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Ön söz
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Sisteminin (BMTİS) islahatının əsas məqsədi vahid
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) olaraq Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyini daha təsirli və
effektiv şəkildə həyata keçirməkdir. Davam edən iqtisadi və əmək sferasında böhran,
koronavirus epidemiyası ilə daha da şiddətlənən çoxtərəfli sistemə edilən çoxsaylı təsirlər
fonunda Vahid BMT olaraq birgə əməkdaşlıq

hələ bu qədər zəruri olmamışdı. BMT-nin

ixtisaslaşmış qurumu olaraq, BƏT islahat prosesind ə mühüm rol oynayır və 2030 Gündəliyin
həyata keçirilməsi işinə sarsılmaz sədaqət nümayiş etdirir.
İşçilərin Fəaliyyəti Bürosu ƏTİFB)
(B

aşağıdakı dörd əsas istiqamətdə bütün proqram

nəticələrinə, spesifik nəticələrə və siyasi amillərə töhfə verir: proqramın hazırlanması və icrası,
inkişaf sahəsində əməkdaşlıq, tədqiqat və milli, regional və qlobal səviyyədə BƏT iclasları və
fəaliyyətləri. Beləliklə, BƏTİFB işçi nümayəndələrinin BƏT-də səmərəli iştirakını və işçilərin
ifadə etdikləri fikir və narahatlıqların planlaşdırma və icradan tutmuş monitorinq və
qiymətləndirməyə qədər bütün səviyyələrdə birləşdirilməsini təmin etmək kimi unikal vəzifəni
yerinə yetirir. Onun BMT-nin islahatlar prosesindəki rolu həmkarlar ittifaqlarına, həm də milli və
ya daha yüksək səviyyələrdə olan digər BMT qurumlarına əsas islahat ismarıclarını
ötürməkdən ibarətdir.
Bu məlumat kitabçasında göstərilən mövzular əmək sferasında problemlərin həlli və
ümidlərimizi əks etdirən “əməyin gələcəyi” təşəbbüsünün yaradılması işində çoxtərəfliliyin
əhəmiyyətini vurğulayan BƏT-in Əməyin Gələcəyi üzrə Yüzillik Bəyannaməsinə uyğundur. Eyni
zamanda, o, BƏT 2020-2021 Proqramı və Büdcəsinin 1 saylı Proqram Nəticəsini (“Güclü
üçtərəfli iştirakçılar, təsirli və əhatəli sosial dialoq”), 1.2.2. saylı Göstəricini (“Proqramın
hazırlanması üçün sosial dialoq mexanizmlərində nəzərə alınacaq təkliflər verən işçi
təşkilatlarının sayı”) və A saylı Spesifik Nəticəni (“Layiqli əməyin təşviqi üçün nüfuzlu bilik və
yüksək təsirli tərəfdaşlıqlar”) hədəf alır.
2020-ci il Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) tətbiqinin on illiyini qeyd edir. DİM-lər, xüsusilə
8 saylı DİM “Layiqli əmək və iqtisadi artım”, beynəlxalq inkişaf çərçivəsini müəyyənləşdirərək
milli səviyyədə həyata keçirilməlidir. İcranın müvəffəqiyyətli olması üçün işçi təşkilatlarının
prosesə səmərəli töhfə verməsi üçün daha çox institusional potensial tələb edilir. Müvafiq
olaraq, bu təlimata BƏT Nəticə A.4 də (“DİM-lərə nail olmaq məqsədilə əmək sferasında insana
yönəlik yanaşmanın qlobal müzakirələrə və proqramlara daha çox inteqrasiyası üçün çoxtərəfli
sistem daxilində BƏT tərəfdaşlığının gücləndirilməsi”) daxil edilmişdir.

Həmkarlar İttifaqının
məlumat kitabçası

Son illərdə həmkarlar ittifaqı üzvlərinin BƏTİFB-dən texniki dəstək, məlumat mübadiləsi və
BMT-nin islahatlar prosesi, xüsusilə Əməkdaşlıq Çərçivəsi (ƏÇ), və həmkarlar ittifaqının rolu ilə
bağlı maarifləndirmə şəklində yardımına ehtiyacları artmaqdadır. “Balansda olan Həmkarlar
İttifaqları”nda1 bəhs edildiyi kimi, ölkələrin sosial dialoq ənənələrindən və təcrübələrindən asılı
olaraq, həmkarlar ittifaqları, xüsusilə də proqamın hazırlanması, əlaqələndirmə və təsir
mərhələlərində, qismən öz imkanlarının məhdudluğunu üzündən bir çox problemlə üzləşirlər.
Beləliklə, potensialını artırmaq və proqramın formalaşdırılmasında daha fəal iştirakla əlaqəli
nəticələr əldə etmək səylərini dəstəkləməyimiz çox vacibdir.
Bu sənəd həmkarlar ittifaqlarını yönləndirməyə və onları milli, regional və qlobal səviyyədə
inkişaf proqramını formalaşdıran proseslərdə daha iddialı rol oynamağa təşviq etməyə çalışır.
BƏTİFB-nin həmkarlar ittifaqı üzvlərinə yaxşı formullaşdırılmış ikitərəfli və üçtərəfli sosial dialoq
təkliflərini hazırlamaq, hökumətlərinə və digər sosial tərəfdaşlarına təqdim etmək üçün onlara
lazımi bilikləri vermək iradəsini əks etdirir. Təlimatda əsas diqqət ƏÇ -lər, Ölkə üzrə Ümumi
Təhlillər (ÖÜT) və Layiqli Əm ək üzrə Ölkə Proqramlar (LƏÖPs) üzərində cəmləşir. COVID-19
böhranının Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinə təsirləri vurğulanır və həmkarlar ittifaqlarının
fəaliyyət və dialoqlarının müxtəlif səviyyələrində toxuna biləcəkləri proqram sahələrinə dair
təlimatlar verilir.

Könüllü Milli Qiymətləndirmələrə (KMQ-lər), həmçinin Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum kimi
regional və qlobal dayanıqlı inkişaf platformalarına xüsusi diqqət ayıraraq, həmkarlar ittifaqları
bu təlimatdan 2030 Gündəlik üzrə proseslərin daha effektiv icrasına, izlənilməsinə və nəticələrin
əldə olunmasına töhfə vermək üçün istifadə edə bilərlər.
Hazırkı sənəd BƏTİFB qrupunun səylərinin bəhrəsidir. Yoxlama və yekun düzəlişlərə görə Ariel
Castro, Hilma Mote və Grayson Koyiyə, ilk layihəni hazırlanmasına görə Latın Amerika və Karib
Dənizi bölgəsi üzrə keçmiş BƏT BƏTİFB Regional

məsul şəxs Hilda Sançezə xüsusi

təşəkkürümü bildirirəm.
Maria Helena Andre,
BƏTİFB-in direktoru
dekabr 2020
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J. Visser: Balansda olan Həmkarlar İttifaqları: BƏT BƏTİFB-nin İş sənədi (Cenevrə, BƏT, 2019).
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BÖLMƏ 1 – Ümumi məlumat və giriş

Bölmə 1:
Ümumi məlumat və giriş
Dünya, xüsusilə gənclər və qadınlar arasında artan işsizlik fonunda, iqlim dəyişikliyinin fəlakətli
təsirlərindən tutmuş çox aspektli yoxsulluq və bərabərsizlik formalarına qədər bir çox inkişaf
problemi ilə qarşılaşır. 31 may 2018-ci il tarixində BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi
A/RES/72/279.2 saylı qətnamə2 təsdiq edir ki, müasir dünyanın geniş yayılmış problemlərinə
təsirli şəkildə cavab vermək üçün qlobal və inteqrə olunmuş cavab tədbirləri tələb olunur, bunu
isə heç bir BMT qurumu tək başına təmin edə bilməyəcək.
Baş Assambleya 2030 Gündəliyinin icrası ilə bağlı ölkələrə daha çox dəstək təklif etmək üçün
BMTİS-in yerini dəyişdirməyə qərar verdi3. Qəbul edilən islahatların BMT təşkilatı və
fəaliyyətinin daha çox ardıcıl, səmərəli və birləşmiş olması ilə nəticələnəcək, bu isə
çoxtərəfliliyin dəyəri və beynəlxalq qurumların bugünkü qlobal düzəndə öz missiyalarını yerinə
yetirmə qabiliyyəti ilə bağlı təkrar-təkrar yaranan şübhələrə qarşı çıxmağa imkan verəcək.
2018-ci ildə üzv dövlətlər tərəfindən təsdiqlənən təkliflər arasında BMT-nin sülhməramlı və
təhlükəsizlik əməliyyatlarının yenidən qurulması, BMT rəhbərliyinin müasirləşdirilməsi və
BMTİS-in yerləşdiyi yerinin dəyişdirilməsi yer alır. BMT idarəetmə islahatı prosedurları
sadələşdirməklə və BMT Katibliyinin qərarlarını mərkəzsizləşdirməklə daha çox şəffaflığa,
səmərəliliyə və hesabatlılığa çağırır. BMTİS islahatı, xüsusilə ölkə səviyyəsində parçalanma və
lazımsız hərəkətlərlə bağlı narahatlıqları aradan qaldıraraq, daha çox əlaqələndirmə və təsir
göstərməyə yönəlmişdir.

Əsas islahatların nümunələri:
 1 yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən yeni səlahiyyətli və müstəqil Rezident Əlaqələndiricisi
(RƏ) sistemi mövcuddur. Bu sistem BMT qurumlarının inkişaf fəaliyyətlərini təşkil etməyə və
milli və regional səviyyədə heç bir kəsi kənarda qoymadan davamlı sosial, iqtisadi və ekoloji
faydaların təmin olunmasına kömək etməyə yönəlib.
 Birbaşa RƏ rəhbərliyi və nəzarəti altında güclü, çoxsahəli BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyətləri
(BMTÖİH) var.
 BMT-nin ümumi əməliyyatlarına və binalarına (BMT Evləri) keçid olacaq.

2

https://un.org.me/BMTİS_repositioning/20180604_Annex%202-%20Summary%20of%20key%20mandates%20
Resolution%20BMTİS%20repositioning%204%20June%202018.pdf.
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Bu bölmə BMTİS İslahat TVS-yə (https://reform.un.org/content/un-development-system-reform-101) əsaslanır. Baş
katib, dörd illik hərtərəfli siyasət icmalının davamı olaraq, 2017-ci ilin iyun və dekabr aylarında İqtisadi və Sosial
Şuraya iki hesabatda təkliflər təqdim etdi: (i) BMT: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf sisteminin 2030 Gündəliyə
uyğunlaşdırılması üçün yenidən təşkil edilməsi: hamı üçün daha yaxşı gələcəyin təmin edilməsi, Baş Katibin
hesabatı, İqtisadi və Sosial Şurası, iyun 2017, A/72/124 – E/2018/3; və (ii) BMT: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
inkişaf sisteminin 2030 Gündəliyə uyğunlaşdırılması: Sağlam planetdə ləyaqət, firavanlıq və sülh üçün vədimiz, Baş
Katibin hesabatı, İqtisadi və Sosial Şura, dekabr 2017, A/72/684– E/2018/7.
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Bəzi gözlənilən faydalar:



Daha kooperativ və əlaqəli BMTİS bütün müvafiq BMT resurslarını, təcrübələrini və
bacarıqlarını bir araya gətirərək 2030 Gündəliyini qlobal, regional və ölkə səviyyələrində
dəstəkləyəcək.



BMT-nin hər bir ölkədə milli prioritetlərə yönəlmiş daha yaxşı uyğunlaşdırılmış və daha
çevik iştirakı miqyas effektinə və BMT qurumları, fondları və proqramları arasında daha
çox iş birliyinə səbəb olacaqdır.



Donorların və üzv dövlətlərin maliyyələşdirmə təcrübələrinin yaxşılaşdırılması ölkələr
üçün BMT-nin geniş dəstəyini təşviq edən daha proqnozlaşdırıla bilən və çevik
dəyişikliklər deməkdir.

BMT-nin ixtisaslaşmış bir qurumu olaraq, BƏT islahatlar prosesində böyük rol oynayır və 2030
Gündəliyinin səmərəli icrasına sadiqdir:


BƏT-in baş direktoru BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Qrupunun üzvüdür. (BMTDİQ) Strateji
idarəetmə və nəzarət üzrə Əsas qrupdur. Əsas qrup BMT-nin İqtisadi və Sosial
Məsələlər Departamentinin icra başçıları, Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, BƏT, BMT
İnkişaf Proqramı, BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, BMT Əhali Fondu,
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisi, BMT Uşaq Fondu, BMT Qadınları,
Dünya Qida Proqramı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST), habelə BMT-nin
Regional İqtisadi Komissiyalarını təmsil edən növbəli üzvdən ibarətdir.



BƏT-in baş direktoru eyni zamanda BMTDİQ-nin Strateji Tərəfdaşlıq Nəticələri
Qrupuna həmsədrlik edir.



BƏT, BMTİS keçidi üçün BMTDİQ Məsləhət Qrupunun üzvüdür.



BƏT-in İdarəetmə və İslahatlar, Sahə Əməliyyatları və Tərəfdaşlıq və Proqram üzrə
baş direktor müavinlərinin ofislərindən yüksək dərəcəli menecer və mütəxəssislər BƏT-i
DİM tətbiqi, strateji maliyyələşdirmə, biznes innovasiya və strateji tərəfdaşlıqlar
üzrə dörd BMTDİQ nəticə qruplarında təmsil edir.



BƏT-in regional direktorları regional BMTDİQ qurumları ilə əməkdaşlığı davam etdirirlər.

BƏT-in üçtərəfli iştirakçıları BMTİS islahatının hər biri üçün və ümumilikdə BƏT üçün təqdim
etdiyi çətinlik və fürsətlərə dair fikirləri ilə paylaşdılar.
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Müvafiq idarəedici orqanın qərarı (oktyabr-noyabr 2018, GB334 / INS / 4, bənd 188)4 mətn
qutusunda verilir.

İdarəedici orqan: (a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 31 May 2018-ci il tarixində
qəbul edilmiş “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf etdirilməsi üçün əməliyyat fəaliyyətinin dördillik
hərtərəfli proqram icmalı kontekstində Birləşmiş Millətlər İnkişaf Sisteminin Yenidən Yerləşdirilməsi”
qərarını (A/RES/ 72/279 ) və BƏT-in fəaliyyətinə təsirləri alqışladı; (b) Baş direktordan cari və əvvəlki
iclaslarında bu məsələ ilə bağlı İdarəetmə orqanlarında ifadə edilmiş fikirləri və mövqeləri tam nəzərə
alaraq qətnamənin və əlaqəli idarələrarası koordinasiya mexanizmlərinin həyata keçirilməsində üç
tərəfliliyin və sosial tərəfdaşların spesifik rolunun təmin edilməsində rəhbərliyi üzərinə götürməyə
xahiş etdi; (c)Məsləhətçilərin iştirakı ilə Büronun hazırladığı hərtərəfli təhlil və BƏT-in üçtərəfli
iştirakçıların idareə edilməsi mexanizminin quruluşunun, normativ mandatın və proqram
prioritetlərinin qorunub saxlanılması da daxil olmaqla, İdarəedici orqan tərəfindən ifadə olunan
məsələ və problemlərə toxunan islahatın həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət plan əsasında BMT
islahatının BƏT üçün təsirlərini, problemlərini və imkanlarını 2019-cu ilin mart sessiyasında nəzərdən
keçirməyə qərar verdi; (d) Hökumətlərin üçtərəflilik prinsipinə verdiyi güclü öhdəliyi və islahat edilmiş
BMT sisteminin həyata keçirilməsində sosial tərəfdaşların oynamalı olduğu rolun əhəmiyyətini nəzərə
aldı; (e) Baş direktordan BƏT-in islahatlarda iştirakı üzrə strategiyasına daxil olmaq üçün BMT inkişaf
sisteminin islahatı kontekstində üçtərəfliliyin təşviqi ilə əlaqədar BƏT iştirakçıları ilə mütəmadi
məsləhətləşmələr təşkil edilməsini xahiş etdi (və Cenevrə ilə Nyu York arasında dialoqu təşviq etmək
üçün);
(f) Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Beynəlxalq İşəgötürənlər Təşkilatının Baş
Assambleyanın sessiyalarında və fəaliyyərində iştirakına imkan vermək üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Assambleyasında müşahidəçi statusu almaq tələblərini başa düşdüklərini bildirdi və
sonrakı müvafiq tədbirləri nəzərdən keçirmək üçün bu məsələni İdarəedici orqanın növbəti
iclaslarında qaldırmağa razı oldu; və (g) 2,2 milyon ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilən 2019-cu il
üçün Rezident Əlaqələndirici sisteminə birgə maliyyələşdirmə xətti üzrə ödəmələrin ikiqat artırılması
ilə bağlı xərclərin ilk növbədə 2018–19 büdcənin I hissəsində yarana biləcək qənaət hesabına və ya
bu alınmadıqda, II hissədə gözlənilməz xərclər üçün ehtiyatın hesabına maliyyələşdiriləcəyini qərar
aldı. Bu mümkün olmadığı təqdirdə, Baş direktor 2018-19 illərin bir sonrakı mərhələsində alternativ
maliyyələşdirmə metodları təklif edəcəkdir.

