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XÜLASƏ 

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

(bundan sonra Gündəlik) “milli səviyyədə sahiblənmə”, “universallıq”, “heç kəsin geridə 

qalmaması”, “insan hüquqlarına sadiqlik” və “inteqrasiyalı yanaşma” kimi prinsiplərə 

əsaslandığından, insanların xoşbəxtliyinə, planetin qorunub saxlanmasına, qlobal 

tərəfdaşlığın güclənməsinə, sülhə və ümumi rifahın yaxşılaşmasına xidmət etdiyindən, 

onların həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyətlərin hər bir ölkədə iqtisadiyyatın dinamik 

inkişafını, sosial və ekoloji problemlərin etibarlı həllini təmin etməklə əhalinin həyat 

səviyyəsinin daha da yaxşılaşdıracağı gözlənilir. Gündəlik üzrə zaman çərçivəsinin 

müəyyən olunması və konkret nəticələrə yönəlmə yanaşmasının tətbiqi DİM-lərin 

dünyada inkişafa təkan verəcəyinə inam yaradır. Belə ki, qlobal DİM-lərin yerli şəraitə 

uyğunlaşdırılmaqla milli hökumətlərin müvafiq istiqamətlərdə siyasətləri ilə 

əlaqələndiriləcəyi və beləliklə də dünyada milyardlarla insanın yaşayış səviyyəsini 

dəyişməyə xidmət edəcəyi gözlənilir. 

Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə öz vəzifələrinə kifayət qədər məsuliyyətlə 

yanaşır. Belə ki, ölkə Prezidentinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası yaradılıb və Şuranın 

fəaliyyətinin əlqaləndirilməsi məqsədilə daimi əsaslarla fəaliyyət göstərən Katibliyi 

formalaşıb. Azərbaycan hökuməti Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərindən irəli gələn 

vəzifələri həyata keçirmək üçün bütün qüvvələrini səfərbər edib və bu istiqamətdə Milli 

Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasında DİM-lərin icrası ilə əlaqədar öhdəliklərin həyata keçirilməsi 

istiqamətində fəaliyyətlər genişlənməkdədir. 2018-ci il Azərbaycan Respublikası üçün 

çox uğurlu və əlamətdar hadisələrlə zəngin il olmuşdur. Belə ki, həyata keçirilən ardıcıl, 

səmərəli və məqsədyönlü siyasət tədbirləri nəticəsində ölkədə siyasi, iqtisadi, sosial, 

humanitar, mədəniyyət, idman və digər sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. 

Ölkədə aparılan sosialyönümlü siyasətə və DİM-in “Heç kimin geridə qalmaması” 

prinsipinə uyğun olaraq 2018-ci ildə də həssas qrupların sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi, onların həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də 

məqsədyönlü addımlar atılıb. 

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasında Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə 

vəzifələrin icrası istiqamətində görülən işlər beynəlxalq miqyasda da müsbət 

dəyərləndirilir. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda 

Azərbaycanda görülən işlərin və aparılan islahatların nəticələri öz əksini tapmışdır. 

Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı "Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı 2017-2018" 

hesabatında Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətinə görə 2 pillə irəliləyərək 137 

ölkə arasında 35-ci, MDB məkanında isə 2009-cu ildən etibarən 1-ci yerdədir. Yeni 

metodologiya ilə hazırlanan “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı-2018/2019” hesabatında isə 

Azərbaycan dünyada sosial bərabərliyin ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu ölkə kimi 

vurğulanmışdır. Azərbaycan əhalinin elektriklə təchizatı səviyyəsinə görə maksimal 100 

faiz bal almaqla dünyada ilk pilləyə yüksəlmişdir. Hesabata əsasən, Azərbaycan 
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dünyanın 140 ölkəsi arasında biznesin dinamikliyi reytinqi üzrə 31-ci yerdə qərarlaşıb.  

Son dövrlər ölkədə həyata keçirilən islahatlar, öz növbəsində, “Doing Business 

2019” hesabatında Azərbaycanın ümumi reytinqdə yeni rekorda imza atmasına, eləcə də 

əksər indikatorlar üzrə mövqeyinin daha üst səviyyəyə qalxmasına imkan vermişdir. 

Belə ki, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının dərc etdiyi  növbəti 

“Doing Business 2019” hesabatında Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı dövləti 

siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunmuşdur. Yeni 

hesabatda Azərbaycanın mövqeyi 2017-ci illə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə 

arasında 25-ci yerdə qərarlaşıb, dünyanın bir çox ölkələrini geridə qoymaqla MDB 

ölkələri arasında lider mövqeyə yüksəlmişdir. Beynəlxalq əməkdaşlığa və qabaqcıl 

təcrübələrin tətbiqinə yüksək önəm verən ölkəmiz Gündəliyə qoşulmuş digər dövlətlərdə 

olduğu kimi, milli inkişaf gündəliyinin DİM-lərə uyğunlaşdırılması, hesabatlılıq və 

monitorinq sisteminin qurulması istiqamətində də məqsədyönlü işlər aparır.  

Müsbət təcrübə baxımından Azərbaycan Respublikasında MAPS platformasının 

tətbiqini göstərmək olar. Belə ki, Azərbaycan Respublikası “MAPS” missiyasının 

keçirildiyi və missiya ilə bağlı müvafiq hesabatın hazırlanaraq Hökumət tərəfindən 

təsdiq olunduğu ilk ölkələrdən biridir.  Həm BMT, həm də digər ölkələr DİM-lərin 

inteqrasiyası və onların icrasının sürətləndirilməsi ilə bağlı bu təcrübədəki nümunəvi 

tədbirlər və öyrənilmiş dərslərdən faydalana bilərlər.  

Digər bir müsbət təcrübə kimi Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumunun 

keçirilməsini və bu Forumda “DİM-lərin milli səviyyədə inteqrasiyası və onların 

icrasının sürətləndirilməsinə dair Bakı Prinsipləri”nin qəbul edilməsini göstərmək olar.  

Ən yaxşı beynəlxalq təcrübə baxımından Azərbaycan Respublikası üçün DİM-lərin 

birbaşa maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin yaradılması, maraqlı tərəflər arasında 

səmərəli əməkdaşlığın qurulması və onların imkanlarının da səfərbər olunması kimi 

məsələlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qarşıdakı dövrdə ölkədə milli inkişaf 

gündəliyinin DİM-lərlə uzlaşdırılmasının sürətləndirilməsi, dayanıqlı inkişafla bağlı 

məlumatların toplanması və təhlili işinin davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi, o cümlədən 

cins, etnik mənsubiyyət, yaş qrupları, yaşayış yerləri (kənd/şəhər) sektorlar və 

regionlar/inzibati rayonlar üzrə ayrılmaqla (dezaqreqasiya olunmaqla) daha təfsilatlı 

məlumat yaratma və təhlili istiqamətində potensialın gücləndirilməsi və DİM-lərin ölkə 

üçün uyğun olan hədəflərində tərəqqini sürətləndirməyə xidmət edən məqsədli 

layihələrin hazırlanması və icrasının dəstəklənməsi atılacaq növbəti addımlar 

sırasındadır. 

Ümumiyyətlə, DİM-lər dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, biznes 

nümayəndələri, elm və təhsil qurumları, KİV-lər və inkişafa dəstək verən beynəlxalq 

təşkilatların birlikdə fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli platformadır. Bu sahədə BMT 

qurumlarının təşəbbüsləri, istiqamətverici və dəstəkləyici fəaliyyətləri xüsusi qeyd 

olunmalıdır. 
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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) icrasının təmin 

edilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Hesabatda Azərbaycan Respublikasında Gündəliyin 

icrası ilə əlaqədar milli öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər, o cümlədən 

ölkədə DİM-lərə nail olunması üzrə həyata keçirilən tədbirlər, hədəf və göstəricilərin 

milliləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər, həmçinin, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli 

Əlaqələndirmə Şurasının, onun Katibliyinin və İşçi qruplarının fəaliyyətləri, BMT-nin 

MAPS missiyasının və FAO-nun Gündəliyin Azərbaycanda icrası ilə əlaqədar 

apardıqları təhlil və qiymətləndirmələrin nəticələri, DİM-lərin icrasına maraqlı tərəflərin 

cəlb olunmasında irəliləyişlər və beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlər icmallaşdırılır. Yekunda aparılmış ümumiləşdirmə, təhlil və 

qiymətləndirmələr əsasında nəticələr müəyyən olunur və növbəti addımlara dair 

tövsiyələr irəli sürülür.  

Hesabat DİMƏŞ-in təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi (DİMƏŞ Katibliyi) tərəfindən hazırlanmışdır. Hesabatın hazırlanması 

prosesinə DİMƏŞ Katibliyi rəhbərlik etmiş, proseslə əlaqədar dövlət qurumlarının 

nümayəndələrindən ibarət İşçi qruplar, akademik dairələr, vətəndaş cəmiyyəti 

institutları, özəl sektor təmsilçiləri, beynəlxalq tərəfdaşlar və digər maraqlı tərəflər cəlb 

olunmuşdur.  

Hesabatın hazırlanma metodologiyası BMT-nin əlaqədar qurumlarının müvafiq 

hesabatların işlənilməsi üçün hazırladıqları təlimatlara və tövsiyələrə əsaslanır. 

Hesabatın informasiya bazasını DİM-lər üzrə qlobal və milli resurslar, aidiyyətı 

dövlət qurumları və digər maraqlı tərəflərdən toplanılan və icmallaşdırılan məlumatlar 

təşkil edir. 

Hesabatın quruluşu və struktur bölmələrinin məzmunu aşağıdakı kimi 

müəyyən olunmuşdur: 

 Xülasə: Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasında Gündəliyin icrası ilə 

əlaqədar milli öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər, DİM-lərə nail olunması, o 

cümlədən beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində görülmüş işlər, əldə 

olunan ilkin nəticələr, gələcək addımlar və hesabatda əks olunan digər məsələlərin qısa 

xülasəsi; 

 Giriş: Hesabatın məqsədi, vəzifələri, hazırlanması üçün əsaslar, hazırlanma 

metodologiyası, o cümlədən əhatə dairəsi, informasiya bazası, hesabatın strukturu və 

struktur bölmələrinin məzmunları barədə qısa xülasə; 

 Gündəliyin icrası ilə əlaqədar milli öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə 

fəaliyyətlər: DİM-lərə nail olunması üzrə həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən məqsəd, 

hədəf və göstəricilərin milliləşdirilməsi, habelə milli inkişaf üzrə strateji məqsəd, hədəf 
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və göstəricilər ilə uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər, DİMƏŞ-in, Katibliyin 

və işçi qruplarının fəaliyyəti; 

 Gündəliyin Azərbaycanda icrası ilə əlaqədar BMT-nin MAPS missiyası və FAO 

tərəfindən aparılan təhlil və qiymətləndirmələrin nəticələri: MAPS Ekspert qrupu 

tərəfindən ölkədə hazırda icra olunan və layihəsi hazırlanan dövlət proqramları və digər 

siyasət sənədlərinin DİM-lərə uyğunlaşdırılması və prioritetləşdirilməsi prosesinin 

qiymətləndirilməsinin nəticələri və tövsiyələri, FAO tərəfindən “Azərbaycanda 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində potensialın gücləndirilməsinə 

dəstək” layihəsi üzrə aparılan qiymətləndirmələrin nəticələri və irəli sürülən tövsiyələr; 

 DİM-lərin icrasına maraqlı tərəflərin cəlb olunmasında irəliləyişlər: DİM-lərin 

təşviq edilməsi prosesi; Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu–2018; Respublika 

İnnovasiya Müsabiqəsi; özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti; 

 DİM-lərin icrasına dəstək üçün beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsi; 

 Nəticələr və növbəti addımlara dair tövsiyələr. 
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1. “2030-cu İLƏDƏK DAYANIQLI İNKİŞAF GÜNDƏLİYİ”nin İCRASI İLƏ 

ƏLAQƏDAR MİLLİ ÖHDƏLİKLƏRİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ ÜZRƏ 

FƏALİYYƏTLƏR 

 

1.1. DİM-lərə nail olunması üzrə həyata keçirilən tədbirlər 

BMT-yə üzv olan 193 ölkə tərəfindən qəbul edilən Gündəlik insanlar, planet və 

tərəqqi üçün bir plandır. O, həmçinin, daha geniş azadlıqda ümumi sülhü 

möhkəmləndirməyə yönəlmişdir. Gündəliklə birgə dünya dövlətləri qəbul edir ki, bütün 

forma və ölçülərdə yoxsulluğun, o cümlədən kəskin yoxsulluğun aradan qaldırılması ən 

böyük qlobal problemdir və dayanıqlı inkişaf üçün zəruri bir tələbdir. Bütün ölkələr və 

maraqlı tərəflər, ümumi tərəfdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərərək, bu planı yerinə 

yetirməyə maraqlıdır. Məhz bu məqsədlə dövlətlərin qəbul etdiyi bəyanatda “Biz, 

bəşəriyyəti yoxsulluğun və ehtiyacın zülmündən azad etməkdə və planetimizi sağlam və 

təhlükəsiz məkana çevirməkdə qətiyyətliyik” sitatı xüsusilə vurğulanmışdır. Qəbul 

edilən 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi və 169 hədəf yeni Gündəliyin miqyasını və 

məqsədyönlülüyünü göstərir. Bu Gündəlik Minilliyin İnkişaf Məqsədləri üzərində 

qurulmaqla, daha əvvəlki təşəbbüslərin nail olmadıqlarını tamamlamağa yönəldiləcəkdir. 

2016-cı il yanvar ayında qüvvəyə minən DİM bəyannaməsi növbəti 15 il ərzində 

həyata keçiriləcək hədəfləri müəyyənləşdirməklə, ümumilikdə 2030-cu ilədək dünyada  

qlobal iqtisadi rifaha, sosial inkişafa və ətraf mühitin qorunmasına nail olmağı 

hədəfləyir. Azərbaycan Respublikası MİM-lərə nail olunmasında qazandığı təcrübəyə 

istinad edərək DİM-lərə nail olunmasında da ön sıralarda olmağı planlaşdırır. Bu, 

dayanıqlı inkişaf üçün zəruri normativ-hüquqi bazanın, institusional və iqtisadi 

mexanizmlərin yaradılmasında, kompleks məqsədyönlü iş aparılmasında, o cümlədən 

sülhsevər və inklüziv cəmiyyətin təşviqində və yeni təşəbbüslərin gerçəkləşməsində 

(“ASAN xidmət”, tolerantlıq, multikulturalizm, Strateji Yol Xəritələri) öz əksini 

tapmışdır. 

2018-ci il də bu baxımdan əlamətdar olmuş və DİM-lərin icrası istiqamətində bir 

sıra əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

2018-ci ilin yanvar ayında 2016-2017-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasında 

Gündəliyin icrası ilə əlaqədar görülən işlər və əldə olunan nailiyyətlər barədə 

hazırlanmış ilk Hesabat Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim olunmuşdur.  

Bundan əlavə, 2018-ci il 14 fevral tarixində BMTİP-nin Avropa və Müstəqil 

Dövlətlər Birliyi üzrə Regional Ofisi, BMTİP-nin Azərbaycan nümayəndəliyi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının Azərbaycandakı 

nümayəndəliklərinin rəhbərləri, o cümlədən DİM üzrə işçi qruplarının rəhbər və 

nümayəndələrinin iştirakı ilə DİM-lərin milliləşdirilməsi və MAPS Hesabatının 

nəticələrinə dair geniş məsləhətləşmə seminarı keçirilmişdir. Seminar zamanı hesabatda 

əks olunan inklüziv əmək bazarları, ekoloji baxımdan daha təmiz və  yaşıl inkişafın 

dəstəklənməsi, həmçinin sosial xidmətlərin göstərilməsinin yaxşılaşdırılması məsələləri 

müzakirə edilmiş, DİM üzrə sürətləndiricilərin seçilməsi, əlaqələndirilməsi və 



             Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri - 2018-ci il üzrə Hesabat 

 9 

monitorinqi istiqamətində MAPS missiyasının təklifləri dinlənilmiş və “Azərbaycan 

2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının davamı olaraq yeni Gündəliyin 

hazırlanması tövsiyə olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin tövsiyələrinə uyğun olaraq üzv dövlətlər 

tərəfindən qəbul edilmiş DİM hədəfləri milli səviyyədə icra olunan siyasət sənədlərinə 

inteqrasiya edilməldir. Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, mümkün uyğunlaşdırmadan 

kənarda qalan hədəflərin reallaşdırılması üçün yeni inkişaf strategiyalarının hazırlanması 

tövsiyə edilən əsas istiqamətlərdəndir. Burada əsas məqsəd hədəf olaraq müəyyən 

edilmiş məqsədlərin 15 illik dövr ərzində reallaşdırılması və bunun nəticəsində ölkədə 

yaşayan bütün insanların rifahının yaxşılaşdırılmasıdır. 

Bu məqsədlə, DİM-lərin milliləşdirilməsi tədbirlərinin davamı olaraq, 2018-ci ilin 

2-4 iyul tarixlərində İqtisadiyyat Nazirliyinin və BMT-nin Azərbaycan 

nümayəndəliyinin təşkilatçılığı, dövlət qurumlarının, BMT-nin ixtisaslaşmış 

təşkilatlarının, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti və KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə DİM-

lərin milliləşdirilməsi və prioritetləşdirilməsi üzrə Beynəlxalq Seminar keçirilmişdir. 

Seminarda BMT-nin yüksək səviyyəli ekspertlərinin iştirakı ilə Gündəlikdən irəli gələn 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən dövlət proqramlarının 

DİM-lərlə uzlaşdırılması, habelə dayanıqlı inkişaf üzrə milli prioritetlərin və onlara dair 

göstəricilərin müəyyən edilməsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparılmışdır. 

Gündəlikdə bütün ölkələr üçün, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə DİM-

lərə nail olmağa dəstək göstərilməsi 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 (Şuranın Katibliyi) birgə təşkilatçılığı ilə bir sıra 

maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

Bununla bağlı, DİM-lərin həyata keçirilməsi üçün FAO-nun Azərbaycan 

Hökumətinə dəstəyi çərçivəsində 2017-ci ilin dekabr ayında “Azərbaycanda DİM-in 

həyata keçirilməsində potensialın gücləndirilməsinə dəstək” layihəsinin həyata 

keçirilməsi məqsədilə FAO ilə Vyananın Təbii Resurslar və Həyat Elmləri 

Universitetinin (BOKU) İnkişaf Araşdırmaları Mərkəzi arasında saziş məktubu 

imzalanmışdır. Sözügedən layihənin məqsədi DİM-lər üzrə Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, balıqçılıq və meşə təsərrüfatı sahələrində ümumi 

vəziyyət və boşluqların təhlili olmuşdur. 

Eyni zamanda, layihə çərçivəsində 2018-ci ilin 24 sentyabr tarixində Azərbaycanda 

DİM-lərin əldə olunmasında dayanıqlı ərzaq və kənd təsərrüfatının töhfəsinin 

sürətləndirilməsi məqsədilə dövlət və özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı ilə Milli 

seminar, 25 sentyabr tarixində Azərbaycanda DİM-in milliləşdirmə və prioritetləşdirmə 

prosesi ilə bağlı potensialların artırılmasına dəstək məqsədilə Azərbaycanda DİM-in 

həyata keçirilməsində Milli Məclisin rolu mövzusunda Konfrans, 27-28 sentyabr 
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tarixlərində isə DİM-in tətbiqi üçün yerli ictimai, özəl və fərdi şəxslər arasında 

tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı İsmayıllı və Xaçmaz şəhərlərində regional 

seminarlar təşkil edilmişdir. 

Bundan əlavə, Qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin hədəf və göstəricilərinin 

milliləşdirilməsi, sürətləndiricilərin müəyyən olunması və ölkənin inkişaf gündəliyinə 

daxil edilməsi prosesinin tamamlanması məqsədilə 2018-ci il 12 oktyabr tarixində 

dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası üzrə yaradılmış İqtisadi inkişaf və layiqli 

məşğulluq, Sosial məsələlər, Ekoloji məsələlər, Monitorinq və qiymətləndirmə üzrə işçi 

qruplarının iclası keçirilmiş, və müzakirələrin nəticəsi olaraq Azərbaycan üçün məqsəd, 

hədəf və göstəricilərin yekun layihəsi hazırlanmışdır. 

