
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƏRƏFDAŞLIQ: 
BU NƏ ÜÇÜN VACİBDİR? 

 

Burada əsas məqsəd 
nədir? 
Dayanıqlı inkişaf naminə 

qlobal tərəfdaşlığı 

canlandırmaq. 

Niyə? 

2015-ci ildə dünya 

liderləri yoxsulluğa son 

qoyulması, bərabərsizliyin 

aradan qaldırılması və 

iqlim dəyişikliyi ilə 

mübarizə aparılması 

məqsədilə Dayanıqlı 

İnkişaf üzrə 2030-cu il 

Gündəliyini qəbul etdilər. 

 

Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinə nail 
olmaq üçün hər 
kəsin – hökumətlər, 
vətəndaş 
cəmiyyətləri, alimlər 
və özəl 
müəssisələrin birgə 
fəaliyyətinə 
ehtiyacımız var. 

Bu məsələnin mənə 
nə dəxli var? 

Bu məsələni 
hamımız birlikdə 
həll etməliyik. 17 
Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədindən ibarət 
olan Gündəlik 

 
“Dayanıqlı  İnkişaf 

üzrə  2030-cu il  

Gündəliyini uğurla 

həyata keçirmək 

üçün biz 

öhdə lik lərdən 

dərhal tədbirlərə  

keçmə l iyik. Bunu 

etmək üçün bütün 

səviyyə lərdə  güclü, 

inklüziv və  

inteqrativ 

tərəfdaşlıqlara 

ehtiyacımız var.” 

 

   —  BMT-nin Baş katibi   

Pan Gi-Mun 
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ümumdünyəvidir və heç 
kimin kənarda 
qalmaması üçün həm 
inkişaf etmiş, həm də 
inkişaf etməkdə olan 
bütün ölkələri tədbir 
görməyə çağırır. 

Tərəfdaşlar olaraq 
Gündəlikdəki 
məqsədlərə nail 
olmaq üçün nə 
etməliyik? 

Mövcud və əlavə 

qaynaqların – texnoloji 

inkişaf, maliyyə 

resursları, potensialın 

gücləndirilməsi – hər 

birini səfərbər etməliyik 

və inkişaf etmiş ölkələr 

inkişafa yardım barədə 

rəsmi öhdəliklərini yerinə 

yetirməlidirlər. Çoxsaylı 

tərəfdaşlıqlar Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin 

səmərəlilik və təsirini 

artırmaq və Məqsədlərə 

gedən yolda inkişafı 

sürətləndirmək 

baxımından onlar 

arasındakı əlaqələri 

gücləndirməkdə mühüm 

rol oynayacaq. 

Ehtiyacımız olan 
resursların səmərəli 
şəkildə cəlb 
olunmasını və buna 
nəzarəti necə təmin 
edə bilərik? 
 

 

Bu məsələ ilə bağlı ilk 

növbədə ölkələr 

məsuliyyət 

daşıyacaqlar. Vətəndaş 

cəmiyyəti, biznes 

sahəsi və müxtəlif 

maraq qruplarının 

nümayəndələrinin 

iştirakı ilə hər bir ölkədə 

inkişafa nəzarətin 

mütəmadi olaraq 

aparılmasına ehtiyac 

yaranacaq. Hər il 

Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Dayanıqlı 

İnkişafa dair Yüksək 

Səviyyəli Siyasi 

Forumunda (YSSF) 

ölkələr regional 

səviyyədə təcrübə 

mübadiləsi aparacaq və 

ümumi məsələləri 

müzakirə edəcəklər, 

boşluqları və ortaya 

çıxan problemləri 

müəyyənləşdirməklə və 

islahat tədbirləri təklif 

etməklə inkişafın 

miqyasını qlobal 

səviyyədə ölçəcəklər. 

Biz nə edə bilərik? 

Yaşadığınız icmalarda 
Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinin təbliği ilə  

 

bağlı tədbirlər həyata 
keçirən bir qrup yaradın və 
ya mövcud olanlara 
qoşulun. 
Hökumətlərinizi Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin icra 
edilməsi üçün özəl sektorla 
əməkdaşlıq etməyə təşviq 
edin. 

Məlumat vermək, 
maarifləndirmək, 
şəbəkələşmək və maraq 
oyatmaq üçün 
təşəbbüslərinizi Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin 
Tərəfdaşlıq Platformasında 
paylaşın!  

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/partnerships. 

Məqsəd 17 və digər Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri barədə 
ətraflı məlumat əldə etmək 
üçün bu linkə daxil olun: 
 

http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment 
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