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1 GİRİŞ/LAYİHƏNİN TƏSVİRİ 

1.1 Giriş 

İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün Dünya Bankının ekoloji və sosial siyasətində 
(ESS) qeyd edildiyi kimi, ekoloji və sosial normalar (ESN-lar) Borcalanlara layihələrin mənfi ekoloji 
və sosial risklərinin və təsirlərinin qarşısını almağa, minimuma endirməyə, azaltmağa və ya 
yumşaltmağa kömək etmək üçün layihədə tətbiq olunur. ESN10 – maraqlı tərəflərin iştirakı və 
məlumatlarıın açıqlanması1 Borcalan və layihənin maraqlı tərəfləri arasında açıq və şəffaf 

qarşılıqlı əlaqənin vacibliyini, eləcə də maraqlı tərəflərin effektiv iştirakının layihələrin ekoloji və 
sosial davamlılığını yaxşılaşdıra, layihənin qəbulunu artıra və uğurlu layihənin hazırlanması və 
həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verə biləcəyini vurğulayır. Beləliklə, Bank Borcalandan 
layihənin xarakterinə və miqyasına, onun potensial risk və təsirlərinə mütənasib olan maraqlı 
tərəflərin iştirakı planını (MTİP) işləyib hazırlamağı və həyata keçirməyi tələb edir.  

Bu MTİP ESN1 - ekoloji və sosial risklərin və təsirlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsində 
qeyd olunduğu kimi layihənin ekoloji və sosial qiymətləndirilməsinin, eləcə də layihənin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi kimi maraqlı tərəflərin iştirakı məqsədi ilə ESN 
10-a uyğun olaraq MKHŞYL üçün nəzərdə tutulub; beləliklə, bu layihənin hazırlanması və həyata 
keçirilməsinin ekoloji və sosial cəhətdən davamlı olmasını təmin edəcəkdir. 

1.2 Layihənin icmalı 

Layihənin inkişaf məqsədi (LİM) Azərbaycanda həssas məcburi köçkün ailələrinin bacarıqlarını, 
dəstək xidmətlərinə çıxışını və gəlir əldə etmək imkanlarını artırmaqdan ibarətdir. Layihə həmçinin 
həssas məcburi köçkünləri hədəf alan dolanışıq proqramlarını hazırlamaq və həyata keçirmək 
üçün hökumətin imkanlarını dəstəkləyəcəkdir. Əsas faydalananlar hazırda yaşayış şəraitinə görə 
yoxsul və həssas olaraq müəyyən edilmiş məcburi köçkünlər olacaqdır.  

Layihə Dünya Bankı tərəfindən idarə olunan Dövlət və Sülh Quruculuğu Fondunun qrant vəsaiti 
hesabına maıiyyələşdirilir. Azərbaycan Höküməti tərəfindən qrantın resipienti kimi Maliyyə 
Nazirliyi və layihənin əsas icraçı təşkilatı kimi Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsi təmsil olunublar. Layihənin idarə edilməsi məqsədilə Dövlət Qaçqınkom nəzdində 
Layihə İcra Qrupu (LİQ) yaradılıb.  

Layihə komponentlərinin fəaliyyəti və hədəflərinin xülasəsi  

 
LİM-ə nail olmaq üçün layihə əlaqəli və bir-birini tamamlayan üç əsas komponentdən ibarətdir. 
Komponentlər birlikdə sosial-iqtisadi imkanların yaxşılaşdırılmasına və məcburi köçkünlərin hədəf 
icmalara daxil edilməsinə yönəlib. 
 

Komponent 1: Bacarıqların inkişafı   

 
Bu komponent peşə təhsili, biznesin inkişafına dəstək və mentorluq, eləcə də digər həyati zəruri 
bacarıqlardan ibarət texniki yardım paketi vasitəsilə biznes/məşğulluq imkanlarını əldə etməkdə 
maraqlı olan məcburi köçkünlərə dəstək verəcəkdir. Bu komponentin məqsədi seçilmiş məcburi 
köçkünlərə peşə mənimsəmək və sonradan yeni bizneslərini inkişaf etdirmək və yaşadıqları 
yerlərdə iş yerləri əldə etmək imkanı verməkdir. Komponent müxtəlif yerli bizneslər üçün ehtiyac 
və potensial tələbi müəyyən etmək üçün birgə ev təsərrüfatları sorğusunu maliyyələşdirəcəkdir.  
 

                                                
1 Mənbə (səhifə 53-64): http://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/The-World-Bank-
Environmental-and-Social-Framework.pdf 
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Komponent 2: Məşğulluq və biznesin inkişafına dəstək 
 
Bu komponent peşə hazırlığını uğurla başa vurmuş məcburi köçkünlərin potensialının artırılması 
və yeni yaradılan biznes və iş yerlərinin davamlılığını dəstəkləmək üçün təlim, mentorluq, biznesə 
dəstək və məşğulluq xidmətlərini maliyyələşdirəcəkdir. Bu komponent məcburi köçkünlərə yeni 
biznes qurmaq və ya işləmək, gəlir əldə etmək, məcburi köçkün icmasının üzvlərini işə götürmək, 
öz icmalarına və bütövlükdə cəmiyyətə fayda gətirən mal və xidmətlər təqdim etmək səylərində 
dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Komponent həmçinin biznesin inkişafı üçün dəstəyi genişləndirmək 
və kredit götürmək qərarına gələnlərə daimi yardım göstərmək məqsədilə iştirakçılar, kommersiya 
bankları və mikrokredit agentlikləri arasında görüşlərin keçirilməsini təşviq edəcəkdir. 
 

Komponent 3: Vətəndaş iştirakı, sosial birlik, monitorinq və əməliyyat dəstəyi 

 
Bu komponent layihənin benefisiarları üçün dövlət xidmətlərinə çıxış, vətəndaşların və icmanın 
iştirakı, icma qruplarının yaradılması, etimad əsasında münasibətlərin qurulması və məcburi 
köçkünlərin yeni yaşayış mühitinə sülh yolu ilə və birgə keçidini dəstəkləmək üçün müvafiq üsullar 
üzrə təlimi dəstəkləyəcəkdir. Bu cür dəstək qarşıdakı aylarda və illərdə mühüm sosial-iqtisadi 
keçidin baş verə biləcəyi məcburi köçkünlərin cəmləşdiyi icmalarda sosial birliyin qurulmasına 
kömək edəcəkdir. İştirakçıların təliminə əlavə olaraq, bu komponent layihə iştirakçıları, onların ev 
təsərrüfatları, digər məcburi köçkünlər və digər maraqlı tərəflərlə (məsələn, treyser/benefisiarların 
sorğuları, benefisiarların rəyi/şikayət mexanizmləri, hökumət-vətəndaş cəmiyyəti birgə layihə 
komitəsi) vətəndaşların cəlb edilməsi üzrə intensiv təşəbbüsü hazırlamaq və həyata keçirmək 
üçün Azərbaycan hökumətinə dəstəyi əhatə edir. Bu komponent məcburi köçkünlərə dəstək 
fəaliyyətlərinin müxtəlif qrupların dəyişən ehtiyaclarına və istəklərinə cavab verməsi üçün 
vətəndaşlar və hökumət arasında davamlı əks əlaqə yaratmağa imkan verir. Bu komponentə 
həmçinin LİQ vasitəsilə Dövlət Komitəsi tərəfindən layihənin ümumi icrası, monitorinqi və 
qiymətləndirilməsi, eləcə də kommunikasiyalar üçün resurslar daxildir.  

1.3 MTİP-in məqsədi və vəzifələri 

Bu MTİP-n ümumi məqsədi aşağıdakı kimi ESN10-da qeyd olunan məqsədlərə uyğun olaraq 

bütün layihə dövrü ərzində ictimai məlumatın açıqlanması və məsləhətləşmələr daxil olmaqla, 
maraqlı tərəflərin iştirakı üçün mütəşəkkil bir proqram yaratmaqdan ibarətdir: 

 Resipientə maraqlı tərəfləri müəyyən etməyə və onlarla, xüsusilə də layihənin təsirinə 
məruz qalan tərəflərlə konstruktiv əlaqələr qurmağa və saxlamağa kömək edəcək maraqlı 
tərəflərin iştirakına sistematik yanaşmanın hazırlanması; 

 Maraqlı tərəflərin layihəyə marağı və dəstəyi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və layihənin 
hazırlanmasında və onun ekoloji və sosial göstəricilərində maraqlı tərəflərin fikirlərinin 
nəzərə alınması imkanının yaradılması; 

 Layihə dövrü ərzində layihənin təsirinə məruz qalan tərəflərlə potensial olaraq onlara təsir 
edə biləcək məsələlər üzrə onlarla effektiv və əhatəli əlaqə üçün vasitələrin təşviqi və 
təmin edilməsi; 

 Ekoloji və sosial risklər və təsirlər haqqında müvafiq layihə məlumatının maraqlı tərəflərə 
vaxtında, başa düşülən, əlçatan və müvafiq şəkildə və formatda açıqlanmasının təmin 
edilməsi; və 

 Layihənin təsirinə məruz qalan tərəflərin problem və şikayətlərin qaldırılması üçün əlçatan 
və əhatəli vasitələrlə təmin edilməsi və Resipientə bu cür şikayətlərə cavab vermək və 
onları idarə etmək imkanın yaradılması.  