Bunlarla yanaşı, 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. UNAPF sənədi hazırlanarkən “Azərbaycan - 2020: 

Gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyası”nda qeyd olunmuş milli prioritetlər, 2015-ci ildən 

sonrakı dövr üçün müəyyənləşdirilmiş DİM-lər nəzərə alınmışdır. Sənəddə bir-biri ilə 

əlaqəli olan üç strateji prioritet sahə: Artan şaxələndirilmə və layiqli əməyi özündə 

ehtiva edən dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi; İnstitusional potensialın 

gücləndirilməsi, səmərəli ictimai və sosial xidmətlər; Ətraf mühitin idarə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi, risk və təbii fəlakətlərə qarşı dayanıqlılığın artırılması kimi müəyyən 

edilmişdir. Bu çərçivədə 2018-ci ilin 12 iyun tarixində UNAPF sənədinin icrası üzrə 

dövlət qurumları və BMT-nin yüksək səviyyəli nümayəndələrindən ibarət 

İstiqamətləndirici Komitənin iclası keçirilmiş, 2017-ci il üçün Müştərək İş Planlarının 

həyata keçirilməsində əsas nailiyyətlər və irəliləyişlər müzakirə olunmuş, Monitorinq və 

Qiymətləndirmə Planı, Aralıq icmal üçün səlahiyyət dairəsi sənədi və 2018-ci il DİM-

lərin məqsəd və hədəflərini özündə əks etdirən Müştərək İş Planları həmsədrlər 

tərəfindən təsdiq olunmuşdur. 

 

1.2. Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının, Katibliyin və İşçi 

qrupların fəaliyyəti 

DİMƏŞ-in yarandığı gündən etibarən öz fəaliyyətini “Azərbaycan Respublikasının 

Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli 1066 nömrəli 

Fərmanına uyğun olaraq qurmuş və üzərinə düşən vəzifələri məqsədyönlü, ardıcıl və 

sistemli şəkildə həyata keçirməyə başlamışdır. Fərmana uyğun olaraq, Dayanıqlı İnkişaf 

üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının əsas məqsədi və fəaliyyət istiqamətləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

- 2030-cu ilədək Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və 

hədəflərə uyğun milli prioritetləri və onlara dair göstəriciləri müəyyən etmək; 

- ölkədə sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən dövlət proqramları və strategiyaların 
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DİM-lər ilə uzlaşdırılmasını təmin etmək; 

- DİM-lərə nail olunması ilə əlaqədar illik hesabatın hazırlanması və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinə təqdim olunması; 

- yerli və xarici ekspertləri, mütəxəssisləri, beynəlxalq təşkilatları və elm 

müəssisələrini cəlb etmək; 

- DİM-lərlə bağlı ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə işçi qruplar yaratmaq. 

DİMƏŞ-in fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən və müntəzəm keçirilən 

iclaslarda DİMƏŞ üzvləri tərəfindən DİM-lərə nail olunması ilə bağlı əsas məsələləri 

müzakirə edərək lazımi qərarlar qəbul edilir. 

2018-ci il ərzində DİMƏŞ-in 2 iclası (5-ci və 6-cı iclasları) keçirilmişdir. Şuranın 

2018-ci il 23 yanvar tarixində keçirilmış 5-ci iclasında Gündəliyin icrası ilə bağlı 2016-

2017-ci illərdə görülmüş işlərə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

olunacaq hesabat, DİM-lərin həyata keçirilməsi üzrə göstəricilərin milliləşdirilməsi və 

prioritetlərin seçilməsi ilə bağlı cari vəziyyət və 2019-cu ildə YSSF-da Azərbaycan 

Respublikasının ikinci KMH təqdim edilməsinə dair müzakirələr aparılmışdır.  

Müzakirələr nəticəsində DİM-lərin həyata keçirilməsi ilə bağlı 2016-2017-ci illərdə 

görülmüş işlərə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunacaq yekun 

illik hesabat təsdiq edilmiş, statistik göstəricilərin hazırlanması, milli prioritetlərə 

uyğunlaşdırılması və hədəflərə nail olma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə işçi 

qruplarının ildə iki dəfə DİMƏŞ-ə hesabat verməsi tapşırılmış, sosial, iqtisadi və ekoloji 

sahələri əhatə edən dövlət proqramları və strategiyaların DİM-lərlə uzlaşdırılmasının 

təmin edilməsi məqsədilə işçi qrupları tərəfindən müəyyən edilmiş məqsəd, hədəf və 

göstəricilərin siyahısı İqtisadiyyat Nazirliyinə, Katiblik tərəfindən isə hər bir məqsəd və 

hədəf üzrə müəyyən edilmiş göstəricilərin ümumiləşdirilərək Dövlət Statistika 

Komitəsinə təqdim edilməsi tapşırılmış və maarifləndirilmə tədbirlərinin davam 

etdirilməsi tövsiyə edilmişdir. 

DİMƏŞ-in 2018-ci il 28 iyun tarixində keçirilən 6-cı iclası zamanı DİM-lərin 

həyata keçirilməsində beynəlxalq və regional tərəfdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda 

“Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu”nun keçirilməsi ilə bağlı təşkilati-inzibati 

məsələlər, ölkədə sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən dövlət proqramları və 

strategiyalarının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılması, məqsədlərin 

prioritetləşdirilməsi və MAPS Missiyasının hesabatının nəticələri, Fəlakət Risklərinin 

Azaldılması üzrə Sendai Çərçivə Sənədindən (2015-2030) irəli gələn hədəflərin milli 

səviyyədə həyata keçirilməsi, habelə fəlakət risklərinin azaldılması üzrə milli 

strategiyanın hazırlanmasının Şura tərəfindən əlaqələndirilməsi məsələləri, 2019-cu ildə 

YSSF üçün BMT-nin tematik planına (İnsanların hüquq və imkanlarının 

genişləndirilməsi və onların inklüzivliyinin və bərabərliyinin təmin edilməsi) uyğun 

olaraq, 5 DİM (4, 8, 10, 13 və 16-cı məqsədlər) və hər il nəzərdən keçiriləcək 17-ci 

Məqsəd üzrə Azərbaycanın ikinci KMH-ın hazırlanmasının cari vəziyyəti müzakirə 

olunmuşdur. 

Müzakirələr nəticəsində “Dayanıqlı inkişafa dair Bakı Forumu”nun yüksək 
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səviyyədə təşkil olunması və bu istiqamətdə fəaliyyətin səmərəli əlaqələndirilməsi 

məqsədilə Təşkilat Komitəsinin yaradılması, Forumun təşkili ilə əlaqədar müvafiq 

nəzarətin həyata keçirilməsi, işçi qruplarının rəhbərləri tərəfindən ölkədə sosial-iqtisadi 

sahələri əhatə edən dövlət proqramları və strategiyalarının DİM-lərlə uzlaşdırılması, 

habelə hədəf və göstəricilərin prioritetləşdirilməsi işlərinin sürətləndirilməsinin təmin 

edilməsi və 2019-cu ildə keçiriləcək YSSF üçün Azərbaycanın İkinci Könüllü Milli 

Hesabatının hazırlanması üzrə tədbirlərin sürətləndirilməsinə dair qərarlarlar qəbul 

edilmişdir. İcraya məsul qurumlar tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2018-

ci il üçün nəzərdə tutulmuş işlər vaxtında yerinə yetirilmiş və 2019-cu il üçün nəzərdə 

tutulmuş tədbirlər müəyyən olunmuş vaxt qrafikinə uyğun olaraq icra edilməkdədir.  

Hesabat dövründə DİMƏŞ tərəfindən Katibliyin və İşçi qruplarının 

nümayəndələrinin DİM-lərin səmərəli icrası ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı da 

dəstəklənmişdir.  

Bunlarla yanaşı, Gündəliyin məqsədlərinin yerinə yetirilməsini təşviq etmək, 

innovasiyaları həvəsləndirmək, həmçinin “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf 

Konsepsiyasının və “Milli İqtisadiyyatın Perspektivləri üzrə Strateji Yol Xəritə”lərinin 

icrasına dəstək məqsədilə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi (Şuranın Katibliyi) tərəfindən İkinci 

Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi elan olunmuş və 2018-ci il 10 dekabr tarixində Bakı 

Biznes Mərkəzində müsabiqənin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi 

keçirilmişdir.  

Qeyd edək ki, İqtisadiyyat Nazirliyi (DİMƏŞ Katibliyi) tərəfindən 2018-ci il 

ərzində təşkil edilmiş Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi, Dayanıqlı inkişafa dair Bakı 

Forumu və DİM-lərin milliləşdirilməsi prosesi ilə bağlı işçi qrupların əlaqələndirilməsi 

üzrə məlumatlar hesabatın növbəti bölmələrində geniş formada təqdim olunacaqdır.  

Hazırda DİMƏŞ Katiblik və İşçi qruplarının köməyi ilə aşağıdakı istiqamətlərdə 

fəaliyyətləri gücləndirməyə səy göstərir: 

 prosesdə maraqlı tərəflərin geniş və hərtərəfli iştirakının təmin edilməsi;  

 dayanıqlı inkişaf üzrə milli prioritetlərin, boşluqların müəyyənləşdirilməsi, inklüziv 

əsaslı milli strategiya və siyasətlərin formalaşdırılması, müxtəlif hökumət 

qurumları arasında əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi və təşviq edilməsi; 

 DİM-lərin icrası ilə əlaqədar sahələrdə potensialın artırılması üçün ehtiyacların və 

imkanların müəyyənləşdirilməsi. 

Hesabat dövründə onların əsas vəzifələri öz istiqamətləri üzrə qlobal DİM-lər, 

onlarla əlaqədar hədəflər və göstəricilərin milliləşdirilməsi, prioritetləşdirilməsi, ölkənin 

inkişaf gündəliyi ilə əlaqələndirilməsi, icra mexanizmlərinin formalaşdırılması, ictimai 

maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili, monitorinq, qiymətləndirmə və hesabatlılıq 

mexanizmlərinin yaradılması, YSSF üçün KMH və ölkə üzrə İllik hesabatın 

hazırlanmasında iştirak etməkdən ibarət olmuşdur.  
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1.3. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri, hədəfləri və göstəricilərinin milliləşdirilməsi və 

milli inkişaf üzrə strateji məqsədlər, hədəflər və göstəricilər ilə uyğunlaşdırılması 

istiqamətində görülən işlər 

Azərbaycan Respublikasında DİM-lərin milliləşdirilməsi və milli prioritetlərə 

uyğunlaşdırılması 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 

“Davamlı inkişafın əsas prinsipləri”, Minilliyin Bəyannaməsi, Dayanıqlı İnkişaf 

Sammitində təsdiqlənmiş Gündəlik, insan hüquqları haqqında beynəlxalq Konvensiyalar 

və bu kimi digər beynəlxalq sənədlərin müddəaları nəzərə alınır və DİM-lərin icrası 

üçün birgə yanaşma çərçivəsində təsbit olunmuş aşağıdakı başlıca prinsiplərə istinad 

olunur: 

- “Milli səviyyədə sahiblənmə”: Gündəliyi qəbul edərkən, üzv dövlətlər 

vurğulamışdır ki, "bütün ölkələr üçün milli səviyyədə sahiblənmə prinsipi ilə şərtlənən 

dövlət siyasətləri və daxili resursların mobilizasiyası və səmərəli istifadəsi bizim 

dayanıqlı inkişafa nail olmaq istiqamətindəki ümumi səylərimizdə əsas yer tutur”.  Milli 

səviyyədə sahiblənmə real və uzunmüddətli dəyişiklik üçün zəmin yaradır. Ölkələrin 

rəhbərliyi altında aparılan milli icmal prosesləri geniş iştiraklılıq, milli və yerli 

hakimiyyət orqanlarının, vətəndaş cəmiyyətinin, özəl sektorun və s. cəlb olunması 

hesabına sahiblənməni daha da gücləndirə bilər. Bu, həmçinin “heç kimin geridə 

qalmaması” prinsipini möhkəmləndirə və inkişafdakı fərqlərin aşkar olunmasına kömək 

edə bilər. 

- Universallıq: Gündəliyinin məqsəd və hədəfləri universal xarakter daşıdığından 

dünyadakı bütün insanların maraqlarına xidmət edir, hamı üçün bərabər imkanlar 

yaradılmasını hədəfləyir və yalnız zəif inkişaf etmiş (yoxsul) və ya inkişaf etməkdə olan 

(orta gəlirli) və yaxud da inkişaf etmiş (zəngin) ölkələr qrupuna deyil, bütün ölkə 

tipologiyalarına tətbiq edilə bilər və onlara nail olunması üçün bütün ölkələrin 

iştirakından asılı olduğu müddəasına əsaslanır. DİM-lərin konsepsiyası, ümumi və 

kollektiv məsuliyyət nəzərə alınmaqla, qarşıya qoyulan hədəfləri yerinə yetirmək üçün 

milli səviyyədə uyğunlaşdırılmış və fərqli yanaşmalara da imkan verir. Belə ki, hətta 

ölkələr öz üzərinə bütün DİM-lərə nail olmaq öhdəliyi götürsələr də, milli şəraitlərin 

müxtəlifliyi baxımından, ölkələr məqsəd və hədəflərin müvafiq şəkildə 

prioritetləşdirməsi və qlobal öhdəliklərə nail olmaq üçün milli istiqamətlərə malik 

özünəməxsus inkişaf strategiyaları işləyib hazırlamalıdırlar. Bu prinsipə əsaslanaraq 

Azərbaycan Respublikası qlobal DİM-lər, hədəf və göstəricilərin milliləşdirilməsi və 

ölkənin inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi zamanı milli prioritetlərlə yanaşı, qlobal 

məqsəd və hədəflərə uyğunluğu və onları dəstəkləməsini də diqqət mərkəzində saxlayır.  

- “Heç kimin geridə qalmaması”: Bu prinsip özündə “hədəflərin bütün vətəndaşlar 

və xalqlar üçün və cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün əldə olunması”nın təmin 

olunmasını və “ən arxada qalanlara ən birinci çatılması”na səy göstərilməsini ehtiva edir. 

O, insan hüquqları, o cümlədən gender bərabərliyinin təmin olunmasına əsaslanır, bütün 
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dünyada nail olunması nəzərdə tutulan müxtəlif universal DİM-lər və onlar üzrə 

müəyyənləşdirilmiş hədəflərdə ifadə olunur (məsələn, kəskin yoxsulluğun aradan 

qaldırılması, aclığın aradan qaldırılması hədəfləri; təfsilatlı məlumatlardan sistematik 

istifadə; keyfiyyətli nəticələrə əsaslanan yanaşma; normativ çərçivələr və s.) və ölkələri 

hər bir hədəf üzrə boşluqları dəqiq dəqiq müəyyənləşdirmək və onları arxada 

buraxmamağa yönəldilən tədbirlər görmək üçün daha səy göstərməyə yönəldir. Odur ki, 

bu prinsipin reallaşdırılması üçün, milli monitorinq, qiymətləndirmə və hesabatlılıq 

sistemi keyfiyyətli, əlçatan, operativ, etibarlı və  dezaqreqasiya olunmuş məlumatların 

yaradılmasına, belə məlumatlar əsasında təfsilatlı və açıq hesabatların, icmalların və 

digər analitik materialların hazırlanması və istifadəsinə təkan verməlidir. Bununla 

yanaşı, milli proseslər daha aşağı səviyyəli icmalların əsasında formalaşa bilər və 

icmallar bütün səviyyələrdə əhalinin həssas və təcrid olunmuş təbəqələrini təmsil edən 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının da cəlb olunduğu geniş iştirakı təşviq edə bilər. 

Həmçinin, milli hesabatlılıq prosesində siyasət, qanun və strategiyaların inklüzivlik və 

müxtəlif qruplara təsir baxımından təhlil olunması nəzərdə tutulmalıdır (məsələn: Onlar 

mövcud bərabərsizliklərə daha çox diqqət çəkirmi və ya onları aradan qaldırırmı? Onlar 

formal bərabərliyin təmin olunması çərçivəsindən çıxaraq bütün qruplar üçün nəticələrin 

bərabərliyini təmin edirmi?). Bu siyasətlərin sırasında maliyyə inteqrasiyasının təmin 

olunmasına dair və təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, məhsuldar aktivlər, təhlükəsiz içməli 

suy, ədalət məhkəməsinə çıxış, texnologiya, əlverişli və dayanıqlı enerji mənbələri 

ümumi çıxışa yönələn tədbirlər mühüm rol oynayır. Qeyd olunanları nəzərə alınaraq, 

Azərbaycan Respublikası öz yanaşmalarını, inkişafa dəstək tədbirlərini, hər kəsə çatmaq 

üçün qət edilməli yolla bağlı imkanlarını, habelə resurslarını yenidən qiymətləndirir və 

onların həssas təbəqələr və məsələlər baxımından daha ünvanlı və səmərəli istifadə 

olunmasının planlaşdırılmasına səy göstərir. 

- “İnsan hüquqlarına sadiqlik”: Gündəlik icra prosesinin dövlətlərin beynəlxalq 

münasibətlər çərçivəsindəki vəzifə və öhdəliklərinə uyğun olmasını və insan hüquqlarına 

sadiqliyə əsaslanmasını nəzərdə tutur. İnsan hüquqları bütün insanlar üçün ayrılmaz 

xarakter daşıyır və iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi hüquqların tam həyata keçirilməsinə 

nail olmaq öhdəliyini ehtiva edir. Burada, məsələn, təhlükəsiz ictimai yerlərə, keyfiyyətli 

təhsilə, keyfiyyətli səhiyyəyə, hərtərəfli sosial müdafiəyə, qayğı xidmətlərinə, təhlükəsiz 

içməli suya, ədalət məhkəməsinə, texnologiyalara, dayanıqlı enerji mənbələrinə və s. 

ümumi çıxış nəzərdə tutulur.  

- “Komplekslilik və bölünməzlik” (İnteqrasiyalı yanaşma): Gündəlik DİM-lərə nail 

olunması istiqamətində fəaliyyətlərin hər bir məqsəd, hədəf və dayanıqlı inkişafın 

iqtisadi, sosial və ekoloji ünsürləri üzrə ayrılıqda deyil, kompleks (inteqrasiyalı) 

yanaşma əsasında əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Milli 

şəraiti nəzərə alınmaqla, Gündəlik (müəyyən olunmuş DİM-lər və onlara uyğun 

hədəflər) bölünməz və qarşılıqlı əlaqəli xarakterə malikdir. Başqa sözlə, DİM-lər 

“seçimli” kimi deyil kompleks paket olaraq həyata keçirilməlidir. 

İnteqrasiyalı gündəlik həm də o deməkdir ki, DİM-lərə nail olunması istiqamətində 
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bütün işlər yüksək səviyyədə əməkdaşlıq və əlaqələndirmə şəraitində aparılmalı, bu 

prosesə dövlət qurumları, o cümlədən nazirliklər, parlament, yerli idarəetmə qurumları 

(yerli icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları), özəl sektor təmsilçiləri, akademik 

qurumlar, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, icmalar və beynəlxalq tərəfdaşlar (BMT-nin 

müvafiq qurumları və  digər beynəlxalq təşkilatlar) cəlb olunmalıdır.  

Məhs bu baxımından, Azərbaycan DİM-lərin icrası prosesinə vahid yanaşma 

formalaşdırmaqla dövlət qurumları arasında, aidiyyəti sahələr üzrə məsuliyyəti 

saxlamaqla, sahələrarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün fəaliyyət və siyasətlərin 

əlaqələndirilməsinin təşviq edilməsi yolunu tutmuşdur. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında Gündəlik bir qlobal inkişaf proqramı 

kimi geniş maraq vardır və bütün tərəfdaşlar DİM-lərin ölkə üçün uyğunluğunu qəbul 

edirlər. Bütün dövlət qurumları DİM-lərin öz fəaliyyət istiqamət və siyasətlərinə 

inteqrasiya olunmasına dəstək göstərməyə hazırdır. Azərbaycan Respublikasında DİM-

lərin icrası prosesində “heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə uyğun olaraq, həssas 

qruplar, o cümlədən qaçqın və məcburi köçkünlər, ahıl yaşda olan insanlar, əlilliyi olan 

şəxslər, uşaqlar, həmçinin gənclərlə əlaqədar məsələlər, gender bərabərliyi və bu kimi 

digər məqamlar diqqət mərkəzindədir.  

