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ÜMUMI DAVAMLILIQ: 4.7 
 
Azərbaycanda neft hasilatının kəskin yüksəliși 
son beș il ərzində ÜDM-in orta hesabla 20 faiz 
artımına səbəb olub. Amma Azərbaycan 
QHT-ləri bu kəskin iqtisadi artımdan 
yararlana bilməyiblər. Korrupsiya Azərbaycan 
cəmiyyətində institutlașaraq həm sosial, həm 
də iqtisadi inkișafa maneçilik törədir. 
Hökumət nümayəndələri QHT-lərin 
inkișafında maraqlı görünmürlər, bir çox 
hallarda isə onlarla iș birliyindən çəkinirlər. 
Bəzi QHT-lərin fikrincə, hökumət güclü 
vətəndaș cəmiyyətinin yaradılması və vacib 
məsələlərdə ictimai fikrin qabardılmasında 
maraqlı deyil.  

Azərbaycanda QHT sektoru fəal olsa da, tam 
inkișaf etməyib. Qeydə alınan QHT-lərin sayı 2725 
olub ki, bunların da əksəriyyəti ictimai birliklərdi. 
Cəmi 1350 QHT ötən il Maliyyə Nazirliyinə 
maliyyə hesabatı verib, bu isə o deməkdir ki, bütün 
qeydə alınmıș QHT-lərdən yarısı fəaliyyət göstərir. 
Təqribən 1000 QHT qeydiyyatsız fəaliyyət 

göstərməkdədir. Rəsmi məlumatlara görə, QHT-lər təhsil, iqtisadiyyat, səhiyyə, demokratiya, insan 
haqları, ətraf mühit, əlillər, gənclər və gender proqramları üzrə ümumilikdə 24 sahə üzrə layihələrə 
cəlb olunublar. QHT-lərin əksəriyyəti beynəlxalq donorlar və xarici ölkə səfirliklərinin ayırdığı 
qrant vəsaitlərindən asılı vəziyyətdədirlər. QHT-lərə Dövlət 
Dəstəyi Șurasının (QHT Dəstək Șurası) hesablamalarına görə, 
Azərbaycanda QHT-lərin fəaliyyətindən 1, 9 milyon nəfər faydalanıb. 
2010-cu ilin göstəricilərinə görə (bu, sektora dair bu istiqamətdə 
aparılan hələ ki, yeganə arașdırmadı), QHT-lər öz fəaliyyətlərinə 250 
min könüllü cəlb ediblər. 

Artıq 4 ildir ki, fəaliyyət göstərən QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Șurası 
üçüncü sektor və hökumət arasında sanki körpü rolunu oynamağa 
çalıșır, QHT-lərin sözünü, problemlərini yuxarılara çatdırmaq istəyir. 
Bu il Șura QHT sektorunun ișinə ciddi təsir edə biləcək 4 qanun 
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layihəsi hazırlayaraq ictimai müzakirə və Milli Məclisə təqdim edib. Bunların arasında ən mühümləri 
“Sosial sifariș” və “İctimai iștirakçılıq haqqında” qanun layihələridir.  
 

HÜQUQI MÜHIT: 4.7 

Azərbaycanda QHT-lər çətin hüquqi mühitdə 
fəaliyyət göstərməli olurlar. QHT-lərin qeydiyyatı 
hələ də, əziyyətlə bașa gəlir. İllər üzrə statistika 
bu sahədə vəziyyətin getdikcə pisləșdiyini göstərir. 
Belə ki, 2009-cu ildə 162, 2010-cu ildə 124 QHT 
qeydə alındığı halda, 2011-ci ildə cəmi 103 QHT 
qeydiyyatdan keçib.  

QHT-lər qeyd edirlər ki, Azərbaycanda 
kommersiya qurumları 3 günə qeydə alındığı halda, qeyri-kommersiya qurumu olan QHT-lərin 
qeydiyyatı orta hesabla 140 iș gününə bașa gəlir. Ədliyyə Nazirliyi mütəmadi əsasda yeni, eyni 
zamanda artıq illərdir ki, fəaliyyət göstərən  QHT-ləri qeydə almaqdan imtina edir. QHT-lərin 
qeydiyyatından imtinalar daha çox Nizamnamələrə olan iradlarla bağlı olur, məsələn, nizamnamənin 
bütün təsisçilər tərəfindən imzalanmadığı, təșkilatın fəaliyyət göstərəcəyi ərazisinin qeyd olunmadığı 
bildirilərək sənədlər geri qaytarılır.  