BƏT üçtərəfli iştirakçıları əsas tələbləri irəli sürdülər, onlardan əsas
olanları bunlardır:


BƏT-in özünəməxsus üçtərəfli idarəetmə quruluşuna və normativ funksiyalarına
hörmətlə yanaşmaq ehtiyacı



BƏT proses və mexanizmlərinin müstəqilliyinin və ölkə səviyyəsində sosial
tərəfdaşların mühüm rolunun təmin edilməsi



BƏT-in normativ səlahiyyətlərinin milli planlaşdırma proseslərində necə əks
olunacağına dair daha aydınlıq

İşəgötürənlər, işçilər və hökumətlər eyni zamanda BƏT -in misilsiz missiyasının və BƏT-in
üçtərəfli iştirakçılarının qərar qəbul edənlər kimi xüsusi statusunun RƏ-lər tərəfindən
tanımasının vacibliyini vurğuladılar.

4 https://www.BƏT.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ wcms_677387.pdf.

kitabçası

Həmkarlar İttifaqının məlumat

5

BÖLMƏ 1 – Ümumi məlumat və giriş

1.1. Məlumat kitabçasının məqsədi
1919-cu ildə BƏT-in yarandığı gündən bəri, üçtərəflilik sosial vəzifənin yerinə yetirilməsində
fərqləndirici xüsusiyyət olmuşdur. BƏTİFB BƏT ilə işçi təşkilatları arasında əlaqələndirici rol
oynayaraq səmərəli və konstruktiv əlaqələri inkişaf etdirir.
ACTRAV BMT islahatları və ƏÇ-lər üzrə bu təlimatı işçi təşkilatlarını təsir və formalaşma
prosesində əhəmiyyətli proaktiv rol oynamalarını təmin etmək istiqamətində, xüsusilə də
islahatların ölkə səviyyəsində həyata keçirilməsində, maarifləndirmək və səfərbər etmək üçün
hazırlamışdır. BMTİS-in dəyişikliklərindən xəbərdar olmaları üçün əsas mənbə olmaqla,
proseslər və idarəetmə, BƏT -in və onun iştirakçılarının rolları və mövqeləri, ƏÇ və LƏÖP
əlaqələri haqqında məlumat verir.
Geniş məqsədi həmkarlar ittifaqlarına BƏT Yüzillik Bəyannaməsində vurğulandığı kimi, 2030
Gündəliyinin milli səviyyədə tam icrası üçün BMT-nin islahatlar prosesində proaktiv iştiraka
doğru məlumatlı, kontekstə uyğun marşrutlarını çəkməyə kömək etməkdir. Bura sosial mühit,
ticarət və investisiyalar, və maliyyə, iqtisadi və ətraf mühit proqramları arasındakı güclü,
mürəkkəb, vacib bağları nəzərə almaqla əməyin gələcəyinə insana yönəlik yanaşmanı əsas
tutan razılaşdırılmış siyastin təşviqi daxildir.
Bu təlimatda həmkarlar ittifaqlarını müxtəlif BMT proseslərində mənalı və hərtərəfli iştiraka,
eləcə də ölkə səviyyəsində layiqli əməyin təməllərinə sadiq qalmağa dəvət edirik. Həmkarlar
ittifaqları COVID-19-un Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinin icrasına dair hələ tam başa

ƏT
PHOTO

düşülməmiş kompleks təsirlərindən də xəbərdar olmalıdırlar.
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Bu təlimatı BƏTİFB Həmkarlar İttifaqlarının Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinə dair Təlimat
kitabçası, eləcə də COVID-19-un 8 saylı DİM-ə nail olmağa təsirini əks etdirən BƏTİFB
həmkarlar ittifaqı sorğu hesabatı ilə birlikdə oxunmasını tövsiyə edirik. Həmkarlar İttifaqlarının
məlumat kitabçası (2016) 2030 Gündəliyinin tərkib hissələrini, 17 DİM-i və DİM-lərin, hədəflərin
və göstəricilərin Layiqli Əm ək Gündəliyinə uyğun olaraq həmkarlar ittifaqı hədəflərinə doğru
irəliləməsi üçün verdiyi imkanları ətraflı izah edir.
Digər tərəfdən, sorğu hesabatı COVID-19-un 8 saylı DİM-in milli səviyyədə icrası ilə əlaqəli
müsbət və mənfi nəticələrə dair beynəlxalq həmkarlar ittifaqı perspektivlərini nəzərdən keçirir və
həmkarlar ittifaqlarının milli səviyyədə inkişafı formalaşdıraraq hökumətlər və digər təşkilatlarla
işləyərkən təsir edə biləcəyi proqram sahələrini təklif edir.

1.2. Kitabçanın quruluşu
Təlimat beş bölmədən ibarətdir:


Bölmə 1 bu təlimatın məqsədi, hədəf auditoriyası və istifadəsini təsvir edərək ümumi
məlumat və ön söz təqdim edir.



Bölmə 2 həmkarlar ittifaqlarının BMT islahatları və bu islahatların fəaliyyətlərinə necə təsir
göstərmələri ilə bağlı ümumi suallarına cavab verir. Bu, islahatların mahiyyətinə, idarəetmə
çərçivəsinə, RƏ və BMTÖİH-lərin rollarına və həmkarlar ittifaqı fəaliyyətinin giriş nöqtələrinə
toxunur.



Bölmə 3 ƏÇ-ləri, ÖÜT-ləri və işçi təşkilatlarının onların formalaşdırılmasındakı strateji rolunu
izah edir.



Bölmə 4 LƏÖP-lərin 2030 Gündəliyi çərçivəsində layiqli əməyin hədəflərinə çatmaq üçün
ƏÇ ilə necə birləşdiyini və həmkarlar ittifaqlarının layiqli əmək prioritetlərinin ƏÇ-yə
inteqrasiya etməsini necə təmin edə biləcəyini təsvir edir.



Bölmə 5 COVID-19 böhranının 2030 Gündəliyi və DİM-lərə çatmağa, COVID-19-a Təcili
Sosial-İqtisadi Cavab Tədbirləri üzrə BMT Çərçivə Sənədi, COVID-19-un İqtisadi və Sosial
Təsirlərinə qarşı BƏT Proqram Çərçivəsi və pandemiyaya qarşı mübaruzədə səmərələli
nəticə əldə etmək üçün işçi təşkilatlarının oynamalı olduğu əsas rolu müzakirə edir.

Həmkarlar İttifaqının məlumat kitabçası
BÖLMƏ 2 – BMT islahatlarına ümumi baxış: Həmkarlar ittifaqları üçün sualcavab

©B
PHOTO
ƏT

BÖLMƏ 2
BMT islahatlarına
ümumi baxış:
Həmkarlar ittifaqları
üçün sual-cavab

7

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf sahəsində əməkdaşlıq və layiqli əmək üzrə gündəliyi
BÖLMƏ 2 –BMT islahatlarına ümumi baxış: Həmkarlar ittifaqları üçün sual-cavab

Bölmə 2:
BMT islahatlarına ümumi baxış: Həmkarlar ittifaqları üçün
sual-cavab
Bu bölmə həmkarlar ittifaqlarının BMT islahatları və bu islahatların onların fəaliyyətinə necə təsir
göstərəcəyi ilə bağlı ümumi suallarına cavab verir. Sonrakı bölmələr burada toxunan məsələləri
ətraflı izah edir.

2.1. BMT islahatı prosesi nədir?


2017-ci ildə BMT-nin Baş Katibi Antonio Guterres tərəfindən başlanılan islahat
prosesinin hazırkı mərhələsi missiyasını yerinə yetirmək üçün bütün BMT fəaliyyətini
daha effektiv hala gətirməyi hədəfləyir.



Bu, çoxtərəflilik üçün tarixi problem və eyni zamanda fürsət yaradan 2030
Gündəliyinin məqsədlərinə birbaşa cavabdır.



Bu, ən azı 1960-cı illərdən bəri hər BMT agentliyini, departamentini, ofisini, regional
komissiyasını və inkişaf işləri ilə məşğul olan sahə əməliyyatına təsir edən ən iddialı
və əhatəli BMTİS transformasiya prosesidir.



Bütün BMTİS müəssisələri və BMTÖİH-lərdə tətbiq olunur.



Yeni strateji planlaşdırma yanaşma və alətlərinin, hesabatlılıq sistemlərinin, inzibati
tənzimləmələrin və büdcə təcrübələrinin inkişafını formalaşdıran qlobal, regional və
ölkə səviyyəsində işlərə təsir göstərir.



İslahat prosesini axıra kimi çatdırmaq üçün BMTDİQ5 yenidən qurulmuş, BMTÖİHlərin işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə daha böyük nəzarət və strateji yönümlü olmaq
üçün Baş katibin müavini onun yeni sədri seçilmişdir.

İslahat üç sahəni əhatə edir: sülh və təhlükəsizlik, idarəetmə və inkişaf. İnkişaf islahatları
BMTİS-in məqsədə uyğunlaşdırılması, üzv ölkələrin 2030 Gündəliyi icra etmələrinə və 17 DİMlərin həyata keçirilməsini hədəfləyir.

“İslahat öz-özlüyündə bir məqsəd deyil. İslahatın məqsədi sadə və
aydındır: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəşəriyyətin ən cəsarətli
gündəliyini ən yaxşı şəkildə reallaşdırmaq: Dayanıqlı İnkişaf hədəflərinə
çatdırmaq. İnsana daha yaxşı xidmət göstərmək: Ehtiyacı olan insanlara.
Ümidi olan insanlar. Artan problemlər və sürətli, əhəmiyyətli dəyişikliklər
dövründə həyatlarını yaxşılaşdırmaq və dünyamızı inkişaf etdirmək üçün
bizdən kömək gözləyən insanlar”6
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres

5

BMTDİQ BMT İnkişaf Qrupunun varisidir və 2030 Gündəliyinin ölkə səviyyəsində icrasına töhfə verən BMT-nin 40

6

https://reform.un.org/content/development-reform

üzv təşkilatı üçün açıqdır.
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İslahatlar eyni zamanda bu günkü qlobal çağırışlar fonunda çoxtərəfliliyin üstünlükləri və
çoxtərəfli qurumların aktuallığı barədə yaranan şübhələrə kollektiv bir cavabdır. Vahid BMT-nin
milli inkişaf səylərini daha təsirli, səmərəli və şəffaf şəkildə dəstəkləyə biləcəyini nümayiş
etdirməyə çalışırlar.

2.2. (Yeni) islah edilmiş quruluş necədir?
BMTİS islahatları yeddi təməl prinsiplərə əsaslanır (Şəkil 1). İnkişaf təşəbbüsləri ilə bağlı işlərin
ölkə səviyyəsində əlaqələndirilməsinə ÜST bu məqsədlə BMT Baş Katibini təmsil edən RƏ-lər
məsuliyyətlidir. Bu yeni quruluş milli inkişaf prioritetlərinə çatmaq üçün qurumlar, fondlar və
proqramlar arasında əməkdaşlığı təşviq etmək üçün qəbul edilmişdir. 129 RƏ bütün DİM-lərə
inteqrasiya dəstəyini verən əlaqəli, koordinasiyalı BMTİS-in təməl daşıdır.
Şəkil 1: BMTİS islahatının sütunları:
(Mənbə: https://news.un.org/es/story/2018/05/1434911)
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1 yanvar 2019-cu il tarixində RƏ-lər milli ehtiyaclara kollektiv cavab vermək və bütün
sistem boyunca yerlərdə hesabatlılığı təmin etmək məqsədilə BMT-nin baş katibinə
birbaşa hesabat verən və 164 ölkəyə və əraziyə xidmət göstərən 131 BMTÖİH-ə
rəhbərlik edərək ən yüksək səviyyəli BMTİS təmsilçiləri kimi yeni vəzifələrinə
başladılar (Şəkil 2 və 3).



İslahatlara əsasən RƏ-lər BMT qurumlarının ölkə səviyyəli rəhbərlərinə və BMT Baş
katibinə hesabat verdikləri kimi BMTÖİH-lər ev sahibliyi edən hökumətlər qarşısında
daha aydın və effektiv şəkildə hesabat verirlər.



Yeni təşkilatları, rolları və profilləri olan yeni nəsil BMTÖİH-lər hazırda ölkə
kontekstlərinə daha yaxşı uyğunlaşır və keçmiş BMT İnkişaf Yardım Çərçivəsini
(BMTİYÇ) əvəz edən və milli ehtiyacları və prioritetləri hədəf alan əsas strateji vasitə
rolunu oynayan yeni ƏÇ vasitəsilə birgə nəticələr verməyə hazırdı.



Təkmilləşdirilmiş İnkişaf məqsədi ilə əməliyyatların koordinasiya idarəsi ilə regional
bölmələr RƏ və BMTÖİH-lərə xidmət edən daha uyğun dəstək infrastrukturu təmin
edir.



Donorların maliyyələşdirilməsi artıq BMTİS-in dəstəyini artırmaq, nəticələrin əldə
olunmasını yaxşılaşdırmaq və ayrılmış resurslar hesabına daha çox şəffaflıq və
hesabatlılığı təmin etmək üçün daha da proqnozlaşdırılan və çevik dəyişikliklərə
hədəflənib.

Şəkil 2: 2030 Gündəliyin icrası üçün yeni bir quruluş
BMT DAYANIQLI İNKİŞAF QRUPU
(40 AGENTLİK, FOND VƏ PROQRAM)
SƏDR: BMT BEŞ KATİB MÜAVİNİ

QLOBAL ƏLAQƏLƏNİRMƏ

BMT-NİN İNKİŞAF ÜZRƏ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ OFİSİ
(BMT KATİBİ)

AFRİKA
(Addis Ababa)

ƏRƏB ÖLKƏLƏRİ
(Amman)

QLOBAL İŞTİRAK

ASİYA VƏ SAKİT OKEAN
(Banqkok)

REGİONAL ƏLAQƏLƏNDİRİCİNİN
STRUKTURU (NƏZƏRDƏN
KEÇİRİLİR)

AVROPA VƏ MƏRKƏZİ ASİYA
(İstanbul)

LATIN AMERİKA/KARİB DƏNİZİ BÖLGƏSİ
(Panama)

BMT ÖLKƏ QRUPUNUN YENİ
NƏSLİ

BMT REZİDENT ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİ/RƏ OFİSLƏRİ

131 BMT QLOBAL QRUPU
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Şəkil 3: “2030 Gündəliyi üçün yeni növ birgə əməkdaşlıq”

BMT İNKİŞAF FƏALİYYƏTİNİN
ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİNİ
GÜCLƏNDİRMƏK ÜÇÜN
İNNOVASİYA

2030 GÜNDƏLİYİ ÜÇÜN
ÖLKƏ VƏ ƏRAZİLƏR

BMT QURUMLARI DAYANIQLI
İNKİŞAF ÜZRƏ NƏTİCƏLƏR
ƏLDƏ EDİR

2.3. İslahat prosesində kim nə edir?


BMT Baş Katibi islahatın bütün aspektlərinin həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün
Baş katib müavininin rəhbərliyi altında keçid qrupu yaratdı.



İnkişaf prioritetlərini təşviq etmək üçün müxtəlif BMT qurumları daxilində müxtəlif
qurumlararası mexanizmlər tətbiq edilmiş və Baş katib müavini tərəfindən çağırılan
BMTDİQ strateji idarəetmə və nəzarət təmin etmək üçün bütün rəhbərlərlə işləyir.



