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İclasın gündəliyi:
1. Azərbaycan Respublikasında Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə
2016-2017-ci illərdə görülmüş işlər, qarşıda duran perspektivlər və bununla bağlı cənab
Prezidentə təqdim ediləcək hesabatın təsdiq olunması;
2. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə göstəricilərin milliləşdirilməsi və
prioritetlərin seçilməsi ilə bağlı cari vəziyyət və qarşıda duran məsələlərin müzakirəsi;

3. 2019-cu ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda (YSSF) Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə
Azərbaycan Respublikasının ikinci Könüllü Milli Hesabatının (KMH) təqdim edilməsinə
dair müzakirələr.
Azərbaycan Respublikasının Baş nazirin müavini, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurasının Sədri cənab Əli Əhmədov giriş nitqi ilə iclası açaraq Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanının və eyni zamanda “Dünyamızın
transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli gələn
öhdəliklərlə bağlı dövlət orqanlarının üzərinə düşən vəzifələrin uğurla icra edildiyini
vurğulayaraq, Şuranın Katibliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
fəaliyyəti çərçivəsində görülmüş işləri, habelə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində
keçirilmiş görüşləri, işçi qruplarının iclaslarının fəaliyyətini, maarifləndirmə tədbirləri və bu
istiqamətdə dərc olunmuş nəşrlərlə bağlı təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirdi. Daha sonra ötən
dövr ərzində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi sahəsində görülmüş işlərə dair
qısa məlumat verərək, ümumi fəaliyyətin uğurlu olduğunu qeyd etmiş, bundan sonrakı fəaliyyət
və gündəlikdə duran məsələləri iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır.
İclasa sədrlik edən Baş nazirin müavini cənab Əli Əhmədov Azərbaycan Respublikasının
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının fəaliyyəti çərçivəsində görülmüş işlər
haqqında məlumatın dinlənilməsi üçün sözü Şuranın sədr müavini, iqtisadiyyat naziri cənab
Şahin Mustafayevə verdi.
Şuranın sədr müavini, iqtisadiyyat naziri cənab Şahin Mustafayev Baş nazirin müavini
cənab Əli Əhmədova təşəkkürünü bildirərək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq
Fərmanına əsasən Şuranın Katibliyinin təsis edildiyini, Katibliyin funksiyasının həyata
keçirilməsinin İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə olunduğunu və bu məqsədlə İqtisadiyyat
Nazirliyinin Aparatında Milli Əlaqələndirmə Şurasının fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün
Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin yaradıldığını qeyd etdi. Şuranın fəaliyyətinin səmərəli təşkili
məqsədilə dövlət orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələrindən ibarət yaradılmış İşçi Qruplarının
fəaliyyətindən danışan Şahin Mustafayev ölkədə sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən dövlət
proqramları və strategiyaların Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılmasına dəstək
məqsədilə qeyd olunanlar sırasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İnkişaf Proqramı
tərəfindən “Azərbaycan Hökumətinə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsinə
dəstək” mövzusunda layihənin həyata keçirildiyi, 2017-ci ilin iyul ayında BMT-nin Nyu-Yorkda
yerləşən Baş qərargahında baş tutan Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda Hesabatın təqdimatının
keçirilməsi və bu təqdimatın üzv dövlətlər və BMT tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi, habelə
hesabatın Azərbaycan və ingilis dillərində olan nüsxələrinin İqtisadiyyat Nazirliyi tətəfindən dərc
edilməsini iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. İclasda Şahin Mustafayev ötən dövr ərzində
Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının və BMT-nin
Azərbaycan nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə elmi ictimaiyyət, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti,
gender məsələlərinin və parlamentlərin rolu ilə bağlı müxtəlif mövzularda maarifləndirmə
tədbirlərinin, habelə panel müzakirələrin, konfransların və innovasiya müsabiqəsinin təşkil
edildiyini bildirdi.