Respublikada DİM-lərin, onlara müvafiq müəyyənləşdirilmiş hədəf və 

göstəricilərin milliləşdirilməsi, habelə ölkənin inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi 

məqsədilə işçi qrupları, həmçinin tərəfdaşlarla birgə hazırda ölkədə qüvvədə olan 

strategiya, proqram və digər siyasət sənədləri uyğunluq baxımından nəzərdən keçirilir və 

boşluqların aradan qaldırılması üçün planlar hazırlanır.  

Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Hökuməti Gündəliyi yerinə yetirilməsində irəliyə 

doğru hərəkət etmək üçün özüllər formalaşdırır. Bunun üçün, BMT-nin “MAPS 

Missiyası - Gündəliyin daxil edilməsi”, “DİM-lərlə bağlı fəaliyyəti sürətləndirmə” və 

“Siyasətə dəstək” – yanaşmasını tətbiq etməklə, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.  

DİM-lərin milli inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi Gündəliyinin milli və yerli 

səviyyələrdə yer alması inkişaf üçün milli, regional və yerli planlara və müvafiq olaraq 

büdcə ayırmalarına inteqrə edilməsini nəzərdə tutur. Bunun üçün ölkədə ilk növbədə, 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının və “Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nin DİM-lərə, onların hədəflərinə 

uyğunluğu və boşluqların müəyyənləşdirilməsindən başlanılmışdır. Bununla yanaşı, 

müvafiq istiqamətlər üzrə hazırda icra olunan və qəbul olunması planlaşdırılan 

ümummilli, sahəvi proqramlar və digər siyasət sənədləri də təhlil edilir. Bu təhlil DİM-

lərə nail olmaq yolunda mövcud problemləri və icra zamanı yaranan boşluqları çevik və 

səmərəli şəkildə aradan qaldırmağa imkan verən institusional çərçivə yaradılmasına da 

xidmət edir. Bu zaman institusional çərçivənin dayanıqlı inkişafın üç – iqtisadi, sosial və 

ekoloji – ünsürlərinə inteqrasiyalı yanaşmanın təmin olunması diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Bu istiqamətdə görülmüş işlər artıq ilkin nəticələrini verməyə başlamışdır. 

Belə ki, Gündəlikdən irəli gələn Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə hədəflər Azərbaycan 

Respublikasının 2019-2030 –cu illər üçün Məşğulluq Strategiyasının müvafiq bəndlərinə 
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inteqrasiya edilmişdir. 

Bundan başqa, 17-ci DİM (Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal tərəfdaşlığı yenidən 

canlandırmaq) "2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 

inkişafına dair Dövlət Proqramı"na tam uyğunlaşdırılmış, o cümlədən "Atmosfer 

proseslərinə fəal təsir (doluya qarşı mübarizə) işlərinin təşkili və aparılması Metodikası" 

layihəsi və "Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və 

istifadəsi üzrə Konvensiya"nın "Su və sağlamlıq haqqında" Protokoluna uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Məqsədli Göstəriciləri layihəsi ətraf mühitlə bağlı DİM 

hədəflərinə inteqrasiya edilmişdir. 

DİM-lərə nail olunmasında yerli idarəetmə orqanlarının da üzərinə mühüm 

vəzifələr düşür. Mərkəzi icra hakimiyyəti üçün ölkə səviyyəsində məqsəd və hədəflərin 

icrasına dəstək göstərmək vacib olduğu kimi, yerlərdə icraya görə cavabdeh regional və 

yerli idarəetmə orqanlarının üzərinə düşür. Bu səbəbdən, DİM-lər üçün hazırlanan 

fəaliyyət planlarının milli və regional/yerli idarəetmə orqanlarını əhatə etməsinə diqqət 

yetirilir. Eyni zamanda, DİM-lərin icrasının əlaqələndirilməsinə məsul olan DİMƏŞ, 

Katiblik və sahələrarası İşçi qrupları tərəfindən milli, regional və yerli səviyyələrdəki 

idarəetmə orqanları arasında şaquli və üfüqi əlaqələndirməni yüksək səviyyədə təmin 

etmək üçün zəruri mexanizmlərin yaradılması istiqamətində də işlər aparılmaqdadır.  

Azərbaycanda DİMƏŞ tərəfindən 2016-cı ildə aparılmış və BMT-nin ölkə və 

regional ofisləri tərəfindən dəstəklənmiş SKQ çərçivəsi əsasında ölkənin DİM-lərə 

hazırlıq səviyyəsi qiymətləndirilmişdir. 

Azərbaycanda SKQ çərçivəsində aşağıdakılar qiymətləndirilmişdir: 

 DİM-lər üzrə hədəf səviyyəsində 31 cari qısa və orta müddətli dövlət və sektor 

strategiyaları və əlaqəli fəaliyyət planları; 

 Hazırlanmaqda olan (layihə sənədlər) səkkiz orta və uzunmüddətli strategiya, 

proqram və planlar; 

 25-dən yuxarı normativ-hüquqi akt, beynəlxalq saziş və müqavilə. 

DİM-lərin milliləşdirilməsi və ölkənin inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi üzrə 

qiymətləndirməyə əsaslanaraq, bu qənaətə gəlirik ki, Hökumət tərəfindən proseslərin 

əlaqələndirilməsi və sürətləndirilməsi üçün, bütün maraqlı tərəflərin cəlb olunması ilə, 

kompleks tədbirlər planı, və maliyyələşdirmə mexanizmlərini də özündə ehtiva edən 

Milli Fəaliyyət Planı (Dövlət Proqramı və ya Yol xəritəsi) kimi əsaslı siyasət sənədinin 

hazırlanması və qəbul olunması faydalı olardı. Bu sənəddə Gündəliklə əlaqədar 

məsələlərə vahid, sektorlararası inteqrasiyalı yanaşma tətbiq edilməsi və onların 

hədəf/göstərici səviyyəsində uyğunlaşdırılmasının aparılmasına nail olmaq olar ki, bu da 

son nəticədə DİM-lər üzrə ölkənin uğurlarının təminatçısına çevrilə bilər. 

Ölkədə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, habelə sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən 

dövlət proqramları və strategiyalarının DİM-lərlə uzlaşdırılmasının təmin edilməsi 

məqsədilə yaradılmış 4 işçi qrupu üzrə müzakirələr aparılmış və müvafiq qurumların rəy 

və təklifləri nəzərə alınaraq Azərbaycan üçün prioritet hesab edilən məqsəd, hədəf və 

ona uyğun göstəricilərin yekun siyahısı müəyyənləşdirilmişdir. 
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Layihəyə əsasən, 2018-ci ilin sonuna qlobal 17 DİM, 169 hədəf və 244 (əslində 

qlobal göstəricilərin sayı 232-dir. Hədəflər üzrə siyahıda 6 göstərici iki müxtəlif hədəfə 

(8.4.1/12.2.1; 8.4.2/12.2.2; 10.3.1/16.b.1; 10.6.1/16.8.1; 15.7.1/15.c.1; 15.a.1/15.b.1) 

uyğun gəldiyindən iki dəfə, 3 göstərici isə 3 müxtəlif hədəfə (1.5.1/11.5.1/13.1.1; 

1.5.3/11.b.1/13.1.2; 1.5.4/11.b.2/13.1.3) uyğun gəldiyindən 3 dəfə təkrarlandığı üçün 

siyahı sayı 244 alınır) göstəricidən ölkə üçün prioritet olaraq 17 DİM, 87 hədəf və 118 

göstərici seçilmişdir: 

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 3 5 

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 87 118 

Mənbə: İN 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası üçün məqsəd, hədəf və 

göstəricilərin yekun layihəsi bir sıra meyarlar əsasında seçilmişdir. Tətbiq edilən əsas 

meyarlar aşağıdakılar olmuşdur: 

- hədəflərin strateji proqram sənədlərində yer alması; 

- dayanıqlı inkişafa nail olmağın mümkünlüyü; 

- hədəflərin milli prioritetlərə uyğunluğu; 

- nailiyyətləri qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin mövcudluğu. 

DİM-lərin yerli siyasət sənədlərinə uyğunlaşdırılması baxımından bu sahədə 

fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar və qlobal tədqiqat institutları tərəfindən 

müxtəlif qiymətləndirmə və uyğunluğun ölçülməsi alətlərindən istifadə olunur. Bu 

alətlər ilk növbədə ölkənin inkişaf gündəliyinin DİM-lərin müvafiq hədəfləri ilə 

ahəngdarlığı və prioritetlərin milləşdirilməsinin təmin edilməsi məqsədini daşıyırlar. 

Qeyd olunan nəticələrin əldə olunması üçün istifadə olunan səmərəli və əhatəli 

alətlərdən biri kimi DİM-lərin inteqrasiyalı icrası üzrə Sürətləndirmə Kompleks 
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Qiymətləndirmə mexanizmini misal göstərmək olar. 

  

Şəkil 1. Azərbaycanda SKQ-nin nəticələri 

 
Mənbə: BMT hesablamaları 

 

Bununla əlaqədar MAPS Missiyası tərəfindən tətbiq olunan bu alət nəticəsində 

17 DİM-i əhatə edən və prioritet kimi qəbul edən dövlət proqramları, strategiyaları və 

digər dövlət sənədlərinin Gündəlikdən irəli gələn hədəflər ilə uyğunluğu 

qiymətləndirilmişdir.     

Belə ki, adıçəkilən qiymətləndirmə alətinin nəticələrinə əsasən, ölkədə mühüm 

dövlət sənədlərində əks olunan DİM-lərin 5-ci “gender bərabərliyinə nail olmaq, 

bütün qız və qadınları səlahiyyətləndirmək” məqsədi ilə tam uyğunluğu, 4-cü “hər 

kəs üçün inklüziv və keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsili təşviq 

etmək” məqsədi ilə 90%, 2-ci “aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyinə və daha 

yaxşı qidalanmaya nail olmaq və dayanıqlı kənd təsərrüfatını təşviq etmək” və 6-cı 

“hamıya suyun və kanalizasiya xidmətlərinin əlçatanlığını təmin etmək” məqsədləri 

ilə isə 75% inteqrasiya müəyyən olunmuşdur. Bununla yanaşı, sözügedən alət 

Respublika əhəmiyyətli strateji sənədlərdə müəyyən olunan prioritetlərin digər DİM-

lərin hədəfləri ilə müvafiq uyğunluq dərəcəsinin təyin olunmasına imkan vermişdir. 

DİM-lərin ölkənin İnkişaf Gündəliyinə uyğunlaşdırılması zamanı BMT 

tərəfindən müəyyən olunmuş 169 hədəf üzrə insanları, planeti və rifahı əhatə edən 

prioritetlərin ölkəmiz üçün müvafiq olaraq 47,3%, 45,2% və 45,3%-i seçilmişdir. Bu 

isə onu göstərir ki, ölkəmizdə qəbul edilmiş dövlət proqramları və digər strateji 
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sənədlərdə insanların rifah halının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi ön planda yer almışdır. Bununla yanaşı, ətraf mühitin mühafizəsi də 

qəbul olunmuş proqramların əsas prioritetləri sırasındadır. Aşağıdakı cədvəldən faiz 

dəyişmələri və hədəflərin əhatə olunması dərəcələrini müqayisə etmək mümkündür.  

Şəkil 2. DİM-lər üzrə seçilmiş hədəflərin sahələr üzrə faizləri 

 
Mənbə: BMT hesablamaları 

 

Eyni zamanda, qlobal məqsəd, hədəf və göstəricilərin milli prioritetlərə uyğun 

seçimi zamanı İşçi Qrupları aşağıdakı kimi çətinliklərlə üzləşmişdirlər: 

- bəzi hədəflərlə əlaqəli sahə və sektorlar üzrə milli səviyyədə dövlət proqramları, 

konsepsiya, strategiya və s. kimi sənədlərin mövcud olmaması; 

- bəzi hədəflər üzrə sənədlərin layihə şəklində olması və növbəti illərdə qəbul 

edilməsinin gözlənilməsi; 

- bəzi hədəflər üzrə göstəricilərin milliləşdirilməsinə ehtiyac yaranması; 

- bəzi hədəflərin ölkə prioritetlərinə uyğun olmaması; 

- bir sıra hallarda hədəf və göstəricilərin aydın olmaması; 

- nailiyyətləri qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin və ya onu təyin etməyə 

imkan verən metodologiyaların olmaması. 

- Qeyd edək ki, “heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə əsaslanaraq seçilmiş 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 2030-cu ilədək gücləndirilmiş qlobal həmrəylik ruhunda, 

ən yoxsul əhalinin ehtiyaclarına ayrıca diqqət yetirərək, bütün ölkənin, maraqlı 

tərəflərin, ölkəmizdə yaşayan bütün vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət 

edəcəkdir. Bu təşəbbüs bütün insanların firavan və xoşbəxt həyat yaşamasını, o 

cümlədən iqtisadi, sosial və texniki tərəqqinin təbiətlə ahəngdar şəkildə baş verməsini 

təmin etməklə inkişafa nail olmağa hədəflənmişdir. 
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2. BMT-nin AKTUALLAŞDIRMA, SÜRƏTLƏNDİRMƏ VƏ SİYASƏTƏ 

DƏSTƏK MİSSİYASININ VƏ BMT-nin ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI 

TƏŞKİLATININ “2030-cu İLƏDƏK DAYANIQLI İNKİŞAF GÜNDƏLİYİ”nin 

AZƏRBAYCANDA İCRASI İLƏ ƏLAQƏDAR APARDIQLARI TƏHLİL VƏ 

QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏRİN NƏTİCƏLƏRİ 

 

2.1. MAPS Ekspert qrupu tərəfindən ölkədə hazırda icra olunan və layihəsi 

hazırlanan dövlət proqramları və digər siyasət sənədlərinin DİM-lərə 

uyğunlaşdırılması və prioritetləşdirilməsi prosesinin qiymətləndirilməsinin 

nəticələri və tövsiyələri 

2017-ci ilin 29 may - 2 iyun tarixlərində BMT-nin Baş Qərargahının dəstəyi ilə 9 

nəfər ekspertdən ibarət MAPS Missiyası DİM-lərin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması 

istiqamətində texniki və siyasi dəstək göstərmək məqsədilə Azərbaycana səfər etmişdir. 

Bu səfər çərçivəsində müxtəlif dövlət qurumları ilə görüşlər keçirilmiş, rəsmi sənədlər, 

inzibati və statistik məlumatlar toplanmış və təhlil olunaraq “Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədlərinə nail olmaq üçün inteqrasiya, sürətləndirmə və siyasətə dəstək” adlı 

hesabatın ilkin variantı hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Bu hesabat 2018-ci il 14 fevral tarixində DİMƏŞ 

Katibliyinin, işçi qruplarının rəhbər və üzvlərinin, həmçinin digər maraqlı tərəflərin 

iştirakı ilə keçirilən Seminarda müzakirə olunmuş və 2018-ci ilin dekabr ayında dövlət 

qurumları tərəfindən təqdim olunmuş bütün rəy və təkliflər nəzərə alınmaqla qəbul 

edilmişdir.  

MAPS missiyasından əvvəl hədəflər səviyyəsində DİM-lərin ölkənin milli inkişaf 

planına inteqrasiyanı qiymətləndirmək məqsədilə Sürətli kompleks Qiymətləndirmə 

aparılmış və başlıca əsas kimi “Azərbaycan-2020 Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası 

və “Milli İqtisadiyyatın və iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə Strateji Yol Xəritəsi”, 

həmçinin, səhiyyə, təhsil, ərzaq təhlükəsizliyi və.s kimi məsələləri əhatə edən sektoral 

proqramlar əsas götürülmüşdür. 

MAPS hesabatı xülasə, Azərbaycanda dayanıqlı inkişaf, Azərbaycan və 2030-cu il 

Gündəliyi, DİM-lərin milli prioritetlərə inteqrasiyası, DİM-lər üzrə irəliləyişin 

sürətləndirilməsi kimi bölmələrdən ibarət olmuşdur.  

DİM-lərin ölkəmizin milli inkişaf strategiyasına uyğunlaşdırılmasına dəstək 

məqsədilə həyata keçirilmiş missiyanın əsas məqsədləri ölkədə DİM-in həyata 

keçirilməsi istiqamətində mövcud olan boşluqlara xüsusi diqqət yetirərək Sürətli 

Kompleks Qiymətləndirmənin aparılması olmuşdur. Aparılmış tədqiqatın nəticələri 

xüsusilə Azərbaycanda DİM-in icrası üçün çətinliklər texniki səviyyədə bir sıra maraqlı 

tərəflər ilə - hökumət, parlament, özəl sektor, elmi ictimaiyyət ilə müzakirə edilmişdir. 

Maraqlı tərəflərlə aparılmış müzakirələrin əsasında missiya tərəfindən DİM-in səmərəli 

həyata keçirilməsi istiqamətində 3 əsas platforma təklif edilmişdir: 

1-ci DİM platforması – inklüziv əmək bazarları, böyük işçi qüvvəsi tələb edən 

sektorlarda artımın təşviqi; 
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2-ci DİM platforması— daha “yaşıl” inkişafın təşviqi, ssenarilərin təhlili—İstinad 

(“ənənəvi”) ssenarisi ilə “yaşıl” iqtisadiyyat ssenarisinin müqayisəsi, torpaq, su 

ehtiyatlarının və kənd təsərrüfatının dayanıqlı idarə edilməsi;  

3-cü DİM platforması—dövlət və sosial xidmətlərin təqdim edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi, regional bərabərizliklərin aradan qaldırılması, sosial müdafiə, erkən 

uşaqlıq dövrü inkişafı. 

MAPS hesabatında Gündəlik və onu müşayiət edən DİM-lər, BMT-nin inkişaf 

sisteminin qurumlararası MAPS platforması, DİM-lərə nail olmaq üçün Azərbaycan 

Respublikasında mövcud olan ilkin şərtlər və bu istiqamətdə görülən işlər, onların 

ölkənin inkişaf gündəliyi ilə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinin nəticələri və 

inteqrasiyasının gücləndirilməsi istiqamətləri, məlumatlar və monitorinq, dayanıqlı 

inkişaf üçün DİM platformaları, DİM-lərin maliyyələşdirilməsi, təşviqat, 

kommunikasiya, həmçinin tərəfdaşlıq kimi sahələrdə vəziyyət və ehtiyaclarla əlaqədar 

məsələlər təhlil olunub qiymətləndirilərək, bir sıra nəticələr çıxarılır və tövsiyələr irəli 

sürülür.  

Hesabatda 1-ci DİM platforması üzrə təhlillərdə məşğulluq, əmək bazarı, müxtəlif 

yaş kateqoriyaları, cins və sahələr üzrə işsizlik göstəriciləri, əmək haqqı və layiqli iş, 

böyük işçi qüvvəsi tələb edən sahələrdə iqtisadi artımın təşviqi (kənd təsərrüfatı, turizm 

və s.) və qeyd edilən sahələrdə inklüzivliyin artırılması məsələləri öz əksini tapmışdır. 

Eyni zamanda, hesabatın müvafiq bölməsində Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da 

şaxələndirildiyi, sürətli və dayanıqlı artımın təmin edildiyi, xüsusilə gənclər, qadınlar, 

əlilliyi olan insanlar üçün iş yerlərinin yaradılmasının daim təşviq olunduğu qeyd 

edilmişdir. Təhlil prosesində “Azərbaycan 2020:Gələcəyə Baxış” İnkişaf 

Konsepsiyasında DİM-lər üzrə 8.2-ci (iqtisadi məhsuldarlıq), 8.5-ci (qlobal ehtiyatlardan 

səmərəli istifadə) və 8.6-cı (gənclərin işsizliyi) hədəflərlə yanaşı, inklüziv inkişafa daxil 

olan əmək hüquqları və hər kəsin məşğulluğu kimi mühüm elementlərin əks olunduğu 

qeyd edilmişdir. Bunların, 1-ci (rifah barədə), 10-cu (bərabərsizliklər barədə) və 12-ci 

(dayanıqlı istehlak və istehsal barədə) DİM-lərə nail olmaq imkanlarını çətinləşdirə 

biləcəyi vurğulanmışdır. 