Qərarqəhda və ya yerlərdə işçilərlə görüşlər və üzv dövlətlərlə məsləhətləşmələr
mütəmadi olaraq həyata keçirilir.



Baş Katibliyin İcra Aparatı, BMT İnkişaf Proqramı, BMT İnkişaf Məqsədilə
Əməliyyatların Koordinasiyası İdarəsi, İdarəetmə Departamenti və Hüquq İşləri
Bürosundan ibarət işçi qrupu RƏ sisteminin transformasiyasını və hazırda İnkişafın
Əlaqələndirilməsi İdarəsi kimi tanınan BMT İnkişaf Məqsədilə Əməliyyatların
Koordinasiyası İdarəsinin Katibliyə ötürülməsi işind köməklik göstərmişdi.

2.4. RƏ-nin vəzifə və öhdəlikləri nələrdir?7


RƏ Baş Katibə hesabat verən, ölkə səviyyəsində ən yüksək səviyyəli BMTİS
təmsilçisidir və aşağıdakı öhdəlikləri var:



BMT-nin ölkədəki ümumsistem əməliyyatları barədə ev sahibliyi edən hökumətə illik
əsasla hesabat vermək



BMT-ni ən yüksək dövlət səviyyələrində təmsil etmək və əlaqədar agentliklərin
nümayəndələri ilə birlikdə Hökumət, vətəndaş cəmiyyəti, ikitərəfli və çoxtərəfli
tərəfdaşlar, akademik təsisatlar və özəl sektorla əlaqəni inkişaf etdirmək, BMTİS-nə
milli ehtiyacları, prioritetləri və davamlı inkişaf problemlərini hədəf alaraq 2030
Gündəliyi üzrə irəliləməyə kömək etmək və DİM-lərə çatmaq üçün daha çox və daha
sürətli hərəkətə çağırmaq.

7 Bu altbölmə BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisinin Ümumi İş Tərifinə əsaslanır (https://BMTDİQ.un.org/sites/
default/files/2019-10/Generic%20RƏ%20Job%20Description%20Final_1%20Jan%202019.pdf).
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BMTÖİH-ni ƏÇ-nin inkişafı, izlənməsi və hesabat verilməsi işində yönləndirmək, agentlik
proqramlarının və vahid idarələrarası maliyyələşmənin milli inkişaf ehtiyacları ilə
uyğunlaşdırılmasını təmin etmək üçün ƏÇ -in Hökumətlə birgə və müxtəlif tərəfdaşlarla
əməkdaşlıqda BMTÖİH tətbiqini asanlaşdırmaq;



Qeyri-daimi qurumlar da daxil olmaqla,8 BMTÖİH üzvlərinin işini dəstəkləyərək
sürətləndirir ki, onlar strateji planlaşdırma, inkişaf iqtisadiyyatı, tərəfdaşlıqlar və inkişaf
maliyyəsi, məlumat və nəticələrin idarəedilməsi, hesabatlılıq, rabitə və təbliğatla əlaqəli
agentliyə xas hədəflərə çata bilsinlər.



insan haqlarına və gender bərabərliyinə hörmət də daxil olmaqla BMT Nizamnaməsinin
təməl prinsiplərini təbliğ etmək və DİM-lərə çatmaqda çox uzaq olanlardan başlayaraq bu
məqsədlərə çatmaqda heç kimin geridə qalmaması öhdəliyinə riayət etmək;



digər BMTİS qurumları ilə birgə 2030 Gündəliyini təşviq etmək üçün vətəndaş cəmiyyəti,
həmkarlar ittifaqları və işəgötürən təşkilatları, gənclər şəbəkələri, özəl sektor,
qanunverici orqan, akademik təsisatlar, KİV, beyin mərkəzləri və daha geniş inkişaf
cəmiyyəti ilə strateji milli və submilli tərəfdaşlıqlar qurmaq və səfərbər etmək;



hökumətlər, BMTÖİH və əlaqədar regional qurumlarla, 2030 Gündəliyinin milli tətbiqində
ümumsistem nəticələrə və təsirlərə nail olmaq üçün məlumat mübadiləsi və əməkdaşlıq,
Cənub-Cənub və üçtərəfli mübadilə, çoxölkəli və transsərhəd təşəbbüsləri təşviq etmək.



ümumsistem miqyasında ölkənin maliyyələşdirmə vasitələrini idarə etmək və nəzarət
etmək, BMT-nin birgə səyləri, ümumsistem planları, ƏÇ-yə dəstək təşəbbüsləri və 2030
Gündəliyinin icrası üçün BMTİS adından dövlət və özəl maliyyəni əldə etmək;



BMT-nin və müvafiq humanitar qurumların Baş Assambleyanın 46/182 saylı qətnaməsinə
və əlaqədar qətnamələrə uyğun olaraq cavab tədbirlərini əlaqələndirmək, gücləndirilmiş,
davamlı təsir üçün humanitar və inkişaf proqramları arasında əlaqələri asanlaşdırmaq;



münaqişə və münaqişə sonrası mühitlərdə BMTÖİH işinin BMT-nin sülhməramlı və ya
siyasi missiyalarla inteqrasiyasını asanlaşdırmaq, möhkəmlik, qarşısının alınması, sülh
və keçid planlaması sahələrində ən yüksək nəticəni əldə etmək;



kadrların tədrisi və gender bərabərliyi və cinsi istismar, sui-istifadə və təcavüzün
qarşısının alınması daxil olmaqla kadr qaydaları və siyasətlərinin, o cümlədən müvafiq
qurumlarla
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əlaqələdə

BMT

sistem

rəhbərliyi

prinsiplərinin9

tətbiqi.

BƏT-in 129 RƏ ofisi olmaqla 36 ölkədə şəbəkəsi var. Beləliklə, bir çox ölkədə BƏT qeyri-rezident qurum kimi
fəaliyyət göstərir. 21 ölkədə Milli Əlaqələndirici (MƏ) BƏT-in fəaliyyətinə nəzarət edir və BƏT-in bir çox ölkədə iştirakı
inkişaf məqsədilə əməkdaşlıq layihələri və köməkçi işçi heyət ilə məhdudlaşır. (M Oumarou: BMT İnkişaf Sisteminin
İslahatı ilə bağlı Yeniləmə, Oktyabr 2019)
https://unsceb.org/sites/default/files/Leadership.pdf.
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2.5. BMTÖİH-nin vəzifə və öhdəlikləri?
BMTÖİH-lər ölkə səviyyəsində qurumlararası əlaqələndirmə və qərar qəbuletmə üçün əsas
vasitədir. Onlara RƏ rəhbərlik edir və müəyyən ölkədə inkişaf fəaliyyətləri aparan BMT
qurumlarının nümayəndələrindən ibarətdir. BMTÖİH-lərə Dünya Bankı kimi daha geniş BMT
sistemindəki qurumların nümayəndələri də daxil ola bilər. BMTÖİH iclasları ayda ən azı bir dəfə
keçirilir. Hər bir BMTÖİH xüsusi iş rejimlərini müəyyənləşdirir. Bura RƏ dəstəyi ilə ona hesabat
verən əlaqələndirmə mexanizmlərini yaratmaq da daxil ola bilər. RƏ t ərəfindən veriləcək
qərarlar üçün BMTÖİH ilə məsləhətləşmələr aparılır. Strateji ƏÇ hədəfləri və ya BMTÖİH daxili
birləşdirilmiş maliyyənin ayrılması kimi məslələlər barədə BMTÖİH daxilində fikir birliyi olmadığı
təqdirdə, 2016-cı Dördüncü İllik Hərtərəfli Siyasət İcmalına əsasən yekun qərarı RƏ bildirir.
BMTÖİH üzvləri BMT ilə əlaqəli ehtiyac və prioritetlərə inteqrə olunmuş cavab vermək və
qarşılıqlı hesabatlılığı təmin etmək üçün əməkdaşlıq edirlər. Konkret olaraq, BMTÖİH işçiləri iki
səviyyədə cavabdehdirlər: Müvafiq olaraq, müxtəlif missiyalarla bağlı olaraq müvafiq qurumlara,
qurumlararası razılaşmalar və ƏÇ ilə müəyyənləşdirildiyi kimi ümumi nəticələr üçün müvafiq
RƏ-yə. Ev sahibliyi edən Hökumətlə birgə hazırlaşdırılmış güclü ƏÇ bu səbəbdən hər bir ölkədə
BMT inkişaf fəaliyyətlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün ən vacib vasitədir.
BMTÖİH üzvlüyü ƏÇ-yə siyasət və texniki dəstək verir, ƏÇ-in tətbiqi ilə bağlı və 2030
Gündəliyin dəstəklənməsi ilə əlaqədar planlaşdırma, izləmə, təhlil və hesabat proseslərinə,
məlumat idarəçiliyinə, ünsiyyətə və təbliğata kömək edir. BMTÖİH-lər ƏÇ-lər vasitəsilə
hökumətlərə 2030 Gündəliyinin həyata keçirilməsinə kömək etmək üçün BMTÖİH səylərinin
effektivliyi barədə illik hesabat verirlər.
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BMTÖİH-nin ümumi vəzifələri:


Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma - 2030 Gündəliyinin inteqrə olunmuş
təbiətinə uyğun olaraq BMT-nin inkişaf əməliyyatlarının yoxsulluğun bütün növ
formalarının da aradan qaldırıması və eləcə də heç bir kəsi kənarda qoymamaq
hədəflərini də özündə ehtiva edən davamlı inkişafa yönəldilməsini təmin etmək.



Ünsiyyət və təbliğat - insan hüquqları və gender bərabərliyini qorumaqla, qruplar
arasında ayrıseçkiliyə yol vermədən DİM-lərə birlikdə çatmaq



Ortaq xidmətlər - BMT-nin inkişaf fəaliyyətlərini daha çox əlaqələndirmə, şəffaflıq
və səmərəliliyi birləşdirməklə yerlərdə optimal dəstəyi təmin etmək.



Maliyyənin/resursların səfərbərliyi - 2030 Gündəliyi üçün kollektiv sistem
dəstəyinə yönəlmiş maliyyə və insan ehtiyatlarını optimallaşdırmaq.

2.6. İslahatlar BƏT-ə və onun mandatına necə təsir edir?
BMTİS islahatları BƏT -ə və həmkarlar ittifaqı fəaliyyətlərinə milli, regional və qlobal səviyyədə
təsir edir. BƏT İdar əedici orqanı islahatların layiqli əmək və beynəlxalq əmək standartlarını
təşviq etmək işində BƏT-in üçtərəfliliyin, normativ fəaliyyətin və sosial dialoqun misilsiz rolunu
və dəyərini nümayiş etdirmək, gündəliyini genişləndirmək və onun (və iştirakçılarının) nüfuzunu
artırmaq üçün bir fürsət olduğunu qəbul etdi.
Burada BMT Baş Assambleyasının (Qətnamə A/73/L.117)10 xüsusi qətnaməsində geniş qəbul
edilmiş BƏT Yüzillik Bəyannaməsi xüsusi qeyd olunmalıdır və bu bəyannamədə:
tam və məhsuldar məşğulluq və hər kəs üçün layiqli əmək dayanıqlı inkişafın əsas elementlərindən
biri olduğunu və bu səbəbdən də milli siyasət və beynəlxalq əməkdaşlığın prioritet məqsədi
olduğunu vurğulanır; müxtəlif milli inkişaf səviyyələrini və imkanlarını nəzərə alaraq davamlı, əhatəli
və dayanıqlı iqtisadi artım, ümümi rifah və hər kəsə layiqli əmək üçün şərait yaratmaq qərara alınır.

Qətnamədə ayrıca:
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fond, proqramlar, ixtisaslaşmış agentliklərdən və maliyyə
qurumlarından xahiş olunur ki, onlar siyasətlərində hər kəs üçün tam və məhsuldar məşğulluq və
layiqli əmək məqsədlərini bütün sahələrdə tətbiqini, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkə üzrə
idarə heyətini lazımi qədər və milli prioritetlərə uyğun məlumatlandırmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsinin bir hissəsi olaraq, Beynəlxalq Əm ək
Təşkilatının Əm əyin Gələcəyi Üçün Yüzillik Bəyannaməsinin siyasi məzmununun birləşdirilməsini
davam etsinlər.

BMTÖİH-lərin işi milli səviyyədə layiqli əməyin irəliləməsində proqram uyğunluğunun təşviq
edilməsini əhatə etməlidir.

10 https://undocs.org/en/A/RES/73/342.
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2.7. BƏT iştirakçıları adından hansı sorğuları edib?


RƏ-lərin iş təsvirlərində ÖÜT və ƏÇ-i, xüsusilə BƏT mandatı ilə əlaqəli MİQ-lərə dair,
hazırlanarkən və tətbiq edilərkən yerli işçilər və işəgötürən təşkilatlar əsas maraqlı
tərəflər kimi göstərilməlidir.



BMTİS qurumları xüsusən də qlobal səviyyədə beynəlxalq işçi və işəgötürən təşkilatları
ilə müntəzəm üçtərəfli dialoqun aktuallığı barədə məlumatlandırılmalıdır.



Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına və Beynəlxalq İşəgötürənlər
Təşkilatına BMT Baş Assambleyasında müşahidəçi statusu verilməlidir.



BMT-nin islahatlar prosesini və 2030 Gündəliyinin tətbiqini izləmək üçün BHİT və BİTnin BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının fəaliyyətində iştirakına icazə verilməlidir.



BMT-nin binaları BƏT üçün görünüş sahəsini və iştirakçılarının nümayəndələri üçün
görüş yerlərini təmin etməlidir.

2.8. İslahatın icrası necə izləniləcək və qiymətləndiriləcəkdir?11
 Yeni RƏ sisteminin tətbiqi hər il BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının Əməliyyat Fəaliyyəti
Seqmentinə bildiriləcəkdir.
 BMTİS müəyyən MİQ-yə çatmaq üçün BMT-nin fəaliyyətini izləyən və sistemin köməyi ilə
hansı fəaliyyətlərin maliyyələşdirildiyini göstərən onlayn platformalar vasitəsilə ölkənin MİQ
prioritetlərinin əldə edilməsi barədə məlumatlara daha yaxşı çıxışı təmin etməyə borcludur.
 2019-cu ildə BMT-nin Qiymətləndirmə Qrupunun dəstəyi ilə BMTİYÇ
qiymətləndirmələrinin keyfiyyətini və etibarlılığını artırmaq, təcili milli prioritetlərin icrasına
yönəlmiş BMT-nin ölkə səviyyəsindəki fəaliyyətlərini daha yaxşı uyğunlaşdırmaq və BMT
dəstək tədbirlərinin regional və qlobal miqyasda həyata keçirilməsinə dair məlumatların
toplanmasına töhfə vermək üçün BMTİS mexanizmlər yaratdı.



BMTİS islahatı yalnız BMT-nin ölkələrə verdiyi daha böyük dəstək DİM-lərə doğru daha
sürətli irəliləməsinə imkan verdiyi təqdirdə uğurlu olacaqdır.

Uğurun göstəriciləri:
1. BMT tərəfindən hökumətlərə verilən proqram dəstəyinin keyfiyyəti, ardıcıllığı və etibarlılığı
2. ölkələrə milli prioritetlərinə ilə əlaqədar yeni maliyyələşdirmə və təcrübə əldə etməyə imkan
verən yeni ortaqlıqların müəyyənləşdirilməsi, tərtibi və ya dəstəklənməsi potensialı
3. BMTİS-in üzv dövlətləri və ev sahibliyi edən hökumətləri tərəfindən üzərinə daha geniş
məsuliyyətin götürülməsi və bununla bağlı işlərin əlaqələndirilməsi

11 https://reform.un.org/content/un-development-system-reform-101.
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4. tərəfdaşları üçün əməliyyat xərclərini azaldaraq, ölkələri dəstəkləyən bir vahid qurum
kimi davranmaqda BMT sistem qurumlarının intizamı
5. dəstək nə qədər səmərəli və effektiv şəkildə təmin edilir

2.9.


Həmkarlar ittifaqları islahat prosesinə hansı misilsiz üstünlüklər verir?
Həmkarlar ittifaqları sosial dialoq, kollektiv müqavilə və beynəlxalq əmək standartlarının
milli tətbiqi üçün mövcud mexanizmlərin təşviqi sahəsində misilsiz bacarıq və təcrübəyə
malikdir.



Hökumətlər və işəgötürənlərlə danışıqlardan əldə etdikləri bənzərsiz təcrübə inkişaf
prosesi və nəticələri üçün dəyərlidir.