 
MTİP aztəminatlı və həssas qruplar da daxil olmaqla, potensial müxtəlif maraqlı tərəflərin 
müəyyən edilməsi, altqrupların hər biri ilə əlaqə saxlamaq üçün yanaşmanın işlənib hazırlanması, 
layihənin təsirinə məruz qalan tərəflərin (LTMT) və digər maraqlı tərəflərin (DMT-lər) narahatlıqları 
barədə məlumat verə, rəy bildirə və ya şikayət edə biləcəyi mexanizmin yaradılması, eləcə də 
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təklif olunan layihə ilə bağlı ekoloji və sosial risklərin minimuma endirilməsi və azaldılması yollarını 
təqdim edir. Ümumilikdə, MTİP aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir (ESN10):  

Maraqlı tərəflərin müəyyənləşdirilməsi və təhlili; 
(i) Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqənin necə baş tutacağının planlaşdırılması; (iii) 

məlumatların açıqlanması 
(ii) Maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr; 
(iii) Şikayətlərə baxılması və onlara cavab verilməsi; və 
(iv) Maraqlı tərəflərə hesabat verilməsi. 

 

2 QAYDALAR VƏ TƏLƏBLƏR 

2.1 Azərbaycan Respublikasının müvafiq yerli qanunları və qaydaları  

2.1.1 Məşğulluğa dəstək üzrə əsas qanunvericilik  

Maraqlı tərəflərin iştirakı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (12 noyabr 1995-
ci il) ölkənin əsas qanunu kimi, digərləri ilə yanaşı, Azərbaycan vətəndaşlarının məşğulluğunun 
qanunvericilik prinsipini müəyyən edir və aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 Vətəndaşların iştirak hüququ 54.1-ci Maddədə müəyyən edilir - “Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarının cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında maneəsiz iştirak etmək hüququ 
vardır”. 

 Məlumat azadlığı – Konstitusiya məlumat almaq hüququnu üç aspektdə təmin edir:  
(i) Maddə 39 (Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ) – “Hər kəsin ətraf mühitin əsl 

vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar onun 
sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq hüququ vardır”; 

(ii) Maddə 50 (Məlumat azadlığı) –  

 Hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, 
hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır; 

 Kütləvi informasiyanın azadlığına təminat verilir. Kütləvi informasiya 
vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası qadağandır.  

(iii) Maddə 57 paraqraf 1- vətəndaşlara dövlət orqanlarına müraciət etmək hüququ verir.  

 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi (1 fevral 1999-cu il tarixli, № 618-IQ) işçilərlə 

işəgötürənlər arasında münasibətləri, habelə onlar ilə müvafiq dövlət orqanları arasında bu 
münasibətlərdən irəli gələn digər hüquqi münasibətləri tənzimləməyə yönəlmiş əsas qanunvericilik 
aktıdır. Məcəllə sağlamlıq və təhlükəsizliklə bağlı tələb və prinsipləri də müəyyən edir. Bundan 
əlavə, qadınların və yetkinlik yaşına çatmayanların iş şəraitini müəyyən edir. 
 
Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2018-ci il tarixli 1196-VQ nömrəli “Məşğulluq” 
haqqında Qanunu məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını, 
eləcə də işsiz şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət təminatlarını müəyyən edir. Bu qanun 
yenilənib və əvvəlki “Məşğulluq haqqında” 2 iyul 2001-ci il tarixli qanunu əvəz edir. 
 
Azərbaycan Respublikasının 5 oktyabr 2004-cü il tarixli 768-IIQ nömrəli “Yaşayış 
minimumu” haqqında Qanunu (12 may 2006-cı il tarixli 109-IIIQD nömrəli və 6 mart 2007-ci il 

tarixli 260- IIIQD nömrəli Qanunlara əsasən dəyişiklik edilib) Azərbaycan Respublikasında yaşayış 
minimumunun müəyyənləşdirilməsinin, ona dövlət təminatının, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına 
uyğun olaraq yaşayış minimumunun yüksəldilməsinin prinsiplərini və qaydalarını müəyyən edir.  
 
Azərbaycan 1992-ci ildə BƏT-ə üzv olub və bu təşkilatın indiyədək 60 Konvensiyasını, o 
cümlədən 7 mühüm Konvensiyanı ratifikasiya edib (“İcbari əmək” №29, “Ayrı-seçkilik 
(Məşğulluq və peşə)” №111, “Məşğulluq siyasəti” №122, “Məşğulluq xidməti” №88, “Peşə-əmək 
reabilitasiyası və məşğulluq (Əlillər)” №159 Konvensiyaları). 
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2.1.2 Vətəndaşların iştirakı və məlumatların açıqlanmasına dair milli hüquqi tələblər  

Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2015-ci il tarixli “Vətəndaşların müraciətləri 
haqqında” Qanununa əsasən, hər hansı vətəndaşın dövlət və bələdiyyə orqanlarına, dövlət və 

ya bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə yazılı və ya şifahi formada müraciət etmək 
hüququ vardır və bu müraciətlər Ombudsmana edilən müraciətlərdən və ya məlumat 
sorğularından fərqli prosedurlara malikdir və anonim ola bilməz. 
 
Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2005-ci il tarixli “İnformasiya əldə etmə hüququ 
haqqında” Qanunu. Bu Qanunun Konstitusiyanın 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş məlumat əldə 

etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə təmin edilməsinin hüquqi 
əsaslarını, hər kəsin özünün birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət 
etmək, informasiyanın növünü və əldə etmə formasını seçmək hüququnu müəyyən edir.  
 
Azərbaycan Respublikasının 22 noyabr 2013-cü il tarixli “İctimai iştirakçılıq haqqında” 
Qanunu.  

Bu Qanun Konstitusiyanın 94-cü maddəsinə (Toplaşmaq azadlığı) uyğun olaraq, vətəndaşların 
dövlət idarəetməsinin həyata keçirilməsinə cəlb edilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətləri 
tənzimləyir. Qanuna görə, ictimai iştirakçılıq aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Dövlət və cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində dövlət siyasətinin hazırlanmasında və 
həyata keçirilməsində, ümumdövlət və yerli səviyyədə qərarların qəbulunda iştirak; 

 Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə ictimai 
nəzarətin təşkilində iştirak; 

 Vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyət institutlarının dövlət və yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının ictimaiyyətlə məsləhətləşməsində və ictimai rəyin nəzərə alınmasında (ictimai 
şuralar vasitəsilə) iştirakı.  

 
 
Qanun ictimai iştirakçılığın aşağıdakı formalarını müəyən edir: 

 Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları yanında ictimai 
şura; 

 İctimai əhəmiyyətli qərarların qəbulu zamanı ictimai müzakirələr; 

 Hüquqi aktların layihələri və dövlət və ictimai həyatın müxtəlif məsələləri üzrə ictimai 
dinləmə; 

 İctimai rəyin öyrənilməsi; 

 Hüquqi aktların layihələrinin ictimai müzakirəsi; 

 Hüquqi aktların layihələri üzrə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rəylərinin öyrənilməsinə 
dair yazılı məsləhətləşmələr. 

 
Təsvir edilən qanunvericilik aktlarına əlavə olaraq, ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlərin 
qiymətləndirilməsi prosesinə Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq məlumatların 
açıqlanması və maraqlı tərəflərin iştirakı ilə bağlı fəaliyyətlər də daxil edilməlidir.  
 
Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi haqqında Qanun (ƏMTQ Qanunu, 2018) ətraf mühitə 
təsirin qiymətləndirilməsinin əhatə dairəsini, prosedurunu və məsuliyyətlərini, həmçinin ətraf 
mühitin qiymətləndirilməsi zamanı ictimaiyyətlə məsləhətləşmələr və məlumatların açıqlanması 
tələblərini əhatə edir.  

Qanuna uyğun olaraq Sifarişçi (İcraçı qurum) nəzərdə tutulan fəaliyyətin həyata keçirilməsindən 
əvvəl KİV və ictimai dinləmələr vasitəsilə layihə ərazisində yerli əhalini və cəmiyyəti 
məlumatlandırmalıdır. Eyni zamanda, ƏMTQ-nin nəticələri barədə onlara məlumat verməlidir 
(Maddə 12.1. 4). 
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Sifarişçi “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 
ictimai dinləmələr keçirməli və fiziki, hüquqi şəxsləri, habelə əmlak sahiblərini cəlb etməlidir 
(Maddə 4.10). İctimai dinləmələrin və müzakirələrin nəticələri haqqında məlumat ƏMTQ üzrə 
sənədə daxil edilməlidir (Maddə 5.3.12). 

