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1. Giriş 

Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı MHŞT-nin məqsədlərinə, o cümlədən“hökumətin gəlir və хərclərinin 

ictimаiyyət tərəfindən dərk еdilməsi zamanla ictimai müzаkirələrin keçirilməsinə və dаyаnıqlı inkişаf 

üçün müvafiq və rеаl vаriаntlаrın seçilməsinə köməklik еdə bilər” kimi fikri ifadə edən Prinsip 4-ə nail 

olunması üçün əsas amillərdəndir.Vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT prosesində fəal iştirakı MHŞT-nin 

yaratdığı şəffaflığın daha yüksək hesabatlılığa gətirib çıxarmasının təmin edilməsində əsas amildir.MHŞT 

Standartının qəbul edilməsində əsas motivasiya daha müvafiq, daha etibarlı və daha lazımlı məlumat 

hazırlamaq və bu məlumatı hasilat sektorunun idarəçiliyində və ya dövlət uçotu idarəsində və gəlirlərin 

idarə edilməsində aparılan geniş islahatlarla daha yaxşı əlaqələndirməkdir.Ona görə də MHŞT tərəfindən 

hazırlanan məlumatlardan istifadə etmək üçün Vətəndaşların fəal iş qabiliyyəti MHŞT-nin tətbiqi və 

vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT-dəiştirakı prosesində önəmli bir komponentidir. 

Vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT prosesində iştirakı  rəsmi olaraq MHŞT-nin tətbiqinin iki mərhələsində– 

namizədlik qiymətləndirilməsi zamanı və qiymətləndirmə prosesi zamanıqiymətləndirilir. Vətəndaş 

cəmiyyətinin iştirakının qiymətləndirilməsi də MHŞT tətbiq edən müəyyən ölkələrdəki vəziyyətlə 

əlaqədar MHŞT üzrə İdarə Heyətinin konkret problemlərə cavab olaraq qaldırdığı xüsusi əsasda keçirilə 

bilər.Bu protokol vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı (1.3) ilə əlaqədar tələblərin ödənilməsinin 

qiymətləndirilməsindəMHŞT üzrə İdarə Heyəti (komitələr də daxil olmaqla) və qiymətləndirmələrin 

nəzərə almalı olduğu sualları, habeləbu suallara cavab verilməsində sübut növlərini müəyyən edir.MHŞT 

prosesində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə bağlı müddəalar MHŞT-nin tətbiqinin hər mərhələsində 

sabit qalsa da, bu müddəaların qiymətləndirilməsi üçün MHŞT üzrə İdarə Heyətinin istifadə etdiyi 

sübutlar zərurət olduqda, ölkədəkivəziyyətlər, MHŞT tətbiqinin mərhələsi və məlumatın 

mövcudluğundan asılı olaraq fərqlənə bilər.Qeyd etmək lazımdır ki, bu qaldırılan suallar və aşağıda 2.1-

2.5-də təklif edilən subutların növləri müddəları təşkil etmir və ya tam siyahı deyildir.Lakin, bu vətəndaş 

cəmiyyəti ilə bağlı müddəaları qiymətləndirmə çərçivəsində təmin edir. 

2. Vətəndaş cəmiyyəti üzrə müddəaların MHŞT şərhi  

Bu Protokolun məqsədləri üçün, “vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri"istinadlarına vətəndaş 

cəmiyyətinin nümayəndələri aidedilir ki, bunlar da, o cümlədən Çoxtərəfli qrupun üzvləri (lakin bunlarla 

məhdudlaşmır) əsasən MHŞT prosesinə cəlb edilir.“MHŞT prosesi”-nə istinadlara MHŞT-yə qoşulmaya 

hazırlıqla bağlı işlər; Çoxtərəfli qrupun iclasları; VCTelektorat qrupunun MHŞT üzrə kənar-görüşləri, o 

cümlədən Çoxtərəfli qrupun üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqələr; MHŞT Hesabatları üzrə materialların 

hazırlanması yaxud təhlillərin aparılması; MHŞT fəaliyyəti ilə əlaqədar baxışların ifadə edilməsi və təbii 

sərvətlərin idarə edilməsi ilə bağlı fikirlərin ifadə edilməsidaxildir. 
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Vətəndaş cəmiyyətinin müddəaları qiymətləndirərkən, MHŞT üzrə İdarə Heyəti və qiymətləndiricilər 

aşağıdakı sınaqları tətbiq edəcək: 

2.1 İfadə etmə: Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri MHŞT prosesi ilə bağlı ictimai müzakirədə 

iştirak edə bilər və məhdudiyyətsiz, məcburiyyət və qisasa məruz qalmadan MHŞT prosesi haqqında öz 

fikirlərini ifadə edə bilərlər. 