Üzvlüyün səsi və təsiri güclüdür, çünki iqtisadiyyatın bütün sahələrini (formal və qeyriformal), hər iki cinsi, kənd və şəhər bölgüsü və dini fərqləri birləşdirir.



Əhatəli, iqtisadi və sosial inkişaf üçün fundamental olan layiqli, məhsuldar məşğulluğun
artımı, gəlir səviyyəsi üzrə yoxsulluğun və bərabərsizliyin azaldılması, insan inkişafı
göstəricilərinin yaxşılaşdırılması və əsas universal sosial müdafiənin genişləndirilməsi
yolu ilə hər kəs üçün yüksək həyat səviyyəsinin təmin olunmasının vacibliyini dərindən
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Həmkarlar ittifaqları digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarından (QHT) fərqlidir.
Yenidən işlənmiş RƏ iş təsviri BƏT ölkə nümayəndəliklərinin RƏ v ə BMTÖİH-lərin
işçi və işəgötürən təşkilatlarına üzvlüyü baxımından QHT-lərdən daha geniş sosialiqtisadi və siyasi mandata malik xüsusi üzvlər kimi davranmalarını tələb etmələrinə
əsas verir.

2.10. Həmkarlar ittifaqlarının iştirakı üçün hansı kanallar var?
Həmkarlar ittifaqları və işəgötürən təşkilatlarından 2019 BMTDİQ rəhbər sənədində açıq şəkildə
bəhs olunur.12 Yenidən işlənmiş RƏ iş t əsviri ƏÇ prosesi yolu ilə 2030 Gündəliyinin həyata
keçirilməsinə BMT dəstəyini koordinasiya edərkən RƏ-nin ölkə səviyyəsində əməkdaşlıq etməli
olduğu hər iki quruma istinad edir.
ƏÇ ilk növbədə BMT ilə milli hökumət arasında ortaqlıq haqqında razılaşmadır. Bu, "geniş
sayda maraqlı tərəflər qarşısında öhdəlik"dir və "əhatəli dialoq yolu ilə inkişaf həll yollarını
müəyyənləşdirmək üçün bir vasitədir.”13 İslahatın mərkəzində olan ƏÇ BMT -nin kollektiv
fəaliyyətini ölkə səviyyəsində idarə edərək ümumbəşəri dəyərlərə sadiqliyini təsdiqləyir.
Qurumlara xas olan ölkəyə dair proqramlaşdırma sənədləri (məsələn, BƏ T halında LƏÖP-ləri
müəyyənləşdirən sənədlər) ƏÇ -dən alınır, əksinə deyil. ƏÇ -nin imzalanmasından əvvəl
BMTÖİH təşkilatının müəyyən edilmiş öhdəlikləri yerinə yetirmə qabiliyyətinə malik olubolmadığını yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
Ancaq bir ƏÇ tərtib etmək üçün ÖÜT hazırlanmalıdır. Bu müstəqil proses ərzində BMT-nin
dəstəyini əldə etmək üçün milli inkişaf prioritetləri müəyyənləşdirilir və təsdiqlənməlidir. ÖÜT
“BMT normaları və standartları, Əməkdaşlıq Çərçivəsi üçün Rəhbərlik Prinsiplərində əks
olunduğu kimi BMT Nizamnaməsi prinsipləri nəzərə alınmaqla bir ölkənin 2030 Gündəliyi
reallaşdırmaq öhdəliyi fonunda irəliləyişləri, boşluqları, imkanları və çətinlikləri araşdırır.” 14
Həmkarlar ittifaqları ÖÜT prosesi əsnasında layiqli əmək gündəliyə nail olmaq üçün təşəbbüs
göstərməlidir:


RƏ-lər və BMTÖİH-lər tərəfindən təşkil olunan iclaslara getmək və orada fəal iştirak
etmək



RƏ və BMTÖİH-ləri məlumatlandırma iclaslarına dəvət etmək



BMT-nin regional iqtisadi komissiyaları vasitəsilə milli səviyyədə davamlı inkişaf
forumlarında iştirak etmək



BƏTİFB sahə mütəxəssislərindən birbaşa texniki dəstək daxil olmaqla yardım üçün
BƏT-in ölkə və regional ofislərinə müraciət etmək

13

BMT: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsi — Daxili Təlimat, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Qrupu (2019). https://BMTDİQ.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-CooperationFramework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf.
Ibid.

14

Ibid
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Hər il dayanıqlı inkişaf üzrə regional forumlar və yüksək səviyyəli siyasi forum kimi regional və
qlobal dayanıqlı inkişaf forumlarında iştirak etmək



milli dayanıqlı inkişaf təşəbbüslərinin icrasının monitorinqi və qiymətləndirilməsində fəal iştirak
etmək



bütün səviyyələrdə siyasi öhdəliklər üçün daxili imkanları və bilikləri davamlı şəkildə artırmaq



əsas milli, regional və qlobal tədbirlərdə iştirakı təmin etmək



mümkün olduqda, bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün daxildən məsul şəxslər təyin etmək

2.11. COVID-19-un DİM-lərə nail olunmasına təsiri nədir?
COVID-19-un səhiyyə, iqtisadi və sosial təsirləri bir çox işçini işdən məhrum etmiş və
dolanışıqlarını təhlükə altına qoymuşdur. 2030 Gündəliyi və DİM-lər nöqteyi-nəzərindən COVID19 tam və məhsuldar məşğulluq, layiqli əmək və əlverişli universal sosial müdafiənin təmin
edilməsi üçün böyük bir problemdir. 2020 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Hesabatında COVID-19
pandemiyasının aşağıdakı müvafiq təsirlərini qeyd edilir:


Təxminən 71 milyon əlavə insan 2020-ci ildə izafi yoxsulluğa düçar olacaq və bu,
1998-ci ildən bəri ilk belə bir qlobal yoxsulluqdur. 15



Hesab edilir ki, pandemiyanın yaratdığı natamam məşğulluq və işsizlik böhranın ilk
aylarında gəlirlərini yüzdə 60 faiz azaltmaqla qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda təxminən 1,6
milyard işçiyə, yəni dünyanın işləyən əhalisinin yarısına, çox təsir edəcək.

BƏTİFB direktoru Maria Helena Andre 2020-ci ilin aprelində bir müsahibəsində COVID-19 və
bunun çoxtərəflilik və DİM-lərə təsirləri barədə aşağıdakı perspektivi təklif etdi:
COVID-19-un milli, regional və qlobal səviyyədə dayanıqlı inkişaf səylərinə tam miqyaslı təsiri hələ
müəyyənləşdirilməyib. Bununla belə və şübhəsiz ki, böhran onu göstərdi ki, mövcud çətin dövrlərdə
belə [...] Layiqli Əmək və İqtisadi Artım haqqında 8 saylı Məqsədin sosial, iqtisadi və ekoloji amilləri
ehtiva etdiyi üçün ən geniş cavab tədbiridir. Sosial inkluzivlik, layiqli əmək, dayanıqlı iqtisadi artım,
sərvətin ədalətli bölüşdürülməsi və ətraf mühitin qorunmasına dair hədəfləri ehtiva edir. Bundan
əlavə, 8 saylı DİM artıq hamımızı ətraf mühitlə, yığılma və istehlak rejimləri və davranışlara qarşı
münasibətlərimizi əhəmiyyətli dərəcədə yenidən düşünməyə və dəyişdirməyə çağırdı.16

15 İtirilmiş gəlirlər, məhdud sosial müdafiə və artan qiymətlər əvvəllər etibarlı həyatı olanlar də yoxsulluq və aclığa
məruz qalmış ola biləcəyini göstərir.
16 BƏT: Çoxtərəflilik, BMT və COVID-19: İşçi təşkilatları üçün nə rol oynayır? [MH André ilə müsahibə] (2020).
https://www.BƏT.org/BƏTİFB/media-center/news/WCMS_742143/lang--en/index.htm.
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Dəyişən ictimai səhiyyə və iqtisadi vəziyyət nəzərə alınaraq DİM-lərə və xüsusən də 8 saylı
DİM-ə nail olmaq üçün layiqli əmək və proqresə təsirlərin tam həcmi hələ də aydın olmasa da,
BƏTİFB COVID-19 və 8 saylı DİM17 hesabatında böhranın həm də əsas işçilərin
qiymətləndirilməsi və sosial müdafiə sxemlərinin gücləndirilməsi kimi müsbət inkişaflara təkan
verməsi əlamətlərinin olduğunu göstərir. Bununla belə aydındır ki, digər sahələrin 2030
hədəflərinə çatmaq üçün bütün səviyyələrdə fəaliyyətin davamlı olması və sürətlənməsi tələb
edilir. BƏTİFB hesabatında pandemiyanın ölk ələr, sənaye sahələri və işçi qruplarına təsirinin
çox fərqli olduğunu göstərir. Beləliklə, hər hansı bərpa strategiyada pandemiya öncəsi yaşayış
üçün vəsaitlərə görə mübarizə aparan insanlar da daxil olmaqla həssas işçilərin səsləri ehtiva
olunmalıdır.
Andre bütün iştirak edən həmkarlar ittifaqlarının iqtisadiyyatları və məşğulluğu bərpa etməyə
kömək etmək üçün təsir etmələrinin lazım olduğunu da vurğuladı:
DİM-lər üzrə irəliləyiş […] əhəmiyyətli dərəcədə bir-biri ilə əlaqəli amillərdən asılıdır. Birincisi, bu
siyasət və proqramlara [məsələlərə] sürətli reaksiya vermək sosial tərəfdaşların işçiləri,
işəgötürənləri, hökumətləri və inkişaf agentliklərinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf
Sistemində daha effektiv iştirak ilə bağlıdır. İkincisi, qarşıya qoyulmuş DİM hədəflərinə sadiq
qalmaq və yeni ortaya çıxan proqram tələblərinə və təşəbbüslərinə uyğunlaşmaq [milli liderlərin
qətiyyətini tələb edir]. Üçüncüsü, təcili və uzunmüddətli problemlərin həlli üçün yerli və qlobal və
regional səviyyədə çoxtərəfli tərəfdaşlıqlar vasitəsilə səfərbər olunmuş (insan və maliyyə)
resursların miqdarından [asılıdır]. Nəhayət, COVID-19-a cavab verilməsi üçün görülən tədbirlərin,
böhrandan qaynaqlanan olsa da, [2030] Gündəliyinin həyata keçirilməsinin bir hissəsi olduğuna dair
[siyasi anlayış olmalıdır].18

Ümumilikdə, xüsusən də BMT-nin islahatları, yerli səviyyədə BMT prosesi və COVID-19
pandemiyasının təsirini minimuma endirmək üçün proqram variantları ilə əlaqədar olaraq,
BƏTİFB həmkarlar ittifaqlarına müxtəlif yollarla kömək etməyə hazırdır (Şəkil 4).
Şəkil 4: BƏTİFB həmkarlar ittifaqlarına necə kömək edə bilər

ƏÇ/BMTİYÇ proseslərini
formalaşdırmaq üçün imkanların
artırılması

LƏÖP gündəliyinin 4 strateji hədəfinə
çataraq LƏÖP və BMTİYÇ rəhbər
sənədlərinin əsaslı təftişinin
tamamlanması

17

BƏT: COVID-19-un 8 saylı DİM-ə təsiri, BƏTİFB (2020).

18

Ibid

ÖÜT-ə töhfə kimi xidmət göstərmək üçün
möhkəm layiqli əmək diaqnostik alətinin
təmin edilməsi

2030 Gündəliyi kontekstində Layiqli Əmək
nəticələrinə nail olmaq üçün effektiv vasitə kimi
LƏÖP prioritetlərinin və nəticələrinin birbaşa
BMTİYÇ-ya necə töhfə verə biləcəyi barədə
konkret təlimatların verilməsi

19
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Bölmə 3:
Əməkdaşlıq Çərçivəsi (ƏÇ) və Ölkə üzrə Ümumi Təhlil (ÖÜT)
Bu bölmədə yeni ƏÇ, ÖÜT prosesi və işçi təşkilatlarının hər ikisini məlumatlandırmaqdakı
strateji rolu izah edilir.

3.1. Əməkdaşlıq Çərçivəsi (ƏÇ)19
ƏÇ heç kimi kənarda qoymadan DİM-lərə sürətlə nail olmaq məqsədilə BMTİS-in gözləntilərini
ifadə edən və ölkə səviyyəsində BMTİS-nin əsas töhfələrini istiqamətləndirən əsas vasitədir.
BMTİYÇ DİM-lərə nail olmaq məqsədilə əməkdaşlıq edən BMTİS və hökumətlər (təmsil etdikləri
ilə) arasındakı mövcud münasibətlərin mahiyyətini daha dəqiq əks etdirmək üçün Əm əkdaşlıq
Çərçivəsini dəyişdirdi. Yeni yanaşma BMT-nin xüsusi qurumlarının rəhbərlik etdiyi ölkə
proqramlarının ƏÇ vasitəsilə müəyyənləşdirilməsini tələb edir və ev sahibliyi edən ölkə üçün ən
transformativ dayanıqlı inkişaf seçimlərinə üstünlük verir. Bu, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin
dağınıq baxışından 2030 Gündəliyi və DİM-lərin rəhbər tutduğu daha inteqrasiya edilmiş
təşəbüslərə keçiddir.
Şəkil 5: Beş illik ƏÇ dövrü
(Mənbə: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq
Çərçivəsi-Daxili Təlimat, BMTDİQ, 2019)
TƏHLİL

İCRA

ƏMƏKDAŞLIQ ÇƏRÇİVƏSİNİN İNKİŞAFI

NƏTİCƏLƏR
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PLANLARI
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ÜMUMİ TƏHLİL
ay

Əmək
daşlıq
çərçiv
əsinin
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• Yuxarıda göstərilənlər mütləq xətti proses deyil. Optimal hazırlığı təmin etmək
üçün bəzi addımların üst-üstə düşməsinə ehtiyac ola bilər.
• Bu diaqram üçün fərziyyə əməkdaşlıq çərçivəsinin beş illik bir dövr olmasıdır.
Bu, hər ölkəyə görə dəyişə bilər.

19 Bölmə 3-ün çox hissəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı üzrə İnkişaf Əm əkdaşlıq Çərçivəsi-Daxili Təlimat,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Qrupu (2019). https://BMTDİQ.un.org/sites/default/files/2019-10/UNCooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf.
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ƏÇ-lər uzun müddətli baxış sənədində (yəni milli inkişaf planı və ya BMT-nin milli gündəliyi) teztez rast gəlinən milli orta müddətli strateji prioritetləri müəyyənləşdirir və BMT-lərlə və həm
regional, həm də subregional inkişaf öhdəliklərinə getdikcə daha çox uyğunlaşırlar. Onlar BMTnin bütün proqram tsiklini yönləndirir və 2030 Gündəliyinə nail olmaq üçün BMT-nin kollektiv
dəstəyinin ölkə səviyyəsində planlaşdırılması, həyata keçirilməsi, izlənməsi, qiymətləndirilməsi
və hesabatlandırılmasını təmin edirlər.
RƏ ƏÇ prosesi boyunca daha güclü bir lider rolunu oynayır. Yekun, təsdiq edilmiş ƏÇ sənədi
RƏ və Hökumət, həmçinin iştirak edən BMT qurumları tərəfindən imzalanacaqdır. İcra,
monitorinq və qiymətləndirmə RƏ və Hökumət tərəfindən birgə həyata keçiriləcəkdir. ƏÇ -nin
ömrü ölkənin inkişaf kontekstinə və milli inkişaf planlaşdırma tsiklinə uyğun üç-beş il arasındadır
(Şəkil 5).

Xülasə:


ƏÇ dəlillərə əsaslanan DİM göstəricilərini ehtiva edən KMQ-lərin hazırlanmasına
əlavə olaraq, 2030 Gündəlik fəaliyyətlərinin prioritetləşdirilməsi, planlaşdırılması,
həyata keçirilməsi və hesabatların verilməsi üçün BMT və Hökümət arasında
tərəfdaşlıqdır.



2030 Gündəliyinə və qlobal göstərici çərçivəsinə uyğun olaraq milli inkişaf
göstəriciləri çərçivələrini inkişaf etdirməyə, ƏÇ dövrü ərzində kənarda qalanları
bütün proseslər və proqramlar daxil olmaqla milli inkişaf ehtiyaclarını həll etmək və
insanların, xüsusən əksər hallarda kənarda qalanların, inkişaf səylərində mənalı
iştirak etmələrini təmin etmək.



