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QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN GƏLDİYİ NƏTİCƏLƏRƏ CAVABLAR

Qiymətləndirmənin gəldiyi birinci nəticə ondan ibarətdir ki, UNAPF nəticələri beynəlxalq səviyyədə
razılaşdırılmış məqsədlər və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər, norma və standartlar baxımından
uyğundur və milli prioritetlər və strategiyalar, DİM-lərin milliləşdirilməsi və yeni milli qanun, siyasət və
strategiyalarla uzlaşır. Çərçivə sənədinin hazırlanması zamanı həyata keçirilən və inkişaf problemlərini,
onların təməlində dayanan səbəb və çətinlikləri daha inandırıcı məlumatlara əsaslanaraq həll etməyə
kömək edən ölkə təhlili ilə yanaşı, ilkin vəziyyətin qiymətləndirməsi və ya digər tədqiqat növləri
aparılmışdır. DİM-lərin icrasına BMT-nin müqayisəli üstünlüklərindən və yaratdığı əlavə dəyərdən tam
istifadə edə bilən həmçinin birlikdə kompleks yanaşma sərgiləyə bilən və bütün səviyyələrdə birgə
nəticələr əldə etmək üçün sahələrarası sinergiyalar yarada bilən bir inkişaf sistemi və hökumət fayda verə
bilər.
İkinci nəticə ondan ibarətdir ki, UNAPF-ın Nəticələr Çərçivəsinin tərtibi BMT sisteminin ölkədə edə
biləcəklərini daha yaxşı əks etdirə bilərdi. UNAPF Hökumətlə BMT arasında ortaq gələcəyə baxış və
missiyanı müəyyən etmək üçün mühüm alətdir; lakin nəticələr və göstəricilər elə tərtib olunmalıdır ki,
nəticələrin effektiv monitorinqinə və qiymətləndirilməsinə imkan versin və BMT-nin gördüyü dəstək
tədbirləri (məhsullar) ilə əlaqəli olan nəticələri və BMT-nin töhfələrini (nəticələr) əks etdirsin. Bir sıra
göstəricilər yuxarı səviyyəyə yönələn tərəfdaşlıq çərçivəsinin xüsusilə təşviqat və siyasət sənədlərinin
hazırlanması ilə bağlı hədəflərin ölçülməsi və qiymətləndirilməsinin çətin olduğu yuxarı-orta gəlirli bir
ölkədə belə, BMT üçün çox yüksək və həddindən artıq iddialıdır.
Üçüncü nəticə ondan ibarətdir ki, UNAPF ümumilikdə gözlənilən nəticə və məhsullara nailolma
baxımından effektiv olub və milli prioritetlərə nailolmada, o cümlədən UNAPF-ın hər üç prioritet sahəsində
- milli potensialların və qurumların gücləndirilməsi, dövlət siyasətlərinin formalaşdırılması və icrası,
məlumatların toplanması və təhlilində müəyyən irəliləyiş əldə olunub. Ayrı-seçkiliyə məruz qalanlar və
əlverişsiz vəziyyətdə olanlara prioritet qaydada diqqət yetirilib. Həmçinin Hökumətə kəsişən sahələrdə
dəstəyin göstərilməsi, DİM-lərə nailolmanın sürətləndirilməsi, gənclərin və qadınların
səlahiyyətləndirilməsi və insan hüquqları sahəsində irəliləyiş əldə olunub. Ümumilikdə, qiymətləndirmə
belə nəticəyə gəlir ki, nəticə sahələri üzrə planlaşdırılan dəstək tədbirlərinin əksəriyyəti 2016-2018-ci
illərdə icra olunub və ya 2019-2020-ci illərdə icra olunacaqdır.
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Dördüncü nəticə ondan ibarətdir ki, UNAPF məlumatların mütəmadi bölüşülməsi vasitəsilə BMT
təşkilatlarının proqramları arasında daha yaxşı sinergiyaların əldə olunmasına töhfə verib. Bu, bir sıra
müştərək proqramlarla və müəyyən qədər birgə proqramlaşdırma ilə nəticələnib. UNAPF həmçinin nəticə
qruplarında həmsədrlik və ya birlikdə Müştərək İş Planlarının hazırlanması və monitorinqi vasitəsilə
təşkilatlararası əməkdaşlığı və iştirakı artırıb. BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyəti (UNCT) daxilində də yaxşı
sinergiya mövcuddur. Belə ki, təşkilatlar mümkün dərəcədə bir-birinə dəstək göstərir. Lakin sinergiyalar
daha da artırıla bilər və onların nazirliklərarası əməkdaşlığı tam əhatə etmədiyi görünür. Birgə
proqramların hazırlanması və icrasında hələ də əməliyyat xarakterli çətinliklər qalır. Onların bir qismi UNCT
tərəfindən ölkə səviyyəsində, digərləri isə təşkilatların baş qərargahları səviyyəsində həll oluna bilər.

Beşinci nəticə ondan ibarətdir ki, Nəticələr Çərçivəsinin yalnız nəticə (outcome) səviyyəsində
hazırlandığını və məhsulları (output) göstərmədiyini nəzərə alsaq, məhsulların nəticələrə necə töhfə
verdiyini anlamaq çətindir. Onlar yalnız MİP-lərdə qeyd olunur. Bununla yanaşı, UNAPF əldə olunacaq
məhsulların göstərilə biləcəyi Fəaliyyət Planı olmadan hazırlanıb. Nəticədə məhsullar Müştərək İş
Planlarında müəyyən olunub. Bunun məsuliyyəti isə UNDAF üzrə 2010-cu il Təlimatının üzərinə düşmür.
Çünki həmin təlimatlarda məhsulları ya nəticələrlə birlikdə Nəticələr Çərçivəsində, ya da UNDAF üzrə
Fəaliyyət Planında yerləşdirmək tövsiyə olunurdu. Lakin 2017-ci il Təlimatı faydası daha az olan alətlərin
hazırlanmasına gətirib çıxara bilərdi, monitorinq və qiymətləndirmə funksiyası isə MİP-lərdə məhsul
səviyyəsinə enə bilərdi.

