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Oktyabrın 26-da  Mədən Sənayesində 
Şəffaflıq Təşəbbüsü (MSŞT) Beynəlxalq 
İdarə Heyətinin 32-ci iclasında Azərbaycanın 
öhdəliklərinin MSŞT standartlarına 
uyğunluğunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı 
yekun qərar qəbul edilib.

İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlunun verdiyi 
məlumata görə, qərardan aydın olur ki, Azərbay-
can MSŞT sahəsində birinci qiymətləndirmə ilə 

müqayisədə ümumilikdə əhəmiyyətli proqres əldə 
edib və bir neçə fərdi tələb üzrə irəliləyişə nail oub. 
İdarə Heyəti bütün bunları nəzərə alaraq hesab 
edir ki, Azərbaycan namizəd statusunda qalır.

İdarə Heyəti hesab edir ki, Azərbaycanın 
MSŞT-nin 1.3. saylı “Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı” 
standartı üzrə vəziyyəti qənaətbəxş deyildir. Odur 
ki, İdarə Heyəti hökumətə və Çoxtərəfli Qrupa icra 
müddəti növbəti iclasa qədər olan islahedici tədbir-

lər planı təqdim edir. Əgər islahedici tədbirlər pla-
nının icrası uğursuz olarsa, o halda ölkənin MSŞT 
standartlarına görə fəaliyyəti dayandırılır.

İdarə Heyəti həmçinin katibliyə tapşırıb ki, növ-
bəti toplantıya qədər Azərbaycanın qiymətləndiril-
məsi ilə bağlı hazırlıq işlərini başa çatdırsın. İdarə 
Heyəti növbəti addımları qiymətləndirmə hesabatı 
və MSŞT standartı əsasında müəyyənləşdirəcək.

İslahedici plana əsasən Azərbaycan hökumə-
ti İdarə Heyətinin növbəti toplantısınadək QHT-lər 
üçün tətbiq olunan reyestrdən çıxarış, Ədliyyə Na-
zirliyində qrant qeydiyyatı və xarici donorun qrantı-
nın məqsədəuyğunluğuna dair rəy alması və döv-
lət orqanları tərəfindən qeydiyyatdan keçirilməsi 
qaydalarını ləğv etməlidir. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, MSŞT Beynəlxalq 
İdarə Heyətinin növbəti toplantısının 8-9 mart 
2017-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılıb.

MSŞT Beynəlxalq 
İdarə Heyətİ Azərbaycana 
əlavə vaxt verdİ * Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MSŞT)

AKTUAL
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“Azərbaycan neft sektorunda vəziyyəti aydın-
laşdırmaq sahəsində mühüm irəliləyiş əldə edib. 
Daha böyük şəffaflığa nail olunması üçün dövlət 
islahatlarının hazırlanmasına dair məlumatlar məni 
ruhlandırır. Ümid edirəm ki, hökumət vətəndaş cə-
miyyətinin bu prosesdə lazımi rol oynamasını tə-
min etmək istiqamətində başlatdığı son fəaliyyət-
lərini davam etdirəcək. Əks halda, əldə olunan bu 
irəliləyişlər öz mənasını itirmiş olacaq.” 

 “Azərbaycan MSŞT Beynəlxalq İdarə Heyəti-
nin 15 aprel 2015-ci il tarixdə qəbul etdiyi Azər-
baycan üzrə İslahedici Tədbirlər Planını bütün-
lüklə yerinə yetirib: QHT-lərin MSŞA Koalisiyası 
üzvlərinin hamısının bank hesablarından həbs 
götürülüb, qrant müqavilələri qeydiyyata alınıb. 
Koalisiyaya üzv olan 17 QHT qeydiyyata alınıb, 
sərhəd-keçid məntəqələrində yoxlamalara son 
qoyulub, araşdırmalar zamanı götürülən əmlak 
və sənədlər geri qaytarılıb. Bundan başqa, Koali-
siyanın tədbirlər keçirməsi ilə bağlı heç bir prob-
lem yoxdur. Vergi sanksiyaları götürülüb.  Azər-
baycan vətəndaş cəmiyyəti və hökuməti planın 
yerinə yetirilməsi üçün maksimum səy göstə-
rib. Eyni zamanda Koalisiya üzvlərinin  barələ-
rində açılmış cinayət işlərinə xitam verilib və bu 
istiqamətdə işlər davam edir. Bütün bunlar isə 
Azərbaycanın üzv statusunun bərpa olunmasına 
əsas yaradan amillərdir. Odur ki, İdarə Heyəti 
Azərbaycanı namizəd ölkə statusunda saxlamaq 
yox, əvvəlki həqiqi üzv statusunu bərpa etmək 
barədə qərar qəbul etməliydi. 

Əsl həqiqət budur ki, Azərbaycan MSŞT öh-
dəliklərinə sadiqdir və ölkədə MSŞT-nin tətbiqi 
ilə bağlı narahatlıq doğuracaq problemlər yoxdur. 
Hesab edirəm ki, Azərbaycana qarşı təzyiqlər nə-
ticəsiz qalacaq. İdarə Heyətinin qərarında müxtəlif 
siyasi aspektləri ehtiva edən şərtlər əks olunub. 
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, hesab edirəm 
ki, MSŞT prosesində Azərbaycan fəallığını daha 
da artırmalı, bu təşəbbüslə bağlı hansı qərarın 
qəbulundan asılı olmayaraq, hesabatlılıq və şəf-
faflıq standartlarının tətbiqini genişləndirməlidir” 
(AZƏRFAKS).

Frederik REYNFELT
Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri

Əliməmməd NURİYEV
MSŞA Koalisiyası Şurasının üzvü

RƏYLƏR
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“Bundan əvvəl Azərbaycana bir il, yəni 2015-
cı ilin aprelindən 2016-cı ilin aprelinə kimi olan 
müddət ərzində vaxt verilmişdi. Yəni 2015-ci ilin 
əvvəlində keçirilən validasiya (qiymətləndirmə) 
prosesindən sonra Azərbaycanın statusu endiril-
mişdi (“üzv”lükdən “namizəd”liyə) və islahedici 
tədbirlər planı işlənilmişdi ki, həmin plan çər-
çivəsində Azərbaycan həm MHŞT Hesabatının 
məzmununu təkmilləşdirmək sahəsində,  6 

“EITI İdarə Heyəti Azərbaycanın Təşəbbüs-
dəki statusunu dayandırmadı, indiki namizəd 
statusunu saxladı. Qərarda göstərilir ki, Azərbay-
canda vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı proqres var 
və 4,5 aylıq müddət də onun davam etdirilməsi 
üçün verilir. Bu, ümumilikdə yumşaq qərardır. 
Gözləntilər daha çox Azərbaycanın Təşəbbüsdən 
xaric olunması istiqamətindəydi. Çünki Azərbay-
can 2 kriteriya üzrə validasiyanı keçməmişdi – 
SOCAR-la bağlı və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı 
problemlər var.

Bu qərar hər iki istiqamət üzrə hansısa dö-
nüşün olacağı ümidi ilə qəbul olunmuş kifayət 
qədər yumşaq qərardır. Lakin bir məsələni 
nəzərə almaq lazımdır ki, hökumətin bundan 
əvvəl qeyd olunan problemləri həll etmək üçün 
ilyarım vaxtı olub. Bu müddət ərzində hökumət 
çox cüzi addımlar atıb. Buna görə də, düzünü de-

yim, 4 ay yarım ərzində hökumətin hansısa ciddi 
addımlar atacağını gözləmirəm. Yenə də son bir 
ay ərzində xırda işlər görüləcək, fərdi qaydada 
problemlər həll olunacaq, bunları böyüdəcəklər. 
Eyni zamanda Beynəlxalq İH ilə bağlı, Koalisiya 
daxilində lobbiçilik aparılacaq.

Buna görə də hesab edirəm ki, EİTİ İH-nin 
yanaşması yanlış idi. Azərbaycan hökuməti real 
olaraq görməsə ki, vaxt uzatmaqla, öhdəliklərin 
icrasını gecikdirməklə Təşəbbüsdən kənarda qal-
maq olar, heç bir effektiv iş görməyəcək, heç bir 
problem həll olunmayacaq.

Azərbaycan hökuməti anlamalıdır ki, Zöh-
rab İsmayılın, Qubad İbadoğlunun, Əliməmməd 
Nuriyevin və başqa həmkarlarımızın fərdi prob-
lemlərini həll etməklə statusun bərpası mümkün 
olmayacaq. Hazırda Vətəndaş Cəmiyyətinin fəa-
liyyətini əngəlləyən:

- qanunlar (qrant, QHT və hüquqi şəxslərin 
qeydiyyatı haqqında qanunlar, İnzibati Xətalar 
Məcəlləsi və əlaqədar qaydalar) dəyişdirilməli;

- süni maneələr (Bakıda və regionlarda təd-
birlərə qoyulan qeyri-rəsmi qadağalar) aradan 
qaldırılmalı;

- yerli və beynəlxalq QHT-lərə qarşı qaldırıl-
mış qondarma cinayət işi ləğv edilməli, fəalların 
təqib olunması, vergi və başqa sifarişli cəzalar 
dayandırılmalıdır. 

Azər MEHTİYEV
MSŞA Koalisiyasının  

Çoxtərəfli Qrupda təmsilçisi

Zöhrab İSMAYIL
MSŞA Koalisiyasının üzvü, ekspert

RƏYLƏR
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5  həm də ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin 
fəaliyyət mühitinin yaxşılaşması ilə bağlı ciddi 
addımlar atmalı idi. Sonra Azərbaycanda təkrar 
qiymətləndirmə aparılmalı və status məsələsi 
müzakirə edilməli idi. İslahedici tədbirlərin əksər 
hissəsi vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət mühitinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı idi. Zatən, ölkənin sta-
tusu da məhz vətəndaş cəmiyyətinin durumuna 
görə endirilmişdi. 

Hesab edirəm ki, Beynəlxalq İdarə Heyətinin 
Azərbaycanla bağlı qərarı gözlənilməz olmadı. 
Çünki Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbü-
sü üzrə illik hesabatla bağlı iradlar çox olma-
sa da, vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı 
ölkəmizdə ciddi problemlər var idi. Aydındır ki, 
Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəb-
büsünə ilk üzv olan ölkələrdəndir. Təşəbbüsün 
tələblərinə uyğun olaraq vaxtı-vaxtında hesabat-
ları dərc edib. Yeni Standartın tələblərinə uyğun 
hesabat hazırlayan ilk ölkələrdən də biri Azərbay-
can olmuşdu. Ölkənin MSŞT sahəsində başlıca 
problemi Vətandaş Cəmiyyətinin iştirakçılığı ilə 
bağlı yaranmışdı. 2016-cı ilin aprelində verilmiş 
müddət başa çatmışdı, iyuldan başlayaraq tək-
rar qiymətləndirmə aparıldı və islahedici tədbir-
lər planının yerinə yetirilməsi vəziyyəti öyrənildi. 
Qərar qəbulu Beynəlxalq MHŞT İdarə Heyətinin 
Astana iclasına qədər uzandı. Bu da  hökumətə 
əlavə zaman qazandırmışdı. Təəssüf ki, ötən 1 
il yarım ərzində Azərbaycanda vətəndaş cəmiy-
yətinin problemlərinin həlli istiqamətində atılan 
addımlar yetərli olmadı. Qeyd edim ki, əvvəlcə-
dən  Vətəndaş Cəmiyyətinə münasibətdə vəziy-
yət belə oldu ki, Mədən Sənayesində Şəffaflığın 
Artırılması QHT Koalisiyasının üzvü olan QHT-lə-

rin problemlərinin həllinə sanki daha çox diqqət 
yetirildi.  Lakin hətta bu QHT-lərlə bağlı da həllini 
tapan məsələlər əsasən texniki xarakterli oldu 
və bunlar məsələnin tam həlli deyildi. Bütövlük-
də vətəndaş cəmiyyətinin əsas problemləri həll 
olunmadı. Xususilə vətəndaş cəmiyyətinin fəa-
liyyətini iflic vəziyyətinə salan qanunvericilikdə 
heç bir dəyişiklik edilməyib. Bundan başqa, xarici 
donor təşkilatların ölkəmizdə fəaliyyətinə qoyu-
lan məhdudiyyətlər aradan qaldırılmayıb. MHŞT 
Standartının vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı 
ilə bağlı protokolu var və hazırda Azərbaycanda 
vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti həmin proto-
kolun tələblərinə və Standartın bununla bağ-
lı 1.3-cü tələbinə cavab vermir. Eyni zamanda 
hazırda Azərbaycanın MHŞT Hesabatında Stan-
dartın tələblərinə tam cavab verməyən bir neçə 
məsələ qalıb ki, bunların tələblərə uyğunlaşdırıl-
ması lazımdır. Söhbət xüsusilə Dövlət Neft Şirkə-
tinin məlumatlarının açıqlıq səviyyəsinin kifayət 
etməməsindən, şirkətlərin sosial xərclərinin açıq-
lanmasından və SOCAR-ın kvazifiskal əməliyyat-
larının açıqlanmasından gedir. 2017-ci ilin iyulun 
sonlarında növbəti qiymətləndirmə nəzərdə tu-
tulur. Əgər bu vaxt ərzində vətəndaş cəmiyyə-
tinin durumu yaxşılaşarsa və 2016-cı ilin Hesa-
batında əvvəlki hesabatlarda olan bəzi qüsurlar 
da aradan qaldırılarsa, onda növbəti qiymətlən-
dirmənin nəticəsi olaraq Azərbaycanın statusu 
bərpa oluna bilər. Biz də ümid edirik ki, hökumət 
vətəndaş cəmiyyətinin durumunun yaxşılaşma-
sı ilə bağlı addımları davam etdirəcək, xüsusilə 
qanunvericilikdə olan problemlər aradan qaldı-
rılacaq və ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin normal 
fəaliyyəti təmin olunacaq”. 