Şahin Mustafayev Milli Əlaqələndirmə Şuranın yaradılması ilə bağlı cənab Prezidentin
müvafiq Fərmanının 6-cı bəndi ilə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
görülmüş işlərə dair yekun illik hesabatın Şura tərəfindən cənab Prezidentə təqdim edilməsi
tapşırığına əsaslanaraq bu məqsədlə hazırlanmış hesabatın İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən
Nazirlər Kabinetinə təqdim edildiyini bildirdi.
Hesabatla bağlı ətraflı məlumatın dinlənilməsi üçün söz Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin müdiri,
Şuranın katibi cənab Hüseyn Hüseynova verildi.
Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin müdiri, Şuranın katibi cənab Hüseyn Hüseynov Katiblik
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tərəfindən görülmüş işlər, maarifləndirmə məqsədi ilə maraqlı tərəflər ilə keçirilmiş görüşlər
barədə geniş məlumatı iclas iştirakçıların diqqətinə çatdırdı. Daha sonra Şuranın katibi Milli
Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması ilə bağlı cənab Prezidentin müvafiq Fərmanının 6-cı
bəndində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması üzrə görülmüş tədbirlər barədə
hesabatın ildə bir dəfə Şura tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
olunması tapşırıldığını qeyd edərək Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
görülmüş işlərə dair yekun illik hesabatın İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanaraq, Nazirlər
Kabinetinə ünvanlandığını, habelə hesabat layihəsinin çap olunaraq Şura üzvlərinə işçi qaydada
təqdim edildiyini bildirdi.
Hüseyn Hüseynov hesabatda dayanıqlı inkişaf modelinə keçidin təkamül yolu, gələcək üçün
milli inkişaf gündəliyində dayanıqlı inkişaf məsələlərinin yeri, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail
olunması istiqamətində görülən işlər, xüsusilə icra mexanizmlərinin yaradılması, Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası və Katibliyinin fəaliyyəti, müvafiq sahələr üzrə yaradılmış
işçi qrupların fəaliyyəti barədə geniş məlumatların əks olunduğunu bildirərək, ötən il ərzində
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrası istiqamətində ölkədə həyata keçirilmiş sahiblik, iştirakçılıq
və ictimai maarifləndirmə üzrə görülmüş işlər, monitorinq, qiymətləndirmə və hesabatlılıq
mexanizmlərinin yaradılması, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, hədəfləri və göstəricilərinin
milliləşdirilməsi, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərnin milli inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi və
Könüllü Milli Hesabatın hazırlanması və təqdim olunması prosedurları və bu istiqamətdə
görülmüş işlərlə bağlı məlumatların geniş formada təsvir edildiyini vurğuladı. Bundan əlavə,
Hüseyn Hüseynov hesabatda beynəlxalq tərəfdaşlıqda iştirakın gücləndirilməsi məsələsinə də
xüsusi diqqət yetirildiyi, xüsusilə də Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi
istiqamətində 2018-ci il və sonrakı illər üçün nəzərdə tutulmuş növbəti addımlarla bağlı
gözləntilərin də qeyd olunduğunu bildirdi.
Hesabata dair ətraflı məlumatlar dinlənildikdən sonra hesabat hamılıqla qəbul edildi.