ƏÇ "geniş sayda maraqlı tərəflər qarşısında öhdəlikdir"20 və əhatəli dialoq yolu ilə
inkişaf həll yollarını müəyyənləşdirmək üçün bir vasitədir. BMTİS-ə həm xarici həm
də daxili, regional, subregional və sərhədlərarası strategiya və ortaqlıqları inteqrə
edir və bu işə töhfə verir, rəsmi inkişaf yardımlarını tamamlayaraq Cənub-Cənub və
üçtərəfli əməkdaşlığı asanlaşdırır.



ƏÇ bütün davamlı maliyyə və investisiyaları 2030 Gündəliyinin həyata keçirilməsinə
yönəldir, beləliklə daha geniş “DİM maliyyələşməsini” əhatə etmək üçün sadəcə
“maliyyələşmədən” (yəni BMT proqramları üçün resurs səfərbərliyindən) uzaqlaşır.



ƏÇ ev sahibliyi edən ölkəyə müvafiq makroiqtisadi proqramların və eləcə də xalqın
dəstəyi ilə iqtisadiyyatının dayanıqlığını, yoxsulluq və bərabərsizliklə mübarizədə
həssaslığı

azaldan və faydaları qoruyan sosial müdafiyə və təkrar bölüşdürmə

proqramları sayəsində daha da gücləndirir.
20

BMT: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsi - Daxili Təlimat, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Qrupu (2019). https://BMTDİQ.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-CooperationFramework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf.
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ƏÇ yerli hakimiyyət orqanları, tənzimləyici, ədliyyə və digər müstəqil
dövlət nəzarət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti və icma təşkilatları,
işgüzar və xeyriyyəçi təşkilatlar, həmkarlar ittifaqları və işəgötürən
təşkilatlar, elmi və tədqiqat cəmiyyəti, könüllü qruplar, beynəlxalq
maliyyə təsisatları da daxil olmaqla iki və çoxtərəfli tərəfdaşlar və
media kimi geniş sayda tərəfdaşlar üçün bir öhdəlikdir.

(mənbə: BMT Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Çərçivə-Daxili
Təlimat, BMTMİQ, 2019)

ƏÇ ölkənin özünəməxsus kontekstində dayanıqlı inkişaf strategiyaları ilə dinc cəmiyyətləri
dəstəkləyir. ƏÇ -nin özəyindəki DİM-lər münaqişələrin və fəlakətlərin həlli və qarşısının
alınmasını, iqlim dəyişikliyinə cavab tədbirlərinə, cəmiyyətlərin birliyi və rifahının
yüksəldilməsinə səbəb olur.
Nəhayət, ƏÇ BMT -nin insan hüquqları mexanizmləri, Humanitar Tədbir Cavabları Planı,
Qaçqınlar ilə bağlı Cavab Tədbirləri Planı və BMT missiyalarının qəbulu zamanı İnteqrasiya
olunmuş Strateji Çərçivə vasitəsilə aparılan ölkə icmalları kimi digər əsas siyasət, proqram
və hüquqi vasitələrə əsaslanır. Uzunmüddətli böhranlarda ƏÇ risklər və həssas vəziyətlər
zamanı “kollektiv nəticələri” əks etdirir.

3.2. ƏÇ-nin rəhbər prinsipləri
ƏÇ-nin inkişafı və tətbiqi zamanı aşağıdakı prinsiplərə riayət olunmalıdır (Şəkil 6):


İnteqrasiya edilmiş, çoxölçülü proqramlaşdırma - ƏÇ 2030 Gündəliyinin beş
bəndinə uyğun olaraq bütün proses boyu modul şəklində deyil, bütöv olaraq əsas
proqram prinsiplərinə toxunur: insanlar, rifah, planet, sülh və tərəfdaşlıqlar.



Heç kəsi kənarda qoymama - Bu, BMT üzv dövlətlərində yoxsulluğun bütün
formalarına son qoymaq, ayrıseçkilik və istisnaya son qoymaq, iqlim dəyişikliyinin
təsirlərini və ətraf mühitin deqradasiyasını da əhatə edən bərabərsizlik və
aztəminatlılığı azaltmaq öhdəliyini ehtiva edən hüquqlara əsaslanan çərçivə olan
2030 Gündəliyinin əsas, transformativ vədidir. Digər məqamlarla bir arada bu
proqresi qiymətləndirərkən ümumi əhalidən hər alt qrupa diqqəti yönəltmək
deməkdir.
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Şəkil 6: ƏÇ-nin inteqrə olunmuş, çoxsahəli proqramlaşdırma yanaşmasının komponentləri

TƏRƏFDAŞLIQLAR

İnkişaf üçün insan
hüquqlarına
əsaslanan yanaşma

İNSANLAR

Gender bərabərliyi
və qadınların
gücləndirilməsi

Heç kəsi kənarda
qoymama

Dayanıqlıq

SÜLH

ÇİÇƏKLƏNMƏ

HESABATLILIQ

DÖZÜMLÜLÜK

 İnsan hüquqları - Beynəlxalq hüquqda əks olunaraq, onlar mülki, mədəni, iqtisadi,
siyasi və sosial hüquqları, eləcə də inkişaf hüququ da daxildir. Bütün inkişaf planlarında,
proqramlarda və proseslərində insan haqlarına əsaslanan bir yanaşma qəbul
edilməlidir. Bu cür yanaşma bərabərlik, ayrıseçkiliyə yol verilməmə, iştirak etmə və
hesabatlılıq kimi prinsiplərin “vəzifə daşıyıcılarının” öz öhdəliklərini yerinə yetirmək və
“hüquq sahiblərinin” öz hüquqlarını müdafiə etmək potensialını artırarkən BMT-nin
inkişaf əməkdaşlığına rəhbərlik etməsini tələb edir.
 Gender bərabərliyi və qadınların gücləndirilməsi - Bunlar 2030 Gündəliyini həyata
keçirmək və bütün DİM-lərə nail olmaqd üçün vacibdir. Onlar BMTDİQ tərəfindən
BMTÖİH Gender Bərabərliyinin Qiymətlənirilməsi üzrə Ümumsistem Fəaliyyət Planında
qəbul etdiyi minimum standartlara uyğun olaraq ƏÇ proqramlaşdırmasının əsasını təşkil
etməlidirlər.
 Dözümlülük - Bu prinsip riskləri azaltmaq, fəlakətlərdən və artımlardan yan keçmək
üçün inteqrə olunmuş, səmərəli yanaşmaların formalaşdırılması üçün vacibdir. Bu cür
yanaşmalarda BMT-nin Dayanıqlıq Çərçivəsi rəhbər tutulmalıdır. Risklərə zorakı
münaqişə, epidemiya və pandemiya, maliyyə böhranları və dəyişkən qida qiymətləri
kimi insan və ya təbii mənşəli risklər daxildir. Risk yoxsulluq, iqlim dəyişikliyi,
bərabərsizlik, ayrıseçkilik, ekstremizm, demoqrafik təzyiqlər, şəhər planlamasının
olmaması, ətraf mühitin deqradasiyası, qeyri-effektiv təşkilatlar və insan hüquqlarına
hörmətin itirilməsi ilə daha da intensivləşir.

21 Bax: https://undg.org/document/BMTÖİH-swap-gender-equality-scorecard. BMTÖİH Gender Bərabərliyinin
Qiymətlənirilməsi üzrə Ümumsistem Fəaliyyət Planı ilə əlaqəli proqram nəticələri və onlara nail olmaq üçün görülən
institusional tədbirlər üçün performans standartlarını müəyyənləşdirir.
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 Dayanıqlılıq - Dayanıqlığı dəstəkləyərək, planetin və onun təbii və mədəni qaynaqlarının
davamlı qorunmasını, hərtərəfli, davamlı iqtisadi artımı, yoxsulluğun aradan qaldırılmasını və
daha yaxşı insan rifahını təmin etməyi istəyirik. Bu məqsədlə milli və submilli qurumların və
icmaların potensialının gücləndirilməsi vacibdir.
 Hesabatlılıq - Bu, yüksək səviyyəli Siyasi Forum və KMQ-lər daxil olmaqla MİQ-lərə aparan
tərəqqini izləmək və bu haqda hesabat vermək üçün milli və submilli mexanizmləri,
qurumları və prosesləri gücləndirərək və ƏÇ dövrü ərzində qərar qəbulunda yerli
ictimaiyyətin əhatəli iştirakını təmin edərək milli prioritetlərə və hesabatlılıq mexanizmlərinə
riayət etməsi ilə nəticələnir.

3.3. ƏÇ məqsədləri
ƏÇ-nin dörd məqsədi var:
1. DİM-lərə nail olunması yolunda ölkələrə milli prioritetləri və maneələri tənzimləməyə
kömək etmək üçün BMT-nin kollektiv cavab tədbirlərini ifadə etmək - ƏÇ hər bir
vətəndaşın hüquqlarını və rifahını yaxşılaşdıran, planetimizi qoruyan əhatəli, çoxşaxəli və
əməyə

fokuslanan

iqtisadi

transformasiya

məqsədilə

dayanıqlılığa

əsaslanan

iqtisadi

proqramların yenidən qiymətləndirilməsi üçün seçim imkanlarını təqdim edir.
2. 2030 Gündəliyinin əsasında tərəfdaşlıq ruhunu özündə cəmləşdirmək - ev sahibliyi
edən hökumətlər, vətəndaş cəmiyyəti, akademik təsisatlar, özəl sektor və ikitərəfli tərəfdaşlarla
tərəfdaşlıq transformativ dəyişikliyə səbəb olmaq üçün təsir mexanizmlərini verir.
3. Heç kəsi kənarda qoymamağa dair kollektiv vədi konkret addımlara çevirmək BMTÖİH-lər diqqətini inkluzivlik və bərabərliyə daha çox yönləndirərək konkret məlumatları
nəzərdən keçirmək üçün təkcə ölkə üzrə orta göstəricilərə baxmamalıdır.
4. Uzaq və ya sahədəki bütün qurumların 2030 Gündəliyinin ölkə üzrə tətbiqini
sürətləndirə biləcəyini təmin etməklə, BMTÖİH-ləri ev sahibliyi edən ölkələrinon
bənzərsiz kontekstlərinə uyğunlaşma vasitələri ilə təmin etmək.

3.4. ÖÜT prosesi


Bu proses bərabərsizlik, təcrid, insan hüquqları və digər məsələləri həll etmək üçün
davamlı, əhatəli dialoq yolu ilə maraqlı tərəfləri əhatə edir. Və KMQ, ölkəyə xas
faktlara və BMT-nin əsas orqanlarının tövsiyələrinə, bütün sahələrə tətbiq,
sürətləndirmə və MİQ-lərin icrasına xidmət edən Proqram Dəstəyinə və LƏÖP-yə
əsaslana bilər.
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 İqtisadiyyat, ticarət, iqlim dəyişikliyi, təbii fəlakətlər, ətraf mühitə dəyən ziyan, münaqişə
və miqrasiya nümunələri ilə bağlı tendensiya və risklər nəzərə alınaraq regional,
subregional və ya sərhədyanı dinamikaların təhlilini və bunların 2030 Gündəliyinə
təsirlərini birləşdirə bilər.
 Proses ölkənin maliyyə mənzərəsini araşdırmalı və dayanıqlı inkişaf fəaliyyətlərinin
maliyyələşdirilməsini artırmaq üçün ən böyük imkanları müəyyənləşdirməlidir.
 ÖÜT prosesi ayrıca bir hadisə deyil. Yeni hadisələrin BMT-nin işinə təsiri haqqında
məlumatlı olmaq üçün ölkənin vəziyyətinin davamlı izlənməsinə ehtiyac var. Bu artıq
BMTİS-in ölkə, regional və qlobal səviyyədə həyata keçirdiyi əsas vəzifəsidir.

3.5. ƏÇ analitik çərçivə
ƏÇ analitik çərçivəsinin əsas elementləri aşağıda verilmişdir (Şəkil 7).
Şəkil 7: Analitik çərçivənin əsas komponentləri
DƏYİŞİKLİK NƏZƏRİYYƏSİ
İstədiyiniz dəyişikliyin necə və nəyə görə baş
verəcəyini və risklərin və çətinliklərin idarə
olunmasını göstərən fərqli yolların hərtərəfli dəqiq
ifadəsi. 2030-cu ilə qədər BMTİS üç dövrdən daha az
müddətdə təsir göstərəcək ƏÇ-lər tərtib etməlidir.

YEKUNLAR
Yekunlar Baş Assambleyanın 72/279 saylı qətnaməsinə əsasən,
BMT-nin təcrübəsi, imkanları və ƏÇ-nin tələb etdiyi resurslar
barədə milli hökumət ilə ƏÇ müzakirələri üçün əsasdır. BMTİS
məntiqi nəticələr matrisini və BMTİS töhfələrinin şəffaflığını və
hesabatlılığını təmin etmək üçün ƏÇ-nin tərtibat mərhələsində
yekunları və xülasəni müəyyənləşdirməlidir.

GÖSTƏRICILƏR
ƏÇ yekun və nəticə göstəriciləri regional və qlobal MIQ
göstəriciləri ilə ideal şəkildə əlaqəli olan milli MIQ göstərici
çərçivələri ilə əlaqələndirilməlidir. Bu, standartlaşdırma və
toplanmanın regional və qlobal səviyyədə 2030 Gündəliyi ilə
əlaqəli nəticələrin daha yaxşı qiymətləndirməsinə və hesabat
verməsinə imkan verir.

STRATEJI PRIORITETLƏR

Milli tərəfdaşlarla məsləhətləşərək kollektiv səyləri,
imkanları və resursları cəmləşdirmək üçün strateji
prioritetlər və əlaqədar inkişaf nəticələri (yekunlar və
xülasə) müəyyənləşdirilməlidir. BMT dəstəyi katalitik
və transformativ olmalıdır.

NƏTİCƏLƏR

Beynəlxalq insan hüquqları qanunlarına uyğunluq
mütləq şərtdir. Bundan əlavə, inkişaf, humanitar və
sülh quruculuğu təşəbbüslərinin nəticələri BMT-nin
ölkədəki digər planlaşdırma çərçivələri ilə inteqrasiya
edilməli, gücləndirilməli və ya uyğunlaşdırılmalıdır.
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Şəkil 8: ƏÇ çərçivəsində ölkələrin inkişaf mühitini anlamaq - milli inkişaf strategiyası ilə uyğunlaşma
Özəlləşdirmə maliyyələşdirilməmiş və ya
az maliyyələşdirilmiş milli inkişaf
prioritetlərini müəyyənləşdirmək üçün
illik büdcələr və xərclər çərçivələrinə
əsaslanır.

Milli inkişaf planları və çərçivələrinin
hazırlanması, çox tərəfli məsləhətləşmələr
və situasiya təhlilinə əsaslanan ümumi
iştirak xarakterini daşıyır.

Prioritetlər birbaşa BMT-nin ölkə
ehtiyaclarının analizindən (milli
planlaşdırma və büdcə çərçivələri)
götürülür.

ƏÇ-nin tamamlanması, nəzərdən keçirilməsi və təsdiqlənməsi
ƏÇ müvafiq İdarəetmə və Hesabatlılıq Çərçivəsinə uyğun olaraq qurumlararası işçi qrupu və
həm regional, həm də qlobal platformalardan toplanan rəylər nəzərə alınaraq RƏ-nin rəhbərliyi
altında hazırlanıb. BMTİS milli hökumətdən və digər əsas maraqlı tərəflərdən və inkişaf üzrə
tərəfdaşlardan rəy almaq üçün son layihə təqdim etməlidir.

3.6. ƏÇ-ləri dəstəkləmək üçün BMTÖİH-lərin strukturlaşdırılması
BMTÖİH quruluşuna baxış BMT üzv dövlətlərinin “ehtiyaclara əsaslanan ölkədə iştirak”
çağırışına cavabdır.22 Bu, Baş katibin “BMT inkişaf sisteminin hər bir ayrıca törəmənin
təkamülünü əks etdirən bir qədər standartlaşmış fiziki varlıq modelindən” uzaqlaşaraq23 “sistem
səviyyəsində düzgün qabiliyyətləri təmin edən və daha inteqrativ, effektiv və çevik işi təşviq
edən üsullar”a 24 keçməsi tövsiyyəsinə uyğun həyata keçirilmişdir.
Yeni ƏÇ hökumətin BMTİS tərəfindən bir sıra addımlar ilə birləşdirilərək bir sıra gözləntiləri
təmsil edir. Bu, adətən tanış nəticələri, əvvəlki ƏÇ-nin bitməmiş işini və yeni dəstək sahələrini
nəzərdən keçirir.