Bununla yanaşı, gender bərabərliyinin qlobal DİM sürətləndiricisi olması faktı 5-ci 

DİM-ə kompleks şəkildə, gender məsələlərinin məşğulluq, təhsil, səhiyyə və resurslara 

çıxışla bağlı siyasətlərə inteqrasiyası vasitəsilə nail olma zərurətinin ön plana çəkilməsi 

tövsiyə edilmişdir. 

Hesabatda 2-ci DİM platforması üzrə daha yaşıl inkişafın təşviqi üçün təhlillər 

aparılmış və bu istiqamətdə müvafiq təkliflər təqdim edilmişdir. 

Sözügedən bölmədə enerji səmərəliliyi və alternativ enerjində istifadənin 

stimullaşdırılması, yaşıl iqtisadiyyat istiqamətlərində şaxələndirmə, qeyri-neft 

sektorunun inkişafı, torpaqların, meşə və ağac resurslarının dayanıqlı idarə edilməsi, 

dayanıqlı kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi kimi məsələlər təhlil edilmişdir.  

Nəticə olaraq, ətraf mühit/yaşil iqtisadiyyat elementlərinin Azərbaycan 

Respublikasının bəzi siyasət sənədlərdinə tam əks etdirilmədiyi və bununla bağlı 
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müəyyən boşluqların nəzərə alınması tövsiyyə edilmişdir. Bununla yanaşı, əsas diqqəti 

korlanmış torpaqların yararlı hala salınmasına, dağlıq ərazilərdə torpaq eroziyasının 

qarşısının alınmasına və torpaqların münbitliyinin bərpasına yönəltməklə, torpaqların 

dayanıqlı idarə edilməsi üzrə institusional potensialın gücləndirilməsi, suvarılan 

torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq yanaşmaların 

tətbiqinə dair təlimin təşkil edilməsi, meşələrin bərpası, meşəsalma, meşə şitilliklərinin 

yaradılması və plantasiyaların salınması üsulları üzrə potensialın artırılması, meşə 

sektorunda iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin azaldılması və onlara uyğunlaşma 

tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə potensialın inkişaf etdirilməsi tövsiyyə 

edilmişdir. 

Hesabatda 3-cü DİM platformasında dövlət və sosial xidmətlərin təqdim 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən regional bərabərsizliyinin aradan 

qaldırılması, sosial yardım və sosial sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və 

sosial xidmətlərə çıxışın asanlaşdırılması kimi məsələlər təhlil olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, regiondakı digər orta gəlirli ölkələrlə müqayisədə, sosial sığorta və 

xüsusilə sosial yardıma qoyulan investisiyaların Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması 

ilə bağlı böyük faydalar verdiyi vurğulanmışdır. Sosial müdafiənin Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi nəticəsində öz doğma torpaqlarından qovulmuş bir milyondan çox məcburi 

köçkün və qaçqınların üzləşdiyi çətinliklərin həllində xüsusi rol oynadığı qeyd 

edilmişdir. 

Eyni zamanda, balanslaşdırılmış inkişaf, bərabərsizliklərin azaldılması, 

yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün proqramların icrasının davam etdirilməsi, 

qadınların, gənclərin, bütün məcburi köçkün və qaçqınların səlahiyyətləndirilməsi 

məsələlərinə önəmin artırılması, ASAN xidmət modelindən istifadə edərək sosial 

müdafiə tədbirləri və qayğı iqtisadiyyatı və uşaqların erkən inkişafının təşviq edilməsi 

tövsiyə edilmişdir. 

Hesabatda qeyd olunduğu kimi, qlobal inkişafin maliyyələşdirilməsi üzrə Əddis-

Əbəbə Fəaliyyət Gündəliyində vurğulanır ki, orta gəlirli ölkələr üçün rəsmi inkişaf 

yardımı ən yaxşı halda DİM-lərin icrasını maliyyələşdirmək üçün zəruri olan digər 

maliyyə axınlarını (beynəlxalq və daxili) canlandıra bilər. Bu baxımdan, 12.c saylı DİM 

hədəfi (Milli şəraitlərə uyğun olaraq, bazardakı yanlışlıqları aradan qaldırmaqla, o 

cümlədən vergi qoyma strukturunu yenidən təşkil etməklə və mövcud olduğu halda, 

onların ətraf mühitə təsirlərinin qarşısını almaq üçün həmin zərərli subsidiyaları tədricən 

aradan qaldırmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi ehtiyaclarını və şəraitlərini 

tam şəkildə nəzərə alaraq və onların inkişafına mümkün mənfi təsirləri yoxsulları və 

təsirə məruz qalan icmaları qoruyan tərzdə minimuma endirərək israfçı istehlaka şərait 

yaradan qeyri-səmərəli mədən yanacaq subsidiyalarını səmərəliləşdirmək)  

vergitutmanın restrukturizasiyası və mövcud olduqları halda zərərli  subsidiyaların 

tədricən aradan qaldırılması yolu ilə israf dərəcədə istehlaka şərait yaradan qeyri-

səmərəli təbii yanacaq subsidiyalarını səmərəliləşdirməyə” çağırır. Azərbaycanda təbii 

yanacaq subsidiyalarının azaldılması fiskal manevr üçün əlavə imkan yarada biləcəyi 
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qeyd olunmuşdur. 

Hesabatda vətəndaş cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələrinin DİM-lərin milli 

səviyyədə icrası barədə məlumatlılığın artırılması və bu fəaliyyətdə geniş miqyasda 

iştirakın təşviq edilməsində mühüm rol oynadığı qeyd edilmişdir. Bu, əhalinin həssas 

qruplarının yararlanması üçün nəzərdə tutulan siyasətlərdə iştirakı baxımından xüsusilə 

faydalı ola bilər. DİM-lərə nail olmaq üçün çoxsaylı maraqlı tərəflər arasında 

tərəfdaşlıqların olması həlledici əhəmiyyət daşıyır. Milli inkişaf strategiyalarını icra 

etmək üçün yaradılan tərəfdaşlıqlara vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, regional icra 

orqanları, KİV, təhsil müəssisələri, elmi icma, özəl sektor və beynəlxalq tərəfdaşlıqlar 

daxil edilməlidir. DİM-in icrasının ilk beş ilində inkişafla bağlı əsas oyunçular arasında 

önəmli tərəfdaşlıqların qurulması (KMH-nın hazırlanması və DİM-lər üzrə milli 

hesabatvermə vasitəsilə də ola bilər) tövsiyə olunur. 

MAPS missiyası Azərbaycanda öz vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra digər bəzi 

tövsiyə və təkliflər irəli sürmüşdür: 

 6-cı (su), 7-ci (enerji), 10-cu (bərabərsizlik), 11-ci (şəhərlər), 12-ci  (dayanıqlı 

istehsal və istehlak), 13-cü (iqlim dəyişikliyi) və 15-ci (torpaqlar) DİM-lər üzrə 

hədəflərin SKQ tətqiqinə daxil edilməsinın məqsədəuyğunluğu; 

 Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi tamamlanmamış işlər və 

MİM-dən DİM-ə keçid dövründə yaranan problemlərin DİM-lərin əlaqələndirilməsi, 

monitorinqi baxımından yenidən təhlil edilməsi; 

 2030–cu ilədək milli strateji sənədlərin hazırlanması üçün daha ardıcıl 

yanaşmanın mümkünlüyü baxımından yeni Milli İnkişaf Strategiyası-2030 hazırlanması; 

 DİM-lə uzlaşan strategiyaların icrası üçün büdcə vəsaitlərinin mövcudluğunun 

qiymətləndirilməsi; 

 Əsas inkişaf Prioritetləri kimi 2030-cu ilə qədər hərəkətverici qüvvə ola biləcək 

əsas bir neçə milli prioritet, onlara nail olunması üzrə uğur göstəricilərinin müəyyən 

edilməsi prosesi və irəliləyişi sürətləndirmək üçün bir neçə DİM sürətləndiricilərinin 

nəzərdən keçirilməsi. 

Hesab olunur ki, sözügedən sənəddə gəlinən nəticələrin və irəli sürülən tövsiyələrin 

uyğun gələnlərinin ölkədə DİM-lərə nail olunması istiqamətində növbəti addımların 

planlaşdırılması zamanı nəzərə alınması məqsədəuyğun olardı. 

 

2.2. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının “Azərbaycanda Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində potensialın gücləndirilməsinə dəstək” 

layihəsi üzrə aparılan qiymətləndirmələrin nəticələri və irəli sürülən tövsiyələr 

Respublikamızda DİM-in milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması istiqamətində texniki 

və siyasi dəstəyin göstərilməsi məqsədilə MAPS Missiyasının davamı olaraq FAO 

ölkəmizdəki Nümayəndiliyi tərəfindən DİM-in Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 

mandatına uyğun olaraq “Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata 

keçirilməsində Potensialının Gücləndirilməsinə Dəstək” adlı tədqiqat aparmış və hesabat 

hazırlamışdır.  
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Ümumilikdə, aparılmış tədqiqata uyğun olaraq bu nəticəyə gəlinmişdir ki, 

Azərbaycan Hökuməti tərəfindən DİM-lərin ölkənin inkişaf siyasəti ilə daha səmərəli 

uyğunlaşdırılması və milliləşdirilməsinin təmin edilməsi istiqamətində kifayət qədər 

səmərəli fəaliyyət həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, hesabat göstərir ki, Azərbaycan 

hökumətinin və xüsusilə, DİMƏŞ təşəbbüslərinə və səmərəli fəaliyyətlərinə baxmayaraq 

hələ də həll edilməli olan bəzi çatışmazlıq və boşluqlar mövcuddur.  

Azərbaycanda DİM-lərin həyata keçirilməsində Potensialının Gücləndirilməsinə 

Dəstək hesabatı əsasən Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, ərzaq, balıqçılıq və meşə 

təsərrüfatı sahələrində DİM-lərin icrası üzrə ümumi vəziyyət və boşluqların təhlili ilə 

əlaqəlidir. Tədqiqat FAO-nun səlahiyyətləri çərçivəsində müxtəlif milli strateji 

sənədlərin DİM hədəfləri ilə uyğunlaşdırılmasına dair müfəssəl təhlili təmin edir, eyni 

zamanda, həm siyasət boşluqları, həm də göstəricilərlə bağlı məlumat boşluqları 

baxımından mövcud çatışmazlıqları tədqiq edir, həmçinin mövcud boşluqlara qarşı 

tədbirlər görmək üçün müəyyən tövsiyələri təqdim edir. 

DİM-lərin tətbiqi Azərbaycanda siyasətin əlaqələndirilməsini (üfüqi və şaquli) 

təkmilləşdirmək üçün əsl fürsətdir. Xüsusən, Gündəliyin yeni əhatə dairəsi dayanıqlı 

ərzaq və kənd təsərrüfatı üçün ümumi baxışın inkişaf etdirilməsi baxımından kənd 

təsərrüfatı sektorunu nəzərdən keçirmək və nəticədə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə 

ölkə iqtisadiyyatının davamlı diversifikasiyasına töhfə vermək üçün Azərbaycana unikal 

imkanlar təqdim edir. 

Əlavə olaraq hesabat göstərir ki, DİM-lərlə əlaqədar potensialın inkişafına dair 

ehtiyaclarla bağlı olaraq, müxtəlif nazirliklərdə və Gündəliyin həyata keçirilməsi və 

monitorinqi üzrə məsul olan dövlət qurumlarında kadr potensialının gücləndirilməsinə 

ehtiyac vardır. 

DİM-lər üzrə hazırkı ümumi vəziyyət və boşluqların təhlilinə əsasən Azərbaycanda 

DİM-lərin tətbiqinin səmərəliliyini artırmaq üçün bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdır. 

Aşağıda müəyyən edilmiş aspektlərlə bağlı əlavə tədbirlərə ehtiyac vardır: 

• Azərbaycanda DİM-lərin həyata keçirilməsinə dair fəaliyyətlərin effektiv 

əlaqələndirilməsini təmin etmək üçün DİMƏŞ-in rolunu gücləndirmək və lazımi maliyyə 

və insan resursları ilə təmin etmək; 

• DİM-ləri kənd təsərrüfatı, ərzaq, balıqçılıq və meşəçilik üzrə milli siyasət 

çərçivəsinə daxil etmək və aktuallaşdırmaq; 

• Gündəliyin həyata keçirilməsi məqsədilə DİM hədəflərə yönəldilmiş siyasət 

sənədləri arasındakı balans saxlanılmaqla onun siyasət sənədlərilə əlaqəsini və 

uyğunluğunu yaxşılaşdırmaq; 

• DİMƏŞ, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar ilə əlaqədə olan qeyri-hökumət təşkilatları 

(məsələn, vətəndaş cəmiyyəti, elmi içtimaiyyət, özəl sektor) ilə məsləhətləşmə və 

əlaqələndirməni gücləndirmək; 

• Gündəliyin kompleks, yeni, bölünməz və sektorlararası xüsusiyyətini əhatə etmək 

üçün bütün cəlb edilmiş tərəflərin potensialını artırmaq; 

• DİM-lərin icrasına dair, o cümlədən maliyyələşdirmə, elm və texnologiya daxil 
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olmaqla, proses boyunca digər zəruri məsələləri də həll edilməsi tövsiyə olunur. 

Hesabatda qeyd edildiyi kimi, DİM-lərlə bağlı güclü bir öhdəlik mövcuddur və 

ölkə düzgün istiqamətdə irəliləyir. Ümumilikdə DİM-lərin həyata keçirilməsi üçün 

(maliyyələşdirmə, monitorinq və qiymətləndirmə daxil olmaqla) davamlı cəhdlər 

göstərilməlidir. Azərbaycanlı tərəfdaşlar ilə keçirilən görüşlər nəticəsində məlum oldu 

ki, Azərbaycan Hökuməti ölkənin siyasi mənzərəsini DİM və onların hədəfləri ilə tam 

uyğunlaşdırmaq üçün müvafiq siyasətlərin qəbul edilməsi və bir sıra tədbirlərin həyata 

keçirilməsini davam etdirməyi hədəfləyir. Eləcə də, Azərbaycan Hökuməti məqsədlərin 

milliləşdirilməsindən başlamış monitorinq və hesabatvermə mərhələsinə kimi milli DİM 

prosesinin müxtəlif mərhələlərində BMT-nin təşkilatlarının dəstək göstərməsinə inanır. 

Bu səbəbdən BMT sisteminin dəstəyi Azərbaycanda DİM-lərin həyata keçirilməsi üçün 

vacibdir. Belə bir dəstəyə misal olaraq MAPS-ın bütün komponentlərini, yəni siyasətin 

inteqrasiyası, monitorinq, qiymətləndirmə və hesabatın hazırlanması daxil olmaqla 

siyasətə dəstəyin sürətləndirilməsini əhatə edən fəaliyyəti göstərmək olar. 

FAO-nun hesabatında DİM-lər üzrə göstəricilərin mövcudluğu məsələlərinə da yer 

verilmişdir. Bir sıra sahələr üzrə göstəriciləri qiymətləndirmək üçün ətraflı məlumatların 

olmaması Azərbaycanda DİM-lərin milliləşdirilməsi prosesində müəyyən edilmiş əsas 

boşluq hesab olunur. Bu isə öz növbəsində DİM-lərdə hərtərəfli monitorinq sisteminin 

yaradılmasına çətinlik yaradır. Bu problem kənd təsərrüfatı, ərzaq və təbii ehtiyatların 

idarə olunması ilə bağlı bəzi DİM-lərlə bağlı olduqca vacibdir. 

Göstəricilərin qlobal dəsti beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış metodologiya və 

məlumatların mövcudluğuna görə ənənəvi olaraq üç səviyyəyə bölünür. Birinci qrup 

(Tier I) göstəriciləri, metodologiyası müəyyən edilən və məlumatları artıq mövcud olan 

göstəricilər hesab olunur, 2-ci Qrup (Tier II) göstəriciləri, beynəlxalq səviyyəli 

metodologiyanın yaradıldığı, lakin məlumatların asanlıqla mövcud olmadığı göstəricilər 

hesab olunur, 3-cü qrup (Tier III) göstəriciləri, beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış 

metodologiyanın hələ də mövcud olmadığı, lakin inkişaf etdirildiyi və ya sınaqdan 

keçirildiyi göstəricilər hesab olunur. 

Hesabatda ölkəmiz üçün göstəricilərin mövcud vəziyyəti təhlil edilmişdir (cədvəl 2).  

Cədvəl 2. Azərbaycanda FAO-nun səlahiyyətləri çərçivəsində monitorinq 

göstəriciləri üçün məlumatların mövcudluğu 

D
İM

 

Hədəflər Göstəricilər Metodologiya 

Məlumatların 

toplanmasına görə 

məsul qurum 

Göstərici 

əsası* 

2
 

2.1 2.1.1 Doyunca yeməməyin yayılma 

səviyyəsi 
Mövcuddur DSK c 

2.1.2 Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin 

olmamasının mülayim və ya kəskin 

səviyyəsi (“Ərzaq təhlükəsizliyinin 

olmamasının qavrama şkalası” üzrə) 

Mövcuddur  c 

2.3 2.3.1 Ölçüsünə görə qruplara bölməklə 

fermer təsərrüfatı/heyvandarlıq/meşə 

təsərrüfatı müəssisələrinin istehsal 

vahidinə düşən istehsalının həcmi 

Mövcud deyil 

(TIER III) 
-- -- 
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D
İM

 

Hədəflər Göstəricilər Metodologiya 

Məlumatların 

toplanmasına görə 

məsul qurum 

Göstərici 

əsası* 

2.3.2 Ərzaq məhsullarının kiçik 

istehsalçılarının orta gəliri, cins və yerli 

xalqlara mənsubluq statusu bölgüsündə 

 -- -- 

2.4 2.4.1 Ərzaq məhsullarının kiçik 

istehsalçılarının orta gəliri, cins və yerli 

xalqlara mənsubluq statusu bölgüsündə 

Mövcud deyil 

(TIER III) 
  

2.5 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 

Mövcuddur 
Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi 
b 

2.5.2 Orta, yaxud uzunmüddətli xüsusi 

saxlama obyektlərində saxlanılan, kənd 

təsərrüfatı və ərzaq istehsalı üçün nəzərdə 

tutulan bitki və heyvan mənşəli genetik 

ehtiyatların miqdarı 

Mövcuddur -- -- 

2.a 2.a.1 Dövlət xərclərinin strukturu ilə 

müəyyən edilən kənd təsərrüfatına 

istiqamətləndirilmə indeksi 
Mövcuddur 

Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi 
a 

2.c 2.c.1 Ərzaq bazarında qiymət 

anomaliyaları göstəricisi 
Mövcuddur DSK c 

5
 

5.a 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 

Mövcuddur 

(Tier II) 
-- -- 

5.a.2 Qadınlara torpağa sahib olmaq və\və 

ya torpaq üzərində sərəncam vermək 

hüququnu təmin edən hüquqi bazası (o 

cümlədən adi hüquq) olan ölkələrin xüsusi 

çəkisi 

Mövcuddur 

(Tier II) 
-- -- 

6
 

6.4 6.4.1 Sudan istifadə səmərəliliyinin 

dəyişməsinin dinamikası 

Mövcuddur 
Dövlət Statistika 

Komitəsi 

c 

a 
6.4.2 Su ehtiyatlarına düşən yükün 

səviyyəsi: götürülmüş şirin suyun mövcud 

şirin su ehtiyatlarında xüsusi çəkisi 

1
2

 12.3 12.3.1 Ərzaq itkilərinin qlobal indeksi Mövcud deyil 

(Tier I III) 
-- -- 

1
4
 

14.4 14.4.1 Bioloji dayanıqlı həddə olan balıq 

ehtiyatlarının xüsusi çəkisi 
Mövcuddur 

Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi 
a 

14.6 14.6.1 Qeyri-qanuni, qeyd edilməmiş və 

tənzimlənməmiş balıq ovu ilə mübarizə 

aparmaq məqsədi ilə beynəlxalq alətlərin 

tətbiqi dərəcəsi baxımından ölkələr 

tərəfindən əldə olunan irəliləyiş 

Mövcuddur 

(Tier II) 
-- -- 

14.7 14.7.1 Kiçik adalarda yerləşən inkişaf 

etməkdə olan, ən zəif inkişaf etmiş və 

bütün ölkələrdə ekoloji cəhətdən rasional 

balıqçılığın ÜDM-də xüsusi çəkisi 

Mövcud deyil 

(Tier I III) 
-- -- 
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D
İM

 

