Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020 –
gələcəyə baxış” İnkişaf Konspesiyası üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası tərəfindən 2018-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
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təkliflərinin
diqqət
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olunması
8. Dövlət komissiyalarının işində QHT-lərin
yaxından iştirakının təmin edilməsi
9. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
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bağlı
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2018-ci il I qrant müsabiqəsi
çərçivəsində yerli QHT-lər tərəfindən layihə təkliflərinin irəli sürülməsi
üçün 15 noyabr 2017-ci il tarixdə müsabiqə elan etmişdir. Müsabiqə
nəticələrinə əsasən qalib müəyyən edilmiş 463 yerli QHT tərəfindən
irəli sürülmüş layihə təklifinin 3 273 600 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, söz, ifadə və fikir azadlığının təmin edilməsi
istiqamətinə 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 müdafiəsinə dair təşəbbüslər;
 Qaçqın, məcburi köçkün, müharibə veteranları, əlil və sağlamlıq
imkanları məhdud olan şəxslərin problemlərinin həllinə dair
təşəbbüslər;
 Qəhrəmanlıq tarixinin təbliği və şəhid ailələrinə dəstək
təşəbbüsləri;
 Təhsil və mədəniyyət sahələrinin inkişafına dair təşəbbüslər;

10. Regionlarda
QHT-lərin
sayının
 Narkomaniya, İnsan İmmunçatışmazlığı Virusu/Qazanılmış
artmasının və maddi-texniki bazasının İmmunçatışmazlığı Sindromu (İİV/QİÇS) ilə mübarizəyə dair
gücləndirilməsinin təşviqi
təşəbbüslər;
 İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair təşəbbüslər;
 Açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair
təşəbbüslər;
 İnternet informasiya resurslarında, o cümlədən sosial
şəbəkələrdə milli maraqların müdafiəsi istiqamətində fəaliyyətə dair
təşəbbüslər;
 İstehlakçıların hüquqlarının qorunması və maarifləndirilməsinə
dair təşəbbüslər;
 Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi əsaslarının təbliği və
qeyri-rəsmi
məşğulluğun
qarşısının
alınması
istiqamətində
təşəbbüslər;
 Milli ailə dəyərlərinin təbliği, məişət zorakılığına qarşı
mübarizəyə dair təşəbbüslər;
 Azərbaycan dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində
təşəbbüslər;
 Qadın və uşaq hüquqlarının təbliği ilə bağlı tədbirlərin təşkili;
 Ətraf mühitin və əhalinin sağlamlığının qorunmasına dair
təşəbbüslər;
 Kənd təsərrüfatı kooperativləri, habelə kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının müxtəlif sahəvi və regional assosiasiyaların
institusional potensialının gücləndirilməsinə dair təşəbbüslər;
 Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair təşəbbüslər;
 İnnovativ ideyalara dair təşəbbüslər;
 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin təşviqinə dair təşəbbüslər;
 “Hasilat Sənayesində Şəffaflıq” (HSŞ) prosesləri və hesabatları
barədə geniş ictimaiyyətin məlumatlandırılması;
 “Hasilat Sənayesində Şəffaflıq” (HSŞ) hesabatlarına və neft
müqavilələrinə dair vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının bilik və təhlil
bacarıqlarının gücləndirilməsi;
 “Hasilat Sənayesində Şəffaflıq” (HSŞ) sisteminin inkişafı.
Şura 2018-ci il II qrant müsabiqəsi çərçivəsində yerli QHT-lər
tərəfindən layihə təkliflərinin irəli sürülməsi üçün 05 mart 2018-ci il
tarixdə növbəti müsabiqəni elan etmişdir. Müsabiqə nəticələrinə

əsasən qalib müəyyən edilmiş 82 yerli QHT tərəfindən irəli sürülmüş
layihə təklifinin 479 000 manat miqdarında maliyyələşməsi haqqında
qərar qəbul edilmişdir. Bu müsabiqə aşağıda qeyd olunan
istiqamətlərdə mövzuları əhatə etmişdir:
 XX əsrin əvvəllərində itirilmiş torpaqlarımızın (Göyçə, Zəngəzur,
İrəvan) tarixinin, toponimikasının, mətbəxinin və mədəniyyətinin
öyrənilməsinə və təbliğinə dair təşəbbüslər;
 Azərbaycanlıların
1948-1953-cü
illərdə
Ermənistandan
deportasiya olunması ilə bağlı faktların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması;
 İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonun maddi
mədəniyyət abidələrinin, toponimlərinin saxtalaşdırılması, qanunsuz
iqtisadi fəaliyyət və təbii sərvətlərin istismarına dair faktların beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması;
 1988-ci
ildən
Ermənistandan
deportasiya
olunmuş
azərbaycanlıların pozulmuş əmlak hüquqlarının təmin olunması ilə
bağlı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciətlərin təşkili;
 “1918-ci il azərbaycanlılarının soyqırımının yüzüncü ildönümü”
ilə bağlı təşəbbüslər;
 Ailə
institutunun
inkişafı
və
nikah
münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsinə dair təşəbbüslər;
 Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişafına dair təşəbbüslər;
 Dini dəyərlərin təbliğinə və radikal dini cərəyanlarla mübarizəyə
dair təşəbbüslər;
 Azərbaycanda mədəni müxtəlifliyin təbliğinə dair təşəbbüslər.
Hesabat dövründə QHT-lərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün
səfər qrantları formasında da QHT layihələri dəstəklənmişdir. Səfər
qrantlarının əsas məqsədi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin
vəziyyəti ilə bağlı məlumatların verilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirak olmuşdur.
Məlum olduğu kimi, Şura Əsasnaməsinə və QHT-lərə dövlət
dəstəyi
Konsepsiyasına
uyğun
olaraq
QHT-lərə
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istiqamət (konsultativ, metodiki, təşkilati-texniki, maliyyə və
məlumat) üzrə dəstək göstərir. Layihə təkliflərinin maliyyələşməsi ilə
yanaşı, Şura tərəfindən QHT-lərə 2018-ci il 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. 2018-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 həyatına onlayn informasiya dəstəyinin verilməsi məqsədilə
Şuranın hər gün yenilənən www.qhtxeber.az saytı il ərzində davamlı
olaraq fəaliyyət göstərmişdir. 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, QHTlərin 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 2018-ci il ərzində layihə təkliflərinin
hazırlanmasında, eləcə də Şuraya təqdim olunan hesabatların
tərtibində qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə konsultativ
xidmətlər təşkil etmişdirlər.
19 aprel 2018-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.
26 sentyabr 2018-ci il və 22 oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Bakı
QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzində Şura tərəfindən 15 QHT
nümayəndəsinin iştirak etdiyi “Layihə təkliflərinin hazırlanması”
mövzusunda təlimlər təşkil edilmişdir. Şura Katibliyinin icraçı direktoru
Fərasət Qurbanov Şuranın QHT-lərə göstərdiyi konsultativ dəstəyin
onların bilik və bacarıqlarının daha da artırılmasına xidmət etdiyini
bildirmişdir. Təlimçi, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Tural Əhməd
layihənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi metodikası, icra
planının düzgün tərtibi, büdcənin idarə olunması və digər layihə
komponentlərini iştirakçılara nəzəri və praktiki cəhətdən izah etmişdir.
23 noyabr 2018-ci il tarixdə Şuranın Apelyasiya Komissiyası
(AK) QHT-lər üçün məsləhət saatı keçirmişdir. Şura üzvü Sahib
Məmmədov sədri olduğu Apelyasiya Komissiyasının 10 iyul 2018-ci
ildə keçirilən iclasında müraciətinə baxılmış QHT-lərin bir qrupu ilə
görüş keçirilməsində məqsədin layihə hazırlanmasının standartlarıyla
bağlı onların bilik və bacarıqlarının artırılmasına köməklik etmək
olduğunu demişdir. Layihələrin peşəkar səviyyədə tərtibi üçün zəruri
olan qaydaları ətraflı izah edən S. Məmmədov QHT-lər üçün
konsultativ dəstəyi bundan sonra da davam etdirəcəklərini bildirmişdir.
Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov QHT-lərin çıxış
etdikləri ideyaların cəmiyyət üçün aktual olan mövzulara həsr
olunması, layihələrin peşəkar şəkildə hazırlanması üçün zəruri olan
komponentlər barədə danışmışdır.
23 noyabr 2018-ci il tarixdə Şura QHT-lər üçün 2019-ci il birinci
qrant müsabiqəsiylə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirmişdir.
Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov sessiyada çıxış
edərək 2019-cu il birinci qrant müsabiqəsi elanıyla bağlı ətraflı
məlumat vermiş və müsabiqənin yeni qaydaları haqqında danışmışdır.
 Təşkilati-texniki dəstək
Şura yaranandan indiyədək qrant müsabiqələrinin nəticələrindən
narazı qalan QHT-lərin müraciətlərinin araşdırılması üçün Apellyasiya