Qanunda həmçinin bələdiyyələrin ictimai dinləmə fəaliyyəti ilə bağlı vəzifələri də müəyyən edilir 
(Maddə 11). Beləliklə, layihənin (və ya nəzərdə tutulan fəaliyyətin) həyata keçirildiyi ərazidəki 
müvafiq bələdiyyə ƏMTQ-nin həyata keçirilməsində iştirak etməli və ƏMTQ üzrə sənədin 
hazırlanması üçün tələb olunan zəruri məlumatları təqdim etməlidir. Bundan əlavə, bələdiyyələr 
fiziki və hüquqi şəxslərə, daşınmaz əmlak sahiblərinə, habelə digər maraqlı tərəflərə (qeyri-
hökumət təşkilatları, vətəndaşların təşəbbüs qrupları və bələdiyyələrin rayon komitələri və s.) 
onların müraciəti əsasında ictimai məsləhətləşmələrdə iştirak etməkdə köməklik göstərməlidirlər. 

Bundan əlavə, insanlar və vətəndaş cəmiyyəti institutları sifarişçidən və planlaşdırma təşkilatından 
ƏMTQ ilə bağlı ictimai dinləmələrin keçirilməsini tələb etmək hüququna malikdir (13.2.2). 

2.2 Dünya Bankının maraqlı tərəflərin iştirakı üzrə ekoloji və sosial standartı 

Dünya Bankının 1 oktyabr 2018-ci il tarixində qüvvəyə minmiş Ekoloji və Sosial Çərçivə (ESÇ) 
sənədinə Ekoloji və Sosial Norma (ESN) 10, “Maraqlı tərəflərin iştirakı və məlumatların 
açıqlanması” sənədləri daxildir. Bu ESN10 “üstün beynəlxalq təcrübənin mühüm elementi kimi 
Borcalan və layihənin maraqlı tərəfləri arasında açıq və şəffaf əlaqənin vacibliyini” qəbul edir. Bu 
da layihələrin ekoloji və sosial davamlılığını yaxşılaşdıra, layihənin qəbulunu artıra və uğurlu 
layihənin hazırlanması və həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verə bilər (ESN10 paraqraf 1). 

 
ESN10 İnvestisiya Layihəsinin Maliyyələşdirilməsi vasitəsilə Bank tərəfindən dəstəklənən bütün 
layihələrə şamil edilir və Borcalanın layihə müddətində həyata keçirilməli olan inklüziv proses kimi 
maraqlı tərəflərlə əlaqə saxlamasını tələb edir (ESN10 paraqraf 2). Dünya Bankının ESÇ 
sənədinə uyğun olaraq, ESN10-da aşağıda qeyd olunanlar müəyyən edilir ((ESN10 paraqraf 6-9): 

 Borcalanlar layihənin bütün dövrü ərzində maraqlı tərəflərlə əlaqə saxlayacaqdır. Onlar 
belə qarşılıqlı əlaqəyə layihənin işlənib hazırlanması prosesində mümkün qədər tez və 
layihənin dizaynı üzrə maraqlı tərəflərlə konstruktiv məsləhətləşmələr aparmağa imkan 
verən vaxt çərçivəsində başlayacaqlar. Maraqlı tərəflərin iştirakının xarakteri, əhatə dairəsi 
və tezliyi layihənin xarakterinə və miqyasına, onun potensial risk və təsirlərinə mütənasib 
olacaqdır. 

 Borcalanlar bütün maraqlı tərəflərlə konstruktiv məsləhətləşmələr aparacaqlar. Borcalanlar 
maraqlı tərəfləri vaxtında, müvafiq, başa düşülən və əlçatan məlumatla təmin edəcək və 
manipulyasiya, müdaxilə, məcburiyyət, ayrı-seçkilik və hədə-qorxu olmadan mədəni 
cəhətdən uyğun şəkildə onlarla məsləhətləşəcəklər. 

 Maraqlı tərəflərin iştirakı prosesi ESN-də daha ətraflı təsvir olunduğu kimi aşağıdakıları 
əhatə edəcəkdir: (i) maraqlı tərəflərin müəyyənləşdirilməsi və təhlili; (ii) maraqlı tərəflərlə 
qarşılıqlı əlaqənin necə baş tutacağının planlaşdırılması; (iii) məlumatın açıqlanması; (iv) 
maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə; (v) şikayətlərə baxılması və onlara cavab verilməsi; və 
(vi) maraqlı tərəflərə hesabat verilməsi. 

 Borcalan ekoloji və sosial qiymətləndirmənin bir hissəsi kimi məsləhətləşmiş maraqlı 
tərəflərin təsviri, alınan rəyin xülasəsi və rəyin necə nəzərə alındığına və ya nəzərə 
alınmamasının səbəblərinə dair qısa izahat daxil olmaqla maraqlı tərəflərin iştirakının 
sənədləşdirilmiş qeydini saxlayacaq və açıqlayacaqdır. 

 
ESN10 paraqraf 21 “maraqlı tərəflərə layihənin riskləri, təsirləri və təsirlərin azaldılması tədbirləri 
haqqında öz fikirlərini ifadə etmək imkanlarını təmin edən və Borcalana onları nəzərdən keçirib 
cavab verməyə imkan verən şəkildə” konstruktiv məsləhətləşmələrin aparılmasının zəruriliyini 
vurğulayır.” ESN10 paraqraf 21 “konstruktiv məsləhətləşməni” ikitərəfli proses kimi izah edir, yəni: 
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(a) Layihə təklifi ilə bağlı ilkin fikirləri toplamaq və layihə dizaynı haqqında məlumat vermək 
üçün layihənin planlaşdırılması prosesinin əvvəlində başlayır; 

(b) Xüsusilə layihənin hazırlanması və ekoloji və sosial risklərin və təsirlərin müəyyən 
edilməsi və azaldılmasında maraqlı tərəflərin iştirakı barədə məlumatlandırma üsulu kimi 
maraqlı tərəflərin əks əlaqəsini təşviq edir (problemlərin, təsirlərin və imkanların 
xüsusiyyəti dəyişdikcə davamlı olaraq); 

(c) Risklər və təsirlər yarandıqca daimi əsasda davam edir; 
(d) Maraqlı tərəflərlə mədəni baxımdan uyğun formatda, müvafiq yerli dil(lər)də və maraqlı 

tərəflər üçün başa düşülən şəkildə konstruktiv məsləhətləşmələr aparmağa imkan verən 
vaxt çərçivəsində müvafiq, şəffaf, obyektiv, konstruktiv və asanlıqla əldə edilə bilən 
məlumatların əvvəlcədən açıqlanmasına və yayılmasına əsaslanır; 

(e) Rəyləri nəzərə alır və cavablandırır; 
(f) Layihənin təsirinə məruz qalan tərəflərlə aktiv və inklüziv əlaqəni dəstəkləyir; 
(g) Xarici manipulyasiya, müdaxilə, məcburiyyət, ayrı-seçkilik və hədə-qorxu yoxdur; eləcə 

də  
(h) Borcalan tərəfindən sənədləşdirilir və açıqlanır. 

 
 

3 MARAQLI TƏRƏFLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ TƏHLİLİ 

ESN10 “maraqlı tərəf” anlayışını aşağıdakı şəxslərə və ya qruplara aid edir: (a) layihənin təsirinə 
məruz qalan və ya təsirinə məruz qalma ehtimalı olan (layihənin təsirinə məruz qalan tərəflər); və 
(b) layihədə marağı ola bilən (digər maraqlı tərəflər). 

3.1 Layihənin təsirinə məruz qalan tərəflər 

Layihədən təsirə məruz qalan tərəflər (LTMT) layihədən təsirlənən və ya təsirlənmə ehtimalı 

olan və xüsusi hallara görə aztəminatlı və ya həssas ola bilən tərəflərdir. Bu qrup çox güman ki, 
layihənin mənfi təsirlərinə məruz qalır və/yaxud layihənin faydalarından istifadə etmək imkanları 
başqalarına nisbətən daha məhdud olur (ESN10 paraqraflar 5&11). 

 

3.2 Digər maraqlı tərəflər 

Digər Maraqlı Tərəflər (DMT) layihədə marağı ola bilən və layihənin təsirləri, təsirlərin 

azaldılması mexanizmləri və faydaları ilə bağlı müxtəlif narahatlıqları və prioritetləri olan və fərqli 
və ya ayrı-ayrı iştirak formaları tələb edə bilən tərəflərdir (ESN10 paraqraflar 5&11). Ümumiyyətlə, 
bura layihənin icrasına təsir etmək və qərar qəbul etmək imkanına malik olan və/və ya Layihədə 
marağı ola biləcək insanlar, sosial qruplar və təşkilatlar daxildir. Bu qrupa layihədən faydalana 
biləcək dövlət qurumları, QHT-lər və özəl müəssisələr daxildir. Layihənin hər üç komponentinin 
aşağıda göstərildiyi kimi eyni DMT-ləri paylaşması nəzərdə tutulur. 
 