Altıncı nəticə isə məhsulların müəyyən olunmasında aydın meyarların olmamasıdır. Belə ki, MİP-lərdə
fərqli məhsullar (o cümlədən ayrı-ayrı təşkilatlar üçün fərdi tədbirlər) əksini tapıb. Nəticədə, hazırkı
Müştərək İş Planlarında 47 məhsul var. Bir neçə təşkilat üzrə bir neçə tədbiri qruplaşdırdıqdan sonra,
yaxud bir neçə birləşdirilmiş məhsullar üzrə (məsələn, hər nəticə üzrə 3-4 məhsul), nəticələrin
iyerarxiyasında ən yüksək səviyyədə nailiyyətləri monitorinq etmək və qiymətləndirmək xeyli asanlaşardı.
Bu, UNAPF-ın daha strateji bir sənədə çevrilməsinə imkan verər və hesabatvermə proseslərini
sadələşdirərdi.
Yeddinci nəticə ondan ibarətdir ki, BMT-nin, o cümlədən bəzi qeyri-rezident təşkilatların müqayisəli
üstünlükləri və əlavə dəyəri UNAPF çərçivəsində milli tərəfdaşlar tərəfindən müxtəlif formalarda istifadə
olunub.
Səkkizinci nəticə ondan ibarətdir ki, sabit siyasi mühit və hökumətlə BMT arasında yaxşı münasibətlərin
olması UNAPF nəticələri istiqamətində irəliləyişə töhfə verib. Lakin dövlət orqanları arasında
əlaqələndirmənin məhdudluğu UNAPF-ın icrasını məhdudlaşdıran amillərdən biri olub.
Doqquzuncu nəticə ondan ibarətdir ki, Hökumət BMT ilə gördüyü işi UNAPF-ın daha geniş çərçivəsində
görülən iş hesab etməsə də və UNAPF-ın əhatə etdiyi məsələlər əsas tərəf müqabili kimi bir nazirliklə
məhdudlaşmasa da, çoxsaylı nazirliklərin nəticə qruplarında və Monitorinq və Qiymətləndirmə Qrupunda
iştirakı UNAPF sənzdinə müəyyən dərəcədə birgə sahibliyi əks etdirir.
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Onuncu nəticə ondan ibarətdir ki, UNAPF-ın İnsan hüquqları üzrə Tematik Qrupu və Gender üzrə Tematik
Qrupu vasitəsilə insan hüquqları komitələrinə hesabatvermə ilə bağlı texniki dəstək göstərilsə də, BMTnin insan hüquqları məsələlərinə dair hökumətlə dialoqu əhalinin həssas qruplarına yönələn birgə dəstək
tədbirləri vasitəsilə gücləndirilə bilər.
On birinci nəticə ondan ibarətdir ki, UNAPF-ın tərtibində və icrasında gender bərabərliyi öz əksini tapır və
demək olar ki, hər bir UNCT üzvü genderlə bağlı layihə və ya fəaliyyətlər həyata keçirir. Lakin ümumilikdə
BMT təşkilatları arasında genderlə bağlı birgə proqramlaşdırma məhduddur. UNCT çərçivəsində gender
aspektlərinin aktuallaşdırılması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan Birgə Gender Təftişi də
birbaşa UNAPF-la bağlı olan mühüm tövsiyələr irəli sürüb. Ehtiyacların olmasına baxmayaraq,
maliyyələşmə çətinlikləri ilə əlaqədar olaraq, Gender üzrə Tematik Qrupun və BMT təşkilatlarının
potensialının gücləndirilməsi və gender strategiyasının hazırlanması həyata keçirilmir. BMT İnkişaf
Sisteminin islahatına uyğun olaraq, Rezident Əlaqələndiricinin Ofisi tərəfindən gender məsələləri üçün
ayrıca büdcə ayrıla bilər. Növbəti UNSDCF sənədində gender əsaslı yanaşmaları daha yaxşı inteqrə etmək
məqsədilə, UNCT-nin gender aspektlərinin aktuallaşdırılması və bu sahə üzrə təşkilatlar arasında
əməkdaşlığın yaradılması ilə bağlı fəaliyyət nəticələrinə dair ilkin vəziyyət və hədəf məlumatları
çeşidləyərkən, Gender üzrə Qiymət Cədvəli (Gender Scorecard) kimi beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmiş
metodologiyadan istifadə edilə bilər.

II.

TÖVSİYƏLƏRƏ CAVABLAR

1-ci tövsiyə

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina

UNCT və Hökumət DİM-lər Kontekstində ortaq
gələcəyə baxış və missiyanı müəyyən etmək üçün
və yeni təlimata və BMT İnkişaf Sistemində
aparılan islahata dair gələcəyə baxışa uyğun
olaraq, növbəti UNSDCF-in faydalılığını və
tərtibatını yaxşılaşdırmalıdır.

Tam qəbul

Yüksək prioritet
İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar

(a) UNCT və hökumət yeni əməkdaşlıq
çərçivəsi sənədinin hazırlanması üçün
yeni Təlimatın sonuncu nəşrindən,

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş

Vaxt
qrafiki
İyun 2019 iyul 2020

Tələb
olunan
resurslar
[varsa]
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(b)

(c)

(d)