komissiyası fəaliyyət göstərir.
04 aprel 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
Apellyasiya komissiyasının iclası keçirilmiş, Şura üzvü Sahib
Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda 2018-ci il birinci qrant
müsabiqəsinin nəticələri ilə razılaşmayan 33 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 33 QHT-dən 13 QHT-nin
müraciəti Apellyasiya komissiyası tərəfindən baxılması üçün Şuraya
tövsiyə olunmuşdur. Şura tərəfindən 10 QHT-nin müraciəti təmin
olunaraq layihələrə maliyyə yardımı ayrılmışdır.
10 iyul 2018-ci il tarixdə Şurasının Apelyasiya Komissiyasının
iclası keçirilmişdir. Şura üzvü Sahib Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilmiş
iclasda 2018-ci il ikinci maliyyə müsabiqəsinin nəticələri ilə
razılaşmayan 18 QHT-nin müraciətinə baxılmış və bu təşkilatlardan
ikisinin nümayəndəsi iclasda iştirak etməmişdir. Müzakirələr
çərçivəsində komissiyaya təqdim olunmuş hər bir layihəyə fərdi
qaydada baxılmış və onların hazırlanmasında yol verilən nöqsanlar
QHT rəhbərlərinin diqqətinə çatdırılmışdır. İclasda ekspertlərin rəyi də
nəzərə alınaraq Apelyasiya Komissiyasına müraciət edən QHT-lərlə
bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
 Metodik dəstək
Təsviri və maliyyə hesabatlarının e-qht proqram təminatı vasitəsilə
qəbuluna və qeyri-hökumət təşkilatlarının icra etdiyi layihələrin maliyyə
fəaliyyətinin təşkilinə dair metodiki təlimatlar hazırlanaraq
Şuranın www.cssn.gov.az rəsmi saytının Şuranın sənədləri
bölməsində və e-qht.az elektron saytında yerləşdirilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Şuranın həyata keçirdiyi elektron
xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, təklif olunan xidmətlərin
istiqamətlərini şaxələndirmək, istifadəçilər üçün daha rahat və əlçatan
etmək, fəaliyyətində şəffaflıq və aşkarlıq əmsalını daha da artırmaq
məqsədilə Şura 2019-cu ildən etibarən 13 istiqamət üzrə yeni elektron
xidmətin və proqramın tətbiqinin həyata keçirilməsinə dair qərar qəbul
etmişdir.

28 noyabr 2018-ci il tarixdə Şuranın sədri Azay Quliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının göstərdiyi xidmətlərin
keyfiyyətinin, QHT-lərin hesabatlıq vəziyyətinin və yeni elektron
xidmətlərinin müzakirəsinə dair ictimai dinləmə keçirmişdir. 500-dən
çox QHT və media nümayəndəsinin iştirak etdiyi toplantıda Şuranın
2019-cu ildən etibarən tətbiq edəcəyi yeniliklər təqdim edilmişdir.
Şuranın təklif etdiyi yeniliklər barədə məlumatı aşağıda təqdim
edirik:
“Layihələrin
vətəndaşlar
tərəfindən
onlayn
qiymətləndirilməsi” proqramı 2019-cu ilin 2-ci qrant müsabiqəsindən
etibarən ilk dəfə tətbiq olunacaq. Bu proqram, ekspertlərlə yanaşı,
ölkənin bütün vətəndaşlarına müsabiqəyə təqdim olunan QHT
layihələrinin qiymətləndirməsində bilavasitə iştirak etmək imkanı
yaradacaq. Belə ki, qiymətləndirmədə iştirak üçün hər bir vətəndaş,
Şuranın
e-qht.az
elektron
xidmətlər
portalında
yaradılmış “Vətəndaşların layihələri qiymətləndirməsi” bölməsində
qeydiyyatdan keçib, Şuranın müəyyən etdiyi müsabiqə mövzularının
istənilən birinə daxil olaraq layihələrlə tanış olub, rəy verib,
qiymətləndirə bilər. Vətəndaş, maliyyələşdirilməsini məqsədəmüvafiq
hesab etdiyi layihə haqqında gəldiyi nəticəni rəy bölməsində
əsaslandırır və bununla da belə rəylərin (minimum 20 bal, 1 bal 3
rəydir) toplandığı layihənin maliyyələşdirilməsi Şuraya tövsiyə olunmuş
hesab edilir.
Şura tərəfindən təqdim edilən ikinci yenilik – müqavilə bağlanması
üçün sənədlərin elektron qəbulu və e-növbə xidmətidir. Təqdim olunan
yeni elektron xidmət müsabiqə qalibi olmuş QHT-lərin Şura Katibliyi ilə
qrant müqaviləsini imzalaması üçün müvafiq sənədlərin elektron
qaydada razılaşdırılması və bu proses başa çatdıqdan sonra müqavilə
bağlanması vaxtını QHT-lərin sərbəst seçə bilməsi məqsədilə
yaradılır. Bu xidmət vasitəsilə qrant müqaviləsinin bağlanması üzrə
aidiyyatı sənədlərdə müvafiq düzəlişlərin aparılmasını və müqavilənin
imzalanması üçün dəqiq vaxtın müəyyənləşdirilməsini, beləliklə, bütün
prosesin “vahid pəncərə” sistemi üzrə həyata keçirilməsini təmin edilir.
Bununla da, Şura ilə QHT arasında müqavilə bağlanması üçün zəruri
olan sənəd dövriyyəsi tam şəkildə elektronlaşır. Şura ilə QHT-lər

