“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
tərəfindən 2015-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
məlumat
S/
N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər

6. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı
6.
1

Dövlətlə
vətəndaş
cəmiyyəti
institutları
arasında
münasibətlərin
müasirləşdirilmə
si

QHT-lərin inkişafı

1. QHT-lərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması
2. Dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyəti
institutları arasında əməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsi
3. QHT-lərin layihə və proqramlarına maliyyə
yardımının artırılması
4. “QHT evləri”nin, tədris mərkəzlərinin
yaradılması
5. Dövlətlə ictimai təşkilatlar arasında
əməkdaşlıq mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi
6. İctimai həyatın müxtəlif sahələrində mövcud
olan problemlərin alternativ həlli yolları ilə
bağlı QHT-lərin əsaslandırılmış təkliflərinin
diqqət mərkəzində saxlanılması
7. Mühüm dövlət proqramlarının hazırlanması
prosesinə QHT-lərin cəlb olunması
8. Dövlət komissiyalarının işində QHT-lərin
yaxından iştirakının təmin edilməsi
9. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı QHT-lərin
potensialından daha səmərəli istifadə
olunması
10. Regionlarda QHT-lərin sayı artmasının və
maddi-texniki bazası gücləndirilməsinin
təşviqi

1. Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası 2015-ci il I maliyyə yardımı müsabiqəsi
çərçivəsində yerli QHT-lər tərəfindən layihə
təkliflərinin irəli sürülməsi üçün 18 dekabr 2014-cü il
tarixdə
müsabiqə elan etmişdir. Müsabiqə
nəticələrinə əsasən qalib müəyyən edilmiş 386 yerli
QHT tərəfindən irəli sürülmüş layihə təklifinin
3 853 000
manat
miqdarında
maliyyələşməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir. Maliyyələşən
layihələr “Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət
təşkilatlarına dövlət dəstəyi Konsepsiyası”na uyğun
olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə mövzuları əhatə
etmişdir:
 İnsan hüquqları, demokratiya və ictimai
vəkillik;
 Şəffaflıq məsələləri;
 İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif
məsələlərlə bağlı maarifləndirmə;
 Beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri;
 Ətraf mühit və sağlamlıq məsələləri;
 Sosial məsələlər.
Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, Şura 2015-ci il
II maliyyə yardımı müsabiqəsi çərçivəsində yerli QHTlər tərəfindən layihə təkliflərinin irəli sürülməsi üçün
16 aprel 2015-ci il tarixdə növbəti müsabiqəni elan
etmişdir. Müsabiqə nəticələrinə əsasən qalib