“MSŞT üzv olduğu ölkələrdən istəyir ki, qa-
zancını və xərclədiyin məbləği açıqla. Azərbaycan 
bu prosesə qoşulan ölkələrdən biri idi. 2013-cü 
ildə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı 
çox böyük bir səhv siyasət yürüdüldü. Hökumət 
ayırd etmədən, bütün vətəndaş cəmiyyətinə qar-
şı demək olar ki, total hücuma keçdi. Total hü-
cumun nəticəsində ayırd edilməmə, qrant, QHT 
haqqında qanuna edilən dəyişilik tamamilə   7 

Mirvari QƏHRƏMANLI
MSŞA Koalisiyasının üzvü, Neftçilərin 
Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri

RƏYLƏR
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Ödədiyini Açıqla Beynəlxalq Koalisiyası 
(PWYP) Mədən Sənayesində Şəffaflıq 
Beynəlxalq Təşəbbüsü İdarə Heyətinin 
Azərbaycanla bağlı qərarı ilə bağlı 
bəyanat yayıb.

PWYP icraçı direktoru Elisa Peterin adından 
yayılan bəyanatda bildirilir: “PWYP ümid 
edir ki, Azərbaycanda müstəqil vətəndaş 

cəmiyyəti təşkilatlarına münasibətdə həqiqi və 
uzunmüddətli dəyişikliklər fundamental vətən-
daş azadlıqlarına, o cümlədən birləşmək və öz 
fikrini ifadə etmə azadlığına hörməti möhkəm-
ləndirmək üçün qanunlarda öz əksini tapacaq.  
Həmçinin ümid edirik ki, hazırkı islahatlar ölkədə 
təbii sərvətlərin idarə olunması ətrafında geniş 
ictimai debatların aparılmasına əlverişli zəminin 
yaranmasına səbəb olacaq.”

6  hər şeyi iflic etdi. Məhz həmin dövrdə 
Azərbaycana işlərin dəyərini ölçməklə əlaqədar 
qiymətləndirici gəlmişdi. Bir neçə QHT-lərlə gö-
rüşən qiymətləndirici mənimlə görüşəndə də 
bu hadisələri çox pis qiymətləndirdi. 2015-ci ilin 
sonunda beynəlxalq qurum Azərbaycanda olan 
fəaliyyətləri qiymətləndirib, bizə yenidən şans 
vermək qərarına gəldi.

MSŞT-də qalmaq Azərbaycan cəmiyyəti 
üçün lazımdır. Ölkəmiz öz imici üçün çalışır. Bir-
dəfəlik çıxarılsaydıq, uduzan Azərbaycan ictima-
iyyəti olacaqdı. Azərbaycanın son vaxtlar gördüyü 
işlər nəticəsində MHŞT-yə yenidən üzv olunma-
sına ümid edirəm.” (ANN.az) 

PWYP Koalisiyasından 
Azərbaycan bəyanatı

Elisa PETER
PWYP icraçı direktoru

ÇAĞIRIŞ

Daha sonra bəyanatda bildirilir ki, bu, yerli 
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının MSŞT standar-
tının reallaşması prosesi çərçivəsində hökumət 
və şirkətlərlə daimi əməkdaşlığını təmin edəcək 
şəraiti yaratmalıdır.  PWYP Azərbaycan hökuməti-
ni islahedici tədbirlər planının icrasında vətəndaş 
cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı təmin etməyə çağırır: 
“Biz, həmçinin hökuməti aşağıdakıları etməyə 
çağırırıq: 

- Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının liderlərinə 
qarşı siyasi xarakterli prosessual hərəkətləri, onların 
təqib və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalarını, 
vergi yoxlamaları və cərimələrin artırılmasını dayan-
dırmağa;

- Vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı hə-
dsiz artırılmış cərimələrin və məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması üçün İnzibati hüquqpozma-
lara dair məcəlləyə, “Qrant haqqında”, “İcitmai 
birliklər və fondlar haqqında” və digər qanunlar-
da müvafiq dəyişikliklər aparmağa, maliyyə mən-
bələrinə çıxış qaydalarını asanlaşdırmağa;

- Vətəndaş cəmiyyəti insitutlarının qeydiyya-
tından imtinaya dair qanunvericilik normalarını 
dəqiqləşdirməyə, bu sahədə qeyri-müəyyənlik 
yaradan müddəalardan imtinaya;

- Vətəndaş cəmiyyəti institutlarını yenidən 
qeydiyyatdan keçməyə məcbur edən tələbləri 
ləğv etməyə.” 
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– Qubad bəy, iclasda qəbul edilən qərara aparan 
yol barədə qısa da olsa məlumat verərdiniz mümkünsə...

– Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbü-
sü üzrə rəhbər komitənin təmsilçiləri olaraq bu il 
iyulun 1-də Osloda razılaşmışdıq ki, Azərbaycanla 
yanaşı 15 üzv ölkəyə son durumu qiymətləndir-
mək üçün missiya göndərək və onun nəticələrini 

növbəti iclasımızda yekunlaşdıraq. Artıq iki ildən 
çoxdur ki, İdarə Heyətinin demək olar ki, hər icla-
sında Azərbaycanla bağlı aktiv müzakirələr olurdu. 
Qiymətləndirmə missiyası Astana toplantısına qə-
dər Azərbaycan da daxil olmaqla 6 ölkədə işini ta-
mamilə, 7 ölkədə qismən yekunlaşdıra bildi, 2 ölkə 
isə əlavə vaxt istəmişdi. Beləliklə də, Astana top-
lantısında 6 ölkə üzrə qiymətləndirmənin nəticələri 
müzakirə olunmalı və yekun qərarlar verilməli idi. 

Azərbaycanın və digər iki ölkənin qiymətlən-
dirmə hesabatının nəticələri onu göstərirdi ki, on-
ların fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Bizim bir neçə se-
çim imkanlarımız olsa da, variantlar bir-birindən o 
qədər də fərqlənmirdi. Daha çox fərqlənən seçim 
Azərbaycanın MSŞT-dən çıxarılması idi, ancaq bu da 
real görünmürdü. Bu məsələyə münasibətdə yerli 
QHT-lərin fikirləri də fərqlənirdi. QHT Koalisiyası Şura 
üzvlərindən 5-nin Beynəlxalq İdarə Heyətinə ünvan-
ladığı müraciətdə Azərbaycanın əvvlki tamhüquqlu 
üzv statusunun geri qaytarılması, 6 –nın müraciətin-
də isə namizədlik statusunun olduğu kimi saxlanıl-
ması və Azərbaycan üçün ikinci islahedici tədbirlər 
planının təsdiq olunması xahiş edilirdi. Yəni hər iki 
müraciətdə Azərbaycanın bu təşkilatdan çıxarılması 
məsələsi olmayıb. Odur ki, “Financial Times” qəze-
tinin yazdığı “yerli QHT-lər Azərbaycanın təşkilatdan 
çıxarılmasına çağırış ediblər” fikri yanlışdır. 

Məsələ bundan ibarətdir ki, çıxarılma məsələ-
si qərar qəbulu üçün seçim variantlarından olsa 
da müzakirə edilməyib və bu variant nə yerli və 
nə də xarici QHT-lər tərəfindən dəstəklənməyib. 
Həm beynəlxalq, həm də yerli səviyyədə fəaliyyət 
göstərən QHT-lər Azərbaycanın həmin Təşəbbüs-
də qalmasının tərəfdarı olduqlarını dəfələrlə bəyan 
ediblər. Bu məsələdə yeganə fikir müxtəlifliyi on-
dan ibarət idi ki, beynəlxalq QHT-lər Azərbaycanın 
fəaliyyətinin dayandırılmasına, yerli QHT-lərin Şu-
rada təmsil olunan çoxluğu statusun olduğu kimi 
saxlanılmasına, azlığı isə bərpasına çağırış edib. 

Bununla yanaşı, Azərbaycanın statusunun oldu-
ğu kimi saxlanılmasına çağırış edən Şuranın çoxluq-
da olan üzvləri Aərbaycana növbəti dövr üçün isla-
hedici tədbirlər planının təqdim olunmasını, yüksək 
səviyyəli missiya göndərilməsini xahiş edirdi. 

– Astanada başqa qərar qəbul oluna bilərdimi?
– Astana toplantısında nə Azərbaycanın statu-

sunun qaytarılması, nə də ölkənin Təşəbbüsdən 

Qubad İBADOĞLU:

“Azərbaycanın MSŞT-dəki 
statusu hökumətin 
fəaliyyətindən asılıdır”

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü 
(EITI) üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin 35-
ci iclasında müzakirə olunan əsas məsələ 
Azərbaycanın Təşəbbüsdəki fəaliyyəti ilə 
bağlı olub. 
Beynəlxalq İdarə Heyətinin üzvü,  Mədən 
Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT 
Koalisiyası Şurasının əlaqələndiricisi Qubad 
İbadoğlu iclas və qərarla bağlı buraxılışımıza 
qısa müsahibə verib:

MÜSAHİBƏ
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çıxarılması gündəmdə deyildi. Gündəmdə olan 
Azərbaycanın fəaliyyətinin dayandırılması idi. Azər-
baycanın fəaliyyətinin dayandırılmasının fəsadlarını 
gec də olsa başa düşən hökumət son günlərdə 
müəyyən addımlar atmışdı. Bu addımlar çox qısa 
müddətdə bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxarmış və 
daha çox MSŞT Koalisiyasına üzv təşkilatların prak-
tiki problemlərinin həllinə yönəlmişdi. QHT-lərin 
fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi bazanın təkmilləş-
dirilməsi istiqamətində yeganə addım isə preziden-
tin xarici qrantların qeydiyyatı ilə bağlı “bir pəncərə” 
sisteminin tətbiqinə dair fərmanı idi. Bu, Azərbay-
canla bağlı vəziyyəti mürəkkəbləşdirirdi. Çünki 15 
gün əvvəldən İdarə Heyətinə təqdim olunan qiy-
mətləndiricinin hesabatında onlar əks olunmamış-
dı. Qiymətləndirmə hesabatının son müddəti ok-
tyabr ayının 10-da idi. Ona görə də Azərbaycanla 
bağlı müzakirələr çox uzun çəkdi, mübahisəli oldu, 
bir neçə iclas bu məsələyə həsr olundu. Yekun qə-
rar belə oldu ki, Azərbaycanın statusu olduğu kimi 
qalır, namizəd kimi fəaliyyətini davam etdirir. Eyni 
zamanda ölkəmizə növbəti toplantıya qədər isla-
hedici tədbirlər proqramı təqdim olundu. Bununla 
yanaşı, qərar qəbul olundu ki, iyulun 26-da Azər-
baycana üçüncü qiymətləndirici göndərilsin.

– İslahedici tədbirlər proqramında hansı tələb-
lər var?

– Son qiymətləndirmə bir daha göstərdi ki, Azər-
baycanda MSŞT-nin tətbiqinin ən zəif həlqəsi vətən-
daş cəmiyyətinin prosesdə azad və effektiv iştirakı ilə 
bağlıdır. Belə iştirakın dayanıqlı olması üçün QHT-lə-
rin fəaliyyətini tənzimləyən mövcud qanunvericilikdə 
bir sıra dəyişikliklər edilməli və son illər bu sahədə 
qəbul edilmiş bır sıra qaydalar ləğv olunmalıdır. Ona 
görə də ikinci isahedici tərbirlər planında əsas diqqət 
qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlar üçün nəzərdə tutu-
lan hər 2 ildən bir reyestrdən çıxarış verilməsinin (1), 
qrantların qeydiyyatının (2), xarici donorların verdiyi 
fərdi qrantların hökumət qurumlarında qeydiyyatdan 
keçirilməsinin və qrantın məqsədəuyğunluğuna dair 
rəyin əldə edilməsinin (3) ləğvinə yönəlib.

Azərbaycan hökuməti MSŞT Beynəlxalq İdarə 
Heyətinin növbəti iclasına qədər yuxarıda sadaladı-
ğım 3 tələbi yerinə yetirməlidir. Düşünürəm ki, on-
ları icra etmək mümkündür. Sadəcə, buna münasi-
bətdə mübahisə doğuran məsələlərdən biri hər 3 
dəyişikliyin bütün vətəndaş cəmiyyəti və ya ayrıca 
olaraq MSŞT Koalisiyası üçün tətbiqidir. Təbii, bu 
dəyişikliklərin bütün vətəndaş cəmiyyətinə şamil 
olunması bizim maraqlarımıza daha çox uyğundur. 

Məni ən çox narahat edən məqam zaman amili-
dir. Çünki Azərbaycan hökumətinin praktikası göstərir 
ki, ənənəvi olaraq onlar bu cür dəyişikliklərə ən son 

zamanda başlayırlar. Azərbaycanın 4 aydan az vax-
tı qalıb. Bu müddət ərzində sözügedən dəyişikliklər 
edilməsə, yenidən Azərbaycanın fəaliyyətinin dayan-
dırılması məsələsi gündəmə gələcək. Əgər islahedi-
ci plan vaxtında və tam şəkildə icra olunarsa, ölkə-
miz MSŞT çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirəcək, 
amma yenə də statusunu bərpa edə bilməyəcək. 
Statusun bərpası 3-cü qiymətləndirmə hesabatının 
nəticələrində bəlli olacaq. Bu qiymətləndirmə gələn 
il iyulun 26-da başlayacaq və özündə daha geniş 
əhatədə dəyərləndirməni ehtiva edəcək.