3.3 Aztəminatlı/həssas şəxslər və ya qruplar 

Aztəminatlı/həssas şəxslər və qruplar öz narahatlıqlarını ifadə etmək və ya layihənin təsirlərini 
başa düşmək üçün səs və quruma malik olmayan və beləliklə, maraqlı tərəflərin iştirakından və ya 
layihənin faydalarından kənarda qalma ehtimalı olan şəxslərdir. 
 
Layihə bu qrupların layihə ilə bağlı məlumat almasını, onlarla məsləhətləşmələrin keçirilməsini və 
layihədə iştirak etmək, öz fikirlərini və narahatlıqlarını ifadə etmək üçün vasitələrə malik olmasını 
təmin etmək üçün diferensiallaşdırılmış tədbirləri özündə birləşdirəcəkdir.  
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4 MARAQLI TƏRƏFLƏRİN İŞTİRAKI PLANI 

Maraqlı Tərəflərin İştirakı Planı maraqlı tərəflərin əsas xüsusiyyətlərini və maraqlarını, müxtəlif maraqlı tərəflər üçün uyğun olacaq müxtəlif 
səviyyələrdə iştirak və məsləhətləşmələri nəzərə alan ILIA Proqramı üçün ESÇ sənədinin mühüm komponentidir. Bu plan layihələrin ekoloji və 
sosial davamlılığının yaxşılaşdırılması, layihənin qəbulu prosesinin gücləndirilməsi, uğurlu layihənin hazırlığı və icrasına əhəmiyyətli töhfə 
verilməsi məqsədilə layihəyə bütün növ maraqlı tərəfləri cəlb etmək üçün addımları ehtiva edəcəkdir. MTİP fəaliyyət növləri və onların tezliyi 
layihə hazırlığının üç əsas layihə mərhələsinə uyğunlaşdırılıb: tikinti; tikinti sonrası və istismar mərhələsi. 

4.1 Maraqlı tərəflərin iştirakı üzrə planlaşdırılan fəaliyyətlər  

Aşağıdakı cədvəldə layihə çərçivəsində maraqlı tərəflərin iştirakı üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətlər şərh olunur. 
 

Cədvəl 1: Maraqlı tərəflərin iştirakı üzrə planlaşdırılan fəaliyyətlər 

Layihə 
mərhələ

si 

Hədəflənmiş maraqlı 
tərəflər 

İştirak mövzusu(ları) 
İstifadə olunan 

metod(lar) 
Yeri/tezliyi Öhdəliklər 

1
. 

M
ü

fə
s
s
ə
l 

la
y
ih

ə
lə

n
d

ir
m

ə
 

Layihənin təsirinə 
məruz qalan tərəflər: 

Layihə ərazisində 
yaşayan insanlar; 
Aztəminatlı/həssas 
ailələr 

Sənədlərin 
doldurulmasında 
köməklik; 

Layihənin əhatə dairəsi və 
əsaslandırılması; 

Layihənin E&S normaları; 
Şikayətlərə baxış 

mexanizmi 
 

İctimaiyyət ilə görüşlər, 
təlimlər/seminarlar, 
qadınlar və həssas 
qruplar üçün ayrıca 
görüşlər; 

Kütləvi informasiya 
vasitələri/Sosial media 
ilə əlaqə - telefon 
zəngləri 

Yazılı məlumatların 
açıqlanması - 
Broşuralar, plakatlar, 
vərəqələr, veb səhifə 

Məlumat lövhəsi – layihə 
sahələrinin əvvəlində və 
sonunda; 

Şikayətlərə baxış 
mexanizmi  

Rayonlarda layihənin 
başlanması ilə bağlı 
görüşlər; 

Təsirə məruz qalan 
bələdiyyələrdə və 
kəndlərdə aylıq 
görüşlər; 

Kütləvi informasiya 
vasitələri/sosial media 
ilə əlaqə (lazım 
olduqda); 

Təsirə məruz qalan 
bələdiyyələrdə 
broşuralar/plakatlar ilə 
məlumat masaları 
(davamlı) 

QMKİDK 
(Ekolji & sosial [ES] sahə 

üzrə qrup, İcma ilə 
əlaqə üzrə məsul şəxs);  
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Layihə 
mərhələ

si 

Hədəflənmiş maraqlı 
tərəflər 

İştirak mövzusu(ları) 
İstifadə olunan 

metod(lar) 
Yeri/tezliyi Öhdəliklər 

1
. 

M
ü

fə
s
s
ə
l 

la
y
ih

ə
lə

n
d

ir
m

ə
  

Digər maraqlı tərəflər 
(xarici) 

Rayon (Kənd 
nümayəndələri daxil 
olmaqla) 

Layihənin əhatə dairəsi, 
əsaslandırılması və DB-
nın ESN; 

Şikayətlərə baxış 
mexanizmi 

Şəxsi görüşlər; 
Birgə ictimai/icma 

görüşləri  
Aylıq (lazım olduqda) 

QMKİDK 
(E&S qrupu); 
 

1
. 

M
ü

fə
s
s
ə
l 

la
y
ih

ə
lə

n
d

ir
m

ə
 Digər maraqlı tərəflər 

(xarici) 
Mətbuat və KİV; 
QHT-lər; 
Müəssisələr və 

kommersiya 
təşkilatları; 

İşçi təşkilatları; 
Akademik qurumlar; 
Yerli nazirliklər; 
Yerli dövlət idarələri; 
Ümumi ictimaiyyət 

Ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi 
prosesi; 

Şikayətlərə baxış 
mexanizmi; 

Layihənin əhatə dairəsi, 
əsaslandırılması və DB-
nın ESN 

İctimaiyyətlə 
müzakirələr/görüşlər, 
təlimlər/seminarlar; 

Kütləvi informasiya 
vasitələri/sosial media 
vasitəsilə əlaqə  

Yazılı məlumatların 
açıqlanması – ƏMTQ, 
broşuralar, plakatlar, 
vərəqələr, ictimaiyyətlə 
əlaqələr dəstləri, 
QMKİDK veb səhifəsi; 

Məlumat lövhələri – layihə 
sahələrinin əvvəlində və 
sonunda; 

Şikayətlərə baxış 
mexanizmi; 

Media, yerli 
nümayəndələr üçün 
layihə turları 

Layihənin başlanması ilə 
bağlı görüşlər; 

Təsirə məruz qalan 
bələdiyyələr və 
kəndlərdə aylıq 
görüşlər; 

Kütləvi informasiya 
vasitələri/sosial media 
vasitəsilə əlaqə (lazım 
olduqda); 

Təsirə məruz qalan 
bələdiyyələrdə 
broşuralar/plakatlar ilə 
məlumat masaları 
(davamlı) 

QMKİDK 
(E&S qrupu) 
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Layihə 
mərhələ

si 

Hədəflənmiş maraqlı 
tərəflər 

İştirak mövzusu(ları) 
İstifadə olunan 

metod(lar) 
Yeri/tezliyi Öhdəliklər 

1
. 

M
ü

fə
s
s
ə
l 

la
y
ih

ə
lə

n
d

ir
m

ə
 

Digər maraqlı tərəflər 
(xarici) 

Digər dövlət idarələri; 
Layihə və onların 

maliyyəçilərindən 
asılı olan və ya 
onların yaxınlığında 
olan digər layihə 
təşəbbüsçüləri 

Layihə üzrə məlumat - 
əhatə dairəsi, 
əsaslandırılması və DB-
nın ESN; 

Koordinasiya fəaliyyəti; 
Torpaq alınması prosesi; 
Ətraf mühitə təsirin 

qiymətləndirilməsi 
prosesi; 

Şikayətlərə baxış 
mexanizmi 

Şəxsi görüşlər və FQM-
lar; 

İctimai/icma görüşlərinə 
dəvətlər  

Lazım olduqda 
QMKİDK 
(E&S qrupu) 

1
. 

M
ü

fə
s
s
ə
l 

la
y
ih

ə
lə

n
d

ir
m

ə
 

Digər maraqlı tərəflər 
(daxili) 

Digər heyət; 
Texniki nəzarət üzrə 

məsləhətçilər; 

Layihə üzrə məlumat - 
əhatə dairəsi, 
əsaslandırılması və DB-
nın ESN; 

ESTQ və digər alt 
idarəetmə planları üzrə 
təlim; 

Şikayətlərə baxış 
mexanizmi 

Şəxsi görüşlər və FQM-
lar; 

Təlimlər/seminarlar; 
İctimai/icma görüşlərinə 

dəvətlər 

Lazım olduqda 
QMKİDK 
(E&S qrupu) 
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4.2 İstifadə olunacaq iştirak üsulları haqqında məlumat 

ESN10 B - Layihənin icrası zamanı iştirak və xarici hesabatverməyə uyğun olaraq (23-27-ci 
paraqraflar), maraqlı tərəflərin iştirakı burada müzakirə olunan bir sıra mümkün üsullar vasitəsilə 
layihənin bütün icrası müddətində həyata keçiriləcəkdir. 
 