BMTÖİH-nin quruluşuna dair müzakirə aşağıdakı sualları cavablandırmaqla həm daxili təhlildən,
həm də hökumət və donor tərəfdaşlarla məsləhətləşmədən ibarət olmalıdır:

22

BMT: A/RES/72/279, bənd 2.

23

BMT: A/72/684-E/2018/7, bənd 38.

24

Ibid, p. 41.
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DİM-lərin qarşılıqlı əlaqələri və inteqrə edilmiş təbiətini nəzərə alan geniş, vahid və inteqrə olunmuş yanaşmanı nümayiş
etdirmək (Qoşma 3 bax);

dayanıqlı inkişafın üç sahəsi və BMT sisteminin işinin bütün sahələri arasında qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək;

Sazişlər və insan hüquqlarının monitorinq mexanizmləri daxil olmaqla MİQ-lər və insan hüquqları çərçivəsi arasında
qarşılıqlı əlaqəni əks etdirmək

Geniş sayda tərəfdaşlardan bütün məlumat mənbələrinə və təhlilə əsaslanmaq;

qarşısının alınması və dayanıqlı inkişaf, insan hüquqları, sülhün qorunması və gələcəyin problemlərinə cavab vermək
üçün cavabdan hazırlığa keçid arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə diqqət yetirmək



BMTÖİH-in ƏÇ üzrə nəticə əldə etmək üçün hansı təcrübə və xidmətlər
göstərməlidir? Bunları hansı qurumlardan əldə etmək olar?



Bu xidmətlər ölkə daxilində/rezident BMT nümayəndəliyi tərəfindən nə dərəcədə
göstərilməlidir? Regional və ya qlobal olaraq hansı aspektlər üzrə nəticələr əldə
oluna bilər?



Hansı yeni tətbiq üsullarından istifadə edilə bilər?



Yerli xidmət təminatçıları bəzi xidmətləri nə dərəcədə göstərə bilər? Hansı
fəaliyyətlər birbaşa BMT qurumları tərəfindən, hansılar isə icra tərəfdaşlar vasitəsilə
həyata keçirilməlidir?



Yeni ƏÇ-də BMTÖİH-in bir və ya bir neçə üzvünün məhsuldarlığında nə qədər çox
artım nəzərdə tutulur və bu genişləndirmə nəyi tələb edir?

BMTÖİH quruluşunu təyin etdikdən sonra hüquqi qoşması ilə birlikdə yekun ƏÇ sənədi milli
hökumət və BMT-nin inkişaf qurumları tərəfindən imzalanıb. Bu mərhələdə ƏÇ üçün rəsmi
olaraq büdcənin tərtib olunması tələb olunmur.
Şəkil 9: Maliyyələşmə haqqında razılaşma
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3.7. ƏÇ maliyyələşmənin DİM-lərlə əlaqələndirilməsi
ƏÇ prioritet nəticələrə nail olmaq üçün ümumi maliyyələşdirmə ehtiyaclarını təqdim edir,
mövcud ehtiyatları müəyyənləşdirir və qalan maliyyə boşluqlarını göstərir. Bu, lazımi ehtiyatların
təmin edilməsi, potensial mənbələrin öyrənilməsi üçün strategiyanı özündə əks etdirir (məsələn,
əsas maliyyələşdirmə və qlobal, birləşmiş ölkə səviyyəli və ya tematik, agentliyə xas BMTİS
mənbələri). Maliyyələşdirmə çərçivəsi hər il BMT-nin birgə iş planlarının bir hissəsi olaraq işə
salınır.
2017-ci ildə proqnozlaşdırma, çeviklik və ümumi keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə üzv
dövlətlər və BMTİS arasında Maliyyələşdirmə haqqında Razılaşma yaradıldı. 25
BMTİS DİM-lərə nail olunmasına yönəlmiş milli prioritetlərin maliyyələşdirilməsində hökumətləri
dəstəkləyən BMT sistemi xaricində müxtəlif maliyyə və investisiya axınlarından istifadə etməyə
çalışmalıdır. O, Addis Ababa Fəaliyyət Gündəliyinə uyğun olaraq milli büdcə proseslərinə,
qərarlarından və prioritetlərindən istifadə etmək və təsir göstərmək yolu ilə daxili
maliyyələşdirmə ilə daha güclü əlaqə qurma yollarını araşdırmalıdır.

BMT-nin öz maliyyələşdirmə çərçivəsinin xaricində BMTÖİH:


DİM-lər üçün maliyyələşdirmə mühiti xəritələməli və təhlil etməlidir, mövcud
ehtiyatların ağıllı yatırımı, əlavə ehtiyatlara daha çox çıxış və daha böyük maliyyə
axınlarından daha yaxşı istifadə yolu ilə təsirləri necə artıracağını göstərməlidir.

Şəkil 10: ƏÇ tətbiqi üçün maliyyə mənbələri
(Mənbə: BMTDİQ, UN Sustainable Development Cooperation Framework Guide, 2019)

XARİCİ

Rəsmi inkişaf yardım qrantları və güzəştli
kreditlər
Digər rəsmi axınlar
Cənub-cənub və üçtərəfli əməkdaşlıq
Beynəlxalq QHT ianələri (büdcə daxili)
Kapital bazarlarından dövlət borcu

Kapital bazarlarından özəl borclar
Birbaşa xarici investisiya
Beynəlxalq QHT ianələri (büdcədənkənar)

MALİYYƏ AXINLARI

DAXİLİ

Vergi gəlirləri
Vergi olmayan gəlirlər
Mineralların çıxarılması vergisi
Dövlət-özəl tərəfdaşlıq
Dövlət daxili borclanma
Suveren sərvət fondları

DÖVLƏT
25

Özəl sektor borcu
hərtərəfli biznes maliyyəsi
Daxili xeyriyyəçilər və QHT-lər
Korporativ Sosial Məsuliyyət

ÖZƏL

BMT: BMT sisteminin inkişafı üçün əməliyyat fəaliyyətinin dördillik hərtərəfli siyasət icmalına dair Baş Assambleyanın
71/243 saylı qətnaməsinin icrası, Baş Katibin Hesabatı, aprel 2019-cu il, A/74/73/ Add.3–E/2019/14/Add.3.
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mümkün qədər beynəlxalq maliyyə qurumları, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatı və sair, habelə Vahid Milli Maliyyələşdirmə Çərçivəsi tərəfindən təmin
edilən maliyyə axınlarına dair mövcud məlumatlara əsaslanmalıdı;



BMT inkişaf qurumları arasında və onlar ilə beynəlxalq maliyyə qurumları və özəl
sektor kimi xarici maraqlı tərəflər arasında lazımi tərəfdaşlıqları qurmalıdır;



(a) ölkə daxilində prioritetli DİM-ləri, (b) hər bir DİM-ə nail olmaq üçün lazım olan
təxmini maliyyələşdirmə miqdarını, (c) daxili, beynəlxalq, dövlət və özəl maliyyə
axınlarını və müvafiq maraqlı tərəfləri və (d) ƏÇ nəticələrinə görə, BMT xaricindəki
maliyyəni cəlb edən daha geniş sektor proqramı kontekstində ilk tranş kimi
hazırlanmış və tətbiq olunan BMT fondunda və ya proqramında milli "pəncərə"ni
ehtiva edən BMTİS resurslarının digər maliyyə axınları ilə birləşdirilə biləcəyi alət və
üsulları müəyyən etməlidir;



ölkənin yoxsul bölgələrini dəstəkləməyi hədəfləyən bərabərsizlikləri və təcridi
azaldan maliyyələşdirmə imkanlarını müəyyənləşdirməlidir (Şəkillər 10 və 11)

Şəkil 11: ƏÇ maliyyələşdirmə və maliyyə strategiyası

ƏÇ-in (və büdcəsinin) yerləşdiyi
DİM maliyyələşdirmə
mexanizmləri
Maliyyə axınları (daxili,
beynəlxalq, dövlət və özəl)
ƏÇ üçün potensial maliyyə
mənbələri

MALİYYƏLƏŞDİRM
Ə

Mövcud maliyyələşdirmə DİM-lərə nail olmaq
üçün maliyyələşdirmə və investisiya axınlarını
sürətləndirir
DİM-lərə nail omlaq üçün maliyyə axınlarının
müəyyənləşdirilməsində və əldə edilməsində
hökuməti və digərlərini dəstəkləmək ilə bağlı
BMT inkişaf sisteminin öhdəliyi

MALİYYƏ

DİM maliyyələşdirmə çərçivəsinin
formalaşdırılmasına və tətbiqinə BMT inkişaf
sistemi dəstəyi
ƏÇ resursları strateji prioritet məsələlərdə milli
büdcən və maliyyələşdirmə boşluqların həllinə
kömək edir

3.8. ƏÇ tətbiqi: birgə planlar, monitorinq, hesabat və
qiymətləndirmə
DİM hədəfləri və göstəriciləri ölkə üzrə müəyyən edilmiş və bölünmüş oriyentirlərə əsaslanan
standart monitorinq çərçivəsinə çevrilir. ƏÇ aşağıdakı seçimlərdən birinə uyğun olaraq ölkənin
inkişaf proqramı üçün BMTİS alətləri vasitəsi ilə həyata keçirilir:
Seçim A — BMTİS qurumları ƏÇ-ni öz ölkələrinin inkişaf proqramı sənədi kimi qəbul edirlər.
Onlar ayrıca müəssisə sənədini hazırlamırlar.
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 Seçim B — BMTİS qurumları hərfiyən kopyalanmış ƏÇ nəticələri ilə qurumların daxili
sisteminə uyğun ölkə inkişaf proqramı sənədini hazırlayırlar.
 Seçim C — BMTİS qurumları, yalnız müstəsna halı olaraq ƏÇ-də prioritet seçilməyən
normativ və standartların müəyyən edilməsi fəaliyyətini əhatə etmək üçünƏÇ
nəticələri ilə yanaşı hərfi köçürülmüş ƏÇ nəticələri ilə qurumların daxili sisteminə
uyğun ölkə inkişaf proqramı sənədini hazırlayırlar.
Baş Assambleyanın 72/279 saylı Qətnaməsi və İdarəetmə və Hesabatlılıq Çərçivəsinə uyğun
olaraq RƏ, ƏÇ-in tətbiqini koordinasiya edir və BMTİS qurumlarının inkişaf proqramlarını ƏÇ və
2030 Gündəliyi ilə uyğunlaşdırmaq və ortaq planlar hazırlamaq məqsədilə BMTÖİH üzvləri ilə
birgə çalışır.
ƏÇ-in 2030 Gündəliyinə və DİM-lərə necə töhfə verdiyini qiymətləndirmək, ən son risklərdən və
fürsətlərdən xəbərdar olmaq və proqramı adaptiv idarəetmənin bir hissəsi kimi tənzimləmək
üçün monitorinq və öyrənmə lazımdır.
Bir ƏÇ dö vrünün son nöqtəsi digərinin başlanğıc nöqtəsidir və ÖÜT ƏÇ üzrə fəaliyyətlərin
monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün təməl xətt təşkil edir. RƏ, ən azı ildə bir dəfə Vahid
BMT-nin Ölkə Nəticələri Hesabatını ev sahibliyi edən hökumətə və əsas tərəfdaşlara təqdim
etməlidir. Bu, hökumət tematik/sektor hesabatlarında, eləcə də yüksək səviyyəli Siyasi
Forumdakı KMQ-lərdə istifadə oluna bilər.

ƏT
PHOTO
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ƏÇ dövrü boyunca müştərək monitorinq təmin etməlidir ki, BMTİS



Heç kəsi kənarda qoymamaq öhdəliyini yerinə yetirsin və ƏÇ rəhbərlik prinsiplərinə uyğun
nəticələr əldə etsin
milli tərəfdaşların potensiallarının inkişafına kömək etsin



inkişaf, fəlakət riskinin azaldılması, humanitar fəaliyyət və sülhün qorunması ilə əlaqəli
fəaliyyətlər arasında daha geniş əməkdaşlıq və qarşılıqlı tamamlama da daxil olmaqla
münaqişə, fəlakət riskləri, humanitar böhranlar və mürəkkəb fövqəladə halların səbəblərini
azaltsın



Cənubi-Cənubi və üçtərəfli əməkdaşlıq da daxil olmaqla yerli maraqlı tərəflər və beynəlxalq
oyunçular arasında yeni və səmərəli tərəfdaşlığı təşkil etsin
inteqrə olunmuş və tutarlı proqram dəstəyinin təşviq etsin



Ölkəyə məxsus ƏÇ idarəetmə mexanizmləri Milli/BMT Birgə Rəhbərlik Komitəsini
(BRK) əhatə edə bilər:


BRK-ə RƏ və BMT sisteminin həmkarı kimi fəaliyyət göstərən mərkəzi hökumət
qurumunun ən yüksək səviyyəli nümayəndəsi tərəfindən həmsədrlik edilir və milli
prioritetlərə və 2030 Gündəliyinə ortaq töhfələr vermək məqsədilə ƏÇ-də müəyyən
edilmiş əsas tərəfdaşlar onun üzvləridir.



ƏÇ üçün strateji istiqamət və nəzarəti, milli, regional və beynəlxalq inkişaf
prosesləri, mexanizmləri və hədəfləri ilə uyğunlaşmanı və KMQ-lər kimi digər
proseslərlə əlaqəni təmin edir.



Komitə tərəqqini, problemləri və imkanları izləyir, icranı idarə edir, Vahid BMT-nin
Ölkə Nəticələri Hesabatını nəzərdən keçirir və ƏÇ üçün resursların səfərbər
olunmasını və inkişaf maliyyələşdirmə imkanlarını dəstəkləyir.



BRK tərəfindən ƏÇ-yə baxış ildə ən azı bir dəfə keçirilir. Bu dəyişən milli hadisələr
fonunda ƏÇ-nin aktuallığını itirməməsi üçün bir fürsətdir.

BMTİS və BRK işlərində onlara dəstək olması üçün məsləhət komitələrinin (məsələn, vətəndaş
cəmiyyəti, gənclər və ya özəl sektor komitəsi) yaradılmasına qərar verə bilər.

©B
PHOTO
ƏT

BÖLMƏ

4

LƏÖP-lər və ƏÇ-lər
arasında
sinerjininin təşviqi
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Bölmə 4:
LƏÖP-lər və ƏÇ-lər arasında sinerjinin təşviqi
Əvvəlki bölmələrdə 2030 Gündəliyinə və 17 DİM-lərə nail olmaq üçün tərəqqini təmin etmək və
sürətləndirmək üçün BMTİS-in necə islah edildiyi və dəyişdirildiyi izah edilirdi. ƏÇ -lər heç bir
kəsi kənarda qoymadan DİM-lərə doğru irəliləmək üçün ölkə səviyyəsində böyük BMTİS
cavablarını və töhfələrini əlaqələndirən əsas vasitəyə çevrildi. Bu bölmədə ƏÇ nəzərə alınmaqla
LƏÖP-nin rolunu nəzərdən keçirəcəyik.