QHT-lər bu vəziyyətdən çıxıș yolu kimi hamının ehtiyaclarına uyğun ola biləcək standart nizamnamə 
nümunəsinin hazırlanmasını təklif edirlər, hərçənd ki, bu təklif sektorda tam dəstək qazanmayıb. 
QHT-lərin qeydiyyatı məcburi olmasa da, onlar qrant almaq üçün qeydə alınmalıdırlar.  

2011-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyat üçün müraciət edən QHT-lərdən qanuna zidd olaraq bəzi 
əlavə sənədlərin təqdim edilməsini də istəyib. Məsələn, bəzən təsisçilərin məșğuliyyəti, siyasi 
mənsubiyyəti ilə bağlı məlumatlar tələb olunub. Digər tərəfdən, QHT-lərdən qeydə alınmaq üçün 
icra hakimiyyəti orqanlarından və ya QHT Dəstək Șurasından verilmiș zəmanət məktubunun təqdim 
edilməsi tələb olunur. Bu cür sənədləri isə heç də bütün təșəbbüsçülər əldə edə bilmirlər. Yerli 
məhkəmələr qeydiyyatından imtina olunan QHT-lərin șikayətlərini səmərəli arașdıra bilmirlər.  

2010-cu ildə bir qrup QHT qeydiyyat prosesinin sadələșdirilməsini özündə əks etdirən təkliflər 
paketini ölkə prezidentinə təqdim edib. Bu təkliflər arasında qeydiyyatda “bir pəncərə” sisteminin 
tətbiqi, bəzi qeydiyyat proseslərinin onlayn aparılması, qrant razılașmalarının onlayn qeydiyyat 
sisteminin tətbiqi var idi. Hökumət hələ ki, bu təkliflərə cavab verməyib.  

2011-ci ildə hökumət qeydiyyat məsələlərini əsas gətirərək iki beynəlxalq QHT-nin ölkədə 
fəaliyyətini dayandırdı. ABȘ-ın Milli Demokratiya İnstitutunun (MDİ) yerli ofisi qeydə alınmadığına 
görə qapadıldı və fəaliyyətinə xitam verildi. MDİ son 5 il ərzində qeydiyyat üçün müraciət etsə də, 
onu qeydə almadılar. Gənclərin, insan haqları fəalları və jurnalsitlərin görüș yeri olan Norveçin İnsan 
Haqları Evi isə 2007-ci ildə qeydə alınmasına baxmayaraq, hökumət tərəfindən xəbərdarlıq aldı ki, 
Azərbaycan və Norveç arasında təșkilatın fəaliyyəti ilə bağlı ikitərəfli razılașma olmadığına görə, o, 
ölkədə fəaliyyətini davam etdirə bilməz.   

Qanunvericilik rəsmi șəxslərin QHT-lərin ișinə müdaxilə etməsinin məhdudlașdırlıması hallarını 
özündə əks etdirmir, nəticədə isə, QHT-lər, xüsusən də, region QHT-lərinin ișinə müdaxilələr 
nəzarət olunmayacaq həddə çatır. Regional QHT-lər hər hansı tədbir və ya aksiya keçirtmək üçün 
yerli icra orqanlarından icazə almalıdırlar. Belə icazə alınmadığı təqdirdə, polis tədbirlərə müdaxilə 
edir və təșkilatçılardan tədbiri dayandırmağı tələb edir. Șəkidə Sənətkarlar Assosiasıyasının təșkil 
etdiyi “Kooperasiya haqqında” qanun layihəsinin müsakirəsi icra hakimiyyətindən razılıq alınmadığına 
görə, yarımçıq saxlanılıb. Assosiasiyanın rəhbəri Fərhad Əzizov yerli icra hakimiyyətinə çağırılıb. Bu 
baxımdan regional QHT-lər özlərini yerli icra hakimiyyətindən asılı hesab edir və öz fəalyyətlərini 
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daha çox sosial, təhsil, gənclərlə iș, ekologiya və s sahələrdə qurub, siyasi-ictimai, insan haqları ilə 
bağlı mövzulardan uzaq olmağa çalıșırlar. 