4.2.1 İctimai/icma görüşləri 

MKHŞYL ilə bağlı digər fəaliyyətlərdən əvvəl, müvafiq layihə sənədlərinin və bu MTİP-in 
açıqlanması zamanı QMKİDK maraqlı tərəfləri cəlb etməklə yerli səviyyədə layihə üzrə brifinq təşkil 
edəcəkdir. Zərurət yarandıqda, brifinq başlanğıcda bir dəfə keçirilə bilər və ehtiyac yaranarsa və ya 
layihədə ciddi dəyişikliklər olarsa, daha bir görüş təşkil edilə bilər. 
  
4.2.2 Kommunikasiya materialları 

ILIA Layihəsi haqqında məlumat broşuralar, flayerlər, afişalar və s. ibarət çap materialları vasitəsilə 
layihə məlumatlarını və yenilikləri ötürmək üçün müxtəlif vasitələrlə ictimaiyyətə açıqlanacaqdır. 
Kommunikasiya materialları QMKİDK/LİQ tərəfindən hazırlanacaq və bu ünvanda (QMKİDK-də) 
təmin olunacaqdır. “İctimaiyyətlə əlaqələr dəsti” xüsusi olaraq hazırlanacaq və həm çap, həm də 
onlayn formada təqdim ediləcəkdir. QMKİDK/LİQ həmçinin öz veb səhifəsini həm Azərbaycan, həm 
də ingilis dillərində əsas layihə yenilikləri və layihənin icrası haqqında hesabatlarla müntəzəm 
olaraq (ən azı rüblük əsasda) yeniləyəcəkdir. Veb səhifə həmçinin layihə üzrə şikayət mexanizmi ilə 
bağlı məlumat vermək üçün istifadə edə bilər. 
 
4.2.3 Kütləvi informasiya vasitələri/sosial media ilə əlaqə 

Layihənin icrası zamanı təyin olunmuş mütəxəssis (QMKİDK-LİQ əməkdaşlarından) maraqlı 
tərəflərlə, o cümlədən LTMT-lar, icma liderləri ilə sıx əlaqə saxlamaq üzrə cavabdeh olacaqdır. 
Mütəxəssisə, əsas Koordinator kimi, həmçinin layihə müddətində xüsusi Layihə veb səhifəsində, 
sosial media kanallarında (Facebook və s.) və məlumat lövhələrində müvafiq məlumatları 
yerləşdirmək tapşırılacaqdır. Bundan əlavə, zərurət yaranarsa, layihə çərçivəsində 
videomaterialların (video paylaşım platforması üçün, məsələn, YouTube) hazırlanması və ya 
televiziya/kabel televiziyasında sənədli filmin yayımı təşkil oluna bilər və bu da layihənin təsvirini, 
qarşıdan gələn ictimai tədbirlərin və ya xüsusi Layihə fəaliyyətlərinin başlanmasının əvvəlcədən 
elan edilməsini nəzərdə tutur. 
 
4.2.4 Məlumat masaları 

Layihənin başlanğıcında yerli sakinlərə maraqlı tərəflərin iştirakı ilə bağlı fəaliyyətlər, layihə 
tədbirləri, koordinatorun əlaqə məlumatları və s. üzrə məlumat vermək üçün icra hakimiyyətləri ilə 
birlikdə hər bir rayonda “məlumat masası” təşkil ediləcəkdir. Koordinator LTMQŞ-lər və digər 
maraqlı tərəflərlə görüşmək və layihə üzrə məlumat paylaşa bilmək üçün rayonlarda belə məlumat 
masalarını yaradacaqdır. Layihə ilə bağlı müxtəlif sosial və ekoloji məsələlərə dair layihə broşuraları 
və vərəqələri bu məlumat masalarında əldə oluna biləcəkdir. 
 
4.2.5 Şikayətlərə baxış mexanizminin həyata keçirilməsi 

Dünya Bankının ESN10 sənədinə uyğun olaraq, Layihə ilə bağlı şikayət və problemlərin həlli üçün 
layihə üzrə xüsusi şikayətlərə baxış mexanizmi yaradılacaqdır. Yerli sakinləri şikayətlərə baxış 
kanalları və prosedurları ilə tanış etmək üçün ŞBM broşurası və ya kitabçası hazırlanacaqdır. Hər 
icra hakimiyyəti binasında bağlı təklif/şikayət qutuları quraşdırılacaq və QMKİDK-LİQ şikayətlərin 
təqdim edilməsindən həllinə və şikayətçilərlə məlumat verilməsinə qədər izlənilməsi üçün 
şikayətlərin qeydiyyatını aparacaqdır. Bundan əlavə, LİQ tərəfindən insanların layihə ilə bağlı 
şikayətləriə çıxış əldə etməsi üçün QMKİDK/LİQ veb səhifəsi, elektron ünvanlar, Facebook hesabı 
və müvafiq idarələrin mobil telefonları kimi digər kanallar da yaradılacaqdır. Bu kanallar haqqında 
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məlumat geniş şəkildə, həmçinin alternativ olaraq bağlı təklif/şikayət qutularının üzərində 
paylaşılacaqdır. 
 
Şikayətlərə aşağıdakı şəkildə baxılacaqdır:  

(i) podratçının və SE-nin təhlükəsizlik üzrə heyəti şikayətləri ilkin olaraq qeyd edir  
(ii) şikayətlər üçün QMKİDK-LİQ qaynar xəttinin əlaqə məlumatlarının təmin edilməsi 
(iii) şikayətlərə baxış kitabına bütün şikayətlər üzrə qeydlər və yenilənmiş məlumatlar 

daxil edilir 
(iv) Yarımillik və ya rüblük hesabatda xülasə təqdim edilir.  

 
4.2.6 Potensialın gücləndirilməsi təlimləri və seminarları 

Müxtəlif mövzular və məsələlər üzrə potensialın gücləndirilməsi təlimləri və seminarları QMKİDK-
LİQ və ola bilsin ki, müvafiq dövlət və ya qeyri-hökumət xidmət təminatçılarına təqdim oluna bilər. 
Əhatə olunacaq məsələlərə müdaxilə/təcridetmə ilə bağlı həssaslıq, əmək, gender məsələləri və s. 
daxildir. 
 

4.3 Həssas qrupların fikirlərini nəzərə almaq və iştiraka təşviq etmək üçün təklif olunan 
strategiya / diferensiallaşdırılmış tədbirlər 

Aztəminatlı və həssas qrupların əlavə yükünü və çətinliyini nəzərə alaraq, ESN10 par. 16-da qeyd 
olunur ki, “MTİP aztəminatlı və ya həssas olaraq müəyyən edilmiş şəxslərin effektiv iştirakın təmin 
edəcək diferensiallaşdırılmış tədbirləri əhatə edəcəkdir. Belə fərqli təsirə məruz qalan qruplarla 
əlaqə üçün xüsusi yanaşmalar və resursların artırılması tələb oluna bilər ki, onlar potensial olaraq 
onlara təsir edəcək məsələlər üzrə məlumatı əldə edə bilsinlər.” 
 
Bu məqsədlə layihə aztəminatlı və həssas qrupların məlumat əldə etmək, rəy bildirmək və ya 
şikayətlərini təqdim etmək üçün bərabər imkanlara malik olmasını təmin etmək məqsədi ilə xüsusi 
tədbirlər görəcəkdir. Layihə işçiləri, xüsusilə QMKİDK-LİQ tərəfindən sosial təhlükəsizlik üzrə 
mütəxəssis kimi çalışan bu qruplarla əlaqə saxlamağın yollarını tapmalı və layihənin təsirləri 
haqqında lazımi məlumatlandırma brifinqlərini təqdim etməlidirlər. 
 
Qrupların şəraitinə uyğunlaşdırılmış fokus qrup müzakirələri (FQM) də zərurət yarandıqda nəzərdə 
tutula bilər və məlumat onların başa düşə biləcəyi dildə təqdim ediləcəkdir. Müvafiq olaraq, fiziki 
hərəkətlilik məhdudiyyətləri olan (əlillər və ya hərəkət imkanları məhdud) hətta dolayı yolla təsirə 
məruz qala bilən insanlara öz fikirlərini bildirmək üçün şərait yaradılmalıdır. Maraqlı tərəflərin 
iştirakını təmin etmək üçün müxtəlif qruplar üçün münasib olan müxtəlif vaxtlarda 
məsləhətləşmələrin təşkili, ehtiyac olduqda nəqliyyat vasitələrinin təmin edilməsi və məkan 
baxımından təcrid olunmuş icmalar ilə əlaqə yaradılması kimi məqsədyönlü tədbirlərlərdən istifadə 
ediləcəkdir. 

4.4 Məlumatın açıqlanması 

Layihə sənədlərinin, o cümlədən Azərbaycan və İngilis dillərində sosial fəaliyyətlə bağlı sənədlərin 
açıqlanması üçün QMKİDK-in hazırkı internet səhifəsindən istifadə olunur. 
 