– Üçüncü qiymətləndirmə hansı meyarlar üzrə 
həyata keçiriləcək?

– Üçüncü qiymətləndirmə 3 hissədə aparı-
lacaq. Birincisi, MSŞT standartının bir hissəsi olan 
vətəndaş cəmiyyəti protokolu üzrə QHT-lərin söz, 
ifadə, birləşmək azadlığı və qərarların qəbulunda 
iştirak imkanları qiymətləndiriləcək. Həmçinin bu 
hissədə standartın 1.4.- Çoxtərəfli Qrupun idarə 
edilməsi tələbi üzrə qiymətləndirmə aparılacaq. 

İkincisi, dövlət şirkətinin mədən sənayesin-
də iştirakı səviyyəsi, bu sahədə fəaliyyət göstərən 
dövlət şirkətlərinin kvazifiskal (əsas fəaliyyətə daxil 
olmayan sosial xərcləmələr, subsidiya, dövlət bor-
cuna xidmət və sair) xərcləmələrinin açıqlanması 
ilə bağlı qiymətləndirmə aparılacaq. Sonuncu blok 
qiymətləndirmə isə Azərbaycanda MSŞT-nün fəa-
liyyətinin nəticələri və təsirləri üzrə olacaq.

– Astana toplantısında qəbul edilmiş qərar sizi 
qane edirmi?

– Mən yerli QHT Koalisiyasının koordinatoru 
olaraq, təmsil etdiyim təkilat adından onu deyə 
bilərəm ki, qəbul edilən qərar böyük əksəriyyət 
üzvlər tərəfindən yaxşı qarşılanıb. Onlar hesab 
edirlər ki, bu qərar hökumətin dəyişikliklərə nə qə-
dər hazır, QHT-lərin problemlərin həllinə yönələn 
təşəbbüslərinin nə qədər səmimi olduğunu qiy-
mətləndirməyə imkan verəcək.

– Sizin gözləntiləriniz necədir: bu proses ölkədə 
vətəndaş cəmiyyətinin normal fəaliyyəti üçün real şə-
rait yaradacaqmı?

– Fikrimcə, hətta islahedici tədbirlər planının 
tam və vaxtında icrası ilə Azərbaycan vətəndaş cə-
miyyətinin problemlərini həll etmək mümkün de-
yil. Vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinin dayanıqlı 
olması üçün ilk növbədə qanunvericilik təkmilləş-
dirilməldir. Son iki ildə qanunvericilikdə təxminən 
26 dəyişiklik edilib, onların çoxu məhdudlaşdırıcı 
xarakter daşıyır. Bu baxımdan, QHT qanunvericiliyi 
üzərində ciddi iş getməli, dövlət qeydiyyatının sa-
dələşdirilməsindən tutmuş xarici donorlara fəaliy-
yət imkanlarının yaradılmasına qədər dəyişikliklər 
həyata keçirilməlidir. 

MÜSAHİBƏ
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– Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycanla bağlı 
qərarına münasibətiniz necədir: Azərbaycan hökumə-
tinə yenidən vaxt verilməsi sizin üçün gözlənilən idimi?

– Zənnimcə, Beynəlxalq İdarə Heyətinin qərarı 
göstərdi ki, MSŞT standartlarını dəstəkləyən, eyni 
zamanda yerli şərait və inkişafı nəzərə alaraq bir 
kompromis tapmaq olar. Beynəlxalq İdarə Heyəti-
nin gəldiyi qənaət ondan ibarət idi ki, Azərbaycan 
bir çox MSŞT tələbləri üzrə mühim irəliləyişlər edib, 
lakin vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı islahedici fəaliy-
yətlərin hamısı icra olunmayıb. MHŞT Standartına 
uyğun olaraq  İdarə Heyəti Azərbaycan üçün yeni 
islahedici addımlar və eyni zamanda bu addımların 
icrası üçün son tarix müəyyən etmişdir. Azərbayca-
nın 3-cü dəyərləndirməsi iyulun 26-da başlayacaq. 
Bu, əvvəlki islahedici addımların icra müddətinin 
uzadılması demək deyil.

– Sizcə, qərar Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti-
nin üzləşdiyi problemlərin həllində nə qədər müsbət 
rol oynaya bilər?

– Azərbaycanın 2-ci dəyərləndirməsi göstərdi 
ki, MSŞT prosesinə aktiv qoşulan vətəndaş cəmiy-
yəti daha az məhdudiyyətlərlə üzləşir. Və 2015-ci il 
may ayında İdarə Heyəti tərəfindən tələb edilən is-
lahedici addımlardan çoxu icra edilib. Buna baxma-
yaraq, bəzi önəmli məsələlər o cümlədən maliyyə 
əlçatanlığı problemi öz həllini tapmayıb. Ümid edilir 
ki, İdarə Heyəti tərəfindən hazırlanmış yeni islahe-
dici addımlar bu sahədə irəliləyişə gətirəcək. Eyni 
zamanda vurğulamaq yerinə düşərdi ki, MSŞT-nin 
məqsədi heç də bütünlükdə vətəndaş cəmiyyəti 
üçün şəraitin yaxşılaşdırılması, yaxud insan haqla-
rının müdafiəsi deyil. Əgər başqa ölkələrdə MSŞT 
prosesində aktiv olan vətəndaş cəmiyyətinin MSŞT 
prosesində iştirakına maneələr olacaqsa, bu məh-
dudiyyətlərin də səbəblərinə baxılacaq.

– İdarə heyətinin növbəti iclasınadək Azərbaycan 
hökumətinin islahedici plana tam əməl edəcəyini göz-
ləyirsinizmi?

– Hüquqi islahatlar, təbii ki, həmişə zaman 
aparır. Lakin istər hökumət, istərsə də vətəndaş cə-
miyyəti qruplarının bəyanatlarından aydın olur ki, 
QHT-lər haqda qanuna dəyişikliklər artıq yoldadır. 
2015-ci il üzrə MSŞT hesabatı da ilin sonuna qədər 
açıqlanacaq. Bunlara əsasən ümid edirik ki, Azər-
baycan islahedici planın icrası üçün qoyulmuş son 
tarixə qədər əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edəcək.  

Dyveke ROGAN:

“Yeni dəyərləndirmə əvvəlki 
islahedici planın müddətinin 
uzadılması demək deyil”

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü 
Beynəlxalq İdarə Heyətinin Astana iclasında 
Azərbaycanla bağlı qəbul olunmuş 
qərarına dair suallarımızı MSŞT Beynəlxalq 
katibliyinin regional direktoru xanım Dyveke 
Rogan cavablandırıb.
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Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü 
Beynəlxalq İdarə Heyətinin Astanada 
keçirilən iclasında qəbul olunmuş qərara 
əsasən 2017-ci ilin iyulunda Azərbaycan 
yenidən qiymətləndirməyə cəlb olunacaq.

Bu zaman aşağıdakılar qiymətləndiriləcək:

– Vətəndaş cəmiyyəti protokolunun 2.5-ci 
maddəsinə uyğun olaraq VC-nin azad və müstəqil 
şəkildə ictimai tədbirlər həyata keçirə bilməsini;

– Vətəndaş cəmiyyəti protokolunun 2.1-ci 
maddəsinə uyğun olaraq VC-nin ictimai debatlara 
cəlb edilməsi və fikrini azad şəkildə ifadə edə bil-
məsini;

– Vətəndaş cəmiyyəti protokolunun 1.4-cü 
maddəsinə uyğun olaraq VC-nin dövlətdən və 
şirkətdən siyasi və funksional asılı olmadığını;

– MSŞT-nin 2.6-cı standartına müvafiq olaraq 
Dövlət Şurkətlərinin (DŞ) fəaliyyətinə dair məlu-
matların əlçatanlığını;

– MSŞT-nin 6.2-cı standartına müvafiq olaraq 
kvazifiskal xərclərin açıqlanmasını;

– MSŞT-nin 7.1.-ci standartına müvafiq olaraq 
MSHT hesabatının hökümətdə, parlamentdə, VC-
də, şirkətlərdə və mediada təqdimatını;

– MSŞT-nin 7.4-cü standartına müvafiq olaraq 
iş planının qarşısında duran vəzifələrinin yerinə ye-
tirilməsinin təsir və nəticələrini.

Azərbaycan yenidən 
qiymətləndiriləcək:
ŞƏRTLƏR

GÜNDƏM

1. Hökumət MSŞT-də iştirak edən 
vətəndaş cəmiyyəti üçün mühitlə 
əlaqədar yerdə qalan məsələlə-
ri, daha dəqiq desək QHT-lərin 
qeydiyyatı ilə əlaqədar hüquqi və 
praktiki maneələri, qeydiyyatdan 
çıxarışların istifadə imkanlarını, 
qrantların qeydiyyatını və QHT-lə-
rin fəaliyyət göstərmək qabiliyyə-
tinə təsir göstərən hər hansı digər 
maneələri nəzərdən keçirməlidir. 
Hökumət vətəndaş cəmiyyətinin 
təbii ehtiyatların idarə olunması 
məsələləri ilə əlaqədar fikirlərini 
bildirməsinə və müzakirə aparma-
sına şərait yaradıldığına əmin ol-
malıdır. Vətəndaş cəmiyyəti siyasi 

və fəaliyyət cəhətdən müstəqillik 
siyasətini razılaşdırmaq və koa-
lisiyanın idarəolunmasına təsir 
göstərən məsələləri nəzərdən ke-
çirmək üçün tədbirlər görməlidir. 

2. ÇQ iş planının məqsədləri, mə-
dən sənayesi sektoru və milli prio- 
ritetlərin arasındakı əlaqələri və 
seçilmiş məqsədlərin əsasını daha 
aydın izah etməlidir. ÇQ Çoxtərəf-
li Qrupun üzvlərindən başqa əsas 
maraqlı tərəflərin də nəzərə alın-
ması üçün iş planının məqsədləri 
barədə məsləhətləşmələri geniş-
ləndirməyə təşviq edilir. Bundan 
əlavə, ÇQ iş planı çərçivəsində 

görülən fəaliyyətlərə səmərəli nə-
zarət edildiyinə əmin olmalıdır. Bu-
nun üçün ölçülə bilən məqsədlər 
və qrafik tələb olunur.

3. ÇQ lisenziyanın verilməsi ilə 
əlaqədar müntəzəm məlumatlan-
dırmanı nəzərdən keçirməyə təşviq 
edilir və MSŞT Hesabatının tətbiq 
sahəsinə daxil olmayan şirkətlər 
ilə əlaqədar müqavilələr də olmaq-
la, bütün işlək müqavilələrin daxil 
edilməsi üçün lisenziya reyestrini 
yeniləməsi məsləhət görülür. ÇQ 
vaxt və müfəssəl məlumat nöqteyi- 
nəzərdən yenilənəcək, ümumi is-
tifadəyə açıq olan lisenziyaların 

Beynəlxalq İdarə Heyəti həmçinin qiymətləndirməyədək 
Azərbaycana bir sıra tövsiyələr irəli sürüb:
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reyestrinin istifadəsini təmin etmə-
lidir. O, lisenziyaların verilməsinə 
konkret yanaşmanın səmərəliliyi və 
effektivliyi barədə qeydləri nəzər-
dən keçirməyə və ictimaiyyətin is-
tifadəsinə açıq olan müqavilələrin 
və lisenziyaların xülasəsini təqdim 
etməyə təşviq edilir.

4. ÇQ yerli səviyyə də daxil ol-
maqla, dağ-mədən sektoru, o 
cümlədən, istismar şirkətlərinin 
və verilmiş icazələrin sayı barə-
də daha müfəssəl məlumatların 
əldə olunmasına çalışmalıdır. ÇQ 
dağ-mədən sənayesi ilə əlaqədar 
iki işlək HPBS-də hökumətin iştirak 
payı ilə əlaqədar şərtlərə aydınlıq 
gətirməlidir.

5. ÇQ MSŞT məlumatlarının isti-
fadəsi, təqdim edilməsi və təkrar 
istifadəsi ilə əlaqədar aydın siyasət 
barədə razılığa gəlməlidir (7.1b). 
ÇQ-dən maraqlı tərəflərin bütün 
qrupları tərəfindən və onlar üçün 
məlumat-təşviqat tədbirlərinin keçi-
rilməsini təmin etmək tələb olunur 
və onların vəzifələrini, gözləntilərini 
və məsuliyyətlərini aydınlaşdırmaq 
üçün səy göstərilməlidir.

6. Müqavilələrin Azərbaycan tərə-
findən açıqlanması ilə əlaqədar, 
MSŞT Hesabatında bu müqavilələ-
rin və lisenziyaların xülasəsi təq-
dim edilməlidir. MSŞT üzrə gələcək 
hesabatlara müqavilənin şəffaflığı 
ilə əlaqədar hər hansı islahatların 
aparılıb-aparılmadığını təsdiqləyən 
şərt daxil edilməlidir. Azərbaycan-
da bütün HPBS-lərin parlament 
tərəfindən ratifikasiya edildiyini 
nəzərə alaraq, ÇQ yerdə qalan 
HPBS-lərin MSŞT Azərbaycan 
veb-səhifəsində təqdim edilməsi 
üçün səylərin artırılmasını nəzər-
dən keçirməlidir. 