Hədəflər Göstəricilər Metodologiya 

Məlumatların 

toplanmasına görə 

məsul qurum 

Göstərici 

əsası* 

14.b 14.b.1 Kiçik balıqçılıq müəssisələrinin 

balıq ehtiyatlarının ovlanmasına imkan 

verən hüquqlarının tanınması və 

müdafiəsini təmin edən normativ 

hüquqi/strateji/institusional çərçivələrin 

tətbiqi dərəcəsi baxımından ölkələr 

tərəfindən əldə olunmuş tərəqqi  

Mövcuddur 

(Tier II) 

Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi 

 

b 

1
5

 

15.1 15.1.1 Meşə sahəsinin ümumi torpaq 

sahəsinə faiz nisbəti 
Mövcuddur DSK a 

15.2 15.2.1 Meşə təsərrüfatının dayanıqlı 

idarəedilməsinə keçid sahəsində irəliləyiş 
Mövcuddur 

(Tier I) 
-- -- 

15.4 15.4.2 Dağların bitki örtüyü indeksi Mövcuddur -- -- 

Mənbə: FAO-nun hesablamaları 

 

Şərti işarələr: *Göstərici əsası: a) mövcuddur; b) mövcud deyil, lakin seçilmiş hədəfi montorinq və 

qiymətləndirilməsi üçün müvafiq milli göstəricidən istifadə edilir; c) mövcud deyil, lakin göstərici üzrə 

məlumatın toplanması planlaşdırılır. 
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3. DİM-lərin İCRASINA MARAQLI TƏRƏFLƏRİN CƏLB EDİLMƏSINDƏ 

İRƏLİLƏYİŞLƏR 

 

3.1. DİM-lərin təşviq edilməsi prosesi 

Azərbaycan Hökuməti milli DİM prosesinə ölkədəki maraqlı tərəflərin geniş 

dairəsinin imkanlarının artırılması, milli müştərək dialoqun dəstəklənməsi və dayanıqlı 

inkişaf yolunda daha geniş əməkdaşlığa kömək edilməsi imkanı kimi baxır. DİM-lərin 

əsas öhdəliyi olan “heç kimin geridə qalmaması” prinsipindən ilham alan və bütün 

maraqlı tərəfləri DİM-lərə nail olunmasına cəlb etməkdə qərarlı olan DİMƏŞ BMT-nin 

Azərbaycandakı Nümayəndəliyi ilə tərəfdaşlıq şəraitində DİM-lərin həyata keçirilməsinə 

dair qrup müzakirələri keçirmişdir. Müzakirələrdə cəmiyyətin müxtəlif qruplarının (elm 

adamları, vətəndaş cəmiyyəti, qadınlar, gənclər, parlament) nümayəndələri iştirak 

etmişdirlər. 

Bu istiqamətdə maarifləndirmə tədbirləri 2018-ci ildə də davam etdirilmişdir. Belə 

ki, 2018-ci il 21 may tarixində Bakıda “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə doğru: davamlı 

inkişaf və layiqli əməyin təbliği” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 

Konfransın əsas məqsədi DİM-lərin xüsusilə 8-ci (“Davamlı, inklüziv və dayanıqlı 

iqtisadi artımı, tam və səmərəli məşğulluğu və hamı üçün layiqli əmək imkanlarını təşviq 

etmək”) DİM-in təşviqi və bu istiqamətdə qarşıya çıxan çətinliklərin həlli yollarının 

müzakirəsi təşkil etmişdir. Konfransda “Əməyin arzuolunan gələcəyi”, “İqtisadi 

inkişafın inklüziv, davamlı və iş yerlərinin açılması baxımından zəngin olmasını necə 

təmin etmək olar”, “Qeyri-rəsmi iqtisadiyyatdan rəsmi iqtisadiyyata keçid”, “DİM-lər 

üzrə monitorinq sistemlərinin tətbiqi” mövzularında panel iclasları keçirilmiş, müvafiq 

mövzularda məruzə və təqdimatlar nümayiş olunmuşdur. Müzakirələr zamanı 8-ci DİM-

in Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu dövlət siyasətinin əsas məqsədlərindən biri 

olduğunu, bu istiqamətdə ölkəmizdə mühüm addımların atıldığı diqqətə çatdırılmışdır. 

2018-ci il 30 may tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

tərəfindən "Azərbaycan qadınına seçki hüququnun verilməsinin 100 illiyinə həsr 

olunmuş “Qadınların V Forumu” keçirilmişdir. "İqtisadiyyatda qadınlar: yeni imkanlar 

və çağırışlar" adlı III-cü Paneldə kənd və rayon ərazilərində qadınların qərar qəbul etmə 

səlahiyyətlərinin artırılması və iqtisadi hüquqlarının təmin edilməsi, Dayanıqlı inkişaf və 

biliklər iqtisadiyyatı gender nəzəri-hüquqi paradiqmalarda, “heç kimin geridə 

qalmaması” prinsipinə əsaslanaraq qadınların iqtisadi imkan və bacarıqlarının 

artırılmasının sahibkarlığın inkişafına təsiri, Azərbaycan qadınlarının aparıcı şirkətlərdə 

rolu və onların innovativ inkişafda perspektivləri, qadin sahibkarlığının inkişafında son 

dövrlər mövcud olan problemlər və perspektivlər, yeni tendensiyalar adlı mövzular 

müzakirə olunmuşdur. 

2018-ci ilin 5 iyul tarixində AQPDK və BMTİP-nın birgə təşkilatçılığı ilə Salyan 

şəhərində “Dayanıqlı inkişaf naminə rayon qadınlarının liderliyi və iqtisadi fəallığının 

təşviqi” mövzusunda Qadınların Regional Konfransı keçirilmişdir. Qeyd edilən tədbirin 

əsas məqsədi “heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə əsaslanaraq rayon qadınlarının öz 
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problem və perspektivlərini ifadə etmək üçün ictimai platforma yaratmaq, habelə kənd 

qadınlarının prioritetlərinin milli dövlət siyasətində əks etdirilməsinə nail olmaqdan 

ibarət olmuşdur. 

IDEA İctimai Birliyi, UNICEF-ın Azərbaycan Nümayəndəliyinin və Təhsil 

Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə ölkəmizin bir sıra orta məktəblərində DİM-lərin təbliğinə 

həsr olunmuş "Dünyanın ən böyük dərsi" layihəsi həyata keçirilmişdir. 

Dərslərin ölkəmizin məktəblərində keçirilməsi məqsədilə IDEA və UNICEF 

tərəfindən Azərbaycan dilində zəruri dərs vəsaitləri hazırlanmış və dərc edilmişdir. 

Təhsil Nazirliyinin Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun iştirakı ilə sentyabrın 

24-dən başlayaraq bir həftə ərzində Bakı və Xaçmazın 20 orta məktəbinin müəllimləri 

üçün "Dünyanın ən böyük dərsi"nin tədrisi üzrə təlimlər təşkil edilmiş, daha sonra təlim 

keçmiş müəllimlər tərəfindən sözügedən dərsin öz şagirdlərinə keçirilməsi təmin 

olunmuşdur. Sonda layihədə iştirak etmiş məktəblər “World’s Largest Lesson” internet 

səhifəsində yerləşən dünya xəritəsində işarələnmişdir. Təşəbbüs Təhsil Nazirliyi, 

UNICEF və IDEA-nın yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə keçiriləcək yekun 

mərasimlə başa çatmışdır. 

2015-ci ildən başlanmış "Dünyanın ən böyük dərsi" təşəbbüsü üzrə indiyə kimi 

130-dan çox ölkədən olan milyonlarla uşaq və gənclər Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, o 

cümlədən qarşıya qoyulmuş ekoloji, sosial və iqtisadi çağırış və hədəflər haqqında 

məlumatlandırılmış, bu məqsədlərə nail olunmasında necə iştirak edə bildiyini 

öyrənmişlər. 

2018-ci il 13-17 sentyabr tarixlərində Bakıda “Xəzər dənizi regionunda Dayanıqlı 

İnkişaf üzrə Beynəlxalq İşçi Qrup”un ilk iclası keçirilmişdir. Dünyanın 15 ölkəsindən 

50-dən çox alimin iştirak etdiyi tədbir çərçivəsində Azərbaycan və xarici ölkələrdən olan 

elm adamları DİMƏŞ-in Katibliyində keçirilmiş görüşdə Gündəliyin həyata 

keçirilməsində qlobal əməkdaşlıq, bu sahədə elmi-tədqiqatların rolu, həmçinin 

ölkəmizdə DİM-lərə inteqrasiya və bu istiqamətdə görülən işlərə dair fikir mübadiləsi 

aparılıb. 

2018-ci il 26 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsində FAO ilə birgə “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin monitorinqi məqsədilə 

keyfiyyətli məlumatların hazırlanması istiqamətində Hökumətin imkanlarının 

gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində seminar keçirilmişdir. Tematik seminarda Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Genetik 

Ehtiyatlar İnstitutunun nümayəndələri də iştirak etmişdirlər. Üç gün davam edən 

tədbirdə əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi, qida itkiləri, kənd təsərrüfatı sahəsində məhsul 

istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı 

üçün nəzərdə tutulan bitki və heyvan mənşəli genetik ehtiyatlar, dayanıqlı inkişaf 

baxımından kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar, ərzaq bazarında qiymət tərəddüdləri, 

sudan istifadə səmərəliliyinin dəyişməsi, su ehtiyatlarına düşən yükün səviyyəsi, bioloji 

dayanıqlı həddə olan balıq ehtiyatları, ekoloji cəhətdən rasional balıqçılıq, habelə meşə 
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təsərrüfatının dayanıqlı idarəedilməsi sahəsində monitorinq və qiymətləndirmənin 

aparılması üçün mövcud göstəricilər üzrə reprezentativ məlumat istehsalı və 

mübadiləsinin bütün mərhələlərinə toxunulmuşdur. 

2018-ci il 8-10 oktyabr tarixlərində Lənkəran şəhərindı, 15-19 oktyabr tarixlərində 

isə Bakıda Təhsil Nazirliyinin uşaq və gənclər üçün inkişaf mərkəzlərinin ekoloji təhsil 

sahəsində müəllimləri üçün silsilə təlimlər keçirilmişdir. Bu təşəbbüs UNICEF və 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən reallaşdırılan "Dayanıqlı inkişaf 

üçün ekoloji təhsil” layihəsinin tərkib hissəsidir və "Azərbaycan Respublikasında bioloji 

müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair 2017–2020-ci illər üçün Milli 

Strategiya”ya uyğunlaşdırılmışdır. 

Cəmiyyətin diqqətini ekoloji problemlərə cəlb etmək məqsədilə, Bakı şəhərində 

fəal təbliğat və kommunikasiya kampaniyası keçirilmişdir. Bu kampaniyanın bir hissəsi 

olaraq, 6-9-cu siniflərin məktəb uşaqları arasında sənədli film müsabiqəsi də elan 

edilmişdir. Müsabiqənin qalibləri havanın çirklənməsi, iqlim dəyişmələri, təbii 

ehtiyatlardan qeyri-səmərəli istifadə, quraqlıqların artması, meşələrin qırılması, içməli 

suların azalması və s. problemlərin ən yaxşı filmləşdirilməsi əsasında 

müəyyənləşdirilmişdir. 2018-ci il 21 noyabr tarixində Nizami Kino Mərkəzində 

UNICEF-in və Təhsil Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə 

mükafatlandırma mərasimi keçirilmişdir. 

2018-ci il 24 oktyabr tarixində BMTİP Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə ADA 

Universitetində "Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində 

gənclərin rolu" mövzusunda panel müzakirəsi təşkil etmişdir. Tədbirdə hökumət 

rəsmiləri, inkişaf tərəfdaşları, diplomatik nümayəndəliklərin, elmi təşkilatların və özəl 

sektorun nümayəndələri iştirak etmişdir. 

2018-ci il 20 dekabr tarixində Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahında 

“Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri gənclər üçün” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə DİM-in 

4-cü və 8-ci (“Hamı üçün ayrı-seçkiliyə yol verilməyən və bərabər keyfiyyətli təhsili 

təmin etmək və həyat boyu öyrənmək imkanlarını təşviq etmək” və “Davamlı, inklüziv 

və dayanıqlı iqtisadi artımı, tam və səmərəli məşğulluğu və hamı üçün layiqli əmək 

imkanlarını təşviq etmək”) həyata keçirilməsində gənclərin rolu, hökumət, parlament və 

beynəlxalq təşkilatlar kontekstində müzakirə edilmişdir. 

2018-ci il 1 noyabr tarixində Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 

nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransız Universitetində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi, 

Azərbaycan Tələbə Gəncləri Təşkilatları İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən “Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədləri” mövzusunda tələbələrarası Birinci Forum keçirilmişdir. Forumda 

yerli və beynəlxalq ekspertlər DİM-lər, bu çərçivədə ölkələrin əsas öhdəlikləri, 

hökumətlərin bu məqsədləri qəbul etmək və onlara nail olmaq üçün yaratdığı çərçivələr 

haqqında dinləyicilərə ətraflı məlumat təqdim edilmişdir. Sonda iştirakçiları 

maraqlandıran suallar ekspertlər tərəfindən cavablandırılmışdır. 

 

http://www.asoiu.edu.az/az
http://www.cssn.gov.az/index.php?lang=az
https://www.asyou.az/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
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3.2. Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu – 2018 

Bütün ölkələrin ümumi tərəfdaşlıq şəraitində qlobal çağırışların həllində birgə 

fəaliyyət göstərməsi, planetimizin sağlam və təhlükəsiz məkana çevrilməsi istiqamətində 

qətiyyətli addımların atılması baxımından Gündəliyin həyata keçirilməsi milli, regional 

və qlobal səviyyələrdə ardıcıl və kompleks yanaşma tələb edir. Məhz buna görə də 

dayanıqlı inkişafın sosial, iqtisadi və ekoloji ölçüləri arasındakı beynəlxalq əlaqələrin 

dövlət proqram və strategiyalarının həyata keçirilməsinə dair siyasətləri ilə 

uyğunlaşmasına ehtiyac var. Eynilə, bu sahədə mövcud olan institusional mexanizmlər 

fəaliyyət miqyaslarını 2015-ci ildən sonrakı inkişaf gündəliyindən irəli gələn yeni 

vəzifələrə uyğun  şəkildə tənzimləyərək genişləndirməli və bu istiqamətdə beynəlxalq 

tərəfdaşlığı gücləndirməklə məqsədlərə nail olunması üçün səyləri birləşdirməlidirlər. 

Ötən illərdə olduğu kimi, qlobal problemlərin həllində iştiraka töhfə verməyə 

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. 

Məhz bu məqsədlərin uğurlu icrası üçün BMT-nin Minilliyin Bəyannaməsinə 

qoşulan bir ölkə kimi, yoxsulluqla mübarizə sahəsində kompleks tədbirlərin təmin 

edilməsi məqsədi ilə “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun 

azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” və eləcə də “2008-2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət 

Proqramı” təsdiq edilmiş, yoxsulluq probleminin həlli istiqamətində təsirli tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə imkan yaratmış və  yoxsulluq səviyyəsi 2001-ci ildəki 49%-dən 

2015-ci ildə 4.9%-ə enmişdir. 

Heç təsadüfi deyil ki, MİM-lərin ölkəmizdə uğurlu icrasının nəticəsi olaraq, 2015-

ci ildə Azərbaycan yoxsulluğa və aclığa qarşı mübarizədəki uğurlarına görə MİM-lərin 

sona çatması ilə bağlı Romada keçirilən təqdimat mərasimində FAO-nun “Cənub-

Cənub” mükafatına layiq görülmüşdür. Azərbaycan dünyada 128 ölkə arasında az 

qidalanma sayının azaldılması məqsədinə nail olan 18 ölkədən biridir. 

Bununla yanaşı, 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (ASAN Xidmət) 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Məsələlər Departamenti tərəfindən 

təsis olunan “İctimai xidmətlərin təkmilləşdirilməsi” nominasiyası üzrə qalib elan 

olunmuşdur. 

Bundan başqa, danılmaz faktdır ki, Azərbaycan Hökuməti DİM-lərin ölkədə həyata 

keçirilməsi prosesinə bütün maraqlı tərəflərin cəlb olunması imkanlarının artırılması, 

geniş fikir mübadiləsi üçün birgə milli dialoq platformasının yaradılması və dayanıqlı 

inkişaf yolunda daha geniş əməkdaşlığın dəstəklənməsi imkanları kimi baxır.  

Gündəliyin təsbit edilmiş “Universallıq”, “İnteqrasiyalı yanaşma” və xüsusilə “Heç 

kimin geridə qalmaması” prinsipi və MİM-lərin həyata keçirilməsi üzrə əldə olunmuş 

nailiyyətlərə söykənərək, bu təşəbbüs ölkələri insan inkişafı ilə bağlı faydaların zəif və 

təcrid olunmuş qruplara da çatdırılmasını təmin etməyə və bu məqsədlə bərabərsizlikləri 
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aradan qaldırmağa, layiqli məşğulluğu təşviq etməyə, habelə sosial müdafiə sistemlərini 

genişləndirməyə və gücləndirməyə çağırır. 

Qeyd olunan təşviqat məqsədlərinin həyata keçirilməsində və bütün maraqlı 

tərəfləri DİM-lərə nail olunmasına cəlb etməkdə qərarlı olan DİMƏŞ BMT-nin 

Azərbaycandakı Nümayəndəliyi ilə tərəfdaşlıq şəraitində cəmiyyətin müxtəlif 

qruplarının (elm adamları, vətəndaş cəmiyyəti, qadınlar, gənclər, parlament) 

nümayəndələrinin iştirakı ilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir. Bu baxımdan 

Hökumət milli prioritetlərə uyğunlaşdırılmış DİM-lərə nail olunması üzrə əlaqələndirici 

qismində çıxış etməklə, bütün maraqlı tərəfdaşların Gündəliyin səmərəli icrasına 

yönəldilmiş təşəbbüslərinə əhatəli dəstəyi təmin edəcəkdir. 

Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətdə yüksək nüfuzunun göstəricisi kimi son 

dövrlərdə DİM-lərin Azərbaycanda icrası istiqamətində ən mühüm tədbirlərdən biri 

2018-ci il 25-26 oktyabr tarixlərində DİMƏŞ, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Bakı şəhərində 

təşkil olunmuş “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə regional 

tərəfdaşlığın gücləndirilməsi”nə həsr edilən “Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu” 

keçirilməsidir. 

Forumun mühüm vəzifələrini məhz, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq 

üçün “Davamlı, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, tam və səmərəli məşğulluğu və 

hamı üçün layiqli əmək imkanlarını təşviq etmək”, “dayanıqlı inkişaf üçün sülhsevər və 

inklüziv cəmiyyətləri  təşviq etmək, hamı üçün ədalət məhkəməsinə çıxış imkanını təmin 

etmək və bütün səviyyələrdə səmərəli, məsuliyyətli və inklüziv təşkilatlar qurmaq”, 

həmçinin “Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal tərəfdaşlığın həyata keçirilməsi və təşviq 

edilməsi vasitələrini gücləndirmək” təşkil etmişdir. 

Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində qlobal məqsədlərin milli səviyyədə icrasının 

əlaqələndirilməsinə cavabdeh olan yüksək vəzifəli şəxslər, habelə BMT-nin səlahiyyətli 

rəsmilərini bir yerə toplayan Bakı Forumu regionda DİM-lərin həyata keçirilməsi və 

qarşıda duran çətinliklərin birgə aradan qaldırılması üçün regional tərəfdaşlığın 

gücləndirilməsi məsələlərinin müzakirəsi üçün səmərəli platforma olmuşdur. 