4.1. 2030 Gündəliyinin icrası üçün LƏÖP-lərin
ƏÇ-lərə birləşdirilməsi
2030 Gündəliyi universal, hüquqlara əsaslanan və birləşdirilmişdir, iqtisadi, ekoloji və sosial kimi üç
sahənin kompleks şəklində, daha çox proqram ardıcıllıq və çox maraqlı tərəflərlə ortaqlıq
prizmasından, nəzərdən keçirilməsi fikrinə əsaslanır.
Bu kontekstdə yeni BMTƏm əkdaşlıq Çərçivəsi/BMTİYÇ rəhbərliyi inkişaf, humanitar, insan
hüquqları, sülh və təhlükəsizlik sütunlarını bir araya gətirən birləşdirilmiş proqramlaşdırma
yanaşmalarına keçməyi xüsusi vurğulayır.26

Yeni yanaşma BƏT kimi BMT qurumlarından öz xüsusi ölkə proqramlarında ƏÇ-ləri nəzərə
almağı, “ayrı-ayrı” işlərdən çəkinməyi və 2030 Gündəliyi və MİQ-lərin icrası ilə bağlı daha
inteqrə olunmuş BMT tədbir cavablarını təmin etmələrini tələb edir.
2004-cü ildə BƏT Layiqli Əmək Ölkə Proqramları (LƏÖP-lər) adlanan zamanla məhdudlaşan və
resurslu ölkə proqramlarını təqdim etdi. ƏÖP
L
-lər Büronun dəstəyi ilə BƏT-in üçtərəfli
iştirakçıları tərəfindən hazırlanmış idarəetmə alətləridir və BƏT-in üzvlərinə bütün dünyada
qadın və kişilərə layiqli əmək məqsədinə doğru irəliləməyə kömək edən əsas vasitələrdir. Onlar
BƏT prinsip və standartlarına, BƏT-in tərkib hissələrinin prioritetlərinə və milli inkişaf hədəflərinə
əsaslanır. LƏÖP -lər BƏT iştirakçılarının milli səviyyədə strateji BƏT h ədəflərini müştərək və
əlaqələndirici şəkildə həyata keçirmək öhdəliyini əks etdirir.
Şəkil 12: LƏÖP— BƏT üçün əsas hesabatlılıq çərçivəsi
BƏT
iştirakçılarının
prioritetləri

ƏÇ kontekstində LƏÖP BƏT Ofisi ilə BƏT-in tərkibindəki ölkələr
arasında əsas hesabatlılıq çərçivəsi və ƏÇ rəhbər sənədinə
uyğun olaraq BƏT resurslarının səfərbər olunması üçün əsas

LƏÖP

olaraq qalacaq (Şəkil 12).

BMT
Əməkdaşlı
q Çərçivəsi

26 BƏT: BƏT-in Layiqli Əmək Ölkəsi Proqramı: praktik təlimat, Versiya 4 (Cenevrə,
2016). https://www.BƏT.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/--program/documents/genericdocument/wcms_561025.pdf.
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4.2. Ölkə proqramlaşdırmasına LƏÖP yanaşması
Dörd strateji hədəfi məşğulluq, sosial müdafiə, sosial dialoq və işdə hüquqlar olan Layiqli əmək gündəliyi
ölkə səviyyəsində də BƏT proqramlaşdırması üçün ümumi çərçivəni təmin edir.
Ədalətli Qloballaşma üçün Sosial Ədalət haqqında 2008 BƏT Bəyannaməsinin vurğuladığı kimi, dörd
strateji hədəf bir-biri ilə əlaqəlidir, ayrılmazdır və bir birini tamamlayır. Onların milli səviyyədə birləşmiş
fəaliyyəti BƏT dəstəyindən və müxtəlif proqramlar arasındakı ardıcılıqdan asılıdır.
2015-ci ilin sentyabrında Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinin qəbulu ilə LƏÖP-lərin hazırlanması və
icrası BƏT fəaliyyətinin BMT-nin ümumi səylərinin görünən hissəsi olması lazım olan yeni bir mərhələyə
qədəm qoyur.
2016-cı ildə Beynəlxalq Əmək Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş27 Layiqli əmək asitəsilə sosial ədalətin
inkişafına dair Qərar BƏT-i digər məsələlər içində:
 “Bütün Layiqli əmək üzrə ölkə proqramlarının milli üçtərəfli iştirakçılar tərəfindən müəyyən edilmiş bir
sıra prioritetlərdə bütün strateji hədəfləri və hərtərəfli məsələləri təşviq etmək üçün
27 BƏT: Layiqli əmək vasitəsilə sosial ədalətin inkişafına dair qərar, Beynəlxalq Əmək Konfransı, 105-ci İclas, Cenevrə,
2016.
https://www.BƏT.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_497583.pdf.

38

Kofe fermerləri üçün gəlir yaradan potensialın yaxşılaşdırılması üçün
seçim imkanları
LƏÖP-lər və ƏÇ-lər arasında sinergiyanın təşviqi

vahid və balanslaşdırılmış strategiyalardan ibarət olmasını təmin etməyə, ölçülə bilən, real
və əldə edilə bilən nəticələri ehtiva etməyə və iştirakı təmin etmək və təsiri artırmaq üçün
üçtərəfli rəhbər komitələri və ya oxşar görüşləri təşkil etməyə”


“Üzvlərə Layiqli Əmək üzrə Ölkə Proqramlarını 2030 Gündəliyi və onun layiqli əmək
komponentlərini birləşdirən milli və, lazım olduqda, regional dayanıqlı inkişaf
strategiyaları ilə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkə və ya, lazım olduqda,
regional planlaşdırma çərçivələri ilə daha yaxşı uyğunlaşdırılması işində dəstək
verməyə” çağırır.

Yenidən işlənmiş BƏT LƏÖP təlimat kitabçası28 2030 Gündəliyinin qəbulundan sonra yenilənən
BƏT Ləyaqətli Əmək vasitəsilə Sosial Ədalətin İnkişafına dair Qərarına və BMTİYÇ (ƏÇ) rəhbər
sənədinə əsaslanır.

4.3. LƏÖP-lər BMT-nin ölkə səviyyəsindəki fəaliyyətinin vektoru
kimi
LƏÖP-lər də layiqli əmək vasitəsilə sosial ədaləti təmin etməyi hədəfləyirlər və ƏÇ ilə əlaqəli
2030 Gündəliyinin icrası üçün effektiv vasitədirlər. 2018-ci ilin mart ayında keçirilmiş Yüksək
Səviyyəli Bölmənin iclasında BƏT -in Rəhbər Orqanı bu məsələni BMT islahatları və onların
BƏT üçün təsirləri kontekstində araşdırdı. İclas iştirakçıları BƏT-in üçtərəflilik, normativ fəaliyyət
və nəzarət sistemini qoruyarkən, LƏÖP -lərin keyfiyyətini və ƏÇ/BMTİYÇ ilə əlaqələrini
gücləndirməyin vacibliyini güclü dəstəklədiklərini bildirdilər.29

Digər sözlə, LƏÖP -lər BƏT Ofisi v ə BƏT iştirakçıları tərəfindən ölkə səviyyəsində istifadə
olunan əsas hesabatlılıq çərçivəsi olaraq qalır. Ə
B T Ofisi BƏT

iştirakçılarına aşağıdakılarla

bağlı kömək etməyi hədəfləməlidir:


BƏT sosial tərəfdaşlarının ƏÇ prosesl ərinə təsir imkanlarını maksimum dərəcədə
artırmaq



ÖÜT və ƏÇ proseslərinə töhfə olaraq möhkəm və ətraflı layiqli əmək
diaqnostikasından səmərəli istifadə etmək



LƏÖP prioritetlərinin və nəticələrinin 2030 Gündəliyinə uyğun olaraq layiqli əmək
nəticələrinə nail olmaq üçün effektiv vasitə kimi birbaşa ƏÇ -yə necə töhfə verdiyini
göstərmək



Layiqli Əm ək Gündəliyinin dörd strateji hədəfinin əhatə olunmasını təmin edən
LƏÖP və ƏÇ rəhbər sənədləri üçün əsaslı dəyişiklikləri hazırlamaq

28 BƏT: BƏT Layiqli Əmək üzrə Ölkə Proqramı: praktiki təlimat, Versiya 4 (Cenevrə, 2016). https://www.BƏT.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_561025.pdf.

29 BƏT: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İslahatı: BƏT, İdarəetmə Qurumu, Cenevrə, 332. İclas üçün təsirlər, mart 2018,
GB.332/HL/1,
bənd
14.
https://www.BƏT.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_618112.pdf.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf sahəsində əməkdaşlıq və layiqli
əmək üzrə gündəliyi
BÖLMƏ 5 – COVID-19 böhranı və 2030 Gündəliyi

Bölmə 5:
COVID-19 böhranı və 2030 Gündəliyi
5.1. COVID-19 böhranının DİM-lərə nail olunmasına təsiri
2020 BMT Hesabatına görə30 qeyri-bərabər və DİM-lərlə nail olmaq üçün yetərli olmasa da dünya
ana və uşaq sağlamlığı, elektrik enerjisinə çıxış və qadınların hökumətdə təmsilçiliyi kimi sahələrdə
irəliləyiş əldə etmişdi. Lakin bu irəliləyişlər artan qida təhlükəsizliyi, ətraf mühitin pisləşməsi və
davamlı və geniş yayılmış bərabərsizliklərlə əvəz edilmişdi.
Bununla belə, 2020-ci ilin əvvəlində COVID-19-un başlaması ilə, pandemiya qısa müddət ərzində
bütün ölkələrə yayılaraq dünya üzrə 500.000-dən çox ölüm sayı və altı aydan az bir müddətdə 10
milyonun çox təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı ilə mövcud nəslin canlı yaddaşında ən ciddi
humanitar və iqtisadi böhrana çevrildi. 31 Bu, görünməmiş səhiyyə, iqtisadi və sosial böhrana yol
açaraq DİM-lərə nail olunmasını daha da çətinləşdirdi.
BMT-nin 2020 DİM Hesabatı COVID-19-un 2030 Gündəliyindəki DİM-lərə nail olunmasına təsiri ilə
əlaqədar aşağıdakı əsas faktları əks etdirir:


2020-ci ildə təqribən 71 milyon insan aşırı yoxsulluğa sürüklənəcək, bu 1998-ci ildən
bəri ilk belə qlobal yoxsulluqdur.



Böhrandan qaynaqlanan qismən işsizlik və işsizlik qlobal iş qüvvəsinin yarısını təşkil
edən qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda onsuz da həssas olan 1,6 milyard işçiyə təsir etdiyi
deməkdir.



Dünyada bir milyarddan çox xarabalıqda yaşayanlar kifayət qədər mənzil və müvafiq
sosial xidmət çatışmazlığından əziyyət çəkərək kəskin COVID-19-un təsirlərinə
məruz qalma riskindədir.



Səhiyyə və peyvənd xidmətlərinin pozulması və pəhriz və qidalanma xidmətlərinə
məhdud çıxış səbəbindən qadın və uşaqlar pandemiyanın təsirlərindən ən çox zərər
çəkənlər arasındadır, bu isə 2020-ci ildə yüz minlərlə əlavə 5 yaşa qədər ölüm və on
minlərlə əlavə ana ölümü ilə nəticələnə bilər. Qadın və uşaqlara qarşı məişət
zorakılıq hallarında artıma dair məlumatlar var.



Daha çox ailə izafi yoxsulluğa düçar olduqca, kasıb və imkansız cəmiyyətlərdən
olan uşaqların uşaq əməyi, uşaq nikahı və uşaq alveri riskinə məruz qalma ehtimalı
daha da çoxdur. Faktiki olaraq, dünyada uşaq əməyinin azaldılması sahəsində əldə
olunmuş nəticələrin son 20 ildə ilk dəfə əvvəlki səviyyəyə qayıtması ehtimalı var.

30 BMT: Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri haqqında Hesabat 2020, https://unstats.un.org/BMTs [11 sentyabr 2020].
31

Ibid.
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5-ci BƏT Monitor a görə32 2020-ci ilin ikinci rübü ərzində qlobal iş saatlarında 14 faiz azalma
olmuşdu, bu isə 400 milyon daimi iş yerinin itirilməsinə bərabərdir.
Ümumilikdə, COVID-19 pandemiyası əsasən müvafiq maliyyə məhdudiyyətləri, icra ilə bağlı
qeyri-müəyyənlik və dünya yaranmış iqtisadi stres səbəbindən DİM-lərə nail olunma prosesinin
yavaşlaması ilə əlaqəlidir. Bu, daha əlaqəli çoxtərəfli cavab tədbiri, artan maliyyə və sosial
ədalətə və gələcəkdə insanları prioritetləşdirən əməyə nail olmaq üçün proqramların qəbul
edilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayır.

5.2. BMT-nin COVID-19-a qarşı Dərhal Cavab Tədbiri
Çərçivəsi33
COVID-19-a siyasi cavab tədbiri olaraq, BMT Baş katibinin eyni mövzuda Paylaşılan
məsuliyyət, qlobal həmrəylik34 haqqında hesabatına uyğun olaraq BMT böhrana ciddi şəkildə
məruzə qalmış ölkə və cəmiyyətlərə təcili sosial-iqtisadi dəstəyi təmin edəcək çərçivə işləyib
hazırlamışdı. Çərçivə aşağıda təfsilatları verilmiş beş təməl sütuna malikdir və pandemiya
qorxusu ilə yaşayan insanların ehtiyaclarını və hüquqlarını qorumaq üçün, xüsusilə yüksək
kənarda qalma

riski olan ölkə, qrup və insanlara yönəlmiş inteqrə edilmiş BMTİS dəstək

paketini təşkil edir.

BMT Cavab Tədbirləri Çərçivəsinin beş təməl sütunu:
1. Əsas səhiyyə xidmətlərini təmin etmək
2. Sosial müdafiə və təməl xidmətlər vasitəsi ilə insanların çətinliklərin öhdəsindən
gəlməsinə kömək etmək
3. İqtisadi cavab tədbiri və bərpa proqramları vasitəsi ilə iş yerlərinin qorunması və
qeyri-rəsmi işçilərdə daxil olmaqla kiçik və orta sahibkarlığın dəstəkləmək
4. Makroiqtisadi proqramların ən həssas insanlar üçün işləməsini təmin etmək üçün
fiskal və maliyyə stimullarında lazımi artımın istiqamətləndirilməsi, çoxtərəfli və
regional cavab tədbirlərinin gücləndirmək
5. Sosial birliyi təşviq etmək və icma rəhbərliyindəki dözümlülük və cavab sistemlərinə
sərmayə qoymaq
Beş təməl sütun quruculuq işini yaxşılaşırmaq üçün ekoloji dayanıqlılıq və gender bərabərliyi
üzrə möhkəm öhdəliklə birləşdirilmişdir.
BMT Cavab Tədbiri Çərçivəsinin rəhbər prinsipləri: Presedenti olmayan sürətdə inkişafla
bağıl tədbirləri təmin etmək üçün dörd prinsip BMT-nin aşağıdakı əlaqəli fəaliyyətini müəyyən
edir:
32 BƏT: BƏT Monitor: COVID-19 və iş dünyası, beşinci buraxılış (2020). https://www.BƏT.org/wcmsp5/groups/ public/--dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf.
33 Bu altbölmə BMT-nin COVID-ə Dərhal Cavab Çərçivəsinə əsaslanır, aprel 2020. https://BMTDİQ.
un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19 [11 sentyabr 2020-ci il versiyasına
baxış].
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34 BMT: Paylaşılan məsuliyyət, qlobal həmrəylik: COVID-19-un sosial-iqtisadi təsirlərinə cavabı, mart 2020. https://
BMTDİQ.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic-impacts-covid-19.
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1. Əməliyyat xərcləri mövcud platformalar, potensiallar, təşkilatlar və sistemlərdən istifadə
edilməklə minimuma endirilməlidir
2. Adətən yüksək riskli vəziyyətlərə, münaqişə və ya humanitar böhranlara cavab vermək üçün
proqramlaşdırma və əməliyyat yanaşmalarının istifadəsi yolu ilə çeviklik artırılmalıdır.
3. Həm bölüşdürülmüş, həm də qurumlara uyğun olan risklərin idarəetmə vasitələrindən tam
istifadə etməklə və bütün səviyyələrdə nəyin uğurlu olub olmadığı haqda məlumatları daha
sürətlə paylaşmaqla risklər edilməli, lakin onlar idarə olunmalıdır.
4. Uyğunluq və nizam-intizam mənbələrin səfərbər olunması məsələləri daxil olmaqla
kollektiv təşəbbüslər və çərçivələr vasitəsilə hər kəsin diqqət mərkəzində olmalıdır.
BMT Cavab Tədbirləri Çərçivəsi üzrə nəticələrin əldə olunması: Cavabın kökü mövcud
strukturlardan istifadə edərək milli və submilli səviyyədədir. Texniki rəhbər qismində BMT İnkişaf
Proqramının və BMTÖİH üzvlərinin dəstəyi ilə RƏ rəhbərliyi altında həyata keçirilir.
RƏ-lər, Humanitar Əlaqələndirici qismində əlavə rollarında, bu cavab tədbiri ilə humanitar
müdaxilələr arasında, eləcə də ÜST-un texniki rəhbərliyi altında səhiyyə sahəsində cavab
tədbiri ilə, uyğunluğu təmin edəcəklər.
Fövqəladə hallarda Yardım Koordinatoru, Qurumlararası Daimi Komitə ilə birlikdə, tərəfdaşları
humanitar cavab tədbirin verilməsi işində əlaqələndirir və dəstəkləyir və humanitar yardımla
əlaqəli məsələlərdə Humanitar Koordinatora (HK) idarəetməni həvalə edir və istiqamətləndirir.
Qaçqınlara dair Qlobal Sazişə və mövcud Qurumlararası Daimi Komitə protokollarına uyğun
olaraq, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Ofisi, qaçqınların cavab tədbirlərinin
əlaqələndirilməsi ilə bağlı milli orqanlara kömək edəcəkdir. Şəkil 13 COVID-19-a qarşı cavab
tədbirinin ölkə səviyyəsində necə təşkil olunacağını göstərir.

