Ali Audit Qurumlarının gücləndirilməsi vasitəsilə dövlət idarəçiliyinin
səmərəliliyinin, cavabdehliyinin, effektivliyinin və şəffaflığının artırılması
haqqında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Assambleyası,
İqtisadi və Sosial Şuranın 2011-ci il 26 aprel tarixli 2011/2 nömrəli Qətnaməsinə istinad
edərək,
Həmçinin, 2004-cü il 2 dekabr tarixli 59/55 nömrəli və 2005-ci il 30 noyabr tarixli 60/34
nömrəli Qətnamələrə və dövlət idarəçiliyi və inkişafına dair əvvəlki Qətnamələrə istinad
edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Minillik Bəyannaməsinə istinad edərək,
Dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin, cavabdehliyin, effektivliyin və şəffaflığın artırılmasının
zəruri olduğunu qeyd edərək,
Habelə, səmərəli, cavabdeh, effektiv və şəffaf dövlət idarəçiliyinin Minilliyin İnkişaf
Məqsədləri də daxil olmaqla beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış inkişaf məqsədlərinin
həyata keçirilməsində əsas rol oynadığını qeyd edərək,
İnkişafın sürətləndirilməsi üçün potensialın artırılması tələbini vurğulayaraq və bu
sahədə Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
arasında əməkdaşlığı alqışlayaraq,
1. Ali Audit Qurumlarının yalnız audit keçirdiyi qurumdan asılı olmadığı və kənar
təsirlərə məruz qalmadığı halda öz funksiyalarını obyektiv və effektiv yerinə yetirə
bilmələrini qəbul edir;
2. Milli inkişaf məqsədlərinə və vacib məsələlərə, habelə Minilliyin İnkişaf Məqsədləri də
daxil olmaqla beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün
imkan yaradan dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin, cavabdehliyinin, effektivliyinin və
şəffaflığının artırılmasında AAQ-ların əsas rol oynadığını qəbul edir;
3. Vətəndaşların rifahı naminə dövlət vəsaitlərinin səmərəli və effektiv toplanmasında və
istifadəsində, habelə səmərəliliyin, cavabdehliyin, effektivliyin və şəffaflığın yüksək
səviyyədə təbliğ edilməsində Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatının (INTOSAI)
işini yüksək qiymətləndirir;
4. “Auditin rəhbər prinsipləri haqqında” 1977-ci il tarixli Lima Bəyannaməsini və “Ali
Audit Qurumlarının müstəqilliyi haqqında” 2007-ci il tarixli Meksika Bəyannaməsini
yüksək qiymətləndirir və üzv dövlətləri qeyd olunan bəyannamələrdəki prinsipləri milli
institusional strukturlarına müvafiq olaraq tətbiq etməyə çağırır;
5. Gücləndirilmiş ali audit qurumları vasitəsilə səmərəliliyi, cavabdehliyi, effektivliyi və
şəffaflığı təmin etməklə qabaqcıl idarəçiliyi inkişaf etdirmək naminə üzv dövlətləri və
BMT-nin müvafiq təşkilatlarını, potensialın artırılması sahəsi daxil olmaqla, Ali Audit
Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatı ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə və gücləndirməyə
çağırır.

