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İştirak edirdilər:
İclasın sədri:
Əli Əhmədov
Hüseyn Hüseynov

- Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavini, Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri
- İqtisadiyyat Nazirliyinin Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin müdiri,
Şuranın Katibi

İclas iştirakçıları (Şura üzvləri):
Tahir Budaqov
- Dövlət Statistika Komitəsinin sədri
Hicran Hüseynova
- Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
İdris İsayev
- əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini
Rauf Hacıyev
- ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini
Seyfəddin Talıbov
- kənd təsərrüfatı nazirinin müavini
İntiqam Babayev
- gənclər və idman nazirinin müavini
Fuad Hüseynov
- Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədr müavini
Digər iştirakçılar:
Sevinc Həsənova
- iqtisadiyyat nazirinin müavini
Ragim Letifov
- fövqəladə hallar nazirinin müavini
Musa Ələkbərov
- Nazirlər Kabinetinin Humanitar və sosial məsələlər şöbəsinin
müdiri
Zəkiyyə Mustafayeva
- Səhiyyə Nazirliyinin aparatının rəhbəri
Akif Əli
- Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi
Rasim Səfərov
- Dövlət Statistika Komitəsinin Dayanıqlı inkişaf statistikası
şöbəsinin müdiri
Emin Məmmədov
- Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf idarəsinin
BMT və qlobal iqtisadi təşkilatlar şöbəsinin müdiri
Vüsal Qarayev
- İqtisadiyyat Nazirliyinin Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin Dayanıqlı
sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri sektorunun müdiri
İclasın gündəliyi:
1. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) həyata keçirilməsində beynəlxalq və regional
tərəfdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda “Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu”nun
keçirilməsi ilə bağlı təşkilati-inzibati məsələlərin müzakirəsi;
2. Ölkədə sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən dövlət proqramları və strategiyalarının
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılması, məqsədlərin prioritetləşdirilməsi və
İnteqrasiya, Sürətləndirmə və Siyasətə Dəstək (MAPS) Missiyasının hesabatının
nəticələrinin müzakirəsi;

3. 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 məsələlərinin
müzakirəsi;
4. 2019-cu ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT)
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 Könüllü
Milli Hesabatının hazırlanması məsələlərinin müzakirəsi.
Milli Əlaqələndirmə Şurasının 6-cı iclasında aşağıdakı məsələlər üzrə qərarlar qəbul
edildi:
1. “Dayanıqlı inkişafa dair Bakı Forumu”nun yüksək səviyyədə təşkil olunması və bu
istiqamətdə fəaliyyətin səmərəli əlaqələndirilməsi məqsədilə İşçi Qrupu yaradılsın və
Qrupun rəhbəri iqtisadiyyat nazirinin müavini xanım Sevinc Həsənova müəyyən edilsin;
2. İşçi Qrupu və Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Forumun təşkili ilə əlaqədar BMT-nin
ixtisaslaşmış qurumları və iştirakçı ölkələrin səlahiyyətli nümayəndələrinə dəvət
məktublarının göndərilməsini və bu tədbirlərə müvafiq nəzarətin həyata keçirilməsini təmin
etsinlər;
3. İşçi Qrupuna tapşırılsın ki, Forum haqqında ətraflı məlumatların Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurasının rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin;
4. DİM üzrə İşçi Qruplarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, ölkədə sosial-iqtisadi sahələri əhatə
edən dövlət proqramları və strategiyalarının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılması,
məqsəd, hədəf və göstəricilərin prioritetləşdirilməsi işlərinin sürətləndirilməsini təmin etsinlər
və cari ilin sentyabr ayında Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərindən irəli gələn hədəf və
göstəricilərin yekun variantını Şurada təsdiq edilməsi üçün təqdim etsinlər;
5. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Fəlakət Risklərinin Azaldılması üzrə Sendai Çərçivə Sənədindən
irəli gələn hədəflərin milli səviyyədə həyata keçirilməsinin əlaqələndirilməsini və fəlakət
risklərinin azaldılması üzrə milli strategiyanın hazırlanmasını təmin etsin;
6. 2019-cu ildə keçiriləcək Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum üçün Azərbaycanın ikinci Könüllü
Milli Hesabatının hazırlanması və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi aşağıdakı plan və
müddətlər üzrə icra olunsun:
 Katiblik tərəfindən icra planlarının vahid formasının İşçi Qruplarının rəhbərlərinə təqdim
edilməsi (2018-ci il, 15 iyul);
 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
layihəsinin hazırlanması və Şuraya təqdim olunması (2018-ci il, 01 sentyabr);
 Könüllü Milli Hesabatın forması və strukturunun müəyyən olunması (2018-ci il, oktyabr);
 Şura tərəfindən təsdiq olunmuş icra planına uyğun olaraq icraçılar tərəfindən məqsəd,
hədəf və göstəricilər üzrə görülmüş işlərə dair məlumatların Katibliyə təqdim edilməsi
(2018-ci il, 01 dekabr);
 İlkin hesabatın yekunlaşdırılması, rəy və təkliflər üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim
olunması (2019-cu il, 31 yanvar);
 Yekun Hesabatın dövlət qurumlarının rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla Şuraya təqdim
edilməsi (2019-cu il, 15 mart);
 Hesabatla bağlı əsas məqamların BMT-yə təqdim edilməsi (2019-cu il, 15 may);
 Yekun Hesabatın ingilis dilinə tərcümə olunaraq hazırlanması (2019-cu il, 15 may);
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 Hesabatın BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına təqdim olunması (2019-cu il, 20 iyun);
 Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda Hesabatın təqdimatı (2019-cu il, 19 iyul).

İclasın sədri,
Baş nazirin müavini

Əli Əhmədov

İclasın katibi

Hüseyn Hüseynov
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