Hər BMTÖİH, COVID-19-a qarşı cavab tədbirlərin BMT Cavab Tədbiri Çərçivəsinin beş təməl
sütununa istinad edərək qısa müddətdə hazırlayacaqdır. Ölkə səviyyəsində cavab tədbirinə
daxil olmalıdır


gender bərabərsizliyi və ən həssas insanlar üçün risklər nəzərə alınaraq vəziyyətin
çevikli qiymətləndirilməsi



müvafiq maliyyə alətlərinin istifadəsini məlumatlandırmaq üçün ehtiyac olduğu kimi
müəyyən edilmiş boşluqlar daxil olmaqla BMTÖİH-in COVID-19 proqram portfeli



BMTÖİH’in COVID-19 ölkələrə proqramsız dəstəyi (məsələn, analiz, siyasi
məsləhətlər, ünsiyyət və mesajlaşma)



əlaqəli siyasət tövsiyələri və lazımi resurs səfərbərliyi üçün beynəlxalq maliyyə
qurumları və digər əsas tərəfdaşlarla fəaliyyət
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Şəkil 13: Ölkə səviyyəsində COVID-19-a qarşı cavab tədbiri
(mənbə: https://BMTDİQ.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economicresponse-covid-19)
Baş Katib

qarşı ölkə
səviyyəsində cavab
tədbiri

Regional töhfə

RƏ/HƏ***

Humanitar cavab
tədbiri (HMƏİ)

Səhiyyədə cavab
təsbiri
(ÜÖT*)

Humanitar ölkə qrupu

Sosial və iqtisadi cavab
və bərpa tədbirləri
(BMTİP*)

BMT ölkə proqramı**

Texniki rəhbər
Qurumun yerləşdiryi yerindın asılı olmadan
29 ölkədə RƏ-lər həmçinin Fövqəladə Yardım Koordinatoru ilə təyin olunmuş Humanitar Koordinator kimi də xidmət
öt i

BMT Cavab Tədbiri Çərçivəsinin maliyyələşdirilməsi: BMTÖİH-lər hər şeydən əvvəl sosialiqtisadi cavab tədbirlərini dəstəkləmək üçün uyğunlaşdırıla bilən müdaxilələr üçün mövcud
büdcələrin yenidən profilləşdirməyə çalışacaqlar. Bu, milli hökumətlə məsləhətləşərək
edilməlidir. Bütün 17 DİM-lərin hamısı üçün 17,8 milyard ABŞ dolları təşkil edən mövcud BMT
inkişaf portfelinin əhəmiyyətli bir hissəsi bu məqsədlə düzəldiləcək və genişləndiriləcəkdir.
Lakin, böhranın miqyası böyük həcmdə əlavə resurs tələb edəcəkdir.
ÜST-nin qlobal Strateji Hazırlıq və Müdaxilə Planı dünyada səhiyyə sahəsində cavab
tədbirləri üçün əsas prioritetləri müəyyənləşdirir. İlkin plan 675 milyon dollardan ibarət idi, lakin
bu məbləğ xeyli artacaq. Plan səhiyyə sahəsində cavab tədbirləri üçün prioritet tədbirlərin və
maliyyələşdirmə ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsinə bir istinaddır. Səhiyyə sahəsindəki
tədbirlər çoxsaylı kanallar vasitəsi ilə maliyyələşdiriləcək ki, bunun da əsas mənbələri milli
hökumətlərin büdcəsi, COVID-19 Həmrəylik Cavab Tədbirləri Fondu və Mərkəzi Fövqəladə
Müdaxilə Fondudur.
Baş katibin başlatdığı və BMT

Humanitar Məsələləri Koordinasiya Ofisi tərəfindən

Qurumlararası Daimi Komitənin tərəfdaşları tərəfindən əlaqələndirilən COVID-19 Qlobal
Humanitar Cavab Tədbirləri Planı humanitar cavab tədbirləri üçün əsas prioritetləri
müəyyənləşdirir. Əvv əlcə dəyəri 2 milyard dollar olan plan mövcud ehtiyaclar daha da aydın
olduqca vaxtaşırı nəzərdən keçiriləcəkdir. Qlobal Humanitar Cavab Tədbirləri Planı COVID-19
ilə əlaqəli 40-50 prioritet ölkədə səhiyyə və çox sektorlu ehtiyacları təmin etmək, o cümlədən
ÜST qlobal planında müəyyən edilmiş səhiyyə cavab tədbirlərini həyata keçirmək məqsədilə
resursların

artırılması

üçün

əsas

vasitədir.
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Şəkil 14 BMT-nin COVID-19 Cavab Tədbirləri Çərçivəsinə uyğun maliyyələşdirmə kanallarını
göstərir.
Şəkil 14: COVID-19 — BMT-nin cavab və bərpa maliyyələşdirmə modelləri
(mənbə: https://BMTDİQ.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economicresponse-covid-19)

COVID-19-un humanitar təsirinin miqyasının məhdud olduğu bir sıra digər ölkələrdə, RƏ-lər və
BMTÖİH-lərə humanitar cavab tədbir həvalə ediləcəkdir. Bu tənzimləmələrin hamısı BMTÖİH və
Humanitar Ölkə Qrupları ilə işləyən RƏ v ə ya HK-nin yerli rəhbərliyi altında ölkələr üzrə
kalibrlənəcəkdir. Humanitar cavab tədbiri Qlobal Humanitar Cavab Tədbiri Planını əks etdirəcək
və dəyişən humanitar ehtiyaclar əsasında ehtiyac olduqda yenilənəcəkdir.
Bu çərçivədə göstərilən BMTİS-in sosial-iqtisadi cavabının bir çox yolla maliyyələşdirilməsi
gözlənilir. Bura Baş katibin yeni Çox Tərəfdaşlı COVID-19 Cavab Tədbiri və Bərpa Yardım
Fondu

daxildir.
Həmkarlar İttifaqının məlumat kitabçası
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Bu fondun məqsədi çox agentlik/ortaq proqramlaşdırma cavab tədbirləri üçün mənbələri,
qurumların müraciətləri və ya yardım fondu təşəbbüsləri ilə bağlı təşkil edilən quruma uyğun
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resursların səfərbərlik səylərini, hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən ölkə səviyyəsində
müraciətlər

(Banqladeş

və

Niger

üçün

gördüyümüz

kimi)

və

BMTÖİH

tərəfindən

maliyyələşdirilən ölkə səviyyəsində toplanan vəsaitləri idarə etməkdir. Birgə MİQ Fondu, Sülh
Quruculuğu Fondu, Spotlight Təşəbbüsü və Gavi kimi şaquli fondlar kimi mövcud maliyyə
alətləri də bu sahədə birgə və ya tamamlayıcı proqramların keçirilməsi üçün potensial maliyyə
mənbələri və tərəfdaşlarıdır.
Nəhayət,

BMTİS

beynəlxalq

prioritetlərin

beynəlxalq

maliyyə

qurumları

tərəfindən

maliyyələşdirilməsinin əlaqələndirilməsinə də kömək edə bilər. Çox mənbədən istifadə
edilməsinə ehtiyac olsa da, ölkə səviyyəsində resursların səfərbər edilməsi səyləri RƏ rəhbərliyi
altında birgə prosesin bir hissəsi olacaq və bu fondlar haqqında məlumatlar BMTÖİH-in kollektiv
hesabat platformaları vasitəsilə yayılacaqdır.

5.3. COVID19-un iqtisadi və sosial təsirlərini həll edən BƏT
proqram çərçivəsi35
BƏT beynəlxalq əmək standartlarına əsaslanan böhrana qarşı sosial-iqtisadi cavab tədbirləri
üçün əsas proqram qayələrini dörd prinsip əsasında tərtib etdi:


Sütun 1: İqtisadiyyatı və məşğulluğu stimullaşdırmaq - səhiyyə sektoru da daxil
olmaqla, müəyyən maliyyə proqramı, uyğun monetar proqram, borc vermə və
maliyyə dəstəyinə ehtiyac olduğu vurğulanması



Sütun 2: Müəssisələrin, iş yerlərinin və gəlirlərin dəstəklənməsi – hər kəsin
sosial müdafiəsinin təmin edilməsinə ehtiyac olduğunun vurğulanması, məşğulluğun
qorunması tədbirlərinin həyata keçirilməsi və qurumlar üçün maliyyə, vergi və digər
yardım tədbirlərinin təmin edilməsi



Sütun 3: İş yerlərində işçilərin qorunması - gücləndirilmiş iş yerlərinin sağlamlığı
və təhlükəsizlik tədbirlərinə çağırma, iş tənzimləmələrinin uyğunlaşdırılması
(məsələn, telefonla işləmə), ayrıseçkilik və təcridin qarşısının alınması, hər kəsə
səhiyyə xidmətlərindən faydalanmasına imkan verilməsi və ödənişli məzuniyyətə
çıxışın genişləndirilməsi



Sütun 4: Həlləri tapmaq üçün sosial dialoqa etibar - böhran dövründə sosial
dialoq proqramının hazırlanmasının əsas götürülməsi, işəgötürənlərin və işçi
təşkilatlarının dayanıqlığının artırılması, onların və hökumətlərin potensialının
artırılması və kollektiv danışıqların, əmək münasibətləri institutlarının və əlaqədar
proseslərin gücləndirilməsi

BƏT-in dörd sütunlu proqram çərçivəsi böhranın müxtəlif mərhələlərində irəlilədikləri üçün
ölkələrə deyil, ümumi olaraq beynəlxalq birliyə də istiqamət verir. Aşağıdakı dəyər və fikirlərə
əsaslanıb:


Həmrəyliyə söykənən qlobal insana hədəflənən cavab tədbirlərinə ehtiyac var.

35 Bu altbölmə COVID-19 böhranının iqtisadi və sosial təsirlərini həll etmək üçün siyasi çərçivəyə əsaslanır (2020).
https://www.BƏT.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf.
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 Beynəlxalq əmək standartları COVID-19 böhranının görünməmiş kontekstində belə
Layiqli əmək gündəliyi üzrə proqresin əldə olunması üçün əsas əhəmiyyət kəsb edir.
Sülh və Dayanıqlıq naminə Məşğulluq və Layiqli Əmək Tövsiyəsi, 2017 (No 205)
böhrana qarşı cavab təbirlərinin “işdə əsas prinsiplərə və hüquqlara və beynəlxalq
əmək standartlarına hörmət daxil olmaqla, bütün insan hüquqlarına və qanunun
aliliyinə hörmətin təmin edilməsi”nin lazım olduğunu vurğulayır”.
 İş yerindəki təhlükəsizlik və sağlamlıq, sosial təminat, məşğulluq, ayrı-seçkiliyə yol
verilməmə, iş rejimlərii və xüsusi işçilər kateqoriyasının qorunması ilə əlaqəli olan bu
standartlarda böhrandan daha güclü bir şəkildə qurtulmağa kömək edə biləcək sürətli
cavab təbirlərinin hazırlanmasına dair tövsiyyələr verilir.
 Hal-hazırda

sosial

proqram,

xüsusən

də

ümumdünya

sosial

müdafiəni

maliyyələşdirmək üçün kifayət qədər maliyyə imkanları olmayan ölkələri dəstəkləmək
üçün əlaqələndirilmiş qlobal təşəbbüs tələb olunur. Bu təşəbbüslərin bir hissəsi
olaraq borc dayanıqlılığına üstünlük verilməlidir.

Həmkarlar İttifaqının məlumat kitabçası
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Uzunmüddətli struktur dəyişiklikləri olmadan böhrandan qaynaqlanan dərin köklü
bərabərsizliklər

sadəcə

güclənəcəkdir.

Böhranın

birbaşa

təsirlərini

aradan

qaldırmaqla yanaşı, beynəlxalq cəmiyyət gələcəkdə sosial ədalətə və insana yönəlik
əməyi hədəf kimi götürən proqramları qəbul etmək üçün unikal fürsətə sahibdir.

5.4. COVID-19 böhranı zamanı işçi təşkilatlarının cavab
tədbirlərində və 2030 Gündəliyinin icrasındakı rolu 36
Bu böhranın ən təcili və ağır komponentləri tezliklə sona çata bilər, lakin onun insanlar,
iqtisadiyyatlar və planetimiz üçün nəticələri uzun müddət hələ də qalacaq. Sosial və iqtisadi
sistemlərin strateji cəhətdən yenidən qurulmasına, o cümlədən vətəndaşların, xüsusən də ən
həssas olanların, bu qurumların nəticələr verə biləcəyinə [yəni əvvəlkindən daha yaxşı
quracaqlarına] dair inamlarını bərpa etməyə ehtiyac olacaqdır. Lakin, bu yalnız heç kəsi kənarda
qoymayan sosial ədalət və həmrəylik prinsiplərinə əsaslanan çoxtərəfli yanaşma ilə mümkün ola
bilər! - MariaHelena Andre, BƏTİFB direktoru 37
Bu böhran [COVID-19] dövründə və sonrasında etdiyimiz hər bir şey pandemiya, iqlim dəyişikliyi və
daha çox qlobal problemlər qarşısında daha möhkəm daha bərabər, əhatəli və davamlı iqtisadiyyat
və cəmiyyətlər qurmağa yönəldilməlidir. - BMT Baş Katibi Antonio Guterres38

Hazırda və COVID-19-dan sonrakı dövrdə 2030 Gündəliyinin dünyada icrasını əhatə etmək və
bütün səviyyələrdə tətbiqini formalaşdırmaq üçün güclü siyasi və texniki təcrübəyə sahibdir.
Müvafiq olaraq, həmkarlar ittifaqları


həmkarlar ittifaqı nöqteyi-nəzərindən həllər təklif etmək üçün RƏ-lər və BMTÖİH-lər
ilə əlaqə saxlamalı



ÖÜT hazırlanmasından böhran sonrası bərpaya qədər milli sosial-iqtisadi siyasət və
strategiyaların uyğunlaşdırılmasını tələb etmək üçün ƏÇ-lərlə əməkdaşlıq etməli



hökumətlərinə sosial-iqtisadi və ekoloji proqramlar ilə bağlı önəmli qərarlarında
kömək etmək üçün ƏÇ-lərdən istifadə etməli; məsələn, işçilərin sağlamlığını riskə
atmadan iş yerlərini qorumaq üçün



qarşılıqlı əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə üçtərəfli konsensus əldə etmək üçün
mövcud sosial dialoq mexanizmlərindən istifadə etməli



COVID-19-un milli səviyyədə təsirini azaldılması tədbirlərinin hazırlanması və icrası
üçün güclü bir təməl kimi beynəlxalq əmək standartlarının və işdəki əsas hüquqların
əhəmiyyətini vurğulamalı



LƏÖP-ləri böhranın məşğulluq və əmək məsələlərinə təsirlərini həll etmək üçün
effektiv vasitə kimi dəstəkləməlidir

36 MH André: Çoxtərəflilik, DİM-lər və COVID-19: İşçi təşkilatları hansı rol oynayır? (BƏT, 2020). https://www.BƏT.
org/BƏTİFB/media-center/news/WCMS_742143/lang--en/index.htm.
37 MH André: COVID çoxtərəflilikə niyə hər zamankindən daha çox ehtiyacımız olduğunu göstərir (2020).
https://BƏTblog.org/2020/05/08/ covid-19-shows-why-we-need-multilateralism-more-than-ever/.
38 A Guterres: COVID böhranından sonra bərpa işləri fərqli iqtisadiyyata yol açmalıdır (2020). https://www.un.org/en/uncoronavirus-communications-team/launch-report-socio-economic-impacts-covid-19.
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