“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
tərəfindən 2017-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
məlumat
S/N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər

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 QHTlərin yaxından iştirakının təmin
edilməsi
9. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı QHTlərin potensialından daha səmərəli
istifadə olunması

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2017-ci il I qrant
müsabiqəsi çərçivəsində yerli QHT-lər tərəfindən layihə
təkliflərinin irəli sürülməsi üçün 01 dekabr 2016-cı il tarixdə
müsabiqə elan etmişdir. Müsabiqə nəticələrinə əsasən qalib
müəyyən edilmiş 317 yerli QHT tərəfindən irəli sürülmüş layihə
təklifinin 2 098 400 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
hüquqlarının
müdafiəsi
və
demokratiya
məsələlərinə dair təşəbbüslər;
 Açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyanın qarşısının
alınmasına dair məsələlər;
 Mətbuatda, sosial mediada və ictimai həyatda millimənəvi dəyərlərin, ictimai davranış qaydalarının və etik
normaların qorunmasına dair təşəbbüslər;
 Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi istiqamətində
xarici ölkələrdə təbliğat işlərinin aparılmasına dair təşəbbüslər;
 Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi
işğalçılıq siyasəti nəticəsində yaranmış regional təhlükəsizlik,
humanitar və sosial-iqtisadi problemlər barədə beynəlxalq
ictimaiyyətin məlumatlandırılması;
 Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində itkin düşmüş, əsir və girov götürülmüş şəxslərin
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq miqyasda təbliğat

6. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı
6.1
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
işlərinin aparılması;
 Qaçqın, məcburi köçkün, əlil, müharibə veteranları və
digər həssas qrupların sosial problemlərinin həllinə dair
təşəbbüslər;
 İctimai aktuallıq kəsb edən məsələlərlə bağlı video
çarxların və sənədli filmlərin hazırlanması;
 Narkomaniya, insan alveri və digər zərərli vərdişlərlə
mübarizəyə dair təşəbbüslər;
 İqtisadi və sosial sahələrin inkişafına dair ictimai
təşəbbüslər;
 Aqrar
sektorda
və
kiçik
biznesdə
əhalinin
məşğulluğunun inkişaf etdirilməsi, bu sahədə sahibkarlığın
stimullaşdırılması ilə bağlı hüquqi maarifləndirici tədbirlərin
həyata keçirilməsi;
 İstehlakçıların
hüquqlarının
qorunması
və
maarifləndirilməsinə dair təşəbbüslər;
 Ətraf mühitin mühafizəsi və əhalinin sağlamlığının
qorunmasına dair təşəbbüslər;
 Ailə, qadın və uşaq məsələlərinə dair təşəbbüslər;
 Məişət zorakılığına qarşı mübarizə kampaniyalarının,
maarifləndirmə işlərinin aparılması və zorakılığa məruz qalan
insanlara psixoloji və hüquqi yardımların göstərilməsinə dair
təşəbbüslər;
 Ümumi
təhsil
müəssisələrində
uğurlu
təhsil
metodikalarının təşviqi, valideynlərin təhsil prosesində
iştirakının stimullaşdırılması və məktəblilərin ictimai fəallığının
artırılmasına dair təşəbbüslər;
 Mədəniyyətin inkişafı və ölkəmizin turizm potensialının
təbliğinə dair təşəbbüslər.
Şura 2017-ci il II qrant müsabiqəsi çərçivəsində yerli QHTlər tərəfindən layihə təkliflərinin irəli sürülməsi üçün 11 aprel
2017-ci il tarixdə növbəti müsabiqəni elan etmişdir. Müsabiqə
nəticələrinə əsasən qalib müəyyən edilmiş 167 yerli QHT
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
tərəfindən irəli sürülmüş layihə təklifinin 951 500 manat
miqdarında maliyyələşməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Bu müsabiqə aşağıda qeyd olunan istiqamətlərdə mövzuları
əhatə etmişdir:
 Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində qanunsuz məskunlaşma, təbii sərvətlərin
qanunsuz istismarı, qanunsuz iqtisadi fəaliyyət,
tarixi
abidələrin dağıdılması və özgəninkiləşdirilməsi, yer adlarının
qanunsuz dəyişdirilməsi, ətraf mühitə vurulan ziyan barədə
beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması;
 Beynəlxalq informasiya resurslarında Azərbaycan
haqqında məlumatların monitorinqi və aşkarlanan nöqsanların
aradan qaldırılmasına dair təşəbbüslər;
 Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş, o cümlədən
müharibədən zərər çəkmiş vətəndaşların hüquqlarının
beynəlxalq təşkilatlarda
müdafiəsinə,
onların azad
olunmasına və hüquqlarının bərpasına dair təşəbbüslər;
 Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə bağlı
beynəlxalq
ictimaiyyətin məlumatlandırılması;
 Aprel döyüşlərinin qəhrəmanlıq nümunələrinin təbliğinə
dair təşəbbüslər;
 Cəbhəyanı bölgələrdə müvafiq tədbirlərin təşkilinə dair
təşəbbüslər;
 Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda şəhid
olmuş vətəndaşlarımızın xatirəsinə həsr olunmuş təşəbbüslər;
 Milli maraqlara, vətənpərvərliyə və ictimai həyatın aktual
sahələrinə dair sosial çarxların və 3 D qrafikalı animasiya
filmlərinin hazırlanmasına dair təşəbbüslər;
 Əhalinin həssas qruplarına psixoloji yardımların təşkili;
 Sosial şəbəkələrdə milli və ictimai maraqların
müdafiəsinə dair fəaliyyətin dəstəklənməsi;
 İslam həmrəyliyinə həsr olunmuş tədbirlər;
 İctimai nəzarət və şəffaflıq məsələlərinə dair
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
təşəbbüslər;
 Yol hərəkəti iştirakçıları arasında maarifləndirmə
tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair təşəbbüslər;
 Məcburi əməyə və insan alverinə qarşı mübarizəyə dair
təşəbbüslər.