Layihə ilə bağlı yuxarıdakı bölmələrdə sadalanan bütün gələcək sosial və ətraf mühitin monitorinqi 
hesabatları Layihə yenilikləri, sosial və ekoloji hesabatlarda və ya sənədlərdə istifadə olunan 
terminologiya üçün asan başa düşülən təlimatlar daxil olmaqla, eyni QMKİDK veb səhifəsində 
açıqlana bilər. Layihənin şikayətlərin həlli mexanizmi ilə bağlı təfərrüatlar xüsusi elektron şikayət 
formasına malik olacaq və eyni zamanda internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. Sosial təhlükəsizlik 
üzrə mütəxəssisin (bu halda əsas əlaqələndirici şəxs) əlaqə məlumatları və əlaqə yaradılacaq 
idarənin məlumatları internet səhifəsində yerləşdirilməlidir. Layihənin veb səhifəsi LTMT-lar və digər 
maraqlı tərəflər üçün yenilənəcəkdir.  
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5 MARAQLI TƏRƏFLƏRİN İŞTİRAKI ÜÇÜN ROLLAR, MƏSULİYYƏTLƏR 
VƏ RESURSLAR 

5.1 İcra mexanizmləri 

Layihə QMKİDK tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Yaradılmış LİQ ekoloji və sosial idarəetmə və 
potensial ekoloji və sosial risklərin aradan qaldırılması da daxil olmaqla layihənin gündəlik idarə 
olunmasına cavabdeh olacaqdır. LİQ maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə saxlamaq öhdəliyi 
daşıyacaqdır. Layihənin icrası başladıqdan sonra MQ (monitorinq və qiymətləndirmə) və Sosial 
təhlükəsizlik üzrə mütəxəssislər də layihənin nəticələri çərçivəsinin müntəzəm monitorinqini və DB-
nın ESN-a uyğunluğunu, o cümlədən MTİP-in icra edilməsini təmin etmək üçün LİQ-ə qoşulacaqlar.  

5.2 Vaxt qrafiki 

Layihənin bu MTİP-i qüvvədə olan sənəd kimi qəbul ediləcəkdir. Bu sənəd layihəyə hər hansı 
dəyişikliyi daxil etmək və əks etdirmək üçün layihə dövrü ərzində yenilənməli və dəqiqləşdirilməlidir. 
MTİP-in fokusunda və əhatə dairəsində baş verəcək hər hansı dəyişiklik QMKİDK-LİQ tərəfindən 
maraqlı tərəflərə çatdırılacaqdır. MTİP-in həyata keçirilməsi zamanı nəzərə alınmalı olan layihə 
dövrünün mühüm mərhələləri aşağıdakılardır: 

 Layihələndirmə/Plan: Layihənin sistemləri və komponentlərinin texniki şərtlərlərə, eləcə də 
DB-nın ESN-larındə nəzərdə tutulmuş / razılaşdırılmış tələblərə uyğun hazırlanması, təmin 
edilməsi və saxlanmasının təmin edilməsi prosesi; 

 İcra: proses və fəaliyyətlər DB-nın ESN-larınə uyğun olaraq bütün tələblərdə nəzərdə 

tutulduğu kimi həyata keçirilir. 
 

5.3 Rollar və məsuliyyətlər 

MTİP-in həyata keçirilməsi məsul şəxs kimi QMKİDK-LİQ tərəfindən sosial məsələləri üzrə 
mütəxəssis təyin olunacaq. Sosial məsələləri üzrə mütəxəssis maraqlı tərəflərin iştirakının bütün 
aspektləri üçün məsuliyyət daşımalı və onlara rəhbərlik etməlidir. Lakin MTİP-da nəzərdə tutulan 
müxtəlif fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün kommunikasiya və icma koordinatorları (ehtimal ki, iki (2) 
işçi) digər əsas maraqlı tərəflərlə sıx əlaqə yaratmalıdır. Bu iştirakçıların/maraqlı tərəflərin rolları və 
məsuliyyətləri aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirilir.  
 

6 ŞİKAYƏTLƏRƏ BAXIŞ MEXANİZMİ 

ESN10 C – Şikayətlərə baxış mexanizminə uyğun olaraq, Borcalanın layihənin ekoloji və sosial 
fəaliyyəti ilə bağlı layihənin təsirinə məruz qalan tərəflərin narahatlıq və şikayətlərinə vaxtında 
cavab verməsi gözlənilir (ESN10, paraqraf 26). Bundan əlavə, “Layihə üçün mümkün və uyğun 

olduqda, şikayətlərə baxış mexanizmi2 ehtiyac olduqda layihəyə xas olan xüsusi tədbirlərlə 
tamamlanan mövcud formal və ya qeyri-formal şikayət mexanizmlərindən istifadə edəcəkdir 
(ESN10 paraqraf 27). Əsas mülahizələr aşağıda təqdim edilir: 

(i) Şikayətlərə baxış mexanizminin narahatlıqları heç bir xərc və ya əvəz olmadan mədəni 
xüsusiyyətlər baxımdan məqbul və layihənin təsirinə məruz qalan bütün tərəflər üçün 
asanlıqla əlçatan olan tez, effektiv və şəffaf şəkildə həll etməsi gözlənilir. Mexanizm, proses 
və ya prosedur məhkəmə və ya inzibati müdafiə vasitələrinə çıxışa mane olmayacaqdır. 
Borcalan icmanın iştirakı ilə bağlı fəaliyyətləri zamanı layihənin təsirinə məruz qalmış 
tərəfləri şikayət prosesi haqqında məlumatlandıracaq və alınan bütün şikayətlərə cavabları 
sənədləşdirən qeydi ictimaiyyətə təqdim edəcəkdir; və 

(j) Şikayətlərə baxış məsələsi mədəni xüsusiyyətləri nəzərə alaraq həyata keçiriləcək və gizli, 
obyektiv, həssas və layihənin təsirinə məruz qalan tərəflərin ehtiyac və narahatlıqlarına 

                                                
2 BB ESÇ (2018) 100, qeyd 9  
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cavab verəcəkdir. Mexanizm həm də anonim şikayətlərin təqdim edilməsinə və baxılmasına 
imkan yaradacaqdır. 

 
ESN10 Əlavə 1 paraqraf 2 aşağıdakı kimi layihəyə daxil edilməli olan ŞBM üzrə bəzi təfərrüatlı 

tələbləri təqdim edir: 
 

(a) İstifadəçilərin şikayətlərini şəxsən, telefon, mətn mesajı, poçt, e-poçt və ya veb səhifə 
vasitəsilə təqdim edə biləcəyi müxtəlif yollar; 

(b) Şikayətlərin yazılı şəkildə qeydə alındığı və məlumat bazası kimi saxlanıldığı jurnal; 
(c) İstifadəçilərin şikayətlərinin təsdiqini, cavabını və həllini gözləyə biləcəyi vaxt müddətini 

müəyyən edən açıq elan edilmiş prosedurlar; 
(d) Şikayətlərə baxış proseduru, idarəetmə strukturu və qərar qəbul edənlər haqqında şəffaflıq; 

və 
(e) Şikayət həll edilmədiyi təqdirdə, həll edilməmiş şikayətlərin yönləndirilə biləcəyi apelyasiya 

prosesi (milli yurisdiksiyalar da daxil olmaqla). 

6.1 Layihə üzrə ŞBM-nin yaradılması  

Maraqlı tərəflərin iştirakı prosesində şikayətlərə baxış mexanizmi (ŞBM) layihənin Köçürülmə 
siyasəti üzrə çərçivə sənədində (KSÇ) təqdim olunana bənzəyir və bəzi hallarda hər iki ŞBM 
problemləri həll etmək üçün paralel işləyə bilər. Heyət və ekspertlər praktiki, hətta ardıcıllıq üçün 
istənilən və ya hər iki ŞBM-lərinə təyin edilə bilərlər. ESN10 tələblərinə uyğun olaraq MTİP 
çərçivəsində şikayətlərin həlli üçün atılacaq addımlar aşağıdakılardır: 
 

Addım 1 Şikayətlərə baxış komissiyası (ŞBK): ŞBK yerli səviyyədə QMKİDK-LİQ 

tərəfindən yaradılacaqdır. Bu komissiya ən azı tanınmış yerli liderlər (məsələn, yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarının məsul işçiləri) vasitəsilə əhali nümayəndələrindən ibarət olmalıdır. 
ŞBK zərər çəkmiş tərəflər arasında vasitəçi rolunu oynayacaq və münaqişələrin qarşılıqlı 
razılaşma yolu ilə həll etmək üçün səy göstərəcəkdir. Şikayətlərin qəbulu kanalları şifahi 
(fiziki iştirak və ya telefon), kağız üzərində (sənəd şəklində və ya adi poçt) və ya elektron 
(elektron poçt, internet səhifəsi, WhatsApp və s.) daxil olan şikayətləri qeydiyyatdan keçirə 
bilən CSC-nin əməkdaşlarına həvalə edilə bilər. Həll mərhələlərinə şikayətin yoxlanılması, 
nəzərdən keçirilməsi, qiymətləndirilməsi, ŞBK-nın daxili diskussiyaları, şikayətçi ilə 
müzakirələr, güzəşt və qərar qəbulu daxildir. Şikayətlərin qəbulu kanallarının əlaqə 
məlumatları yerli əhaliyə çatdırılmalıdır. Bu addımın müddəti 7-10 gün təşkil edəcəkdir. 