Milli Əlaqələndirmə Şurasının və iclasın sədri, Baş nazirin müavini cənab Əli Əhmədov
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə göstəricilərin milliləşdirilməsi və
prioritetlərin seçilməsi ilə bağlı cari vəziyyət və qarşıda duran məsələlərlə bağlı ətraflı məlumat
üçün sözü Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqova verdi.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov Şura Katibliyinin təşkilatçılığı ilə ötən
ilin 11-13 yanvar və 18-19 sentyabr tarixlərində aidiyyəti dövlət orqanlarının səlahiyyətli
nümayəndələrindən ibarət işçi qruplarının iclaslarında qlobal məqsəd, hədəf və göstəricilərin
müzakirə edildiyini bildirərək, ilkin olaraq 17 qlobal məqsəd üzrə Azərbaycan üçün əhəmiyyət
kəsb edən 111 prioritet hədəf və onlara dair 156 göstəricinin seçildiyini qeyd etdi və Baş nazirin
müavini cənab Əli Əhmədovun 2017-ci il 23 noyabr tarixli dərkənarı ilə rəy və təkliflərin
bildirilməsi üçün aidiyyəti orqan və təşkilatlara göndərildiyini bildirdi. Tahir Budaqov seçilmiş
priroritet hədəflərə dair Dövlət Statistika Komitəsinin cavabdeh ola biləcəyi göstəricilər üzrə
məlumatların milli səviyyədə mövcudluq vəziyyəti, onların əldə olunma mənbələri və hazır olma
müddətlərinin ətraflı araşdırıldığını qeyd edərək, müvafiq rəy və təkliflərin Şuranın Katibliyinə
təqdim olunduğunu vurğuladı.
Tahir Budaqov çıxışına əsasən, 156 göstəricidən 74-ü üzrə məlumatların Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən toplanıb işlənməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, onlardan da 55-i və ya
göstəricilərin ümumi sayının 35,3 faizi üzrə statistik məlumatlar mövcudur. Mövcud olmayan 19
və ya 12,2 faiz göstəriciyə dair məlumatın toplanmasının isə mərhələlərlə həyata keçiriləcəyi
vurğulandı.
Tahir Budaqov, əlavə olaraq 36 və ya 23,1 faiz göstərici üzrə məlumatların Komitə
tərəfindən işlənməsinin mümkün olub-olmayacağına dair münasibətin cavabdeh beynəlxalq
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qurumlar tərəfindən müvafiq metodologiyalar hazırlandıqdan sonra bildiriləcəyini qeyd etdi.
Daha sonra Milli Əlaqələndirmə Şurasının və iclasın sədri, Baş nazirin müavini cənab Əli
Əhmədov 2019-cu ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda (YSSF) Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
üzrə Azərbaycan Respublikasının ikinci Könüllü Milli Hesabatının (KMH) təqdim edilməsinə dair
ətraflı məlumat üçün sözü yenidən Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin müdiri, Şuranın katibi cənab
Hüseyn Hüseynova verdi.
Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin müdiri, Şuranın katibi cənab Hüseyn Hüseynov müvafiq
təlimata uyğun olaraq BMT tərəfindən 2019-cu il üçün ikinci Könüllü Milli Hesabatı təqdim
edəcək ölkələrin seçilməsi məqsədilə müraciətlərin qəbulu prosesinə artıq başlanıldığını qeyd
etdi. Hüseyn Hüseynov bildirdi ki, BMT-nin mövcud prosedurlarına əsasən İkinci Könüllü Milli
Hesabatı təqdim edəcək ölkələr tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial
Şurasına məktub ünvanlandıqdan və bununla bağlı müsbət rəy alındıqdan sonra həmin ölkənin
hesabat verəcək ölkələr sırasına daxil edilməsi nəzərə alınır.
Hüseyn Hüseynov Azərbaycanın ikinci Könüllü Milli Hesabatının təqdim edilməsi ilə bağlı
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurasının yeni seçilmiş prezidenti xanım Marie
Chatardovaya məktub layihəsinin hazırlandığını qeyd etmiş və Şuranın müsbət rəyindən sonra
aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi üçün Nazirlər Kabinetinə göndərilməsinin nəzərdə tutulduğunu
bildirmişdir. Hüseyn Hüseynov növbəti 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 Azərbaycanın İkinci Könüllü Milli Hesabatının BMT-nin İqtisadi və
Sosial Şurasına təqdim edilməsinin nəzərdə tutulduğunu iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.