MHŞT üzrə İdarə Heyəti və qiymətləndiricilər aşağıdakıların hansıdərəcədə baş verdiyini nəzərə 

almalıdırlar:  

• Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ictimaiyyət arasında MHŞT prosesi barədə, o cümlədən, 

məsələn Çoxtərəfli qrupun iclasları zamanı, MHŞT tədbirlərində o cümlədən  MHŞT hesabatlarının 

yayılması tədbirində, ictimai tədbirlərdə, mediada sərbəst danışa bilirlər. 

• Faktiki təcrübə, o cümlədən müxtəlif maraqlı tərəflərin fikirləri və ya müstəqil üçüncü tərəflərin təmin 

etdiyi maddi sübutlar repressiya qorxusu səbəbindən MHŞT prosesi ilə əlaqədar vətəndaş cəmiyyəti 

nümayəndələrinin özünü-senzura və özünə tətbiq məhdudiyyətlərininbaş verdiyini və belə maneələrin 

vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri tərəfindən məlumatın yayılmasına və MHŞT prosesi barədə ictimai 

fikrə təsirinin olub-olmadığını göstərir. 

2.2 Fəaliyyət: Vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri MHŞT prosesi ilə əlaqədar sərbəst şəkildə fəaliyyət 

göstərə bilirlər. 

MHŞT üzrə İdarə Heyəti və qiymətləndiricilər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin MHŞT prosesində 

iştirak etmək qabiliyyətinə hüquqi, tənzimləyici, inzibati və faktiki mühitin hansı dərəcədə təsir etdiyini 

nəzərdən keçirməlidirlər.Buraya məsələn aşağıdakılar daxil ola bilər: 

• Vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələrinin MHŞT prosesində iştirak qabiliyyətinə hüquqi, tənzimləyici 

yaxud inzibati əngəllərin təsir etmə dərəcəsi. Bura MHŞT prosesində iştiraka mənfi təsir edən VCT-nin 

qeydiyyatı ilə bağlı hüquqi yaxud inzibati prosedurlar; VCT-lərinMHŞT prosesi ilə əlaqədar işlərinin 

qarşısını alan, vəsaitlərin əldə edilməsinə qoyulan hüquqi yaxud inzibati məhdudiyyətlər; MHŞT prosesi 

ilə əlaqədar VCT-lərin görüşlər keçirməsinin qarşısını alan hüquqi və inzibati məsələlər, MHŞT prosesi ilə 

əlaqədar məlumatın yayılması və ictimai fikirin ifadə edilməsini əngəlləyən hüquqi və inzibati maneələr 

daxildir. 

• MHŞT prosesinin tətbiqi ilə əlaqədar ifadə azadlığının yaxud hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması 

kimi vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin fundamental hüquqlarının məhdudlaşdırıldığını bildirən hər 

hansı sübut.   

2.3 Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bir-biri ilə MHŞT prosesi ilə bağlı ünsiyyət və əməkdaşlıq qura 

bilirlər. 

MHŞT üzrə İdarə Heyəti və qiymətləndiricilər aşağıdakıların hansı dərəcədə baş verdiyini nəzərə 

almalıdırlar:  

• Vətəndaş cəmiyyətinin Çoxtərəfli qrup nümayəndələri bu qrupun üzvü olmayan digər VCT-ləri axtara 

yaxud cəlb edə bilər, o cümlədən Çoxtərəfli qrup müzakirələri üçün onların fikirlərini qəbul edə bilərvə 

Çoxtərəfli qrupun müzakirələrinin nəticələrini bölüşə bilər. 



• Vətəndaş cəmiyyətinin Çoxtərəfli qrup üzvləri və daha geniş vətəndaş cəmiyyəti elektoratı arasında 

rəsmi yaxud qeyri-rəsmi ünsiyyət kanalları məhdudlaşdırılmayıb. 

