
Ictimai Birliklərin “Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması” Koalisiyasının  

2015-2018-ci il üçün Strateji Planı  

 

 

Missiya 

 

Vətəndaş cəmiyyətinin fəail iştirakı ilə mədən sənayesində şəffavlığa və təbii 

sərvətlərin səmərəli idarə olunmasına nail olmaq 

 

 

Hədəflər 

 

1. Yeni MHŞT Standartlarının Azərbaycanda tətbiqi (hədəfə çatım indikatoru – 

dəyərləndirmə  aktı); 

2. MHŞT prosesində VC iştirakçılığının gücləndirilməsi (indikatorlar: üzvlərin 

iştirakçılığı, region təmsilçiliyinin gücləndirilməsi, monitorinq və tədqiqatların 

sayı və mediada çıxışların artması); 

3. MHŞT barədə qanunvericilik bazasının yaradılması (indicator: yeni qanun və 

ya mövcud qanunlara uyğun dəyişikliklər); 

4. Hökumətin və şirkətlərin hesabatlılığının və şəffaflığının artırılması 

(indikatorlar: yeni standartlara uyğunluq, hesabatların keyfiyyət 

qiymətləndirilməsi); 

5. Koalisiyanın fəaliyyətində qadınların və gənclərin iştirakçılığının 

genişləndirilməsi (indikatorlar: say, xüsusi çəki, idaəetmədə təmsilçilik və 

dinamika); 

 

Fəaliyyət istiqamətləri  

 

1-ci hədəf üzrə: Yeni MHŞT standartlarının Azərbaycanda tətbiqi (hədəfə çatım 

indikatoru – Validasiya aktı) 

 

1.1. Koalisiya üzvlərinin yeni Standarta dair bilik və bacarıqlarının artırılması (təlimlər, 

debatlar, seminarlar); 

1.2. MHŞT üzrə Koalisiya rəylərinin hazırlanması; 

1.3. Yeni Standarta uyğun hazırlanmış hesabatların ictimailəşdirilməsi; 

1.4. Validasiya komissiyası ilə əməkdaşlıq; 

1.5.  Yeni Standartın siyasi partiyalarla müzakirəsi; 

1.6. Yeni Standartın Milli Məclisə yeni seçkilər üzrə namizədlərlə müzakirəsi və 

platformalarına daxil edilməsinin təşviqi 

 

2-ci hədəf üzrə: MHŞT prosesində VC iştirakçılığının gücləndirilməsi (indikatorlar: 

üzvlərin iştirakçılığı, region təmsilçiliyinin gücləndirilməsi, monitorinq və tədqiqatların 

sayı və mediyada çıxışların artması) 

 

2.1. Vətəndaş cəmiyyəti inistitutlarının bilik və bacarıqlarının artırılması; 

2.2. Vətəndaş cəmiyyəti inistitutlarının KİV- lə əməkdaşlığının genişləndirilməsi; 



2.3.  Region təmsilçiliyin gücləndirilməsi; 

2.4. Mədən sənayesi ərazilərində monitorinqin genişləndirilməsi; 

2.5. Beynəlxalq və regional əməkdaşlıqdan və təcrübədən faydalanmaq. 

 

3-cü hədəf üzrə: MHŞT barədə qanunvericilik bazasının yaradılması (indikator: yeni 

qanun və ya mövcud qanunlara uyğun dəyişikliklər) 

 

3.1. Çoxtərəfli qrupda fəaliyyətlər; 

3.2. Milli Məclisdə lobiçilik (xüsusi tərəfdaş Millət Vəkilləri qrupunun yaradılması); 

3.3. Mediyada təbliğat; 

3.4. Qanunvericilik təkliflərinin təkmilləşdirilməsi; 

3.5. Tərəfdaşlarla əməkdaşlıq. 

 

 

4-cü hədəf üzrə: Hökumətin və şirkətlərin hesabatlılığının və şəffavlığının artırılması 

(indikatorlar: yeni standartlara uyğun) 

 

4.1. Hökumət komisiyası ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi; 

4.2. Yerli və xarici şirkətlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi; 

4.3. Çoxtərəfli qrupda fəaliyyətlər; 

4.4. İctimai kampaniyalarının keçirilməsi 

 

 

5-cü hədəf üzrə: Koalisiyanın fəaliyyətində qadınların və gənclərin iştirakçılığının 

genişləndirilməsi (indikatorlar: say, xüsusi çəki, idaəetmədə təmsilçilik və dinamika) 

 

 