(e)

xüsusilə onun rəhbər prinsiplərindən,
çərçivənin tərtibi və hazırlanması ilə
bağlı tövsiyələrindən, Dəyişiklik
Nəzəriyyəsindən, strateji prioritetlərin,
nəticə, məhsul və göstəricilərin
təriflərindən istifadə etməlidir.
UNAPF-ın yalnız nəticə səviyyəsində
tərtib olunması və müvafiq məhsulları
əks etdirməməsi monitorinq və
hesabatvermə prosesində öz
məhdudiyyətlərini büruzə verib. UNCT
və Hökumətin həm nəticə, həm də
məhsulları əks etdirən Nəticələr
Çərçivəsi və nəticə və məhsullar üzrə
irəliləyişi izləyən Monitorinq və
Qiymətləndirmə Çərçivəsi hazırlaması
yüksək dərəcədə tövsiyə edilir.
Uzun məhsul siyahısını (hazırkı MİPlərdə 47 məhsul var) önləmək üçün yeni
UNSDCF müxtəlif təşkilatların verəcəyi
bir sıra töhfələri əks etdirməlidir. Yalnız
bir təşkilatın işini əks etdirən
məhsullardan yayınmaq önəmlidir. Bu,
nəticələr iyerarxiyasının ən yüksək
səviyyəsində nailiyyətlərin
monitorinqini və qiymətləndirilməsini
asanlaşdıra və UNSDCF-i daha strateji
sənəd və prosesə çevirə, həm də onun
DİM-lərə töhfəsini artıra bilər.
BMT İnkişaf Sisteminin islahatı və onun
hesabatlılığı ön plana çəkməsini nəzərə
alaraq, məhsulların birbaşa BMT İnkişaf
Sistemi ilə əlaqələndirilməsini təmin
etmək zəruridir və növbəti UNSDCF
sənədi elə hazırlanmalıdır ki, töhfələr
yaxşı ifadə olunmuş nəticə və
göstəricilər vasitəsilə daha dəqiq
nümayiş etdirilə bilsin. Aşağıda nəticə
əsaslı idarəetmə və monitorinq və
qiymətləndirmə ilə bağlı tövsiyəyə nəzər
salın.
Növbəti UNSDCF-i tərtib edərkən, bütün
əsas tərəfdaşlarla məsləhətləşmə
aparılmalıdır və onlar nəticələrin və

Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

Fevralavqust
2020

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

Fevral-iyul
2020

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

Fevral-iyul
2020

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş

Sentyabr
2019 -
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göstəricilərin hazırlanmasında fəal
iştirak etməlidir.
2-ci tövsiyə

Hökumət
avqust
qurumu 2020
İqtisadiyyat
Nazirliyi
Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina

Hökumət növbəti əməkdaşlıq çərçivəsinə
sahibliyini və əlaqələndirməni gücləndirməlidir.
Yüksək prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) Hökumət UNAPF-ın icrasında iştirakını və
ona sahibliyini gücləndirmək üçün səylərini
davam etdirməlidir. İstiqamətləndirici
Komitə strateji istiqamət verməyə və DİMlərin milliləşdirilməsi prosesini və Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının
(DİMƏŞ) yaradıldığını nəzərə alaraq,
UNAPF-ın əlaqələndirilmiş şəkildə icrasını
təmin etməyə davam etməlidir.

Əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

b) DİMƏŞ-in katibliyinin İqtisadiyyat Nazirliyi
çərçivəsində UNAPF-ın icrasına və
əlaqələndirilməsinə dəstək göstərdiyini
nəzərə alaraq, hökumət tərəfdən tərəf
müqabili kimi Nazirlə Kabinetinə (hazırda
Baş nazirin müavini həm də DİMƏŞ-ə sədrlik
edir) keçid mexanizmlərin icrasını və
hesabatlılığı gücləndirə bilər.

Əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

c) Hökumət Milli İnkişaf Planı hazırlayarsa, bu,
növbəti UNSDCF sənədinə sahibliyini və
onun 2030-cu il Gündəliyinin icrası
istiqamətində işini gücləndirə bilər.

Əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
Əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu -

d) UNAPF sənədinə "milli" sahibliyi (yəni
sadəcə
hökumətin
sahibliyi
ilə
məhdudlaşmadan) gücləndirmək üçün QHTləri və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını
UNAPF-ın tərtibində və icrasında daha
strateji səviyyədə cəlb etmək vacibdir.

Vaxt
qrafiki

Tələb
olunan
resurslar
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3-cü tövsiyə
BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyəti (UNCT) UNAPF-ın
effektivliyini artırmaq məqsədilə müxtəlif maraqlı
tərəflərlə nəticə sahələri üzrə effektiv
tərəfdaşlıqlar və strateji ittifaqları
yaxşılaşdırmalıdır.

İqtisadiyyat
Nazirliyi
Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina
Tam qəbul

Orta dərəcəli prioritet
İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar

Vaxt
qrafiki

Tələb
olunan
resurslar

a) UNCT dayanıqlı inkişaf naminə gördüyü
işlərinə dəstək üçün müxtəlif maraqlı
tərəflərlə tərəfdaşlıqları və strateji ittifaqları
təşviq etməli, gücləndirməli və inkişaf
etdirməlidir. Buraya hökumət, parlament,
yerli icra hakimiyyəti orqanları, milli insan
hüquqları institutları, inkişaf tərəfdaşları,
beynəlxalq maliyyə institutları, elmi
institutlar və ekspertlər və özəl sektor
daxildir.

UNCT

4-cü tövsiyə

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina

İllik
İcmallar

UNCT və Hökumət QHT-lərin və vətəndaş cəmiyyəti Tam qəbul
təşkilatlarının növbəti əməkdaşlıq çərçivəsi
sənədində daha strateji səviyyədə iştirakını
stimullaşdırmalıdır.
Yüksək prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) UNCT-ə qeyri-hökumət təşkilatları və UNCT
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, o cümlədən
gənclər təşkilatları ilə tərəfdaşlıq və strateji
ittifaqları gücləndirmək tövsiyə edilir.
b) Hökumət
tərəfdaşlar
QHT/vətəndaş Əlaqələndirici
cəmiyyəti
təşkilatlarının
maliyyə tərəfdaş
idarəetməsindəki çətinliklərlə bağlı tədbirlər

Vaxt
qrafiki
İllik
icmallar

Tələb
olunan
resurslar
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görməlidir. Bu çətinliklər icma səviyyəli
tədbirlərə birbaşa dəstəyi məhdudlaşdırır və
tədbirlərin effektivliyini azaldır. Bu, QHTlərə daha fəal və geniş spektrli dəstək
göstərməyə imkan verəcək və vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatlarının daha sərbəst
fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradacaq.

Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

c) İcraçı tərəfdaşlar kimi QHT-ləri seçərkən, UNCT
UNCT onların hesabatlılığını, şəffaflığını və
müstəqilliyini diqqətli şəkildə nəzərdən
keçirməlidir.

5-ci tövsiyə

İllik
icmallar

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina
proqramlaşdırmanı Tam qəbul

UNCT-yə
birgə
gücləndirmək və ünvanlı birgə proqramları icra
etmək tövsiyə olunur.
Orta dərəcəli prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar

Vaxt
qrafiki

Tələb
olunan
resurslar

a) UNAPF qismən, xərc-fayda analizindən
sonra diqqətlə seçilmiş, BMT təşkilatlarının
vahid milli inkişaf prioritetləri üzrə birgə
işləmək üçün onlar arasında bir-birini
tamamlama və sinergiyaları əks etdirən və
gender kimi sahələrdə yüksək səviyyəli
nəticələrin əldə edilməsinin mümkün
olduğu bəzi ünvanlı birgə proqramlarla icra
edilməyə davam etməlidir.
b) UNCT xüsusilə strateji sahələrdə yüksək
səviyyəli nəticələrin mümkün olduğu və
səylərin təkrarlanmasının azaldığı birgə,
ünvanlı birgə proqramlaşdırma
fəaliyyətlərini hazırlamağa və icra etməyə
davam etməlidir.

UNCT

İllik
icmallar

UNCT

İllik
icmallar

6-cı tövsiyə

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina

UNCT və Hökumət nəticə qrupları və tematik Tam qəbul
qruplar vasitəsilə əməkdaşlığını artırmalı,
onlardan istifadə edərək UNAPF-ı strateji
şəkildə idarə etməlidir.
Orta dərəcəli prioritet

Qeyri-rəsmi tərcümə

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) Daha yüksək səviyyəli nəticələr əldə etmək
üçün fəaliyyətlərin icrasında iştirak edən
agentliklər arasında iştirak və sinergiyalar
gücləndirilməlidir.
b) Nəticə Qrupları adekvat monitorinqi təmin
etmək, UNAPF-ın strateji şəkildə idarə
edilməsində UNCT-yə dəstək göstərmək
üçün mütəmadi əsasda görüşməli, müştərək
iş planlarından (hazırda ikiillik) istifadəni
davam etdirməklə və növbəti UNSDCF
sənədi
üçün
isə
monitorinq
və
qiymətləndirmə çərçivəsindən istifadə
etməklə fəaliyyətlərini yüngülləşdirməlidir.
c) Nəticə
Qrupları
proqramlaşdırma
prinsiplərinin (xüsusilə heç kəsi kənarda
qoymamaq, insan hüquqlarına əsaslanan
yanaşma və gender) öz müştərək iş
planlarına və strategiyalarına əsaslı
inteqrasiyasını təmin etmək üçün səylərini
gücləndirməlidir.
d) Nazirliklər və digər dövlət orqanları UNAPFın bütün planlaşdırma və icra müddətində
Nəticə Qruplarının görüşlərində iştirak
edəcək və səmərəli institusional yaddaşı
təmin edəcək stabil əlaqələndiricilər təyin
etməlidir.
Daxili kommunikasiyanı
asanlaşdırmaq üçün görüşlərə dəvət
məktublarında konkret əlaqələndiricilərin
adları qeyd oluna bilər.

7-ci tövsiyə

UNCT

İllik
icmallar

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
Əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

İzahat

Tələb
olunan
resurslar

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina

UNCT və Hökumət UNAPF-ın və növbəti Tam qəbul
UNSDCF-in monitorinqini və idarəetməsini
strateji şəkildə həyata keçirmək üçün effektiv
nəticə əsaslı idarəetmə və Monitorinq və
Qiymətləndirmə sistemlərindən istifadəni
gücləndirməlidir.
Yüksək prioritet

Vaxt
qrafiki

Qeyri-rəsmi tərcümə

[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar

Vaxt
qrafiki

a) Yaxşı hazırlanmış Nəticələr Çərçivəsinə və
Monitorinq və Qiymətləndirmə Çərçivəsinə
əsaslanaraq gələcəkdə nəticələri daha yaxşı
təsbit etmək və BMT-nin milli prioritetlərə
töhfələrin verilməsində müqayisəli üstünlüyünü
nümayiş etdirmək üçün Nəticə Əsaslı İdarəetmə
və Monitorinq və Qiymətləndirmə sistemləri
gücləndirilməlidir.

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

b) Hesabatlılığı təmin etmək
və nəticələri
göstərmək üçün gözlənilən nəticələr BMT İnkişaf
Sistemi ilə əlaqələndirilə bilməlidir. UNAPF-a
ölçülə bilən və reallığa yaxın olan, təşkilatların
məsul tutula biləcəyi yaxşı tərtib olunmuş
nəticələr dəsti daxil olmalıdır. Hesabatlılıq yeni
UNSDCF-in rəhbər prinsiplərindən biridir.

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

c) Nəticələr Çərçivəsində "SMART" (spesiifk, ölçülə
bilən, əldə oluna bilən, nəticəyönümlü, vaxtla
məhdudlaşan) meyarlarına cavab verən və
effektiv monitorinq və qiymətləndirməyə imkan
verən gözlənilən nəticələrin (nəticə və
məhsullar), göstəricilərin, ilkin vəziyyət
göstəriciləri və hədəflər olmasını təmin etmək
vacibdir. Bunun üçün təşviqat və siyasət
sənədlərinin
hazırlanmasının
nəticələrinin
monitorinq və qiymətləndirilməsində yaranan
çətinliklərin fonunda, UNAPF-ın yuxarı səviyyəyə
yönəlməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Çox
ümumi göstəricilərin əvəzinə, BMT-nin öz
tərəfdaşları ilə birlikdə təsir edə biləcəyi və ya
diqqətlərini yönəldə biləcəkləri məhdud sayda
göstəricilərə köklənmək daha yaxşı olardı.