•Vətəndaş cəmiyyəti Çoxtərəfli qrup nümayəndələrinin, geniş vətəndaş cəmiyyəti arasında izahat işləri o 

cümlədən Çoxtərəfli qrup nümayəndələri və MHŞT prosesi barədə müzakirələr barədə apardığı izahat 

işləri məhdudlaşdırılmayıb. 

2.4 Cəlb olunma: Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri tam, fəal və səmərəli şəkildə MHŞT prosesinin 

dizayn, tətbiq, monitorinq və qiymətləndirilmə işlərinə cəlb oluna bilərlər.  

MHŞT üzrə İdarə Heyəti və qiymətləndiricilər aşağıdakıların hansı dərəcədə baş verdiyini nəzərə 

almalıdırlar:  

• Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri MHŞT prosesinə tam yardım və töhfə verə bilərlər. 

Bura, məsələn iş planı məqsədləri və fəaliyyəti, MHŞT hesabat prosesi çərçivəsi,   MHŞT hesabatlarının 

təsdiq edilməsi, illik fəaliyyət hesabatları vasitəsilə MHŞT prosesinin illik özünü qiymətləndirməsi, 

qiymətləndirmə və s. kimi mövzular üzrə Çoxtərəfli qrup müzakirələri ilə əlaqədar yardım və vəkilliyin 

sübutu aidedilə bilər.Buraya həmçinin, vətəndaş cəmiyyətinin Çoxtərəfli qrup iclaslarında, Çoxtərəfli 

qrupun işçi qruplarında və digər MHŞT tədbirlərində müntəzəm iştirakı daxil edilə və VCT-lərin baxışları 

nəzərə alınaraq Çoxtərəfli qrup iclaslarının protokolunda rəsmiləşdirilə bilər. 

• Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri hesab edirlər ki, onlar MHŞT prosesində iştirak üçün adekvat 

qabiliyyətə malikdirlər. Buravətəndaş cəmiyyətinə təsir edən texniki, maliyyə və ya digər bacarıqlar üzrə 

məhdudiyyətlərin nəzərə alınması,potensialın artırılması və  resurslara çıxış vasitəsilə belə maneələrə 

ünvanlanmış bu planın razılaşdırılması və / və ya həyata keçirilməsi daxil edilməlidir. 

2.5 İctimai qərar qəbuletmə imkanı: Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri şəffaflıq və təbii resursların 

idarəetmə məsələləri barədə sərbəst danışa və MHŞT-nin ictimai müzakirələrə öz töhfəsini verdiyinə 

əmin ola bilərlər.  

MHŞT üzrə İdarə Heyəti və qiymətləndiricilər aşağıdakıların hansı dərəcədə baş verdiyini nəzərə 

almalıdırlar:  

• Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri vətəndaş cəmiyyətinin tərəfindən yaxud onun iştiakı ilə təşkil 

edilmiş ictimai müzakirələr, məsələn ictimai tədbirlər, seminarlar və konfranslar vasitəsilə MHŞT prosesi 

və onun nəticələri barədə ictimaiyyəti məlumatlandıra bilərlər.  

• Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, təbii resursların idarə edilməsi haqqında fəaliyyətlərdə və 

müzakirələrdə, o cümlədən, məsələn təbii ehtiyatların məsələləri üzrə təhlil və vəkillik işlərinin 

aparılması, MHŞT məlumatından istifadə, KİV ilə qarşılıqlı əlarə, MHŞT hesabatlarının nəticələrini 

müzakirə edilməsi üçün müvafiq vasitələrin işlənib hazırlanması kimi məsələlərdə iştirak edə bilərlər.  

2.6 MHŞT prosesinə cəlb olunmuş Çoxtərəfli qrup və VCT-lərdən əldə edilən sənədlər, habelə müvafiq 

maraqlı tərəflərlə, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşmayan) Çoxtərəfli qrupun üzvləri ilə birbaşa 

məsləhətləşmələrin  nəticələri yuxarıdakı sübutların toplanması zamanı nəzərə alınmalıdır. 

Kontekstual məqsədlər üçün, MHŞT üzrə İdarə Heyəti MHŞT-nin fəaliyyət göstərdiyi daha geniş mühiti 

nəzərə alacaqdır, məsələn yuxarıdakı 2.1-2.5 bəndlərində qeyd edilmiş məslələlərə müvafiq gələn 

göstəricilər və ya digər növ qiymətləndirmələrə istinad ediləcəkdir. 



3. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin xüsusi məhdudiyyətləri  

3.1 MHŞT-ni tətbiq ölkələrdə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə münasibətdə potensial və ya real 

məhdudiyyətlər barədə xüsusi iddialar və ya hesabatlar ilk növbədə müzakirə olunmalı və belə bir 

məsələni yerli şəraitdə birbaşa qaldırmaqla həmin tərəfin qarşılaşacağı təhlükəsizlik dərəcəsindən asılı 

olaraqÇoxtərəfli qrup tərəfindən nəzərdən keçirilməlidir.  

3.2 MHŞT üzrə İdarə Heyəti özünün Cəld Cavab Reaksiyası Komitəsi vasitəsilə xüsusi halları müzakirə 

etmək üçünçağrıla bilər və MHŞT Prinsipləri və Meyarlarınının pozulmasını müvafiq qaydada nəzərdən 

keçirə bilər.MHŞT üzrə İdarə Heyəti konkret halla əlaqədar faktlarla bağlı belə sorğuları, MHŞT 

Prinsiplərinin təmin etmək, habelə ölkələr arasında uzlaşan rəftar prinsipini nəzərdən keçirir. 

Tələb 8.6a-ya uyğun olaraq “MHŞT üzrə İdarə Heyəti MHŞT Prinsipləri və Meyarlarına əməl edilməsinin 

riksə məruz qalmasından narahat olduğu təqdirdə, o Beynəlxalq Katibliyə bu vəziyyət barədə məlumat 

toplayaraq MHŞT üzrə İdarə Heyətinə hesabat vermək tapşırığı verə bilər.” Vətəndaş cəmiyyətinin 

iştirakı ilə əlaqədar narahatlıq ifadə edildikdə, MHŞT üzrə İdarə Heyəti bunun MHŞT prosesi ilə birbaşa 

əlaqəsi olub-olmadığını müvafiq qaydada müəyyən etməyə çalışacaq, buraya həmçinin (i) konkret hal 

üzrə faktların sənədləşdirilməsi; (ii) maraqlı tərəflərin fikirlərini toplanması; və (iii) yuxarıda bölmə 2-də 

göstərilən sınağın tətbiqi daxildir. 

3.3 Konkret hala uyğun şəraitdən, o cümlədən qaldırılan məsələ və MHŞT prosesi arasında birbaşa əlaqə 

olduğunu müəyyən etmə dərəcəsindən asılı olaraq, MHŞT üzrə İdarə Heyəti müvafiq cavab 

verəcəkdir.Bura, məsələn, Sədrin yaxud MHŞT üzrə İdarə Heyətinin əlaqədar dövlətə məktubu, MHŞT 

üzrə İdarə Heyətinin yaxud Beynəlxalq Katiblik missiyalarının ölkəyə məktubu, müstəqi 

qiymətləndirmənin aparılması, MHŞT üzrə İdarə Heyətinin bəyənnaməsinin hazırlanması, tətbiqin 

monitorinqi, yaxud  ölkənin əlaqədar tələblərə riayət etməsinin qiymətləndirməsi üçün çağırış kimi 

qabaqlayıcı tədbirlərlə razılaşma halları daxildir.Müddəa 8.6-ya uyğun olaraq,”əgər MHŞT Prinsipləri və 

Meyarlarının əhəmiyyətli aspektlərinə tətbiq edən ölkə tərəfindən riayət etməməsi aşkar görünərsə, 

onda MHŞT üzrə İdarə Heyəti” həmin ölkənin üzvlüyünü ya müvəqqəti dayandırır ya da onun adını 

siyahıdan çıxarır. Əgər MHŞT üzrə İdarə Heyəti qərara gələrsə ki, qaldırılan məsələ tələbləri pozmur 

yaxud onun MHŞT ilə kifayət qədər bağlılığı yoxdur, onda o MHŞT Prinsiplərinin təmin edilməsinə 

üstünlük vermək və ölkələr arasında uzlaşa bilən rəftarı təmin etmək üçün öz mülahizəsinə əsasən 

istənilən qərarı qəbul edəcəkdir.  

 