5.1. Qadın və gənclər təşkilatlarının Koalisiyaya cəlbi; 

5.2. Koalisiyanın idarə edilməsində və təmsilçiliyində qadın və gənclərin 

iştirakçılığının artırılması; 

5.3. Ali məktəblərdə tədbirlərin keçirilməsi; 

5.4. Mədən sənayesi ərazilərində icmalarla iş; 

5.5. Layihələrin idarəedilməsinə gənclərin və qadınların cəlbi. 

 

 

Koalisiyanın SWOT təhlili 

 

GÜCLÜ TƏRƏFLƏR 

 

Daha geniş təşkilatları əhatə etməsi 

Peşəkar təşkilatların təmsil olunması 

Regional və beynəlxalq səviyyədə tanınmış ekspertlərin təmsil olunması 

Sosial mediada ixtisaslaşmış təşkilatların təmsil olunması ? İmkan 

Təkilatı strukturun sabit, demokratik və seçkili olması 

Koalisiyanın müstəqiliyi (GONGO deyil) 

Beynəlxalq idarə heyətində ardıcıl təmsilçilik 



Koalisiya üzvlərinin bilik və bacarıqlarının  davamlı olaraq artırılması ? dinamika 

neqativdir 

İllik hesabat yığıncaqlarının davamlı keçirilməsi 

Media əlaqələri - Zəif  

Beynəlxalq təşkilatlarla  sıx əlaqələr 

Beynəlxalq nüfuz və reputasiya 

 

ZƏİF TƏRƏFLƏR  

 

Təşəbbüsə ictimai marağın az olması 

Maliyyə dəstəyinin kifayət qədər az olması 

Fundraising  işinin zəif olması 

Koalisiyalar fəaliyyətində üzv təşkilatların fəaliyyəyinin aşağı olması 

Elektrno KİV-ə (TV, radio) çıxışın olmaması 

Çap mediası ilə əlaqələrin zəifliyi 

Sosial mediada aktivliyin aşağı olması 

Region əlaqələrinin zəif olması 

Qrant vəsaitlərindən asılılıq 

Koalisiyada İKT-nin zəif olması 

Koalisiya üzvlərinə bilik və bacarıqlarının  artırılması ilə bağlı təlimlərin  mütəmadi 

keçirilməməsi 

Təşkilatdaxili  potensialın tam səfərbər edilməməsi 

Metodiki vəsaitlərin çapının azalması 

 

İMKANLAR  

 

Maddi-texniki baza  

Ştatlı işçi heyəti  

Ekspert  heyəti  

KİV-ə  (sosial media) çıxış imkanları 

Beynəlxalq mandat  

Hökümətlə  və şirkətlərlə əməkdaşlıq 

Daimi donor dəstəyi  

Sağlam əməkdaşlıq mühiti 

Dünya Bankının texniki dəstəyi  

Yeni standartlar  

Açıq hökümət tərəfdaşlığı 

Yeni Məmoradumun qəbulu 

 

TƏHLÜKƏLƏR  

 

Təhlükənin  adı Ehtimallar 

Koalisiyada parçalanma  aşağı 

Maliyyə çatışmazlığı orta 

Qanunverilcikdə dəyişiklik (qeydiyyatdan keçməyən QHT-lərinin orta 



fəaliyyətinin dayandırılması) 

MSŞT-dən Azərbaycan çıxması aşağı 

Koalisiyanın fəaliyyətinin məhdudlaşıdılması yüksək 

Regionda təhlükəsizlik problemlərinin artması yüksək 

MSŞT hüquqi bazasının olmaması yüksək 

 

 

Maraq qruplarının təhlili 

 

Müttəfiqlər 

 

 

 

O kimdir? Onun maragi 

nədir? 

 

Əsas güc mənbəyi 

hansılardır? 

O bizə  necə kömək 

edə bilər? 

“Ödədiyini aciqla” 

Beynəlxalq QHT 

Koalisiyasi 

Mədən 

sənayesində yaxşı 

idarəestmə, həmin 

bölmədə gəlirlərinin  

ictimailəşməsi 

Beynəlxalq 

nüfuzunun  və 

əlaqələrinin  olması 

 

Maliyyə, metodiki 

və texniki  imkanlar  

Maliyyə, texniki və 

metodiki  dəstək və 

beynəlxalq arenaya 

çıxış imkanlarının 

genişlənməsinə 

töhvə verə bilər 

 

 

Transparency  

Azerbaijan 

Azərbaycanda 

korrupsiyanın 

azalmasına və 

şəffaflığın 

artırılmasına nail 

olmaq 

Beynəlxalq şəbəkə, 

əlaqələr və  digər 

resurlar 

Yerli ve beynəlxalq 

səviyyədə 

lobbicilik 

fəaliyyətinin 

aparılmasına və 

beynəlxalq 

səviyyədəki işimizə 

dəstək ola bilər  

Müstəqil media 

institutları 

 