Foruma iyirmi altı ölkənin (Albaniya, Belarus, Bolqarıstan, Bosniya və 

Herseqovina, Monteneqro, Çexiya Respublikası, Gürcüstan, Hindistan, İran İslam 

Respublikası, Macarıstan, Moldova, Əfqanıstan İslam Respublikası, Özbəkistan, 

Pakistan, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Serbiya, Slovakiya, Sloveniya, 

Tacikistan, Türkiyə, Türkmənistan, Ukrayna, Xorvatiya) və beynəlxalq təşkilatların 

(Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Avropa Komissarlığı, Parlamentlərarası İttifaq, Asiya 

İnkişaf Bankı, Dünya Bankı, İslam Həmrəyliyi Fondu) yüksək səviyyəli nümayəndələri 

dəvət olunmuşdur. 

Dəvət olunan yüksək səviyyəli nümayəndələrdən Slovakiya Respublikasının Baş 

nazirinin müavini Riçard Raşi, Belarus Respublikasının Milli Assambleya Şurasının sədr 

müavini Marianna Şyotkina, Gürcüstanın ekologiya və kənd təsərrüfatı naziri, Türkiyə, 

Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistan Respublikalarının ombusdmanları, Bosniya və 
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Herseqovinanın xüsusi işlər üzrə səfiri, BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) 

sədri xanım İnqa Ronda Kinq, BMT-nin baş katibinin müşaviri Rashid Khalikov, BMT 

Baş katibin Hüquq, Təhlükəsizlik və Təşkilatlar üzrə köməkçisi Aleksandr Zuev, BMT-

nin Avropa və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Regional Bürosunun direktor müavini 

Rastislav Vrbenski, “Ernst and Young” Beynəlxalq audit şirkətinin partnyoru Riccardo 

Giovannini iştirak etmişdir. 

Bununla yanaşı, BMT baş katibinin müavini, Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının 

icraçı katibi Olqa Alqayerova və Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros 

Adhanom Forum iştirakçılarına videomüraciət ünvanlamışdırlar. 

Forum çərçivəsində inkişaf üçün beynəlxalq tərəfdaşlığın xüsusi əhəmiyyəti 

səsləndirilmiş və müzakirələr üzrə təşkil olunmuş interaktiv platforma vasitəsilə iştirakçı 

ölkələrin inkişaf prioritetləri, habelə bu istiqamətdə yaranmış maneələrin aradan 

qaldırılması yolları bölüşülmüşdür. 

Eyni zamanda Forum əsas diqqəti Gündəliyin icrası ilə bağlı təcrübəsinə və bu 

sahədə əldə olunan nailiyyətlərə yönəltməklə yanaşı, DİM-lərin milli inkişaf plan və 

strategiyaları ilə uyğunlaşdırılması prosesində digər ölkələrin beynəlxalq və regional 

təcrübələrini əhatə etmişdir. 

Bununla yanaşı, Forumun əsas missiyalarından biri 2019-cu ildə BMT-nin Baş 

Qərargahında keçiriləcək Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda BMT-nin tematik planına 

(İnsanların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi və onların inklüzivliyinin və 

bərabərliyinin təmin edilməsi) uyğun olaraq regionda ilk dəfə olaraq, Azərbaycan 

tərəfindən təqdim olunacaq İkinci Könüllü Milli Hesabatın əhatə etdiyi 6 Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin hədəf və göstəriciləri üzrə əldə edilən uğurlar və növbəti atılacaq 

addımlar kimi məsələlərinin müzakirəsi təşkil etmişdir. 

Bu 6-cı DİM (“Hamı üçün sanitariyanın və su ehtiyatlarının mövcudluğunun və 

onlardan səmərəli istifadə edilməsinin təmin edilməsi”) öz növbəsində müvafiq olaraq, 

hamı üçün ayrı-seçkiliyə yol verilməyən və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və 

həyat boyu öyrənmək imkanlarını təşviq etmək, davamlı, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi 

artımı, tam və səmərəli məşğulluğu və hamı üçün layiqli iş imkanlarını təşviq etmək, 

ölkələrin daxilində və arasında bərabərsizlikləri azaltmaq, iqlim dəyişikliyi və onun 

təsirləri ilə mübarizə aparmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək, dayanıqlı inkişaf 

üçün dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamı üçün ədalət məhkəməsinə çıxış 

imkanını təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv təşkilatlar 

qurmaq və icra vasitələrini gücləndirmək və dayanıqlı inkişaf naminə qlobal tərəfdaşlığı 

yenidən canlandırmaq kimi vacib məsələlərini özündə ehtiva edir. 

Forumun əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 

 Öyrənilmiş təcrübələr, regional, regionətrafı ölkələrdən əldə edilən, DİM-lərə nail 

olmaq üçün hazırlanmış icra planları və strategiyaların izlənməsi, qiymətləndirilməsi 

və monitorinqinə töhfə verə biləcək nümunəvi təcrübələri bölüşmək; 

 DİM-lərin milli və regional səviyyədə siyasətə təsirlərinə yönəldilmiş təbliğat işləri 

ilə bağlı çətinliklər, imkanlar və həllər barədə təcrübə mübadiləsi; 
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 2019-cu ildə təşkil ediləcək Yüksək Səviyyəli Siyası Forum və BMT-nin regional 

komissiyaları tərəfindən təşkil ediləcək regional konfranslara töhvə vermək; 

 DİM-lərin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması istiqamətində texniki və siyasi 

dəstəyin göstərilməsi məqsədilə BMT-nin Baş Qərargahının dəstəyi ilə Azərbaycana 

səfər etmiş MAPS missiyasının nəticələrinə dair “Bakı Bəyənnaməsi”ni qəbul 

etmək; 

 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində bütün maraqlı tərəflərin cəlb 

edilməsi prinsiplərinə əsaslanaraq parlament, vətəndaş cəmiyyəti, elmi təşkilatlar, 

özəl sektor, gənclər və digər sosial qrupların rolunun artırılması istiqamətində 

müzakirələr aparmaq. 

Forumda “Davamlı, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, tam və səmərəli 

məşğulluğu və hamı üçün layiqli əmək imkanlarını təşviq etmək”, “Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədlərinin həyata keçirilməsində gənclər, qadınlar, parlament, vətəndaş cəmiyyəti və 

digər maraqlı tərəflərin rolu barədə interaktiv müzakirə”, “2030-ci ilədək, Dayanıqlı 

inkişaf üçün sülhsevər və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamı üçün ədalət 

məhkəməsinə çıxış imkanını təmin etmək və bütün səviyyələrdə səmərəli, məsuliyyətli 

və inklüziv təşkilatlar qurmaq”, “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasında 

BMTİP-nın MAPS Missiyasının və “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi 

üçün təmiz su təchizatı, o cümlədən iqlim dəyişikliyi və onun təsirləri ilə mübarizə 

aparmaq üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsi” mövzularında panellər təşkil olunaraq 

geniş müzakirələr aparılmışdır.  

Bakı Forumunun nəticə və töhfələri olaraq: 

 Bakı Prinsiplərinin qəbul olunması; 

 BMT təmsilçiləri, dövlət rəsmiləri, iştirakçı ölkələrin səlahiyyətli nümayəndələri və 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iştirakı ilə ikitərəfli və çoxtərəfli müzakirələr 

təşkil olunmuşdur; 

 DİM-lərin icrasına birgə yanaşmanın daha səmərəli və az vaxt sərfiyyatlı olması 

iştirakçılar tərəfindən qəbul olunmuşdur; 

 Cəmiyyətin müxtəlif seqmentlərinin (qadınlar, gənclər, parlamentarilər, özəl sektor 

və DİM-lərin icrasında digər maraqlı tərəflər) rolu qəbul olunmuşdur; 

 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi üzrə Gənc Səfirlər təqdim olunmuş və onların DİM-

dəki rolu hamı tərəfindən qəbul olunmuşdur; 

 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi, təşviqatı və digər təbliğat 

materialları Forum iştirakçılarına təqdim olunmuşdur (DİM üçün bəstələnmiş 

mahnı Azərbaycan və ingilis dilində səsləndirilmişdir); 

 BMT-nin Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumu üçün təqdim olunacaq Könüllü Milli 

Hesabatların hazırlanması üçün növbəti addımlar geniş dairədə müzakirə 

olunmuşdur; 

 Yeni dövlət proqramları və strategiyalarının DİM-lərə uyğunlaşdırılması 

istiqamətində BMT-nin MAPS missiyası tərəfindən təqdim olunan tövsiyələri bir 

daha nəzərdən keçirilmiş və müzakirə olunmuşdur. 
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Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumunun müzakirələrinin  nəticəsi olaraq, qlobal 

məqsədlərin milli səviyyədə icrasının sürətləndirilməsinə dair Bakı Prinsipləri qəbul 

edilmişdir. Bakı Prinsipləri MAPS missiyasının Azərbaycana səfəri zamanı ölkədə 

sosial-iqtisadi və ekoloji sahələri əhatə edən dövlət proqramlarının və strategiyaların 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və onlara uyğun hədəf və göstəricilər ilə uzlaşdırılmasının 

təmin edilməsi və sürətləndiricilərin müəyyən olunması sahəsində təqdim olunan 

tövsiyələr nəzərə alınmaqla, DİM-lərin inteqrasiyası və onların icrasının 

sürətləndirilməsi üzrə müddəaları təsbit edir. 

Bununla yanaşı, Gündəlikdə müəyyən olunan universallıq, inteqrasiyalı yanaşma 

və heç kimin geridə qalmaması prinsiplərinə söykənərək, Azərbaycanda Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin iqtisadi, sosial və ekoloji səviyyələrdə həyata keçirilməsinin 

əhəmiyyətini bəyan edir və bu sahədə ölkədə qəbul olunan strateji milli inkişaf 

sənədlərinin (“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”, “Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 

strateji yol xəritələri”) monitorinqi və qiymətləndirilməsi ilə əlaqəliliyin təmin olunması 

vacib hesab olunur. 

Bakı prinsipləri Respublikada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrası üzrə bütün 

maraqlı tərəflərin cəlb olunması ilə maarifləndirmə tədbirlərinin genişləndirilməsi və 

Gündəliyin əhatəli həyata keçirilməsi məqsədilə qabaqcıl təcrübələrin və qarşıya çıxan 

çətinliklərin aradan qaldırılmasında öyrənilmiş dərslərin bölüşülməsi üçün beynəlxalq və 

regional tərəfdaşlığın önəmini bir daha beynəlxalq və milli tərəfdaşlara bəyan edir. 

 

3.3. Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi 

Respublikamız dünyanın müsbət  iqtisadi artım tempinə malik ölkələrindən biri 

kimi keyfiyyət etibarı ilə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu müddətdə ölkədə həyata 

keçirilən iqtisadi siyasət iqtisadiyyatın həcminin əhəmiyyətli genişlənməsinə, əhalinin 

sosial rifahının yüksəldilməsinə, sosial–iqtisadi infrastrukturun tamamilə 

müasirləşdirilməsinə imkan vermişdir.  

Son illər ölkəmizin müasir innovasiya proseslərinə inteqrasiya edilməsi, innovasiya 

iqtisadiyyatına keçidi təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsi və təşviqinə dair əsas 

çağırışlar ölkəmizin mühüm strateji proqram və sənədlərində hədəf istiqamətlər kimi 

müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf 

Konsepsiyasında əqli fəaliyyətin nəticələrinin təşviqi, innovasiya və yaradıcılığa 

investisiya qoyuluşu üçün əlverişli şəraitin yaradılması və birgə fəaliyyətin əqli 

mülkiyyətə əsaslanan kreativ iqtisadiyyatın davamlı inkişafına yönəldilməsi əsas strateji 

xətt olaraq ön plana çəkilir. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

müvafiq Fərmanı ilə təsdiq edilmiş müxtəlif sektorları əhatə edən Strateji Yol 

Xəritələrində innovasiya fəaliyyətində investisiya qoyuluşunun təşviq edilməsi, elmi 

nailiyyətlərin və innovasiyaların müxtəlif sahədə tətbiqi prioritet hədəflər sırasındadır. 

Belə imkanların sənaye, xidmət və digər sahələrdə reallaşdırılması milli innovasiya 

sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində formalaşan ən mühüm çağırışlardandır. 
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Yeni çağırışlara uyğunlaşaraq, beynəlxalq inteqrasiya proseslərindən kənarda 

qalmayan və BMT-nin fəal üzvü kimi qlobal problemlərin həllində iştiraka töhfə 

verməyə yüksək səy göstərən ölkəmiz Minilliyin İnkişaf Məqsədləri üzrə qazanılmış 

nailiyyətlərdən ruhlanaraq, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri təşəbbüsünə qoşulmuşdur. 

Gündəliyin əsas prioritetləri sırasında da möhkəm infrastruktur qurmaq, inkluziv, 

innovasiya yönümlü və dayanıqlı sənayeləşdirməni təşviq etmək və innovasiyaları 

həvəsləndirmək öz əksini tapmışdır. 

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, Gündəliyinin 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 İqtisadiyyat Nazirliyi və BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyinin 

birgə uğurlu fəaliyyəti nəticəsində iki “Respublika İnnovasiya Müsabiqə”lərinin 

keçirilməsi təşəbbüsü reallaşmışdır. Bu müsabiqə ölkəmizdə innovasiya sahəsində 

həyata keçirilən ilk Respublika əhəmiyyətli müsabiqə hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və BMT-nin Azərbaycandakı 

Nümayəndəliyi ilə birgə elan edilmiş İkinci Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi barədə 

məlumatlılığın artırılması məqsədilə Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında gənc 

tədqiqatçılar, ASAN könüllüləri, müəllim və tələbə heyətinin iştirakı ilə maarifləndirmə 

tədbirləri keçirilmişdir. 

Müvafiq sahədə fəaliyyətin davamlılığının təmin edilməsi, ölkədə hər il müxtəlif 

istiqamətlərdə ideya və layihələrin toplanılması, qiymətləndirilməsi və 

mükafatlandırılması məqsədilə keçirilən “Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi”nin hər il 

təşkil olunması üzrə İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Milli Elmlər Akademiyası və “Ernest and Yanq” 

şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyi arasında birgə əməkdaşlığa dair Anlaşma 

Memorandumu imzalanmışdır. 

Respublika İnnovasiya Müsabiqəsində aşağıdakı sahələri əhatə edən İnnovativ 

layihələr təqdim edilmişdir: 

İqtisadi: innovativ startap və biznes inkubator; yüksək əlavə dəyər yarada biləcək 

texnologiya və innovativ istehsal metodları; dayanıqlı infrastruktur və şəhərlərin 

qurulması məqsədilə qabaqcıl mühəndislik; turizm, bank və sığorta sahəsində innovativ 

ideya və ya biznes layihə; cəmiyyətin bütün təbəqələrinin sosial-iqtisadi, mədəni və 

ictimai həyatda iştirakını təmin edəcək təbliğat-təşviqat; iqtisadi məhsuldarlığı 
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yüksəldəcək yeni texnoloji avadanlıqlar və metodlar; daha az kapital tutumlu 

infrastruktur; nanomateriallar, nanotexnologiyalar və onların tətbiqi; innovativ logistika; 

dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində İT (İoT) həllər; İKT sahəsində İnnovasiya. 

Sosial: innovativ sosial xidmətlər; dövlət və özəl sektor ilə peşə təhsili müəssisələri 

arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq üzrə innovativ ideya; əməyin təşkili və təşkilati 

mədəniyyət; aktiv əmək bazarı və məşğulluq tədbirləri ilə bağlı innovativ ideya və ya 

mexanizm; sosial infrastruktur və ictimai həyatda innovasiya; səhiyyə və təhsil 

sahəsində göstərilən xidmətlərin yüksəldilməsinə yönələn innovativ layihələr; mədəni və 

təbii irsin qorunması; əhalinin həssas qrupu (uşaqlar, gənclər, əlillər və s.) imkanlarının 

inkişafı və gender məsələləri ilə bağlı təşviqat; yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması 

və idarə edilməsi; kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması; həssas qrupların 

(uşaqlar, gənclər, əlillər və s.) cəmiyyətə inteqrasiyası üçün həllər; açıq məlumatlardan 

istifadə üzrə innovativ ideaların və həllərin tətbiqi;  şəhərlərin idarə olunmasında İT 

həllər (Smart City); urbanizasiya. 

Ətraf mühit: yaşıl iqtisadiyyat; ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı; ekoloji təmiz 

nəqliyyat; elektron kənd təsərrüfatı sisteminin qurulması; iqlim dəyişikliyi və təbii 

fəlakətlərə qarşı erkən xəbərdarlıq ilə bağlı sistemin qurulması və maarifləndirmə; 

ekoloji təmiz şəhər həyatı; ətraf mühitin təmizlənməsi üzrə texnologiya və ya ictimai 

innovasiya; tullantıların utilizasiyası; enerji səmərəliliyi; alternativ enerji mənbələrindən 

(külək, günəş və s.) istifadə; tullantısız və ya az tullantılı texnologiya; ərzaq 

tullantılarının səmərəli və ekoloji istifadəsi; iqlim dəyişikliyi ilə bağlı yerli şəraitdə 

effektiv planlaşdırma və idarəçilik;  dəniz və sahilyanı ekosistemlər; meşələrin, bataqlıq 

ərazilərin, dağların və quru ərazilərin qorunması, bərpası və dayanıqlı istifadəsi; 

biomüxtəlifliyin qorunması. 

Qeyd edək ki, sahələr Gündəliyinin, "Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" İnkişaf 

Konsepsiyasının və Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol 

Xəritələrinin prioritetləri əsasında tərtib edilmişdir. Müsabiqə çərçivəsində İqtisadiyyat 

Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “İdeya Bankı” vasitəsilə ümumilikdə 200-

dən çox layihə təqdim olunmuşdur. 2018-ci ilin noyabr ayının 22-si tarixində 

Qiymətləndirmə Komissiyasının iclası keçirilmiş və müsabiqənin qalib layihələri 

müəyyən edilmişdir. 

Müsabiqə çərçivəsində təqdim olunan layihələrin 34.7% iqtisadi, 41.9% sosial və 

23.4% isə ekoloji sahələri əhatə etmişdir. Müsabiqə çərçivəsində təqdim olunan 

layihələrin 11,2%-i (24 layihə) müsabiqə meyarlarına tam uyğun gələrək növbəti 

mərhələlərə vəsiqə qazanmış və bu layihələrdən 3 ən uğurlu ideya seçilərək qalib elan 

olunmuşdur. Eyni zamanda, 3 layihə həvəsləndirici mükafatlara layiq görülmüşdür. 

Qeyd edək ki, müsabiqə üzrə birinci yer 5 000 manat, ikinci yer 3 000 manat,  üçüncü 

yer 2 000 manat və hər bir həvəsləndirici yer üçün 1 000 manat məbləğində mükafat 

müəyyən edilmişdir. 
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Şəkil 3. Respublika İnnovasiya Müsabiqəsinə təqdim olunan layihələrin faiz 

göstəriciləri 

 
Mənbə: İqtisadiyyat Nazirliyi 

 

Gələcəkdə innovativ layihələrin dəstəklənməsi üçün zəruri mühitin və 

infrastrukturun yaradılması, müvafiq insan resurslarının hazırlanması, yerli və xarici 

investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlər birgə fəaliyyət 

nəticəsində daha da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 
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4. DİM-lərin İCRASINA DƏSTƏK ÜÇÜN BEYNƏLXALQ TƏRƏFDAŞLIĞIN 

GÜCLƏNDİRİLMƏSİ 

 

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 

(UN) və onun ixtisaslaşdırılmış qurumları, Beynəlxalq Parlamentlərarası İttifaq (IPU), 

Avropa Şurası (CoE) və onun ixtisaslaşmış qurumları, ATƏT (OSCE), İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Avropa İttifaqı (EU), MDB, GUAM, NATO, 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq, İslam Əməkdaşlıq (OIC), İqtisadi Əməkdaşlıq 

təşkilatları (ECO) və s. bu kimi beynəlxalq və regional qurumlarla, həmçinin bir çox 

xarici dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli işgüzar əlaqələri daha da inkişaf etdirmişdir.  

