DAYANIQLI İNKİŞAFA DAİR
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KONSEPSİYA QEYDİ
25-26 oktyabr 2018, Bakı, Azərbaycan Respublikası
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində beynəlxalq və regional tərəfdaşlığın
gücləndirilməsi.
Ümumi məlumat
2030-cu il Gündəliyi kompleks və bölünməz 169 müvafiq hədəfə malik 17 Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədinin (DİM) daxil olduğu geniş və qlobal siyasət proqramıdır.
Dayanıqlı inkişaf üzrə yeni Gündəliyin həyata keçirilməsi milli, regional və qlobal səviyyələrdə
ardıcıl və kompleks yanaşma tələb edir. Məhz buna görə də proqramın həyata keçirilməsinə dair
siyasətlərin dayanıqlı inkişafın sosial, iqtisadi və ekoloji ölçüləri arasındakı beynəlxalq bağlara
xitab etməsinə ehtiyac var. Eynilə, inkişaf sahəsində çalışan qurumlar və ya institusional
mexanizmlər fəaliyyət miqyaslarını 2015-ci ildən sonrakı inkişaf proqramından irəli gələn yeni
vəzifələri ehtiva edəcək şəkildə tənzimləməli və ya genişləndirməli, eyni zamanda bu
istiqamətdə beynəlxalq tərəfdaşlığı gücləndirərək məqsədlərə nail olunması üçün səyləri
birləşdirməlidirlər.
Qlobal əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verən ölkə olaraq əvvəlki illərdə olduğu kimi,
Azərbaycan qarşıdakı illərdə də bu cür əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və
möhkəmləndirilməsini əsas məqsəd və vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdir. Məhz buna görə də
Respublikamız 2015-ci ildə yoxsulluğa və aclığa qarşı mübarizədəki uğurlarına görə MİM-lərin
sona çatması ilə bağlı Romada keçirilən Təqdimat Mərasimində Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatının (FAO) “Cənub-Cənub” mükafatına layiq görülmüşdür. Azərbaycan dünyada 128
ölkə arasında az qidalanma sayının azaldılması məqsədinə nail olan 18 ölkədən biridir. Bundan
əlavə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (ASAN Xidmət) 2015-ci ildə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Dövlət Xidməti mükafatına layiq görülmüşdür ki, dövlət xidmətlərinə ictimaiyyətə

bir pilləli pəncərə konsepsiyası vasitəsilə cəlb olunaraq, korrupsiyanın azaldılmasına və
səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmişdir.
Azərbaycanın Milli İnkişaf Proqramı kontekstində dayanıqlı inkişaf
DİM-ləri Azərbaycanın milli prioritetlərinə uyğunlaşdırmaq və onların ölkədə həyata
keçirilməsini təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 oktyabr 2016-cı
il tarixli 1066 saylı Fərmanına əsasən, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası təsis
edilmişdir. Fərmanda Şuranın Katibliyinin yaradılması şərti müəyyənləşdirilmiş və Katibliyin
fəaliyyətlərinə nəzarət etmək vəzifəsi İqtisadiyyat Nazirliyinə tapşırılmışdır. Beləliklə, Milli
Əlaqələndirmə Şurasına dəstək göstərmək məqsədilə, İqtisadiyyat Nazirliyində Katiblik təsis
edilmişdir. Şuranın səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə, dörd İşçi Qrup yaradılmışdır.
Qrupların tərkibi aşağıdakı məsələlərə xitab edəcək dövlət qurumlarının nümayəndələrindən
təşkil olunmuşdur: 1. İqtisadi inkişaf və layiqli məşğulluq; 2. Sosial məsələlər; 3. Ətraf mühit; 4.
Monitorinq və qiymətləndirmə. Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) milliləşdirilmiş DİM-lərə nail
olunması sahəsində irəliləyişi ölçmək məqsədilə effektiv və çevik məlumat bazasının
hazırlanması və saxlanmasına cavabdeh əsas milli qurum təyin edilmişdir. DİM-lərin məqsəd,
hədəf və göstəricilərinin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması istiqamətində intensiv
məsləhətləşmələr davam etməkdədir.