arasında kommunikasiyanı daha rahat və asanlaşdırmaq, vaxt itkisinin
və əlavə resursların cəlb edilməsinin qarşısını almaq, şəffaflığı daha
da artırmaq elektron xidmətin digər üstünlüklərindəndir.
Layihələrin idarə edilməsi və e-hesabat proqramı Şuranın təqdim
etdiyi növbəti yenilikdir. Əslində, Şura tərəfindən 2013-cü ildən
etibarən QHT layihələri üzrə hesabatların elektron qəbulu
məqsədilə e-hesabat proqram təminatı yaradılıb. Bu proqram icra
olunan layihələrin nəticələri üzrə təsviri və maliyyə hesabatlarının
qəbulu prosesini həyata keçirir. Lakin, Şuranın apardığı müşahidələr
və monitorinqlər, etdiyi təhlillər, eləcə də, QHT-lərdən daxil olan
təkliflər layihələrin idarə edilməsi və hesabatların qəbulu üzrə elektron
proqramın yenilənməsini və təkmilləşdirilməsini zəruri edirdi. Buna
görə, 2019-cu ildən etibarən Şuranın göstərdiyi elektron xidmətlərin
keyfiyyətinin və funksionallığının daha da artırılması, yuxarıda qeyd
olunan problemlərin aradan qaldırılması, eyni zamanda xidmətin digər
elektron xidmətlərlə inteqrasiya olunaraq vahid mərkəzdə cəmlənməsi
məqsədilə “Layihələrin idarə edilməsi və e-hesabat” adlı yeni proqram
tətbiq ediləcək. Bu proqrama görə, QHT layihələrinin idarəedilməsi və
hesabatların (təsviri və maliyyə) qəbulu tamamilə elektronlaşdırılacaq
və vahid baza üzərindən aparılacaq. Bundan başqa, proqram
layihələrin yekunlarına dair müvafiq statistika və ümumiləşdirmələrin
aparılmasını təmin edəcək. QHT-lər Şuranın bütün elektron
xidmətlərinə vahid şifrə ilə giriş imkanı əldə edəcəklər. Layihə
idarəedilməsi və hesabatların qəbulu ilə bağlı yazışmalar eyni
zamanda QHT-lərin e-mail ünvanlarına avtomatik olaraq göndəriləcək
ki, bu da qarşılıqlı əlaqələrin operativliyini yüksəldəcək və
kommunikasiyada olan bütün çətinlikləri aradan qaldıracaq.
Şuranın təklif etdiyi növbəti önəmli və böyük yeniliklərdən
biri “QHT layihələrinin hesabatlıq vəziyyətinin onlayn müşahidəsi”
proqramıdır. Bəlli olduğu kimi, hazırda QHT-lərin hesabatlıq
vəziyyətində bir sıra nöqsanlar və çatışmazlıqlar müşahidə olunur.
Belə ki, bəzi QHT-lər hesabatları qrant müqaviləsində qeyd olunan
vaxtda və tələblərə uyğun səviyyədə təqdim etmir. Həmçinin,
hesabatda aşkarlanan nöqsanların aradan qaldırılması müəyyən
olunmuş müddətdə həyata keçirilmir. Nəticədə, Şuranın layihələrin
idarəedilməsi qaydalarının müvafiq tələbləri və hesabatların vaxtında

təqdim olunması ilə bağlı müqavilə öhdəlikləri pozulur. Bu səbəbdən
QHT hesabatlığında yol verilən nöqsan və çatışmazlıqları aradan
qaldırmaq, bu sahədə ictimai nəzarəti təmin etmək, QHT-lərin
məsuliyyətini və hesabatlıq intizamını gücləndirmək məqsədilə yeni
onlayn müşahidə proqramı yaradılır. Bu proqram vasitəsilə QHT
nümayəndələri və digər vətəndaşlar bütün layihələr üzrə hesabatlıq
vəziyyətini onlayn müşahidə edə biləcəklər. Hesabatın təqdim olunma
müddəti Şura ilə QHT arasında imzalanmış qrant müqaviləsində təsbit
olunur.
Hesabatın
gecikdirilməsi ilə
bağlı
aşağıdakı məhdudiyyət
tədbirlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur:
1. 5 iş günündən – 15 iş gününədək gecikdirildiyi halda rəsmi
xəbərdarlıq edilir;
2. 16 iş günündən – 30 iş gününədək gecikdirildiyi halda layihənin
icrasına ayrılan maliyyə vəsaitinin sonuncu tranşı ödənilmir və Şuranın
növbəti qrant müsabiqəsində iştirak etmək hüququndan məhrum edilir;
3. 31 iş günündən – 60 iş gününədək gecikdirildiyi halda 1 il
müddətinə Şuranın elan etdiyi müsabiqələrdə iştirak etmək
hüququndan məhrum edilir;
4. 61 iş günündən artıq gecikdirildiyi halda 2 il müddətinə Şuranın
elan etdiyi müsabiqələrdə iştirak etmək hüququndan məhrum edilir və
ayrılmış vəsaitin qaytarılması üçün müvafiq tədbirlər görülür.
“Konsultativ dəstək üzrə onlayn xidmət” Şuranın növbəti ildən
tətbiq edəcəyi yenilikdir. Belə ki, Şura 2019-cu ildən etibarən layihə
təkliflərinin hazırlanması və təqdim olunması, layihələrin idarə
edilməsi, mühasibatlıq, hüquq məsələləri, beynəlxalq əlaqələr,
ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması, QHT-lərin təsis sənədlərinin
hazırlanması, QHT-lərin idarə olunması və QHT fəaliyyətinə aid olan
digər mövzular üzrə konsultativ xidməti onlayn formada təşkil edəcək.
Bununla yanaşı, konsultativ xidmətin mövzuları QHT-lərin istək və
təklifləri əsasında da müəyyən ediləcək. Bu xidmət Şuranın rəsmi
facebook səhifəsi üzərindən canlı yayımlanacaq və müzakirələrin
interaktivliyi təmin ediləcək. Müzakirə olunacaq mövzu barədə QHTlərə sosial şəbəkələr vasitəsilə məlumat veriləcək. Onlayn konsultativ
xidmət hər həftənin müəyyən günü (indiki halda çərşənbə günü, saat
15:00-dan 16:00-dək) təşkil olunacaq. Bundan başqa, QHT

