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Qeyd: Bu səәnəәd Məәdəәn hasilati üzrəә Şəәffaflıq Təәşəәbbüsünin Azəәrbaycanda Təәtbiqinəә dair
Çoxtəәrəәfli qrupun idarəә edilməәsinin qiyməәtləәndirilməәsi iləә bağlı xülasəәdir vəә bu
qiyməәtləәndirməә 2014-cü ildəә Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat təәrəәfindəәn
aparılıb. Hesabatın İngilis dilindəә tam formasını əәldəә etməәk üçün bu linkəә daxil olar
biləәrsiniz: www.msi-integrity.org/EITI.
Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat qeyri-kommersiya təәşkilatı olaraq insan
hüquqlarının təәsiri vəә eyni zamanda biznes vəә insan hüquqları iləә bağlı könüllülük
təәşəәbbüsləәrinin dəәyəәrinin başa düşülməәsi istiqaməәtindəә fəәaliyyəәt göstəәrir. Maraqlı Təәrəәfləәrin
Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat sözü gedəәn təәşəәbbüsləәrin səәməәrəәliliyini əәhatəә edəәn başlıca
suallar əәtrafında araşdırmalar aparır, bu sahəәdəә bilikləәrin artırılmasına yardım edir vəә
həәmçinin dəә istəәniləәn insan hüquqlarına dair təәşəәbbüsləәrin qiyməәtləәndirilməәsi istiqaməәtindəә
aləәt vəә vasitəәləәr hazırlayır. Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat başlıca olaraq
bu təәşəәbbüsləәrin təәsirəә məәruz qalmış icmaları nəә dəәrəәcəәdəә əәhatəә etməәsi, gücləәndirməәsi vəә
ehtiyaclarının qarşılanmasında marağlıdır.
Məәdəәn Hasilati üzrəә Şəәffaflıq Təәşəәbbüsünin (MHŞT) təәtbiqinəә dair milli səәviyyəәdəә çoxtəәrəәfli
qrupun idarəәçiliyinin qiyməәtləәndirilməәsi iləә bağlı olan bu təәdqiqat işi 2013-cü ilin dekabr
ayında "Ödəәdiyini Açıqla" təәşkilatı təәrəәfindəәn sifariş edilib. Araşdırma həәm MHŞT vəә həәm
dəә "Ödəәdiyini Açıqla" təәşkilatının müdaxiləәsi olmadan tam müstəәqil şəәkildəә keçirilib.
Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat bu proses müddəәtindəә bütün MHŞT maraq
qrupları, o cümləәdəәn MHŞT İdarəә heyəәtinin üzvləәri iləә əәlaqəәdəә olmuş vəә onların rəәyin
almışdır. Dünya Bankının Etimad Fondu müsahibəә vəә görüşləәrləә bağlı olan birbaşa səәyahəәt
xəәrcləәrini kompensasiya etmişdir. Bununla beləә, bütün təәdqiqat vəә fəәaliyyəәtləәr həәm Dünya
Bank vəә eyni zamanda Etimad Fondunun ianəәçiləәrindəәn müstəәqil olaraq həәyata keçirilmişdir.
Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat gəәləәcəәkdəә çoxtəәrəәfli təәşəәbbüsləәrin
səәməәrəәliliyi vəә təәsiri iləә bağlı icra ediləәcəәk təәdqiqat layihəәləәri üçün bütün təәklifləәrəә qəәbul
etməәyəә açıqdır. Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat qiyməәtləәndirməәsi çoxtəәrəәfli
təәşəәbbüs vəә onun üzvləәrdəәn tam müstəәqil vəә bununla yanaşı şəәffaf, dürüst vəә inkluziv
təәdqiqat prosesinəә əәsaslanaraq hazırlanıb.
www.msi-integrity.org
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ÜMUMI BAXıŞ: İDARƏӘETMƏӘNIN QIYMƏӘTLƏӘNDIRILMƏӘSI ÜÇÜN EHTIYAC
Çox təәrəәfli idarəәetməә qəәrar-qəәbul etməә sahəәsindəә nisbəәtəәn yeni bir yanaşmadır. Hökuməәtin,
səәnaye sektorunun, vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin vəә icmaların bilik vəә perspektivləәrindəәn istifadəә
etməәkləә bu idarəәetməә formasının güclü aləәtəә çevrilməәsi potensialı var. Bu potensialı dəәrk
etməәyin əәn mühüm faktorlarından biri bütün maraqrupqları vəә təәrəәfləәrin qəәrar qəәbul etməә
prosesindəә əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә iştirakı vəә eyni zamanda bu prosesin inkluziv, əәdaləәtlilik vəә
səәməәrəәlilik prinsipləәri əәsasında təәşkildir.
Çoxtəәrəәfli təәşəәbbüsün üzvləәrinin əәksəәriyyəәti yalnız indi özləәrinin daxili idarəәetməә prosesinin
vacibiliyini vəә nəәticəәdəә dəәyişiklikləәrəә təәsir etməә bacarıqlarını indi dəәrk etməәyəә başlayırlar.
Görünəәn odur ki, MHŞT 2013-cü ilin iyul ayında MHŞT Standartını çap etməәkləә bu
istiqaməәtdəә müsbəәt addım atıb. MHŞT Standartı yerli çoxtəәrəәfli qruplar ( ÇTQ) qarşısında az
sayda spesifik təәləәbləәr qoyur vəә onlar da həәr bir müvafiq ölkəәnin daxili idarəәetməә
təәcrübəәləәrinəә əәsasəәn MHŞT-nin təәtbiqi üçün məәsuliyyəәt daşıyırlar.1 ƏӘvəәlləәr MHŞT, ÇTQləәrin sağlam daxili idarəәetməә prosedurları qəәbul etməәk üçün az təәləәbləәr mövcud idi. 2
	
  
MHŞT Standartının təәqdim olunması Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat üçün
əәlverişli zamana təәsadüf eləәdi vəә bu da ÇTQ-nin daxili idarəәetməә təәcrübəәləәri vəә prosesləәri
barəәdəә müstəәqil qiyməәtləәndirməәnin aparılmasına şəәrait yaratmış oldu. Beləә ki, 2015-ci ildəә
ÇTQ-ləәrin MHŞT Standartına uyğunluğu təәsdiq ediləәcəәk vəә məәhz buna görəә dəә onların yeni
daxili idarəәetməә prosedur təәləәbləәrinin uyğunluquna əәmin olmaq üçün idarəәçilikləә bağlı olan
səәnəәdləәrini gözdəәn keçirməәləәrinəә ehtiyac var. Ümid edirik ki, bu hesabatda əәldəә ediləәn
tapıntılar, tövsiyyəәləәr vəә praktiki təәlimatlar ÇTQ-ləәr üçün özləәrinin idarəәetməә prosedurlarını
nəәzəәrdəәn keçirməәk baxımından faydalı olacaq. Eyni zamanda bütövlükdəә MHŞT icması üçün
dəә idarəәetməә sisteminin möhkəәmləәndirməәsi vəә MHŞT-nin mühüm dəәyişikliyəә təәsir etməәk
potensialını gücləәndirməәk istiqaməәtindəә əәhəәmiyyəәtli bir araşdırma hesab oluna biləәr.
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MHŞT standartı, Təәləәb 1.3(f)-(g) istinad edin.
Müvafiq olaraq 2009 vəә 2011-ci illəәrdəә MHŞT Prinsipləәri vəә Kriteriyası (2003 vəә 2005-ci illəәrdəә müvafiq
olaraq razılaşdırılıb), vəә MHŞT Qaydaları ÇTQ-nın daxili idarəәetməә sistemi barəәdəә çox az müddəәalar özündəә
ehtifa edirdi: Yeni qaydaların müzakirəәsi üçün səәhifəә 7-dəә Metodologiya bölməәsinəә baxın 	
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XÜLASƏӘ
2014-cü ildəә Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat MHŞTçəәrçivəәsindəә milli
səәviyyəәdəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn ÇTQ-ləәrin daxili təәcrübəәləәri iləә bağlı əәn geniş vəә əәtraflı
qiyməәtləәndirməә keçirtdi. Bizim məәlumatımıza görəә bu həәm dəә ilk dəәfəә bu istiqaməәtdəә
tamamlanan qiyməәtləәndirməә hesabatıdır. Bu qiyməәtləәndirməәyəә MHŞT-ni təәtbiq edəәn həәr bir
ölkəә təәrəәfindəәn təәqdim ediləәn vəә ictimaiyyəәt üçün əәlçatan olan idarəәetməә səәnəәdləәri dəә daxil
edilib. 3 Beləә ki, idarəәetməә səәnəәdləәrini nəәzəәrdəәn keçirməәkdəәn savayı, Maraqlı Təәrəәfləәrin
Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatı həәmçinin ÇTQ üzvləәri iləә birgəә müzakirəәləәr vasitəәsiləә 15
ölkəәnin faktiki idarəәetməә təәcrübəәləәrin dəә öyrəәnib vəә beş ölkəәyəә səәfəәrləәr təәşkil edib:
Azəәrbaycan, Kamerun, Konqo Demokratik Respublikası, Filippin vəә Tanzaniya. 4
Ümumilikdəә, 60-dan çox ÇTQ-ləәrin idarəәetməә səәnəәdləәri nəәzəәrdəәn keçirilmiş vəә onların
MHŞT Standartı vəә digəәr müvafiq təәlimat səәnəәdləәri iləә bağlı uyğunluqları təәhlil edilmişdir.
Bundan savayı, ÇTQ üzvləәri, o cümləәdəәn ÇTQ-ləәrdəәn kəәnar fəәaliyyəәt göstəәrəәn icma üzvləәri
vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti təәşkilatları (VCT) iləә 80-dəәn çox müsahibəә aparılmışdır. Eyni
zamanda müvafiq ölkəәləәrdəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn ÇTQ vəә ya vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin yeddi
yığıncaqında müşahidəәçilik aparılıb vəә bununla yanaşı 2014-cü ildəә keçirilmiş iki beynəәlxalq
idarəә heyəәtinin görüşləәrindəә MHŞT-nin Beynəәlxalq İdarəә Heyəәtinin maraqlı üzvləәri iləә
təәdqiqat vəә ilkin tapıntılar müzakirəә edilmişdir.
Aparılmış qiyməәtləәndirməәnin əәldəә etdiyi nəәticəәyəә görəә əәksəәr ÇTQ-ləәrdəә daxili idarəәetməә iləә
bağlı ciddi vəә nəәzəәrəә çarpacaq dəәrəәcəәdəә çatışmazlıqlar vəә nöqsanlar mövcuddur. Müsahibəәyəә
cəәlb olunan ölkəәləәrin heç biri MHŞT Standartında olan daxili idarəәetməә prosedurlarına dair
bütün təәləәbləәrəә cavab verməәdiləәr. Beləә ki, MHŞT Standartının daxili idarəәetməә iləә bağlı əәhatəә
etməәdiyi bir neçəә mühüm məәqamlar da mövcuddur. 5 Doğurdan da MHŞT təәtbiq edəәn
ölkəәləәrin dördəә biri tam olaraq qiyməәtləәndiriləә bilməәmişdir, çünki onların daxili idarəәetməә
materialları ictimaiyyəәt üçün açıq deyildi vəә ya da Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük
Təәşkilatnın bu səәnəәdləәrəә çıxış əәldəә etməәsi iləә bağlı xahişi təәmin edilməәmişdir. Bu isəә
idarəәetməәdəә əәsas uğursuzluqun olmasının göstəәricisidi vəә eyni zamanda bu da öz növbəәsindəә
qlobal səәviyyəәdəә təәlimat materiallarının təәmin edilməәsindəә, ÇTQ idarəәçiliyinin nəәzarəәtdəә
saxlanılmasında, vəә ölkəәnin MHŞT-nin təәməәl prinsipləәrinəә uyğunluğunda MHŞT-nin
uğursuzluq anlamına gəәlir. Təәbii ki bunun nəәticəәləәri çox böyükdür. ÇTQ-ləәrin daxili
idarəәetməәsindəә olan qeyri-adekvatlılıq onların səәməәrli vəә əәdaləәtli qəәrarlar qəәbul etməәləәrinəә,
inkluziv iştirakçılıq vəә şəәffaflıq prinsipləәri iləә bağlı bacarıqlarına təәsir edəә biləәr. Bu həәmçinin
dəә onların ÇTQ daxilindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin müstəәqil vəә səәməәrli
fəәaliyyəәtini təәmin etməәləәrinəә dəә məәnfi təәsir edəә biləәr. Bu çox mühüm suallar ortaya çıxarır vəә
onlardan biri dəә odur ki, ölkəәləәr MHŞT-ni mümkün qəәdəәr səәməәrəәli təәtbiq edirləәr ya yox.
Nəәticəәdəә dəә, bu müvafiq ölkəәləәrdəә real təәsir göstəәrməәk üçün MHŞT-nin təәtbiqindəә
məәhdudiyyəәtləәr yaradır yoxsa yox.
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  Mart ayının 1, 2014-cü ildəә bu təәdqiqatın aparılmasına başlayanda 41 MHŞT təәtbiq edəәn ölkəә mövcud idi. Lakin əәksəәr
ölkəәləәrin idarəә etməә materialları ictimaiyyəәt üçün açıq olmadığından vəә eyni zamanda onları Maraqlı Təәrəәfləәrin TəәşəәbbüsüDürüstlük Təәşkilatı iləә bölüşməәdikləәrinəә görəә yalnız 29 ölkəәnin səәnəәdləәri nəәzəәrdəәn keçirilib. Daha əәtraflı məәlumat almaq
üçün tam hesabatda Metdologiya hissəәsindəә, bölməә 1.1 baxın.
4
Müxtəәliflik, o cümləәdəәn coğrafi məәkan, MHŞT təәtbiq etməә müddəәti vəә ölkəәnin cari MHŞT uyğunluq statusu. Seçim
prosesindəә maraq qrupları iləә geniş şəәkildəә məәsləәhəәtləәşməәləәr aparılıb. Son nəәticəәdəә, idarəәetməә təәcrübəәləәrin qiyməәtləәndirməәk
üçün 15 ölkəә seçildi vəә onlar aşağıdakılardır: Albaniya, Azəәrbaycan, Kamerun, Kolumbiya, Konqo Demokratik
Respublikası( KDR), Qvatemala, Nigeriya, Norveç, Papua-Yeni Qvineya, Filippin, Seneqal, Solomon Adaları, Tanzaniya,
Amerika Birləәşmiş Ştatları vəә Yəәməәn. Daha əәtraflı məәlumat almaq üçün tam hesabatda Metdologiya hissəәsindəә, bölməә 1.1
baxın.	
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ƏӘlxəәsus da, MHŞT Standartının 1.3-cü (g)Təәləәbi iləә bağlı tam uyğunluq yoxdur
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2015-CI ILDƏӘN SONRAKı MƏӘRHƏӘLƏӘ: ÇTQ-NIN
ÇATıŞMAZLıQLARıN QARŞıSıN ALMAQ ÜÇÜN IMKANLAR?