 
Addım 2 QMKİDK-LİQ: ŞBK-nın tövsiyələri QMKİDK-LİQ-ə göndərilir. QMKİDK-LİQ LTMQŞ-

lərin şikayətlərinə baxılmasına cavabdehdir və zəruri hallarda tədbir görülməsi üçün bu 
şikayətləri müvafiq qurumlara/idarələrə göndərəcəkdir. LTMT-lar telefon, e-poçt, birbaşa 
görüşlər və məktublar vasitəsilə QMKİDK-LİQ ilə əlaqə saxlamaq imkanına malik olacaqlar. 
QMKİDK-LİQ-in (əlaqələndirici) əlaqə məlumatları layihənin icrasına başlamazdan əvvəl 
LTMT-lara paylanacaq və icmalardakı əsas yerlərdə yerləşdiriləcəkdir. Bundan əlavə, 
LTMT ilə bağlı həll edilməmiş problemlər olduqda, QMKİDK-LİQ seçim kimi “vasitəçiliyə” 
müraciət edə bilər (ESN10 Əlavə 1 paraqraf 3). Bu addımın müddəti 15 gün təşkil 

edəcəkdir. 
 

Addım 3 (Məhkəmə qaydası): Məhkəmə son instansiya olacaqdır. Prinsipcə, layihənin təsirə 

məruz qalan tərəflər layihə icraçılarının fəaliyyəti və ya hərəkətsizliyi ilə razılaşmadıqları 
zaman istənilən vaxt müvafiq məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda, 
şikayətlərin məhkəmə səviyyəsinə çatdırılmaması üçün layihəyə aid olan ŞBM həllini tam 
və şəffaf şəkildə idarə edilməsini həyata keçiriləcəkdir. Bununla belə, LTMQŞ-lər ŞBM-nin 
yekun qərarı ilə razılaşmadıqda məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Bu addımın müddəti 30 
gün təşkil edəcəkdir. 

 
ESN10 Əlavə 1 paraqraf 2(a)-ya uyğun olaraq, ŞBM layihənin təsirinə məruz qalan tərəflər, icma 

üzvləri, vətəndaş cəmiyyəti, media və digər maraqlı tərəflər də daxil olmaqla layihənin bütün 
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maraqlı tərəfləri üçün əlçatan olacaqdır. Maraqlı tərəflər layihənin ümumi idarə edilməsi və həyata 
keçirilməsi ilə bağlı şikayətlər, rəylər, sorğular, təkliflər və hətta təriflər təqdim etmək üçün ŞBM-dən 
istifadə edə bilərlər. ŞBM xarici maraqlı tərəflərin problem və şikayətlərini səmərəli, vaxtında və 
sərfəli şəkildə həll etmək məqsədi daşıyır. İşçilərin şikayətləri üçün ayrıca mexanizmdən istifadə 
olunacaqdır. QMKİDK-LİQ əvvəlki bölmədə qeyd olunan rol və məsuliyyətlərə uyğun olaraq maraqlı 
tərəflərin ŞBM-nin idarə edilməsinə cavabdeh olacaqdır.  
 

6.2 Ciddi şikayətlər üzrə protokollar və prosedurlar 

Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən layihədə şikayətlərin hər bir mümkün aspektini əhatə 
etmək üçün həssas hallara dair müəyyən protokollar və prosedurlar tanınmalı və zərurət yarandıqca 
asanlıqla müəyyən edilməlidir. Müəyyən ediləcək həssas hallar arasında cinsi istismar və zorakılıq 
(CİZ), cinsi qısnama (CQ) ilə bağlı olan hallar ola bilər. Tərifinə görə3, cinsi istismar “başqasının 
cinsi istismarından pul, sosial və ya siyasi fayda əldə etmək daxil olmaqla, lakin bununla 
məhdudlaşmayaraq, cinsi məqsədlər üçün həssaslıq, diferensial güc və ya etibar mövqeyindən hər 
hansı faktiki və ya sui-istifadə cəhdinə” aiddir. Cinsi zorakılıq “zorla və ya qeyri-bərabər və ya 
məcburi şərtlər altında cinsi xarakterli faktiki və ya hədələnmiş fiziki müdaxilədir”. Cinsi qısnama 
“işçilər arasında baş verir və hər hansı arzuolunmaz cinsi sataşma və ya cinsi xarakterli 
arzuolunmaz şifahi və ya fiziki davranışı ehtiva edir. 
 
Mühafizəkar cəmiyyət kontekstində sosial normalar qeydə alınmayacaq bu kateqoriyalara aid olan 
şikayətlər üçün müəyyən maneələr yarada bilər. İcmanın, layihə işçilərinin və müxtəlif maraqlı 
tərəflərin qanun pozuntularını bildirməkdə özlərini təhlükəsiz hiss edəcəkləri və qanun pozucularına 
qarşı dərhal və qətiyyətli tədbirlərin görüləcəyinə inandıqları mühitin yaradılmasına xüsusi diqqət 
yetirilməsi vacibdir.  
 
Şikayət mexanizmləri məsələlərin müzakirəsindən əvvəl və onun müzakirəsi zamanı bitərəfliyi, 
məxfiliyi qorumaqla təhlükəsiz, genderə həssas və kontekstə uyğun olmalıdır. CİZ və CQ üçün 
vaxtında, qərəzsiz, müstəqil və ədalətli araşdırmaları təmin etmək üçün ŞBM funksiyaları 
gücləndiriləcəkdir. QMKİDK öz araşdırma funksiyasına inam yaratmaq üçün bütün tədbirləri 
görəcək, o cümlədən, müvafiq hallarda, layihə üçün uyğun kanallar vasitəsilə bu cür işlərdə 
təcrübəsi olan müstəqil üçüncü tərəfləri cəlb edəcəkdir. QMKİDK bu cür halların həlli üçün iki işçi 
təyin edəcək və onlara təlim keçəcəkdir.  
 
Ciddi şikayətlər üçün protokollar və prosedurlar aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır: 

 Daxil olan bütün şikayətlər qeydiyyata alınacaq və məxfi saxlanılacaqdır. Statistik 
məqsədlər üçün cəlb olunan şəxslərin müəyyən edilməsinin qarşısını almaq üçün işlər 
anonimləşdiriləcək və qruplaşdırılacaqdır. 

 İş öz həllini tapdıqdan sonra şikayətlər üzrə məsləhətçi, müvafiq olaraq, həll yollarının 
effektiv olmasını təmin edəcəkdir. 

 Cinayət işləri dövlət ittihamçısına yönləndiriləcəkdir. 
 

6.3 Şikayət jurnalları 

“Şikayət jurnalları və məlumat bazasının” saxlanması üçün ESN10 Əlavə 1 paraqraf 2 tələbinin bir 

hissəsi kimi QMKİDK-LİQ MTİP-in icrasının bir hissəsi kimi minimum aşağıdakı məlumatları ehtiva 
edəcək şikayətlər jurnalını aparacaqdır: 

 Fərdi istinad nömrəsi; 

 Şikayəti, sualı və ya digər rəyi təqdim edən şəxsin adı, ünvanı və/və ya əlaqə məlumatları 
(şikayət anonim təqdim edilmədiyi halda); 

 Şikayətçinin şikayəti, rəyi və ya sualı/yeri ilə bağlı təfərrüatlar; 

 Şikayət tarixi; 

                                                
3 Amerikada CİZ/CQ-nın qarşısının alınması və icma əsaslı şikayət və müraciət mexanizmləri üçün regional alətlər dəsti.  
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 Şikayətə baxılması üçün təyin edilmiş şəxsin adı (şikayətçiyə şikayətin alınmasını təsdiq 
etmək, araşdırma aparmaq, həll yollarını təklif etmək və s.); 

 Təklif olunan həllin təfərrüatları, o cümlədən təklif olunan həllin bir hissəsi olan hər hansı 
düzəldici tədbirlərə icazə vermək və onları həyata keçirmək üçün cavabdeh olacaq şəxs(lər); 

 Təklif olunan həllin şikayətçiyə bildirildiyi tarix (anonim olmadıqda); 

 Şikayətçinin təklif olunan həll barədə ona məlumat verildiyini, mümkün olduğu halda, yazılı 
şəkildə təsdiq etdiyi tarix; 

 Şikayətçinin həlldən razı olub-olmaması və şikayətin bağlanıb-bağlanmaması barədə 
təfərrüatlar; və 

 Həllin icra olunduğu tarix (varsa). 
 

6.4 Şikayətlər üzrə monitorinq və hesabat 

Monitorinq və hesabatın təfərrüatları yuxarıda təsvir edilir. QMKİDK-LİQ ŞBM-in gündəlik icrasına 
və Dünya Bankına hesabat verilməsinə görə məsuliyyəti daşıyacaqdır. Rəhbərliyin şikayətlərə 
baxılmasına nəzarətini təmin etmək məqsədilə LİQ rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə razılaşdırılmış 
həllərin faktiki icrasının yoxlanılması daxil olmaqla, bütün prosesə nəzarət etmək üçün daxili audit 
həyata keçiriləcəkdir. 
 