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

Avqust
2020

d) Növbəti UNSDCF-in Nəticələr Çərçivəsində BMTnin gözlənilən töhfələri və tərəfdaşların töhfələri
üçün ayrı-ayrı sütunlar ola bilər. Çoxsaylı
tərəfdaş siyahısı əvəzinə, yalnız əsas tərəfdaşlar
qeyd edilə, onların rolu qısa şəkildə təsvir edilə
bilər.
Buna nümunə olaraq, hazırda
Gürcüstandakı Dayanıqlı İnkişaf üçün BMT
Tərəfdaşlığı (UNPSD) sənədini (2016-2020)
göstərmək olar.

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

Avqust
2020

Tələb
olunan
resurslar

Qeyri-rəsmi tərcümə
e) Nəticələr Çərçivəsi sadəcə müştərək iş planları
vasitəsilə deyil, yaxşı tərtib olunmuş Monitorinq
və Qiymətləndirmə Çərçivəsi vasitəsilə icra
olunmalı və monitorinqi aparılmalıdır. Müştərək
iş planlarının çox detallı olması strateji gələcəyə
baxışı saxlamağa imkan vermir və nəticə və
məhsullar üzrə irəliləyişi ölçməkdən daha çox
fəaliyyətləri (töhfələri) planlaşdırmaq üçün
nəzərdə tutulur. Struktur və tərtibat baxımından
daha anlaşılan müştərək iş planlarının
hazırlanması faydalı olardı.

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

f)

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

Gözlənilən nəticələrin, göstəricilərin, ilkin
vəziyyət göstəriciləri və hədəflərin aktuallığını
saxlaması və "SMART" meyarlara cavab verməsi
üçün UNAPF-ın icrası müddətində Monitorinq və
Qiymətləndirmə
Çərçivəsinə
düzəlişlər
edilməlidir.

g) Monitorinq və Qiymətləndirmə Qrupu UNAPF-ın
monitorinqi və icrasına dəstək göstərməyə və
yön verməyə, Rezident Əlaqələndiricinin Ofisinin
dəstəyilə Nəticə Qruplarının işinə töhfə verməyə
davam etməlidir.

h) Bütün bunlar əldə olunan nailiyyətlər və
irəliləyişin monitorinqi və ölçülməsinin önəmli
çətinliklər olmadan aparılan bilən, təqdirəlayiq
və faydalı bir fəaliyyətə çevrilməsinə imkan
vermək üçün təşkilatlar daxilində monitorinq və
qiymətləndirmə potensialının gücləndirilməsini
şərtləndirə bilər.
i)

j)

Monitorinq və qiymətləndirmə mexanizmləri UNCT,
DİM
göstəricilərinə
uyğun
olaraq əlaqələndirici
hazırlanmalıdır.
tərəfdaş

Növbəti UNSDCF-də yüksək səviyyəli göstəricilər
istifadə edilərsə, bütün ilkin vəziyyət göstəriciləri
və hədəflər DİM-lərə uyğunlaşdırılmalı,
Azərbaycanın yerli kontekstinə uyğunlaşdırılmış
mövcud DİM hədəflərinə uyğun hazırlanmalıdır.

Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət

İllik
icmallar

İllik
icmallar

Avqust
2020

Avqust
2020

Qeyri-rəsmi tərcümə

k) Nəticə əsaslı idarəetmə, qiymətləndirmə
mədəniyyəti, sübutlara əsaslanan öyrənmə və
inkişaf nəticələri üçün hesabatlılığı gücləndirmək
üçün qiymətləndirmə sahəsində milli potensialın
artırılması ilə bağlı səylər gücləndirilməlidir.

8-ci tövsiyə
UNCT, Dövlət Statistika Komitəsi və hökumət
qurumları DİM-lərin və növbəti əməkdaşlıq
çərçivəsinin icrasında əldə olunan irəliləyişin
ölçülməsində məlumatların toplanması və
təhlilinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu sahədə
milli potensialın yaxşılaşdırılması məqsədilə birgə
əməkdaşlığı gücləndirməlidir.

qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
İllik
əlaqələndirici
icmallar
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina
Tam qəbul

Yüksək prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) Məlumatların toplanması və təhlili üçün
milli potensialı gücləndirmək məqsədilə,
UNAPF-ın bütün maraqlı tərəfləri hərtərəfli
təhlillər aparmaq və müxtəlif mənbələrin
hazırladığı statistik məlumatlar arasındakı
uyğunsuzluqları önləmək üçün ən yaxşı
mümkün məlumatlara malik olmalıdır. Bu,
cari vəziyyətin və məhdudiyyətlərin daha
yaxşı öyrənilməsinə, dəstək tədbirlərinin
adekvat şəkildə planlaşdırılmasına,
nəticələrin səmərəli şəkildə ölçülməsinə və
siyasətlərin hazırlanması və qərarların
qəbulu üçün sübutlardan istifadəyə kömək
edəcək.
b) UNCT məlumatların toplanması və təhlili
üçün metodologiyaların hazırlanmasında
potensialın
gücləndirilməsinə
dəstək
göstərməyə və digər ölkələrin qabaqcıl
təcrübələrini və BMT-nin İqtisadi və Sosial
Məsələlər Departamentinin (UNDESA)

Vaxt
qrafiki

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu -

İllik
icmallar

Tələb
olunan
resurslar

Qeyri-rəsmi tərcümə
metodologiyalarını tətbiq etməyə davam İqtisadiyyat
etməli, lakin onları həm UNAPF, həm də Nazirliyi
DİM-lər
üçün
milli
kontekstə
uyğunlaşdırmalıdır.
c) İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığın yeni UNCT
hazırlanmış “Dayanıqlı inkişaf üzrə 2030-cu il
gündəliyində
məlumatlara
insan
hüquqlarına əsaslanan yanaşma, heç kəsi
kənarda
qoymamaq”
adlı
təlimatı
məlumatların toplanması, təhlili və istifadəsi
baxımından
növbəti
UNSDCF-in
hazırlanmasında faydalı ola bilər.