Hesabat
dövründə
QHT-lərin
fəaliyyətinin
stimullaşdırılması üçün səfər qrantları formasında da QHT
layihələri dəstəklənmişdir. Səfər qrantlarının əsas məqsədi kimi
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
vətəndaş cəmiyyətinin inkşafı ilə bağlı beynəlxalq arenalarda
məruzələr etmək və s. məsələlər yer almışdır.
Məlum olduğu kimi, Şura Əsasnaməsinə və QHT-lərə
dövlət dəstəyi Konsepsiyasına uyğun olaraq QHT-lərə 5
istiqamət (konsultativ, metodiki, təşkilati-texniki, maliyyə və
məlumat)
üzrə
dəstək
göstərir.
Layihə
təkliflərinin
maliyyələşməsi ilə yanaşı, Şura tərəfindən QHT-lərə 2017-ci
ilin 12 ayı ərzində aşağıda qeyd olunmuş istiqamətlərdə
məlumat, konsultativ, təşkilati-texniki, metodiki və digər dəstək
də 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. 2017-ci il ərzində jurnalın 12 sayı işıq üzü
görmüşdür. Jurnalda ölkə QHT-lərinin bütün fəaliyyət
istiqamətləri üzrə həyata keçirdiyi layihələrin icra prosesi, əldə
olunan nəticələr və hesabatlılıq, eləcə də QHT qanunvericiliyi,
beynəlxalq təcrübə mübadiləsi və ictimai sektorun ümumi
inkişafı ilə bağlı məlumat, məqalə, müsahibə, metodiki tövsiyə
xarakterli materiallar nəşr edilmişdir.
QHT-lərə onlayn informasiya dəstəyinin verilməsi
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
məqsədilə Şuranın hər gün yenilənən www.qhtxeber.az saytı il
ərzində davamlı olaraq fəaliyyət göstərmişdir. 2017-ci ildə
saytın dizaynı dəyişdirilərək yeni tərtibatla işə başlamışdır.
Saytda ölkənin ictimai sektoruna aid praktiki və nəzəri
məsələlər işıqlandırılmışdır. Saytda QHT-lərin fəaliyyətini əks
etdirən bütün növ xəbərlər, elanlar, hesabatlar yeni dizaynda
yerləşdirilmiş, QHT qanunvericiliyi, donor fəaliyyəti, QHT-lərin
koalisiya və beynəlxalq əməkdaşlığı haqqında materiallar
ictimai müzakirəyə çıxarılmışdır. Bundan başqa, Şura və onun
fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün Şuranın
Azərbaycan,
ingilis
və
rus
dillərində
rəsmi
saytı www.cssn.gov.az yeni dizayda davamlı yenilənən
məlumatlarla fəaliyyətini davam etdirmişdir.
 Konsultativ dəstək
Şura Katibliyinin əməkdaşları 2017-ci il ərzində layihə
təkliflərinin hazırlanmasında, eləcə də Şuraya təqdim olunan
hesabatların
tərtibində
qeyri-hökumət
təşkilatlarının
nümayəndələrinə konsultativ xidmətlər təşkil etmişlər.
07 aprel 2017-ci ildə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
Şuranın birinci qrant müsabiqəsində qalib gələn QHT-lər üçün
məlumatlandırma sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada Şuranın
icraçı direktoru çıxış edərək Şura ilə QHT-lər arasında
müqavilələr imzalamaq üçün tələb olunan sənədlər, müqavilə
öhdəlikləri, layihə idarə edilməsinin qayda və istiqamətləri,
layihələrin icrası zamanı ortaya çıxan problemlər və onların
həlli qaydaları, ötən il layihələrin həyata keçirilməsi zamanı yol
verilən nöqsanların təkrarlanmaması üçün atılacaq addımlar
haqqında təqdimatları QHT-lərin diqqətinə çatdırmışdır.
Şuranın baş mühasibi maliyyə vəsaitinin idarə olunması,
hesabatlılıq, nağdsız ödənişlər və digər zəruri məsələlər
barədə məlumat vermişdir.
19 aprel 2017-ci ildə QHT-lər üçün 2017-ci il ikinci qrant
müsabiqəsi ilə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilmişdir.
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
Şura Katibliyinin icraçı direktoru bu tədbirdə çıxış edərək ikinci
qrant müsabiqəsinin mövzuları, qayda və şərtləri haqqında
ətraflı məlumat vermişdir. İcraçı direktor hər bir istiqamət üzrə
mövzuların əhatə dairəsi, layihələrdə problemin qoyuluşu və
QHT-lərdən gözlənilən ideya və təşəbbüslərlə bağlı fikirlərini
bildirmişdir. Sessiyada QHT-lərin müsabiqə ilə bağlı sualları
cavablandırılmışdır.
 Təşkilati-texniki dəstək
09 iyun 2017-ci il tarixdə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
QHT-lər üçün təsviri hesabatların elektron qəbulu proqramının
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Təqdimat mərasimində Şura
üzvü, deputat Şahin İsmayılov, Şura Katibliyinin icraçı
direktoru, Katibliyin əməkdaşları, QHT və media nümayəndələri
iştirak etmişlər. İcraçı direktor qeyd edərək bildirmişdir ki,
maliyyə hesabatları 2013-cü ildən etibarən elektron qaydada
qəbul edilir. Bu ildən etibarən isə təsviri hesabatların da
elektron qaydada qəbulu prosesinə başlanılıb. Katibliyin icraçı
direktoru təsviri hesabatların elektron qəbulu proqram
təminatının yaradılmasının şəffaflığın, həmçinin hesabatların
təqdim edilməsinin asanlaşdırılması və bu sahədə xidmətin
keyfiyyətinin
artırılması
məqsədi
daşıdığını
diqqətə
çatdırmışdır. Təqdimatda çıxış edən Şura üzvü, Tələbə
Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədri, deputat Şahin İsmayılov
elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Katibliyin
həyata keçirdiyi fəaliyyəti yüksək qiymətləndirmişdir. Şura üzvü
təmsil etdiyi qurumun www.e-qht.az saytının “e-ərizə” və “ehesabat” bölmələrinin proqram təminatının yenilənməsini də bu
baxımından atılan mühüm addım olduğunu vurğulamışdır.
Tədbirdə proqramdan istifadə qaydalarının izahından bəhs
edən təqdimat nümayiş etdirilmiş və QHT nümayəndələrinin
sualları cavablandırılmışdır.
