
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının  yekun 

qiymətləndirmə  hesabatına dair 

Rəyi 

  

RCS Global şirkəti tərəfindən təqdim olunan qiymətləndirmənin yekun layihə hesabatı (bundan 

sonra hesabat) Koalisiya Şurasının 10 mart  2015-ci il tarixli iclasında müzakirə olunmuş və ona 

dair  ekpertlər tərəfindən aşağıdakı  rəyə gəlinmişdir: 

1. Ilkin hesabat layihəsi ilə yekun hesabat layihəsinin QHT Koalisiyası ekspertləri 

tərəfindən aparılan müqayisəsi göstərdi ki, əvvəl təqdim olunan bəzi iradlar (İdarə 

Heyətinin 15 oktyabr 2014-cü il qərarı, Vətəndaş Cəmiyyəti protokoluna münasibət ) 

nəzərə alınsa  da yenə də əsas qeydlər  üzrə yekun  hesabatda müvafiq dəyişikliklər 

edilməmişdir. 

2. Qiymətlənrdirmə  hesabatı zəif hazırlanıb, bu hesabatda qeyri-

müəyyənliklər  mövcuddur. Hesabatın təsviri və qiymətləndirmə  hissəsi ilə  çıxarılan 

nəticə arasında məntiqi əlaqə yoxdur. Belə ki,  hesabatın hətta yekun layihəsi 

ilə  tanışlıqdan da  aydın olmur ki, MSŞT-nin 7 tələbindən hansılarna əməl edilib, 

hansılarna əməl edilməmişdir. Qiymətləndirmə metodologiyasının zəif olması 

səbəbindən alt tələbləriin qiymətləndirilməsi zamanı fərqli nəticələrin yekunda necə 

ifadə olunması başadüşülən deyildir. Çünki,  hər bir tələb üzrə yekun qiymətin 

verilməsinin qiymətləndirmənin  məqsədlərindən biri olduğunu nəzərə 

alanda  qiymətləndiricilərin vahid nəticəyə necə gəlməsi metodolojı baxımdan 

açıqlanmayıb. Eyni zamanda Hesabatda “tələblərə əməl edilmir, lakin əhəmiyyətli 

irəliləyiş var”  və “yaxud tələblərə əməl edilir”, “məhdud irəliləyiş var” kimi 

qiymətləndirmə indikatorlarından istifadə etdilməsinə baxmayaraq, bir çox hallarda 

“əhəmiyyətli irəliləyiş” və ya “məhdud irəliləyiş”in hansı əsaslarla müəyyənləşdirilməsi 

məlum deyildir. Eyni zamanda  qiymətləndiricinin hansı mənbələrə istinad edərək 

nəticələr çıxarması dəlillərlə əsaslandırılmadığından yekun  nəticə  subyektiv xarakter 

daşıyır. 

3. Qiymətləndirici misiya Bakıya gəlməmişdən əvvəl onun görüş proqramı QHT 

Koalisiyası ilə müzakirə olunmadığından  və  bu proqramın tərtibində vətəndaş 

cəmiyyətinin rəy və təklifləri nəzərə alınmadığından vətəndaş cəmiyyətini  təmsil edən 

müxtəlif  maraq qruplarının mövqeləri hesabatda tam və hərtərəfli əks 

etdirilməyib.  Hesabatın hazırlanması zamanı QHT Koalisiyasi üzvləri ilə müzakirələr 

səthi və hazırlıqsız  aparılmış və  digər vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin rəyləri nəzərə 

alınmamışdır. Odur ki,  Hesabatın 1-ci bölməsində əks olunan  vətəndaş cəmiyyətinin 

vəziyyətinə dair toplanmış fikir və mövqelər bitmiş deyildir və hazırkı situasiyanı 

obyektiv və  hərtərəfli əks etdirmir.  

4.  Vətəndaş Cəmiyyəti protokolu üzrə  qiymətləndirmə yekun hesabata  sonradan əlavə 

olunub. Hesabatın bu hissəsinin hazırlanması zamanı  vətəndaş cəmiyyətinin fikirləri və 

rəyləri qismən nəzərə alınıb. Qiyməyləndirmə zamanı həm hökumətin, həm də vətəndaş 

cəmiyyətinin yanaşması göstərilib, ortaq və fəqrli fikirlər qeyd olunub. Qiymətləndirmə 

zamanı bu yanaşmanın tətbiq edilməsi vətəndaş cəmiyyətinin MSŞT prosesində 

iştirakına dair mövcud problemlər və imkanlarla bağlı obyektiv mənzərini müşahidə 

etməyə imkan vermir.  

5. Vətəndaş cəmiyyətinin MSŞT prosesində iştirakının yaxşılaşdırılması istiqamətində 

Hesabatda irəli sürülən tövsiyələrlə bağlı Koalisiya Şurası hesab edir ki, bu tövsiyələrin 



bəzilərinin (xüsusilə Koalisiyanın qeydiyyatı ilə bağlı tövsiyənin) indiki halda 

reallaşdırılmasına göstərilən cəhdlər əlavə problemlər yarada bilər.  

6. Yekun olaraq QHT Koalisiyası hesab edir ki,  qiymətləndirmə  əsasən Çoxtərəfli Qrupun 

hələ də  təsdiq etmədiyi  2013-cü il MSŞT Hesabatı və 2015-ci il üçün iş planı layihəsi 

üzərində qurulduğundan başa çatmış   hesab etmək olmaz. Nəzərə almaq lazımdır 

ki,  2013-cü il MSŞT Hesabatı qəbul olunmadan  onun nəticələri məqbul hesab 

edilərək,  birmənalı qarşılanmayacaq. Odur ki,  QHT Koalisiyası hesabatın zəif 

hazırlandığını, çıxarılan  nəticənin lazımı dəlil və sübutlarla  əsaslandırılmadığnı əsas 

götürüb  qiymətləndirməni  bu mərhələdə dayandırmağı və  2013-cü il  üzrə MSŞT 

Hesabatı Çoxtərəfli Qrupda qəbul ediləndən sonra davam etdirməyi  təklif edir. 

Yekun olaraq QHT Koalisiyası hesab edir ki,  qiymətləndirmə  əsasən Çoxtərəfli 

Qrupun hələ də  təsdiq etmədiyi  2013-cü il MSŞT Hesabatı və 2015-ci il üçün iş planı layihəsi 

üzərində qurulduğundan onu etibarlı  və başa çatmış   hesab etmək olmaz. Nəzərə almaq 

lazımdır ki,  2013-cü il MSŞT Hesabatı qəbul olunmadan  qiymətləndirmənin aparılması əsaslı 

olmadığından  onun nəticələri məqbul hesab edilsə,  birmənalı qarşılanmayacaq və bu 

qiymətləndirmə əsasında qəbul edilən qərarların legitimliyi şübhə doğuracaq. 

Odur ki,  QHT Koalisiyası hesabatın zəif hazırlandığını və  bütün tərəfləri əhatə 

etmədiyini, çıxarılan  nəticənin lazımı dəlil və sübutlarla  əsaslandırılmadığını əsas 

götürüb  qiymətləndirməni  bu mərhələdə dayandırmağı və  2013-cü il  üzrə MSŞT Hesabatı 

Çoxtərəfli Qrupda qəbul ediləndən sonra davam etdirməyi  təklif edir.  
 