IDARƏӘEDILMƏӘSINDƏӘ

MÖVCUD

OLAN

ƏӘksrəә ÇTQ üzvləәri bu hesabatda qaldırılan problemləәrdəәn xəәbəәrdardılar, lakin məәsəәləә
orasındadır ki, onlar bu məәsəәləәləәrin necəә həәll edilməәsindəәn məәlumatsız idiləәr vəә yaxud da
qabaqcıl çoxtəәrəәfli idarəәetməә prosesləәri iləә tanış deyildiləәr. ÇTQ daxilindəә idarəәetməә
sisteminin möhkəәmləәndirilməәsi istiqaməәtindəә olan istəәk vəә həәyəәcan çox müsbəәt vəә
ürəәkaçandır. Bu da öz növbəәsindəә 2015-ci il MHŞT Standartı çəәrçivəәsindəә validasiya vəә
namizəәdliyin qiyməәtləәndirilməәsinəә dair hazırlıq prosesinin bir hissəәsi kimi MHŞT-yəә şəәrtləәr
toplusunu yeniləәyəәn ölkəәləәrəә yaxşı idarəәetməә sisteminin qəәbul edilməәsinəә dəәstəәk göstəәrməәk
vəә yeniləәnmiş MHŞT Standartı iləә uyğunluqun yoxlanılmasına əәmin olmaq üçün imkan
yaratmış olur. Bir çox hallarda ölkəәləәr 2015-ci ildəәn bu təәrəәfəә qiyməәtləәndirməә məәrhəәləәsindəәn
keçəәrkəәn MHŞT-nin bütövlüyü dönüş nöqtəәsi iləә üz-üzəә qalır: ölkəәləәrin MHŞT Standartının
həәr bir təәləәbinəә, o cümləәdəәn daxili idarəәetməә vəә səәməәrəәli vəәtəәndaş cəәmiyyəәti iştirakçılığının
təәmin olunması iləә bağlı prinsipləәrinəә cavab verməәləәrinin ciddi şəәkildəә yoxlanılması çox
mühümdür.
MHŞT-nin qarşısında duran əәn əәsasəә maneəәləәrdəәn biri odur ki, həәtta ÇTQ-ləәrin MHŞT
Standartına uyğun olaraq öz idarəәetməә nizamnaməәləәrini yeniləәməәləәrinəә baxmayaraq, ÇTQləәrin idarəәçiliyi iləә bağlı əәksəәr fundamental məәqamlar əәhatəә olunmur. Bunun da səәbəәbi
MHŞT təәrəәfindəәn dəәrc ediləәn MHŞT Standartı vəә əәlaqəәdar səәnəәdləәrin çoxtəәrəәfli idarəәetməәnin
bütün fundamental aspektləәrini əәhatəә etməәk üçün ÇTQ-ləәri kifayəәt qəәdəәr təәlimatlar vəә
gözləәntiləәrləә təәmin etmirləәr. Misal üçün, MHŞT ÇTQ-ləәrdəәn maraqların toqquşmasına dair
siyasəәt səәnəәdləәri hazırlamağı təәləәb etmir, baxmayaraq ki, VCT-ləәrin müstəәqilliyi MHŞT üçün
əәsas məәsəәləәləәrdin biri hesab olunur; bundan savayı, o üzvləәrin xoşagəәlməәz davranışlarının
qarşısın almaq vəә ya prosedurla bağlı olan problemləәrin həәllinəә dair həәr hansı bir qayda
yaratmamışdır. Eyni zamanda o, milli katibliyin ÇTQ qarşısında hesabatlılığına zəәmanəәt
verməәk vəә ÇTQ-ləәrin fəәaliyyəәtləәrinin səәməәrəәli icrasına dəәstəәk olmaq barəәdəә heç bir təәlimat
səәnəәdi hazırlamayıb.
Bu istiqamtəәdəә idarəәetməә sisteminin möhkəәmləәndirilməәsinəә praktiki yardım göstəәrməәkdəәn
ötrü hesabatın tam formasında ÇTQ-ləәr üçün şəәrtləәr toplusunun necəә hazırlamaq barəәdəә
protokol daxil edilib. Bundan başqa, həәmin hesabatda vəәtəәndaş cəәmiyyəәt nümayəәndəәləәri üçün
ÇTQ-ləәrin işləәrinəә cəәlb olunmağın yaxşı təәcrübəәləәrini özündəә əәks etdirəәn təәlimat qeydləәri adlı
səәnəәd dəә hazırlanıb. Biz ümid edirik bu səәnəәdləәr çox qısa zamanda bütün mövcud ÇTQ-ləәr vəә
VCT-ləәr arasında paylanacaq vəә eyni zamanda onlar MHŞT İdarəә heyəәti təәrəәfindəәn təәsdiq
olunan bundan sonrakı rəәsmi siyasi vəә ya təәlimat qeydləәrinin əәsas məәğzi barəәdəә məәlumat
verməәyəә köməәk edəәcəәk. Biz həәmçinin ümid edirik ki, təәklif olunan protokollar yaxşı
idarəәtməә təәcrübəәləәri barəәdəә daha əәtraflı təәlimat səәnəәdinin olmasını arzulayan ÇTQ-ləәr üçün
dəә faydalı olacaq. ƏӘn yaxşı idarəәetməә sisteminəә nail olmaq üçün atılacaq addımlar təәkcəә fəәrdi
ÇTQ-ləәr təәrəәfindəәn deyil, eyni zamanda MHŞT-nin təәtbiqinəә dəәstəәk verəәn MHŞT İdarəә
heyəәti, MHŞT üzrəә Beynəәlxalq Katiblik, o cümləәdəәn donorlar vəә beynəәlxalq təәşkilatlar
təәrəәfindəәn dəә yerinəә yetirilməәlidir. Hesabatın tam forması qlobal səәviyyəәdəә MHŞT-nin necəә
ÇTQ-ləәrdəәn sağlam daxili idarəәetməә təәcrübəәləәr yaratmasına dəәstəәk vəә təәləәb edəә biləәcəәyi
barəәdəә yol xəәritəәsi ortaya qoyur. Eyni zamanda həәmin hesabata ÇTQ-ləәrin fəәaliyyəәtin vəә
VCT-ləәrin iştirakının həәrtəәrəәfli vəә fəәal şəәkildəә monitorinqin aparılmasının əәhəәmiyyəәti dəә əәks
edilib. Bu addımlara MHŞT Standartı vəә əәlaqəәdar materialların yeniləәnməәsindəәn tutmuş
uyğunsuzluqla bağlı xoşa gəәlməәz davranışların daxil ediləәcəәyi şikayəәt mexanizmləәr vəә
MHŞT prosedurlarını daha yaxşı idarəә etməәk üçün qiyməәtləәndirməә prosesinin
möhkəәmləәndirilməәsi kimi fəәaliyyəәtləәr daxildir.
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Zəәhməәt olmasa unutmayın ki, bu səәnəәd Məәdəәn hasilati üzrəә Şəәffaflıq Təәşəәbbüsünin
Azəәrbaycanda Təәtbiqinəә dair Çoxtəәrəәfli qrupun idarəә edilməәsinin qiyməәtləәndirilməәsi
hesabatına daxil ediləәn əәsas tapıntıların xülasəәsidir. Tam hesabat isəә özündəә aşağıdakı
məәsəәləәləәri əәks etdirir:
• Beş əәsas məәsəәləәni əәhatəә edəәn detallı təәhlil vəә tövsiyyəәləәr:
1) ÇTQ-ləәrin Daxili İdarəәetməә Prosesləәri
2) Milli Katibliyin Təәşkilatı vəә Fəәaliyyəәti
3) Müstəәqil vəә Səәməәrəәli Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin İştirakı
4) Geniş Maraq qruplarının Təәmsilçiliyi vəә ÇTQ-ləәrin fəәaliyyəәtləәrindəә iştirakları
5) MHŞT-nin Qlobal Çəәrçivəәsi vəә ÇTQ-ləәrin İşinəә Nəәzarəәt
• Müxtəәlif ÇTQ-ləәrin yaxşı təәcrübəәləәrinəә dair Tapşırıqlar
• Vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin MHŞT çəәrçivəәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn ÇTQ-ləәri işinəә cəәlb
olunmaları üçün yaxşı təәcrübəәləәri özündəә toplayan təәlimat səәnəәdi
• Müfəәssəәl şəәrtləәr toplusunun necəә hazırlamaq barəәdəә ÇTQ-ləәr üçün protokol səәnəәdi
Bundan əәlavəә, fəәrdi ölkəәləәr üzrəә qiyməәtləәndirməә hesabatları, məәlumat toplusu vəә bu
qiyməәtləәndirməә iləә bağlı digəәr materialları bu linkdəәn əәldəә edəә biləәrsiniz: www.msiintegrity.org/EITI.
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SEÇILMIŞ ƏӘSAS TAPıNTıLAR
1. MHŞT Standartı: ÇTQ-ləәrin qoyulmuş təәləәbləәrəә aşağı səәviyyəәdəә əәməәl etməәləәri vəә
qeyri-adekvat təәlimat vəә gözləәntiləәr
Daxili idarəәetməә iləә bağlı şəәffaflığın olmaması
MHŞT-ni təәtbiq edəәn bütün ölkəәləәrin yalnız üçdəә iki hissəәsi öz milli vəә ya da beynəәlxalq
MHŞT-nin veb səәhifəәsindəә şəәrtləәr toplusun vəә ya idarəәetməә iləә bağlı əәsas səәnəәdləәşməәni
çap etmişdir. Bu isəә həәr bir ölkəәdəәn ÇTQ iləә bağlı şəәrtləәr toplusunu hazırlamağı təәləәb edəәn
həәm MHŞT Qaydaları vəә həәm dəә MHŞT Standartının təәləәbləәrini açıq şəәkildəә pozmaq
anlamına gəәlir.6 Bunun da nəәticəәsindəә, MHŞT-ni təәtbiq edəәn 41 ölkəәdəәn yalnız 29-u Maraqlı
Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatı təәrəәfindəәn qiyməәtləәndiriləә bilmişdir ki, yerdəә qalan
ölkəәləәrin isəә ictimaiyyəәt üçün açıq olan idarəәetməә səәnəәdləәri yox idi vəә onlar həәmin
materiallara çıxış əәldəә etməәk üçün Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatnın
sorğusuna cavab verməәyibləәr. Bir məәqamı da qeyd etməәk yerinəә düşəәrdi ki, 2014-cü ilin iyun
ayında Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilat bizim ilkin tapıntılarımızı əәks
etdirəәn proqres hesabatın bir nüxsəәsin MHŞT İdarəә heyəәti iləә paylaşmışdır vəә həәmin səәnəәddəә
bu qəәbildəәn olan şəәffaflıq vəә əәlçatanlıqla bağlı narahatçılığımıza dair məәsəәləәləәr qaldırımışdır.
O gündəәn bəәri, MHŞT üzrəә Beynəәlxaq Katiblik məәlum oldu ki bəәzi ölkəәləәrin idarəәetməәyəә
dair materialların beynəәlxalq MHŞT-nin veb səәhifəәsindəә yerləәşdirib. Bu əәslindəә
həәvəәsləәndirici bir addımdır vəә Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatı ümid edir
ki, bu hesabata daxil ediləәn digəәr tövsiyyəәləәr dəә tezlikləә icra olunacaq.
MHŞT Standartına aşağı səәviyyəәdəә əәməәl edilməәsi
Nəәzəәrdəәn keçirilmiş 29 MHŞT ölkəәsindəәn heç biri özləәrinin idarəәetməә səәnəәdləәrinəә MHŞT
Standartının 1.3 (g) Təәləәbindəә nəәzəәrdəә tutulan bütün daxili idarəәetməә gözləәntiləәrini
daxil etməәmişdir. MHŞT Standartında nəәzəәrdəә tutulanlar ağır təәləәbləәr deyil vəә yalnız ÇTQləәrdəәn əәsas prosedurlara əәməәl etməәləәri göstəәrilir, o cümləәdəәn ÇTQ müzakirəәləәrinin uçotun
aparmaq ( protokol) vəә ya da inkluziv qəәrar qəәbuletməә prosesin təәtbiq etməәk barəәdəә
fokuslaşıb. Narahatedici məәqam ondadır ki, ÇTQ-ləәr həәtta deməәk olar ki 10 iləә yaxın
müddəәtdir idarəәetməә prosedurlarına dair adi səәnəәdləәşməә olmadan beləә fəәaliyyəәt göstəәrmişləәr.
Misal üçün, ölkəәləәrin yalnız 41 % ÇTQ üzvləәrinin namizəәdliyinin irəәli sürülməәsi vəә ya
dəәyişdirilməәsi barəәdəә daxil edilmiş müddəәaları nəәzəәrdəәn keçirmiş, vəә yalnız 59% isəә
ÇTQ üzvləәrinin mandat müddəәtinəә dair məәhdudiyyəәt qaydaları hazırlamışdır.
MHŞT Standartının yetəәrli sayda daxili idarəәetməә təәləәbləәri yoxdur
Həәtta əәgəәr ÇTQ-ləәr MHŞT Standartının təәləәbləәrinəә cavab verməәk üçün idarəәetməә
prosedurlarına yenidəәn işləәməәli olsalar beləә, orada yenəә idarəәetməә prosedurlarına dair böyük
boşluqların olması mümkündür. Buna səәbəәb isəә MHŞT Standartları ÇTQ-ləәrin idarəәedilməәsi
iləә bağlı fundamental məәqamları özündəә əәkst etdirmir. MHŞT Standartından kəәnar qalan bəәzi
idarəәetməә məәsəәləәləәrinəә aşağıdakıları misal göstəәrməәk olar:
•