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının qurulduğu gündən etibarən DİMlərin milliləşdirmə prosesi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atdı. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının dəstəyi ilə Azərbaycan 2017-ci ilin iyul ayında Nyu-Yorkda keçirilmiş Yüksək
Səviyyəli Siyasi Foruma özünün Könüllü Milli Hesabatını hazırlamaq və təqdim etmək üçün
regionda ilk ölkələrdən biri olmuşdur. 2017-ci ilin may ayında DİM-lər üzrə yol xəritəsi
yaratmağı nəzərdə tutan Aktuallaşdırma, Sürətləndirmə və Siyasətə Dəstək (MAPS) missiyasını
həyata keçirilmiş və DİM-lərin hədəflərinin və göstəricilərinin milli prioritetlərə
uyğunlaşdırılması üçün sıx məsləhətləşmələr aparılmışdır.
Bununla yanaşı qeyd etmək olarar ki, Azərbaycan Respublikası 2019-cu ildə keçiriləcək
Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum üçün BMT-nin müəyyən etdiyi tematik plana uyğun olaraq 5
DİM (4, 8, 10, 13, 16) və hər il nəzərdən keçiriləcək 17-ci Məqsəd üzrə ikinci Könüllü Milli
Hesabatını BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına təqdim edilməsini nəzərdə tutur.
Bundan başqa, danılmaz faktdır ki, 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 kəsin kənarda qalmaması” prinsipindən ilham alan və
bütün maraqlı tərəfləri DİM-lərə nail olunmasına cəlb etməkdə qərarlı olan Azərbaycan
Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası 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 etmişlər. Hökumət milliləşdirilmiş DİM-lərə
nail olunması üzrə koordinator qismində çıxış etməklə, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, elm

adamlarının, biznes və peşə birliklərinin, digər maraqlı tərəf və tərəfdaşların DİM-lərə yönəlmiş
təşəbbüslərinə kömək və dəstəyi təmin edəcək. Bundan əlavə, Azərbaycan və digər üzv
dövlətlərin 2030-cu il Proqramının həyata keçirilməsi və Proqrama uyğunlaşdırmaların
aparılması istiqamətində vacib növbəti addımlarını qeyd etmək lazımdır. Beləliklə, Azərbaycan
hökuməti və onun inkişaf sahəsindəki tərəfdaşlarının monitorinq və hesabat üçün həlledici
əhəmiyyətə malik DİM göstəriciləri sistemi işləyib hazırlamasına ehtiyac vardır. Həmçinin
məlumatların əlçatanlığı, məlumatlardan istifadə imkanı, onların toplanması, işlənməsi,
yayılması qarşıda duran potensial milli və beynəlxalq səviyyələrdə xüsusi səy tələb edən əsas
problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Həmçinin vurğulamaq olar ki, 2030-cu il Gündəliyinin
həyata keçirilməsi sahəsində uğurlar nümunəvi beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsini (xüsusilə,
Cənub-Cənub Əməkdaşlığı) tələb edə bilər. Azərbaycan özünün milliləşdirilmiş DİM-lərin
hazırlanması və tətbiqi sahəsindəki bilik və təcrübəsini bölüşməkdə qərarlı olaraq qala bilər. Hər
şeydən vacibi, Azərbaycan hökuməti monitorinq və hesabat sahəsində məqsədlərdən başlayaraq,
milli DİM prosesinin müxtəlif mərhələlərində BMTİP-nin və digər BMT institutlarının dəstək və
məsləhətlərinə istinad etməyə davam edə edəcəkdir.
Forumun vəzifəsi
Forumun ümumi məqsədi Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) həyata keçirildiyi üzv
ölkələrdə inkişafa nail olunması üçün inteqasiya, sürətləndirmə və siyasətə dəstək üzərində
qurulmuş DİM-lərin milliləşdirilməsi prosesində beynəlxalq və regional təcrübələri bölüşməkdir.