S/
N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
müəyyən edilmiş 97 layihəyə 784 200 manat
miqdarında vəsaitin ayrılması haqqında qərar qəbul
edilmişdir. Bu müsabiqə aşağıda qeyd olunan
istiqamətlərdə mövzuları əhatə etmişdir.
 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
keçirilən seçkilərin monitorinqi və seçki
maarifləndirilməsi;
 İctimai aktuallıq kəsb edən məsələlərlə bağlı
video roliklərin hazırlanması;
 İctimai əhəmiyyətli təşəbbüslər.
Hesabat dövrü ərzində yerli QHT-lərin ölkədə icra
etdikləri layihələrlə yanaşı, yerli və xarici QHT-lərin
xarici ölkələrdə icra etdikləri layihələr də daxil
olmaqla ümumilikdə 520 layihəyə 5 255 343 manat
vəsaitin ayrılması qərara alınmışdır.
Eyni zamanda
QHT-lərin stimullaşdırılması
istiqamətində layihə təkliflərinin maliyyələşməsi ilə
yanaşı, Şura tərəfindən QHT-lərə aşağıda qeyd
olunmuş
istiqamətlərdə
məlumat,
konsultativ,
təşkilati-texniki və digər dəstək göstərilmişdir:
 məlumat dəstəyi
Şuranın, eləcə də ölkə QHT-lərinin fəaliyyəti
barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, qeyri-hökumət
təşkilatlarının inkişaf dinamikasını, yerinə yetirilən
layihələrin
icra
vəziyyətini
və
nəticələrini
işıqlandırmaq məqsədilə Şuranın aylıq “Vətəndaş
cəmiyyəti” jurnalının yeni tərtibatla nəşri uğurla
davam etdirilmişdir. 2015-ci il ərzində jurnalın 12
nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Bu dövr ərzində nəşr
olunan dövri jurnallarda qeyri-hökumət təşkilatlarının
fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihə və proqramlar
haqqında
müfəssəl informasiya,
məqalə
və
müsahibələr verilmiş, bütövlükdə ölkə QHT-lərinin
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fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
fəaliyyəti izlənmiş və ictimai fəaliyyətlə bağlı digər
mövzular işıqlandırılmışdır.
QHT həyatına onlayn informasiya dəstəyinin
verilməsi məqsədilə Şuranın hər gün yenilənən
www.qhtxeber.az saytı da 2015-ci il ərzində öz
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Saytda ölkənin ictimai
sektoruna aid praktiki və nəzəri məsələlər
işıqlandırılmışdır. QHT-lərin fəaliyyətini əks etdirən
bütün növ xəbərlər, elanlar, hesabatlar yeni dizaynda
yerləşdirilir, QHT qanunvericiliyi, donor fəaliyyəti,
QHT-lərin koalisiya və beynəlxalq əməkdaşlığı
haqqında materiallar ictimai müzakirəyə çıxarılmışdır.
2015-ci il ərzində Şuranın dəstəyi ilə həyata keçirilən
layihələrin icrası ilə bağlı QHT-lərdən daxil olan 7000nə yaxın press-reliz www.qhtxeber.az saytı vasitəsilə
ictimaiyyətə çatdırılmışdır. O cümlədən bu müddət
ərzində Şura tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif
tədbirlərlə bağlı 50-dən çox press-reliz sayt vasitəsilə
işıqlandırılmışdır.
 konsultativ dəstək
Şura Katibliyi 2015-ci ilin I və II maliyyə yardımı
müsabiqəsi çərçivəsində maliyyələşən layihələrin
həyata
keçirilməsinin
effektivliyinin
artırılması
məqsədilə layihə rəhbərləri və mühasibləri üçün
layihələrin idarə olunması və hesabatların təqdim
edilməsi mövzularında Bakı şəhərində və regionlarda
məlumatlandırma sessiyaları keçirmişdir.
 təşkilati-texniki dəstək
QHT fəaliyyətinin qanunvericiliyə və beynəlxalq
standartlara
uyğun
şəkildə
qurulması,
QHT
təmsilçilərinin idarəçilik qabiliyyətinin artırılması, QHTlərdə kargüzarlıq işlərinin və mühasibat uçotunun
qanunun tələblərinə uyğun aparılması, bu sahədə
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
milli QHT-lərin bilik və bacarıqlarının artırılması
Şuranın qarşısında dayanan başlıca vəzifələrdən
hesab olunur. Bu məqsədlə gələcəkdə də bu
istiqamətlərdə
təlimlərin
həyata
keçirilməsi
planlaşdırılır.
Asiya İnkişaf Bankı Rəhbərlər Şurasının 48-ci
iclasının Vətəndaş Cəmiyyəti Proqramında iştirakı
üçün QHT-lərin qeydiyyata alınmasına dəstək
verilmişdir.
Dövlət Miqrasiya Xidmətində İctimai Şuranın
yaradılmasına texniki dəstək verilmişdir.
2. Hesabat dövrü ərzində dövlət orqanları ilə
vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında əməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra əsaslı tədbirlərin
həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir. “İctimai
iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun
müddəaları
əsas
götürülməklə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
ilə Milli Məclis arasında imzalanmış əməkdaşlıq
haqqında Memoranduma uyğun olaraq QHT-lər
hesabat dövrü ərzində Milli Məclislə və onun
komitələri ilə ictimai münasibətlərin qanunvericilik
əsaslarının yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində
sıx
əməkdaşlıq
etmişlər.
Tərəflər
arasında
imzalanmış Anlaşma Memorandumu QHT-lərin
qanun yaradıcılığı prosesinə töhfə verməsilə yanaşı,
qəbul edilmiş qanunların əhali arasında təbliğ
edilməsi baxımdan da əhəmiyyətə malikdir.
“İctimai
iştirakçılıq
haqqında”
Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi nəticəsində dövlət
orqanlarında vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
yaradılması ilə bağlı 2015-ci il ərzində Şura
tərəfindən davamlı olaraq bu istiqamətdə təbliğat
işləri aparılmışdır.
3. QHT-lərin layihə və proqramlarına maliyyə
yardımının təmin olunması ilə bağlı Şuranın 2016-cı il
büdcəsi üçün təkliflər aidiyyəti üzrə təqdim
olunmuşdur. O da əlavə olunmalıdır ki, “Dövlət
orqanları tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant
verilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası ilə razılaşdırılması Qaydası” və “Azərbaycan
Respublikasının
dövlət
büdcəsindən
maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki
şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli müvafiq
olaraq 652 və 654 nömrəli fərmanları da QHT
sektorunun fəaliyyətinin maliyyə təminatı baxımdan
əlavə imkanlar yaradacaqdır.
4. “QHT
evləri”nin,
tədris
mərkəzlərinin
yaradılması ilə bağlı qeyd olunmalıdır ki, 18 mart
2015-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası ilə Türkiyə Respublikası Türk
Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA) Bakı
Proqram
Koordinatorluğunun
əməkdaşlığı
çərçivəsində Bakıda müasir şəraitə malik və zəruri
avadanlıqlarla təchiz edilmiş “Bakı QHT-lərinin
Resurs və Təlim Mərkəzi” fəaliyyətə başlamışdır.
Mərkəzin əsas məqsədi QHT sektorunda fəaliyyət
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
göstərənlərin bu sahədə zəruri olan bilik
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən ibarətdir.