Milli katiblik iləә bağlı hesabatlılığın olmaması. Müsahibəәdəә iştirak etmiş ÇTQ
üzvləәrinin əәksəәriyyəәti özləәrinin milli katibliyini mühüm bir qurum kimi qeyd etdiləәr,
amma onun hökuməәt yönümlü olmasın vəә bir çox hallarda isəә resurslarının kifayəәt qəәdəәr
olmamasın da vurğuladılar. Müstəәqilliyin olmamsı vəә resurs qıtlığı iləә bağlı yanaşma
əәksəәr ölkəәləәrdəә problem hesab olunur. Bunula beləә, MHŞT Standartında vəә ya digəәr
müvafiq təәlimat səәnəәdləәrindəә eləә bir təәləәb yoxdur ki: (i) milli katibiliyin hökuməәt deyil,
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ÇTQ qarşısında hesabatlı olduğun qeyd etsin; (ii) ÇTQ-nin katibliyin müstəәqil olmasında
razılığın ifadəә etsin (qiyməәtləәndirilmiş ÇTQ-ləәrin 77%-i hökuməәt idarəәləәrindəә yerləәşir);
vəә yaxud da, (iii) ÇTQ-ləәrin səәməәrəәli fəәaliyyəәt göstəәrməәləәri üçün kifayəәt qəәdəәr işçi
heyəәtinin, strukturun vəә maliyyəә katiblikləәrinin olmasını irəәli sürür.
•

Maraq təәrəәfləәrinin müstəәqilliyinin təәminatını təәləәb etmir. Bu aspekt MHŞT-nin
bütünlüyünün qorunub saxlanmasında mühüm rol oynayan vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin
müstəәqilliyi baxımdan əәsas problemləәrdəәn biri hesab olunur. Beləә ki, təәhlil ediləәn
ölkəәləәrdəәn yalnız 14%-dəә ÇTQ üzvləәri üçün maraqların toqquşmasına dair siyasəәt
səәnəәdləәri mövcud idi vəә yalnız 7 % isəә maraq qrupları seçiciləәrini vəә ya ÇTQ üzvləәrini
etik davranış kodeksini hazırlamağı vəә qəәbul etməәyi təәləәb edir.

•

ÇTQ-ləәrin fəәaliyyəәtləәrinin ictimaiyyəәtləә münasibəәtdəә şəәffaflıq vəә hesabatlılıqla bağlı
prinsipləәrəә əәməәl etməәləәrinəә dair heç bir təәləәb yoxdur. Təәhlil ediləәn ölkəәləәrin yarısı
ÇTQ-ləәrin cari üzvləәrnin siyahısın dəәrc vəә ya da təәmin etməәdi. Həәtta bəәzi ölkəәləәrdəә, o
cümləәdəәn Azəәrbaycan vəә Nigeriyada ÇTQ-ləәrin fəәaliyyəәti vəә ya qeydləәri barəәdəә
məәhdudlaşdırıcı məәxfilik prinsipi hökm sürür. Eyni zamanda qiyməәtləәndiriləәn 15 ÇTQ-dəә,
onların üçdəә biri görüşləәrin protokollarını ictiamiyyəәt üçün əәlçatan etməәmişdir.