9-cu tövsiyə
UNCT 2019-cu ilin iyun ayında dərc edilən
təlimatda tövsiyə olunan UNSDCF-in "Heç kəsi
kənarda qoymamaq" və "İnsan Hüquqlarına
Əsaslanan Yanaşma" rəhbər prinsiplərinin daha
çox aktuallaşdırılmasını təmin etməlidir.

Avqust
2020

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina
Tam qəbul

Orta dərəcəli prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) DİM-lərin əsas hədəfi olan "heç kəsi
kənarda qoymamaq" prinsipi həm də insan
hüquqlarına əsaslanan yanaşma və gender
bərabərliyi və qadınların
səlahiyyətləndirilməsi ilə birgə UNSDCF-in
əsas prinsipidir. 2019-cu ildə düzəlişlər
edilmiş UNSDCF Təlimatında təsbit olunan
digər rəhbər prinsiplərlə birlikdə, bütün
nəticələrə nail olmaq üçün vacib olan bu
prinsiplər kəsişən prinsiplər kimi növbəti
UNSDCF sənədinin mərkəzində yer
almalıdır. Bu, əməliyyat fəaliyyətləri və
normativ iş arasında daha yaxşı əlaqələrə
nail olmağa kömək edə bilər.
b) Növbəti UNSDCF sənədinin hazırlanması
zamanı istiqamət üçün “Heç kəsi kənarda
qoymamaq” adlı yeni təlimatdan istifadə
edilməlidir. Bu təlimatda “heç kəsi kənarda

Vaxt
qrafiki

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

İllik
icmallar

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş

İyul 2020

Tələb
olunan
resurslar

Qeyri-rəsmi tərcümə
qoymamaq” prinsipinin fəaliyyətə daxil
edilməsi üçün təhlil, fəaliyyət, monitorinq,
hesabatlılıq və faydalı iştirakla bağlı beş
addımdan ibarət metodologiya təqdim
olunur. Bütün addımlarda gender aspektləri
nəzərə alınmalıdır, çünki təcrid olunan
qruplar arasında ən çox məhrumiyyətlərlə
üzləşən və əlverişsiz vəziyyətdə olan
qruplardan biri qadınlar və qızlardır.
c) Yeni təlimata əsasən, UNCT əhalinin həssas
qruplarının kimlərdən ibarət olması və
harada olmasını, onların ehtiyaclarını
müəyyən edən, BMT-nin necə töhfə verə
biləcəyini dəqiqləşdirən Vahid Ölkə
Qiymətləndirməsi (VÖQ) aparmağa dəvət
olunur. Həmçinin, tərəfdaş hökumət
qurumlarının həssas qrupların ehtiyacları və
dezaqreqasiya
olunmuş
məlumatların
vacibliyi ilə bağlı potensialını davamlı şəkildə
gücləndirmək zəruridir.
Bu, UNAPF-ın
əvvəlində tələb olunan etibarlı ilkin vəziyyət
məlumatları və təhlili təmin edəcək.
d) UNCT
təhlil
mərhələsindən
proqramlaşdırma və icra mərhələsinədək
bütün
UNAPF
prosesindən
insan
hüquqlarının BMT İnkişaf Sisteminin
fəaliyyətlərinin mərkəzində yerləşdirilməsi
üçün istifadə etməli, "İnsan hüquqlarına
əsaslanan yanaşma" prinsipini tətbiq
etməyə davam etməlidir. Məsələn, hüquq
sahiblərinin öz hüquqlarından istifadə
etməsi və öhdəlik sahiblərinin öz
öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün tələb
olunan institusional dəyişikliklər və
davranışların mütəmadi təhlili UNAPF-ın
daha strateji olmasına və daha yaxşı
nəticələr əldə etməyə kömək edə bilər.
Növbəti UNSDCF-in prioritetləşdirilməsinə
və icrasına yön vermək məqsədilə, seçilmiş
inkişaf problemlərini və çağırışları insan
hüquqlarına əsaslanan yanaşma ilə təhlil
edərək təməl səbəbləri (səbəb təhlili və
səbəb sxemləri), öhdəlik sahiblərinin
vəzifələrini və potensialla bağlı boşluqları
müəyyən etmək və mühitin əlverişliliyini
qiymətləndirmək faydalı olardı.

Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

UNCT

İllik
İcmallar

UNCT

İllik
icmallar

Qeyri-rəsmi tərcümə
e) İnsan hüquqlarına əsaslanan yanaşma
UNAPF-ın icrasında və növbəti UNSDCF-in
hazırlanmasında sistemli, davamlı və
məqsədyönlü şəkildə əks etdirilməlidir. Bu
aşağıdakı təhlillər vasitəsilə edilə bilər: 1)
səbəb-nəticə 2) rol-model 3) potensialda
boşluqlar.
Analoji olaraq, UNAPF və
UNSDCF-in
strategiyaları,
nəticələri,
göstəriciləri və icrası aşağıdakı əsas işlək
insan hüquqları prinsiplərinə əsaslanmalıdır:
1) ayrı-seçkiliyə yol verməmə və bərabərlik,
2) iştirak və inklüzivlik, 3) hesabatlılıq və
qanunun aliliyi.
f) BMT-nin proqramlaşdırma heyəti, hökumət
nümayəndələri və digər tərəfdaşların da
davamlı olaraq insan hüquqlarına əsaslanan
yanaşma ilə bağlı təlim keçməsi və
potensiallarının gücləndirilməsi zəruridir.
g) UNCT UNAPF-ın İnsan Hüquqları üzrə
Tematik Qrupu vasitəsilə, insan hüquqları
komitələrinə
hesabatların verilməsinə
texniki dəstək göstərməyə davam etməli və
növbəti UNSDCF sənədində insan hüquqları
komponentini gücləndirməlidir.
h) UNCT Hökumət, Ombudsman və vətəndaş
cəmiyyəti ilə insan hüquqları üzrə
əməkdaşlıq sahələrinin müzakirəsi üçün bəzi
görüşlər keçirməlidir. UNCT və Rezident
Əlaqələndirici də insan hüquqlarına (iqtisadi,
sosial, mədəni, mülki və siyasi) daha çox
diqqət yetirməli və BMT və hökumət
arasında
dialoq
və
təşviqatı
gücləndirməlidir. Rezident Əlaqələndiricinin
Ofisi tərəfindən İnsan Hüquqları üzrə
Tematik Qrupa xüsusi büdcə ayrıla bilər.
i) UNSDCF-nin heç kəsi kənarda qoymamaq və
insan hüquqlarına əsaslanan yanaşma ilə
bağlı rəhbər prinsiplərinin daha geniş
aktuallaşdırılması məsələn, Tematik Qruplar
vasitəsilə təmin oluna bilər. Belə ki, tematik
qruplar prinsiplərin daha əlaqələndirilmiş və
müntəzəm monitorinq və istifadəsini təmin
etmək, habelə illik icmallarda və icra
hesabatlarında onların icrası barədə hesabat
vermək üçün spesifik yaddaş siyahıları və
aydın ilkin vəziyyət və hədəflərə malik
göstəricilər hazırlaya bilər.

UNCT

İllik
icmallar

UNCT

İllik
icmallar

UNCT

İllik
icmallar

UNCT

İllik
icmallar

UNCT

İllik
icmallar
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j)

Gənclər və qadınlar, əlilliyi olan insanlar və UNCT
yaşlanma kimi digər çoxsahəli məsələlər
növbəti UNSDCF-də əks etdirilməlidir.

10-cu tövsiyə
UNCT 2019-cu ilin iyun ayında dərc edilən təlimatda
tövsiyə olunan UNSDCF-in "Gender bərabərliyi və
qadınların səlahiyyətləndirilməsi" rəhbər prinsipinin
daha çox aktuallaşdırılmasını təmin etməlidir.

Avqust
2020

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina
Tam qəbul

Yüksək prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) BMT-nin Qadın Qurumu tərəfindən Şərqi
Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üçün
aparılmış qiymətləndirmənin gəldiyi
nəticələrə uyğun olaraq, gender bərabərliyi
və qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə
spesifik nəticənin daxil edilməsi təklif edilir.

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi

b) Gender
bərabərliyi
və
qadınların
səlahiyyətləndirilməsi çoxsahəli prinsip kimi
(təyin olunmuş spesifik məqsəd və hədəflər,
cins
üzrə
dezaqreqasiya
olunmuş
məlumatlar və göstəricilər baxımından)
UNSDCF-in tərtibatında daha yaxşı əks
olunmalıdır. Növbəti UNSDCF sənədinə
gender əsaslı yanaşmaları daha yaxşı inteqrə
etmək üçün gender bərabərliyi, gender
ədalətliliyi
və
qadınların
səlahiyyətləndirilməsi nəzərə alınmalıdır və
UNSDCF-in hazırlanmasında əsas aspektləri
düzgün şəkildə əhatə etmək üçün ekspert
cəlb oluna bilər.
c) Növbəti dövr üçün BMT təşkilatları ikiqat UNCT
inzibati xərclərə səbəb olmadan gender üzrə
əsaslı birgə proqramın hazırlanması
imkanına nəzər salmalıdır.
d) Təşkilatların ayrı-ayrılıqda icra etdiyi UNCT
genderlə bağlı layihələr və fəaliyyətlər üçün
təşkilatlar arasında sinergiyalar artmalıdır.

Vaxt
qrafiki
Avqust,
2020

Avqust
2020

İllik icmal

İllik icmal

Tələb
olunan
resurslar
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e) Bundan əlavə, BMT İnkişaf Sisteminin
islahatına uyğun olaraq, BMT-nin Gender
Qrupunun
və
BMT
təşkilatlarının
potensialının gücləndirilməsi və gender
strategiyasının hazırlanmasına, habelə Birgə
Gender Təftişinin UNAPF-la birbaşa əlaqəli
olan digər tövsiyələrinin icrasına dəstək
üçün Rezident Əlaqələndiricinin Ofisi
tərəfindən gender məsələlərinə ayrıca
büdcə ayrılmalıdır.
f) Gender
Tematik
Qrupu
daha
əlaqələndirilmiş və müntəzəm monitorinqi,
gender
bərabərliyi
və
qadınların
səlahiyyətləndirilməsi
üzrə
rəhbər
prinsiplərdən istifadəni təmin etmək və
onların icrası barədə hesabat vermək üçün
Gender üzrə Qiymət Cədvəli aləti
çərçivəsində UNCT üçün gender bərabərliyi
və qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə
fəaliyyət göstəricilərindən istifadə edə bilər.
Gender üzrə Qiymət Cədvəli UNCT-nin
gender aspektlərinin aktuallaşdırılması və
təşkilatlar
arasında
sinergiyaların
yaradılması ilə bağlı fəaliyyət nəticələrinə
dair ilkin vəziyyət və hədəf məlumatları
müəyyən etmək üçün istifadə edilə biləcək
beynəlxalq
səviyyədə
təsdiqlənmiş
metodologiyadır.
g) Son olaraq, cari UNAPF-ın icrasında və
qarşıdakı UNSDCF strategiyalarında və
nəticə çərçivələrində gender bərabərliyi və
qadınların
səlahiyyətləndirilməsini
gücləndirmək
üçün
bir
sıra
yeni
təlimatlardan istifadə edilə bilər: BMT-nin
Qiymətləndirmə Qrupunun “BMT-SWAP
qiymətləndirmə fəaliyyəti göstəricisi” adlı
təlimatı, BMT-nin İnkişaf Qrupunun
“Genderin ölkə səviyyəsində BMT-nin vahid
proqramlaşdırmasına inteqrasiyası üçün
resurs kitabı” və “BMT-nin Gender üzrə
Tematik Qrupları üçün Resurs Bələdçisi”.
Onların hamısı həm gender bərabərliyi və
qadınların səlahiyyətləndirilməsini, həm də
“heç kəsi kənarda qoymamaq” prinsipinə
diqqəti daha yaxşı əks etdirmək üçün
istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, BMT-nin
Qiymətləndirmə Qrupunun “İnsan hüquqları
və gender bərabərliyinin qiymətləndirməyə