7. ÇQ maraqlı tərəflərin mədən 
sənayesi sektorunun necə idarə 

olunmasını başa düşə bilməsi üçün 
hüquqi-normativ bazanın, maliyyə 
rejiminin, tətbiq edilən qiymətlərin 
və müxtəlif vergi və ödənişlərin he-
sablanması qaydalarının xülasəsi-
nin MSŞT üzrə gələcək hesabatlar-
da təqdim edilməsini təmin etməyə 
təşviq edilir. MSŞT üzrə gələcək 
hesabatlarda sadalanan islahatlar 
ilə əlaqədar olaraq, bunların ma-
raqlı tərəflərin dəyişikliyin növünü, 
onun miqyasını və potensial təsiri-
ni başa düşəbiləcək şəkildə təsvir 
edilməsi tövsiyə edilir.

8. ÇQ səhm kapitalı və sahiblik 
hüququnda dəyişikliklər ilə əlaqə-
dar bütün detalların SOCAR tərə-
findən açıqlanmasını təmin etmə-
lidir. ÇQ bunun SOCAR-ın neftin 
emalı, neft məhsullarının paylan-
ması və marketinqi sektorunda 
fəaliyyət göstərən törəmə şirkətlə-
rinə də şamil olunmasını nəzərdən 
keçirməlidir. Gələcək hesabatlarda 
ÇQ 1.4 bölməsində müəyyənləşdi-
rilmiş ödəniş və gəlir məbləğlərini 
3.6 bölməsində müəyyənləşdiril-
miş təxsisat rəqəmləri ilə əlaqələn-
dirən cədvəlin tələb olunmasını 
və (müəyyən olunma üsulundan 
asılı olmayaraq) ARDNF tərəfin-
dən dövlət büdcəsinə ödənilmiş 
və ARDNF-də qalmış məbləğlərə 
dair müzakirələrin daxil edilməsini 
nəzərdən keçirməyi arzu edəbilər.

9. Mədən sənayesinin Azərbay-
canda potensialının daha yaxşı 
başa düşülməsinə şərait yaratmaq 
üçün ÇQ iqtisadi cəhətdən çıxarıla 
bilən (əmtəəyə görə) ümumi ehti-
yatların dəyəri ilə əlaqədar məlu-
matları daxil etməyə təşviq edilir. 
Əlavə olaraq, ÇQ-nin dağ-mədən 
sənayesinə dair məlumatların 
etibarlılığı ilə əlaqədar yaranan 
məsələlərin nəzərdən keçirilməsi-
ni müzakirə etməsi tövsiyə olunur. 
ÇQ ixrac həcmlərinin və göstəricilə-

rinin necə hesablanması barədə 
məlumat mənbələrinin daxil edil-
məsini də nəzərdən keçirməlidir.

10. Məhsulun növü, qiyməti, ba-
zar və satış həcmi kimi əlavə mə-
lumatların daxil edilməsi üçün ÇQ 
satışlardan əldə edilən natura for-
masında gəlirlər barədə hesabat-
ların genişləndirilməsini nəzərdən 
keçirməyə təşviq edilir.

11. Nəqletmə tədbirlərinin, o cüm-
lədən, nəql olunan məhsulların, 
nəqliyyat marşrutunun (marşrutla-
rının), açıqlanan tarif dərəcələrinin 
və onların hesablanması üçün isti-
fadə edilən metodologiyaların və 
nəql olunan istehlak materiallarının 
həcminin tam təsvirinin verilməsi 
üçün ÇQ nəqletmə barədə hesabatı 
genişləndirməyə təşviq edilir.

12. ÇQ Müstəqil Administratorun 
audit edilmiş maliyyə hesabatla-
rını onlayn nəşr etmiş şirkətlər və 
hökumət müəssisələri və onlardan 
istifadə qaydaları barədə xülasə 
məlumatı təqdim etməsini təmin 
etməyə təşviq edilir. Gələcəkdə ÇQ 
müvafiq audit standartlarına uyğun 
olaraq tənzimləmənin aparılmasını 
təmin etməyə təşviq edilir.

13. ÇQ gəlirin idarə olunması və 
məsrəflər barədə məlumatın daxil 
edilməsi üçün MSŞT hesabatının 
müddətinin uzadılmasını nəzər-
dən keçirmək arzusunda ola bilər. 
ÇQ gələcək MSŞT hesabatlarında 
ixtiyari sosial məsrəflər barədə he-
sabat vermək imkanlarını tədqiq 
etməyə təşviq edilir.

14. ÇQ artan təsirə əsasən zəif 
cəhətləri və imkanları müəyyənləş-
dirmək məqsədilə MSŞT-in icrasının 
təsirinin analizini aparmağa təşviq 
edilir. Daha geniş maraqlı tərəflərin 
belə analizə yardım etmə imkanı ya-
radılması tövsiyə edilir.  

GÜNDƏM
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MÜRACİƏT

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü 
(EİTİ) İdarə Heyətinin Astana iclasından 
öncə 18 beynəlxalq təşkilat birgə məktub 
yazaraq, Azərbaycanın qurumdakı 
fəaliyyətinin dayandırılmasına çağırış edib.

Məktubda qeyd olunur ki, 2015-ci ilin apre-
lində EİTİ Azərbaycanın statusunu əvvəlki 
tamhüquqlu üzvdən namizəd üzvə en-

dirmişdi və ölkənin statusunu bərpa edə bilməsi 
üçün tədbirlər planı hazırlamışdı: “Azərbaycana so-
nuncu səfəri zamanı, 8 oktyabr 2015-ci ildə EİTİ 
sədri Kleyr Şort Prezident İlham Əliyevlə görüşdü. 
Görüş zamanı, Prezident Əliyev vətəndaş cəmiy-
yətinin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətləri etiraf 
etdi və söz verdi ki, onları aradan qaldıracaq.

Bundan sonra hökumət məhdud da olsa, 
EİTİ-ın tədbirlər planında nəzərdə tutulan 
məsələlərə dair bəzi sağlamlaşdırıcı addımlar atdı. 
Ancaq əsas problemlər həll olunmamış qaldı. Hö-
kumət son aylar vətəndaş cəmiyyətinə qarşı yeni 
repressiyalar başladıb. Hökumət Azərbaycanın EİTİ 
QHT Koalisiyası təmsilçilərinə təzyiqlər etməklə, 
onların EİTİ-ın qarşıya qoyduğu məqsədlərə effek-
tiv töhfələr verməsinin qarşısını alır.”

Məktub müəllifləri bildirirlər ki, məhdudlaşdırı-
cı QHT qanunları da QHT-lərin fəaliyyətinə maneə 
törədir: “Biz EİTİ İdarə Heyəti üzvlərinə çağırış edi-
rik ki, aşağıdakı məsələlər həll edilməyənə qədər 
Azərbaycanın təşəbbüsə üzvlüyü dayandırılsın:

– QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran QHT 
qanunları ləğv edilsin və vətəndaş cəmiyyəti üçün 
normal iş mühiti yaradan qanunlar qəbul edilsin;

– Xarici maliyyələşmə üçün QHT-lərə qoyulan 
lüzumsuz tələblər aradan qaldırılsın;

– EİTİ üzvləri Fuad Qəhrəmanlı və Asif Yusifli 
də daxil olmaqla, dərhal və qeyd-şərtsiz Azərbay-
candakı bütün siyasi məhbuslar azad edilsin;

– Müstəqil QHT-lərə və hökumət tənqidçilə-
rinə təzyiq məqsədilə cinayət işlərinin quraşdı-
rılması ənənəsinə son qoyulsun, QHT və onların 
sədrlərinin bank hesabları açılsın, hökumət tənqid-
çilərinin kitablarının satışına və xaricə səyahətlərinə 
qoyulan qərəzli qadağalar aradan qaldırılsın;

– Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının işinə ma-
neə yaradan qeydiyyat prosedurları sadələşdirilsin.”

Məktubu ARTICLE 19, CEE Bankwatch Network, 
Civil Rights Defenders, Crude Accountability, Free-
dom House, Freedom Now, Human Rights House 
Foundation, Index on Censorship, Institute for Re-
porters’ Freedom and Safety, International Media 
Support, International Partnership for Human Ri-
ghts, Netherlands Helsinki Committee, Norwegian 
Helsinki Committee, PEN America, PEN Internatio-
nal, People in Need təşkilatları imzalayıb.

Beynəlxalq təşkilatlar EİTİ İdarə 
Heyətinə müraciət edib
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İctimai Birliklərin Mədən Sənayesində 
Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) QHT Koalisiyası 
25-26 oktyabr Astana toplantısından öncə 
Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü 
(MSŞT) İdarə Heyətinə müraciət edib.

Müraciətdə qeyd olunur: “Yaxın günlərdə siz-
lər Azərbaycan, xüsusilə də yerli vətəndaş 
cəmiyyəti üçün taleyüklü məsələni mü-

zakirə edib, qərar verəcəksiniz. Odur ki, biz MSŞA 
Koalisiyası adından mövqeyimizi sizə çatdırmaq və 
diqqətinizi sizin 15 aprel 2015-ci il tarixli iclasınızda 
Azərbaycan üçün təsdiq etdiyiniz İslahedici Tədbir-
lər Planının icra vəziyyətinə cəlb etmək istərdik.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda MSŞT-nin tət-
biqinə cəlb edilən, öz sıralarında 150-dək QHT-ni 
birləşdirən yeganə ixtisaslaşmış Koalisiya ölkədə 
bu Təşəbbüsün cəlbinə ardıcıl töhfələr verib. Lakin 
2014-cü ilin yayından başlayaraq, Azərbaycanda 
QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilyə 
edilmiş dəyişikliklər praktikada vətəndaş cəmiyyəti 
üçün problemlər yaratmışdır. Bu problemlər MSŞA 
Koalisiyasının fəaliyyətində özünü büruzə vermişdir.

Öncə, həmin dövrlərdə İdarə Heyətində apardı-
ğınız aktiv müzakirələrə və yerli vətəndaş cəmiyyətinə 
ayırdığınız diqqətə görə sizə minnətdarlığımızı bildiri-
rik. Həqiqətən də onların və MSŞT Idarə Heyətinin 
sabiq sədri xanım Şortun Bakıya gəlişi və prezident 
İlham Əliyevlə görüşü vəziyyətin müsbətə doğru də-
yişməsinə, MSŞA Koalisiyası və üzvlərinin üzləşdiyi 
problemlərin həllinə əhəmiyyətli töhfə vermişdir.

Xanım Şortun görüşü, İslahedici Tədbirlər Pla-
nının qəbul edilməsindən indiyədək olan dövrdə 
MSŞA Koalisiyası üzvlərinin üzləşdikləri əksər prob-
lemlər həllini tapmışdır. Koalisiya üzvlərinin sər-
həd-keçid məntəqələrində yoxlanılması praktikasına 
son qoyulmuş, bank hesabları açılmış, qeydə alın-
mayan bəzi Koalisiya üzvü olan QHT-lərin dövlət 
qeydiyyatına alınması prosesinə başlanılıb, bir qism 

Azərbaycan Koalisiyasından 
EİTİ İdarə Heyətinə 
MÜRACİƏT

QHT- lərin qrant müqavilələri qeydiyyatdan keçiri-
lib. Koalisiya üzvlərinin əksəriyyəti Dövlət Reyestrin-
dən çıxarış almışdır. Koalisiya üzvlərinin şəxsi bank 
hesablarından həbslər götürülüb. Eyni zamanda 
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılan araş-
dırmalar zamanı götürülən Koalisiya üzvü olan QHT-
lərə məxsus sənəd və əmlak geri qaytarılıb. Müxtəlif 
səbəblərdən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş 
Koalisiya üzvlərindən birinin haqqında olan cinayət 
işinə xitam verilib. Koalisiya üzvlərinə tətbiq edilən 
vergi sanksiyalarının götürülməsi üçün Koalisiya üzv-
ləri ilə danışıqlar başlanılıb. Yuxarıda qeyd edilən də-
yişikliklər Koalisiya üzvü olan vətəndaş cəmiyyətinin 
fəaliyyətinin bərpası üçün ümidlər yaradıb.

“Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində qrantların verilməsi prose-
durunda “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqın-
da Azərbaycan Prezidenti 21 oktyabr 2016-cı ildə 
Fərman imzalayıb. Lakin təəssüf ki, QHT və Qrant 
haqqında qanunlarda heç bir dəyişiklik baş vermə-
diyi və Fərmanın qanundan üstün hüquqi qüvvəyə 
malik olmadığı üçün atılan addım xarici donorlar-
dan qrant əldə edilməsinə və qrant müqavilələ-
rinin qeydiyyatına müsbət təsir göstərmir. Ona 
görə də Azərbaycanda QHT- lərin fəaliyyətinə dair 
qanunvericilikdə məhdudiyyətlərin aradan qaldırıl-
masına ciddi ehtiyac var. Bu da qarşıdakı dövrdə 
həm hüquqi və həm də tənzimləyici sahədə isla-
hatların davam etdirilməsini zəruri edir.

Hörmətli İdarə Heyəti üzvləri!

QHT Koalisiyası adından nəzərinizə çatdırırırq 
ki, biz MSŞA Koalisiyası olaraq Azərbaycanın bu 
Təşəbbüsdə qalmasını arzulayır və ölkəmizin MHŞT 
çərçivəsində  namizəd statusunda saxlanılmasında 
maraqlı olduğumuzu bildirirk.