nümayəndələri onları maraqlandıran sualları istənilən zaman Şuranın
rəsmi feysbuk səhifəsinin ismarıc qutusuna ünvanlaya bilər.
QHTinnovasiya.az
saytının
yaradılmasında
məqsəd QHT
layihələrində ideya qıtlığı və problemlərin həllinə bəsit yanaşmaların
ardan qaldırılması, QHT sektorunun artan tələbatını qarşılamaq,
mövcud çağırışlara cavab vermək, Azərbaycanın milli maraqlarını ölkə
daxilində və xaricində yüksək səviyyədə təmsil etmək məqsədilə
mövcud kadrların potensialını səfərbər etmək və yeni kadr hazırlığını
həyata keçirmək, QHT sektorunda çalışan və ya çalışmaq istəyən
çoxsaylı könüllülər haqqında məlumat bazasını hazırlamaq və onları
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına və dövlət quruculuğu prosesinə
yaxından cəlb etməkdən ibarətdir. Saytın strukturu əsasən İdeya
bankı, Kadr bankı, Könüllü bankı, Ekspert bankı və Təlim
Bankı bölmələrindən ibarət olacaq.
Şura tərəfindən təkilfi oluna növbəti yenilik, QHT təmsilçilərinin,
vətəndaşların Apelyasiya komissiyasının iclasında onlayn iştirak
imkanını yaratmaqdır. Məlum olduğu kimi, şəffaflığı və ədalətliliyi
təmin etmək üçün Şuranın Apelyasiya komissiyası qrant
müsabiqələrinin nəticələri ilə bağlı Şuranın qəbul etdiyi qərardan
narazı qalan QHT-lərin müraciətlərinə baxır. Komissiyaya müraciətlər
onlayn şəkildə qəbul edilir. Apelyasiya komissiyasının iclasları QHT
nümayəndələrinin bilavasitə iştirakı ilə Şuranın inzibati binasında
keçirilir. Komissiyanın iclaslarına müstəqil ekspertlər və KİV
nümayəndələri dəvət olunur. Bir sıra hallarda sağlamlıq imkanları
məhdud olan, o cümlədən regionlarda fəaliyyət göstərən QHT
nümayəndələri Apelyasiya komissiyasının iclaslarında şəxsən iştirak
etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu səbəbdən Şura 2019-cu ildən etibarən
sağlamlıq imkanları məhdud olan və regionlarda fəaliyyət göstərən
QHT nümayəndələrinə Komissiyanın iclaslarına birbaşa qatılmadan,
onlayn (video görüntülü) şəkildə müzakirələrdə iştirak imkanı
yaradacaq.
Şuranın təklif etdiyi sonuncu yenilik “QHT Şurası” mobil tətbiqetmə
proqramı haqdadır. Məlumdur ki, Şuranın ictimaiyyətlə əlaqələr və
informasiya
təminatını
həyata
keçirmək
məqsədilə
qurumuncssn.gov.az rəsmi internet saytı, qhtxeber.az informasiya
portalı, e-qht.az elektron xidmətlər portalı və eləcə də, Şuranın

feysbuk, tvitter və yutub sosial şəbəkələrində səhifələri fəaliyyət
göstərir. Şuranın fəaliyyəti, göstərdiyi xidmətlər, tətbiq etdiyi yeniliklər
haqqında QHT-ləri və geniş ictimaiyyəti operativ məlumatlandırmaq və
onların Şuranın informasiya resurslarından istifadəsini daha da
asanlaşdırmaq məqsədilə yeni mobil tətbiqetmə proqramı yaradılıb.
Bu proqram mobil telefon istifadəçilərinə onlayn və oflayn rejimdə
Şuranın fəaliyyəti haqqında istənilən məlumatla tanış olmaq imkanı
verir. Proqramı ödəniş etmədən Google Play Store-dan “QHT Şurası”
ifadəsini yazaraq telefona yükləmək olar. Proqramın ən böyük
üstünlüyü oflayn rejimdə asanlıqla istifadəsinin mümkün olmasıdır. Bu
proqram vasitəsilə QHT-lər və geniş ictimaiyyət üçün Şuranın
fəaliyyəti barədə vahid və mərkəzləşdirilmiş qaydada məlumat əldə
etmək imkanı yaradılır, qrant müsabiqəsinin elanı, nəticələri və Şura
ilə bağlı digər mühüm xəbərlər xüsusi bildiriş formasında proqram
istifadəçilərinə dərhal göndərilir. Bununla da Şuranın informasiya
təminatı müasir tələblərə uyğunlaşdırılır.
2. Hesabat dövrü ərzində dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyəti
institutları arasında əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra
əsaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir.
2018-ci ilin may ayının 18-də AMEA Hüquq və İnsan Haqları
İnstitutunda "Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti" İctimai Birliyinin sədri Tahir
Xudiyev "Qaçqın, məcburi köçkün, müharibə veteranları, əlil və
sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin, məhbusların və ailə
üzvlərinin problemlərinin həllinə dəstək" layihəsi üzrə tədbir
keçirmişdir. Həyata keçirilən layihənin icrası zamanı qaçqın, məcburi
köçkün, müharibə veteranları, əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şəxslərin, eləcə də məhbusların özlərinin və ailə üzvlərinin tibbi-sosial,
hüquqi, psixoloji problemlərinin öyrənilərək həllinə nail olunacağına, bu
istiqamətdə onlarla maarifləndirmə işləri aparılacağına, həmçinin
məhbusların hələ Cəza Çəkmə Müəssisələrindən başlayaraq həyata
adaptasiyasına və reabilitasiyasına köməklik göstərilməsi nəzərdə
tutulub. Tədbirdə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru, tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Leyla İmanova, AMEA Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi
işçisi, fəlsəfə elmləri doktoru, "Qabaqcıl maarif xadimi" Mir Müstəqil
Ağayev, Ağsaqqallar Şurasının üzvü, filologiya elmləri doktoru, “Qızıl
Qələm” mükafatı laureatı, metodist-müəllim İmaməddin Zəkiyev,

Ombudsman Aparatı Hüquqi Maarifləndirmə Sektorunun müdiri
Müqalib Mahmudov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
əməkdaşı Tural Malik Vəlizadə, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Əsmər Musayeva, Mədəniyyət
Nazirliyinin əməkdaşı Pərvanə Abdullayeva, Ədliyyə Nazirliyinin
əməkdaşı Liza Xanməmmədova, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
əməkdaşı Azad Quliyev, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Təlimə Dəstək
Mərkəzinin psixoloqu Səidə Musayeva iştirak ediblər.
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun konfrans zalında
“Cəfər Cabbarlı adına mədəniyyət, elm və təhsilin inkişafına yardım”
İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Cəfər Cabbarlı və milli istiqlal hərəkatı”
adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbiri AMEA-nın Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açıb və kitab haqqında
geniş məlumat verib. Daha sonra layihənin rəhbəri C.Cabbarlı Ev
Muzeyinin direktoru, təşkilat sədri Qəmər Bağırova bildirib ki, kitab
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə “Təhsil
müəssisələrində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
mövzusuna həsr olunan əsərlərin, vətənpərvərlik ideyalarının təbliği”
layihəsi çərçivəsində “C.Cabbarlı adına mədəniyyət,elm və təhsilin
inkişafına yardım” İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb.
24 may 2018-ci il tarixində Bakı şəhəri Yasamal rayonu Heydər
Əliyev Mərkəzində, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə
yardımı ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda dövlətçilik və seçki
mədəniyyəti: son 100 illik yolda mövzusunda tədbirlərin keçirilməsi”
layihəsi çərçivəsində seminar keçirilmişdir. Tədbir Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuşdu və maarifləndirici
xarakter daşıyırdı. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Unversitetinin və Bakı 1 saylı Baza Tibb Kollecinin tələbələri
və Yasamal rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin əməkdaşları iştirak
etmişlər. Seminarı mərkəzin məsul işçisi Azər Zeynəlzadə açaraq
tədbirin əhəmiyyətini vurğulamış və seminar aparıcılarını təqdim
etmişdir.
21 iyun 2018-ci il tarixdə Bakı şəhəri Nizami rayonu İcra
Hakimiyyətinin və Heydər Əliyev mərkəzinin yardımı və təşəbbüsü

