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Tərəfdaşlıq
Dünya Bankı Qrupu hal-hazırda Azərbaycanla 2015 - 2020-ci illər üzrə Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsinin (ÖTÇ)
hazırlanması məqsədilə əsas tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələr aparır. ÖTÇ Dünya Bankı Qrupunun qarşıdan gələn
illər ərzində davamlı, inkluziv və özəl sektorun aparıcı rol oynadığı artıma nail olmaq istiqamətində ölkəyə
göstərəcəyi dəstəyi müəyyənləşdirir.

___
Azərbaycanın strateji məqsədləri ölkənin əsas inkişaf sənədində - Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış
konsepsiyasında - və digər strateji sənədlərdə müəyyənləşdirilmişdir və onların məqsədi ölkənin neft və qaz
gəlirlərindən asılılığını azaltmaq, və şaxələndirilmiş insan kapitalına, fiziki infrastruktura və daha güclü institutlara
investisiya yatırmaqla ölkənin xarici şoklara dayanıqlığını gücləndirməkdən ibarətdir. ÖTÇ ölkənin uzunmüddətli
strateji prioritetlərinə və regional və qlobal sınaqların fonunda qısa, orta və uzunmüddətli ehtiyaclara əsaslanır.
ÖTÇ Dünya Bankı Qrupunun Azərbaycan üzrə Sistematik Ölkə Diaqnostikasının (SÖD) nəticələrini nəzərə alır və
öz məqsədlərini SÖD-də müəyyənləşdirilmiş sınaq və prioritetlərlə uzlaşdırır. SÖD araşdırmasının gəldiyi nəticələr
və tövsiyələrin əsasında ÖTÇ idarəçilik, insan kapitalı və kommunikasiya bağlantıları sahəsində müəyyənləşdirilmiş
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması üçün tədbirləri əhatə edəcək. Bu işin məqsədi Azərbaycanın ifrat yoxsulluğun
aradan qaldırılması və ortaq rifahın təşviq olunması sahələrində nailiyyətlərini davam etdirməkdən ibarətdir.
Məsləhətləşmə prosesi 2015-ci ilin yanvarında Azərbaycan Hökuməti və Mərkəzi Bankla ölkənin inkişaf
prioritetləri və sınaqları üzrə strateji müzakirə ilə başladı. Onun ardınca, ÖTÇ-in strateji fokusunu dəqiqləşdirmək
məqsədilə özəl sektorun nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparıldı. 10 aprel 2015-ci ildə vətəndaş cəmiyyəti,
tələbələr və elmi dairələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə dinləmələr keçirildi. 14 aprel 2015-ci ildə Hökumət ÖTÇ
sənədinin ilkin variantı üzrə rəyini təqdim etdi.
___
On-line məsləhətləşmə
10 iyul 2015-ci il tarixinədək davam edəcək on-line məsləhələşmənin məqsədi yerli və beynəlxalq səviyyədə bütün
maraqlı tərəflərdən ÖTÇ təqdimat sənədi barədə rəylər almaqdan ibarətdir. Biz sənədi yekunlaşdırmaq, onu ölkə
üçün daha aktual etmək məqsədilə müxtəlif qrupların və fərdlərin fikirlərini öyrənməkdə maraqlıyıq. Bu fikirlər,
həmçinin, ölkədəki məqsədlərimizə nə dərəcədə nail olduğumuzu ölçməyə də kömək edəcək. Şərhlərinizi,
suallarınızı və ya təkliflərinizi 10 iyul 2015-ci il tarixinədək zrzayev@worldbank.org elektron poçt ünvanına
göndərməyinizi xahiş edirik.