MHŞT Standartına əәlavəә olaraq siyasəәt səәnəәdləәri, o cümləәdəәn MHŞT-nin Təәlimat Qeydi 14
vəә MHŞT Protokolu:Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin İştirakçılığı kimi materiallar bəәzəәn MHŞT
Standartında toxunulmayan məәsəәləәləәri əәhatəә edir vəә əәksəәr ölkəәləәr dəә yalnız bu əәlavəә
səәnəәdləәrdəәn özləәrinin marağlarına uyğun olanlara əәməәl etmişləәr. Bundan əәlavəә, bir sıra
idarəәetməәyəә dair mühüm məәsəәləәləәr, misal üçün, mübahisəәləәrin həәlli iləә bağlı mexanizmləәrin
yaradılması vəә daxili idaretməә təәcrübəәləәrinin nəәzəәrdəәn keçirilməәsinin təәləәb edilməәsi isəә
ümumiyyəәtləә heç bir yerdəә qeyd olunmayıb. Hesabatın tam formasında ÇTQ-ləәr, MHŞT
İdarəә Heyəәti vəә MHŞT üzrəә Katiblik üçün nəәzəәrdəә tutulmuş detallı tövsiyyəәləәr daxil edilib vəә
məәqsəәd dəә yuxarıda qeyd ediləәn çatışmamazlıqları aradan qaldırmaqa köməәk etməәkdir.
Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatnın hazırladığı ÇTQ-ləәrin Şəәrtləәr Toplusuna
İnkişaf etdirməәk üçün Protokol da həәmçinin bu məәsəәləәləәrin əәksəәriyyəәtini əәhatəә edir ( həәmin
səәnəәdi Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatnın veb səәhifəәsindəәn əәldəә edəә
biləәrsiniz)
2. MHŞT-dəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәti: Vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin müstəәqillik vəә səәməәrəәliliyin
təәmin etməәkdəә uğursuz olan idarəә etməә mexanizmləәri
Vəәtəәndaş cəәmiyyəәti tez-tez qeyri-mütəәnasib olaraq ÇTQ-ləәrdəә mövcud olan qeyri-adekvat vəә
ya həәrtəәrəәfli olmayan daxili idarəәetməә prosesləәrinin əәks təәsirləәri iləә üz-üzəә qalırlar. Vəәtəәndaş
cəәmiyyəәti vəә ÇTQ üzvləәri ara sıra VCT təәmsilçiləәrinin müstəәqilliyi vəә ya da səәməәrəәliyi
barəәdəә narahatçıqılarını ifadəә edirləәr. Bu narahatçılıqların əәksəәriyyəәti isəә yaxşı idarəәetməә
prosedurlarına əәməәk etməәkləә beynəәlxalq ictimaiyyəәt vəә ya da VCT-ləәrin özləәri təәrəәfindəәn
MHŞT Standartlarına uyğun şəәkildəә həәll oluna biləәr. ÇTQ-ləәrdəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin
İştirakçılığı üçün Yaxşı Təәcrübəә barəәsindəә Təәlimat Qeydi ( bu materialı da Maraqlı Təәrəәfləәrin
Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatnın veb səәhifəәsindəәn əәldəә edəә biləәrsiniz) səәnəәdi bu sahəәləәrdəә
yaxşı təәcrübəәləәrəә yiyəәləәnməәk üçün bəәzi üstünlük veriləәn yanaşmaları təәqdim edir.
VCT nümayəәndəәləәrinin seçilməәsindəә hökuməәtin düzgün olmayan iştirak
Qiyməәtləәndirməәnin aparıldığı 15 ÇTQ-dəәn əәn azı 7-dəә hökuməәt VCT nümayəәndəәləәrinin
seçilməәsinəә cəәlb olunub vəә bu da müstəәqil vəә səәməәrəәli vəәtəәndaş cəәmiyyəәti
nümayəәnəәdəәləәrinin seçilməәsi imkankarını risk altında qoyur. Buna əәn bariz nümunəә isəә
hökuməәtin özünün seçim prosesini idarəә etməәsi vəә ya da əәn pis halda birbaşa olaraq vəәtəәndaş
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cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәrini seçimini aparmasını göstəәrməәk olar. Bununla beləә, təәdqiqat
nəәticəәsindəә məәlum oldu ki, hökuməәt təәrəәfindəәn vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin seçim prosesin riskəә
ataraq həәyata keçirdiyi dolayısı yolla seçimin digəәr iki formalarına aşağıdakıları aid etməәk
olar:
A. Birinci hal odur ki, hökuməәt vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin töhfəәsi olmadan ÇTQ prosesindəә
iştirak edəә biləәcəәk vəәtəәndaş cəәmiyyəәti təәşkilatlarının növləәrini öncəәdəәn müəәyyəәnləәşdirir.
Misal üçün, əәksəәr ölkəәləәrdəә hökuməәtləәr, o cümləәdəәn Seneqal vəә Nigeriyada birtəәrəәfli
qaydada həәmkarlar ittifaqları vəә ya media nümayəәndəәləәri üçün ehtiyat yerləәr mövcuddur.
Amma məәlum deyil ki bu kimi qruplar daxilindəә VCT-ÇTQ təәmsilçiliyinəә öz bacarıqları
vəә təәcrübəәsi iləә uyğun gəәləәn fəәal, effektiv, vəә ya müstəәqil vəәkilləәr, təәmsilçiləәr var.
B. İkinci hal isəә hökuməәtin VCT nümayəәndəәləәrini seçməәk üçün uyğun olmayan təәşkilatı
(ları) gücləәndilrməәsidir. Çox vaxt bu ona görəә baş verir ki, seçilmiş təәşkilatın (ların)
səәməәrəәli, müstəәqil vəә legitim nümayəәndəәləәrini seçməәk üçün kifayəәt qəәdəәr resursları,
təәcrübəәsi vəә ya da müstəәqilliyi olmur
Hökuməәtin bu formada seçim prosesini apararaq prosesəә cəәlb eləәdiyi ÇTQ-ləәrin böyük
ehtimalla VCT nümayəәndəәləәrinin səәməәrəәliliyi, müstəәqilliyi vəә ya da legitimliyi barəәdəә
narahatçılığlarının olması inandırıcı görsəәnmir. Bu formada iştirakçılıq həәtta əәgəәr saf niyyəәtləә
təәşkil olunsa beləә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin öz nümayəәndəәləәrini müstəәqil şəәkildəә seçməәk
hüququnu qoruyan7 vəә hökuməәtin isəә ÇTQ-dəә iştirakın açıq vəә şəәffaf formada təәşkil edilməәsi
barəәdəә götürrdüyü öhdəәliyini ehtifa edəәn MHŞT Standartı vəә MHŞT Qaydalarının
müddəәalarının pozulmasına gəәtirib çıxarır. 8 Təәəәsüfləәr olsun ki, MHŞT bu problemin
müəәyyəәn edilməәsindəә vəә ya onun aşkara çıxarılıb qarşısının alınmasına nail ola bilməәmişdir.
Bu da öz növbəәsindəә ÇTQ-ləәrəә, o cümləәdəәn Kameruna hökuməәt təәrəәfindəәn məәqsəәdli şəәkildəә
seçilmiş fəәrdi VCT nümayəәndəәləәrini ÇTQ prosesindəә 2007-c ildəәn bəәri saxlamağa şəәrait
yaratmışdır. Bu isəә ölkəәdəә digəәr VCT-ləәrin narahatçılığı iləә qarşılansa da vəәziyyəәt dəәyişməәz
qalmışdır.
Eyni zamanda aydınlıq gəәtirilməәli olan digəәr məәsəәləә isəә məәdəәn hasılatı vəә ya milli hökuməәt
adından vəәkillik aparan vəә ya da birbaşa yararlanan siyasəәt vəә kommersiya istiqaməәtli
aktorlar vəә həәmçinin dəә istəәniləәn təәşkilat vəәtəәndaş cəәmiyyəәti hesab oluna bilməәzləәr. VCT
nümayəәndəәləәri kimi seçilmiş fəәrdləәrin "vəәtəәndaş cəәmiyyəәti" aid edilməәli olmadıqları
kateqoriyaya yerli hökuməәt rəәsmiləәri vəә ya da komersiya fəәaliyyəәt iləә məәşğul olan
konsultanlar daxildir.
Tam hesabata eyni zamanda Filippinləә bağlı olan tapşırıq işi daxildir ki, burada şəәffaf vəә
həәrtəәrəәfli olaraq VCT nümayəәndəәləәrinin ( müstəәqillik, təәcrübəә, müxtəәliflik vəә statusu
baxımından) kvalifikasiya meyarlarını şəәffaf vəә həәrtəәrəәfli əәsaslarla izah edəәrəәk vəәtəәndaş
cəәmiyyəәtinin dəәyəәrini vəә sağlam seçim prosesinin keçirilməәsini nümayiş etdirməәyəә çalışır.
ƏӘn sağlam vəә səәməәrəәli namizəәdləәri seçməәk üçün kvalifikasiya meyarlarını qəәbul edəәn
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti təәşkilatları çox müsbəәt nəәticəәləәr əәldəә etdikləәrini bildiribləәr.
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  MH T Standartı, T l b 1.3(f)(ii); MH T Qaydaları, T

l b 4(c) (h r iki prinsip gör h r bir maraq qrupunun
özünün nümay nd l rini t yin etm k hüququ olmalıdır).	
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  MH T Standartı, T

l b 1.3(f)(i); MH T Qaydaları, T l b 4(h)(ii) (h r iki prinsip gör hökum t qrupda
i tirakçılı ın açıq v
ffaf kild t kil olunmasını t min edir).	
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ÇTQ daxilindəә olan prosesləәr vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin müstəәqilliyin vəә səәməәrəәliliyinəә kölgəә
sala biləәr
ƏӘksəәr ÇTQ-ləәr spesifik təәləәbləәrdəәn xəәbəәrdar deyildiləәr ki, ÇTQ-dəә səәməәrli iştirak onların
üzəәrinəә əәlavəә yük qoymuş olur, misal üçün, hasilat regionlarında yerləәşəәn VCT-ləәr üçün ÇTQ
görüşləәrinəә getməәyəә yol xəәrci gəәrəәkir vəә ya da gəәlirləәrin şəәffaflığın öyrəәnməәk üçün yüksəәk
bacarıqlara ehtiyac duyulur. Çox vaxt da bu təәləәbləәrdəәn xəәbəәrdar olan həәmin ÇTQ-ləәr
konstruktiv üsulla iştirakçılığın necəә həәyata keçirəәcəәkləәrinəә vəә yaxud da VCT-ləәrin faktiki vəә
ya da dəәrk ediləәn müstəәqillikləәrinəә xəәləәl gəәtirməәdəәn necəә reallaşdıracaqlarına əәmin deyildiləәr.
Misal üçün, qiyməәtləәndiriləәn ÇTQ-ləәrin üçdəә bir hissəәsindəә ÇTQ üzvləәrinin böyük şəәhəәrləәrdəә
adəәtəәn keçiriləәn ÇTQ görüşləәrinəә qatılmaq məәqsəәdiləә səәfəәr etməәləәri üçün heç bir
kompensasiya nəәzəәrdəә tutulmamışdır. Bu da öz növbəәsindəә hasilat fəәaliyyəәti iləә məәşğul olan
yerləәrdəә mövcud olan VCT-ləәr üçün bir növ təәcridedici mailk idi vəә nəәticəә etibariləә onların
ÇTQ-yəә qoşulmaq vəә ya iclaslarında iştirak etməәk bacarıqlarında məәhdudiyyəәtləәr yaratmış
olurdu. Beləә ki, bir neçəә ÇTQ-ləәr bu problemin qarşısın almaq üçün şəәffaf şəәkildəә faktiki
xəәrcləәri qarşılamaqdan ötrü kompensasiyalar təәklif etdi, amma bəәzi ÇTQ-ləәr isəә ezamiyəә
ödəәnişləәri görüşləәrdəә iştiraka görəә çəәkiləәn xəәrcləәrdəәn əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә yüksəәk olan
ezamiyəә ödəәnişləәri edirdiləәr vəә ya da məәzəәnnəәləәri açıqlamırdılar. Misal üçün, Konqo
Demokratik Respublikası vı Kamerunda ezamiyəә xəәrcləәrinin məәbləәği bir ildəә 6000 ABŞ
dolları səәviyyəәsindəә olmuşdur9 - müqayisəә üçün desəәk göstəәriləәn rəәqəәm bu ölkəәləәrdəә adam
başına düşəәn gəәlirləәrdəәn üç qatından da çoxdur. 10
Bu kimi yüksəәk ödəәnişləәr onları qəәbul edəәn VCT nümayəәndəәləәrinin müstəәqilliyi vəә
legitimliyi barəәdəә suallar doğurur. ÇTQ-ləәr özləәrinin bütövlük prinsipini heç nəәyəә güzəәşdəә
getməәyəәrəәk VCT-ləәrin ÇTQ prosesindəә iştirakına hansı prosesləәri qəәbul etməәkləә əәn yaxşı
formada dəәstəәk ola biləәcəәkləәri barəәdəә məәlumatlandırılmalıdırlar.
Vəәtəәndaş cəәmiyyəәti daxili idarəәetməә prosesləәrindəәn adekvat şəәkildəә istifadəә etmirləәr
ƏӘksəәr vəәtəәndaş cəәmiyyəәti - əәlxəәsus da yerli vəә ya icma səәviyyəәsindəә - çoxtəәrəәfli format
çəәrçivəәsindəә imkanlar vəә həәmçinin dəә çəәtinlikləәrin yarana bilməәsindəәn xəәbəәrdar deyilləәr. Çox
vaxtlar vəәtəәndaş cəәmiyyəәti ya ÇTQ görüşləәrindəәn əәvvəәl vəә yaxud da ondan sonra birlikdəә
işləәməәyibləәr. Onlar eyni zamanda daxili idarəәetməә prosesləәrinin onların ÇTQ-dəә səәməәrəәli
şəәkildəә iştirak etməәləәrinəә necəә təәsir edəә bilməәsin anlamayıblar vəә bundan başqa onlar heç
özləәrinin malik olduqları geniş seçici kütləәsinin baxışlarını dəәqiqləәşdirməәk vəә ya da inkişaf
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  Kamerun: Beyn lxalq katibliy gör