ilə rayonun 32 saylı tam orta məktəbinin akt zalında, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda
dövlətçilik və seçki mədəniyyəti: son 100 illik yolda mövzusunda
tədbirlərin keçirilməsi” layihəsi çərçivəsində seminar – treninq
keçirilmişdir. Tədbir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyinə həsr olunmuşdu və maarifləndirici xarakter daşıyırdı.
Tədbirdə Nizami rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri, o cümlədən:
ərazidə fəaliyyət göstərən tam orta təhsil məktəblərinin, tibb
müəssisələrinin, SOCAR-ın əməkdaşları iştirak etmişlər. Tədbiri
məruzəçi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəna Mirzəzadə açmışdır.
Şuranın maliyyə dəstəyi ilə “Gənc mühasiblər” İctimai Birliyinin
“Universitetlərdə yeni standartlara uyğun mühasibat uçotu üzrə vahid
tədris proqramının hazırlanması və müzakirələrin keçirilməsi” adlı
layihəsi çərçivəsində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilib. 12 iyun 2018ci il tarixdə Odlar Yurdu Universitetində tədbir təşkil olunub və
ekspertlərin iştirakı ilə mövcud mühasibat uçotu proqramı nəzərdən
keçirilib. Tədbirdə Universitetin tədris işləri üzrə prorektoru Novruz
Zeynalov, kafedra müdiri Əziz Ələkbərov və kafedranın müəllim
heyəti, Gənc Mühasiblər İctimai Birliyinin sədri Solmaz Əliyeva, İqtisadi
Resursların Öyrənilməsi İctimai Birliyinin sədri Ruslan Atakişiyev,
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin vitse prezidenti Radil
Fətullayev və Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Ağamir
Əsgərov iştirak etmişlər. 22 iyun 2018-ci il tarixdə Xəzər
Universitetində tədbir təşkil olunub və ekspertlərin iştirakı ilə mövcud
mühasibat uçotu proqramı nəzərdən keçirilib. Tədbirdə Gənc
Mühasiblər İctimai Birliyinin sədri Solmaz Əliyeva, Audit üzrə
mütəxəssis Mehdi Babayev, İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin
vitse prezidenti Radil Fətullayev və Universitetin müəllim heyəti iştirak
ediblər. 4 iyul 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Əmək və Sosial
Münasibətlər Akademiyasında ekspertlərin iştirakı ilə mövcud
mühasibat uçotu proqramı nəzərdən keçirilib. Görüşdə Akademiyanın
tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektoru Sirac Məmmədov, “Maliyyə və
mühasibat uçotu” kafedrasının müdiri dosent Gülnarə Hacıyeva və
kafedranın müəllim heyəti, Gənc Mühasiblər İctimai Birliyinin sədri
Solmaz Əliyeva, Bakı Mühəndislik Universitetin Mühasibat uçotu və

audit kafedrasının müdiri dosent Firudin Sultanov, SİNAM şirkətinin
nümayəndələri Elşən Şərifov və İbrahim Süleymanov iştirak ediblər.
May ayının 25-də «Əks-səda» Beynəlxalq Jurnalist Tədqiqatları
Mərkəzi İctimai Birliyi Goranboy rayonu, Gənclər Mərkəzində
“Təhlükəsiz gələcək-Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin ictimai təbliği”
mövzusunda 35 nəfərin iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil etmişdir.
Tədbirdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin regional idarəsinin,
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin regional
idarəsinin və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
nümayəndələri və Goranboy rayon ictimaiyyətinin nümayəndəsi iştirak
ediblər. Layihə rəhbəri Sevinc Kərimova layihənin məqsədindən söz
açaraq qeyd edib ki, layihənin məqsədi dayanıqlı inkişaf anlayışının və
bununla bağlı dövlətlərin və hər bir vətəndaşın öhdəliklərin ictimaiyyət
arasında təbliği və bu anlayışların dərk edilməsi yolunda
maarifləndirici tədbirlərdən ibarətdir. O, bildirib ki, layihə dövlətimizin
tərəfdaş çıxdığı Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin tələbləri və
məhdudiyyətləri üzrə öhdəliklərin icrası ilə bağlı fəaliyyətlərə dəstək
olmaq vəzifəsini daşıyır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
əməkdaşları Şahin Məmmədov, Səfər Rüstəmov, Afiyət Mikayılov və
Qorxmaz Həsənli, İqtisadiyyat Nazirliyinin Gəncə Qazax regional
idarəsinin əməkdaşı Orxan Binnətzadə mövzu ətrafında çıxışlar edib
və səmərəli təkliflər səsləndiriblər. Tədbir zamanı davamlı inkişafın
dayaqları olan ətraf mühit, kənd təsərrüfatının inkişafı məsələləri,
mövcud vəziyyət və çıxış yolları üzərində fikir mübadiləsi aparılıb.
4 iyul
2018-ci il tarixdə Azərbaycan Gənclərinin Avropaya
İnteqrasiyası Təşkilatının (AGAT) nəzdində fəaliyyət göstərən “Etika
Akademiyası” Fərdi İnkişaf Mərkəzində “Qarabağ” adlı mobil
tətbiqetmənin təqdimatı keçirilib. Layihənin əsas məqsədi dünya mobil
tətbiqetmələr
sırasında
Qarabağla
bağlı
reallıqların
yeni
texnologiyalardan
istifadə
etməklə
ictimaiyyətə
çatdırılması,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə fəaliyyət
göstərən yerli və xarici ekspertlərə, soydaşlarımıza gündəlik xəbər
çatdırılmasını asan və rahat yolla təmin etmək, Qarabağ haqqında
məlumatları çağdaş dövrün tələblərinə uyğun vahid mobil bazaya
yığmaqdır. Tədbirdə Prezident Administrasiyasından sektor müdiri
Vüsal Quliyev, Gənclər Fondundan Orxan Ərəbov, Yeni Azərbaycan

Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov və s. iştirak edib.
30 avqust 2018-ci il tarixdə Şura və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qeyri-hökumət təşkilatları və dini
icmalar: birgə fəaliyyətin təşkili” adlı konfrans keçirilmişdir. Tədbirdə
ölkəmizin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının dini dəyərlərimizin
qorunması və təbliğində hər zaman milli və dövlətçilik maraqlarımızdan
çıxış etdiyi və ölkəmizdə əsrlərcə mövcud olan multikultral ənənələrin
davamlı olmasına töhvə verdikləri qeyd edilmişdir. Bildirilmişdir ki, Şura
ilə Komitə hər zaman sıx əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərirlər. Eyni
zamanda, mövcud problemlərin həllində ictimaiyyətin, o cümlədən
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının daha yaxından iştirakının təmin
olunması üçün Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qafqaz
Müsəlmanları Ruhani İdarəsi və ixtisaslaşmış QHT-lərdən ibarət ictimai
platformanın yaradılmasına dair təklif tədbir zamanı səsləndirilmişdir.
3. Şuranın fəaliyyəti üçün dövlət büdcəsindən ayrılacaq vəsaitin
növbəti ildə artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyinə 2018-ci ilin birinci yarımilliyində müraciət göndərilmişdir.
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”
İnkişaf Konsepsiyasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və daha da
möhkəmləndirilməsi məqsədilə “QHT Evləri”nin, QHT tədris
mərkəzlərinin yaradılması barədə konkret vəzifələr müəyyən edilmişdir.
Bu çərçivədə Quba şəhərində regional QHT-lərin resurs və təlim
mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə yeni, müasir tələblərə cavab verən “Quba
QHT Evi”nin tikintisinin Dövlət İnvestisiya Planına daxil edilməsi ilə
bağlı məktub 5 iyun 2014-cü ildə
Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat naziri cənab Şahin Mustafayevə ünvanlanmışdır.
5. 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 11
dövlət orqanının QHT-lərə təqdim etdikləri qrant vəsaitinin Şura ilə
razılaşdırılması nəzərdə tutulur.

