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Fəsil 1. Ön söz. 
 

Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) hesabatlılığın və yaxşı idarəetmənin artırılması 

naminə çalışan hökümətlər, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyətinin koalisiyasıdır. Neft, qaz və mədən 

sənayesindən şirkətlərin ödənişi və dövlətin gəlirlərinin tam nəşr olunması və dəyərləndirilməsi ilə 

MHŞT resurslarla zəngin ölkələrdə yaxşı idarəetməyə töhfə verir. Azərbaycan MHŞT-yə 2003-cü 

ildə qoşulmuş və 18 Fevral 2009-cu ildə ilk tamhüquqlu üzv elan edilmişdir. MHŞT-nin tətbiqinə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) nəzdində yaradılmış MHŞT üzrə 

Çoxtərəfli Qrup tərəfindən nəzarət edilir. 2012-ci il iyul ayınadək Azərbaycan 18 MHŞT hesabatı 

çap edərək 2003-2013 illər üzrə 11 fiskal dövrü əhatə etmişdir.  

 

Azərbaycanın MHŞT üzrə vətəndəş cəmiyyəti koalisiyası - Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası (MSŞA) 2014-cu ilin may ayında 10 illik ildönümünü qeyd etmişdir. 

Hazırda koalisiyanın 110-dan çox QHT üzvü vardır. Koalisiya ictimai məlumatlandırma sahəsində 

əsas tərəflərdən biridir. MHŞT və Koalisiyanın hazırki durumunu nəzərə alaraq (yeni Standartın 

qəbul edilməsi və Qiymətləndirmə) Koalisiyanın kommunikasiya strategiyasının 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac yaranmışdır. 

 

Konsultant Koalisiya üzvləri və digər tərəflərlə (MHŞT üzrə Katiblik, hasilat sənayesi şirkətləri, 

beynəlxalq təşkilatlar) görüşlər keçirmiş və internetdə mövcud resurslardan (Qana, Qazaxstan, 

Liberiya, Monqolustan,  Birləşmiş Krallıq və digər ölkələrin MHŞT üzrə kommunikasiya 

strategiyası, MSŞA Koalisiyasının kommunikasiya sahəsində əvvəlki təcrübəsi, 2015-2018-ci illər 

üçün Strateji Plan və MHŞT üzrə beynəlxalq səviyyədə müvafiq sənədlər) istifadə etmişdir. 2014-

cü ilin sentyabr ayında konsultant kommunikasiya strategiyasının (KS) ilkin elementlərinin 

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə MSŞA Koalisiya üzvlərinin iştirakı ilə interaktiv seminar 

keçirmişdir. Seminar iştirakçılarının siyahısı və müvafiq sənədlərə keçidlər əlavədə 

yerləşdirilmişdir.  

 

 

Fəsil 2. Kommunikasiya Strategiyası (KS). 

Kommunikasiya tərəflərlə informasiyanın bolüşmə və mübadiləsidir. Tərəflərə daxildir: dövlət 

qurumları və siyasi partiyalar, dövlət və özəl mədən hasilatı şirkətləri, biznes assosiasiyaları və 

ticarət palataları, universitetlər, KİV, digər ictimai birliklər, donorlar, Koalisiya üzvləri və s.  

 

Bu kommunikasiya strategiyasının məqsədi Koalisiyanın effektiv şəkildə kommunikasiya qurmaq 

və əsas təşkilati hədəflərə çatmaq üçün yardım etməkdir. Kommunikasiya Strategiyasının əsas 

elementləri bunlardır. 

 

2.1. Məqsədlər 

Effektiv kommunikasiya: 

 Koalisiyaya təşkilati hədəflərə nail olmaqda yardım edir; 

 Hədəf və məqsədləri aydınlaşdırır; uğurlu fəaliyyəti təqdim edir; 

 Tərəfləri effektiv  şəkildə cəlb edir; 

 İnsanlara Koalisiyanın fəaliyyətini və MHŞT-nin faydalarını anlamağa yardım edir; 

 Ehtiyac olduqda davranış və anlayışları dəyişməyə yardım edir. 
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Kommunikasiya müxtəlif tərəflərlə (dövlət orqanları, siyasi partiyalar, dövlət və özəl hasilat 

sənayesi şirkətləri, biznes assosiasiyaları, ticarət palataları, universitetlər, media, icmalar, QHT 

birlikləri, donorlar və s.) məlumatın bölüşməsi və mübadiləsi prosesidir.  

Hazırki kommunikasiya strategiyasının hədəfi Qiymətləndirmə zamanı (2015) və ondan sonrakı 

dövr üçün (2015-2016) kommunikasiya fəaliyyətləridir. Bu sənəd gələcəkdə yeni şəraitə 

uyğunlaşacaqdır.     

 

2.2. Hazırki vəziyyət 

Hazırki vəziyyətin qısa SWOT analizi ilə burada tanış olmaq olar. Koalisiyanın güclü tərəfləri bunlardır: 

- on illik təcrübə,  

- ölkənin QHT sektorunda geniş təmsilçilik, 

- bu sahədə ixtisaslaşan QHT-lərin çoxluğu, 

- ictimai sima, 

- üzvlərin sosial mediada aktivliyi. 

Koalisiya yaxşı struktura malikdir, seçkilər demokratik yolla keçirilir, müstəqildir, GONGO kimi 
tanınmır və Beynəlxalq MHŞT Şurasında təmsil olunur.  