və

5. Qeyd olunmaldır ki,
“Dövlət orqanları
tərəfindən
qeyri-hökumət
təşkilatlarına
qrant
verilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası ilə razılaşdırılması haqqında” və “Azərbaycan
Respublikasının
dövlət
büdcəsindən
maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki
şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli müvafiq
olaraq 652 və 654 nömrəli fərmanları QHT
sektorunun fəaliyyətinin maliyyə təminatı baxımdan
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu fərmanların icrası ilə
bağlı 2016-cı ildən etibarən 8 dövlət orqanının hər
biri,
fəaliyyət
istiqamətlərinə
uyğun
olaraq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
ilə razılaşdırılmaqla ictimai əhəmiyyət kəsb edən
müxtəlif proqram layihələrinin icrası il bağlı QHT-lərə
maliyyə yardımı göstərəcəklər. Bu da cəmiyyət
həyatının müxtəlif sahələrində QHT-lərin aktiv
fəaliyyəti üçün iqtisadi cəhətdən və eyni zamanda
dövlətlə ictimai təşkilatlar arasında əməkdaşlıq
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından əlavə
təminat yaradacaq
6. İctimai həyatın müxtəlif sahələrində mövcud
problemlərin alternativ həlli yolları ilə bağlı QHT-lərin
əsaslandırılmış təkliflərinin diqqət mərkəzində
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Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
saxlanılması ilə bağlı Şura tərəfindən davamlı
tədbirlər görülür. Bununla bağlı xüsusi qeyd
olunmalıdır ki, “Azərbaycan Respublikasının qeyrihökumət
təşkilatlarına
dövlət
dəstəyi
Konsepsiyası”na uyğun olaraq Şuranın müəyyən
olunmuş istiqamətlər üzrə QHT-lərin ictimai
əhəmiyyət
kəsb
edən
layihə
təkliflərini
maliyyələşdirməsində əsas məqsədi, bu sektoru
alternativ və dəstəkverici təsisatlar qismində ictimai
həyatın
müxtəlif
sahələrində
mövcud
olan
problemlərin həllinə cəlb etməkdən ibarətdir.
Bununla bağlı qeyd olunmalıdır ki, Şuranın
maliyyə yardımı əsasında hər il olduğu kimi 2015-ci
ildə də QHT-lər tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə
ictimai həyatın aktual hesab edilən məsələlərinə dair
layihələrin icrası davam etdirilmişdir. Bu layihələrin
hamısı ictimai aktuallıq baxımından yüksək
əhəmiyyət daşımışdır. Qeyd olunan layihələrin QHTlər tərəfindən icrası ictimai həyatın müxtəlif
sahələrində mövcud problemlərin alternativ həlli
vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda bu
layihələrin icrası bir sıra həlli vacib olan sahələrdə
QHT-lər tərəfindən təkliflərin irəli sürülməsini və
dövlət orqanlarının fəaliyyətində vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının rolununun artırılmasını stimullaşdırır.
Bununla bağlı 2015-ci il ərzində QHT-lər tərəfindən
ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrinə aid icra
olunmuş 520 layihəyə 5 255 343 manat vəsait
ayrılmışdır.
7-8. Mühüm dövlət proqramlarının hazırlanması
prosesinə QHT-lərin cəlb olunması və Dövlət
komissiyalarının işində QHT-lərin yaxından iştirakının
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
təmin edilməsi ilə bağlı qeyd olunmalıdır ki, “İctimai
iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edildikdən sonra artıq bir sıra mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının yanında QHT-lərin
məşvərətçi statusla iştirak etdikləri İctimai şuralar
yaradılmış və bu proses davam etməkdədir.
Yaradılmış İctimai şuralar dövlət orqanları ilə birgə
əməkdaşlıq çərçivəsində dövlət və cəmiyyət
həyatının müxtəlif sahələrində dövlət siyasətinin
hazırlanmasında
və
həyata
keçirilməsində,
ümumdövlət və yerli səviyyədə qərarların qəbulunda,
o cümlədən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
fəaliyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində
iştirak edirlər.