2018-ci il ərzində 3 dövlət orqanından 99 layihə razılaşdırılması
üçün Şuraya daxil olmuş və təqdim olunan layihələr araşdırıldıqdan
sonra müvafiq rəy verilmişdir.
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 qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət
dəstəyi Konsepsiyası”na uyğun olaraq Şuranın 2018-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 alternativ
və dəstəkverici təsisatlar qismində ictimai həyatın müxtəlif sahələrində
mövcud olan problemlərin həllinə cəlb etməkdən ibarətdir.
QHT-lərin öz təklif və şikayətlərini asanlıqla Şuraya çatdıra
bilmələri, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin daha şəffaf və opertiv
qurulması üçün 1672 nömrəli qaynar xətt xidməti yaradılmışdır. QHTlərin təklif və şikayətlərinin qəbulu üçün Şuranın 1672 nömrəli qaynar
xəttinə 2018-ci il ərzində 17 müraciət daxil olmuşdur. Daxil olan hər bir
müraciət araşdırılmış və müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2018-ci il
tarixli 852 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər
üçün Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, Şura yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin sistemli və mütəmadi qaydada təbliğat-təşviqatının
təşkili üçün müvafiq tədbir və işlərin təşkili prosesində QHT-lərin
iştirakını təmin edəcək və müvafiq dövlət və yerli özünüidarəetmə
orqanlarının yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair qərarlarının qəbulu və
bu sahə ilə bağlı digər fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkili məqsədilə
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakçılığının formalarına dair
təkliflər hazırlayaraq, həmin təkliflər əsasında ictimai iştirakçılığın təşkil
olunması prosesində iştirak edəcək.
8. Mühüm dövlət proqramlarının hazırlanması prosesinə 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.
9. 2018-ci il ərzində də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı QHT-lərin layihələri dəstəklənmiş və müxtəlif
tədbirlər təşkil olunmuşdur. Konsepsiyada göstərilən ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı QHT-lərin
potensialından daha səmərəli istifadə olunması ilə əlaqədar Şura
səmərəli fəaliyyət həyata keçirmişdir:
• Şura 2018-ci
ildə keçirdiyi qrant müsabiqələri çərçivəsində
“Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq
siyasəti
nəticəsində
yaranmış
regional
təhlükəsizlik,
humanitar və sosial-iqtisadi problemlər barədə beynəlxalq
ictimaiyyətin məlumatlandırılması” istiqamətində 41 layihəyə
301.000 AZN ayrılmışdır. Layihələrin əhatə etdiyi əhali qrupunun
sayı təxminən 3870 nəfər olmuşdur. Qeyd olunan istiqamət üzrə
keçirilmiş layihələr çərçivəsində 7 kitab, 4 kitabça, 9 buklet, 3
informativ plakat və 1 jurnal çap olunmuşdur. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti nəticəsində
yaranmış regional təhlükəsizlik, humanitar və sosial-iqtisadi
problemlər barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına
dair 2 dəyirmi masa, 58 tədbir, 5 təlim keçirilmiş, eləcə də 7 sosial
çarx, 2 sayt və 7 film hazırlanmışdır. Layihələr 31 rayon və
şəhərdə həyata keçirilmişdir.
• “XX əsrin əvvəllərində itirilmiş torpaqlarımızın (Göyçə,
Zəngəzur, İrəvan) tarixinin, toponimikasının, mətbəxinin və
mədəniyyətinin öyrənilməsinə və təbliğinə dair təşəbbüslər”
istiqaməti üzrə 6 layihəyə 38.000 AZN ayrılmışdır. Layihələrin
əhatə etdiyi əhali qrupunun sayı təxminən 430 nəfər olmuşdur.
Qeyd olunan istiqamət üzrə keçirilmiş layihələr çərçivəsində 1

•

•

•

kitab, 7 buklet və 1 kitabça çap olunmuşdur. XX əsrin əvvəllərində
itirilmiş torpaqlarımızın (Göyçə, Zəngəzur, İrəvan) tarixinin,
toponimikasının, mətbəxinin və mədəniyyətinin öyrənilməsinə və
təbliğinə dair təşəbbüslərə dair 6 tədbir təşkil edilmiş və 2 film
hazırlanmışdır. Layihələr 6 rayon və şəhərdə həyata keçirilmişdir.
Layihələr 2 şəhərdə həyata keçirilmişdir.
“Azərbaycanlıların 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan
deportasiya olunması ilə bağlı faktların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması” istiqaməti üzrə 4 layihəyə 31.000 AZN ayrılmışdır.
Layihələrin əhatə etdiyi əhali qrupunun sayı təxminən 230 nəfər
olmuşdur. Qeyd olunan istiqamət üzrə keçirilmiş layihələr
çərçivəsində 1 kitab və 2 buklet çap olunmuşdur. Azərbaycanlıların
1948-1953-cü illərdə Ermənistandan deportasiya olunması ilə bağlı
faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına dair 4 tədbir keçirilmiş,
eləcə də 2 film və 1 sayt hazırlanmışdır. Layihələr 2 şəhərdə
həyata keçirilmişdir.
“İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonun maddi
mədəniyyət abidələrinin, toponimlərinin saxtalaşdırılması,
qanunsuz iqtisadi fəaliyyət və təbii sərvətlərin istismarına dair
faktların beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması” istiqaməti üzrə 6
layihəyə 38.600 AZN ayrılmışdır. Layihələrin əhatə etdiyi əhali
qrupunun sayı təxminən 270 nəfər olmuşdur. İşğal edilmiş Dağlıq
Qarabağ və ətraf 7 rayonun maddi mədəniyyət abidələrinin,
toponimlərinin saxtalaşdırılması, qanunsuz iqtisadi fəaliyyət və
təbii sərvətlərin istismarına dair faktların beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması məqsədilə 7 maarifləndirici tədbir təşkil edilmiş, 1 film,
2 kitabça, 1 buklet, 3 digər nəşr məhsulları çap olunmuşdur.
Layihələr 2 şəhərdə (Bakı və Debretsen) həyata keçirilmişdir.
“1988-ci
ildən
Ermənistandan
deportasiya
olunmuş
azərbaycanlıların pozulmuş əmlak hüquqlarının təmin
olunması ilə bağlı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə
müraciətlərin təşkili” istiqaməti üzrə 1 layihəyə 6.800 AZN
ayrılmışdır. Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası
ictimai birliyinin “1988-ci ildə Ermənistandan deportasiya olunmuş
azərbaycanlıların pozulmuş əmlak hüquqlarının təmin olunması ilə
bağlı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciətlərin

təşkili” layihəsi çərçivəsində qaçqın və məcburi köçkünlərlə
görüşlər təşkil edilmiş, əldə edilən faktların yayımlanması üçün
posterlər hazırlanmış, Azərbaycan Respublikası Qaçqın və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində görüşlər
keçirilmişdir. Deportasiya zamanı əmlak hüquqları kobudcasına
pozulmuş 118 nəfər soydaşlarımızın sənədləri haızrlanaraq İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə göndərilmişdir.
• “Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsi
nəticəsində itkin düşmüş, əsir və girov götürülmüş şəxslərin
hüquqlarının müdafiəsinə dair təşəbbüslər” istiqaməti üzrə 6
layihəyə 45.000 AZN ayırmışdır. Layihələrin əhatə etdiyi əhali
qrupunun sayı təxminən 524 nəfər olmuşdur. 1 informativ plakat və
1 kitab çap olunub. Qeyd olunan istiqamət üzrə keçirilmiş layihələr
çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində itkin düşmüş, əsir və girov götürülmüş şəxslərin
hüquqlarının müdafiəsinə dair təşəbbüslərə dair 3 təlim və 7
maarifləndirici tədbir həyata keçirilmişdir.
Azərbaycanın İşğal Olunmuş Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət
Abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin “Ermənistanın işğalçılıq
siyasəti nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı itki və tələfatlar
barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması” layihəsi
çərçivəsində Şuşanın mədəni irsinə aid olan tarix və mədəniyyət
abidələrinin sayları dəqiqləşdirilib. Bu ərazidəki abidələrin sayı barədə
məlumat hazırlananda hər bir abidənin görüntüsü əldə edilmiş, yerləri
və coğrafi əraziləri və hal-hazırdakı vəziyyətləri müəyyənləşdirilmişdir.
Şuşa şəhərindəki tarix və mədəniyyət abidələri, o cümlədən memarlıq
abidələrinin sayı 820, arxeoloji abidələrin sayı 73, bağ-park,
monumental və xatirə abidələrinin sayı 7, muzeylərin sayı 7, şəkil
qalereyalarının sayı 1, muzey eksponatlarının sayı 17 022 ədəd olması
müəyyənləşdirilib.
Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin “Türkiyədə Azərbaycan həqiqətlərinin
təbliği” layihəsi çərçivəsində Türkiyənin Aydın, Amasya və İzmir
şəhərlərində silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Tədbirlərdə Rasih Yılmaz
Istanbul Universitetindən 34 nəfər elm adamı, yerli 6 nəfər nüfuzlu
QHT rəhbərləri, 23 nəfər tələbə, Azərbaycan səfirliyinin nümayəndəsi,
Azərbaycanın Savalan qrupu, Türk Dünyası Topluluğu başqanı Selim

Öztürk, 4 KİV nümayəndəsi, 3 yerli televiziyalar və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak edib.
“Azərbaycan-Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım” İctimai
Birliyinin “Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq
siyasəti nəticəsində yaranmış regional problemlər barədə Bolqarıstan
ictimaiyyətinin məlumatlandırılması”
layihəsi çərçivəsində Bolqar
dilində 500 ədəd AKKORD jurnalı çap olunaraq Bolqarıstan
ictimaiyyətinə təqdim olunub. Bununla yanaşı müqəddəs Kliment Oxrid
adına Sofiya Universitetində konfrans keçirilib. Bolqarıstan
Respublikasının deputatı Dora Yankovla, Bolqarıstanın Azərbaycanda
birinci səfiri Yüksəl Əhmədlə, Bolqarıstan Yazıçılar Birliyin üzvləri və
müxtəlif KİV-ləri təmsil edən 14 jurnalistlə görüşlər keçirilib.
"Mədəniyyətin və Milli Ənənələrin Təbliği" İctimai Birliyinin “1918-ci
ilin mart-aprel aylarında daşnakların azərbaycanlılara qarşı törətdiyi
soyqırıma dair “Soyqırımı: 100 İL” sənədli filminin çəkilməsi” layihəsi
çərçivəsində “Soyqırım: 100 il” filmi hazırlanmışdır. Cari ilin iyul ayında
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində filmin təqdimatının keçirilməsi
nəzərdə tutulub.
"Öyrədərək Öyrənirik" Gənclərin İntellektual İnkişafına Dəstək
İctimai Birliyinin “Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq
siyasəti nəticəsində regionun ekologiyasına dəyən ziyan barədə
maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi” layihəsi çərçivəsində “Qara
Bağ – Ekoloji terrorun annotasiyası” adlı qısametrajlı sənədli film
hazırlanıb. Filmin təqdimatı Şəmkir şəhərində və Qazax, Ağstafa
rayonlarında keçirilib. Təqdimat mərasimlərində həmin rayonların İcra
Hakimiyyətlərinin ictimai-siyasi və humanitar şöbələrin, yerli Gənclər və
İdman İdarələrinin, Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli
şöbəsinin, eyni zamanda digər idarə, müəssisə və təşkilatlardan olan
200-dən çox nümayəndələri iştirak etmişlər.
Azərbaycan-Slavyan Gəncləri Assosiasiyası İctimai Birliyinin
“ShushaPost.az informasiya portalının təkmilləşdirilməsi” layihəsi
çərçivəsində www.shushapost.az saytında rus dili bölməsi
yaradılmışdır.
Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi İctimai Birliyinin “”Azərbaycanın
haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması” mövzusunda SanktPeterburqda tədbirlərin təşkili” layihəsi çərçivəsində 26 may 2018-ci

ildə Sankt-Peterburq şəhərində dahi Azərbaycan şair Nizami
Gəncəvinin adını daşıyan parkda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyinə həsr olunan kütləvi bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə
azərbaycanlılarla yanaşı digər xalqların diaspor təşkilatlarının
nümayəndələri də iştirak edib. "Nevski Pyataçok" Əsgəri Memorialın
Beynəlmiləl şöhrət və xatirə xiyabanında Leninqradın müdafiəsində
həlak olmuş azərbaycanlıların xatirə lövhəsi ziyarət edilib. Rusiya
Təhsil Akademiyasının Smolnıy İnstitutunda “Azərbaycan həqiqətləri”
adlı konfrans keçirilib. Mayın 29-da Sankt-Peterburq Millətlər Evində və
Rusiya patriarxının Sankt-Peterburq şəhərindəki nümayəndəsi
Aleksandr Posadskiylə görüş keçirilib.
Müharibə Veteranı Qadınlarına Sosial Yardım İctimai Birliyinin
“Rusiya və Azərbaycan QHT-lərinin əməkdaşlığı nəticəsində əlilliyi
olan insanların problemlərinin birgə həlli yollarının araşdırılması”
layihəsi çərçivəsində 25 may 2018-ci ildə Dağıstanın Dərbənd
şəhərində Azərbaycan İqtisad Universitetinin Dərbənd şəhər filialında
tədbir həyata keçirilib. Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi
rayon filialında və Ağdam rayon Humanitar İqtisad Kollecində
“Əlillikdən heç kim sığortalanmayıb” adlı tədbir keçirilib. Bununla
yanaşı İmişli rayonunda məskunlaşmış Kəlbəcər rayonundan olan
qaçqın və məcburi köçkünlərlə, əlilliyi olan insanlarla, Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsində "Vətənimi
mənim üçün mənim ordum xilas edəcək" adlı tədbir keçirilib.
Mayın 31-də Sloveniyanın Maribor şəhərində yerləşən və
müharibə qurbanlarına həsr olunan Dobrava Memorial Park Kompleksi
ərazisində Xocalı soyqırımının qurbanlarına həsr olunan xatirə
lövhəsinin açılış mərasimi keçirilmiş və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının sədri Azay Quliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Xocalı
soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən xatirə lövhəsinin Mariborda
ucaldılması Azərbaycanın Avstriya, Slovakiya və Sloveniyadakı
səfirliyinin dəstəyi ilə mümkün olub. Bu layihə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə Sloveniya-Azərbaycan Dostluq
Assosiasiyası və Avropada Əlamətdar Qəbirstanlıqlar Assosiasiyasının