 

Buna baxmayaraq, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları MHŞT üzrə öz rolunu yerinə yetirərkən 

problemlərlə üzləşə bilərlər1. MSŞA Koalisiyasının mövqeyinə görə, Koalisiyanın fəaliyyəti üçün 

əsas çətinliklər QHT-lər üçün getdikcə məhdudlaşan fəaliyyət mühitindən irəli gəlir. Belə ki, Milli 

Məclis tərəfindən QHT ilə bağlı qanuna 13 dekabr, 2013 tarixli əlavə və dəyişikliklərdən sonra 

QHT-lərin fəaliyyətinə inzibati müdaxilələrin sayı artmış və QHT-lər tərəfindən ictimai 

müzakirələrin təşkili üçün maneələr artmışdır. 2013-cü il üçün MHŞT üzrə İllik Fəaliyyət 

Hesabatına görə2 regionlarda tədbirlərin təşkilində çətinliklər mövcud idisə, hazırda Bakıda belə 

konfrans üçün zalların icarəsi problemə çevrilib.   

Lakin Azərbaycanın təşəbbüsü tərk etmə riski yaranmışdır3. Azərbaycan höküməti ölkədə QHT-lərin 

fəaliyyəti üçün məhdudiyyətlər yaratdığı üçün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tənqid olunur. MHŞT 

üzrə Beynəlxalq Şuranın 31-ci iclası bu vəziyyətlə bağlı dərin narahatlığını ifadə etmişdir4. Beynəlxalq 

Şura 2015-ci ilin yanvar ayında erkən qiymətləndirilmənin aparılması ilə bağlı razılığa gəlmişdir.  

 

Bu ciddi riski MSŞA Koalisiyası nəzərdə saxlamalıdır. Eyni zamanda Koalisiya müxtəlif ssenariləri 

öncədən planlaşdırmalı və müvafiq kommunikasiya fəaliyyətləri ilə dəstəklənən, şəffaflıq və 

hesabatlılığın artırılmasına yönəlmiş fəaliyyətləri davam etməyi nəzərdə saxlamalıdır. 

 

 

 

MSŞA Koalisiyasının kommunikasiya fəaliyyətinə nəzər yetirək. Ekspertlər qeyd etmişlər ki, son 6-7 il 

ərzində ən uğurlu fəaliyyətlər kimi tələbələr və gənclər təşkilatlarının iştirakı ilə keçirilmiş dəyirmi 

masalar və 2007-2012-ci illər ərzində iki dildə çap olunan “Şəffaflıq” jurnalını göstərmək olar. 

                                                 
1 http://wiki.openoil.net/index.php?title=EITI_in_Azerbaijan 
2 http://www.eiti.az/doc/2013/feal_hesabat_2013_en.pdf 

 
3 This statement came from the chairman of the State Commission of Azerbaijan on EITI, the executive director of the 

State Oil Fund (SOFAZ) Shahmar Movsumov (http://www.news.az/articles/93025) 
4 https://eiti.org/news/statement-eiti-chair-clare-short-azerbaijan 

http://www.eiti.az/doc/2013/feal_hesabat_2013_en.pdf
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Regionlarda bələdiyyə və icmalarla aparılan fəaliyyətlər və informasiya bülletenləri hədəf qruplarına 

tam çatmadığı üçün nisbətən az uğur qazanmışdır.  

 

Yerli MHŞT Katibliyi də MHŞT hesabatlarını dövlət qurumlarına, universitetlərə, səfirliklərə, 

diplomatik missiyalara və beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaqla informasiyanın yayılmasına cəlb 

olunmuşdur. Qeyd edildiyi kimi, MSŞA Koalisiyası Azərbaycanın regionlarında informasiyanın 

yayılmasına cavabdehdir, lakin bu işdə maddi ve texniki çətinliklərlə yanaşı üzləşmişdir. Son vaxtlar isə 
regionlarda tədbirlərin təşkili zamanı icazə almaq da çətinləşmişdir.   

 

Kommunikasiya daxili və xarici olmaqla iki yerə bolünür. Koalisiyanın əksər fəaliyyətlərinin hədəfi 

xarici tərəflər olduğundan daxili bilik, bacarıq və vərdişlərin artırılmasına az vəsait xərclənmişdir. 

Koalisiya 110 təşkilatı birləşdirdiyindən daxili kommunikasiya qurmaq və konsensus əldə etmək 

çətindir. Koalisiyanı Çoxtərəfli Qrupda təmsil edən QHT-lər daha məlumatlıdır. Digər üzvlərin 

əksəriyyəti daha az məlumatlıdırlar və proseslərə az cəlb olunurlar. 

 

Dünya Bankının Koalisiya üzvləri üçün təşkil etdiyi seminar zamanı Koalisiyanın fəaliyyətində 

boşluqlar müzakirə olunarkən 70% iştirakçı bunun səbəbini hardasa zəif kommunikasiya ilə 

əlaqələndirmişdir ki, (məsələn, internet media ilə işdə çətinliklər, çap mediasında az işıqlandırılma, 

sosial şəbəkələrdə zəif təmsil olunma, regionlarla əməkdaşlığın zəif olması) nəticədə də əhali arasında 

MHŞT- yə maraq azdır. Ekspertlər qeyd etmişlər ki, kommunikasiya üzrə təcrübə hər il təkrarlanmış 

(dəyirmi masalar, bülletenlər və s.) və innovativ yanaşma az olmuşdur. Bu səbəbdən, mövcud reallıqlar 

və Qiymətləndiricinin təkliflərini nəzərə alaraq, Koalisiya daxili və xarici kommunikasiya sahəsində 
bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirməlidir. 