Qrant müsabiqələrinin nəticələrindən narazı qalan QHTlərin müraciətlərinin araşdırılması üçün Şuranın Apellyasiya
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
komissiyası fəaliyyət göstərir. 06 aprel 2017-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında
Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına
Dövlət
Dəstəyi
Şurasının
Apellyasiya
komissiyasının iclası keçirilmişdir. Şura üzvü Sahib
Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda 2017-cı il birinci
qrant müsabiqəsinin nəticələri ilə razılaşmayan 27 QHT-nin
müraciətinə baxılmışdır. Qarşılıqlı anlaşma və müzakirə
şəraitində keçən iclasda komissiyaya təqdim olunmuş hər bir
layihə yenidən nəzərdən keçirilmiş və onların hazırlanmasında
yol verilmiş
nöqsanlar QHT rəhbərlərinin
nəzərinə
çatdırılmışdır. Müraciət edən 27 QHT-dən 8 QHT-nin müraciəti
Apellyasiya komissiyası tərəfindən baxılması üçün Şuraya
tövsiyə olunmuşdur. Şura tərəfindən 8 QHT-nin müraciəti
təmin olunaraq layihələrə maliyyə yardımı ayrılmışdır.
14 iyul 2017-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının Apellyasiya komissiyasının iclası keçirilmişdir. Şura
üzvü Sahib Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda 2017-cı il
ikinci qrant müsabiqəsinin nəticələri ilə razılaşmayan 23 QHTnin müraciətinə baxılmışdır. Müraciət edən 23 QHT-dən 9
QHT-nin müraciəti Apellyasiya komissiyası tərəfindən
baxılması üçün Şuraya tövsiyə olunmuşdur. Şura tərəfindən 9
QHT-nin müraciəti təmin olunaraq layihələrə maliyyə yardımı
ayrılmışdır.
 Metodik dəstək
e-qht.az elektron xidmətlər saytında yerləşdirilən e-ərizə
elektron proqram təminatından istifadə qaydaları haqqında
metodiki elektron kitabça və video təqdimat hazırlanaraq
Şuranın www.cssn.gov.az rəsmi saytının Şuranın sənədləri
bölməsində və e-qht.az elektron saytında yerləşdirilmişdir.
2. Hesabat dövrü ərzində dövlət orqanları ilə vətəndaş
cəmiyyəti institutları arasında əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi davam
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
etdirilmişdir.
29 aprel 2017-ci ildə Şuranın ofisində Maliyyə Bazarlarına
Nəzarət Palatasının (MBNP) rəhbərliyinin qeyri-hökumət
təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV)
nümayəndələri ilə görüşü təşkil olunmuşdur. Görüşdə
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanundan irəli gələn
məsələlər müzakirə edilmişdir. QHT rəhbərləri üzləşdikləri
çətinlikləri və digər texniki məsələləri MBNP rəhbərliyinin
diqqətinə çatdırmışdılar. Görüşdə MBNP-nin Direktorlar
Şurasının sədri Rüfət Aslanlı yaranmış problemin aradan
qaldırılması ilə bağlı banklara göstəriş verdiyini bildirmişdir.
01 may 2017-ci ildə Şuranın təşkilati dəstəyi ilə
“Azərbaycanda
Dayanıqlı
İnkişaf
Məqsədlərinə
nail
olunmasında vətəndaş cəmiyyətinin rolu” mövzusunda
konfrans keçirilmişdir. Konfransda Azərbaycan Respublikası
Baş nazirinin müavini Əli Əhmədov iştirak etmişdir.
Ə.Əhmədov
QHT-lərin
fəaliyyətinin
daha
da
genişləndirilməsinə ehtiyac olduğunu və hökumətin vətəndaş
cəmiyyəti ilə işləməkdə maraqlı olduğunu bildirmişdir. Tədbirdə
Şura sədri Azay Quliyev dayanıqlı inkişafın həyata
keçirilməsində vətəndaş cəmiyyətinin rolu barədə təqdimatla
çıxış etmişdir.
Şura 23 iyun 2017-ci il tarixdə Balakən və Zaqatala
rayonlarında yerli QHT-lərin, fəal gənclərin, KİV-lərin, yerli icra
strukturlarının, bələdiyyələrin, təhsil işçilərinin və rayon
fəallarının iştirakı ilə “Azərbaycançılıq və hərbi vətənpərvərlik
ideyalarının təbliğində QHT-lərin rolu” mövzusunda seminar
keçirmişdir. Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov
seminarda geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. F.Qurbanov
vətəndaş cəmiyyəti institutlarına dövlət dəstəyinin əsas
istiqamətləri,
ölkə
QHT-lərinin
çoxşaxəli
fəaliyyəti,
vətənpərvərlik mövzusunda həyata keçirilən layihələr,
azərbaycançılığın təbliğində region gənclərinin üzərinə düşən
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vəzifələr, milli-mənəvi dəyərlərin təbliği, ictimai problemlərə
yeni yanaşma metodları haqqında ətraflı məlumat vermişdir.
Həmçinin, seminarda Balakən rayon İcra hakimiyyəti
başçısının müavini, ictimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdiri Nəzakət Rüstəmova və Zaqatala rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Tofiq Əhmədov təmsil
etdikləri rayonlarda vətənpərvərliklə bağlı həyata keçirilən
tədbirlərdən, gənclər klubunun fəaliyyətindən və ictimai
problemlərin həllində QHT-lərin oynadığı rolun əhəmiyyətindən
danışmışlar. Qəbələ Regional QHT-lərin Resurs və Təlim
Mərkəzinin direktoru, Milli QHT Formunun regionlar üzrə vitseprezidenti Qalib Nəbiyev yerli QHT-lər tərəfindən regionda
görülən işlər və vətənpərvərlik mövzusunda həyata keçirilən
tədbirlər barədə təqdimatla çıxış etmişdir. Seminarlarda
Şuranın dəstəyi ilə hazırlanmış “Şəhidliyə aparan yol”
qısametrajlı bədii-sənədli film nümayiş etdirilmişdir. Film tədbir
iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılamışdır.