2011-ci ildə hökumət məcburi daxili audit tələblərinə riayət etməyənlər üçün sərt cərimələr tətbiq 
etdi. Amma bir qədər sonra QHT Dəstək Șurasının müdaxiləsindən sonra QHT-lərin əksəriyyətini 
təșkil edən ictimai birlikləri məcburi audit keçməli olanların sırasından çıxartdı. Fondlar hələ də 
audit keçməlidirlər, amma bunlar azlıq təșkil edirlər.  

QHT-lər qrant, ianə və xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə vergiyə cəlb edilmirlər. Amma mal və 
xidmətlərin satıșından əldə olunan gəlir, hətta bu gəlir qanunla müəyyən edilmiș məqsədlər və ya 
xeyriyyəçiliyi dəstəkləmək üçündürsə, vergiyə cəlb oluna bilər. Yerli biznes qurumları və 
filontropistlərə xeyriyyə ișləri və ya sosial layihələri maliyyələșdirərkən heç bir vergi güzəști edilmir.  

2011-ci ildə QHT Dəstək Șurası “Sosial sifariș”, “İctimai iștirakçılıq” və “Peșə  birlikləri” haqqında 
qanun layihələrini hazırlayaraq Azərbaycan parlamentinə müzakirə üçün təqdim etdi. Təqdim edilən 
layihələr arasında Korporativ Sosial Məsuliyyət barədə xartiya da var idi. 30 dekabr, 2011-ci il 
tarixdə qəbul edilən “Sosial sifariș haqında” qanun hökumətə sosial layihələrin həyata keçirilməsi 
ișinə QHT-ləri cəlb etmək imkanı verəcək. 2011-ci ilin sonlarında Milli Məclisdə müzakirələri 
keçirilən “İctimai iștirakçılıq haqqında” qanun layihəsi milli proqramların həyata keçirilməsi və onlara 
ictimai nəzarət ișində üçüncü sektorun oynayacağı roldan bəhs edir. “Peșə birlikləri haqqında” 
qanun layihəsi müxtəlif peșə birliklərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onların ișinin 
gücləndirilməsini təklif edir. Nəhayət, “Korporativ Sosial Məsuliyyət” (KSM) xartiyası KSM-in nə 
olduğunu izah edir və biznes qurumlarına sosial layihələrin həyata keçirilməsində QHT-lərlə 
əməkdașlıq etməyi tövsiyyə edir. 

QHT sektoru ilə ișə cəlb edilən hüquqșünaslar azlıq təșkil edirlər. Nadir hallarda QHT-lər hər hansı 
çətinliklə üzləșdikdə hüquqi məsləhətlərdən yararlanırlar. Hüquqi dəstək və məsləhətlər, xüsusilə, 
regionlarda fəaliyyət göstərən QHT-lərə az əlçatandır.  
 
TƏȘKILATI BACARIQLAR: 4.5 

QHT-lər bildirirlər ki, yerlərdə insanlar onların 
təșəbbüslərini müsbət qarșılayır və hər cür 
əməkdașlığa hazır olduqlarını bildirirlər. Amma bir 
sıra hallarda hökumət icma və dəstək qruplarının 
yaradılmasına mane olur. Acıq Cəmiyyət İnstitutu 
Yardım Fondunun dəstəyi ilə “Kür” Vətəndaș 
Cəmiyyəti Qərargahı Kür çayının dașmasından yerli 
icmalara dəyən ziyanla bağlı alternativ hesablamalar 
aparmağa çalıșırıb. “Kür” Vətəndaș Cəmiyyəti 

Qərargahının üzvləri fəlakət bölgəsində yerləșən 19 kənddə 21 gün ərzində 2000- dən çox fərdi 
yașayıș evlərində monitorinqləri həyata keçirmiș, yerli sakinlərlə görüșmüș, onların iștirakı ilə hər 
bir ev, təsərrüfat üçün fərdi məlumat anketi tərtib olunmușdur. Amma yerli icra hakimiyyəti 
strukturları heç bir izahat vermədən layihəni dayandırıb, qərargahın üzvləri polis idarəsinə aparılaraq 
saatlarla sorğu- suala tutulublar, onlardan ərazini tərk etmək tələb olunub. Son zamanlar, bəzi QHT-
lər öz auditoriyalarına yetișmək, ictimai məlumatlandırma ișləri üçün sosial mediadan da istifadə 
etməyə bașlayıblar.  