 

2.3. Təşkilati və kommunikasiya hədəfləri 

Kommunikasiya strategiyası ümumi təşkilati planları əks etdirməlidir. Eyni zamanda Koalisiya sırf 

MHŞT üzrə olduğu üçün kommunikasiya strategiyası da ölkədəki ümumi MHŞT üzrə 

kommunikasiya strategiyası ilə əlaqələndirilməlidir.  

Koalisiya şura, monitorinq və ÇTQ üzvləri üçün 2014-cü ilin iyun ayında strateji planlaşdırma ilə 

bağlı təlimlər keçirmişdir. Nəticədə 2015-2018-ci illər üçün strateji planlaşdırma apararaq növbəti 

strateji hədəfləri müəyyənləşdirmişdir: 

1. Yeni MHŞT Standartlarının Azərbaycanda tətbiqi (hədəfə çatmaq 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 (indikator: yeni qanun və ya mövcud 

qanunlara uyğun dəyişikliklər); 

4. Hökumətin və şirkətlərin hesabatlılığının və şəffaflığının artırılması (indikatorlar: yeni 

standartlara uyğunluq, hesabatların keyfiyyət baxımından qiymətləndirilməsi); 

5. Koalisiyanın fəaliyyətində qadınların və gənclərin iştirakçılığının genişləndirilməsi (indikatorlar: 

say, xüsusi çəki, idaəetmədə təmsilçilik və dinamika); 

 

Koalisiyanın hər bir strateji hədəfini təhlil edərək kommunikasiya və əməliyyatların hədəfə çatmaq 

üçün töhfəsini göstərmək mümkündür. Hədəflər bir-biri ilə əlaqəlidir: hökumətin və şirkətlərin 

hesabatlılığının və şəffaflığının artırılması (dördüncü hədəf) yeni MHŞT Standartlarının 

Azərbaycanda tətbiqindən (birinci hədəf), bu isə öz növbəsində qanunverici bazanın 

yaradılmasından asılıdır (üçüncü hədəf). 
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Bütün strateji hədəflərdə kommunikasiya elementlərinə rast gəlmək olar, məsələn: 

 

- Yeni Standartın siyasi partiyalarla, Milli Məclisə namizədlərlə müzakirəsi; və seçki 

platformalarına daxil edilməsinə nail olmaq 

- Milli Məclisdə MHŞT haqda qanunvercilik üçün vəkilliyin aparılması; KİV-də yayılması;  

- Qadın və gənclər təşkilatlarının Koalisiyaya cəlb edilməsi; 

- Mədən sənayesinin təsirlərinə məruz qalmış regionlarda icmalarla işin qurulması. 

 

 

Əsas Təşkilati və Kommunikasiya Hədəfləri 

 

Məhdud resursları nəzərə alaraq, seminar zamanı növbəti hədəflər kommunikasiya baxımından 

prioritet olaraq seçilmişdir: 

- Vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT prosesində iştirakçılığının gücləndirilməsi və 

- Koalisiyanın daxili kommunikasiyasının gücləndirilməsi.  

 

Bu hədəflər öz növbəsində kommunikasiya və əməliyyat müstəvisində təhlil edilmişdir: 

 

 MHŞT prosesində VC iştirakçılığının gücləndirilməsi 

Əməliyyat hədəfləri Kommunikasiya hədəfləri 

 

2.1. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bilik, 

bacarıq və vərdişlərinin artırılması; 

Əsas tərəfdaş olan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları 

mütəmadi informasiya axını ilə təmin etmək  

2.2. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının KİV-lə 

əməkdaşlığının genişləndirilməsi; 

 

Yerli KİV-də mütəmadi olaraq təşkilatın 

uğurlarını işıqlandırmaq  

Şəffaflıq, hesabatlılıq və xüsusən də MHŞT ilə 

bağlı mövzularda yerli KİV-ə müsahibələr 

vermək 

 

2.3. Regionların təmsilçiliyinin 

gücləndirilməsi; 

MHŞT ilə bağlı mövzularda (Koalisiyanın  və 

layihələri) mütamadi olaraq yerli QHT-lərlə 

informasiya mübadiləsinə nail olmaq  

 

2.4.  Mədən sənayesi yerləşən ərazilərdə 

monitorinqin genişləndirilməsi; 

Mütəmadi olaraq bütün tərəfdaşlardan məlumat 

toplayaraq mədən sənayesi regionlarında 

hesabatlılıq standartlarına əməl olunmasını təmin 

etmək  

 

2.5. Beynəlxalq və regional əməkdaşlıqdan və 

təcrübədən faydalanmaq 

Regional və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında 

mütəmadi informasiya axınını təmin etmək 
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 Koalisiyanın daxili kommunikasiyasının gücləndirilməsi 

Koalisiya üçün kommunikasiya baxımından ikinci prioritet sahə daxili kommunikasiyadır (DK). 

Effektiv daxili kommunikasiya nəzərdə tutur ki, işçilərin iş prosesinə daha fəal şəkildə cəlb 

olunması təşkilatlara daha çox fayda verir5. 