Belə ki, 2015-ci ildə Gündəlikdən irəli gələn DİM-lərə qoşulması BMT-nin 

ixtisaslaşmış qurumları ilə geniş əməkdaşlıq imkanları yaratmışdır. Qeyd olunan 

tərəfdaşlığın davamı olaraq Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin prioritetliyi nəzərə alınaraq, 

Avropa İqtisadi Komissiyası ilə Azərbaycan Hökuməti arasında müxtəlif sahələr üzrə 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi, habelə tərəfdaşlıq istiqamətlərinin müəyyən olunması 

müzakirə edilmişdir. 

Qeyd olunan müzakirələrin nəticəsi olaraq, DİM-lərin həyata keçirilməsi üzrə 

Azərbaycan Respublikası ilə AİK arasında tərəfdaşlıq barədə Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycanın Cenevrədəki BMT bölməsi 

və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Daimi Nümayəndəliyinin iştirakı ilə yekun 

məsləhətləşmələr aparılmış, hər iki tərəfin təklifləri nəzərə alınmaqla Gündəlikdən irəli 

gələn DİM-lərin tətbiqinə yardım etmək, bu çərçivədə qlobal öhdəliklərin tətbiq 

edilməsi, habelə dayanıqlı inkişaf üçün siyasətlərin, təcrübələrin, innovativ həllərin və 

maliyyə mexanizmlərinin yayılması məqsədilə DİM-lər üzrə əməkdaşlıq niyyəti ilə 

2018-ci ilin 30 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və AİK arasında 

DİM-lərin tətbiqi üzrə əməkdaşlıq barədə Birgə Bəyanat Azərbaycan Respublikasının 

Baş nazirinin müavini, DİMƏŞ sədri cənab Əli Əhmədov və AİK-in icraçı direktoru 

xanım Olqa Alqayerova tərəfindən imzalanmışdır. 

Birgə Bəyanat DİM-ə nail olunması məqsədilə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi və 

bu barədə hesabatın verilməsi üzrə əməkdaşlıq, dayanıqlı inkişaf üçün milli prioritetlərin 

və göstəricilərinin  müəyyən edilməsi məqsədilə müştərək fəaliyyət, iqtisadi sahələri 

əhatə edən milli proqramların və strategiyaların uyğunlaşdırılması və bu sahədə uğurlu 

təcrübələrin tətbiqinin sürətləndirilməsi və milli iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarının 

dayanıqlığının təmin edilməsi kimi niyyətləri təsbit edir. 

Bu Bəyanat iqtisadi, sosial və ekoloji sahələri əhatə edən prioritet əməkdaşlıq 

istiqamətlərini müəyyən edir. Gələcəkdə, tələb olunan maliyyə vəsaitlərinin 

mövcudluğundan asılı olaraq, qeyd olunan prioritet tərəfdaşlıq sahələrinə uyğun 

layihələrin icrası davam etdiriləcək və əməkdaşlıq üzrə əldə edilmiş tərəqqinin nəzərdən 

keçirilməsi mümkün olacaqdır. 
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İqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edən dünya dövlətləri arasında getdikcə daha 

böyük nüfuz qazanan, regionda və dünyada baş verən proseslərdə özünəməxsus yer 

tutan Azərbaycan Respublikası beynəlxalq donorluq missiyasını həyata keçirmək və 

inkişaf naminə qlobal tərəfdaşlıqda da fəal iştirak etmək əzmindədir. 

Müstəqilliyin ilk illərində böhrandan əziyyət çəkmiş Azərbaycan 2000-ci ildən 

etibarən əsasən neft və təbii qazın satışından əldə etdiyi gəlir hesabına makroiqtisadi 

sabitlik və dinamik iqtisadi artım mərhələsinə qədəm qoymuşdur. İqtisadi artım ölkənin 

daxilində bir çox sahələrə, xüsusilə yoxsulluğun əhəmiyyətli dərəcədə azalması, sosial 

problemlərin həlli, eləcə də insan və fiziki kapitalın inkişafında sərmayələrin 

qoyulmasına müsbət təsir göstərmiş, dünya dövlətləri arasında Azərbaycanın nüfuzunun 

möhkəmlənməsinə zəmin yaradaraq tədricən yardım alan ölkədən yardım edən ölkəyə 

çevirmişdir. Artıq Azərbaycan beynəlxalq aləmdə yeni tərkibdə - donor ölkəsi kimi çıxış 

edir, dünyanın müxtəlif bölgələrində baş vermiş təbii və insan tərəfindən törədilmiş 

böhranlara, iqtisadi çətinliklərlə üzləşmiş ölkələrə yardım əlini uzadır. Bu işdə 

müraciətlərə çevik reaksiyanın verilməsi, beynəlxalq yardımların mərkəzləşdirilmiş 

qaydada göstərilməsi və əlaqələndirilməsi məqsədilə 2011-ci ilin 14 sentyabr tarixində 

Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində milli donor institutu kimi yaradılmış AIDA mühüm 

rol oynayır. Fəaliyyətini əsasən iki istiqamət olan beynəlxalq inkişafa dəstəyin verilməsi 

və humanitar yardımın göstərilməsi üzərində qurmuş Agentlik dünyanın inkişaf etməkdə 

olan ölkələrində iki və çoxtərəfli əsaslarda DİM-lərin əsas hədəfləri olan yoxsulluğun 

azaldılması, elm, mədəniyyət və səhiyyənin inkişafı, rabitə və informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi, enerji resurslarından səmərəli istifadə, eləcə də digər 

sahələrdə humanitar və inkişaf məqsədli layihələrin həyata keçirilməsini 

dəstəkləməkdədir. AİDA BMTİP-in, BMT-nin Humanitar Məsələlərin 

Əlaqələndirilməsi Ofisi, İslam Əməkdaşliq Təşkilatı, İslam İnkişaf Bankı, İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa Yardım üzrə Komitəsi və digər nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığını genişləndirməkdədir. 

2018-ci ildə AİDA həmçinin Meksika, Kanada və Yaponiyanın rəsmi donor 

agentlikləri, BMT-nin Cənub-Cənub Əməkdaşlığı Ofisi, eləcə də İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatının təşəbbüsü ilə təsis edilmiş Qlobal Tərəfdaşlıq Təşəbbüsünə 

qoşulmuşdur. Sözügedən Təşəbbüs 2016-cı ildə Nayrobidə keçirilmiş “Effektiv İnkişaf 

Naminə Qlobal Tərəfdaşlığın İkinci Yüksək Səviyyəli Görüşü” zamanı beynəlxalq 

yardım siyasətində səmərəli fəaliyyətlərin təşviq edilməsi məqsədilə təsis edilmişdir. 

AİDA-nın Qlobal Tərəfdaşlıq Təşəbbüsünə qoşulması ölkəmizin donor 

fəaliyyətinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması, qlobal tərəfdaşlıq əlaqələrinin 

genişləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq inkişaf sahəsində baş verən mühüm tədbirlərdə 

iştirakının təmin edilməsinə xidmət edəcəkdir. 

Bununla yanaşı, 2018-ci ildə AİDA inkişafa yardım sahəsində Qonaq Elmi İşçilər 

Proqramı, Xarici ölkələrin ali təhsil və elmi tədqiqat müəssisələrində 

Azərbaycanşünaslıq və Xəzər hövzəsi regionu sahəsində tədqiqatların təşviqi, Elmi 

tədqiqat materiallarının nəşri, Əcnəbilər üçün Azərbaycan dili, Xarici tələbələr üçün 
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təqaüd proqramı, Əcnəbi diplomatlar üçün xarici siyasət proqramı, “ASAN Xidmət” 

təcrübəsinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə tanıdılması, “Azərbaycanın Əcnəbi 

Məzunlarının Beynəlxalq Assosiyasiyası”nın yaradılması, 2018-ci ilin 26 oktyabr 

tarixində VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində ADA Universitetində 

“Gələcəyimizə sərmayə: dayanıqlı və inklüziv inkişafa doğru” mövzusunda dəyirmi 

masanın təşkili, Bakı şəhərinin “EXPO 2025” üzrə namizədliyinə dəstək göstərilməsi, 

Argentinanın La Rioxa əyalətində fəaliyyət göstərən məktəblərə yardım, Rumıniyada 

hərbi qəbiristanlıqda təmir-bərpa işlərinin aparılmasına yardım, Dövlət qurumlarının 

nümayəndələri üçün xarici dil kurslarının təşkili kimi istiqamətlərdə layihələr həyata 

keçirmişdir. 

Hesabat dövründə Agentlik beynəlxalq təşkilatlarla tərəfdaşlıq münasibətlərinin 

qurulması istiqamətində də məqsədyönlü iş aparmışdır. Belə ki, AİDA tərəfindən İslam 

İnkişaf Bankı, BMT-nin Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisi, BMT-nin Elm, 

Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı (YUNESKO), İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatının İnkişafa Yardım üzrə Komitəsi, Afrika İttifaqı və digər beynəlxalq 

qurumlarla dünyanın müxtəlif bölgələrində birgə layihə və proqramların həyata 

keçirilməsi istiqamətində görüşlər keçirilmiş, mövcud əməkdaşlıq əlaqələri davam 

etdirilmişdir. 

Hesabat ilində AİDA humanitar yardım sahəsində də fəaliyyətini davam 

etdirmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq 

2018-ci ildə BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlərin Təşkili üzrə Yaxın Şərq 

Agentliyinə 200 min ABŞ dolları məbləğində yardım göstərilmişdir. Yardımın 

göstərilməsində əsas məqsəd Azərbaycanın Fələstin xalqına mənəvi dəstəyi və islam 

həmrəyliyinin nümayiş etdirilməsi, eləcə də ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşmiş BMT-

nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlərin Təşkili üzrə Yaxın Şərq Agentliyinin 

humanitar fəaliyyətinə yardım göstərməkdən ibarət olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq, 2018-ci 

ilin 5 avqust tarixində İndoneziyada baş vermiş 6,9 şiddətində güclü zəlzələnin 

fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədilə ölkəmiz tərəfindən 50 min ABŞ dolları 

məbləğində humanitar yardım göstərilmişdir. 

Bununla yanaşı, həmin ilin 28 sentyabr tarixində İndoneziyanın Sulavesi adasında 

baş vermiş növbəti zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq ikinci dəfə 50 min ABŞ dolları 

məbləğində vəsait humanitar məqsədlərlə İndoneziya tərəfinə çatdırılmışdır.  

Ümumilikdə, 2018-ci ildə bir və ya çoxtərəfli əsaslarda AİDA-nın həyata keçirdiyi 

proqram və layihələri, eləcə də beynəlxalq fəaliyyətləri 80 ölkəni əhatə etmişdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanın donor ölkə kimi fəaliyyət göstərməsi qeyri-adi 

bir şəraitdə baş verir. Belə ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 25 ildən artıq 

işğalı, Ermənistanla münaqişə nəticəsində 1 milyondan çox insanın qaçqın və köçkün 

vəziyyətinə düşməsi və onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan 

Hökumətinin böyük məbləğlərdə maliyyə vəsaitinin ayırması, eyni zamanda isə 
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beynəlxalq donorların ölkəmizə göstərdikləri yardımların kəskin şəkildə azalmasına 

baxmayaraq, humanist prinsiplərinə sadiq qalan Azərbaycan Respublikası digər ölkələrə 

yardım əlini uzatmağa davam edir. Bu səbəblə, qlobal yardım fəaliyyətində ölkəmiz 

dünyanın nümunəvi dövlətlərindən hesab edilə bilər. Azərbaycan torpaqlarının 20 

faizinin işğaldan azad olunması, qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadığı yerlərə 

qaytarılması Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətinin əsas prioritet 

istiqamətidir. Buna nail olunarsa, Azərbaycan Respublikası güclü donor kimi inkişaf 

naminə qlobal tərəfdaşlıq proseslərində daha fəal iştirak edə bilər. 

Bütün bunlar Azərbaycan Hökumətinə DİM-lər üçün qlobal tərəfdaşlıq 

çərçivəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməyə və onların həyata keçirilmə 

vasitələrini möhkəmləndirməyə zəmin yaratmışdır. 

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; 

- ASAN xidmətin 2015-ci ildə BMT-nin ictimai xidmətlərin göstərilməsi sahəsində 

mükafatına layiq görüldüyünü nəzərə alaraq, dövlət idarəçiliyi sahəsində islahat aparan 

və elektron hökumət qurmaqda maraqlı olan inkişaf etməkdə olan ölkələrə ASAN 

modelinin tətbiqində yardım göstərilməsi; 

- AİDA və Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentlik (ANAMA) 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 sahəsində yaxşı 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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5. NƏTİCƏ 

Azərbaycan hökuməti DİM-lərlə əlaqədar üzərinə götürdüyü öhdəliklərə kifayət 

qədər məsuliyyətlə yanaşır və bu öhdəlikləri vaxtında və lazımi səviyyədə yerinə 

yetirmək üçün bütün qüvvələrini səfərbər edib. Bunun nəticəsidir ki, getdikcə 

Azərbaycan Respublikasında DİM-lərə nail olunması istiqamətində işlər genişlənir və 

intensivləşir. Bu baxımdan, 2018-ci il Azərbaycan Respublikası üçün çox uğurlu və 

əlamətdar hadisələrlə zəngin il olmuşdur. Belə ki, həyata keçirilən ardıcıl, səmərəli və 

məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkədə siyasi, iqtisadi, sosial, humanitar, mədəniyyət, 

idman və digər sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Ölkədə aparılan 

sosialyönümlü siyasətə uyğun olaraq 2018-ci ildə də həssas qrupların sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi və onların həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində də məqsədyönlü addımlar atılıb. Bu işlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 

hazırladıqları hesabatlarda da müsbət dəyərləndirilir. 

2018-ci ildə ölkədə DİM-lərə nail olunması istiqamətində görülən işlərdən əsasları 

kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

- Azərbaycan Respublikasında “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək 

Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin icrası ilə əlaqədar görülən işlər və əldə olunan 

nailiyyətlər barədə illik Hesabatın hazırlanıb Azərbaycan Respublikası Prezidentinə 

təqdim olunması; 

- MAPS missiyasının Hesabatının maraqlı tərəflərin iştirakı ilə geniş müzakirəsi və 

təsdiq olunması; 

- Qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin hədəf və göstəricilərinin milliləşdirilməsi, 

sürətləndiricilərin müəyyən olunması və ölkənin inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi üzrə 

təkliflər hazırlanması prosesinin tamamlanması; 

- “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının, “Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”, prioritet 

sahələr üzrə Strateji Yol Xəritələrinin və hazırda qüvvədə olan digər siyasət sənədlərinin 

icrasının sürətləndirilməsi; 

- DİM-lərin icrasına maraqlı tərəflərin (vətəndaş cəmiyyəti, akademik dairələr, özəl 

sektor və s.) cəlb olunması prosesinin (DİM-lərin təşviq edilməsi, Dayanıqlı İnkişafa 

dair Bakı Forumu–2018, İkinci Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi və s.) 

intensivləşdirilməsi; 

- BMT-Azərbaycan, Aİ-Azərbaycan və digər beynəlxalq və regional təşkilatlar və 

qurumlarla tərəfdaşlıq barədə razılaşmalarda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına diqqətin 

artırılması və DİM-lərin icrasına dəstək üçün beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsi. 

Sözügedən fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının 

Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası, Şuranın katibliyi və İşçi qrupları 

aparıcı rola malik olmuşdurlar. 

Nümunəvi müsbət təcrübə kimi Azərbaycan Respublikasında MAPS platformasının 

tətbiqini göstərmək mümkündür. Belə ki, Azərbaycan Respublikası “MAPS” 

missiyasının keçirildiyi və missiya ilə bağlı müvafiq hesabatın hazırlanaraq Hökumət 
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tərəfindən təsdiq olunduğu ilk ölkələrdən biridir. Həm BMT, həm də digər ölkələr DİM-

lərin inteqrasiyası və onların icrasının sürətləndirilməsi ilə bağlı bu təcrübədəki 

nümunəvi tədbirlər və öyrənilmiş dərslərdən faydalana bilərlər. BMT-nin İnkişaf 

Proqramı bu dərsləri özünün 2018-2021-ci illər üzrə Strateji Planında nəzərə almağı 

planlaşdırır. 

Digər bir müsbət təcrübə kimi isə Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumunun 

keçirilməsini və bu Forumda “DİM-lərin milli səviyyədə inteqrasiyası və onların 

icrasının sürətləndirilməsinə dair Bakı Prinsipləri”nin qəbul edilməsini göstərmək olar.  

Bu təcrübələr ölkədə DİM-lərin icrasının sürətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli 

hesab olunur və planlaşdırılan növbəti addımlarda bunlar nəzərə alınır. 

Hazırda Azərbaycanda DİM-lərə nail olunması üçün aşağıdakı  problemlərin 

həllində səylərin gücləndirilməsinə ehtiyac vardır: 

- Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf 

rayonlarının işğalının və bu işğalın doğurduğu fəlakətli nəticələrin hələ də davam etməsi; 

- ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafının və şaxələndirilməsinin 

sürətləndirilməsi, innovasiya fəallığının və ixrac potensialının gücləndirilməsi, sosial 

xidmətlərin effektivliyinin yüksəldilməsi və ekoloji təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi 

kimi istiqamətlərdə səylərin daha da artırılmasına ehtiyacın duyulması;  

- 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 gücləndirilməsinə 

ehtiyacın olması; 

Göstərilən problemlərin həlli ölkədə DİM-lərin icrasının sürətləndirilməsi 

baxımından əhəmiyyətli addımlar hesab olunur və planlaşdırılan növbəti mərhələlərdə 

bunlar nəzərə alınmışdır. Ən yaxşı beynəlxalq təcrübə baxımından Azərbaycan 

Respublikası üçün DİM-lərin birbaşa maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin yaradılması, 

maraqlı tərəflər arasında səmərəli əməkdaşlıq qurulması və onların imkanlarının da 

səfərbər olunması kimi məsələlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Hökuməti DİM-lər üzrə götürdüyü öhdəlikləri layiqincə 

yerinə yetirmək üçün bütün maraqlı tərəflərin, o cümlədən dövlət orqanları, vətəndaş 

cəmiyyəti institutları, özəl sektor nümayəndələri, elm və təhsil qurumları, KİV-lər və 

inkişafa dəstək verən beynəlxalq təkilatların səylərini və imkanlarını səmərəli 

əlaqələndirməyə və prioritet istiqamətlərə yönəltməyə çalışır.  

