Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov
26.01.2019-cu il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Korrupsiya və şəffaflıq İşçi qrupunun 2019-cu il üçün
Fəaliyyət Planı

Sıra
İndikatorlar
№-si

Mövcud
vəziyyət
(2018-ci il
üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

İcra
müddəti

İcra orqanları

Məsul
şəxs

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı

1.

1.09 Mətbuat
azadlığı

133-cü yer
40.3 bal

Mətbuat azadlığı 0-100 bal
arası şkala üzrə qiymətləndirir
(0- yaxşı, 100- pis göstərici
hesab
olunur).
İndikatora
mətbuat azadlığı, xəbərləri
istehsal edən infrastrukturun
keyfiyyəti, jurnalistlərə qarşı
zorakılıq
halları
barədə
informasiya daxildir. İndikator
üzrə
göstərici
aşağıdakı
məlumatlar üzrə formalaşır:
jurnalistllərə qarşı zorakılıq
üzrə məlumatlar, plüralizm,
mətbuat azadlığı, senzura
ekspert sorğuları.
Mənbə: Sərhədsiz Reportyorlar
(RSF)

2.

1.14
Korrupsiya

102-ci yer
31 bal

Dövlət sektorunda korrupsiya
0-100
ballıq
şkala
üzrə

1. İnformasiya əldə etmək haqqında
qanunvericiliyin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və mətbuat azadlığının
məhdudlaşdırılmasına
şərait
yaradan
müddəaların
aradan
qaldırılması istiqamətində aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi.

Azərbaycan
Respublikasının Baş
prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş
2019-cu il
İdarəsi, İqtisadiyyat
I rüb
Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, Hesablama
Palatası, Maliyyə
Monitorinqi Xidməti

Elçin
Nəsibov

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin

2019-cu il
Azərbaycan
II rüb
Respublikasının Baş

Kamran
Əliyev

hadisəsi

qiymətləndirilir. (0 - yüksək
korrupsiyalı, 100 - çox şəffaf).
İndikator biznes adamlarının
və
ekspertlərin
ölkədəki
korrupsiyanı
qavraması
göstəricisinə görə formalaşır.
Mənbə:
Transparency
International

görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi:
1. Müvafiq vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları,
kütləvi
informasiya
vasitələri
və
ictimaiyyət
nümayəndələrinə,
dövlət
qurumlarının
əməkdaşlarına
təlimlərin
keçirilməsi
və
məlumatlılığın təmin edilməsi;
2.
Dövlət
qurumlarının
məlumatlarına daha geniş daxil olma
imkanlarının təmin edilməsi.

prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş
İdarəsi, Ədliyyə
Nazirliyi

Elçin
Nəsibov

İqtisadi Azadlıq İndeksi

3.

Bu indikator üzrə göstərici 6
müxtəlif alt-indikator üzrə orta
bala görə müəyyən olunur:
siyasətçilərə ictimai etimad,
qeyri-qanuni ödəmələr, dövlət
Ümumi İndeks siyasətinin
şəffaflığı,
üzrə göstərici: korrupsiyanın
yoxluğu,
180 ölkə
korrupsiya qavraması və dövlət
arasında
qulluğu sektorunun şəffaflığı
Korrupsiyadan
69-cu yer
azadlıq
(konkret
Mənbələr:
Dünya
İqtisadi
indikatorlar
Forumu, Dünya Rəqabətliliyi
üzrə yer
Hesabatı, Ümumdünya Ədalət
göstərilməyib) Mühakiməsi
Layihəsi,
Qanunun
Aliliyi
Hesabatı,
Transparency
International,
Korrupsiya Qavrama İndeksi,
TRACE
Internatioanal
və
Trace Matrix

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi:
1. Dövlət təşkilatlarında risk əsaslı
idarəetmə modelinə keçilməsi;
2. Qanunvericilikdə cinayət yolu ilə
əldə olunmuş pul vəsaitləri və ya
digər əmlakın leqallaşdırılması və
predikativ
cinayətlərin
əhatə
dairəsinin
beynəlxalq
tələblərə
uyğunlaşdırılması,
qanunsuz
varlanma
cinayətinin
kriminallaşdırılması
məsələsinin
nəzərdən keçirilməsi;
3.
Dövlət
mülkiyyətində
olan
müəssisələr
üçün
özündə
korrupsiyaya nəzarəti də nəzərdə
tutan
Korporativ
İdarəetmə
Məcəlləsinin
qəbul
edilməsinin
nəzərdən keçirilməsi;
4. Korrupsiyaya şərait yaradan
halların
aradan
qaldırılması,
xüsusilə, uçot və hesabatlılıq
sisteminin
sadələşdirilməsi
və
təkmilləşdirilməsi, dövlət və özəl

Azərbaycan
Respublikasının Baş
prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı
2019-cu il
Mübarizə Baş
III rüb
İdarəsi, Maliyyə
Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, Hesablama
Palatası, Maliyyə
Monitorinqi Xidməti

Kamran
Əliyev
Elçin
Nəsibov
Elçin
Nəcəfov
Ramiz
Qəni-zadə
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müəssisələrin
beynəlxaq
uçota
keçidinin
tamamlanması,
vahid
mühasibatlıq və hesablar planının
tətbiqi,
uçot
sisteminin
elektronlaşdırılması.

Qlobal İmkanlar İndeksi

4.

Korrupsiya
qavrama
indikatoru

Müvafiq indikator üzrə ölkəmizin
mövqeyinin
yaxşılaşdırılması
Fevral-mart
məqsədi ilə əhali arasında sorğu
2019-cu il
keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarının
fəaliyyətinə
dövlət
dəstəyinin
gücləndirilməsi.

Ümumi indeks
göstəriciləri
üzrə 170 ölkə
arasında
69-cu yer

Ədliyyə Nazirliyi

Elçin
Nəsibov

-

Beynəlxalq
reytinqlər
üzrə
sorğularda iştirak edən şirkətlərlə Fevral-mart
(rezident və qeyri-rezident) müvafiq 2019-cu il
sahədə mütəmadi əməkdaşlığın
təmin olunması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri

-

Hesabatı hazırlayan ekspert və ya
qiymətləndirmə
qrupu
ilə
əməkdaşlığın qurulması və ölkədəki
mövcud
göstərici
və
ya Fevral-mart
qanunvericilik tələbi barədə dəqiq 2019-cu il
məlumatların Biznes mühiti və
beynəlxalq
reytinqlər
üzrə
Komissiyanın
Katibliyi
ilə
razılaşdırmaqla onlara çatdırılması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri

Yerli və beynəxlaq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

5.

6.

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

-

-
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