Daxili kommunikasiyada müxtəlif formalardan istifadə edilə bilər: 

 Məlumatlandırmaqla: insanlara istiqamətlə bağlı informasiya verməklə, müzakirəsiz 

 İnandırmaqla: reaksiya gözlənildikdə, inandırmaq tələb olunur 

 Məsləhətləşmə ilə: qərarvermə prosesində üzvlər tərəfindən töhfə verilə biləcək spesifik 

sahələrin müəyyənləşdirilməsi  

 Cəlb etməklə: cəlbetmə və birgə yaradıcılığın müxtəlif dərəcələrinin müəyyən edilməsi  

 

Əməliyyat hədəfləri Kommunikasiya hədəfləri 

Koalisiya üzvlərinin yeni Standarta dair bilik 

və bacarıqlarının artırılması  

Bütün Koalisiya üzvlərinin və işçilərinin yeni 

MHŞT Standartını bilməsini və anlamasını təmin 

etmək;  

MHŞT üzrə Koalisiya rəylərinin hazırlanması Mütamadi olaraq Koalisiyanın rəylərinin ÇTQ və 

ictimaiyyətə çatdırılması  

 

 

MSŞA Koalisiyasının, digər təşkilatlar kimi, bir çox əlaqə yaratmağı tələb edən hədəf qrupları 

vardır ki, bunlar da prioritetləşdirilməlidir. 

 

2.4. Əsas tərəflərin və hədəf qruplarının müəyyənləşdirilməsi 

Tərəflərin və hədəf qruplarının müəyyənləşdirilməsinin bir yolu da “xəritə” tərtib etməklə 

mümkündür. Bura növbəti sadə misallar daxildir: siyasətə təsir imkanları, resurslar və onların sizin 

təşkilatda marağı. Bu yanaşma vasitəsilə6 Koalisiya üçün tərəflər növbəti səpkidə yerləşdirilə bilər: 

- İctimaiyyətə – nümayiş etdirmək 

- Regionalardaki yerli icmaları – məlumatlandırmaq 

- KİV, tərəfdaş təşkilatlar, nazirliklər, biznes -  kifayətləndirmək (Koalisiyanın 

maraqlarına uyğun spesifik informasiya ilə təmin etmək) 

- Koalisiyanın üzvləri, MHŞT Katibliyi (yerli və beynəlxalq), əsas donorlar, ÇTQ üzvləri - 

əsas iştirakçılar  

Yuxarıda qeyd edilmiş prioritetləri nəzərə alaraq aşağıda göstərilən 4 əsas hədəf qrupu vardır: 

 

1. Digər QHT-lər 

2. KİV 

3. Koalisiyanın üzvləri (daxili kommunikasiya) 

4. Mədən sənayesinin təsirlərinə məruz qalan yerli icmalar. 

 

                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_communications 
6 http://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/effective-communications-1/communications-strategy 
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Bu hədəf qruplarının hər biri eyni “xəritə” yanaşmasından istifadə edilərək təhlil edilmişdir və hər 

bir qrupa ünvanlanan müvafiq mesajlar formalaşdırılmışdır (seminar zamanı aparılmış qrup işinin 

nəticələri ilə əlavədə tanış ola bilərsiniz). 

 

 

 

2.5. – 2.6. Mesajlar və əsas kommunikasiya üsulları 

Növbəti tapşırıq hər bir qrup üçün hədəfləri müvafiq mesajlara çevirməkdir. Mesajlar hər bir qrup 

üçün uyğun olmalıdır. Bütün mesajlarda davamlılığın olması vacibdir ki, tərəfdaşlar təşkilatın 

mahiyyətini bilsinlər. 

Hər bir hədəf qrupu üçün ən münasib kommunikasiya kanalları qeyd edilməlidir. Bunlara elektron 

bülleten, konfrans, seminar, buklet, pres reliz, tədbir – yaxud KİV və Koalisiyanın veb səhifəsi kimi 

daha geniş üsullar daxil ola bilər.  

 

Hədəf qrupu Nəyi bilməlidirlər Əsas kommunikasiya 

mesajları 

Əsas 

kommunikasiya 

kanal və alətləri 

Digər QHT-lər – 
Ətraf mühit - əsas 

iştirakçılar 

 

Sosial- 

kifayətləndirməli 

 

 

İqtisadi \ biznes – 

məlumatlandırmalı 

 

 

Siyasi \ hüquqi- 

nümayiş etdirmək 

MHŞT-nin mədən 

sənayesi ilə bağlı 

ekoloji məsələlərdə 

şəffaflığa nail olmağa 

təsiri 

Mədən sənayesinin 

təsirlərinə məruz 

qalmış icmaların sosial 

məsələlərinin və yerli 

icra strukturlarının 

hesabatlılığının 

şəffaflığına MHŞT-nin 

təsiri  

Mədən sektoru ölkənin 

iqtisadi və biznes 

sahəsindəki inkişafına 

əhəmiyyətli  təsir edir. 

Biznes qaydaları aydın 

və qanunidir. 