, bir görü d i tiraka gör veril n ezamiy x rci milli valyuta il 300,000
XAF (t qrib n 620 AB dolları) t kil edir v eyni zamanda g r ÇTQ u urlu kild qiym tl ndirm v ya
tutu durma prosesin nail olarsa onda bonus olaraq 500,000 ( t qrib n 1035 AB dolları) verilir. Mövcud
f rman h r il n azı iki görü ün t kil olunmasını t l b edir, lakin reallıqda is h r il 4-8 görü keçirilir. Bu da öz
növb sind t qrib n bir il üçün 2480-4960 AB dolları dem kdir. g r bonusları da saysaq onda bu r q m
1035 AB dolları t kil edir. Bir m qama diqq t edin ki, b zi VCT nümay nd l ri öd ni l ri q bul etm kd n
imtina edirl r v bu da mara ların toqqu masına s b b olur.
KDR: ÇTQ üzvl rinin sözl rin gör , bir münt z m görü qatılmaq üçün ezamiy x rci 500 AB dolları t kil
edir. VCT nümay nd l rin dediyin gör is bu r q m g l c kd 300 AB dollarına kimi a a ı salına bil r.
Daxili Reqlament qaydaları is görü l rin h r ayda bir d f t kil edilm sini t l b edir, v buna gör d
ümumilikd 6000 AB dolları bir ild h r bir üzv öd nilir.	
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  Daha traflı m lumat almaq üçün Dünya Bankına, Dünya Bankının verdiyi Açıq Data: Adamba ına dü n ÜDM
(cari
AB
dolları
il ),
v
bu
link
daxil
olmaqla
ld
ed
bil rsiniz:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (sonuncu d f oktyabr ayının 1, 2014-cü ild baxılıb).	
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etdirməәk barəәdəә beləә heç düşünməәyibləәr. Bu VCT nümayəәndəәləәri risk edəәrəәk gəәrəәksiz yerəә
fraksiyalara bölünmüş vəә ya da ÇTQ-dəәn kəәnarda VCT-ləәrdəәn təәcrid olunmuşlar. Nəәticəә
etibariləә isəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti - geniş aktrolar qrupu kimi təәrif edilir - ÇTQ daxilindəә əәn zəәif
vəә dağınıq maraq qrupu formasını almaq təәhlükəәsi iləә üz-üzəәdir. Beləә ki, VCT-ləәr özləәrinin
seçki dairəәsi çəәrçivəәsindəә ( ÇTQ-dəәn kəәnarda) daxili idarəәetməә prosesləәrindəәn istifadəә
etməәkləә bu problemi həәll etməәlidirləәr. Misal üçün, vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinəә dair etik davranış
qaydaları yaratamalı vəә əәn effektiv nümayəәndəәləәr seçməәk üçün isəә namizəәdlik vəә seçim
mexanizmi qurmalıdırlar. Eyni zamanda onlar ÇTQ daxilindəә əәdaləәtli vəә inkluziv idarəәetməә
prosesi istiqaməәtindəә vəәkillilk fəәaliyyəәtləәrini gücləәndirməәlidirləәr. ( Daha əәtraflı məәluat almaq
üçün isəә Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatnın veb səәhifəәsindəә yerləәşdiriləәn
ÇTQ-ləәrdəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin İştirakçılığı üçün Yaxşı Təәcrübəә barəәsindəә Təәlimat Qeydi
adlı səәnəәdləә tanış ola biləәrsiniz)
3. MHŞT Məәdəәniyyəәti: sağlam daxili idarəәetməәnin vacibliyinəә dəәyəәr verməәyi öyrəәnməәk
vəә maraq təәrəәləәrini hasilatla bağlı fəәaliyyəәtləәrəә cəәlb etməәk
Bütövlükdəә götürəәndəә isəә əәksəәr ÇTQ-ləәr çoxtəәrəәfli maraq qruplarının iştirakı iləә qəәrar qəәbul
etməә iləә bağlı yaxşı idarəәetməә təәcrübəәləәrini nəә nümayiş etdirirləәr vəә nəәdəә ki həәmin praktikalar
iləә tanış deyildiləәr. Bura təәkcəә ÇTQ-ləәrin sağlam vəә həәrtəәrəәfli qəәraq qəәbul etməәk prosesinin
mövcüdlüyünəә əәmin olmaq deyil, həәm dəә əәmin olmaq ki lazimi qəәrar qəәbul edəәnləәr ÇTQ-yəә
seçilirləәr vəә onlar təәmsil etdikləәri maraq təәrəәfləәri vəә seçiciləәri qarşısında hesabat vəә
məәsuliyyəәt daşıyırlar. ƏӘn pis hal odur ki, hasilatla bağlı olan fəәaliyyəәtləәrdəә maraq
təәrəәfləәrinin səәsləәri çox vaxt ÇTQ-dəә qəәrar qəәbul etməә prosesi zamanı kəәnarda qalırdı.
Daxili idarəәetməә prosesləәrinin MHŞT nəәticəәləәrinəә necəә təәsir etməәsinin başa düşməәk vəә
mükəәmməәl idarəәetməә prosedurlarını inkişaf etdirməәyəә həәvəәsləәndirməәk
ÇTQ-ləәr üçün sağlam daxili idarəәetməә prosedurlarının əәhəәmiyyəәti barəәdəә kifayəәtəә qəәdəәr
həәvəәsləәndirməә vəә ya təәlimat yoxdur vəә eyni zamanda da həәmin prosedurların necəә
yaradılması barəәdəә dəә məәlumat kasadlığı mövcuddur. Bunun əәvəәzindəә isəә həәr hansı bir ölkəә
MHŞT -yəә qoşulmaq üçün müraciəәt edəәndəә çox vaxt mümkün qəәdəәr tez MHŞT Uyğun
statusu almaq, hesabat forması standartlarının uzlaşdırılması vəә hesabatların verilməәsinəә dair
təәzyiqləәr olur. Nəәticəәdəә dəә ÇTQ-ləәr kağız üzəәrindəә razılaşdırılmış çox bəәsit qəәrar qəәbul etməә
prosesləәri, ekspromt şəәkildəә qəәbul edilmiş digəәr idarəәetməә prosesləәri əәsasında formalaşır vəә
yaxud da bunlardan heç biri mövcud olmur.
Bu yanaşmaya qlobal səәviyyəәdəә həәləә ki icazəә verilir. MHŞT üzrəә Beynəәlxalq Katiblik
öncəәdəәn ÇTQ-ləәrdəәn həәrtəәrəәfli daxili idarəәetməә mexanizmləәri yaratmağı təәləәb etməәyib.
Katiblikdəәn veriləәn məәlumat görəә onlar bu proses vaxt aparan ola biləәr vəә eyni zamanda
mexanizmləәr yaradılması üzəәrindəә anlaşılmazlıq vəә fikir ayrılığına səәbəәb ola biləәr. Bunun da
nəәticəәsindəә müvafiq ölkəәləәri MHŞT hesabatının mahiyyəәtindəәn kəәnarlaşdırma riski iləә üz-üzəә
qoya biləәr. Bunula beləә, kağız üzəәrindəә yaxşı təәcrübəәləәr əәsasında hazırlanan həәrtəәrəәfli daxili
idarəәetməә mexanizmləәrinin razılaşdırıla bilinməәməәsi çox vaxt təәşvişli, təәlaşlı qəәrar qəәbul
etməә prosesi olan bir məәdəәniyyəәt mühitinin yaranmasını şəәrtləәndirir. Etiraf etməәk lazımdır ki,
öz növbəәsindəә dəә bu qəәrarlara, əәldəә olunan nəәticəәyəә vəә bunun məәntiqi təәsiri olaraq
bütövlükdəә MHŞT-yəә təәsir edir.
Misal üçün, ÇTQ üzvləәri üçün bunu bildirməәk adı hal idi: çünki onlara görüşləәr barəәdəә
əәvvəәlcəәdəәn adekvat şəәkildəә xəәbəәrdarlıq edilməәmiş vəә ya da həәmin görüşləәr çox qısa vəә
kortəәbi şəәkildəә təәşkil edildiyindəәn mövcud narahatçılıqları əәhatəә edəә bilmirdi. Eyni zamanda
ÇTQ-yəә üzvlüyəә kompromisəә gedəәn vəә ya da öhdəәliyi olmayan, yaxud da vaxtı olmayan
insanlar seçilmişləәr vəә bu üzdəәn dəә qəәrar qəәbul etməә prosesi bağlı, təәləәsik vəә ya pis formada
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icra olunurdu. Bütün bu faktorlar həәmişəә MHŞT prosesi çəәrçivəәsindəә qəәbul ediləәn qəәrarların
keyfiyyəәtinəә vəә legitimliyinəә təәsir edir. ƏӘn pis halda əәgəәr həәr hansı bir ÇTQ mübahisəә vəә ya
fikir ayrılığı iləә üzləәşirsəә, ilkin olaraq aydın idarəә etməә prosesini yarada bilməәməәsi
ucbatından bütün MHŞT prosesinəә neqativ təәsir edir vəә nəәticəәdəә dəә həәmin ölkəәdəә
uğursuzluqla nəәticəәləәnməәk riski meydana gəәlir.
MHŞT prosesindəә hasilat fəәaliyyəәtləәri iləә məәşğul olan maraq təәrəәfləәrinin təәmsilçiliyinin aşağı
olması
ÇTQ-ləәr xatırlamalıdılar ki, onlar seçiciləәri qarşısında hesabatlıdılar vəә geniş bir seçici
kütləәsinin təәmsilçisi olmalıdır. Bu o deməәkdir ki, hasilat fəәaliyyəәtinəә marağı olan vəә ya da
onun təәsirləәrinəә məәruz qalanlar bu prosesəә cəәlb olunmalıdırlar. Bununla beləә,
qiyməәtləәndirməәnin detallı şəәkildəә aparıldığı 15 ÇTQ-dəә mütəәmadi olaraq regionlarda hasilat
fəәaliyyəәt iləә məәşğul olanları vəә yaşayanları, o cümləәdəәn yerli hökuməәtləәr, təәsirəә məәruz qalan
icmalar vəә sadəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üzvləәrin bu prosesəә daxil etməәmiş vəә ya onların
perspektivləәrin nəәzəәrəә almamışlar. Qeyd eləәdiyimiz bu maraq qruplarının çox vaxt məәdəәn
səәnayesinin şəәffaflığı iləә bağlı böyük marağı, biliyi vəә narahatçılıqları olur. Halbuki, onlar
çox vaxt MHŞT barəәdəә tamamiləә məәlumatsız vəә ya da bu prosesəә töhfəә verəә bilməәyəәcəәkləәrini
hiss edirləәr. MHŞT Standartı vəә əәlaqəәdar təәlimat materiallarında yerli aktorların, xüsusiləә dəә
təәsir məәruz qalmış icmaların MHŞT prosesinin mühüm maraq qrupu olmaları barəәdəә heç bir
məәlumat yoxdur. Doğurdan da bütün MHŞT Standartında olan yanaşma odur ki, yalnız
hökuməәt, səәnaye vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәrindəәn formalaşan həәr hansı bir ÇTQnin bu prosesdəә iştirak etməәk istəәyəәn icma-əәsaslı təәşkilatlara vəә ya icma liderləәrinəә təәcriedici
təәsiri ola biləәr.
ÇTQ-ləәr daxilindəә MHŞT-nin sub-milli səәviyyəәdəә genişləәndirilməәsinin vəә ya inkişaf
etdirilməәsinin əәhəәmiyyəәti barəәdəә həәvəәsləәndirici fikirləәr mövcuddur. ƏӘksəәr ölkəәləәrdəә submilli aktorların MHŞT vəә ÇTQ barəәsindəә məәlumatlı olmadığlarını nəәzəәrəә alaraq bunu
təәbii ki çox əәhəәmiyyəәtli vəә müsbəәt hal kimi qiyməәtləәndirməәk olar. Təәəәsüfləәr olsun ki, ÇTQləәr çox vaxt yerli aktorları vəә icmaları prosesəә necəә cəәlb edəә bilməәləәri barəәdəә məәlumatlı
deyilləәr. MHŞT-nin qarşısında duran çəәtinlikləәrdəәn biri həәm yerləәrdəә olanların MHŞT-yəә
cəәlb olunmaları barəәdəә ruhlandırmaq vəә həәm dəә bunun necəә uğurlu icra oluna biləәcəәyi barəәdəә
təәlimatla təәmin etməәkdəәn ibarəәtdir. Bunlara nail olmağın bir neçəә yolları var vəә onlar
aşağıdaklardır:
1. Yerləәrdəә təәsirəә məәruz qalmış maraq qrupların ÇTQ-yəә birbaşa olaraq daxil etməәk. ÇTQ
üzvləәrinin böyük əәksəәriyyəәti ÇTQ görüşləәrinin keçirildiyi metropoliten əәraziləәrdəә
məәskunlaşmışlar (adəәtəәn əәsas şəәhəәrləәr). Bu əәraziləәrdəә isəә çox nadir hallarda hasilatla
bağlı fəәaliyyəәt baş verir. Qiyməәtləәndiriləәn 15 ÇTQ-dəәn yalnız 4-nün hasilat səәnayesi
olan əәraziləәrdəәn təәmsil olunan şəәxsləәrin prosesəә cəәlb olunmaları iləә bağlı siyasəәt
səәnəәdləәri var idi.