QHT-lər idarəetmə və strateji planlașdırma ișində çatıșmazlıqlara malikdirlər. Hələ də gündəlik 
qərar qəbul edilməsi prosesində strateji məqsədlər prizmasından təhlillər aparılmır.  

QHT-lərin Nizamnaməsində onların strukturu, idarəetmə orqanları, vəzifə bölgüsü aydın șəkildə 
təsvir edilir, amma praktikada QHT-lərin çoxu bu sistemi tətbiq etmirlər. Maliyyə çatıșmazlığı 
üzündən əksər QHT-lərdə daimi əsaslarla ișləyən ișçilər az sayda olur. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 
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Șurasının hesablamalarına görə, 2010-cu ildə Azərbaycanda QHT sektorunda 3979 nəfər daimi, 3031 
nəfər müvəqqəti çalıșıb. Bu sferada fəaliyyət göstərənlərin 500 min üzvü və könüllüsü var. QHT-lər 
mühasib, İT mütəxəssis, hüquqșünasları və s. məsləhətçi kimi ișə cəlb edirlər, amma nadir hallarda 
belə ișçilər daimi əsaslarla ișə götürülür.   

QHT-lərin əksəriyyəti, xüsusən də, iri șəhərlərdə fəaliyyət göstərənləri müasir texniki avadanlıqlar 
və İnternetə malikdirlər. Amma regionlarda QHT-lərin bir çoxunun ofisi yoxdur və ya olan ofis adi 
ișgüzar tələblərə cavab vermir, isidici-soyuducu sistemi olmur, köhnə avadanlıqlara malik olur.  
 
MALIYYƏ IMKANLARI: 5.5 

Rəsmi məlumatlara görə, Azərbaycanda qeyri-
hökumət təșkilatları sektorunun 2011-cu il üçün 
qrant büdcəsi 29 milyon manat (təqribən 37 milyon 
dollar) olub. Bu məbləğin cəmi 2,05 mln manatı 
(2,6 milyon dollar) dövlətin ayırmasıdır və QHT-
lərə Dövlət Dəstəyi Șurası vasitəsilə paylanılıb. 
Yerdə qalan məbləğ isə əsasən xarici donor 
təșkilatlarının ayırmalarıdır. 2010-cu ildə QHT-lərin 
ümumi büdcəsi 30 milyon manat (təqribən 38 

milyon dollar) olub. Bu məbləğin 2,1 mln manatını (təqribən 2,7 mln dollar) QHT Dəstək Șurası 
ayırıb. 2009-cu ildə isə ümumi büdcə 20 mln manat (təqribən 25,5 mln dollar) olub ki, bunun da 2,06 
mln manatını (təqribən 2,6 mln dollar) QHT Dəstək șurası verib.  Ümumilikdə, yerli QHT-lərin 
maliyyə mənbələri çeșidli deyil və daha çox donor təșkilatlarının qrantlarından və xeyriyyə 
fondlarının əvəzsiz yardımlarından əmələ gəlir.  

Azərbaycanda vətəndaș cəmiyyətinin inkișafına ayrılan məbləğ azalmaqdadır. 2012-ci ildə Açıq 
Cəmiyyət İnstitutu – Soros Fondunun qrant proqramlarını dayandırması vəziyyəti daha da 
ağırlașdıracaq. Proqramları dayandırmazdan əvvəl fond 2010-cu ildə müxtəlif layihələrə 2,8 milyon 
dollar ayırıb. 2011-ci ildə isə bu məbləğ 600 min dollar olub.  

Biznes qurumlarından olan ayırmalar QHT-lərin gəlirlərinin elə də əhəmiyyətli hissəsini təșkil etmir. 
Biznes strukturları üçüncü sektor ilə əməkdașlığa həvəs göstərmirlər, ölkədə korporativ sosial 
məsuliyyət anlayıșı tam anlașılan səviyyədə deyil, vergi siyasəti xeyriyyəçiliyə stimul yaratmır. 
Bununla yanașı, Azərbaycanda imzalanan neft müqavilələrində xüsusi bənd var ki, neft șirkətləri əldə 
etdikləri gəlirin sazișlə müəyyənləșdirilən hissəsini sosial sərmayəyə yatırmalıdır. Adətən bu 
gəlirlərin 4-5 faizini təșkil edir. Amma bir qayda olaraq, neft șirkətləri ictimai dəstək proqramlarına 
cüzi vəsait ayırırlar. Düzdür, bu sahədə xüsusi arașdırılma aparılmayıb. Amma, ümumilikdə, belə 
ayırmalar  șəffaf deyil, ya da ehtiyac duyulan sahələrə yönəlmir.  