 

MHŞT hökümət, 

biznes və QHT-lər 

arasında dialoq 

mexanizmi yaradır  

Təbii sərvətlərin daha effektiv 

idarəçiliyi üçün yardıma 

ehtiyacımız var 

 

Mədən sənayesinin 

təsirlərinə məruz qalmış 

regionlarda sosial 

məsələlərlə bağlı 

qərarvermədə öz 

potensialınızdan istifiadə 

edin   

 

Koalisiyanın məqsədi mədən 

sənayesində şəffaflığın 

artırılmasıdır ki, bu da 

investorlar üçün şəffaf biznes 

mühiti haqda siqnaldır 

 

 

Azərbaycanda siyasi dialoqun 

və vətəndaş cəmiyyətinin 

gücləndirilməsinə töhfənizi 

verin 

Koalisiyanın xəbər və 

fəaliyyətlərini əks 

etdirən elektron 

bülleten 

 

MHŞT üzrə rüblük 

görüşlər 

 

 

 

 

Spesifik sahələrlə 

bağlı rüblük MHŞT 

siyasi icmalı; KİV-

də  müsbət 

işıqlandırma. 

Vebinarlar.  

 

KİV 

-hökümətyönümlü – 

Mütamadi nəşr olunan 

MHŞT hesabatları 

mədən sektorunun 

Biz siyasi cəhətdən 

hökümətin əleyhinə deyilik 

– biz neft, qaz və mədən 

Koalisiyanın 

vebsaytı  
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nümayiş etdirmək 

- Milli TV-lər- 

kifayətləndirməli 

- Müxalifət KİV-ləri 

və sosial media - 

məlumatlandırmalı 

- Yüksək reytinqli 

KİV-lər- əsas 

iştirakçılar  

əhəmiyyəti ətrafında 

ictimai debatlara və 

hökümət, biznes, 

QHT-lər arasında 

əməkdaşlığa təkan 

verir  

sənayesində şəffaflıq və 

hesabatlılığın artırılması ilə 

məşğuluq və hökümət, 

biznes və QHT-lər arasında 

tərəfdaşlığı dəstəkləyirik. 

MHŞT hesabatları maraqlı 

və əhatəli məlumat verir. 

Bütün pres-

relizlərin əvvəldən 

müvafiq KİV-lərə 

göndərilməsini 

təmin etmək  

Sosial mediadan 

istifadə, “mövqe 

liderləri”. 

Vebinarlar. 

 

Koalisiya üzvləri- 

MHŞT sahəsində 

mütəxəssis olan QHT-

lər, fərdi ekspertlər - 

əsas iştirakçılar 

 

Hökümətyönümlü 

QHT-lər – 

kifayətləndirməli  

 

 

Qeydiyyatsız QHT-lər 

və regionlardan olan 

QHT-lər  - 

məlumatlandırmalı 

 

 Aktiv olmayan üzvlər – 

nümayiş etdirmək 

 

Sizin bilik və 

təcrübəniz qiymətlidir 

MHŞT şəffaflıq və 

hesabatlılıq sahəsində 

beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış standard 

olaraq dövlət 

idarəetməsini 

yaxşılaşdırmağa 

yardım edir 

MHŞT vətəndaşlar 

üçün regional 

səviyyədə də faydalı 

məlumat verir 

 

Koalisiya 

Azərbaycanda və 

beynəlxalq səviyyədə 

hökümət və biznesin 

eynihüquqlu 

partnyorudur  

 

 

Koalisiya və beynəlxalq 

MHŞT ictimaiyyəti Sizin 

biliklərinizi yüksək 

qiymətləndirir! Təşəbbüsə 

ekspert dəyərinizi əlavə 

etmək üçün koalisiyanın 

fəaliyyətlərində daha aktiv 

olun  

 

 

Koalisiya hökümətə qarşı 

təzyiq aləti deyil. Onun 

məqsədi hökümətin bu 

istiqamətdə siyasətinin 

keyfiyyətinin artırılmasıdır. 

 

 

 

Koalisiyanın potensialından 

yararlanın və koalisiyaya 

əlavə dəyər gətirin 

 

 

 

Koalisiyanın resurs və 

imkanlarından yararlanın. 

 

 

Koalisiyanın vebsaytı  

 

Koalisiyanın 

Şurasında və ÇTQ-də 

təmsilçilik 

 

 

Spesifik sahələrlə 

bağlı rüblük MHŞT 

siyasi icmalı; KİV-də  

müsbət işıqlandırma. 

 

 

Rüblük qəzet; MHŞT 

üzrə treninqin təklif 

olunamsı (məs. Xəzər 

universitetindəki 

mərkəzdə) 

Koalisiya üzvlərinin 

elektron bülleteni 

 

Vebinarlar 

Yerli icmalar MHŞT mədən 

sənayəsində çalışan 

şirkətlərin ödənişləri 

barədə ümumi və 

regional səviyyədə 

məlumat verir, bu 

gəlirlərin yerli 

icmalara təsirini və 

idarə edilməsini təsvir 

edir  

Hüquqlarınızı bilin! Tələb 

edin! Torpağın altındaki 

nemətlər öncə Sizə 

məxsusdur! 

 

İcma 

nümayəndələrinin 

iştirakı ilə dəyirmi 

masalar (yerli icra 

hakimiyyəti 

nümayəndələrinin 

və fəaliyyət 

göstərən hasilat 

sənayesi 

şirkətlərinin iştirakı 
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da daxildir) 

Regionları 

özünəməxsusluğunu 

əks etdirən məlumat 

vərəqələri\ broşurlar  

 

“Mövqe liderləri” 

ilə işin qurulması. 

 

Hər bir hədəf qrupu ilə effektiv kommunikasiya qurmaq üçün bir neçə kommunikasiya kanalı 

mövcuddur. Təşkilatın tələbləri və resursları baxımından hər bir üsulun üstünlüyü və zəifliyi vardır. 