Şura 21 sentyabr 2017-ci ildə Şəmkir şəhərindəki Heydər
Əliyev Mərkəzində Gəncə, Samux, Gədəbəy, Göygöl, Qazax,
Ağstafa və Tovuzun QHT və icra hakimiyyəti nümayəndələrinin
iştirakı ilə "QHT-Hökumət münasibətləri: qazanılmış təcrübə və
yeni əməkdaşlıq imkanları" mövzusunda regional konfrans
keçirmişdir. Konfransda çıxış edən Şəmkir rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Alimpaşa Məmmədov Azərbaycanda
irqindən, dilindən, etnik və dini konfensiya mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq hər kəsin fundamental insan hüquq və
azadlıqlarının təmin edildiyini qeyd etmişdir. Bir sıra ölkələrdə
illərdir vətəndaş müharibəsinin getdiyini qeyd edən Alimpaşa
Məmmədov Azərbaycanda sabit ictimai-siyasi vəziyyətin bütün
sahələrdə müşahidə edilən inkişafın başlıca zəmini olduğunu
vurğulamışdır. Konfransda “QHT-lərə dövlət dəstəyinin əsas
istiqamətləri” mövzusunda ətraflı məruzə ilə çıxış edən Şura
Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov ölkəmizdə QHT
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sektorunun formalaşması tarixinə qısa ekskursiya etmişdir.
2001-ci ildə Şəmkir şəhərində QHT-lərin Təlim və Resurs
Mərkəzinin yaradıldığını bildirən F.Qurbanov ötən dövr ərzində
QHT-lərin böyük inkişaf yolu keçdiyini qeyd etmişdir. İcraçı
direktor cənab prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin
nəticəsi olaraq hazırda ölkəmizin bütün regionlarında QHT-lərin
dövlət qurumlarının başlıca partnyoruna çevrildiyini və fəaliyyət
imkanlarının artdığını vurğulamışdır. QHT-lər cəmiyyətin ən
fəal təbəqəsi olaraq ictimai problemlərin həllində, vətəndaş
təşəbbüskarlığının təşviqində önəmli rol oynayırlar. Dövlət
QHT-lərin inkişafı üçün zəruri olan bütün addımları atıb. Bu gün
QHT-lər cəmiyyətimizin inkişafını təmin edən ən vacib
institutlardan birinə çevrilib. QHT-lər hər il sosial, humanitar,
ekoloji, iqtisadi və ictimai həyatın digər sahələri üzrə yüzlərlə
layihə həyata keçirərək cəmiyyətin maariflənməsinə, ictimai
problemlərin həllinə töhfələrini verirlər.
Şura 22 sentyabr 2017-ci ildə Mingəçevir şəhərində
Ağcabədi, Yevlax, Qəbələ, Beyləqan, Bərdə, Oğuz, Kürdəmir,
Goyçay, Zaqatala, Goranboy, Zərdab, İsmayıllı QHT-ləri və
yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə "QHTHökumət münasibətləri: qazanılmış təcrübə və yeni
əməkdaşlıq imkanları" mövzusunda regional konfrans
keçirmişdir. Konfransda çıxış edən Mingəçevir şəhər icra
hakimiyyəti ictimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin
müdir müavini Sahib Əliyev dövlətin davamlı dəstəyi
nəticəsində artıq QHT-lərin regionlarda da aparıcı ictimai
təsisatlara çevrildiyini, QHT-lərin inkişafı üçün zəruri imkanların
yaradıldığını və yerli QHT-lərlə səmərli əməkdaşlıq etdiklərini
qeyd etmişdir.
Şura 27 sentyabr 2017-ci ildə Şirvan və Lənkəran
şəhərlərində, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Hacıqabul, Salyan,
Neftçala, Cəlilabad, Biləsuvar və Masallı rayonlarında fəaliyyət
göstərən QHT-lərin və yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin
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iştirakı ilə "QHT-Hökumət münasibətləri: qazanılmış təcrübə və
yeni əməkdaşlıq imkanları" mövzusunda regional konfrans
keçirmişdir. Konfransda çıxış edən Şirvan şəhər icra
hakimiyyətinin ictimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin
müdir müavini Adəm Hüseynov QHT-lərin vətəndaş
təşəbbüskarlığının və cəmiyyətin ümumi inkişafında oynadığı
roldan danışaraq bu istiqamətdə əldə olunan uğurların davamlı
şəkildə həyata keçirilən dövlət siyasətinin nəticəsi olduğunu
qeyd etmişdir.
Şura tərəfindən 07 oktyabr 2017-ci ildə Qubada “QHT-KİV
münasibətləri: yeni tələblər və əməkdaşlıq modelləri” adlı
konfrans keçirilmişdir. Konfransda ölkənin nüfuzlu qeyrihökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin
rəhbərləri iştirak etmişlər. Şura Katibliyinin icraçı direktoru
Fərasət Qurbanov bildirmişdir ki, QHT-lər cəmiyyətin ən fəal
təbəqəsi olaraq ictimai problemlərin həllində, vətəndaş
təşəbbüskarlığının təşviqində önəmli rol oynayırlar. QHT-lərin
həyata keçirdiyi layihələr çərçivəsində görülən işlərin geniş
auditoriyaya çatdırılması üçün KİV-lərlə qarşılıqlı faydalı
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və effektivliyin artırılması zəruridir.
21 noyabr 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ilə birlikdə
“Azərbaycanda iqtisadi islahatlar: vətəndaş cəmiyyətinin rolu”
mövzusunda dəyirmi masa keçirmişdir. Şura Katibliyinin icraçı
direktoru Fərasət Qurbanov görüşü açaraq bildirmişdir ki, “Milli
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritəsi” ilə əlaqədar hazırlanmış sənədlər toplusu 27 iyul 2016cı ildə QHT-lərin iştirakı ilə geniş müzakirə edilmişdir. Şura
tərəfindən həmin sənədlər toplusunun öyrənilməsi və təkliflərin
verilməsi ilə bağlı Ekspertlər Qrupu yaradılmışdır. Qrup
məhsuldar işləyərək iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə
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təkliflər hazırlayaraq İİTKM-ə təqdim etmişdir. Bu təkliflərin
xeyli hissəsi “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları
üzrə strateji yol xəritəsi”nin hazırlanmasında nəzərə alınmışdır.