Ayrı-ayrı șəxslər QHT-lərin fəaliyyətini fərdi șəkildə dəstəkləmirlər və üzvlük haqqları QHT-lərin 
gəlirlərinin çox az bir hissəsini təșkil edir.  

Hökumətin sektora yönəltdiyi vəsaitlər məhduddur, amma 2011-ci ilin sonunda qəbul olunan “Sosial 
sifariș haqqında” Qanun dövlət tenderlərində iștirak üçün QHT-lərin șanslarını artıracaq.  

QHT-lər Maliyyə Nazirliyinə illik hesabat verməlidirlər. Maliyyə Nazirlyinin məlumatına görə, 2011-
ci ildə 1350 QHT bu hesabatı verib, bu isə qeydə alınan QHT-lərin təqribən yarısıdır. 2010-cu ildə 
isə qeydə alınmıș QHT-lərin yalnız üçdə biri hesabat vermișdilər. Bir çox QHT-lər hesab edirlər ki, 
tələb olunan hesabat formaları həm çox mürəkkəb, həm də göstəricilərin böyük əksəriyyəti 
mövcud QHT-lərin maliyyə fəaliyyətindən kənardır. Əksər QHT-lər bildirirlər ki, hesabat tələbləri 
kiçik QHT-lərin fəaliyyətinə uyğunlașdırılmalıdır. Çünki Azərbaycan QHT-lərinin mütləq əksəriyyəti 
üçün həmin göstəricilər üzrə hər hansı maliyyə əməliyyatları aparılmır. QHT-lərin əksəriyyətinin 
daimi əsaslarla ișləyən mühasibatları yoxdur. Regionlardakı QHT-lər isə maliyyə hesabatlarını 
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göndərməkdə ciddi problemlərlə üzləșdiklərini bildirirlər. Onlar hesabatlarının hər dəfə geri 
qaytarıldığını, bəzən  hesabatı 4-5 dəfə göndərməli olduqlarını qeyd edirlər.  
 
İCTIMAI MƏLUMATLANDIRMA: 4.6 
Hökumət hələ də əksər ümumrespublika səviyyəli layihələrdə və qərar qəbul etmə prosesində 

QHT-lərlə əməkdașlığa ehtiyatla yanașır. Amma 
bu vəziyyət tədricən dəyișməkdədir.  Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin bir neçə deputatı QHT 
rəhbəridir. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Șurasının 11 
üzvündən 8-i QHT nümayəndələridir. İctimai 
Televiziya və Radionun Yayım Șurasının 4 üzvü də 
QHT-ləri təmsil edir. Həmçinin, QHT təmsilçiləri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
KİV-in İnkișafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 

Müșahidə Șurası, Azərbaycan Respublikasının Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkișaf Fondunun Müșahidə 
Șurası, Əsir, itkin düșmüș, girov götürülmüș vətəndașlarla iș üzrə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında yaradılmıș YUNESKO üzrə Azərbaycanın Milli Komissiyası, Əfv 
Məsələləri Komissiyası , Təhsil üzrə Komissiya, Sahibkarlar Șurası və Heraldika Șurasının ișində də 
iștirak edirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qurumlarda təmsil olunan QHT-lərin əksəriyyəti hökumətə yaxın hesab 
olunurlar. Bu baxımdan, dövlət șuralarında QHT-lərin təmsilçiliyi qərar qəbul etmə prosesində 
QHT-lərin rolunun artmasına elə də təsir göstərməyib.   

Milli Məclisə təqdim olunan bəzi qanun layihələri, “İnformasiya əldə etmək haqqında” və “Kütləvi 
informasiya vasitələri haqqında” Qanunlara dəyișikliklər barədə layihələr QHT təmsilçilərinin də 
daxil olduğu ișçi qruplar tərəfindən hazırlanmıșdır. Bundan bașqa, “Damazlıq heyvandarlıq haqqında”, 
“Arıçılıq haqqında”, “Atçılıq haqqında” qanun layihələri müvafiq profil üzrə QHT-lərin iștirakı ilə 
hazırlanmıșdır.  