Sizdən yerli QHT-lərin MSŞT prosesində  azad və 
effektiv fəaliyyətini təmin edəcək, vətəndaş cəmiy-
yətinin mövcud problemlərinin həllinə yönələn, 6 
aydan az, 1 ildən çox olmayan müddət üçün ikinci 
islahedici tədbirlər planını qəbul etməyə və onun 
icrası üçün Azərbaycana yüksək səviyyəli missiya 
göndərməyi xahiş edirik.”

MÜRACİƏT
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Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması 
QHT Koalisiyası prezident İlham Əliyevə 
müraciət edib.

Müraciətdə oktyabrın 25-26-da  Mədən Sə-
nayesində Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsü 
(EİTİ) İdarə Heyətinin toplantısı ilə bağlı 

narahatlıqlar ifadə olunub: “Hazırda MSŞA QHT 
Koalisiyasının sıralarında 150-yə qədər təşkilat və 
tanınmış şəxslər fəaliyyət göstərir.  MSŞA QHT Ko-
alisiyası üzvləri  MSŞT-nin Azərbaycanda müvəf-
fəqiyyətlə reallaşmasıında yaxından iştirak etmiş və  
daimi olaraq bu sahədə  əldə edilən  nailiyyətlərə 
mühüm töhfələr vermişdir.  2003-cü ilin iyun ayın-
da Londonda keçirilən beynəlxalq konfransda Sizin 
bu təşəbbüsə qoşulmaqla bağlı rəsmi bəyanatınız-
dan sonra 5 pilot ölkədən biri kimi  fəaliyyətə baş-
layan Azərbaycan 2009-cu ilin fevral ayında dün-
yada ilk dəfə MSŞT-yə tam hüquqlu üzv statusunu 
əldə etmiş, eyni zamanda 2008-ci ildə BMT-də üzv 
ölkələr üçün MSŞT təşəbbüsünün tövsiyə olunma-
sı ilə bağlı tarixi əhəmiyyətli Qətnamənın müəllifi 
kimi tanınmışdır. Hazırda Azərbaycan MSŞT üzrə 
ən çox  və müntəzəm hesabat  açıqlayan ölkələrin 
siyahısında liderlik edir.

Lakin MSŞT-də bir sıra nailiyyətlərə imza atan 
Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bu təşəbbüsdə 
azad və səmərəli iştirakı zamanı ötən illər ərzində 
qarşılaşdığı çətinliklərə görə 2015-ci ilin aprel ayının 
15-də ölkəmiz tam hüquqlu üzv statusunu itirmiş, 
ona növbəti 1 il müddətində  icra üçün islahedici 
plan təklif olunmuşdur.  Bununla əlaqədar olaraq, 
2015-ci il oktyabr ayının 8-də Bakıya rəsmi səfər 
edən MSŞT-nin  keçmiş sədri xanım Klaer Şortun 
Sizinlə görüşündə mövcud  problemlər müzakirə 
olunmuş və Sizin göstərişinizlə MSŞA QHT Koali-
siyasına üzv olan QHT-lərin problemlərinin həllinə 
start verilmişdir.  Bundan sonra, MSŞA Koalisiyası-
na üzv olan QHT rəhbərlərinin və üzvlərinin ölkə-

Koalisiya Prezidentə 
müraciət etdi

dən çıxışı və ölkəyə dönüşü zamanı qarşılaşdıqları 
sərhəd yoxlamaları dayandırılmış, üzv təşkilatların 
bank hesablarından həbslər götürülmüş və əv-
vəllər qeydiyyatından imtina edilmiş bir sıra qrant 
müqavilələri Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata 
alınmışdır. 

İslahedici tədbirlər planının müddəi 15 aprel 
2016-cı ildə başa çatmışdır. Lakin bu müddətə qə-
dər atılan müsbət addımlar davamlı və sistemli ol-
madığına görə bu ilin yayında keçirilən ilkin qiymət-
ləndirmə nəticəsində islahedici planda nəzərdə 
tutulan tədbirlərin vaxtında və tam icra edilməməsi 
qeyd olunmuşdur. Belə ki, bəzi  üzv təşkilatların 
qrant müqavillərini Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyata al-
maqdan imtina etdiyinə görə MSŞA Koalisiyasına 
üzv olan  həmin təşkilatların bank hesablarından 
istifadəyə tətbiq olunan qadağalar hələ də qüvvə-
sindədir və beləliklə də, həmin təşkilatların bank 
hesablarından həbsin götürülməsi heç bir məna 
kəsb etməmişdir. Əksinə, bank hesablarından 
həbs götürüldükdən sonra 2 üzv təşkilatın hesa-
bında olan donorlara məxsus vəsait vergi borcu 
əvəzinə silinmişdir. 

Bundan başqa, MSŞA Koalisiyasına üzv olan  
onlarla QHT  dəfələrlə müraciət etməsinə baxma-
yaraq hələ də  dövlət qeydiyyatına alınmır, qeydiy-
yata alınmış bəzi QHT-lər isə indiyədək Ədliyyə Na-
zirliyində reyestr məlumatlarından çıxarış əldə edə 

MÜRACİƏT
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bilmirlər. Bu və digər problemlərdən əlavə olaraq 
MSŞA Koalisiyasına üzv olan təşkilatlardan 6-na  
tətbiq olunan vergi cərimələri və hesablanan gün-
dəlik penyalar nəticəsində onların bir qismi  fəaliy-
yətlərini dayandırıblar. Bundan əlavə, MSŞA QHT 
Koalisiyasının  iki üzvü  müxtəlif səbəbdən  hələ 
həbsdədir. Koalisya Şurasının  1 üzvünə  qarşı  bir 
neçə il əvvəl başlamış cinayət təqibi  davam edir, 
bu səbəbdən həmin üzvün  ölkədən çıxışına qa-
dağa qoyulub.  QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən 
qanun və normativ sənədlərdə son illər edilən 
məhdudlaşdırıcı xarakterli  əlavə və dəyişikliklərdən 
sonra  hüquqi mühit daha da pisləşmişdir.

Hörmətli cənab Prezident!

MSŞA Koalisiya üzvlərinin MSŞT prosesində azad 
və səmərəli şəkildə iştirak etmək hüquqlarının məh-
dudlaşdırılmasına görə Azərbaycan hakimiyyətinə 
təqdim olunan 1 illik islahedici planın icraya başlama-
sından 1 il 6 ay ötməsinə baxmayaraq, Azərbaycana 
tövsiyə olunan bəzi fəaliyyətlər indiyədək yerinə ye-
tirilməyib. Bu isə Azərbaycanın MSŞT-də tamhüquq-
lu üzv statusunun geri alınmasında ciddi çətinliklər 
yaradır. MSŞA Koalisiya Şurası  islahedici planın icra 
vəziyyətini müntəzəm və diqqətlə müzakirə edərək, 
bu qənaətə gəlmişdir  ki,  25 oktyabr 2016-ci ildə 

MÜRACİƏT
keçiriləcək MSŞT Beynəlxalq İdarə Heyətinin növbəti 
toplantısına qədər   yuxarıda sadalanan problemlərin 
həlli ölkəmizin bu mötəbər qurumda itirilmiş statusu-
nun bərpası üçün əsaslar yarada bilər. 

Odur ki, İctimai Birliklərin Mədən Sənayesin-
də Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyasının Şurası 
qərara almışdır ki, MSŞT  Beynəlxalq İdarə Heyə-
tinin 25 oktyabr 2016-cı ildə  Astana toplantısı 
başlanmamış mövcud durumla bağlı çoxsaylı Ko-
alisiya üzvlərində  yaranmış narahatçılıqları Sizinlə 
bölüşub, Sizdən sadalanan problemlərin həllinə bir 
daha təşəbbüs göstərməyi xahiş etsin.  

Biz ümid  edirik ki,  Azərbaycanda MSŞT pro-
sesində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakına yaradılan 
bütün praktiki əngəllər tezliklə aradan qaldırılacaq, 
qanunvericilikdə olan məhdudiyyətlər ləğv ediləcək 
və ölkəmiz əvvəlki kimi bu təşəbbüsdə yenidən irəli 
çıxaraq, bu vacib platformada  dövlət və vətəndaş 
cəmiyyətinin səmərəli əməkdaşlığına nail olunacaq. 

Qənaətimiz budur ki, bütün bu pozitiv dəyi-
şikliklərə yalnız Sizin müdaxiləniz nəticəsində nail 
olmaq mümkündür. Odur ki, Sizdən MSŞA QHT 
Koalisiyası adından bir daha MSŞT prosesində 
vətəndaş cəmiyyətinin azad və səmərəli iştirakına 
dair Azərbaycanın öhdəliklərinin icra vəziyyətini nə-
zarətə götürməyinizi xahiş edirik.
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Prezident İlham Əliyev xarici donorlar 
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində qrantların verilməsi 
prosedurunda “bir pəncərə” prinsipinin 
tətbiqi haqqında Fərman imzalayıb.

Fərman Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti 
təsisatlarının fəaliyyətini dəstəkləmək, xarici 
donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası-

nın ərazisində qrantların verilməsi prosedurunun 
asanlaşdırılmasını, bu sahədə şəffaflığı və ayrılan 
maliyyə vəsaitlərinin məqsədyönlü istiqamətlən-
dirilməsini təmin etmək məqsədilə imzalanıb. 
Fərmana əsasən 2017-ci il yanvarın 1-dən xarici 

donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində qrantların verilməsi prosedurunda “bir 
pəncərə” prinsipi tətbiq ediləcək.

Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində qrantların verilməsi pro-
sedurunda “bir pəncərə” prinsipi üzrə əlaqələn-
dirici dövlət orqanının səlahiyyətlərinin həyata 
keçirilməsi kommersiya qurumlarına münasibət-
də Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazir-
liyinə, dini qurumlara münasibətdə Azərbaycan 
Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinə, digər qeyri-kommersiya qurumlarına 
və fiziki şəxslərə münasibətdə Azərbaycan Res-
publikasının Ədliyyə Nazirliyinə həvalə edilib.

HÜQUQ PƏNCƏRƏSİ

Qrantların verilməsində 
“bir pəncərə”ni necə görürük?
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“Bu, yeni məsələdir. Qrantların vahid – “bir 
pəncərə” sistemində qeydə alınması əvvəllər yox 
idi. Amma yenə də burda “bir pəncərə” yox, “üç 
pəncərə” sistemi yaradılıb. Belə ki, ayrı-ayrılıqda 
qrantlar üç nazirlikdə qeydiyyatdan keçirilməlidir. 
İqtisadiyyat Nazirliyi kommersiya qurumlarının, Əd-
liyyə Nazirliyi QHT-lərin və ictimai birliklərin, Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi dini təmayüllü 
qurumların “bir pəncərə” sistemində qeydə alın-
masını təşkil etməlidir. Buna görə də üç fərqli anla-
yış qalır. Halbuki bu vahid bir sistem halına gəlsəydi 

Ələsgər MƏMMƏDOV
Hüquqşünas

HÜQUQ PƏNCƏRƏSİ

 “Vətəndaş cəmiyyəti bu barədə çoxdan öz 
təkliflərini verirdi. Prezident çox sağ olsun ki, de-
yilənləri nəzərə alıb. Ümumiyyətlə, arzu edirik 
ki, təkcə qrantların deyil, QHT-lərin qeydiyyatı da 
gələcəkdə kommersiya qurumları kimi “bir pən-
cərə” sisteminə keçsin. Məlumdur ki, kommersiya 
qurumları vahid pəncərə sistemi ilə qeydiyyatdan 
keçirlər. Amma QHT-lərin qeydiyyatında bu, yox-
dur. İstənilən halda, verilən qərarı alqışlayırıq. “Pən-
cərə”yə cavabdeh olan qurumu Nazirlər Kabineti 
müəyyənləşdirməlidir. Düzdür, qeyri-kommersiya 
qurumları üçün cavabdeh yenə də Ədliyyə Nazirliyi 
qalır. Kommersiya qurumları üçün isə nəzarətçi İq-
tisadiyyat  Nazirliyidir. Yəni sadə dillə desək, “pən-
cərə” hansında olacaq? Nəzarətçi kim olacaq? Bunu 
isə Nazirlər Kabineti müəyyən edəcək. Fərmandan 
irəli gələn vəzifələri, həyata keçirilməli olan mexa-
nizmi onlar təyin edəcəklər və bunu yaxın vaxtlarda 
gözləyirik. Çünki mexanizm gələn ilin yanvar ayı-

na hazır olmalıdır. Vaxt az qalıb. Nazirlər Kabineti 
mexanizmi hazırlayandan sonra bu məsələni daha 
geniş şərh edə biləcəyik. İlkin vəziyyətdə də bu, 
çox yaxşıdır. Bir neçə nazirliyə deyil, birinə müra-
ciət ediləcək. Hesab edirəm ki, yeni sistem QHT-lər 
üçün mövcud olan problemlərin həllində çox əhə-
miyyətli rol oynayacaq. Lakin Azərbacanda donor 
statusu almaq məsələsi hələ də açıq qalıb. Yəni 
Azərbaycanda filial və nümayəndəliyi olmayan do-
norlar bu sistemdən istifadə edə biləcəklər, ya yox? 
Bu sual hələlik cavabını tapmayıb. Ümid edirik ki, 
Nazirlər Kabineti yaxın vaxtlarda bu məsələyə də 
aydınlıq gətirəcək”. 