Bu gün artıq Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan islahatların real
həyatda tətbiqi uğurla həyata keçirilir.
Eləcə də, qeyd olunmalıdır ki, “Açıq hökumətin təşviqinə
dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət planına uyğun
olaraq, Şuranın təşkilatçılığı ilə 09 sentyabr 2016-cı ildə dövlət
qurumları və QHT təmsilçilərinin iştirakı ilə Açıq Hökumətin
Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu
Platforması təsis edilmişdir. 10-11 fevral 2017-ci ildə
Beynəlxalq Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Təşkilatının İdarə
Heyətinin həmsədrləri, Fransanın Dövlət katibi Jan-Vensen
Plasen və Gürcüstanın ədliyyə naziri xanım Tea Tsulukiani
Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Səfər çərçivəsində Milli
Məclisin deputatları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının sədri Azay Quliyevlə və Beynəlxalq Açıq Hökumət
Tərəfdaşlığı Təşkilatının Azərbaycan üzrə koordinatoru Vüsal
Hüseynovla, Platforma üzvləri və digər rəsmilərlə görüşlər
keçirilmişdir. Görüşlərdə açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi məqsədilə ölkəmizdə “Açıq
Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Fəaliyyət
Planı”ndan və 2016-cı ildə qəbul edilmiş “Açıq Hökumətin
təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”ndan
irəli gələn məsələlərin icrası və əldə olunan nəticələr müzakirə
edilmişdir. Həmçinin QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən
qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər barədə də həmsədrlərə
ətraflı məlumat verilmişdir.
22 may 2017-ci ildə Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Beynəlxalq
Təşkilatının Vətəndaş cəmiyyəti iştirakı məsələləri üzrə
direktoru Paul Massen Bakıya səfər edərək Platforma üzvləri
ilə görüşmüş, Platformanın yaradılmasının və fəaliyyətinin

S/N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

13

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
əhəmiyyətli olduğunu bildirmişdir.
2017-ci ildə Şuranın dəstəyilə hazırlanan Açıq Hökumətin
Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu
Platformasının www.ogp.org.az saytı istifadəyə verilmişdir.
Sayt azərbaycan və ingilis dillərində fəaliyyət göstərir və Milli
Fəaliyyət Planları, elektron monitorinq sistemi, e-vətəndaş və
digər bölmələrdən ibarətdir.
2017-ci il ərzində Platformanın işçi görüşləri keçirilmiş və
üzvlük üçün Platformaya müraciət edən təşkilatlar qeydiyyata
alınmışdır.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr
2015-ci il 652 nömrəli Fərmanı ilə “Dövlət orqanları tərəfindən
qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant verilməsinin Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında
Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ilə razılaşdırılması
Qaydası” təsdiq edilmişdir. Bu sənədin qəbul edilməsilə dövlət
orqanları ilə QHT-lərin əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi üçün
hüquqi baza genişlənmişdir. Bu Qaydaya əsasən 9 dövlət
orqanının QHT-lərə təqdim etdikləri qrant vəsaitinin Şura ilə
razılaşdırılması nəzərdə tutulur.
2017-ci ildə Şura tərəfindən dövlət orqanlarından daxil olan
layihələrin razılaşdırılması ilə bağlı elektron proqram təminatı
hazırlanmış, 30 iyun 2017-ci il tarixində 9 dövlət orqanının
nümayəndələrinin iştirakı ilə elektron proqram təminatından
istifadə ilə bağlı təqdimat keçirilmişdir. Təqdimatda dövlət
orqanlarının nümayəndələrinin elektron proqram təminatından
istifadə ilə bağlı sualları cavablandırılmışdır.
2017-ci il ərzində 4 dövlət orqanından 49 mövzu
razılaşdırılması məqsədilə Şuraya təqdim olunmuş və Şura ilə
razılaşdırılmış mövzular üzrə həmin dövlət orqanlarından 89
layihə razılaşdırılması üçün Şuraya daxil olmuş və Şura
tərərfindən 27 layihəyə müsbət rəy verilmişdir.
Avropa Şurası və Avropa İttifaqının birgə maliyyələşdirdiyi və
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Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə
həyata keçirilən
“Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu” layihəsi 01 mart
2016-cı il tarixdən fəaliyyətə başlamışdır. Layihənin rəhbər
komitəsinin tərkibində dövlət orqanlarının və vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirlər.
Layihənin əsas məqsədi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən, icra edici qurumların
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən və vətəndaş cəmiyyətində
dialoqun təbliğindən ibarətdir.
18 aprel 2017-ci ildə Bakı şəhərində dövlət orqanlarının və
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakları
ilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və praktikasının
Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına həsr olunmuş
konfrans keçirilmişdir. Konfransda qanunvericiliyə dair Avropa
Şurasının ekspertləri tərəfindən təkmilləşdirilmiş (ikinci)
hesabat müzakirə olunmuşdur.
03 iyul 2017-ci ildə “Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti
Dialoqu” layihəsi üzrə Rəhbər komitənin Fransanın Strasburq
şəhərində layihənin icra vəziyyətinin müzakirəsinə dair görüşü
keçirilmişdir. Görüşdə Şura üzvləri Əliməmməd Nuriyev və
Sahib Məmmədov, Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət
Qurbanov və baş məsləhətçisi Rauf Məcidbəyli iştirak etmişdir.
Görüş zamanı layihənin bir illik dövrü ərzində əldə edilən
nəticələr və layihə çərçivəsində görülücək işlər müzakirə
olunmuş və ekspertlər tərəfindən təkmilləşdirilmiş (ikinci)
hesabat əsasında təkliflərin hazırlanması ilə bağlı işçi
qrupunun yaradılması qərara alınmışdır.