2. Öz seçiciləәri iləә əәməәkdaşlıq çəәrçivəәsindəә MHŞT Qaydaları vəә MHŞT Standartına uyğun
olaraq hökuməәtin vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin öhdəәlikləәrini yerinəә yetirməәləәri. 11 Səәfəәr
ediləәn beş ölkəәnin heç birindəә hökuməәtin nümayəәndəәləәrinin hasilat yerləәrindəә
fəәaliyyəәt göstəәrəәn seçiciləәri iləә əәməәkdaşlıq etməәyəә təәşəәbbüş göstəәrməәləәri barəәdəә heç
bir dəәlil yox idi. Lakin əәksəәr hökuməәtləәr təәrəәfindəәn bu istiqaməәtdəә seçiciləәri iləә
əәməәkdaşlıq çəәrçivəәsindəә icra ediləәn yeganəә fəәaliyyəәt tamamlanmış MHŞT hesabatlarının
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paylanılması olmuşdur. Bu da seçiciləәrin yerli MHŞT-nin təәtbiqinəә dair məәqsəәdləәrəә vəә ya
hesabata dair həәr hansı töhfəә vəә qeydləәrini eləәməәkləәrini qeyri-mümkün edir. Həәmçinin dəә
əәksəәr ölkəәləәrdəә geniş vəәtəәndaş cəәmiyyəәti kütləәsinin vəә ya yerli aktorların MHŞT
prosesindəә əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә iştirak etməәləәri üçün kifayəәt qəәdəәr əәməәkdaşlığa dair
praktikaları yoxdur. Bununla beləә, inkluziv əәməәkdaşlığa dair yaxşı təәcrübəәləәr bəәzi
ölkəәləәrdəә inkişaf etdirilmişdir, vəә buna misal kimi isəә aşkar nəәticəә vəә faydalar əәldəә edəәn
Konqo Demokratik Respublikasın göstəәrməәk olar. (ƏӘtraflı məәlumat əәldəә etməәk üçün
ÇTQ-ləәrdəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin İştirakçılığı üçün Yaxşı Təәcrübəә barəәsindəә Təәlimat
Qeydi adlı səәnəәdəә baxa biləәrsiniz12).
3. Bəәzi ölkəәləәrdəә yenilikləәr təәtbiq olunur, misal üçün sub-milli MHŞT şuraları vəә ya bu
istiqaməәtdəә digəәr pilot layihəәləәr icra olunur. Baxmayaraq ki həәləә dəә özünün formalaşma
məәrhəәləәsindəәdir, Filippinin Kompostela Vadisi barəәdəә iş daha detallı şəәkildəә hesabatın
tam formasında izah edilib vəә bu nümunəәvi örnəәkdir. Orada əәrazidəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn
yerli liderləәr müstəәqil şəәkildəә yerləәrdəә hasilat fəәaliyyəәti istiqaməәtindəә MHŞT-nin
çoxtəәrəәfli hesabat modeli əәsasında yerli qanun hazırlamağa təәşəәbbüs göstəәrirləәr. Bu qanun
həәtta hasilat səәnayesi mövzusundan da kəәnar çıxaraq məәdəәnçıxarmanın əәtraf mühitəә
təәsirləәrinin qiyməәtləәndirilməәsi vəә eyni zamanda gəәlir vəә xəәrcləәrin monitoriniqi kimi
mövzuları da əәhatəә edir. Bu bir daha hasilat fəәaliyyəәtindəәn təәsirləәrəә məәruz qalan maraq
təәrəәfləәrinin birbaşa olaraq prosesəә cəәlb olunaraq MHŞT-nin təәtbiqini nəә qəәdəәr
gücləәndiriyini göstəәrmiş olur.
ƏӘksəәr vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәri müəәyyəәn edibləәr ki, zamanla MHŞT haqqında
məәlumatlar onun təәtbiqi müddəәtindəә nəә qəәdəәr əәlçatan olarsa bir o qəәdəәr kəәnarda qalmış VCTləәrin istəәkləәri artmış olur. Bununla beləә, MHŞT prosesininin təәbii resrusların idarəә
edilməәsinəә necəә töhfəә verməәsi barəәdəә şübhəәləәr vəә ya çaşqınlıq əәksəәr ölkəәləәrdəә VCT-ləәr
arasında mövcuddur.
VCT-ləәr daxilindəә gender müxtəәlifliyinin olmaması
Yalnız 23 MHŞT ölkəәsi gender təәhlili aparmaq üçün detallı şəәkildəә ÇTQ üzvlüyünəә dair
siyahını nəәşr edibləәr. Bununla beləә, bu ölkəәləәrəәdəә ÇTQ-ləәrin əәksəәriyyəәtinin təәrkibinəә 25 %
dəәn az qadın təәmsilçiləәr cəәlb olunub. Bəәzi ÇTQ-ləәrdəә, o cümləәdəәn Kot Divuar vəә Yəәməәndəә
ümumiyyəәtli heç bir qadın təәmsilçiləәr yoxdur. Yalnız dörd ölkəәdəә ( Madaqaskar, Mozambik,
Norveç vəә Trinidad vəә Tobaqo) isəә qadınların sayı 40 % vəә ya ondan da çoxdur.
4. MHŞT-yəә Qlobal Nəәzarəәt vəә Strukturu: Geniş təәrkibili monitorinqin aparılmasına
vəә ÇTQ-ləәrin stimullaşdırılmasına ehtiyac var
Uyğunsuzluğun müəәyyəәn edilməәsi: Qiyməәtləәndirməәnin möhkəәmləәndirilməәsi vəә effektiv
şikayəәtləәrin baxılmasına dair mexanizminin yaradılması
Yerli səәviyyəәdəә ÇTQ-ləәrin idarəәetməә sistemin təәhlil edəәrkəәn məәlum oldu ki, MHŞT
Standartının pozulmasının müəәyyəәn edilməәsi vəә uyğunluğun qiyməәtləәndirilməәsindəә istifadəә
olunan qlobal MHŞT mexanizmindəә bəәzi nöqsanlar vəә çatışmazlıqlar var. Çünki eləә ölkəәləәr
var ki MHŞT Qaydalarını açıq şəәkildəә pozmalarına baxmayaraq onlar "MHŞT
Uyğunluq" statusu iləә təәmin olunmuşlar. Bu kimi mexanizmləәrin həәrtəәrəәfli təәhlil
edilməәsininin bu qiyməәtləәndirməәnin çəәrçivəәsindəәn kəәnar olmasına baxmayaraq, bir məәsəәləәni
vurğulamaq lazımdır ki, MHŞT əәgəәr səәməәrəәli vəә şəәffaf təәşəәbbüs kimi fəәaliyyəәt göstəәrməәk
istəәyirsəә onda bu problemləәrin həәll edilməәsi üzəәrindəә düşünməәlidir.
Qiyməәtləәndirməә: ƏӘgəәr MHŞT qiyməәtləәndirməәsinin etibarlı olması gəәrəәkirsəә onda həәrtəәrəәfli
qiyməәtləәndirməә metodologiyası vəә qiyməәtləәndiriciləәrin seçilməәsi üçün meyarlar toplusunun
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hazırlanması təәləәb olunur. Misal üçün, qiyməәtləәndiriciləәr ÇTQ-dəәn kəәnarda vəәtəәndaş
cəәmiyyəәtinin fikirləәrin öyrəәnib aşkar eləәməәlidiləәr ki, ÇTQ vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin müstəәqilliyi
vəә ya onlar üçün əәlverişli mühitin yaranmasına dair təәləәbləәrəә əәməәl edibləәr yoxsa yox.
Kəәnarda vəәtəәndaş cəәmiyyəәtindəәn lazımı məәlumatı əәldəә etməәk üçün qiyməәtləәndiriciləәr əәmin
olmalıdılar ki etibarlı şəәxsləәr tapmaqda vəә inam yaratmaq istiqaməәtindəә onlara spesifik
bacarıqlar vəә keyfiyyəәtləәr lazım olacaq. Bu hesabatı yazarkəәn MHŞT Standartının vəә
əәlaqəәdar səәnəәdləәrin bu kimi məәsəәləәləәrəә vəә ya etibarlı qiyməәtləәndirməәnin aparılmasına dair
heç bir təәləәbləәrin olması barəәdəә məәlumat daxil edilməәmişdir.
Səәməәrəәli şikayəәləәrin baxılması mexanizminin yaradılması: Mütəәmadi vəә həәrtəәrəәfli
qiyməәtləәndirməә prosedurları ölkəәləәr MHŞT Standartı iləә birgəә doğru uyğunluq sistemi
istiqaməәtindəә irəәliləәməәyəә yardım edəәcəәk - bəәlkəә dəә mövcud şəәffaflıq təәşəәbbüsləәrin
yeniləәməәyəә vəә ya da inkişaf etdirdirməәyəә köməәk edəәcəәk - lakin MHŞT Standartı çəәrçivəәsindəә
bu həәr üç ildəәn bir baş verir. MHŞT-nin bütövlüyü naminəә qiyməәtləәndirməә zamanı
meydana gəәləәn MHŞT Standartının kəәskin şəәkildəә pozulması kimi halların qarşısının
alınması vəә müəәyyəәn edilməәsi üçün əәlçatan vəә yaxşı işləәnilmiş prosesləәr olmalıdır.
Beləә ki, ÇTQ üzvləәri beynəәlxalq səәviyyəәdəә mübahisəәləәrin həәllinəә dair rəәsmi şikayəәtləәrin
baxılması üzrəә mexanizmin yaradılması ideasına müsbəәt reaksiya verdiləәr. Eyni zamanda bu
mexanizm yerli səәviyyəәdəә həәllini tapa bilməәyəәn MHŞT Standartına dair uyğunsuzluq
iddialarının qaldırılması üçün dəә istifadəә oluna biləәr. MHŞT-nin hal hazırda bu kimi müstəәqil
şikayəәtləәrəә baxılması mexanizmi yoxdur. MHŞT üzrəә Beynəәlxalq Katiblik əәvvəәlləәr ÇTQ
daxilindəә baş verəәn mübahisəәləәrin həәlli istiqaməәtindəә vasitəәçilik edib, lakin bu səәməәrəәli
şikaytəәləәrin baxılması mexanizmi üçün standartlara, misal üçün, müstəәqillik, təәcrübəә vəә ya
əәdaləәtli prosedurların təәtbiqi, cavab verəә bilmir. MHŞT İdarəә heyəәtinin mövcud olan əәn
uyğun alt-komitəәsi olan Çevik Cavab Komitəәsinin sadəәcəә olaraq şikatəәləәri göndəәrməәk üçün
ünvanı yoxdur vəә yalnız ÇTQ üzvləәrinin az bir hissəәsi onun mövcudluğu barəәdəә
xəәbəәrdardılar. Bunun da nəәticəәsi olaraq ÇTQ üzvləәrinin əәksəәriyyəәti bilmirdiləәr ki onlar
beynəәlxalq səәviyyəәdəә şikayəәtləәrini qaldıra biləәrləәr ya yox.
ƏӘlverişli ölkəәləәr MHŞT Standartının minimum təәləәbləәrindəәn dəә kəәnara çıxmalıdılar
ÇTQ üzvləәrindəә çox vaxt eləә təәsəәffür yaranıb ki, MHŞT Standartı ( vəә MHŞT Qaydaları)
MHŞT-nin mandatına dair limitləәr təәtbiq edir ( amma minimum yox). Amma əәksinəә MHŞT
üzrəә Beynəәlxalq Katiblik aydınlıq gəәtirmişdir ki, MHŞT Standartı sadəәcəә olaraq ölkəәləәrin
əәməәl etməәli olduğu minimum təәləәbləәr toplusudur. Başqa sözləә desəәk, həәr bir ölkəәyəә təәşviq
olunur ki həәtta bu qoyulmuş təәləәbləәrin üstünü çıxsınlar. Amma bu mesajın ÇTQ üzvləәrinəә
daha aydın şəәkildəә çatdırılmasına ehtiyac var vəә bu onlara MHŞT-nin hesabat formasına
yenilikləәri dəә təәtbiq etməәkləә öz seçiciləәrinin qaldırdıqları problemləәri həәll etməәyəә imkan
verəәcəәk. Misal üçün əәksəәr ölkəәləәrdəә MHŞT prosesinəә marağ getdikcəә azalıb, çünki o
əәhalinin prioritet hesab etdiyi hasilat səәnayesindəә şəәffaflıq, o cümləәdəәn əәtraf mühit vəә ya
insan hüquqlarının təәsiri kimi məәsəәləәləәri əәhatəә etmirdi. Amma ÇTQ-ləәrləә razılığ əәsasında
MHŞT-nin strukturun genişləәndirəәrəәk bura yuxarıda qeyd ediləәn problemləәri əәhatəә edəәn
şəәffaflığ hesabatın daxil etməәk olar.
Eyni zamanda ÇTQ üzvləәri çox vaxt bildiribləәr ki, MHŞT Qaydalarına dair minimum təәləәbləәr
yerinəә yetirildikdəәn vəә ölkəә MHŞT üzrəә uyğunluq statusu əәldəә etdikdəәn sonra ÇTQ daxilindəә
sanki çox az proqres vəә inkişaf gedir. Həәtta ÇTQ-nin görüşləәrindəә iştirakçılıqı vəә yaxud da
davamiyyəәt göstəәricis çox vaxt aşağı düşür. Bu məәsəәləәnin həәrtəәrəәfli təәhlili bu
qiyməәtləәndirməәnin əәhatəә dairəәsindəәn kəәnarda olmasına baxmayaraq, MHŞT Assosiyasiyası
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məәlumatlı olmalıdır ki, əәksəәriyyəәt ÇTQ-ləәr istəәyirləәr ki MHŞT ölkəәləәri stimullaşdıraraq təәləәb
ediləәn MHŞT Standartının minimum təәləәbləәrindəәn dəә kəәnara çıxmaqa ruhlandırsın.