İnternet və sosial media (Facebook, Youtube, Twitter) daha müasirdir və zəif tənzimlənir ki, daha 

çox Bakıda yaşayan gənclər və digər insanlar üçün istifadə edilə bilər. Reytinqli qəzet7, TV və radio 

kanalları8 daha geniş və əhatəlidir, lakin diqqətlə tənzimlənir. Koalisiyanın keçmiş kommunikasiya 

təcrübəsindən görmək olar ki, əsasən dəyirmi masalar və rüblük bülletenlərdən istifadə olunmuşdur 

(əgər spesifik hədəf qruplara lazımi qaydada çatdırılıbsa). 

 

Beləliklə Koalisiya hədəf qrupları, mesajlar və kanallarını birləşdirərək kommunikasiya planının 

hazırlanmasına başlaya bilər. 

 

2.7. İş Planı 

Hədəf qrupları, əsas kommunikasiya üsulları və strategiya Koalisiya tərəfindən təsdiqlənəndən 

sonrakı mərhələdə strategiyanın yerinə yetirilməsinə hədəflənən və kommunikasiya fəaliyyətləri, 

büdcə və lazımi resursları təsvir edən cədvəl tərtib edilməlidir. İlk olaraq, Koalisiya daxili və xarici 

kommunikasiya sahəsində öz bilik və bacarıqlarını artırmalıdır. 

 

Təklif olunan ilk addımlar (2015 üçün) aşağıdakılardır: 

 

Fəaliyyətlər Müddət Büdcə 

Koalisiyanın kommunikasiya üzrə 

koordinatorunu təyin etmək və ehtiyac varsa 

onun üçün təlim keçirmək 

1-ci ay9  

Koalisiyanın veb səhifəsini təkmilləşdirmək Bu sahədə artıq iş 

aparılır 

 

Koalisiyanın üzvləri arasında kommunikasiya 

üzrə bir qrup mütəxəssisi müəyyən etmək  

1-2-ci aylar  

Qrup üçün təlim keçirmək (məs. Xəzər 

universitetinin Avrasiya treninq mərkəzində, 

yaxud Beynəlxalq MHŞT Katibliyi cəlb 

2-5-ci aylar  

                                                 
7 36 gündəlik və 200 həftəlik və aylıq qəzetlər 
8 23 mərkəzi və yerli televiziya kanalı və 26 radio kanalı, bir sıra kiçik kanallar və internet TV-lər daxil olmaqla 
9 Aylar Strategiya Şura tərəfindən təsdiqləndikdən sonar hesablanır  
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etməklə)  

Hər bir hədəf qrupu üçün əsas kommunikasiya 

kanalını araşdırmaq. 

2-6-cı aylar  

KİV üzrə plan hazırlamaq, qrant almaq və 

həyata keçirmək 

6-11-ci aylar  

Hər bir tərəf üçün “mövqe liderlərini” 

müəyyən etmək (məs. sosial media üçün 

Wobot \ Social Bakers kimi xidəmətlərdən 

istifadə etmək olar)  

3-6-cı aylar  

Koalisiya üzvləri, digər QHT-lər və KİV üçün 

bir sıra Vebinarlar təşkil etmək.  

5- 9-cu aylar  

Konkret icmalar üçün innovativ məlumat 

vərəqləri hazırlayaraq paylamaq 

(məs.infoqrafik cədvəllərdən istifadə etməklə)  

7-10-cu aylar  

Fəaliyyətlərin səmərəliliyini qiymətləndirmək   10-11-ci aylar   

Strategiyanı nəzərdən keçirmək və növbəti il 

üçün plan hazırlamaq 

12-ci ay  

Plan hazırlanarkən fandreyzinq fəaliyyətləri də əlavə edilməli və həyata keçirilməlidir.  

 

 

2.8. Uğurun qiymətləndirilməsi 

Növbəti üsullarla kommunikasiyanın müxtəlif sahələrini qiymətləndirmək mümkündür: 

- Elektron bülletenlərə cavabların sayı 

- Veb səhifəyə girişlərin sayı 

- Koalisiyanın tədbirlərində iştirak edənlərin  sayı 

- KİV-də işıqlandırılma; məqalələrin həcmi, əhatəliliyi və keyfiyyəti. Əsas mesajların 

təkrarlanmasının sayı. Koalisiyanın vəkillik apardığı məsələlərdə onun xeyrinə ictimai rəydə 

dəyişikliyin olması.  

- Tərəfdaşlardan rəylərin alınması (məsələn, kommunikasiya strategiyasının tətbiqindən 6 ay 

sonra sorğunun keçirilməsi) 

- Siyasət dəyişiklikləri, məsələn, MSŞA koalisiyası əsas hədəflərinə çatıbmı?  

 

 

3. Əsas nəticələr. 

Bu, zamanla dəyişəcək strategiyanın məqsədi Koalisiyanın, habelə ümumi MHŞT hədəflərinə 

dəstək olmaqdır. Hazırda bunun diqqətində Koalisiya üçün yeni partnyorların cəlb edilməsi, ekspert 

potensialının gücləndirilməsi və üzvlərin daha da aktiv cəlbidir. Neft şirkətləri, millət vəkilləri və 

siyasi partiyalar (2015-ci ildə seçkilərə nəzərə alaraq) kimi hədəf qrupları da diqqətdən kənarda 

qalmamalıdır. Koalisiya MHŞT-nin beynəlxalq səviyyədə tanınması kimi üstünlüyündən 

faydalanmalıdır.  