03-05 oktyabr 2017-ci ildə “Azərbaycanda Vətəndaş
Cəmiyyəti Dialoqu” layihəsi çərçivəsində təcrübə mübadiləsi
məqsədilə dövlət orqanlarının və QHT nümayəndələrinin, o
cümlədən Şura üzvləri Əliməmməd Nuriyev və Sahib
Məmmədovun, Şura Katibliyinin baş məsləhətçisi Rauf
Məcidbəylinin iştirakı ilə Çexiya Respublikasına səfər həyata
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keçirilmişdir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin Çexiya
Respublikasının Qanunvericilik və Maliyyəşmə Komitəsinin,
QHT-lər üzrə Dövlət Şurasının, Ədliyyə Nazirliyinin
Qanunvericilik departamentinin və digər dövlət qurumlarının
məsul şəxsləri ilə görüşləri keçirilmişdir. Görüşlərdə Çexiyada
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının formalaşmasının təşkilatihüquqi əsasları, maliyyələşmə mexanizmləri, qeyri-hökumət
təşkilatlarının fəaliyyəti və hökumət-QHT əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə edilmişdir.
17 oktyabr 2017-ci ildə Bakı şəhərində Avropa Şurası Bakı
ofisinin rəhbəri Zoltan Herinyes, Avropa Şurası Demokratik
İnstitutlar və İdarəetmə Departamentinin Vətəndaş Cəmiyyəti
şöbəsinin rəhbəri Mary-Ann Hennessey, Avropa İttifaqının
Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin Proqram
rəhbəri Aleksandra Nerisanu, QHT-lərin, yerli və beynəlxalq
ekspertlərin iştirakı ilə layihənin Rəhbər komitəsinin işçi görüşü
keçirilmişdir. Görüşdə Avropa Şurasının ekspertlərindən ibarət
işçi qrupu tərəfindən QHT qanunvericiliyinə təklif olunan
dəyişikliklərin layihəsi müzakirə olunmuşdur. Müzakirə
nəticəsində Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən işçi qrupunun tərkibinə
ekspertlərin təqdim olunması ilə QHT qanunvericiliyinə dair
hazırlanmış təkliflərin təkmilləşdirilməsi qərara alınmışdır.
4.“QHT evləri”nin, tədris mərkəzlərinin yaradılması ilə
bağlı qeyd olunmalıdır ki, 18 mart 2015-ci il tarixdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət 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. Mərkəz Bakı şəhərində
fəaliyyət göstərən QHT-lərin təşkilati inkişafın bütün aspektləri
üzrə təlim, seminar, tədbir, konfransların keçirilməsini təmin
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etmək məqsədilə yaradılmışdır. İl ərzində Mərkəzdə 20 yaxın
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xarici donorlar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrantların
verilməsi prosedurunda “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi
haqqında 21 oktyabr 2016-cı il tarixli 1083 nömrəli Fərmanının
icrası ilə bağlı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Qrant
müqavilələrinin
(qərarlarının)
qeydə
alınması
Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi barədə 11 yanvar 2017-ci il
tarixli 4 nömrəli qərarı və 2015-ci il 22 oktyabr tarixli 339
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici donorlar tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək
hüququnun əldə edilməsi Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi
barədə 24 yanvar 2017-ci il tarixli 12 nömrəli qərarı QHT-lərin
layihə və proqramlarına dəstəyin həyata keçirilməsi üçün
maliyyə resurslarının cəlb olunması sahəsində hüquqi bazanın
genişlənməsi üçün əsas olmuşdur.
6. İctimai həyatın müxtəlif sahələrində mövcud olan
problemlərin alternativ həlli yolları ilə bağlı QHT-lərin
əsaslandırılmış təkliflərinin diqqət mərkəzində 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 2017-ci ildə həyata keçirilən iki qrant
müsabiqəsi vasitəsilə və müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə
QHT-lərin ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihə təkliflərini
maliyyələşdirməsində əsas məqsədi, bu sektoru tərəfdaş
təsisatlar qismində ictimai həyatın müxtəlif sahələrində
mövcud olan problemlərin həllinə cəlb etməkdən ibarətdir
(Əlavə
bax:
1-ci
bənd(QHT-lərin
fəaliyyətinin
stimullaşdırılması).
7-8. Mühüm dövlət proqramlarının hazırlanması prosesinə
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QHT-lərin cəlb olunması və dövlət komissiyalarının işində
QHT-lərin yaxından iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı qeyd
olunmalıdır ki, 2013-cü ildə “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.
2006-cı ildə penitensiar sistemin faəliyyətində ictimai
nəzarətin həyata keçirilməsi və məhkumluğun islah
olunmasında ictimaiyyətin iştirakının təmin olunması məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi yanında
yaradılmış və tərkibi qeyri-hökumət və
hüquq müdafiə
təşkilatlarının nümayəndələrindən ibarət olan İctimai Komitə 11
ildir ki, uğurlu fəaliyyət göstərir.
Ötən dövrdə Komitə tərəfindən penitensiar müəssiələrə
670-dən artıq başçəkmə
həyata keçirilərək məhkumların
saxlama şəraitinə və islah prosesinə xüsusi diqqət yetirilib,
eləcə də cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə
institutunun tətbiqi ilə bağlı yaradılmış Komissiyanın işində faəl
iştirak edilib, 2000-dən artıq məhkuma müxtəlif istiqamətlər
üzrə hüquqi yardım göstərilib. Müvafiq Qaydalara uyğun olaraq
fəaliyyət göstərən Komitənin növbəti iki illik səlahiyyət
müddətinin başa çatması ilə əlaqədar tərkibi millət
vəkillərindən,
nüfuzlu
ictimaiyyət
nümayəndələrindən,
alimlərdən, din xadimlərindən və aidiyyəti orqanların
təmsilçilərindən ibarət olan Seçki Komissiyası ilə 23 noyabr
2017-ci ildə hesabat görüşü keçirilib, qurumun fəaliyyəti təhlil
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edilərək qiymətləndirilib və Komitənin tərkibi yenidən
formalaşdırılıb. Tədbirə qatılan ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ədliyyə və
məhkəmə sistemində aparılan islahatlar və əldə olunan
nailiyyətlər barədə məlumat verib, dövlət başçısının cari il
fevralın
10-da
imzaladığı
cəza
siyasətinin
humanistləşdirilməsinə dair Sərəncamı ilə bu islahatların yeni
mərhələyə keçdiyini və bu mühüm sənədin icrası üzrə görülən
işləri qeyd edib. Nazir ədliyyə fəaliyyətində ictimai iştirakçılıq
baxımından İctimai Komitənin mühüm rolunu vurğulayaraq,
əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu diqqətə çatdırıb,
müvafiq tövsiyələr verib.