QHT Dəstək Șurası bəzi QHT-ləri 2011-ci ildə özünün qanunvericilik təșəbbüslərində iștirak 
etməyə dəvət edib. Məsələn, Konstitusiya Arașdırmaları Fondu “İctimai iștirakçılıq”, Ümid 
Humanitar Sosial Dəstək Mərkəzi Korporativ Sosial Məsuliyyət xartiyasının hazırlanmasında iștirak 
edib. QHT-lər sektorun ișinə müsbət təsir göstərəcək bu sənədlərin təbliği ilə də məșğul olublar. 

 
XIDMƏTLƏRIN TƏCHIZATI: 4.6 

Çox az sayda QHT öz hədəf qruplarının ehtiyaclarını qiymətləndirir, əvəzində isə öz 
fəaliyyətlərində donor təșkilatlarının 
prioritetlərinə üstünlük verirlər.  

QHT-lər iqtisadi fəaliyyətlə məșğul ola bilsələr 
də, bu mənbələrdən olan gəlirlər cüzidir. Kasad 
bacarıqlara malik olmaları səbəbindən QHT-lər 
az sayda ödənișli xidmətlər təklif edə bilirlər. Bu 
xidmətlər adətən mühasibatlıq, kompüter 
təlimləri və ya xarici dillər kursları olur. QHT-
lər bəzi sosial, tibbi və ya humanitar xidmətlər 

göstərə bilsələr də, bu sahələrdən gəlir əldə edə bilmirlər, çünki əksər hallarda yerlərdə adi 
vətəndașlar bu cür xidmətlərin haqqını ödəmək iqtidarında deyillər.  
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“Sosial sifariș haqqında” Qanun 2011-ci ilin dekabrında qəbul olunub. Qanun QHT-lərə hökumət 
adından əlil, yetim, insan alveri qurbanları, yașlılar və sairə sosial xidmətlər göstərməyə imkan 
verəcək.  
 

İNFRASTRUKTUR: 4.4 
Adətən iri regional mərkəzlərdə QHT dəstək 
təșkilatları və resurs mərkəzləri fəaliyyət göstərir. 
Bununla yanașı, regiondakı QHT-lər az sayda 
mövcud olan resurs mərkəzlərinin iș 
keyfiyyətindən șikayət edirlər. Bəzi resurs 
mərkəzləri QHT-lər üçün öz ofis və 
avadanlıqlarını təklif edirlər.  

QHT-lər fandreyzinq, menecment, mühasibatlıq, 
trenerlərin hazırlanması sahəsində treninqlər təșkil ediblər. İl ərzində bu treninqləri keçən 
təlimçilər mövcud və yeni təlimçilərin bacarıqlarının artırılması üzərində ișləyiblər, baxmayaraq ki, 
yenə də təlimçilərin sayı azdır.  

QHT-lərin öz aralarında təșkilatlanması və șəbəkələr yaratması iși zəif də olsa, gedir. Hazırda 17 
koalisiya və șəbəkədə 1262 QHT birləșmișdir. Ümumilikdə, QHT-lər sektor daxilində baș verən 
istənilən təhlükəli tendensiya və ya icmanın dəyișən ehtiyacına çevik reaksiya göstərərək koalisiyalar 
formalașdıra bilirlər. 2011-ci ildə ən fəal koalisiyaların sırasında Mədən Sənayesində Șəffafflıq 
Təșəbbüsü, QHT Milli Forumu, QHT Əməkdașlıq Alyansı və İnsan Alverinə qarșı QHT 
Koalisiyalarının adlarını çəkmək olar. Șəbəkələșmə paytaxt Bakıda daha təșkilatlanmıș halda aparılır. 
Region QHT-ləri çox nadir hallarda koalisiyalarda birləșirlər.  

Sektor arasında əməkdașlıq ilkin mərhələsindədir. Yerli biznes nümayəndələri QHT-lərlə ișləməyə 
elə də həvəs göstərmirlər, amma aydın Korporativ Sosial Məsuliyyət strategiyasına malik olan bir 
sıra banklar, mobil operator və neft șirkətləri QHT-lərlə əməkdașlıq edirlər. QHT-hökumət 
əməkdașlığı ayrı-ayrı dövlət qurumlarının nə dərəcədə ictimaiyyətə açıq fəaliyyət göstərməsindən 
asılı olaraq dəyișir.  