 12 

Bu motivasiya və maddi dəstək təmin edir, lakin yerli resurslarda nəzərdən keçirilməlidir, məsələn, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

Şurası MDB ölkələrində belə QHT-lərə qrant verə bilir10.  

 

Hazırki vəziyyəti nəzərə alaraq, kommunikasiya tədbirlərinin sadə şəkildə həyata keçirilməsi 

vacibdir. Dörd əsas hədəf qrupları – Koalisiya üzvləri, KİV, digər QHT-lər və yerli icmalar – 

istənilən halda əsas olaraq qalacaqlar, hətta Koalisiya yeni şəraitə uyğunlaşaraq dəyişikliklərə 

gedərsə (məsələn, MSŞA koalisiyasının adının Şəffaflıq və Hesabatlılıq Koalisiyasına dəyişərsə). 

Dünya Bankının dəstəyi ilə koalisiyanın təkmilləşdirilmiş veb səhifəsi də önəmli informasiya 

daşıyıcısı olan alət kimi aktiv şəkildə istifadə edilməlidir.  

 

4. Əlavələr.  

 

Əlavə 1. Strategiya hazırlanarkən istifadə olunmuş sənədlərə keçidlər: 

 

 

Talking Matters Guide Roadshow version 

(April 2013 UPDATED) 

https://eiti.org/files/Talking_Matters_Guide_

Roadshow%20version_April%202013_UPDA

TED.pdf  

EITI UK IMPLEMENTATION 

COMMUNICATIONS STRATEGY 

https://www.gov.uk/government/uploads/syste

m/uploads/attachment_data/file/318815/EITI_

Communications_Plan.pdf  

Nigeria EITI Communication Strategy http://neiti.org.ng/index.php?q=documents/nei

ti-communication-strategy  

LIBERIA EITI Communication Strategy http://www.resourcegovernance.org/sites/defa

ult/files/Liberia_communication_strategy.pdf  

GHANA EITI COMMUNICATION 

STRATEGY 

http://www.resourcegovernance.org/sites/default/fil
es/Ghana%20EITI%20Communication%20Strateg
y.doc  

A Communication Strategy for promoting 

transparency and accountability in Uganda’s 

extractive industry. A Case for EITI 

http://www.afiego.org/index.php/publications/

other-publications/13-a-communication-

strategy-for-promoting-transparency-and-

accountability-in-ugandas-extractive-industry-

a-case-of-eiti-2010/file  

Afghanistan EITI  Communications Strategy http://aeiti.af/AEITI-Communications-

Strategy.html  

 

 Mongolia EITI communication and its 

implementation (2013) 

http://resource3.sodonvision.com/eiti/file/201

3/9/dy6otsgpzne1aih9rtxt5a3m9/EITI%20Co

mmunication%20plan%202013_eng_final.pdf  

Internal communications http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_commun

ications  

Developing a communications strategy http://knowhownonprofit.org/campaigns/com

munications/effective-communications-

1/communications-strategy   

 

 

 

                                                 
10 http://cso-central.asia/mezhdunarodnaya-programma-grantov-dlya-npo-stran-sng/ 

https://eiti.org/files/Talking_Matters_Guide_Roadshow%20version_April%202013_UPDATED.pdf
https://eiti.org/files/Talking_Matters_Guide_Roadshow%20version_April%202013_UPDATED.pdf
https://eiti.org/files/Talking_Matters_Guide_Roadshow%20version_April%202013_UPDATED.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318815/EITI_Communications_Plan.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318815/EITI_Communications_Plan.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318815/EITI_Communications_Plan.pdf
http://neiti.org.ng/index.php?q=documents/neiti-communication-strategy
http://neiti.org.ng/index.php?q=documents/neiti-communication-strategy
http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/Liberia_communication_strategy.pdf
http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/Liberia_communication_strategy.pdf
http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/Ghana%20EITI%20Communication%20Strategy.doc
http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/Ghana%20EITI%20Communication%20Strategy.doc
http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/Ghana%20EITI%20Communication%20Strategy.doc
http://www.afiego.org/index.php/publications/other-publications/13-a-communication-strategy-for-promoting-transparency-and-accountability-in-ugandas-extractive-industry-a-case-of-eiti-2010/file
http://www.afiego.org/index.php/publications/other-publications/13-a-communication-strategy-for-promoting-transparency-and-accountability-in-ugandas-extractive-industry-a-case-of-eiti-2010/file
http://www.afiego.org/index.php/publications/other-publications/13-a-communication-strategy-for-promoting-transparency-and-accountability-in-ugandas-extractive-industry-a-case-of-eiti-2010/file
http://www.afiego.org/index.php/publications/other-publications/13-a-communication-strategy-for-promoting-transparency-and-accountability-in-ugandas-extractive-industry-a-case-of-eiti-2010/file
http://www.afiego.org/index.php/publications/other-publications/13-a-communication-strategy-for-promoting-transparency-and-accountability-in-ugandas-extractive-industry-a-case-of-eiti-2010/file
http://aeiti.af/AEITI-Communications-Strategy.html
http://aeiti.af/AEITI-Communications-Strategy.html
http://resource3.sodonvision.com/eiti/file/2013/9/dy6otsgpzne1aih9rtxt5a3m9/EITI%20Communication%20plan%202013_eng_final.pdf
http://resource3.sodonvision.com/eiti/file/2013/9/dy6otsgpzne1aih9rtxt5a3m9/EITI%20Communication%20plan%202013_eng_final.pdf
http://resource3.sodonvision.com/eiti/file/2013/9/dy6otsgpzne1aih9rtxt5a3m9/EITI%20Communication%20plan%202013_eng_final.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_communications
http://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/effective-communications-1/communications-strategy
http://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/effective-communications-1/communications-strategy
http://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/effective-communications-1/communications-strategy
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Əlavə 2. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların (Freedom House və International Bar Association) 