6.5 Mərkəzi əlaqələndirici qurum – LİQ 

Maraqlı tərəflərin iştirakı proqramı ilə bağlı əlaqələndirici qurum (QMKİDK-LİQ tərəfindən təmin 
ediləcək və yenilənəcəkdir): 

 
Təsvir Əlaqə detalları 

Ad  

Ünvan  

E-poçt  

Telefon  

 
ESN10 Əlavə 1 paraqraf 2-in bir hissəsi olaraq, ictimai elan prosedurlarına dair tələb, layihə və 

gələcək maraqlı tərəflərin iştirak proqramları ilə bağlı hər hansı məlumat layihənin internet 
səhifəsində və Rayon İcra Hakimiyyətinin binasındakı məlumat masalarında yerləşdiriləcəkdir. 
Məlumatı həmçinin Bakı şəhəri üzrə QMKİDK-dən əldə etmək olar. Maraqlı tərəflərin iştirakı 
planının icrasını sənədləşdirən ən son aylıq ES (ekoloji və sosial) hesabatlar layihənin internet 
səhifəsində açıqlana bilər. 
 

6.6 Dünya Bankının şikayətlərə baxış sistemi 

Dünya Bankının dəstəklədiyi layihənin mənfi təsirinə məruz qaldıqlarını hesab edən icmalar və 
şəxslər DB-in şikayətlərə baxış xidmətinin (ŞBX) layihə səviyyəsində mövcud şikayətlərə baxış 
mexanizmlərinə şikayətlər təqdim edə bilərlər. ŞBX layihə ilə bağlı məsələlərin həlli üçün daxil olan 
şikayətlərə operativ baxılmasını təmin edir. Məsələlər Dünya Bankının diqqətinə çatdırıldıqdan və 
Bank rəhbərliyinin cavab vermək imkanı olduqdan sonra şikayətlər istənilən vaxt verilə bilər. 
Şikayətlərin DBŞBX-ə necə təqdim ediləcəyi barədə məlumat almaq üçün zərər çəkmiş və ya 
şikayəti olan şəxslər aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/grievance-
redress-service.  

Şikayətlərin Dünya Bankının təftiş panelinə necə təqdim edilməsi barədə məlumatı 
www.inspectionpanel.org saytından əldə edə bilərsiniz. 
 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/grievance-redress-service
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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7 MONİTORINQ VƏ HESABAT 

7.1 Layihənin monitorinq hesabatları (komponentlər üzrə, müvafiq olaraq) 

Maraqlı tərəflərin iştirakı prosesinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi QMKİDK-in müəyyən edilmiş 
məsələlərə cavab verməsini və onları daha effektiv etmək üçün qarşılıqlı əlaqə üzrə fəaliyyətlərin 
cədvəlini və xarakterini dəyişdirə bilməsini təmin etmək üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. QMKİDK-
LİQ-dan MTİP-in monitorinqi və hesabatına cavabdeh olan mütəxəssis təhlükəsizlik tədbirləri üzrə 
mütəxəssis olacaqdır. Maraqlı tərəflərin iştirakı prosesinin monitorinqi prosesin effektivliyini 
qiymətləndirməyə imkan verir. Vaxt baxımından iki fərqli, lakin əlaqəli monitorinq fəaliyyəti həyata 
keçiriləcəkdir: 

 İştirakla bağlı fəaliyyətlər zamanı: iştirak zamanı düzəlişlərin/təkmilləşdirmələrin 

aparılmasına imkan vermək üçün qısamüddətli monitorinq; və 

 Maraqlı tərəflərin iştirakı üzrə bütün fəaliyyətlər başa çatdıqdan sonra: yerinə yetirilən 
MTİP-in effektivliyini qiymətləndirmək üçün iştirakın sonunda nəticələrin nəzərdən 
keçirilməsi. 

 
MTİP üzrə fəaliyyətlərin icrasına dair vəziyyət, o cümlədən ŞBM-in funksiyası haqqında məlumat 
layihənin gedişatı ilə bağlı bütün hesabatlara daxil ediləcəkdir. Maraqlı tərəflərin iştirakının hər bir 
mərhələsi üçün bir sıra əsas fəaliyyət göstəriciləri QMKİDK-LİQ-in ekoloji və sosial məsələlər üzrə 
qrupu tərəfindən hazırlanacaqdır. Göstəricilər və göstəricilərə görə fəaliyyət iştirakla bağlı 
tapşırıqların uğurla yerinə yetirildiyini göstərəcəkdir. 
 

7.2 Maraqlı tərəflərdən ibarət qruplara hesabatvermə 

Maraqlı tərəflərdən ibarət qruplara hesabat vermək və maraqlı tərəflərin iştirakı prosesini 
qiymətləndirmək QMKİDK-LİQ-in müəyyən edilmiş məsələlərə cavab verməsini və onları daha 
effektiv etmək üçün iştirak üzrə fəaliyyətlərin qrafikini və xarakterini dəyişdirə bilməsini təmin etmək 
üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məsələlərin bütün səviyyələrdə və peşəkar səviyyədə həll 
olunması arzuolunandır. Aydın və başa düşülən olması üçün hər bir şey informativ xarakter 
daşımalı və təqdimat şəklində istifadə edilməlidir. Bütün maraqlı tərəflər bütün mərhələlər və bütün 
problemlərin həlli barədə məlumatlandırılmalıdır. 
 
Layihənin ətraf mühit və sosial məsələləri üzrə mütəxəssis ilk növbədə layihənin təsirinə məruz 
qalan ərazilərdə ictimai görüşlər vasitəsilə LTMQŞ-lərə və digər maraqlı tərəflərə hesabat 
verəcəkdir. Görüşlərin protokolları növbəti ictimai görüşlərdə paylaşılacaqdır. ŞBM vasitəsilə alınan 
rəylərə mümkün qədər yazılı və şifahi cavab veriləcəkdir. Telefon nömrələri olan maraqlı tərəflərə 
cavab vermək üçün SMS və zənglərdən istifadə olunacaqdır. Əsas layihə yenilikləri layihənin veb 
səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. Sosial media (ilk növbədə LTMQŞ-lər və digər maraqlı tərəflər üçün 
layihə veb səhifəsi (və ya sosial media platforması) vasitəsilə) da müxtəlif maraqlı tərəflərə hesabat 
vermək üçün istifadə olunacaqdır. 
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Əlavə 1. Şikayət forması nümunəsi 

 

Şikayət forması 

Şikayətlərə istinad nömrəsi (ŞBM koordinatoru tərəfindən doldurulmalıdır): 

Əlaqə məlumatları 
(anonim təqdim oluna 
bilər) 

Ad (lar): 

Ünvan: 

Telefon: 

E-poçt: 

Sizinlə necə əlaqə 
saxlamağa üstünlük 
verirsiniz (birini qeyd 
edin) 

Poçtla: 

☐ 

Telefonla: 

☐ 

E-poçtla: 

☐ 

Üstünlük verdiyiniz dil ☐ Azərbaycan ☐ Rus ☐ digər___________ 

Şikayətinizin təfərrüatlarını təqdim edin. Zəhmət olmasa problemi, kimin başına gəldiyini, nə 
vaxt və harada baş verdiyini, neçə dəfə olduğunu və s. təsvir edin. Mümkün qədər ətraflı təsvir 
edin. 
 

Əgər şikayətiniz varsa, şikayətiniz üçün hansı həlli təklif edirsiniz? Problemi həll etmək üçün 
Məşğulluq Xidmətləri Mərkəzi və ya başqa tərəf/şəxs tərəfindən yerinə yetirməsini istədiyiniz bir 
şey varmı?  
 

Bu formanı layihəyə 
necə təqdim 
etmisiniz? 

veb səhifə 

☐ 

e-poçt 

☐ 

şəxsən 

☐ 

şəxsən 

☐ 

telefonla 

☐ 

Digər 
(dəqiqləşdirilməli) 

☐ 

Bu formanı kim 
doldurub (yuxarıda 
adı çəkilən şəxs 
deyilsə)? 

Ad və əlaqə məlumatları: 

İmza  
 

Məsul olan 
koordinatorun adı 

 

Həll olunub və ya 
ŞBK1-ə yönəldilib? 

☐ Həll olunub ☐ Yönəldilib 
Yönəldilibsə, tarix: 

Həll olunub və ya 
ŞBK2-yə yönəldilib? 

☐ Həll olunub ☐ Yönəldilib 
Yönəldilibsə, tarix: 

Tamamlama 

Yekun həll (qısa 
təsvir) 

 

 Qısa təsvir Qəbul edilib? (B/X) Təsdiq imzası 

1-ci təklif olunan həll    

2-ci təklif olunan həll    

3-cü təklif olunan həll    
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