 
İCTIMAI IMIC: 4.8 

Çap mediası QHT-lərin ișini fəal șəkildə 
ișıqlandırır. Ənənəvi media vasitələri ilə yanașı, bir 
sıra İnternet televiziya kanalları açılıb ki (“Kanal 
13”), məhz onlarda QHT sektoru nümayəndələri 
öz problemlərindən açıq șəkildə danıșmaq üçün 
tribuna əldə edirlər. Amma ölkədə İnternet 
istifadəçilərinin sayı az olduğundan bu cür İnternet 
kanallarını məhdud sayda tamașaçı izləyir.   

Dövlət qurumları və biznes sektorunun QHT-ləri 
qavrama səviyyəsi așağı olaraq qalır. Paytaxtda və iri șəhərlərdə QHT-lərin nə ișlə məșğul olduğu 
nisbətən yaxșı bașa düșülsə də, regionlarda bu sahədə vəziyyət ürəkaçan deyil.  

Bir sıra hallarda yüksək rütbəli dövlət məmurları QHT-lər barədə tənqidi fikirlər söyləyirlər. 
Məsələn, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov və bəzi iqtidaryönlü deputatlar QHT-ləri beynəlxalq 
təșkilatlardan qrant almaq üçün onlara qərəzli və yalan informasiya ötürməkdə suçlayıblar.  

Yerli icra orqanları QHT-lərin xaricdən maliyyələșməsinə diqqət çəkirlər və bəzi regionlarda 
vətəndaș cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulur. Balakən rayon icra hakimiyyətinin 
nümayəndəsi “Yeni Fikir” Jurnalist Həmrəyliyi İctimai Birliyinin üzvlərinə bildirib ki, “onların icazəsi 
olmadan rayonda quș da uça bilməz”.  
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2011-ci ilin fevralında Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkișafına Yardım Fondu “QHT-lərin 
məsuliyyət xartiyası”nı hazırladı. 100-ə qədər QHT xartiyanı imzalayıb və QHT Dəstək Șurası 
xartiyanı təqdim etmək və daha çox QHT-ni cəlb etmək üçün ictimai dinləmələr təșkil edib. 
Xartiyanın imzalanmasında məqsəd ümumi iș prinsiplərini, eləcə də, onların tətbiqi siyasəti və 
praktikasını müəyyənləșdirmək və konkretləșdirmək, daxili və xarici hesabatlılığı, maraqlı tərəflərlə 
qarșılıqlı münasibətləri möhkəmləndirmək, digər ölkələrin və beynəlxalq QHT-lərin ən yaxșı 
təcrübəsini nəzərə almaq və təșkilatların məhsuldarlığını və səmərəliliyini artırmaqdır. Lakin 
xartiyanın elan edilməsindən ötən müddətdə QHT sektorunda vəziyyətə nəzərəcarpacaq dəyișiklik 
edə bilməyib.  

Fondlar illik hesabatlar dərc etmək məcburiyyətindədirlər. Əksər ictimai birliklər illik hesabatlar 
dərc etmirlər. Yalnız çox az sayda ictimai birlik mütəmadi olmasa da, illik hesabatlar hazırlayırlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qeyri Hökumət Təșkilatlarının Davamlılıq İndeksi (QHT Dİ) Mərkəzi və Șərqi Avropa, eləcə də, 
Avrasiya regionunda vətəndaș cəmiyyəti sektorundakı vəziyyəti təhlil edən analitik hesabatdı. Bu 
indeks son 15 il ərzində 24 ölkədə vətəndaș cəmiyyətinin vəziyyətindəki dəyișiklikləri izləyir. İndex 
QHT sektorundakı hüquqi mühit, təșkilati bacarıqlar, maliyyə imkanları, ictimai məlumatlandırma, 
xidmətlərin təchizatı, infrastruktur və ictimai imic məsələlərinə diqqət yetirərək ümumilikdə 
vətəndaș cəmiyyətinin mövcud olduğu durumu arașdırır. Hər bir göstərici 1 - ən çox, 7 - ən zəif 
inkișaf səviyyəsini göstərməklə 7 ballıq șkala ilə qiymətləndirilir. İndeks ABȘ Beynəlxalq İnkișaf 
Agentliyi və yerli təșkilatların əməkdașlığı sayəsində indeksin aid edildiyi hər bir ölkədə hazırlanır.  
  