Seçilmiş ƏӘsas Tövsiyyəәləәr
Bu qiyməәtləәndirməә nəәticəәsindəә meydana gəәləәn əәn mühüm tövsiyyəәləәrdəәn bəәziləәri aşağıda
təәqdim edilir. Daha əәtraflı vəә detallı tövsiyyəәləәr isəә hesabatın tam formasında verilib.
MHŞT İDARƏӘ HEYƏӘTI VƏӘ/ YAXUD DA MHŞT ÜZRƏӘ BEYNƏӘLXALQ KATIBLIK ÜÇÜN :
1. MHŞT üzrəә hesabat prosesin başlamazdan vəә ya MHŞT hesabatları nəәşr etməәzdəәn öncəә
ÇTQ-ləәrdəәn həәrtəәrəәfli daxili idarəәetməә prosesinin hazırlanmasını təәləәb etməәk üçün MHŞT
Standartının Təәləәb 1 dəәyişiklik edilsin vəә yaxud da bu istiqaməәtdəә digəәr siyasəәt səәnəәdləәri
qəәbul edilsin. Həәrtəәrəәfli daxili idarəәetməә prosesinəә Maraqlı Təәrəәfləәrin TəәşəәbbüsüDürüstlük Təәşkilatı təәrəәfindəәn hazırlanan Müfəәssəәl şəәrtləәr toplusunu vəә Daxili İdarəәetməә
Qaydaları vəә Prosedurlarının Hazırlanması barəәdəә ÇTQ-ləәr üçün Protokol səәnəәdinəә
daxil ediləәn bütün təәcrübəәləәr aiddir. Daha əәtraflı məәlumat almaq üçün Hissəә 1 nəәzəәr
yetirin.
2. ÇTQ-ləәri MHŞT Standartına uyğunlaşdırmağa vəә çoxtəәrəәfli idarəәetməәyəә dair yaxşı
təәcrübəәləәrin öyrəәnilməәsinəә vəә onlara aşağıdakıları aid etməәk olar:
a. Təәlimat Qeydi: ÇTQ prosesindəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin İştirakı üçün Yaxsı
Təәcrübəәləәr adlı səәnəәdin məәzmunu rəәsmi olaraq təәsdiq edillsin, vəә yaxud da
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üçün həәrtəәrəәfli əәlavəә təәlimat səәnəәdi hazırlanaraq bu
məәsəәləәləәri əәhatəә etsin: vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin geniş dairəәsi müəәyyəәn edilsin,
vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin nümayəәndəәləәri seçilsin vəә namizəәdlikləәri irəәli sürülsün,
maraq qruplarının etik davranış qaydaları yaradılsın, vəә sağlam vəә əәhatəәli
əәməәkdaşlıq əәlaqəәri yaradılsın.
b. Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük Təәşkilatı təәrəәfindəәn hazırlanan
Çoxtəәrəәfli Qrupun Şəәrtləәr Toplusunu İnkişaf etdirməәk üzrəә Protokol səәnəәdinin
məәzmunu rəәsmi olaraq təәsdiq edilsin, vəә yaxud da ÇTQ-ləәr üçün həәrtəәrəәfli
təәlimat vəә qaydaların əәks olunduğu səәnəәd hazırlanaraq əәtraflı vəә effektiv
çoxtəәrəәfli idarəәetməә prosedurlarının necəә inkişaf etdirilməәsi barəәdəә məәsəәləәləәr
daxil edilsin.
c. Milli MHŞT katibliyinin strukturu vəә fəәaliyyəәti barəәdəә yaxşı təәcrübəәləәr
müəәyyəәn edilsin. Bura ÇTQ-ni razı salacaq müstəәqillik, resurslar vəә katibliyin
mandatı kimi təәcrübəәləәr daxil edilsin vəә eyni zamanda burad müxtəәlif
konteksdəәn təәhlili ediləәn fəәrqli yanaşmalar ola biləәr.
d. ÇTQ-ləәr vəә onların seçiciləәrinin effektiv vəә həәrtəәrfli əәməәkdaşlıq əәlaqəәləәrinin
necəә qurulması barəәdəәr yaxşı təәcrübəәləәr müəәyyəәn edilməәlidir. Eyni zamanda
ÇTQ daxilindəә gender vəә coğrafi müxtəәliflik, o cümləәdəәn hasilat səәnayesi
əәraziləәrindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәnləәrin cəәlb edilməәsi kimi məәsəәləәləәr dəә öz həәllini
tapmaladır.
3. Qiyməәtləәndirməә prosesi yenidəәn işləәnilməәlidir vəә MHŞT Standartının bütün təәləәbləәrinəә
dair uyğunsuzluqların müəәyyəәn edilməәsini etibarlı şəәkildəә həәyata keçirəәcəәk bir mexanizm
yaradılmalıdır. Cari vəә təәklif olunan qiyməәtləәndirməә metodoligiyası daha hesabat
prosedurlarına uyğunluqun texniki təәrəәfləәri üzəәrindəә cəәmləәşib, amma daxili idarəәetməә
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sistemini, vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin müstəәqilliyini, effektiv əәməәkdaşlıq əәlaqəәləәrinin
qurulmasını
vəә MHŞT hesabatlarını daha geniş kütləә arasında paylanılmasını
qiyməәtləәndirməәk qabiliyyəәtinəә malik olan əәlavəә prosdurlar qəәbul olunmalıdır. Bu proses
yenidəәn işləәnəәrkəәn ictimaiyyəәt vəә ekspertlerin töhfəәsindəәn istifadəә olunmalıdır vəә eyni
zamanda monitorinq vəә qiyməәtləәndirməәnin əәn yaxşı təәcrübəәləәri təәtbiq olunmalıdır. Daha
əәtraflı məәlumat almaq üçün Hesabatın 3-5 Hissəәləәrinəә nəәzəәr yetirin.
4. MHŞT-nin təәtbiq olunduğu həәr bir ölkəәdəә maraq təәrəәfləәrinəә MHŞT Standartına dair
reallığı əәks etdirəәn uyğunsuzluq hallarını bildirməәk üçün müstəәqil beynəәxlxalq səәviyyəәli
şikaytəәləәrin baxılması vəә mübahisəәləәrin həәll edilməәsi mexanizmləәri hazırlansın. Bu
mexanizmləәr eyni zamanda milli səәviyyəәdəә həәllini tapa bilməәyəәn ÇTQ-nin daxili
idarəәetməә üzrəә mübahisəәləәrinin çözülməәsinəә dəә yardım olsun. Daha əәtraflı məәlumat
almaq üçün Hesabatda əәks olunmuş Hissəә 5 tanış ola biləәrsiniz.
5. MHŞT Standartının ÇTQ-ləәr üçün yalnız minimum təәləәbləәr qoyduğunu aydın vəә açıq
şəәkildəә izah etməәk vəә eyni zamanda ÇTQ üzvləәrini qoyulmuş təәləәbləәrdəәn dəә artıq
fəәaliyyəәtləәr icra etməәyəә həәvəәsləәndirməәk. Xüsusəәn dəә bütün ÇTQ-ləәrəә aydın şəәkildəә
bildirilməәlidir ki, onlar MHŞT Standartının müddəәaları özləәrin məәhdudlaşdırmamalıdırlar.
Daha əәtraflı məәlumat almaq üçün Hesabatda əәks olunmuş Hissəә 5 tanış ola biləәrsiniz.
MHŞT-NI TƏӘTBIQ EDƏӘN ÖLKƏӘDƏӘ ÇOX TƏӘRƏӘFLI QRUPLAR ÜÇÜN :
1. Həәr bir maraq qrupunun perspektivindəәn baxaraq hazırkı güclü vəә zəәif təәrəәfləәrinizi
müəәyyəәnləәşdirin vəә bunu idarəәetməә qaydaları, prosedurları vəә strukturu əәsasında həәyata
keçirinş.
2. Yeni qaydalar, prosedurlar vəә strukturları yenidəәn işləәyin vəә rəәsmi olaraq səәnəәdləәşdirin.
Bu prosesləәri dəә aşağıdakı təәləәbləәrəә uyğun şəәkildəә icra edin:
a. MHŞT Standartının təәləәbləәrinəә əәməәl edin vəә,
b. ƏӘn azından bu hesabatda veriləәn yaxşı təәcrübəәləәr vəә Müfəәssəәl şəәrtləәr
toplusunu vəә Daxili İdarəәetməә Qaydaları vəә Prosedurlarının Hazırlanması
barəәdəә ÇTQ-ləәr üçün Protokolu (Maraqlı Təәrəәfləәrin Təәşəәbbüsü-Dürüstlük
Təәşkilat veb səәhifəәsindəәn vəә ya Hesabatda ƏӘlavəә I əәldəә edəә biləәrsiniz) vəә
həәmçinin dəә MHŞT Təәlimat Qeydi 14, vəә MHŞT Protokolu:Vəәtəәndaş
Cəәmiyyəәtinin iştirakı kimi səәnəәdləәrdəә göstəәriləәnləәr əәsasında əәhatəәli çoxtəәrəәfli
maraq təәrəәfləәrinin idarəәetməә prosesləәrini daxil edin.
Bütün yeni vəә ya yenidəәn işləәnmiş qaydalar, prosedurlar vəә strukturlar kağız üzəәrindəә ilk
növbəәdəә razılaşdırılmalıdır, inkluziv əәsasla diqqəәtli şəәkildəә hazırlanmalı vəә bütün ÇTQ
maraq təәrəәfləәri arasında razılıq əәldəә olunmalıdır. Büün bu prosesləәr bitdikdəәn sonra isəә
onlar ictimaiyyəәt üçün açıq olmalıdır.
3. Yerli vəә beynəәlxalq MHŞT maraq təәrəәfləәri vəә müşahidəәçiləәri üçün aşağıdakı
məәlumatların dəәrc olunmasın əәlçatan formatda təәmin edilsin:
a. ÇTQ-nin əәməәliyyatları üçün qaydalar, prosedurlar, vəә strukturlar da daxil
olmaqla idarəәetməәyəә dair bütün əәsas səәnəәdləәr;
b. ÇTQ üzvləәrinin cari siyahısı, o cümləәdəәn əәn azından üzvün adı, təәşkilatı
məәnsubiyyəәti, vəә ÇTQ daxilindəә olan maraq qrupu seçicisi;
c. İllik büdcəә vəә auditdəәn keçmiş maliyyəә hesabatları;
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d. Görüşləәr zamanı aparılmış müzakirəәləәr vəә qəәrarların qeydləәri ( misal üçün
protokollar), o cümləәdəәn əәn azından iştirak edəәnləәrin siyahısı, müzakirəәləәr vəә
qəәrarlar barəәdəә detallı məәlumat vəә eyni zamanda həәr hansı bir fikir ayrılıqları
vəә ya mübahisəәləәr barəәdəә məәlumatlar
e. Görüşü detalları barəәdəә elan, o cümləәdəәn əәn azından görüşün tarixi, yeri,
gündəәliyi vəә müşahidəәçi qismindəә görüşləәrəә qatılmaq barəәdəә prosedur.
f.
4. Ortaya çıxan mübahisəәləәrin həәll edilməәsi istiqaməәtindəә formal vəә əәlçatan mexanizm
yaratmaq vəә bunun üçün aşağıdakılara əәməәl etməәk lazımdır:
a. ÇTQ daxilindəәn tutmuş idarəәetməә qaydalarəә vəә prosdurlarına kimi; vəә yaxud
da,
b. ÇTQ üzvləәri, seçici maraq təәrəәfləәri, vəә ya xarici müşahidəәçiləәr təәrəәfindəәn
bildiriləәn şikayəәtləәrdəәn tutmuş ÇTQ üzvləәrinin davranış qaydalarını pozması,
MHŞT hesabatı, hesabatın verilməә prosesi, vəә yaxud da MHŞT Standartına
uyğunsuzluqlara qəәdəәr.
5. İctimaiyyəәt vəә xarici maraq təәrəәfləәri, xüsusəәn dəә hasilat fəәaliyyəәtindəәn təәsirləәrəә məәruz
qalan yerli vəә regional səәviyyəәdəә həәrtəәrəәfli əәməәkdaşlıq əәlaqəәləәri qurmaq üçün
strategiyalar hazırlayın vəә icraz edin. Bütün bunlar Hesabatda Hissəә 4-dəә veriləәn yaxşı
təәcrübəәləәr vəә Təәlimat Qeydi: ÇTQ-ləәr daxilindəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin İştirakı
istiqaməәtindəә Yaxşı Təәlimat əәsasında hazırlanmalıdır vəә eyni zamanda təәləәb etməәlidir ki,
hökuməәt vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәri ÇTQ daxilindəә ictimaiyyəәt vəә öz seçiciləәri
( misal üçün, xarici vəәtəәndaş cəәmiyyəәti təәşkilatları, vəә ya sub-milli hökuməәtləәr, vəә
hökuməәt qurumlarəә vəә nazirlikləәr) iləә müstəәqil vəә həәrtəәrəәfli əәməәkdaşlıq əәlaqəәləәri
qurmalıdırlar vəә onlara ÇTQ-dəә keçirilmiş müzakirəәləәr vəә qəәrarlar barəәdəә hesabat
verməәlidirləәr. Bunun da nəәticəәsindəә, seçiciləәrindəәn MHŞT-nin təәtbiqi vəә bu kimi
məәsəәləәləәr barəәsindəә rəәyləәrin vəә verəә biləәcəәk töhfəәləәrin öyrəәnməәlidirləәr.
6. ÇTQ-dəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin rolun nəәzəәrəә almaq vəә dəәstəәk olmaq vəә orada iştirakın
həәrtəәrəәfli təәmin olunması üçün bu istiqamtəәdəә meydana çıxa biləәcəәk bariyerləәrin
müəәyyəәn etməәk vəә eyni zamanda həәmin maneəәləәri aşmaq üçün müvafiq addımlar atmaq
MHŞT-NI
ÜÇÜN :