Tərkibi yeni formalaşmış Komitənin ilk iclası keçirilərək,
ötən müddətdə gördüyü işlər və qarşıda duran vəzifələr
müzakirə olunmuş, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin
Azərbaycan Milli Qrupunun rəhbəri Səadət Bənənyarlı
qurumun koordinatoru seçilmişdir.
Müxtəlif ədliyyə sahələri üzrə fəaliyyətə geniş cəlb olunan
İctimai Komitə nazirliyin daimi monitorinq qrupu ilə birgə ictimai
rəyin öyrənilməsində, kollegiya iclaslarında, konfrans və
seminarlarda, “açıq qapı” günlərində, habelə qulluğa qəbulla
bağlı müsabiqələrdə və digər tədbirlərdə yaxından iştirak
etmişdir.
07 oktyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai
şuranın cari ildə gördüyü işlər müzakirə olunmuşdur. Keçirilən
müzakirədə İctimai şuranın iclasında şuranın 2017-ci ilə aid
hesabatı, habelə şuraya daxil olan müraciətlərə baxılması
sahəsində görülən işlər və digər məsələlər müzakirə
edilmişdir. İclası giriş sözü ilə açan İctimai şuranın sədri Mayis
Əliyev şuranın 2017-ci ilə aid hesabatını təqdimat vasitəsi ilə
nümayiş etdirmişdir. Cari ildə şuranın 4 iclas, 2 görüş, 2 ictimai
müzakirə (dəyirmi masa) keçirdiyi, 5 normativ hüquqi akta rəy
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verdiyi, vətəndaşlar və müxtəlif təşkilatlar tərəfindən şuraya 45
müraciətin daxil olduğu bildirilmişdir. Hesabatla yanaşı,
Şuranın cari ildə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahələri ilə
bağlı irəli sürdüyü təklif və tövsiyələr də müzakirə edilib.
Hesabat və təkliflərlə bağlı müzakirələrdə “Konstitusiya”
Araşdırmalar Fondunun” Prezidenti Əliməmməd Nuriyev,
“Hemofiliyalı xəstələrin Respublika Assosiasiyası”nın prezidenti
Gülnarə Hüseynova, “Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə”
İctimai Birliyinin sədri İradə Rizazadə,
“Əlil Qadınlar”
Cəmiyyətinin
prezidenti
Məhluqə
Rəhimova,
“Mina
Qurbanlarının Sosial və İqtisadi Problemlərinin Həllinə Kömək”
İctimai Birliyinin sədri Məmmədhəsən Həsənov, “Şəhid
Ailələrinə Yardım və Hüquqlarının Müdafiəsi” İctimai Birliyinin
sədri Rövşən Ağamalıyev, “Sağlam Yaşa” Gənclərin
Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin İcraçı-direktoru Tələt
Qasımov
və
başqaları
çıxış
edmişlər.
İclasın sonunda şuraya daxil olan müraciətlərdə əksini tapan
məsələlərin həlli ilə bağlı görüləcək işlər də müzakirə
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı
il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və
emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 9.1.4cü bəndinin (“Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət
proqramının hazırlanması”) icrası ilə bağlı Şuranın təklifləri
aidiyyəti üzrə təqdim olunmuş və həmin təkliflər
ümumiləşdirilmiş şəkildə “Azərbaycan Respublikasında kənd
yerlərinin 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın ilkin layihəsində nəzərə alınmışdır.
9. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2017-ci il ərzində
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
QHT-lərin layihələri dəstəklənmiş və müxtəlif tədbirlər təşkil
olunmuşdur. Konsepsiyada göstərilən Ermənistan-Azərbaycan,
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı QHT-lərin potensialından
daha səmərəli istifadə olunması ilə bağlı Şura səmərəli
fəaliyyət həyata keçirmişdir. Belə ki, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş 31 layihə
maliyyələşdirilmişdir. Bu layihələr çərçivəsində ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş 42
tədbir, 16 təlim keçirilmiş, 5 adda kitab, 4 adda kitabça, 5 adda
buklet və digər nəşr məhsulları, 3 sayt, 1 sosial çarx və 2
televiziya verilişi hazırlanmışdır. Bu layihələrin həyata
keçirilməsində 4099 nəfər birbaşa faydalanmışdır. Həmçinin
qeyd olunan istiqamətdə Türkiyə, Bolqarıstan, Gürcüstan,
Almaniya, Ərəbistan, Belçika Krallığı, İslandiya, ABŞ,
Avstraliya, Fransa, İsveçrə və Hollandiyada müxtəlif tədbirlər
keçirilmişdir.
ABŞ-ın “J Connect” təşkilatı 21 fevral 2017-ci ildə ABŞ-ın
Los Anceles şəhərində Şuranın dəstəyi ilə həyata keçirdiyi
“Xocalı – parçalanmış ürəklər/dağıdılmış şəhər” layihəsi
çərçivəsində hazırlanmış sənədli filmin təqdimatını keçirmişdir.
ABŞ-da Xocalı soyqırımı mövzusunda çəkilən ilk ekran əsəri
olan “Zülmətdən qaçarkən” (Running from the Darkness) filmin
premyerası dünyanın ən böyük və nüfuzlu yəhudi
təşkilatlarından olan, 400 min yəhudi ailəsini özündə birləşdirən
Simon Vizental (Simon Wisenthal) Mərkəzinin Tolerantlıq
Muzeyində
nümayiş
etdirilmişdir.
Azərbaycanın
LosAncelesdəki Baş Konsulluğu tərəfindən təşkil edilən
premyerada, Kaliforniya ştatının ali seçkili orqanlarının
nümayəndələri, müxtəlif şəhərlərin merləri və şəhər şuralarının
üzvləri, ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin Los-Anceles
nümayəndəliyinin aparıcı əməkdaşları, Dövlət Departamentinin
təmsilçiləri, xarici ölkələrin Los-Ancelesdə akkreditə olunmuş
baş konsulları, Los-Ancelesin xristian, yəhudi, müsəlman və
digər dini icmalarının nüfuzlu din xadimləri, KİV təmsilçiləri və
digər şəxslər iştirak etmişdirlər.