Hüseyn Hüseynov bu məqsədlər çərçivəsində Milli Davamlı İnkişaf Gündəliyinin icrasına dəstək
məqsədilə Azərbaycanın 2018-ci ildə DİM-lərə nail olmaq üçün mühüm sürətləndirici amilləri
müəyyənləşdirmək və 2018-ci ilin sentyabr ayında “2030 Gündəliyi”nin icra vasitələrini müzakirə
etmək üçün BMT-nin ölkə Nümayəndəliyi ilə birgə beynəlxalq konfrans keçirilməsinin
planlaşdırıldığını da qeyd etdi.
Azərbaycan Respublikasının Baş nazirin müavini, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurasının Sədri cənab Əli Əhmədov sosial, iqtisadi və ekoloji sahələri əhatə
edən dövlət proqramlarının və strategiyaların Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılmasının
təmin edilməsi məqsədilə işçi qrupların müzakirələri nəticəsində müəyyən edilmiş məqsəd,
hədəf və göstəricilərə dair aidiyyəti qurumlardan daxil olmuş rəylərin ümumiləşdirilərək mümkün
qısa müddət ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunmasını tapşırdı.
Cənab Əli Əhmədov bu istiqamətdə görülən işlərin nəticəsi olaraq müvafiq sahələr üzrə
statistik göstəricilərin bir mənbədə cəmləşməsinin, xüsusilə statistik göstəricilərin beynəlxalq
göstəricilərə uyğunlaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsinin mühümlüyünü vurğuladı.
Bununla yanaşı, Cənab Əli Əhmədov 2018-ci ilin oktyabr ayında keçirilməsi nəzərdə
tutulan “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Bakı Forumu”nun təşkili ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsinə başlanılması və Milli Əlaqələndirmə Şurasının növbəti iclasında bu istiqamətdə
görülmüş işlərə dair müzakirələrin aparılmasınının vacibliyini qeyd etdi.
Cənab Əli Əhmədov iclasın sonunda statistik göstəricilərin hazırlanması, göstəricilərin milli
prioritetlərə uyğunlaşdırılması və hədəflərə nail olma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə
işçi qruplarının, o cümlədən, Monitorinq və Qiymətləndirmə qrupunun hesabat verməsi
məsələsinin vacibliyini iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Eyni zamanda Şura sədri 2019-cu
ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda (YSSF) Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Azərbaycan
Respublikasının ikinci Könüllü Milli Hesabatının təqdim edilməsi istiqamətində görüləcək işlərin
sürətləndirilməsi baxımından tapşırıqlar verdi.
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Yekunda Milli Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən aşağıdakı məsələlər üzrə qərarlar qəbul
edildi:
1. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 2016-2017-ci illərdə görülmüş
işlərə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunacaq yekun illik hesabat
qəbul edilsin;
2. Statistik göstəricilərin hazırlanması, göstəricilərin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması və
hədəflərə nail olma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə işçi qruplarının ildə 2 (iki)
dəfə Şuraya hesabat verməsi təmin edilsin;
3. 2019-cu ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda (YSSF) Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə
Azərbaycan Respublikasının ikinci Könüllü Milli Hesabatının təqdim edilməsi qəbul edilsin;
4. Sosial, iqtisadi və ekoloji sahələri əhatə edən dövlət proqramlarının və strategiyaların
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə işçi qrupların
müzakirələri nəticəsində müəyyən edilmiş məqsəd, hədəf və göstəricilər İqtisadiyyat
Nazirliyinə təqdim edilsin və Katiblik tərəfindən hər bir məqsəd və hədəf üzrə müəyyən
edilmiş göstəricilər ümumiləşdirilərək Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunsun;
5. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın ikinci Könüllü Milli Hesabatının təqdim
edilməsi ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurasına ünvanlanacaq
məktub layihəsi aidiyyəti üzrə göndərilməsi üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edilsin;
6. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin maarifləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
davam etdirilsin.

İclasın sədri,
Baş nazirin müavini

Əli Əhmədov

İclasın katibi

Hüseyn Hüseynov

5