KİV-lərlə bağlı təhlilinin xülasəsi11: 

 

 
Müstəqil KİV-lər.  Beynəlxalq ekspertlər 2011-ci ildən bu günə qədər müstəqil yayım, çap və onlayn mediaya qarşı 

məhdudiyyətlərin artmasını qeyd etmişlər. Bu tendensiya araşdırmaçı jurnalistikanı həvəsdən salır və inamsızlıq və 

qorxu mühitinin yaranmasına təsir edir. 

 

 

Televiziya və radio. 

Azərbaycan Respublikasının 47-ci maddəsi söz azadlığın təmin edir, 50(II)-ci maddə isə “KİV-lərin azadlığına” 

zəmanət verir və KİV-lər üzərində dövlət senzurasını qadağan edir. Teleyayım sahəsi isə Televiziya və Radio Yayımı 

haqqinda Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Hazırda Azərbaycanda 23 TV və 26 Radio kanalı 

faəliyyət göstərir ki, bunlardan da az sayda müstəqil kanallar var. Buna baxmayaraq, yayım lisenziyası Milli Televiziya 

və Radio Şurası tərəfindən verilir və bu qurum tam olaraq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir və üzvlər Prezident 

tərəfindən təyin edilir. Bəzi müstəqil televiziya və radio stansiyaları Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək üçün icazə 

almışlar, lakin dövlət tərəfindən müdaxilələrlə üzləşirlər. Azərbaycanda əksər KİV-lər “daxili senzura” tətbiq edir və 

siyasi cəhətdən həssas başlıqlardan imtina edirlər.  

 

Xarici radiostansiyaların yayımı ilə bağlı qadağalar isə daha kəskin xarakterlidir. 2009-cu ilin yanvar ayında hökümət 

BBC, Amerikanın Səsi və Azadlıq Radiosunun FM-də yayımını bağladı. 2012-ci ilin may ayında iddiaya görə MTRŞ 

cərimə hədəsi ilə bütün Azərbaycan kanallarından tələb etdi ki, xarici TV-lərin yayımını dayandırsınlar. Buna 

baxmayaraq peyk, qısa dalğalar və internet vasitəsilə hələ də əlliyə yaxın proqramları izləmək mümkündür. 

 

Qəzetlər 

Azərbaycanda 36 gündəlik və təxminən 200 həftəlik və aylıq qəzet çap olunmaqdadır. 2011-ci ildə Amnesty 

İnternational təxmin etmişdir ki, qəzetlərin 80 faizi hökumət yönümlüdür, digər 20 faiz isə müstəqil və müxalif 

yönümlüdür. Əsas hökumət yönümlü qəzetlər bunlardır: Azərbaycan (Milli Məclisin), Xalq qəzeti (Prezident 

Administrasiyasının), Yeni Azərbaycan (YAP-ın Prezidentinin) və Mülkiyyət. Əsas müxalif yönümlü qəzetlərə Azadlıq 

(Xalq Cəbhəsi Partiyasının) və Yeni Müsavat (Müsavat Partiyasının). Yayım sahəsində MTRŞ-nın oynadığı roldan 

fərqli olaraq, qəzetlər 1999-cu il KİV-lərlə bağlı qanundan başqa heç bir birbaşa dövlət qurumu tərəfindən birbaşa 

tənzimlənmir. Bununla belə, Mətbuat Şurası mütamadi olaraq Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranışını iddiaya görə 

pozan nəşrlərin qara siyahısını təqdim edir. Qara siyahıya daxil olunan nəşrlər – müxalif yönümlü və müstəqil – siyasi 

səbələrdən reklamdan gəlir əldə etməkdə çətinliklə üzləşirlər.  

 

İnternet və sosial media 

Baxmayaraq ki, son on ildə internetdən istifadə edənlərin sayı artıb, bunların əksəriyyətı Bakı şəhərindədir. 

Azərbaycanda internet daha az tənzimləndiyindən alternativ fikirlər və siyasi çıxışlar üçün əsas məkana çevrilib. İctimai 

əhəmiyyət kəsb edən mövzuları əhatə etdiyi üçün gənclər internet xəbər agentliklərindən xüsusilə çox yararlanırlar. 

Facebook və Tvitter kimi sosial media son dərəcə populyardır. 2013-cü ilin fevral ayında Şura onlayn media ilə bağlı 

şikayətləri araşdıran xüsusi qurum təsis etdi. Bundan sonar MTRŞ elan etdi ki, onlayn televiziyalar üçün lisenziyaların 

verilməsi haqda düşünür. 

 

                                                 
11 https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202013_Full%20Report_0.pdf 

http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=D168B0B4-C377-4EC7-A0B9-D029EF09A39C 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202013_Full%20Report_0.pdf
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=D168B0B4-C377-4EC7-A0B9-D029EF09A39C