Informasiya əldə 

etmək və yaymaq 

İnformasiyanı 

operativ yayma 

imkanı və  geniş 

əhatə dairəsi 

Koalisiyanın 

mediaya cixis 

imkanlarını 

genişləndirə bilər 

və  məlumatların  

daha geniş 

dairələrdə 

yayılmasına dəstək 

olur 

Dövlət Neft Fondu MSŞT prosseslərini 

inkişaf etdirmək  

 

 

Hökumətlə 

əlaqələrə, 

daimi olan maliyyə 

və texniki 

Hökumetlə mövcud 

olan  problemlərin 

həll olummasına 

dəstək verə, 



Hesabatlılıq və 

şəffaflıq sahəsində 

yaxşı reputasiya 

qazanmaq və 

MSŞT-nin 

tətbiqindən siyasi 

divident qazanmaq. 

resurslara, KİV-ə 

çıxış imkanlarına 

və şirkətlərə  təsir 

etmək imkanlarına 

malik olması. 

MSŞT katibliyinə 

nəzarət etməsi.  

 

şirkətlərlə 

problemlərin həll 

olunmasında 

vasitəçilik edə bilər. 

 

 

 

Siyasi partiyalar və 

vətəndaş cəmiyyəti 

institutları 

Şəffaf və 

demokratik 

idarəçilik 

Nisbətən geniş 

sosial  bazası, kadr 

resursları, media 

vasitələri 

 

 

 

Ictimai-siyasi 

dəstək, beynəlxaq 

əlaqələri, ortaq 

maraq resursları 

 

Tədris və elmi-  

tədqiqat 

müəssisələrii, beyin 

mərkəzləri 

Genclerin bu 

istiqametde savadli 

və maraqlı 

gənclərin 

formalaşması , 

coxalması 

Gənclərdən ibarət 

geniş auditoriyası, 

davamlı elm tedris 

bacariqları.  

 

 

Tədqiqat işlərində 

və eyni zamanda 

sübut, dəlil əsaslı 

vəkillik işlərində 

əmkdaşlıq 

imkanları 

 

 

Rəqiblər 

 

O kimdir? Onun marağı nədir 

? 

(kimlə rəqibdir?)   

Əsas güc mənbəyi 

hansılardır? 

Bizim 

fəaliyyətimizə o 

necə mane olur? 

Ədliyyə 

Nazirliyi 

İctimai müdafiənin 

zəifləməsi məqsədi 

ilə vətəndaş 

cəmiyyətinin  

fəaliyyətinin 

məhdudlaşdırılması   

İnzibati resurslar və 

qanunvericilik imkanı 

(notariat, 

məhkəmə,qeydiyyat) 

Vəzifə 

səlahiyyətlərindən 

sui-istifadə 

etməklə 

(qeydiyyat QHT 

bank, qrant, 

təkrar qeydiyyat) 

 

 

Banklar 

(kommersiya) 

MB 

Hökumətlə 

ehtiyyatla 

davranması və 

hökumətın siyasi 

qərarlarına dəstək 

olmaq. 

Bank əməliyyatlarına 

nəzarətin gücləndirilməsi 

və məhdudlaşdırılması, 

vasitəçilikdən istifadə 

edilməsi 

Bank maliyyə 

axınlarının 

dayandırılması 

Mərkəzi və 

yerli İcra 

Ictimai-siyasi 

aktivliyin qarşısının 

Inzibati resurslarında 

inhisarçılıq. 

Tədbirlərin təşkili 

və keçirilməsinə  



Hakimiyyətləri alınması. Yerli 

biznes və ictimai 

qurumlarla 

əlaqələrin 

məhdudlaşdırılması. 

maneə. Maliyyə 

resursların. 

Milli Məclis 

(qanunverici 

orqan) 

Siyasi məqsədlərə 

qanunvericiliyin 

uyğunlaşdırılması 

Təkpartiyanın siyasi 

hökmranlığın, qərarlara  

təsiri (səs çoxluğu) 

VC –nin 

fəaliyyətinin 

məhdudlaşdıran 

mürtəce qanunlar 

qəbulu. 

Fiskal 

qurumlar 

Siyasi məqsədli 

niyyətlərə vergi 

yoxlamaları 

Hesabatlılığın 

mürəkkəbliyi 

Fəaliyyətin 

güclənməsinə 

maneə və onların 

sayı 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