Eyni zamanda, Forumun əsas müzakirələri 2019-cu ildə BMT-nin Baş Qərargahında keçiriləcək
Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumun mövzusuna (DİM 4, DİM 8, DİM 10, DİM 13, DİM 16 və
DİM 17) əsasən Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin tətbiqetmə problemlərinə yönəldiləcəkdir. Bu,
eyni zamanda "İnsanların gücləndirilməsi və inkşafı və bərabərliyi təmin etmək" prinsipinə
yönəlmişdir.
Əsas vəzifələr aşağıdakılardan ibarət olacaqdır:
 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.
 Forum 2019-cu ildə təşkil ediləcək Yüksək Səviyyəli Siyası Forum və BMT-nin regional
komissiyaları tərəfindən təşkil ediləcək regional konfranslara öz töhvəsini verəcək.
 DİM-lərin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması istiqamətində texniki və siyasi dəstəyin
göstərilməsi məqsədilə BMT-nin Baş Qərargahının dəstəyi ilə Azərbaycana səfər etmiş
MAPS (UN, UNDP, UNICEF, ILO, UNFPA) missiyasının nəticələrinə dair “Bakı
Bəyənnaməsi”nin qəbul edilməsi.
 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.

Gözlənilən nəticələr
Bakı Forumunun aşağıdakı nəticəyə nail olacağı gözlənilir:
 Forumun sonunda Bakı Bəyannaməsi qəbul ediləcəkdir. Bu Bəyannamə DİM-lərin
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xüsusilə DİM-lər üzrə qarşıda duran əsas çətinliklərin
aradan qaldırılmasını sürətləndirəcək və onlara əhəmiyyətli töhvə verəcəkdir.
 Forum dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsi sahəsində çalışan və siyasət müəyyənləşdirən
yüksək vəzifəli şəxslər, statistiklər və mütəxəssislər arasında bilik və təcrübələrin
bölüşülməsi üzrə regional şəbəkələşməni gücləndirəcəkdir.
 Forum DİM-lərə keçidin sürətləndirilməsi üçün biliklərin paylaşılmasını və qarşılıqlı
öyrənməni gücləndirən bacarıqların artırılması səylərinin intensivləşdirilməsinə dair
milli, subregional və regional strategiyanın hazırlanmasına töhfə verəcəkdir.
 Forum DİM-lərə nail olmaq üçün qadınların, gənclərin, parlament üzvlərinin, özəl
sektorun və digər maraqlı tərəflərin rollarına dair təfərrüatlar barədə maarifləndirəcək və
geniş məlumatı təmin edəcəkdir.
 Forum 2019-cu ildə təşkil ediləcək Yüksək Səviyyəli Siyası Forum və BMT-nin regional
komissiyaları tərəfindən təşkil ediləcək regional konfranslara öz töhvəsini verəcək.
Təşkilati məsələlər
Forumun tarixi və keçiriləcəyi yer.
“Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu” 25-26 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın paytaxtı
Bakı şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. Forum Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və BMT-nin
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə təşkil ediləcəkdir.
Format
Bakı forumu plenar sessiyalar, interaktiv dəyirmi masa müzakirələri, aralıq iclaslar,
bəyannamənin qəbul edilməsi mərasimi, seminarlardan ibarət olacaqdır.
İştirakçılar
Bakı Forumu BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyinin milli səviyyədə icrasına
cavabdeh olan Avropa və Asiya ölkələrinin yüksək səviyyəli nümayəndələrini, BMT rəsmilərini,
beynəlxalq və yerli ekspertləri bir araya gətirəcək. Forumda vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor və
elmi ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur (iştirakçıların sayı 200 nəfər).

Əlaqələndirmə
Forum haqqında daha ətraflı məlumatı www.sdg.az saytından əldə edə bilərsiniz.
Hər hansı bir sualınız üçün qeyd edilmiş elektron poçt ünvanına yaza və ya telefon nömrələri
ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Xanım Nərmin Babayeva
Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının
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Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının
katibliyinin məsləhətçisi.
E-mail: ibrahimovv_elnur@yahoo.com
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