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Şuranın maliyyə dəstəyi ilə ABŞ-ın Çapman Universitetinin
həyata keçirdiyi “Dünyada və postsovet məkanında
dondurulmuş münaqişələrə dair konfransın təşkili” layihəsi
çərçivəsində professor Ceyms Koylun müharibələr və
dondurulmuş münaqişələrə həsr edilmiş elmi əsəri dərc
edilmişdir. Kitab postsovet məkanındakı dondurulmuş
münaqişələr, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və ErmənistanAzərbaycan münaqişələrinin tarixi, hazırkı vəziyyəti və
beynəlxalq hüququn normalarının təhlilindən bəhs edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasında aprel
döyüşlərində şəhid olan hərbçilərimizin Bakı və Sumqayıt
şəhərlərində yaşayan ailə üzvləri ilə görüş keçirilmişdir.
Görüşdə çıxış edən Şura sədri, millət vəkili Azay Quliyev ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin aprel şəhidlərinin şücaətini
yüksək qiymətləndirdiyini və onu tarixi qəhrəmanlıq
adlandırdığını qeyd etmişdir. O, görüşün cənab Prezidentin
aprel şəhidlərinin əziz xatirələrinin və ailələrinin daim yüksək
diqqətdə saxlanılması ilə bağlı tapşırığının icrası məqsədilə
keçirildiyini vurğulamışdır. Azay Quliyev Ermənistanla
atəşkəsin elan olunduğu 23 il ərzində ilk dəfə olaraq işğal
altında olan torpaqlarımızın bir qisminin məhz Ali baş
komandanın əmrlərini böyük qəhrəmanlıqla icra edən
ordumuzun, xüsusilə aprel şəhidlərinin şücaəti sayəsində
düşməndən azad olunduğunu bildirmişdir. Görüşdə çıxış edən
Şura
üzvü,“Tərxis
Olunmuş
Hərbçilərin
Gəncləri
Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli dövlətin
şəhid ailələrinə, o cümlədən aprel döyüşlərində şəhid olan
hərbçilərimizin ailələrinə olan dövlət qayğısından, onların
adlarının əbədiləşdirilməsi üçün atılan addımlardan danışmış
və Şuranın bu istiqamətdə gördüyü işlər barədə məlumat
vermişdir.
10. Şura tərəfindən 2017-ci il ərzində qrant müsabiqəsi
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çərçivəsində region QHT-lərinin layihələri dəstəklənərək bir
çox təlim, tədbir, dəyirmi masa və konfranslar keçirilmişdir.
Keçirilən görüşlərdə, həmçinin regionlarda QHT-lərin sayının
və aktivliyinin artırılması istiqamətində təşviqat işləri
aparılmışdır. 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 təlimlərin təşkili
təmin edilmişdir.
Quba Regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzi 2017-ci
il ərzində QHT-lər üçün məsləhət saatları, hüquqi və texniki
xidmətlərin göstərilməsini davam etdirmişdir. Mərkəzin aylıq
informasiya bülleteni nəşr olunmuş və QHT-lərə paylanılmışdır.
İl ərzində Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata
keçirilən “İnkişaf və İdarəetmədə Strateji Əməkdaşlıq və
Əlaqələndirmə“ layihəsi çərçivəsində yerli QHT-lərin inkişafının
yeni imkanlarının yaradılması məqsədilə bütün texniki
xidmətlər göstərilmişdir.
Qəbələ Regional Gənclərin Resurs Mərkəzinin regiondakı
fəaliyyət imkanlarından Milli QHT-lər faydalanmışlar. Mərkəzin
əhatə dairəsində olan 12 rayonunun Koordinasiya mərkəzləri
ilə mütəmadi əlaqələr yaradılmış və rayon koordinatorları
ümumi işə səfərbər olunmuşdur. Mərkəzin fəaliyyətindən 127
QHT bəhrələnmişdir. Digər tərəfdən Qəbələ rayonunda olan 35
bələdiyyə Mərkəzlə əməkdaşlıq etmiş və birgə layihələrə cəlb
olunmuşdur. Qəbələ Regional Gənclərin Resurs Mərkəzi
İctimai Birliyinin direktoru tərəfindən regionun 12 rayonuna 71
dəfə səfər olunmuşdur. Bu səfərlər çərçivəsində 17 seminar,
16 təlim, 10 regional, 19 yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə, 14
yerli icma qrupları ilə müzakirə və 55 hazırlıq görüşləri
keçirilmişdir.
Niderland Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu “Azərbaycanda insan haqları,
demokratikləşmə və yaxşı idarəetmənin təşviqi” proqramını
həyata keçirib. Bu layihənin icrası Şirvan Regional QHT-lərin
Resurs və Təlim Mərkəzinin eksperti Əli Mirzəyev ilə Avrasiya
Əməkdaşlıq Fondu arasında bağlanmış “Yerli əhalinin ehökumət portalından istifadə etməklə elektron xidmətlərə çıxış
bacarıqlarının artırılması” adlı xidmət müqaviləsi çərçivəsində
reallaşdırılıb. Layihənin məqsədi Şirvan şəhərində yerli əhaliyə,
xüsusilə aztəminatlı ailələrə elektron xidmətlərin əlçatanlığını
təmin etməkdən ibarətdir. Xidmət müqaviləsi çərçivəsində
Şirvan Regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzində yerli
əhali üçün seminar keçirilmişdir. Seminarı ekspert Azər Quliyev
aparmışdır. Seminar iştirakçılarına e-hökumət portalı, həmin
portala inteqrasiya olunmuş nazirlik, komitə, idarə və digər
qurumların təqdim etdikləri elektron xidmətlər barədə geniş
məlumat verilmişdir. Sonda iştirakçıların çoxsaylı sualları
cavablandırılmış, dövlət orqanlarına müraciət qaydaları ətraflı
izah edilmişdir.