Sahib MƏMMƏDOV
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını 
Müdafiə Liqasının sədri, Mədən 

Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT 
Koalisiyasının üzvü
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və daha asan sistem yaradılsaydı, daha yaxşı olardı. 
Ədliyyə Nazirliyi xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti ins-
titutlarına qarşı həmişə problemlərlə yadda qalıb. 
İndi də qrantların qeydiyyata alınması səlahiyyə-
tinin bu quruma verilməsi nəyinsə dəyişmək eh-
timalını azaldır. Arzu olunandı ki, vahid bir sistem 
tətbiq olunardı və qeydiyyat məsələsi verilərdi Ver-
gilər Nazirliyinə. Çünki qrant maliyyə məsələsidir, 
bu sahədə Vergilər Nazirliyinin daha məlumatlı ol-
ması lazımdır, nəinki Ədliyyə Nazirliyinin.”

Ə.Məmmədlinin fikrincə, ayrıca qanunveri-
ciliyin özünə dəyişiklik etmədən fərmanla onun 
tətbiqini dəyişmək mümkün deyil: “Çünki qanun-
vericiliyin özündə çox sayda məhdudlaşdırıcı nor-
malar var. Bunlar qüvvədə olduğu müddətdə mən 
düşünmürəm ki, ciddi şəkildə nəsə dəyişsin. Bu 
fərmanda Nazirlər Kabinetinə göstəriş verilir ki, 2 
ay ərzində qanunvericiliyə uyğunlaşdırılsın. Eyni za-
manda, bu məsələləri yanvarın 1-dək həll etsin ki, 
vahid pəncərə sistemi tətbiq olunsun. Bilirsiniz ki, 
əvvəllər qrantların əsaslandırılması məsələsi vardı, 
bunu donorlar Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmalıy-
dılar. Yenə də bu məsələ qüvvəsində qalır və ma-

hiyyət dəyişmir. Bu da nə deməkdir, əgər Maliyyə 
Nazirliyi yenə özü qranta rəy verəcəksə, artıq bu 
özü problem yaradır. Çünki qrant vermək istəyən 
tərəfin tam sərbəst şəkildə hara qrant verməsini 
müəyyən etməsindənsə, qrantı nazirliyin müəy-
yənləşdirdiyi çərçivədə verməsi nəzərdə tutulur. 
Xarici donorlar isə burda daha çox öz prioritetlə-
riylə iş görmək istəyirlər. Bax, bu aspektdən bax-
saq, xarici donorları ölkəyə cəlb etmək istəyirsənsə, 
həm xarici donorun ölkədə qeydiyyat məsələsi 
ləğv edilməlidir, həm də qrantların əsaslandırılması 
şərti olmamalıdır. Amma indiki halda, bu şərt qalır. 
Sadəcə, onun təqdimetmə metodunda asanlaşdır-
manın olacağı ehtimalı yaranır. Eyni zamanda QHT-
lərə xarici mənbədən gələn xidməti müqavilələrin 
də qeydiyyat şərti dəyişməz qalır. Ona görə də bu 
məhdudlaşdırıcı normalar varkən praktikanın də-
yişəcəyini güman etmək daha çətindir.

Ümumən götürdükdə, fərman məram kimi 
müsbətdir. Problem var və həll olunmağa doğru ilkin 
təşəbbüsdür. Amma uzun vədədə nəyinsə dəyişə-
cəyinə əmin olmaq mümkün deyil. Çünki qanun-
vericilik dəyişmədən nəticə əldə etmək olmayacaq.”

HÜQUQ PƏNCƏRƏSİ

“Bu Fərman vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 
fəaliyyəti və inkişafı üçün çox mühüm addımdır. 
Ümid edirəm, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və 
hökumətinin birgə səyləri beynəlxalq tərəfdaşlar 
tərəfindən də layiqincə qiymətləndiriləcək. Fər-
man QHT-lərin qaldırdıqları problemlərin həllinə 
dövlətin adekvat reaksiyası kimi qiymətləndiril-
məlidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu 
təşəbbüsü indiyə qədər QHT-ləri narahat edən 
məsələləri həll edir. Bu Fərman Azərbaycan vətən-
daş cəmiyyəti ilə hökumət arasında olan dialoqun 
və əməkdaşlığının ən əhəmiyyətli təzahürüdür. 

Fərmana müvafiq olaraq 2017-ci il yanvarın 
1-dən xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində qrantların verilməsi prose-
durunda “bir pəncərə” prinsipi tətbiq ediləcək. Eyni 

zamanda qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmü-
vafiqliyinə dair rəyin əldə edilməsi prosedurunun 
sadələşdirilməsini, o cümlədən onun həm xarici 
donor, həm də resipiyentin müraciəti əsasında 
həyata keçirilməsini təmin edilməsi üçün tədbirlər 
görüləcək.” (Azvision.az)

Əliməmməd NURİYEV
MSŞA Koalisiyası Şurasının üzvü
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TƏKLİFLƏR

A. Qeydiyyat və fəaliyyət 
problemlərinin aradan 
qaldırılması

– QHT, ictimai birlik quran şəxslə-
rin, habelə xarici qeyri-kommersiya 
qurumlarının filial və nümayəndə-
liklərinin qeydiyyat proseduraları 
sadələşdirilməli, qeyri-kommersi-
ya qurumlarının qeydiyyatı mətbu 
orqanlarda olduğu kimi bildiriş sis-
teminə keçirilməlidir;

– QHT-lərdən tələb olunan sənədlə-
rin dairəsi kəskin azaldılmalıdır; 

– Qanunda QHT-lərin adına dair 
normaların olması, eyni adların 
mövcudluğu halı istisna olmaqla 
müəyyən adların seçilməsinin yol-
verilməzliyinin bildirilməsi, məqsədi 
ilə adın uyğunluğunun tələb edilmə-
si, dolaylı olaraq azadlığı məhdud-
laşdıran və legitim əsaslardan birinə 
söykənməyən səbəblərdəndir;

– “Qeyri-hökumət təşkilatları (icti-
mai birliklər və fondlar) haqqında” 
Qanun ilə bərabər, QHT və Fond-
lar üçün Nümunəvi Nizamnamə 

təsdiq edilməli, bu Nizamnamədə 
istər birliyin, istərsə də fondun va-
hid idarəetmə forması müəyyən 
edilməli, bütün QHT-lər bu formaya 
uyğun idarəetmə sistemi mənim-
səməlidir;

– QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən 
birbaşa və əlaqəli normativ hüquqi 
aktlar yenidən nəzərdən keçirilməli, 
onların müddəaları QHT-lərin fəa-
liyyətini əngəlləyici olmamalı, tən-
zimləyici olmalıdır;

– Qrant və ianələrin qeydiyyat sistemi 
ləğv edilməli, alınan qrant və ianələr 
haqqında məlumat sadəcə illik maliy-
yə hesabatında təqdim edilməli, qrant 
və ianələrə dair banklarda əməliyyat 
heç bir ön şərtə bağlı olmadan tam 
sərbəst olmalı, qrant və ianə ödənişlə-
rində qanunla yol verilən hər iki ödə-
niş sistemi, nağd və köçürmə sistemi 
mümkün olmalıdır.

– Donorların qeydiyyatını tələb 
edən sistemdən imtina edilməli, do-
norların sərbəst fəaliyyətinə mane 
olan bütün normalar qanunverici-
likdən çıxarılmalıdır.

– Xarici mənbədən alınan vəsait-
lərlə xidmət göstərilməsi zamanı 
xidmət müqavilələrinin qeydiyyatını 
nəzərdə tutan normalardan imtina 
edilməli, mənbədən asılı olmayaraq 
bütün gəlirlər vergi bəyanlarında 
nəzərdə tutulan sistem daxilində 
təqdim edilməlidir. 

– Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
xarici QHT-lərin filial və nümayən-
dəliklərinin Azərbaycandakı hər 
hansı fəaliyyətinə məhdudiyyət qo-
yulmamalı, birdən çox yerdə filial 
açmasına əngəl yaradılan normalar 
ləğv edilməli, belə qurumlarda müa-
vin vəzifəsinin məcburi qaydada 
Azərbaycan vətəndaşı olması şərti 
qaldırılmalı, qanunvericilikdə bu tip 
ayrı-seçkiliklərə yer verilməməlidir. 

– Qanunvericilikdə xarici hüquq şəxs-
lərin nümayəndəlik və filiallarının 
qeydiyyatı üçün tələb olunan əngəl-
ləyici proseduralar sadələşdirilməli, 
xüsusilə saziş bağlama tələbi ləğv edil-
məli, Azərbaycan QHT-ləri ilə onların 
hüquqların eyniliyi təmin edilməlidir. 
“Azərbaycan Respublikasında xarici 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 29 vətəndaş cəmiyyəti 
institutunun rəhbəri ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini 
tənzimləyən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair  vahid 
təkliflər paketi ilə çıxış edib. 
Paketdə əksini tapan təkliflərin qısa xülasəsini təqdim edirik:

Vətəndaş cəmiyyətindən 
TƏKLİFLƏR

“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
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TƏKLİFLƏR

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatla-
rının filial və ya nümayəndəliklərinin 
dövlət qeydiyyatı ilə bağlı Sazişin 
hazırlanması üçün danışıqların apa-
rılması və bağlanması Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında 16 mart 
2011-ci il tarixli Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabinetinin 43 saylı 
qərarı ləğv edilməli;

- QHT-lərin, ictimai birliklərin fəa-
liyyət dairəsi qanunda legitim əsas 
olamadan məhdudlaşdırılmamalıdır. 
QHT-lərin hansı fəaliyyətlərlə məşğul 
ola biləcəyinin göstərilməsi birbaşa 
məhdudlaşdırıcı yanaşma olduğun-
dan bu metoddan imtina edilməlidir.

B. Fəaliyyətə xitam verməyə 
dair problemlərin aradan 
qaldırılması

QHT-lərin fəaliyyətinə xitam verilməsi 
yalnız məhkəmə qaydasında olmalı:

– Xitam verilməyə əsas təşkil edəcək 
səbəb Konstitusiyon və Konvensio-
nal əsaslar göstərilməklə qanunda 
kifayət qədər aydın, dəqiq və ətraflı 
nəzərdə tutulmalı, qadağanları ön-
cədən aydın görməyə imkan ver-
məli və şərhində mülahizə sərbəst-
liyi verən qeyri-müəyyən ifadə və 
normalardan ibarət olmamalıdır;

– Xitam verilməyə əsas təşkil edəcək 
hüquqi səbəblərin məqsədi və nəti-
cəsi yalnız, “Azərbaycan Respublika-
sında İnsan Hüquq və Azadlıqlarının 
Həyata Keçirilməsinin Tənzimlənmə-
si haqqında Konstitusiya Qanunu”-
nun 3.5-ci və 3.6-cı maddələrində, 
habelə Avropa İnsan Huquqlarının və 
Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqın-
da Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 
2-ci bəndində sadalanmış legitim 
ictimai mənafelərdən birinin və ya 
bir neçəsinin, yəni milli təhlükəsiz-

lik, ərazi bütövlüyü, ictimai asayiş və 
təhlükəsizlik, iğtişaşların və cinayətin 
qarşısının alınması, sağlamlığın və 
mənəviyyatın qorunması, digər şəxs-
lərin hüquq və azadlıqlarının muda-
fiəsi üçün olmalıdır;

– Birləşmək azadlığına son verəcək 
QHT-nin fəaliyyətinə xitam vermə, 
yaxud digər cərimə sanksiyaları tət-
biq etmə birləşmək azadlığına mütə-
nasib olmalıdır;

– QHT-lərin fəaliyyətinə xitam veril-
məsinə əsas təşkil edən süni səbəb-
lər Qanundan çıxarılmalıdır. QHT-
nin yazılı xəbərdarlıq alması, yaxud 
inzibati qaydada cəzalandırılması 
təkbaşına onun ləğvinə əsas təşkil 
etməməlidir. İnzibati cərimələrin 
miqdarı 2008-ci ilədək olan limitlərə 
geri çəkilməli, ölkədə tətbiq olunan 
minimum əməkhaqqı indeksinə 
uyğunlaşdırılmalı, heç bir kommer-
siya məqsədi olmayan qeyri-kom-
mersiya qurumlarının astronomik 
cərimələri İnzibati Xətalar Məcəllə-
sindən çıxarılmalıdır. 

– Ədliyyə Nazirliyinə QHT-lərin fəa-
liyyətinin qanunvericiliyə və Nizam-
naməsinə uyğunluğunu yoxlanma 
səlahiyyətinin verilməsini tənzim-
ləyən normalar qanunvericilikdən 
çıxarılmalı, QHT-lərin fəaliyyətini 
tamamilə məhdudlaşdıran Ədliyyə 

Nazirliyinin Kollegiyasının 28dekabr 
2015-ci il tarixli, No: 11-N saylı “Qey-
ri-hökumət təşkilatlarının, xarici 
dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilat-
larının filial və ya nümayəndəliklə-
rinin fəaliyyətinin öyrənilməsi Qay-
daları”nın təsdiq edilməsi barədə 
Qərarı ləğv edilməlidir. 