Daha ətraflı məlumat üçün, əlaqə saxlayın – İqtisadi və Sosial İnkișaf Mərkəzi, info@cesd.az  
  
Mərkəzi, Șərqi Avropa və Avrasiya regionu üçün 2011-ci ilin QHT Davamlılıq İndeksinin ingilis dili 
versiyasını bu ünvanda tapa bilərsiniz: 
http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/ 
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2011 QHT DAVAMLILIQ İNDEKSİ BALLARI 
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Șimal 
Çex 
Respublikası 

2.8 3.0 3.2 2.1 2.4 2.8 2.4 2.7 

Estoniya 1.7 2.3 2.4 1.7 2.3 1.6 1.9 2.0 
Macarıstan M/D M/D M/D M/D M/D M/D M/D M/D 
Latviya 2.3 3.0 3.3 2.1 2.5 2.4 3.2 2.7 
Litva 2.2 2.9 3.2 2.0 3.4 3.0 2.6 2.8 
Polșa 2.2 2.6 2.7 1.7 2.2 1.7 2.2 2.2 
Slovakiya 2.8 3.0 3.4 2.5 2.5 2.3 2.4 2.7 
Sloveniya 3.3 3.8 4.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 

Orta  2.5 2.9 3.2 2.2 2.7 2.5 2.6 2.7 
Cənub  

Albaniya 3.9 3.9 4.6 3.6 3.7 4.0 3.8 3.9 
Bosniya 3.4 3.4 4.8 3.1 3.9 3.8 3.3 3.7 
Bolqarıstan 2.2 4.4 4.6 2.7 3.2 3.3 3.2 3.4 
Xorvatiya 2.9 3.0 4.3 3.1 3.2 2.7 3.0 3.2 
Kosovo 3.5 3.8 4.7 3.8 3.9 3.7 3.8 3.9 
Makedoniya 3.2 3.7 4.5 3.3 3.8 3.3 4.0 3.7 
Monteneqro 3.5 4.3 4.9 3.5 4.0 3.9 4.3 4.1 
Rumıniya 3.6 3.5 4.3 3.4 3.1 3.2 3.6 3.5 
Serbiya 4.1 4.3 5.4 3.6 4.2 3.7 4.5 4.3 

Orta  3.4 3.8 4.7 3.3 3.7 3.5 3.7 3.7 
AVRASİYA: Rusiya, Qərbi MDB və Qafqaz

Ermənistan 3.9 3.9 5.2 3.4 3.9 3.5 4.0 4.0 
Azərbaycan 4.7 4.5 5.5 4.6 4.6 4.4 4.8 4.7 
Belarus 6.9 5.1 6.5 5.8 5.5 5.4 5.9 5.9 
Gürcüstan 3.3 4.1 5.0 4.3 4.1 4.3 4.1 4.2 
Moldova 4.2 4.0 5.0 3.6 4.4 3.6 4.0 4.1 
Rusiya 4.5 4.3 4.8 4.0 4.2 4.0 4.7 4.4 
Ukrayna 3.5 3.5 4.3 2.6 3.3 3.4 3.6 3.5 

Orta 4.4 4.2 5.2 4.0 4.3 4.1 4.4 4.4 
MƏRKƏZİ ASİYA 

Qazaxıstan 3.9 4.2 4.6 3.9 4.0 3.7 4.1 4.1 
Qırğızıstan 3.9 4.3 5.3 3.2 4.0 3.7 4.1 4.1 
Tacikistan 4.9 4.5 5.6 4.8 4.4 4.5 4.5 4.7 
Türkmənistan 6.2 5.3 6.0 6.0 5.2 5.2 5.5 5.6 
Özbəkistan 6.0 5.5 6.2 5.9 5.4 5.6 5.6 5.7 

 Orta  5.0 4.8 5.5 4.8 4.6 4.5 4.8 4.8 
Avrasiya & Mərkəzi 
Asiya        Orta 

4.7 4.4 5.3 4.3 4.4 4.3 4.6 4.6 

 
M/D = Mövcud deyil - Texniki problemlərə görə ballar hesablanmayıb  
 