TƏӘTBIQINDƏӘ AKTIV IŞTIRAK EDƏӘN EDƏӘN HƏӘR BIR ÖLKƏӘDƏӘ VƏӘTƏӘNDAŞ CƏӘMIYYƏӘTI

1. ÇTQ-dəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәri bütün ölkəә üzrəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn seçiciləәri
iləә təәmasda olmalı vəә onlarla sıx əәməәkdaşlıq etməәlidirləәr:
a. Vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üçün vahid mandat hazırlanmalıdır vəә bu aşağıdakı kimi icra
olunmalıdır:
i. MHŞT vəә orada iştirak prosesi barəәdəә məәlumat almaq istəәyəәn fəәrdləәrin,
icmalarəәn vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti təәşkilatlarının geniş şəәbəәkəәsini yaratmaq;
ii. MHŞT prosesindəә davamlı olaraq cəәlb olunmaq istəәyəәn maraq təәrəәfləәri iləә
mütəәmadi olaraq əәlaqəәləәr qurmaq vəә onlardan ÇTQ vəә MHŞT prosesi
barəәd rəәy vəә verəә biləәcəәk töhfəәləәri barəәdəә məәlumat toplamaq. Eyni
zamanda MHŞT-nin ictimaiyyəәt vəә hasilat səәnayesi fəәaliyyəәtindəәn təәsirəә
məәruz qalanların marağların necəә möhkəәmləәndirməәk barəәdəә bir baxış
formalaşdırmaq.
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iii. ÇTQ-dəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәrinin bir biriləәri vəә seçiciləәri iləә
vahid şəәkildəә işləәməәk üçün paramterləәr yaratmaq.
b. Etik davranış qaydaları yaratmaq:
i. ÇTQ-ləәrdəә vəәtəәdanş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәri üçün gözləәntiləәr vəә
məәsuliyyəәtləәr inkişaf etdirməәk, o cümləәdəәn marağların toqquşması barəәdəә
siyasəәt səәnəәtləәri vəә vəәzifəәdəә qalmaq barəәdəә məәhdudiyyəәtləәr dəә yaratamaq
ii. Vəәtəәndaş cəәmiyyəәt arasında əәməәkdaşlıq vəә vahid iştirakçılığa nail olmaq
üçün şəәffaf vəә hesabatlı struktur yaratmaq.
c. vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin effektiv, legitim vəә ÇTQ-yəә müstəәqil nümayəәndəәləәr
seçməәləәrinəә əәmin olmaq üçün mövcud namizəәdlik vəә seçim prosesini yenidəәn
işləәməәk.
d. ÇTQ-dəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәrinin təәmsilçiliyinəә uyğunluğu vəә
kvalifikasiya meyarlarının formalaşdırılması.
Yuxarıda göstəәriləәn fəәaliyyəәtləәri həәyata keçirməәk üçün vəәtəәndaş cəәmiyyəәti Təәlimat Qeydi:
ÇTQ-ləәrdəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin iştirakına dair Yaxşı Təәcrübəәləәr.
2. MHŞT Standartı çəәrçivəәsindəә qiyməәtləәndirməә prosesinəә hazır olmaq üçün ÇTQ-nin daxili
idarəәetməә prosedurlarının nəәzəәrdəәn keçirməәsi vəә yenidəәn işləәnməәsi məәrhəәləәsinəә VCTÇTQ nümayəәndəәləәrinin fəәal şəәkildəә cəәlb olunmalarına əәmin olmaq. Təәlimat Qeydi:
ÇTQ-ləәrdəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin iştirakına dair Yaxşı Təәcrübəәləәr vəә Müfəәssəәl şəәrtləәr
toplusunu vəә Daxili İdarəәetməә Qaydaları vəә Prosedurlarının Hazırlanması barəәdəә ÇTQləәr üçün Protokolu kimi səәnəәdləәr daxili idarəәetməә qaydalarının vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin
effektiv vəә inkluziv şəәkildəә iştirakının təәmin edilməәsinəә əәmin olmaq üçün yardımçı aləәtləәr
ola biləәr.
MHŞT-NIN TƏӘTBIQ OLUNDUĞU HƏӘR BIR ÖLKƏӘDƏӘ HÖKUMƏӘTLƏӘR ÜÇÜN :
1. ÇTQ-ləәri yaratmazdan öncəә, hökuməәtləәr ictimaiyyəәti, şirkəәtləәri vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtin
MHŞT prosesi vəә eyni zamanda MHŞT-ni təәtbiq edəәn ölkəәdəә həәr bir maraq qrupunun
rolu barəәdəә məәlumatlandırmalıdır. Eyni zamanda onlar əәmin olmalıdılar ki, hasilat
fəәaliyyəәti sahəәləәrindəә olan maraq təәrəәfləәri iləә dəә əәlaqəәləәr qurulur. Daha əәtraflı məәlumat
almaq üçün Hesabatın Hissəә 3.1.1. nəәzəәr yetirin.
2. ÇTQ nümayəәndəәləәrinin vəәtəәndaş cəәmiyyəәti təәrəәfindəәn seçilməәsinəә birbaşa vəә ya dolayısı
yolla təәsir etməәməәk, əәks təәqdirdəә bu onların vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәri təәrəәfindəәn
seçilməәsini sual altına qoymuş olur. Bura həәm dəә ÇTQ-dı iştirak edəәcəәk vəәtəәndaş
cəәmiyyəәtinin formaların öncəәdəәn müəәyyəәn etməәk vəә yaxud da vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin
seçilməәsini müstəәqil olmayan, asılı təәşkilata həәvaləә etməәk. Daha əәtraflı məәlumat almaq
üçün Hesabatın Hissəә 3.1.1. nəәzəәr yetirin.
3. Mütəәmadı olaraq əәlaqəәləәr qurmaq üçün ictimaiyyəәtləә münasibəәtləәr qurmaq. Bu prosesləәrəә
regionda yerləәşəәn hasilat fəәaliyyəәtləәrindəәn təәsirləәnmiş seçiciləәrdəәn rəәy vəә təәklifləәrin
toplanması da daxildir. . Daha əәtraflı məәlumat almaq üçün Hesabatın Hissəә 4 nəәzəәr yetirin.
MHŞT-YƏӘ

DƏӘSTƏӘK OLMAQ ISTƏӘYƏӘN DONORLAR VƏӘ BEYNƏӘLXALQ VƏӘTƏӘNDAŞ CƏӘMIYYƏӘTI
TƏӘŞKILATLARı ÜÇÜN:

1. Vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üçün təәlim vəә bacarıqların artırılmasına dəәstəәyi prioritet hesab edin:
a. Təәlimat Qeydi: ÇTQ-ləәrdəә Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin iştirakına dair Yaxşı
Təәcrübəәləәr səәnəәdindəә göstəәrildiyi kimi vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin seçiciləәri iləә sağlam
vəә həәrtəәrəәfli əәlaqəәləәr qurun. Xüsusiləә dəә bu hasilat fəәaliyyəәtinəә məәruz qalan
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əәraziləәrdəә olan vəәtəәndaş cəәmiyyəәti vəә icmaların MHŞT prosesindəә iştiraklarına
imkan yaratmalıdır.
b. ÇTQ-dəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin qəәrarların qəәbuluna təәsir etməәk bacarığını
möhkəәmləәndirəәn daxili idarəәetməә qaydalarəә vəә prosedurları hazırlayın
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