Eyni zamanda, Azərbaycan Hökuməti ümid edir ki, DİM-lərə nail olunması üçün 

yuxarıda göstərilən istiqamətlər üzrə planlaşdırılan fəaliyyətlərin icrasında, mövcud 

çətinliklərin aradan qaldırılmasında və yaxşı beynəlxalq təcrübələrin mənimsənilib tətbiq 

olunmasında beynəlxalq tərəfdaşlar da lazımi dəstək verəcəklər.  
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6. NÖVBƏTİ ADDIMLAR 

Gündəliyin milli səviyyədə yerinə yetirilməsi istiqamətində gələcəkdə aşağıdakı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır: 

- İkinci Könüllü Milli Hesabatın hazırlanması və təqdim olunması. DİMƏŞ-in 

2018-ci il 23 yanvar tarixində keçirilən 5-ci iclasında 2019-cu ildə keçiriləcək YSSF-da 

DİM-lər üzrə Azərbaycan Respublikasının ikinci KMH-ın təqdim edilməsi qərara alın-

mışdır. DİMƏŞ-in 2018-ci il 28 iyun tarixində keçirilən 6-ci iclasında isə BMT-nin 

müəyyən etdiyi tematik plana (İnsanların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi və 

onların inklüzivliyinin və bərabərliyinin təmin edilməsi) uyğun olan 5 DİM (4-cü Məq-

səd: “Hamı üçün ayrı-seçkiliyə yol verilməyən və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək 

və həyat boyu öyrənmək imkanlarını təşviq etmək”; 8-ci Məqsəd: “Davamlı, inklüziv və 

dayanıqlı iqtisadi artımı, tam və səmərəli məşğulluğu və hamı üçün layiqli əmək 

imkanlarını təşviq etmək”; 10-cu Məqsəd: “Ölkələrin daxilində və arasında bərabərsiz-

likləri azaltmaq”; 13-cü Məqsəd: “İqlim dəyişikliyi və onun təsirləri ilə mübarizə 

aparmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək”; 16-cı Məqsəd: “Dayanıqlı inkişaf üçün 

dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamı üçün ədalət məhkəməsinə çıxış 

imkanını təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv təşkilatlar 

qurmaq”) və hər il nəzərdən keçirilən 17-ci Məqsəd (“İcra vasitələrini gücləndirmək və 

dayanıqlı inkişaf naminə qlobal tərəfdaşlığı yenidən canlandırmaq) üzrə Azərbaycanın 

ikinci KMH-nın hazırlanması məsələsi müzakirə olunmuş, müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi üzrə icra planı və vaxt qrafiki müəyyənləşdirilmişdir Müəyyənləşmiş icra 

planına uyğun olaraq 2018-ci ildə aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

 Katiblik tərəfindən icra planlarının vahid forması hazırlanaraq İşçi Qruplarının 

rəhbərlərinə təqdim edilmişdir; 

 2019-cu il üçün Azərbaycanın təqdim edəcəyi hesabatın müəyyən olunmuş məqsəd, 

hədəf və göstəricilər üzrə hazırlanmasının təmin olunması məqsədi ilə DİM üzrə işçi 

qruplarının rəhbərləri tərəfindən tematik plana uyğun olaraq Hesabatın icra planı 

layihəsi hazırlanmış və Şuraya təqdim olunmuşdur; 

 İkinci KMH-ın forması və strukturu müəyyən olunmuşdur; 

 Şura tərəfindən təsdiq olunmuş icra planına uyğun olaraq icraçılar tərəfindən məqsəd, 

hədəf və göstəricilər üzrə görülmüş işlərə dair məlumatlar Katibliyə təqdim edilmişdir; 

 Hesabatın ilkin variantının hazırlanmasına başlanılmış və nəzərdə tutulan vaxtda 

yekunlaşdırılaraq aidiyyatı üzrə təqdim olunacaqdır.. 

-Milli inkişaf gündəliyinin DİM-lərlə uzlaşdırılmasının sürətləndirilməsi və 

Azərbaycan üçün prioritet hesab edilən məqsəd, hədəf və göstəricilərin müəyyən 

edilməsi. Ölkədə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, habelə sosial-iqtisadi sahələri əhatə 

edən dövlət proqramları və strategiyalarının DİM-lər ilə uzlaşdırılmasının təmin edilməsi 

məqsədilə yaradılmış 4 işçi qrupu üzrə müzakirələr aparılmış və müvafiq qurumların rəy 

və təklifləri nəzərə alınaraq Azərbaycan üçün prioritet hesab edilən məqsəd, hədəf və 

ona uyğun göstəricilərin yekun siyahısı müəyyənləşdirilmişdir. 2018-ci il 24 dekabr 

tarixində Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, DİMƏŞ-in sədri Əli 
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Əhmədovun yanında DİM-lərin icrası istiqamətində formalaşmış işçi qruplarının 

rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş iclas zamanı Azərbaycan üçün prioritet hesab edilən 

17 məqsəd, 87 hədəf və 118 göstərici üzrə yekun layihə razılaşdırılmış və Şuranın 2019-

cu ildə keçiriləcək növbəti iclasında təsdiq edilməsi tövsiyyə olunmuşdur. 

- DİM-lərin icrası üzrə Milli Fəaliyyət Planının və ya strategiyanın layihəsinin 

işlənməsi. Ölkədə DİM-lərə nail olunması, o cümlədən milliləşdirilməsi və ölkənin inki-

şaf gündəliyinə daxil edilməsi üzrə aparılan işlərin təhlili və qiymətləndirilməsinə əsas-

lanaraq, bu qənaətə gəlinir ki, Hökumətin DİM-lərin icrası üzrə prosesləri əlaqələndir-

mək və sürətləndirmək üçün bütün maraqlı tərəflərin və tərəfdaşların cəlb olunması ilə, 

kompleks tədbirlər planı və icra, o cümlədən maliyyələşdirmə və monitorinq (hər bir 

göstərici üzrə baza və hədəf qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulmaqla) 

mexanizmlərini də özündə ehtiva edən, Milli Fəaliyyət Planı (Dövlət Proqramı və ya Yol 

xəritəsi də ola bilər) kimi ciddi bir siyasət sənədinin hazırlanması və qəbul olunması 

faydalı olardı. Bu sənəddə DİM-lərə nail olunması ilə əlaqədar məsələlərə vahid, sektor-

lararası inteqrasiyalı yanaşma tətbiq edilməsi və onların hədəf/göstərici səviyyəsində uy-

ğunlaşdırılması son nəticədə DİM-lər üzrə ölkənin uğurların şərtləndirməklə yanaşı, öl-

kənin davamlı inkişaf modelinə keçidinin sürətləndirilməsi baxımından da faydalı ola 

bilər. Bununla yanaşı, BMT tərəfindən Milli inkişaf gündəliyinin DİM-lərlə uzlaşdiril-

masının sürətləndirilməsi məqsədilə 2030–cu ilədək milli strateji sənədlərin hazırlanması 

üçün daha ardıcıl yanaşmanın mümkünlüyü baxımından “Azərbaycan 2020:Gələcəyə 

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

İnkişaf Strategiyasının hazırlanması tövsiyə olunmuşdur. 

- Prioritet hədəflər üzrə məqsədli layihələrin həyata keçirilməsi. DİM-lərin ölkə 

üçün prioritet hesab edilən hədəflər üzrə tərəqqini sürətləndirməyə xidmət edən məqsədli 

layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi imkanlarının yaradılması faydalı olardı; 

- Dayanıqlı inkişafla bağlı məlumatların toplanması və təhlili işinin davamlı 

olaraq təkmilləşdirilməsi. Bu, aşağıdakılar üçün zəruridir: 

 qlobal DİM hədəfləri və göstəriciləri üzrə (milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla) milli 

hesabatların verilməsini yaxşılaşdırmaq;  

 əsaslandırılmış metodologiyalarla ölçülən və barəsində müvafiq məlumatların 

toplandığı milli DİM göstəricilərinin sayını artırmaq; 

 dayanıqlı inkişafla bağlı göstəricilər üzrə həssaslıq və əhatəlik meyarları (məs: gender, 

etnik mənsubiyyət, yaş qrupları, yaşayış yerləri - kənd/şəhər, sektorlar, regionlar/ inzi-

bati rayonlar və s.) əsasında dezaqreqasiya olunmuş daha təfsilatlı məlumatların təqdim 

olunmasını mümkün etmək. 

- Beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi. DİM-lərə nail olunması 

sahəsində yaxşı təcrübələrin öyrənilməsi və tətbiqi, beynəlxalq inkişaf sistemində 

mövcud olan imkanlardan lazımi səviyyədə yararlanmaq, eyni zamanda ölkədə 

qazanılmış təcrübəni paylaşmaq hədəflənmişdir. 
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Əlavə 1. 

“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 Torpağa qanuni sənədlərlə təsdiq edilmiş mülkiyyət hüququ olan və 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 
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2.2. 2030-cu ilədək, bütün pis qidalanma hallarına son qoy-

maq, o cümlədən, 2025-ci ilədək, 5 yaşadək olan uşaqlarda 

inkişafdan qalma (bəstəboyluq) və arıqlıq halları ilə bağlı 

beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış hədəflərə çatmaq və yeni-

yetmə 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 biliklərdən istifadə nəticəsində meydana çıxan 

faydalardan yararlanmanı və onların ədalətli və bərabər şəkildə 

bölüşülməsini təmin etmək. 

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 

 

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 
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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 kadrları tərəfindən qəbul edilən 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 

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 
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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  
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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 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 
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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 texnologiyalardan, 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 

 

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 

6.4.2  Su ehtiyatlarına düşən yükün səviyyəsi: götürülmüş şirin suyun mövcud şirin 

su ehtiyatlarında xüsusi çəkisi 
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sayını əhəmiyyətli şəkildə azaltma üçün dayanıqlı istifadəni və 

təmiz su təchizatını təmin etmək. 

 

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 innovasiya-

lar 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 
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8.4. 2030-cu ilədək, qlobal olaraq istehlakda və istehsalda 

resurslardan səmərəli istifadəni tədricən artırmaq və inkişaf 

etmiş ölkələr öndə getməklə, dayanıqlı istehlak və istehsal üzrə 

10-lik proqramlar çərçivəsinə uyğun olaraq, iqtisadi artımla 

ətraf mühitin korlanması arasında əlaqəni zəiflətməyə cəhd 

etmək. 

8.4.2  Məcmu və hər nəfərə düşən daxili material istehlakı və onların ÜDM-ə faiz 

nisbəti 

 

 

8.5. 2030-cu ilədək, bütün qadınlar və kişilər üçün, o cümlədən 

gənclər və əlilliyi olan insanlar üçün tam və məhsuldar məşğul-

luğa 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 

9.3.1 Sənayedə yaradılmış əlavə dəyərin ümumi həcmində kiçik müəssisələr 

tərəfindən yaradılmış əlavə dəyərin xüsusi çəkisi 
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cümlədən əlçatan şəkildə kreditlərə çıxış imkanını artırmaq və 

onların dəyər şəbəkələrinə və bazarlara inteqrasiyası 

9.3.2  Krediti və ya kredit xətti olan kiçik müəssisələrin xüsusi çəkisi 

  

9.5. Bütün ölkələrdə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələr-

də elmi tədqiqatları genişləndirmək, sənaye sektorlarında 

texniki imkanları artırmaq, o cümlədən, 2030-cu ilədək, inno-

vasiyaların 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 

 

 

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 əmək haqqı 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 

10.b.1 İnkişaf məqsədləri üçün resurs axınının məcmu həcmi, resipiyent və donor 

ölkələri, axının növləri (məsələn, inkişaf məqsədləri üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici 
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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. 

investisiyalar və digər maliyyə axınları) bölgüsündə 

 

 

Məqsəd 11.  Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək. 

11.5. 2030-cu ilədək, yoxsul və çətin vəziyyətlərdə olan insan-

lara 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 məhsu-

la 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 uyğunlaş-

ma, 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 uy-

ğun 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 

torpağa buraxılması hallarını əhəmiyyətli şəkildə azaltmaq. 

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 

 

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 
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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 16.2.1 Onlara qulluq edən şəxslər tərəfindən son bir ayda hər hansı fiziki cəza və/və 
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qarşı bütün formalarda zorakılığa və işgəncələrə son qoymaq 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 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 

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) 
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potensialı inkişaf etdirmə işinin aparılmasına beynəlxalq 

dəstəyi artırmaq. 

 

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: 87  

Cəmi göstərici:118 
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Əlavə 2. 

DAYANIQLI İNKİŞAFA DAİR BAKİ FORUMU 
 

Dayanıqlı İnşkiaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində regional tərəfdaşlığın 
gücləndirilməsi 

 
25-26 oktyabr 2018-ci il 

 Bakı, Azərbaycan 
 

 

DİM-lərin milli səviyyədə inteqrasiyası və onların icrasının sürətləndirilməsinə dair 

Bakı Prinsipləri: 

 

1) BMT-nin İnkişaf Qrupu tərəfindən DİM-lərin icrasına dəstək üçün təqdim olunan 

“İnteqrasiya, Sürətləndirmə və Siyasət Dəstəyi” (MAPS) platformasının tətbiqində 

Azərbaycanın 2017-ci ilin may-iyun aylarında həyata keçirilmiş MAPS missiyası ilə 

başlayan təcrübəsinə əsaslanmaq; 

 

2) DİM-lərin inteqrasiyası və onların icrasının sürətləndirilməsinə diqqət yetirməklə 

yanaşı, DİM-lərin maliyyələşdirilməsi və onların icrasına dair hesabatların verilməsi 

məsələlərini də diqqət mərkəzində saxlamaq; 

 

3) Həm daxili, həm də xarici ölçülərə malik olmaq.  

 

a) Daxili səviyyədə, Bakı Prinsipləri Azərbaycan Hökuməti ilə BMT-nin Ölkə üzrə İdarə 

Heyəti arasında DİM-lərin Azərbaycan Hökuməti tərəfindən icrası və BMT-nin Ölkə 

üzrə İdarə Heyətinin DİM-lərin icrasına dəstəyi barədə razılaşma kimi çıxış edir. 

 

b) Xarici səviyyədə isə, Bakı Prinsipləri MAPS platformasının tətbiqində milli səviyyədə 

öyrənilmiş ilkin təcrübələri sistemləşdirərək, inter alia, ölkənin DİM-lərin icrasına 

sadiqliyini ifadə edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 oktyabr 2016-cı il 

tarixli fərmanı ilə təsdiq olundunğu kimi, Azərbaycanın DİM-lərə nail olmanın təşviq 

edilməsində lider olduğunu göstərir. Azərbaycan “MAPS” missiyasının keçirildiyi və 

missiya ilə bağlı müvafiq hesabatın hazırlanaraq Hökumət tərəfindən təsdiq olunduğu 

ilk ölkələrdən biridir.  Həm BMT, həm də digər ölkələr Azərbaycanın DİM-lərin 

inteqrasiyası və onların icrasının sürətləndirilməsi ilə bağlı təcrübəsindəki nümunəvi 

tədbirlər və öyrənilmiş dərslərdən faydalana bilərlər. Digər məsələlərlə yanaşı, BMT-

nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) bu dərsləri özünün 2018-2021-ci illər üzrə Strateji 

Planında nəzərdə tutulan “DİM-lərin milli səviyyədə icrasına dəstək üçün ölkə 

platformalarının” hazırlanması və tətbiqi zamanı nəzərə almağı planlaşdırır.  

  

4) Bakı Prinsipləri qəbul edir ki, DİM-lərin inteqrasiyası və onların icrasının 

sürətləndirilməsi çoxillik prosesdir və həm Azərbaycan, həm də BMT tərəfindən 

uzunmüddətli və ardıcıl əməkdaşlığın təmin olunmasını şərtləndirir. DİM-lərin 

inteqrasiyası işində bu, xüsusən aşağıdakıları ehtiva edir: 
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a) Səylərin milli inkişaf çərçivələrinin DİM-lərlə, onların hədəf və göstəriciləri ilə 

uzlaşdırılmasına yönəlməsi. Buraya xüsusilə aşağıdakılar daxildir: (i) milli dayanıqlı 

inkişaf strategiyalarının 2030-cu ilədək uzadılması; və (ii) sektorlar üzrə, submilli 

səviyyələrdə və maliyyə sahəsində planlaşdırma və proqramlaşdırma çərçivələrinin 

milli dayanıqlı inkişaf strategiyaları ilə (və bununla da DİM-lərlə) uzlaşdırılması; 

 

b) Dayanıqlı inkişafla bağlı məlumatların toplanması və təhlili işinin davamlı olaraq 

təkmilləşdirilməsi. Bu, aşağıdakılar üçün zəruridir: 

 

i. qlobal DİM hədəfləri və göstəriciləri üzrə (milli xüsusiyyətləri nəzərə almaqla) milli 

səviyyədə hesabatların verilməsini yaxşılaşdırmaq;  

ii. qəbul olunmuş məqsədəuyğun metodologiyalarla ölçülən və barəsində müvafiq 

məlumatların toplandığı milli DİM göstəricilərinin sayını artırmaq; 

iii. bu göstəricilər üzrə həssaslıq meyarları (məs. gender, etnik mənsubiyyət, kənd və ya 

şəhər statusu və s.) əsasında detallı məlumatların təqdim olunmasını mümkün etmək; 

 

c) Gündəliyin universal xarakterini nəzərə alaraq, BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyətinin 

milli hökumətlərlə tərəfdaşlıq çərçivələri (BMT-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Çərçivəsi və 

BMT-nin digər inkişaf yardımı çərçivələri) də DİM-lərin milli səviyyədə icrası ilə 

uzlaşdırılmalıdır. Bu, həm BMT-nin inkişaf yardımı çərçivələrinin hədəf və 

göstəricilərinə, həm də institusional mexanizmlərə, məsələn, dayanıqlı inkişaf üzrə 

milli əlaqələndirici qurumlara və DİM-lərlə əlaqəli digər qurumlararası strukturlara 

şamil olunur; 

 

5) DİM-lərin icrasının sürətləndirilməsi ilə bağlı Bakı Prinsipləri aşağıdakıları qəbul edir: 

 

a) DİM-lərin icrasını sürətləndirən faktorlar dedikdə, sadəcə milli dayanıqlı inkişaf 

strategiyalarında nəzərdə tutulan milli prioritetlər nəzərdə tutulmur. Onlar həm də 

dayanıqlı inkişaf paradiqmasının iqtisadi, sosial, ekoloji, risklərin idarə edilməsi ilə 

bağlı olan və hüquqlara əsaslanan elementləri özündə əks etdirən, milli inkişaf 

çağırışlarına yönələn çoxsahəli həlləri dəstəkləməklə bu prioritetlərin əldə olunmasını 

tezləşdirə bilən siyasət və proqramlaşdırma sahələri, tədbirləri və alətlərindən 

ibarətdir. 

 

b) DİM-lərin icrasını sürətləndirən faktorlar ölkələr arasında, eləcə də zamanla ölkə 

daxilində fərqli ola bilər; 

 

c) Azərbaycanda DİM-lərin icrasını sürətləndirən faktorları və onların təsir gücünü 

müəyyən etmək üçün daha çox məlumatlar və təhlil işi tələb olunur. MAPS 

missiyasının hesabatında təqdim olunan sürətləndirici faktorlar çərçivəsi bu 

istiqamətdə ilkin töhfə kimi nəzərdə tutulur. 

 

6) DİM-lərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olaraq, Bakı Prinsipləri orta gəlirli ölkələrə 

münasibətdə aşağıdakıları qəbul edir: 

 

a) Rəsmi inkişaf yardımı ən yaxşı halda DİM-lərin icrasını maliyyələşdirmək üçün əlavə 

və daha iri mənbələri cəlb edə bilər. Buraya hər şeydən öncə, həm daxili, həm də xarici 

mənbələrdən təmin olunan özəl kapital axınları daxildir; 
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b) Səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə və digər əsas xidmətlərə dair DİM-lərin icrası üçün 

maliyyələşmə başlıca olaraq milli büdcə gəlirlərinə əsaslanmalıdır. 

 

7) DİM-lərə dair hesabatların verilməsi ilə əlaqədar Bakı Prinsipləri: 

 

a) Azərbaycan Hökuməti tərəfindən BMT-nin Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumunda 

təqdim olunan könüllü milli hesabatlara əlavə olaraq, aşağıdakıları əks etdirən milli 

DİM hesabatlarının müntəzəm əsasda təqdim edilməsinə çağırır:  

 

i. Azərbaycanın strateji milli inkişaf sənədlərinin (“Azərbaycan 2020”, strateji yol 

xəritələri) monitorinqi və qiymətləndirilməsi ilə əlaqəliliyin təmin olunması; 

ii. DİM-lərin milli səviyyədə icrasında irəliləyişin izlənməsi; və 

iii. Azərbaycan cəmiyyəti arasında və xüsusən özəl sektorda DİM-lər və dayanıqlı 

inkişaf barədə məlumatlılığın artırılması. 

 

b) BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyəti BMT-nin insan qaynaqları və texniki imkanlarına 

əsaslanaraq, bu hesabatların təqdim olunmasına dəstək göstərə bilər; 

 

c) Əməkdaşlığın növbəti mərhələsi kimi, DİM üzrə milli əlagələndiricilərin məlumat 

bazasının yaradılmasını və 2019-cu ilin noyabr ayında Nyu-Yorkda keçiriləcək yüksək 

səviyyəli siyasi forumda onun rəsmi işə salınmasını təklif edirik. Ümid edirik ki, bu 

gün konfransda iştirak edən ölkələr və BMT rəhbərliyi bu təşəbbüsü dəstəkləyəcəklər. 

 

 