C. Qanunvericiliyin tətbiqini 
pozanlara görə məsuliyyət

– QHT-lərin azadlıqlarına məhdudiy-
yət gətirən, əsassız olaraq qeydiyyat 
aparmayan, əlavə sənədlər tələb 
edən, süründürməçilik edən qanuni 
fəaliyyətinə süni maneələr yaradan 
hərəkətlər kim tərəfindən edilmə-
sindən asılı olmayaraq, inzibati və 
cinayət məsuliyyəti yaratmalıdır. 
Müvafiq olaraq İnzibati Xətalar Mə-
cəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə yeni 
maddələr əlavə edilməli, QHT-lərin 
fəaliyyətinə mane olan, onun hüquq-
larını qanunsuz məhdudlaşdıran, qa-
nunsuz hərəkət və hərəkətsizliklərə 
yol verən rəsmi şəxslər və qurumlar 
inzibati və hüquqi məsuliyyət da-
şımalı, əgər bu hərəkətlər qəsdən 
yaxud tamah məqsədi ilə və ya və-
zifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 
edərək edilərsə cinayət məsuliyyəti 
nəzərdə tutulmalıdır.

“Hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

– 2010-2016-cı illər ərzində bu Qa-
nuna dəyişiklik edən on fərqli qa-
nun qəbul edilib və bunların hər 
birində məqsəd məhdudlaşdırıcı 

olub. Odur ki, texniki dəyişikliklər 
istisna olmaqla bu qanunların gə-
tirdiyi məhdudlaşdırıcı normalar da 
qanunvericilikdən çıxarılmalıdır.
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– Bu qanuna 2009-cu ildə bir dəfə, 
2013 və 2014-cü illərdə 4 dəfə müxtə-
lif qanunlarla 18 müxtəlif məhdud-
laşdırıcı dəyişiklik və əlavələr edilib. 
Bunların demək olar ki hamısı məh-
dudlaşdırıcı xarakterli olub. Odur ki 
bunlardan imtina edilməlidir.

– Qrant və ianələrin qeydiyyatını 
nəzərdə tutan normalar ləğv edil-
məli, alınan qrant və ianələr haqqın-
da məlumat sadəcə illik maliyyə he-
sabatında təqdim edilməli, qrant və 
ianələrə dair banklarda əməliyyat 
üçün tələb olunan bildiriş təqdim 
etmə şərti olmadan əməliyyatlar 
tam sərbəst aparıla bilməli, qrant və 
ianə ödənişlərində qanunla yol ve-
rilən hər iki ödəniş sistemi, nağd və 
köçürmə sistemi mümkün olmalıdır. 

– Donorların qeydiyyatını tələb 
edən sistemdən imtina edilmə-
li, donorların yerləşmə yerindən 
asılı olmayaraq ölkədə fəaliyyət 

göstərən istənilən vətəndaş cəmiy-
yəti qurumlarına, şəxslərə sərbəst 
qrant vermə yolu açılmalıdır. Qrant-
ların məqsədəmüvafiqliyinin mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərə-
findən müəyyən edilməsini tələb 
edən normalar, habelə, fəaliyyətə 
mane olan digər bütün normalar 
da qanunvericilikdən çıxarılmalıdır. 
Qrant müqavilələrinin qeydiyyatını 
nəzərdə tutan Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 5 iyun 
2015-ci iltaixli, No: 216-saylı “Qrant 
müqavilələrinin (qərarlarının) qey-
də alınması Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi” barədə Qərarı, habelə, 
Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabinetinin 22 oktyabr 2015-ci il 
tarixli, No: 339 saylı  “Xarici donor-
lar tərəfindən Azərbaycan Respub-
likasının ərazisində qrant vermək 
hüququnun əldə edilməsi Qayda-
sı”nın təsdiq edilməsinə dair Qərarı 
ləğv edilməlidir. 

– “Qeyri-hökumət təşkilatının, ha-
belə xarici dövlətlərin qeyri-hö-
kumət təşkilatlarının filial və ya 
nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi 
ianələrin məbləği və ianəni vermiş 
şəxslər barədə məlumatların təq-
dim edilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi barədə Azərbaycan res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 21 
oktyabr 2015-ci il taixli, No: 336 saylı 
Qərarı ləğv edilməlidir.

– Xarici mənbədən alınan vəsaitlərlə 
xidmət göstərilməsi zamanı xidmət 
müqavilələrinin qeydiyyatını nəzərdə 
tutan normalardan imtina edilməli, 
mənbədən asılı olmayaraq bütün gə-
lirlər vergi bəyannamələrində nəzər-
də tutulan sistem daxilində təqdim 
edilməli, o cümlədən “xarici mən-
bədən alınan qrantlardan xidməti 
müqavilələrin qeydə alınması”nı tən-
zimləyən qaydalar ləğv edilməlidir. 

– Qrant verilməsi və alınmasına dair 
donorlara, respiyentlər üçün nəzər-
də tutulan bütün inzibati cərimə 
sanksiyaları ləğv edilməli və  İnzibati 
Xətalar Məcəlləsindən çıxarılmalıdır.

“Qrant Haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu

TƏKLİFLƏR

Bundan əlavə, paketdə son 2 ildə “Könüllü fəaliyyət haqqında” , “Dini etiqad Azadlığı 
haqqında” və  “Dini ekstremizmlə mübarizə haqqında” qanunlara, müvafiq olaraq İnzibat 
Xətalar Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsinə edilən bir sıra müddəaların ləğv olunması 
təklifləri də əksini tapıb.
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ARDNF İctimaiyyətlə əlaqələr 
xidmətinin məlumatına görə, 
iclas zamanı iştirakçılar tərə-

findən Azərbaycanda MSŞT üzrə 
keçirilmiş Qiymətləndirmənin nə-
ticələri ilə bağlı məsələlər, 2015-ci 
il MSŞT hesabatının layihə mətni, 
mədən hasilatı sənayesində bene-
fisiar sahiblik məlumatlarının açıq-

lanmasına dair yol xəritəsi və digər 
məsələlər ətrafında müzakirələr 
aparılıb və müvafiq qərarlar qəbul 
edilmişdir.

İclasda həmçinin MSŞT üzrə 
Katibliyin nümayəndələri MSŞT-ni 
tətbiq edən ölkələrdə ÇQ və Katib-
liyin strukturunun müqayisəli təhli-
linə dair təqdimatla çıxış ediblər.

XƏBƏRLƏR

Oktyabrın 29-30-da Avrasiya Təlim 
Mərkəzi və Təbii Sərvətlərə Nəzarət 
İnstitutu Mədən Sənayesində Şəffaflığın 
Artırılması (MSŞA) QHT Koalisiyası 
üzvləri və jurnalistlər üçün “Mədən 
Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT): 
təməl prinsipləri, tətbiqi və hesabatlılıq” 
mövzusunda təlim təşkil edib.

Təlimin ilk günündə Avrasiya Təlim Mərkəzinin 
rəhbəri İnqilab Əhmədov və MSŞA Koalisi-
yasının Şurasının əlaqələndiricisi Qubad İba-

doğlu iştirakçılar üçün “MSŞT-nin təməl prinsipləri 
və həyata keçirilmə mexanizmləri” mövzusunda 
təqdimatla çıxış ediblər.

Daha sonra Q.İbadoğlu “Azərbaycanın MSŞT ilə 
bağlı əsas hədəfləri”, İ.Əhmədov isə “MSŞT Stan-
dartı və tələblər” mözusu üzrə interaktiv şəkildə işti-
rakçıları məlumatlandırıblar. Hər iki ekspert təlim işti-
rakçılarının mövzu ilə bağlı suallarını cavablandırıblar.

Təlimin ikinci günündə isə “MSŞT hesabatı: 
Dövlət şirkətləri  bölməsi”, “MSŞT hesabatı: Kva-
zi-fiskal ödəmələr”, “Azərbaycan MSŞT hesabatının 
zəif yerləri və təkmilləşdirmə istiqamətləri: Benefi-
ciar sahiblik”  mövzularında Koalisiyanın ekspertləri, 
MSŞT üzrə Çoxtərəfli qrupun üzvləri Azər Mehtiyev 
və Sabit Bağırov iştirakçılara ətraflı məlumat verib, 
onların suallarını cavablandırıblar.

Qeyd edək ki, təlimdə iştirak edən jurnalistlər 
tərəfindən MSŞT hesabatı məlumatları əsasında 
araşdlrmaların aparılması planlaşdırılır.

MSŞT-nin yeni standartları  
ilə bağlı təlim təşkil olunub

Çoxtərəfli Qrup toplanıb
Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunda (ARDNF) Mədən Sənayesi üzrə Şəffaflıq 
Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycanda tətbiqinə dair 
Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) növbəti iclası keçirilib.
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XƏBƏRLƏR

MSŞT üzrə 2014-cü ilə dair 
hesabat www.azeitireport.org 
saytına yerləşdirilib

Azərbaycanın Mədən Sənayesində Şəffaflıq Bey-
nəlxalq Təşəbbüsü (MSŞT) çərçivəsində 2014-cü ilə 
dair hesabatı www.azeitireport.org saytında yerləş-
dirilib.

Hesabat MHŞT stadartının tələblərinə uyğun, eyni za-
manda istifadəçilər üçün rahat formada 6 ayrı bölmə üzrə 
saytda əksini tapıb. Eyni zamanda tam versiyalı hesabat və 
hesabatdakı bütün rəqəm göstəriciləri həm PDF, həm də 
Excel proqramında yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, www.azeitireport.org saytı Təbii Resurs-
ların İdarəedilməsi İnstitutu və MSŞT Koalisiyası ekspertləri 
tərəfindən yaradılıb. Saytda MSŞT üzrə beynəlxalq stan-
dart və onun tələbləri, Azərbaycanın Təşəbbüsdə iştirak ta-
rixi, Təşəbbüsün icrası prosesi, bu prosesə rəhbərlik edən 
Çoxtərəfli qrup barədə məlumatlar, həmçinin 2013-cü il 
üzrə hesabat da yerləşdirilib.

MSŞT hesabatına dair 
maarifləndirici videorolik 

hazırlanıb
Azərbaycanın Mədən Sənayesində Şəffaflıq Bey-
nəlxalq Təşəbbüsü çərçivəsində açıqlanan 2014-cü 
il üzrə hesabatına dair videorolik hazırlanıb.

Videorolik Təbii Sərvətlərin İdarəolunması İnstitutu 
tərəfindən çəkilib. Rolikin ssenari müəllifləri Mədən Sə-
nayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının ekspert-
ləri Azər Mehtiyev və Sabit Bağırov olub. 

Rolikdə aşağıdakı suallar ətraflı şəkildə, visual gö-
rüntülərlə cavablandırılıb:

- MŞHT hesabatı nədir və necə hazrlanır
- Hesabatda hansı məlumatlar əks olunur
- Azərbaycanda əsas neft-qaz, qızıl yataqları harada-

dır, onların ehiyatları və haslatı nə qədərdir?
- Bunların qarşılığında ölkə nə qədər qazanır?
- Ölkə xarici şirkətlərlə hansı müqavilələri imzalayıb?
Videorolikə aşağıdakı linkdən baxmaq olar:

https://www.youtube.com/watch?v=WGqWfEzqev0&feature=youtu.be
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XƏBƏRLƏR

Sosial Strateji Tədqiqatlar və Analitik 
Araşdırmalar İctimai Birliyi vətəndaşların 
MHŞT proseslərilə bağlı məlumatlılıq 
səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
tədqiqat xarakterli sosioloji sorğu həyata 
keçirib.

Birlik rəhbəri İlqar Hüseynlinin verdiyi məlu-
mata görə, Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə vəsaiti hesabına 
aparılan sorğu Bakı və Abşeron bölgəsini və 5 rayo-
nu əhatə edib. Respondent olaraq təsadüfi seçmə 
əsasında 100 nəfər müəyyənləşib.

Sorğu prosesi 3 bölmə üzrə ümumilikdə 22 
sual əsasında aparılıb. Soğuya cəlb olunan respon-
dentlərin 68%-i kişi, 32%-i qadınlardan ibarət olub.

“Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüslə-
ri (MHŞT) nədir” sualına respondentlərin 40%-i 
“Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin edilməsinə yönəl-
dilmiş bir təşəbbüsdür”, 48%-i “Əhalinin sosial 
müdafiəsi, sosial xidmətlərin təminidir”, 14%-i isə 
“bilmirəm” cavabını verib. 

“Azərbaycanın Mədən Hasilatında Şəffaflıq 
Təşəbbüslərinə qoşulduğu barədə hansı məlumat-
lara maliksiniz” sualına respondentlərin böyük ək-
səriyyəti “Heç bir məlumata malik deyiləm” (40%) 
və “Qismən məlumatlıyam” (15%) cavabını seçib. 
27% isə suala şərh verə bilməyib.

Azərbaycanın MHŞT-də iştirakı barədə məlu-
matlı olan sorğu iştirakçılarının 33%-i bu məlumatı 
QHT-lərdən, 28%-i müxtəlif informasiya saytların-
dan və sair əldə edib. 

Respondentlərin 37%-i Mədən Sənayesin-
də Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyası barədə 
məlumatlı, 33%-i qismən məlumatlıdır, 22% isə 
məlumatsızdır. Koalisiya barədə məlumatlı olanla-
rın 30%-i məlumat mənbəyi kimi QHT-ləri, 25%-i 
informasiya saytlarını göstəriblər.

MHŞT prinsipləri ilə tanış olan sorğu iştirakçıları 
cəmi 18% təşkil edir, 58%-in bu barədə heç bir 
məlumatı yoxdur, 20% qismən məlumatlıdır, 4% 
isə bu məlumatı almaqda maraqlı deyil.

“Azərbaycanda şəffaflıq amilinə necə baxırsız” 
sualını cavablandıran respondentlərin əksəriyyəti 
bütün sahələrdə şəffaflıq olmalıdır (73%) cavabı-
nı verib. 21% hesab edir ki, şəffaflıq korrupsiyanın 
qarşısını alır.