BMT-nin
Dekabr
Rezident
2020
Əlaqələndiricinin
Ofisi

Gender üzrə
Tematik Qrup

Dekabr
2020

UNCT

İllik
icmallar
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inteqrasiyası üçün rəhbər qaydalar”ı da
əlavə baxış bucaqları təmin edə bilər.

11-ci tövsiyə
UNCT əlaqələndirilmiş nəticələrə nail olmaq,
bərabərliyə yönələn və yuxarı və aşağı səviyyələrə
istiqamətlənən əlaqəlilikləri gücləndirmək, ,
kompleks və bir-birinə yaxın müdaxilə modelləri
hazırlamaq və test etmək üçün kompleks yanaşma
qəbul etməli və sahələrarası əməkdaşlıqlar
yaratmalıdır.

Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina
Tam qəbul

Orta dərəcəli prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) DIM-lər üçün inteqrativ yanaşma sərgiləyə
bilən, bütün səviyyələrdə bir-biri ilə əlaqəli
nəticələr əldə etmək üçün sahələrarası
sinergiyalar yarada bilən bir inkişaf sistemi
və hökumət tələb olunur. Milli tərəfdaşlar
UNAPF sayəsində BMT İnkişaf Sisteminin
fərdi və məcmu müqayisəli üstünlükləri və
əlavə dəyərindən maksimum
faydalanmalıdır.
b) UNCT ədalətliliyə yönələn və yuxarı və aşağı
səviyyələrə istiqamətlənən əlaqəlilikləri
gücləndirilməlidir. Hazırkı və növbəti UNAPF
ən həssas və əlverişsiz vəziyyətdə olan
qruplar üçün bərabər imkanlara köklənməyə
davam etməlidir.
c) UNCT dezaqreqasiya olunmuş məlumatlarla
sağlam dəlillər təmin etməyə və hökumətə
siyasət və qanunvericiliyin hazırlanması,
planlaşdırılması,
büdcə
tərtibatı
və
proqramlaşdırılmasına dəstək verməyə səy
göstərməlidir.
d) İnteqrativ və bir-birinə yaxın dəstək
modellərinin hazırlanması və sınaqdan
keçirilməsi yolu ilə, UNAPF güclü dəlillər

Vaxt
qrafiki

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi, Xarici
İşlər Nazirliyi

İllik
İcmallar

UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş
Hökumət
qurumu İqtisadiyyat
Nazirliyi
UNCT,
əlaqələndirici
tərəfdaş

İllik
icmallar

İllik
icmallar

İllik
icmallar

Tələb
olunan
resurslar
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yaradacaq və nümunəvi təcrübələri nümayiş Hökumət
etdirəcək, dəstək tədbirlərinin miqyasının qurumu genişləndirilməsinə dəstək göstərəcək.
İqtisadiyyat

12-ci tövsiyə
UNCT qeyri-rezident təşkilatların Vahid Ölkə
Qiymətləndirməsi/Təhlili, UNAPF və UNSDCF
proseslərində iştirakı və cəlb olunması üçün daha
inklüziv və münbit mühit yaratmalıdır.

Nazirliyi, Xarici
İşlər Nazirliyi
Tam qəbul/Qismən qəbul/İmtina
Tam qəbul

Orta dərəcəli prioritet

İzahat
[İmtinanın və ya qismən qəbul etmənin izah edilməsi]
Görülməli tədbirlər
Məsul qurumlar
a) UNCT-nin effektiv əlaqələndirmə
mexanizmləri vasitəsilə, BMT-nin qeyrirezident təşkilatlarının Vahid Ölkə
Qiymətləndirməsi, UNAPF və UNSDCF
proseslərində iştirakı və cəlb olunması üçün
daha inklüziv və əlverişli mühit yaratması
tövsiyə olunur.
b) UNCT növbəti UNSDCF sənədinin müxtəlif
qeyri-rezident təşkilatların təcrübəsini daha
yaxşı cəlb etməyə imkan verə, milli
prioritetlərə nail olmaq üçün Hökumətin
onların
unikal
səriştəsindən
tam
yararlanmasına şərait yaratmalıdır. UNCT
müvafiq
maraqlı
tərəflərlə
əlaqəni
institusional çərçivəyə sala və ümumi maraq
doğuran sahələrdə yeni tərəfdaşlıqları
asanlaşdıra və ya bunun üçün vasitəçilik edə
bilər.
c) Ölkə səviyyəsində mövcud olan BMT
səriştəsinin, o cümlədən qeyri-rezident
təşkilatların səriştəsinin xəritələşdirilməsi
ölkə səviyyəsində BMT tədbirlərinin daha
yaxşı əlaqələndirilməsinə və effektivliyin
yaxşılaşmasına gətirib çıxara bilər.
d) Hesabatın “Qeyri-rezident təşkilatların
iştirakı” bölməsində qeyd edilən digər
mümkün tədbirlər.

Vaxt
qrafiki

UNCT

2020 may

UNCT

İllik
icmallar

UNCT

May 2020

UNCT
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Tələb
olunan
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Qeyri-rəsmi tərcümə