İctimai iştirakçılıq haqqında qanunun tətbiqi ilə
bağlı olaraq 33 şəhər və rayonda ictimai dinləmələr,
seminarlar təşkil olunmuşdur.
9. 2015-ci ildə həyata keçirilən maliyyə yardımı
müsabiqəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri
istiqaməti üzrə əsasən xarici ölkələrdə QHT-lər
tərəfindən icra olunmuş layihələrin hamısında
Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, bu
haqda həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
Şuranın qarşısında dayanan əsas vəzifələrdən
olmuşdur.
İl ərzində bu istiqamətdə 38 layihə icra olunub.
Qeyd olunan layihələr əsasən aşağıdakı mövzuları
əhatə etmişdir:
 Şimali Amerika və Avropa İttifaqı ölkələrində
Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsilə
bağlı
tədbirlərin
həyata
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Alt-məqsəd üzrə
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
keçirilməsi;
 Azərbaycanın təbliği ilə əlaqədar xarici QHTlərlə əməkdaşlıq;
 Xarici ölkələrin KİV-lərində Azərbaycanla bağlı
məlumatların verilməsi;
 Dağlıq Qarabağla bağlı yaradılmış saytların
müxtəlif dillərə tərcüməsi və yenilənməsi;
 Azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar, erməni
təcavüzü mövzusunda xarici auditoriyalara
hesablanmış
videoçarxların,
qrafik
tipli
materialların hazırlanması;
 Tanınmış xarici mədəniyyət və incəsənət
xadimlərinin, idmançıların və digər nüfuzlu
şəxslərin bu mövzularda xarici dillərdə qısa
video
təqdimatlarının,
musiqi
kliplərinin
hazırlanması;
 Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin tarixinə dair xarici dillərdə
elektron audio-kitabxana bazasının, onun
mobil telefonlar üçün proqram təminatının
yaradılması və tətbiqi;
 Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsi, azərbaycanlılara qarşı erməni
soyqırımlarının araşdırılması ilə bağlı xarici
tədqiqatçılar və tələbələr üçün təqaüd
proqramları;
 Ölkəmizin
mövqeyinin
gücləndirilməsi
məqsədilə nüfuzlu xarici KİV nümayəndələri,
azad jurnalist və fəal bloqerlərdən ibarət
qrupların Azərbaycana səfərlərinin təşkil
olunması
mövzusunda
layihələrin
dəstəklənməsi nəzərdə tutulur.
Bu istiqamətdə QHT-lər tərəfindən icra olunan
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S/
N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
layihələr çərçivəsində aşağıda qeyd olunan 18 ölkədə
75 tədbir keçirilib:
Türkiyə, Hollandiya, Avstriya, Polşa, İspaniya,
Fransa, Çexiya, Almanya, İtaliya, Ukrayna, Belçika,
Latviya, Finlandiya, Norveç, Bolqarıstan, Rumıniya,
Gürcüstan, Macarıstan.
10. Şuranın 2015-ci ildə elan etdiyi maliyyə
yardımı
müsabiqələrinin
istiqamətləri,
şərtləri,
qaydaları və digər sahələrdə dövlət dəstəyindən
faydalanmaq imkanları barədə region QHT-lərini
məlumatlandırmaq, onları maraqlandıran məsələlərə
aydınlıq gətirmək məqsədilə mütəmadi olaraq
regionlarda konsultativ sessiyalar təşkil edilmişdir.
Bundan başqa Şura tərəfindən 2015-ci il maliyyə
yardımı müsabiqələri çərçivəsində 76 region QHTlərinin layihələri dəstəklənmiş və bu istiqamətdə bir
çox təlim, tədbir, dəyirmi masa və konfranslar
keçirilmişdir. Şura tərəfindən Quba, Qəbələ,
Mingəçevir, Şəmkir və Şirvanda fəaliyyət göstərən
QHT Resurs Mərkəzlərinin fəaliyyəti dəstəklənmiş,
onların vasitəsilə region QHT-lərinə konsultativ,
informasiya və təşkilati-texniki dəstəyin göstərilməsi,
eləcə də müxtəlif mövzularda təlimlər təşkili təmin
edilmişdir. Katiblik əməkdaşları Şuranın ofisində və
Azərbaycan Milli QHT Forumunun Quba, Qəbələ,
Şirvan, Mingəçevir və Şəmkir şəhərlərinə Regional
QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzlərində QHT-lər
üçün konsultativ və praktik xidmətlər təşkil etmişlər.

“22” yanvar 2016-cı il
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