Respondentlərin tam yarısı Azərbaycanın ha-
silat sektorunda çalışan xarici şirkətlərin fəaliyyətin-
dən razı deyil. 6%-in bu şirkətlər barədə məluma-
tı yoxdur, 10% şirkətləri vətəndaşlara açıq hesab 
etmir, 23% isə hesab edir ki, mədən hasilatı ilə 
məşğul olan şirkətlər vergi və rüsumları ödəməkdə 
maraqlı deyillər.

Sorğudan çıxan nəticələr əsasında bir sıra töv-
siyələr hazırlanıb.

Vətəndaşlardan  
MHŞT soruşulub



EİTİ və AZƏRBAYCAN26



Buraxılış N1 27

XƏBƏRLƏR

Neft Fondunun vəsaitlərin idarə 
olunmasından gəlirləri artıb

2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərbay-
can Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 
büdcə gəlirləri 6 618,6 milyon manat, büdcə xərcləri 
isə 3 823,1 milyon manat təşkil edib.

Fondun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatına 
görə, cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində ARDNF-nin 
neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlir-
ləri 5 883,8 mln. manat, o cümlədən mənfəət neftinin və 
qazın satışından 5 867,0 mln. manat, bonus ödənişləri 
0,1 milyon manat, tranzit gəlirləri 13,4 mln. manat və akr-
hesabı ödənişlər 3,3 mln. manat təşkil edib.

Fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən 
gəlirlər isə 734,8 milyon manata bərabər olub.

Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərqlə 
bağlı ARDNF-nin büdcədənkənar gəliri 2 612,3 mln. manat 
təşkil edib.

Hesabat dövrü ərzində ARDNF-nin 2016-cı il büdcəsi-
nin icrası çərçivəsində 3 260,0 mln. manat vəsait dövlət bü-
dcəsinə transfert edilib. Bundan əlavə, qaçqın və məcburi 

köçkün ailələrinin məskun-
laşdırılması və sosial-məişət 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
üzrə tədbirlərin həyata keçiril-
məsinə 73,8 mln. manat, Sa-
mur-Abşeron suvarma sistemi-
nin yenidən qurulmasına 39,1 
mln. manat, Bakı-Tbilisi-Qars 

yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 48,6 
mln. manat, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliy-
yələşdirilməsinə 20,8 mln. manat yönəldilmişdir. “Cənub 
Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə 241,9 mln. manat, “STAR” neft 
emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Res-
publikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsinə isə 127,0 
mln. manat vəsait ayrılıb. 2016-cı il ərzində ARDNF-nin 
idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 11,9 mln. manat təşkil edib.

2016-cı il oktyabrın 1-nə Fondun aktivləri 2016-cı ilin 
əvvəlinə (33 574,1 mln. ABŞ dolları) nisbətən 6,7% arta-
raq 35 822,1 mln. ABŞ dollarına (Bu vəsaitin 33 949,6 mln. 
ABŞ dollarına bərabər hissəsi investisiya portfelinin payına 
düşür. Manat vəsaitlərinin valyuta ifadəsində həcmi isə 
1 872,5 mln. ABŞ dollarına bərabər olub) bərabər olub.

Regionlarda MHŞT-nin yeni 
standartına uyğun açıqlanan 
hesabat təbliğ olunub
Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə 
“Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüsünün 
regionlarda təbliği” layihəsini həyata keçirib.

Təşkilatın sədri Xalid Kazımo-
vun sözlərinə görə, layihə-
nin məqsədi MHŞT üzrə 

yeni standarta uyğun açıqlanan il-
lik hesabat məlumatlarının region 
əhalisinə çatdırılması, MHŞT-nin 
mahiyyəti, hasilat sənayesindən 
əldə olunan gəlirlər və onların 
xərclənməsində şəffaflığın təmini 
üçün əhalinin maarifləndirilməsi 
və MHŞT-nin tətbiqi sahəsində 
vətəndaş cəmiyyəti iştirakçılığının 
gücləndirilməsi olub. 

Layihı çərçivəsində MH-
ŞT-nin mahiyyəti, vətəndaşların 
MHŞT ilə bağlı məlumatları əldə 
edə bilmələri üçün mövcud olan 
elektron resurslar, şirkətlərin sosial 
məsuliyyəti ilə bağlı məlumatların 
əks olunduğu buklet hazırlanıb. 
Bundan əlavə, Tərtər, Naftalan, 
Mingəçevir və Göygöl rayonla-
rında məlumatlandırma xarakterli 
seminarlar təşkil olunub.

“Kanal 13” televiziyasında 
(“Hüquqi işığında” verilişi) iki veri-

liş hazırlanıb. Verilişlər həm “Kanal 
13”, həm də Mingəçevir TV-də ya-
yımlanıb. Seminar və TV verilişlə-
rində layihənin eksperti, Çoxtərəfli 
Qrupun üzvü Azər Mehtiyev və 
X.Kazımov iştirak ediblər. Verilişləri 
aşağıdakı linklərdən izləmək olar:

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=noulWf6cIdQ&feature=-
youtu.be

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=yJW1mR7KQmo
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Layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə 
baş tutub.

Layihənin rəhbəri Şaban Nəsirovun sözlərinə görə, 
layihənin əsas məqsədi Mədən Sənayesində 

Şəffaflı Təşəbbüsü, bu prosesin dövlətmizə, cəmiyyət-
mizə faydalarının əsasən gənc nəsil arasında təbliğ edilmə-
si olub. Layihə çərçivəsində mövzu ilə bağlı dəyirmi masa-
lar təşkil olunub. Dəyirmi Masalarda Mədən Sənayesində 
Şəffaflıq Təşəbbüsü ilə bağlı gəncləri maraqlandıran, nara-
hat edən suallara layihə rəhbəri, ekspertlər, bu prosesdə 
yaxından iştirak edən QHT təmsilçiləri cavab verib.

Tədbirlərdə “Azərbaycanda MHŞT-nin tətbiqinə kim 
rəhbərlik edir?”, “Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüsü 
nələri tələb edir?”, “Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəb-
büsü çərçivəsində hansı məlumatlar açıqlanır?”, “Məlu-
matlar necə açıqlanır və etibarlılığı necə təmin edilir?” 
kimi suallar ətrafinda geniş diskussiyalar aparılıb.

Dəyirmi masalarda həmçinin təşkilatın ekspertləri-
nin hazırladığı maarifləndirici materiallar gənclərə təq-
dim olunub.

İctimai Birliyin rəhbəri İlqar Hüseynlinin verdiyi 
məlumata görə, layihənin əsas məqsədi Mədən 
Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsləri haqqında 

cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini məlumatlandır-
maq,tədqiqat xarakterli rəy sorğusu təşkil etmək, 
prosesdə Vətəndaş Cəmiyyətinin iştirakıının, həmçi-
nin QHT- lərin rolunun gücləndirilməsi olub. Layihə 
çərçivəsində Quba, Şabran, Şamaxı, Şirvan və Bilə-
suvar rayonlarında fəaliyyət göstərən şirkətlərlər,yerli 
icmalar və yerli hakimiyyət orqanlarının nümayən-
dələrinin,yerli vətəndaşların, QHT, KİV və ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə seminarlar keçirilib. 

Seminarlarda çıxış edən layihə ekspertləri Nəsimi 
Məmmədli, Nəsrulla Nurullayev, Məlahət Mürşüd-
lü və birlik rəhbəri İ.Hüseynli Mədən Sənayesində 
Şəffaflıq Təşəbbüsü, bu Təşəbbüsdə Azərbaycanın 
iştirakçılıq vəziyyəti, vətəndaşların məlumatlara çıxış 
imkanları,yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində ha-
silat sənayesinə daxil olan şirkətlər və onları üzərinə 
düşən korporativ məsuliyyətlər, hasilatın pay böl-
güsündə iştirak edən şirkətlər və pay bölgüsünün 
mexanizmləri barədə iştirakçılara ətraflı məlumat ve-
riblər, mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb. 

Seminarlarda həmçinin neft hasilatı ilə məşğul 
olan Qarasu,Şirvanoil kimi şirkətlərin nümayəndələri 
iştirak ediblər. Onlar hasilatın indiki vəziyyəti, MHŞT 
və yeni standartların tələbləri istiqamətində çıxış 
ediblər, iştirakçıların suallarını cavablandırıblar.
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Beş rayonda MHŞT-yə dair 
maarifləndirmə tədbirləri təşkil 
olunub
Sosial Strateji Tədqiqatlar və Analitik Araş-
dırmalar İctimai Birliyi (SSTAA İB) Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hö-
kumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 
maliyyə dəstəyi ilə “Mədən sənayesində şəf-
faflığın artırılması istiqamətində vətəndaşlar 
arasında maarifçilik kampaniyalarının təşkili” 
layihəsini həyata keçirib.

Saatlı və Sabirabadda MHŞT 
təbliğ olunub
“Aran” Ekoloji Maarifləndirmə İctimai 
Birliyi Saatlı və Sabirabad rayonları 
ərazisində “Mədən  Sənayesində Şəffaflıq 
Təşəbbüsünün gənclər arasında təbliğ və 
təşviqi” adlı layihə həyata  keçirib.
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Şirkətin mətbuat xidmətindən verilən məlu-
mata görə, sentyabrın 20-dən ilkin sifariş top-
lanmasına başlanan SOCAR istiqrazlarının (5 

il müddətli, 3 aydan bir faiz ödənişli, 100 milyon 
ABŞ dolları məbləğində buraxılan) sifariş toplanma 
prosesi oktyabrın 10-da başa çatıb. Bu müddətdə 
SOCAR istiqrazları üçün 203 milyon 604 min ABŞ 
dolları məbləğində ilkin sifariş toplanıb. 

Oktyabrın 18-də SOCAR-ın baş ofisində istiqraz  
satışının yekunlaşması və təkrar bazar əməliyyat-
larının başlanması ilə bağlı mətbuat konfransı ke-
çirilib. Konfransda SOCAR prezidenti Rövnəq Ab-
dullayev bildirib ki, satışlarda üstünlük fiziki şəxslərə 
verilib, sifarişlərin 90 faizdən çoxu onlara aid olub. 
SOCAR prezidenti qeyd edib ki, 14 oktyabrda Bakı 
Fond Birjasında SOCAR istiqrazları yerləşdirilib və 5 
il müddətində, yəni 2021-ci ilədək onların təkrar 
bazarda tədavülü davam edəcək. 

Bildirilib ki, artıq ikinci bazar əməliyyatlarına 
start verilib və yerli investorlarla bərabər xarici ölkə 
vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərin də SOCAR is-
tiqrazlarını ikinci bazardan əldə etmək imkanı var. 

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koali-
siyasının eksperti İlham Şaban hesab edir ki SOCAR 
istiqrazlarının buraxılması şirkətin maliyyə vəziyyəti ilə 
bağlı olmayıb: “Onlar özləri açıqlama verəndə bildir-
mişdilər ki, burada məqsəd SOCAR-ın maliyyə vəziy-
yəti deyil. Çünki məbləğ kiçikdir - 100 milyon dollar 
onlar üçün elə bir yetərli vəsait deyil. Həqiqətən də, 
SOCAR özünün daxildəki layihələri - qazma əməliy-
yatları üçün 1 milyard manat Beynəlxalq Bankdan 
kredit götürmüşdü 2015-ci ilin sonunda. O zamanın 
kursu ilə bu elə 1 milyard dollara yaxın vəsait idi. He-
sab edirəm ki, SOCAR bununla əhalinin əlində olan 

xarici valyutanın real sektora cəlb edilməsi nümunə-
si və Bakı Fond Birjasının canlandırılması yönümün-
də detonator rolunu oynamağa çalışdı.”

Mütəxəssis deyir ki, istiqrazlar vasitəsilə borc-
lanma dünya praktikasında geniş yayılıb: “İstiqraz 
nədir – bond. Bunu nəinki neft şirkətləri, istənilən 
şirkət buraxır ki, layihələrini həyata keçirsin. Bond 
da nədir - kreditin bir formasi - sadəcə, onu bank-
dan, maliyyə institutlarından deyil, fond birjaların-
dan əldə edir - qiymətli kağızını satmaq vasitəsilə. 
Məsələn, Rusiyanın LUKoil şirkəti  2017-ci ildə 1 
milyard avroluq bond buraxmağa hazırlaşır.” 

Ekspertin fikrincə, SOCAR təkrar istiqraz buraxa 
bilər - əgər ehtiyac yaranarsa: “İkinci bir tərəfdən, 
borclanmaya getmək də o qədər arzuolunan de-
yil. Hesab edirəm ki, bunu digər özəl və də dövlət 
şirkətləri də etməlidirlər. Ancaq əllərində real layihə 
varsa... Tutaq ki, camaatdan 100 milyon alıb - ondan 
130 milyon qazanmayacaqlarsa və bundan dövlətə 
20 milyon vergi, 5 milyon insansalara divident və öz-
lərinin də bir o qədər mənfəəti olmayacaqsa, onda 
həmin şirkətlər adlarını niyə biznes layihələrinə yaz-
dırırlar... onların yerinə daha uğurlu adlar gəlməlidir...”
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SOCAR daxili bazarda 100 milyon dollarlıq 
istiqraz yerləşdirib.

SOCAR 
100 milyon dollarlıq 
istiqraz buraxdı

İlham ŞABAN
Ekspert
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