Bakıda keçirilən Ali Audit Qurumlarının Avropa Təşkilatı (EUROSAI) və
Ali Audit Qurumlarının Ərəb Təşkilatının (ARABOSAI) IV Birgə
Konfransının sonunda Bakı Bəyanatı qəbul edilmişdir
BAKI BƏYANATI
EUROSAI və ARABOSAI Təşkilatlarının 16-18 aprel 2013-cü il tarixlərində
keçirilmiş IV Konfransında iştirak edən nümayəndə heyətləri Bakıda AAQ-ların
potensialının gücləndirilməsinin müasir çağırışlarını müzakirə etmək məqsədilə
toplaşmışdır.
Onlar bəyan edirlər ki:
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının “Ali Audit Qurumlarının
gücləndirilməsi vasitəsilə dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin, cavabdehliyinin,
effektivliyinin və şəffaflığının artırılması” üzrə 2011-ci il 22 dekabr tarixli
A\66\209 saylı Qətnaməsi qabaqcıl dövlət idarəçiliyinin artırılması, həmçinin,
AAQ-ların müstəqilliyinin gücləndirilməsi üçün AAQ-ların birgə səylərində
istifadə edilməli güclü vasitədir;
• Müasir çağırışlar üzrə ümumi anlaşmanın yaranmasına yönəlmiş INTOSAI-ın
bütün üzvlərinin dəstəyi və məhsuldar əməkdaşlığı, xüsusilə EUROSAI və
ARABOSAI təşkilatları tərəfindən göstərilən səylər, şübhəsiz ki, müstəqil və
effektiv kənar dövlət audit funksiyasına nail olmaq istiqamətində vahid bir
yanaşmanın formalaşmasına töhfəsini verəcəkdir;
•
Sürətlə dəyişən mühitin səbəb olduğu davamlı çətinliklər AAQ-larda
potensialın uyğun şəkildə artırılmasını tələb edir. AAQ-ların regional cəmiyyətləri
arasındakı effektiv qarşılıqlı əlaqələr, ali dövlət hakimiyyəti orqanlarının
vəzifələrinin müəyyən edilməsində təcrübə mübadiləsi AAQ-ların potensialının
artırılmasını təmin edir;
• Sabit iqtisadi inkişaf üçün fundamental mühitin yaradılmasında AAQ-ların
tutduğu vacib rol beynəlxalq miqyasda tanınır. İnkişaf sahəsində ayrıca
proqramlara istiqamətlənmiş auditlərin mürəkkəbliyi, xüsusilə də dövlət-özəl
sektor əməkdaşlığı yolu ilə dövlət investisiyası AAQ-ların üzləşdiyi ən mühüm
problemlərdən biridir;
• Kənar dövlət maliyyə nəzarəti sərhədlərinin dəqiq müəyyən edilməsi dövlət
maliyyə idarəçiliyinin inkişafında Yaxşı İdarəçilik üçün əsaslı təməl təmin edir.

EUROSAI və ARABOSAI-ı və onların üzv AAQ-larını çağırır:
• AAQ-ların status və səlahiyyətlərinin gücləndirilməsində INTOSAI-ın və onun
Regional İşçi Qruplarının potensialından faydalana bilmək üçün əlverişli şərait
yaratmağa;
• BMT-nin Baş Assambleyasının 2011-ci il 22 dekabr tarixli A/66/209 saylı
Qətnaməsindən irəli gələn öhdəliklər barədə ali dövlət hakimiyyəti orqanlarının
məlumatlılığının artırılmasına dair regional təşəbbüslərə dəstək verməyə;
• Milli inkişaf proqramları üzrə auditlərin keçirilməsi zamanı ISSAI bazasının
tətbiqini gücləndirməyə;
• Hər iki qrup arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi və ISSAI bazasının
müvəffəqiyyətlə tətbiqinin təmin edilməsində təsirli vasitə olan INTOSAI-Donor
Əməkdaşlığına tam dəstəyi davam etdirməyə;
•
Üzv AAQ-ların potensialının daha da artırılması məqsədilə təcrübə
mübadiləsinin müasir formalarının tətbiqi mümkünlüyünü ətraflı şəkildə
araşdırmağa;
• Daxili və kənar maliyyə nəzarəti sistemlərinin sərhəd və məqsədlərinin
müəyyən edilməsi üzrə qabaqcıl təcrübələrin yayılması istiqamətində çalışmağa;
EUROSAI-ın və ARABOSAI-ın Prezidenti və Baş Katibindən xahiş edirlər:
• Bu bəyanatı INTOSAI-ın Prezidenti və Baş Katibinə, həmçinin INTOSAI-ın
Regional İşçi Qruplarının Prezidentləri və Baş Katiblərinə göndərmələrini.