birgə əməkdaşlığı ilə həyata keçirilib.
"Azərbaycan-İraq
Mədəni
Əlaqələr"
İctimai
Birliyinin
“Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla “Qarabağın
dünəni və bugünü” mövzusunda ictimai müzakirələrin aparılması”
layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərlə
görüş keçirilib. Türkiyə, Ukrayna, Malayziya, İraq, Pakistan, Səudiyyə
Ərəbistan, Rumıniya, Macarıstan, Polşa və Latviyanın səfirlikləri ilə
Qarabağ hadisələri, işğal olunmuş torpaqlarımız haqqında müzakirələr
keçirilmişdir. Təşkilat “Qarabağın dünəni və bugünü” mövzusunda
sosial-çarx hazırlayıb və eyni zamanda ingilis, rus və Azərbaycan
dillərində 200 kitab çap etmişdir.
Türkiyənin Kayseri şəhərindəki Erciyes Universtetində Müstəqil
Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqası İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi
“Ermənistanda ortaya çıxarılan yeni sənədlərdə erməni cinayət,
satqınlıq və vəhşiliklərinin ifşası (Beynəlxalq tədbirin təşkili və
“armenianissue.info” saytının yaradılması)”adlı layihəsi çərçivəsində
beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. MAJL İctimai Birliyinin sədri professor
Qafar Çaxmaqlı-Mehdiyev Ermənistanın arxiv qurumlarında ayrı-arı
dövrlərə aid bir çox arxiv sənədlərinin rəqəmsallaşdırılması nəticəsində
onları əldə etmək imkanlarından danışıb, ermənicə olan bu sənədlərin
tərcümə edilib beynəlxalq ictimaiyyətə qazandırılmasının əsas
məqsədlərdən biri olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Layihə rəhbəri deyib
ki, bu sənədlərin bir neçə dilə tərcümə edilərək yayılması bu günə
qədər bilinməyən həqiqətləri ortaya qoyur, yeni ifşa imkanları yaradır.
O xüsusi olaraq qeyd edib ki, “erməni məsələsi“ ilə bağlı birinci
dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən materialları , kitabları, arxiv sənədlərini
və məqalələri insanlara çatdırmaq üçün internet saytı yaradılıb.
Beynəlxalq tədbirin iştirakçıları beş dildə - Azərbaycanca, Türkcə,
rusca, ingiliscə və ermənicə olan “armenianissue.info” saytı ilə tanış
olmuşdurlar.
“Skandinaviya Ölkələri ilə Mədəni və Elmi Əlaqələr” İctimai
Birliyinin “Qarabağ həqiqətləri barədə Finlandiya ictimaiyyətinin
məlumatlandırılması”
layihəsi
çərçivəsində
Helsinkidə
tədbir
keçirilmişdir. İştirakçılara Xocalı soyqırımı, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti nəticəsində yaranmış regional
təhlükəsizlik, təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı, sosial-iqtisadi

problemlər, Azərbaycanın ərazilərində qanunsuz məskunlaşma, tarixi
abidələrin dağıdılması haqqında məlumat verilib və “Xocalı soyqırımı”
filmi nümayiş edilmişdir.
Beynəlxalq Dialoq və İnkişaf Alyansının həyata keçirdiyi “İrəvan
100 il: tarixi həqiqətlər və beynəlxalq münasibətlər” layihəsi
çərçivəsində İsveç Krallığının paytaxtı Stokholm şəhərində “Sollentuna
havbud bibliotekshuset” kitabxanasında sərgi - konfrans təşkil
edilmişdir.
"Tarix və Mətbuat Araşdırmalarına Dəstək” İctimai Birliyi
tərəfindən Almaniyanın Frankfurt yaxınlığındakı Mayns şəhərində
Ermənistan Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində itkin düşmüş, əsir və girov götürülmüş şəxslərin
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, Almaniyada yaşayan Azərbaycan və
Türkiyə
diasporunun
təmsilçilərinin,
alman
ictimaiyyətinin
nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbir keçirilmişdir.
11 oktyabr 2018-ci il tarixdə Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və
Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (QAFSAM) Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının maliyyə dəstəyilə “Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin
yaratdığı problemlər haqqında əcnəbilər üçün təlimlərin keçirilməsi,
xarici mediada müxtəlif elmi məqalələrin nəşri” layihəsi çərçivəsində
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı Türkiyədə və Azərbaycanda
əcnəbi tələbələr üçün təlimlər keçirmişdir. QAFSAM sədri Araz Aslanlı
və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimi Nazim Cəfərov
bu məqsədlə Türkiyədə səfərdə olmuşdurlar. A. Aslanlı QAFSAM və
Giresun Ülkü Ocaqları tərəfindən Giresun Bələdiyə salonunda, N.
Cəfərov isə Kastamonu Universitetində QAFSAM və Kastamonu
Universiteti Gənc Tarixçilər Klubu tərəfindən birgə təşkil edilən əcnəbi
tələbələr üçün təlim-seminarda məruzə etmişdirlər. Qeyd etmək
lazımdır ki, layihə çərçivəsində təşkilat həm də Ermənistanın işğalçılıq
siyasəti ilə bağlı məqalələr hazırlayaraq Qazaxıstan, Türkiyə və
Gürcüstan mediasında yayımlamışdır.
Avropaya İnteqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən
“Azərbaycanlılara qarşı törədilən sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər
(1918-2018-ci illər)” adlı elektron kitab hazırlanıb. Kitabda Azərbaycan
xalqına qarşı ermənilər və onların havadarları tərəfindən 100 il ərzində

törədilmiş və hal-hazırda törədilməkdə davam edən sülh və insanlıq
əleyhinə cinayətlərin beynəlxalq hüquqi təhlili öz əksini tapıb. Kitabın
müəllifi hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Səyyad Məcidlidir. Həmçinin,
kitabda xarici və ölkədaxili mənbələrə əsaslanaraq, transmilli
cinayətlərin nəzəri və praktiki məqamları elmi cəhətdən araşdırılıb,
tarixi xronologiya əsasında Ermənistanın 1918-ci ildən başlayaraq
Bakıda, Qubada Gəncədə, Şamaxıda, Qaradağlıda, Xocalıda,
Ağdabanda və Azərbaycanın digər bölgələrində törətdiyi soyqırımı,
təcavüz, müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər, terror cinayətlərinin
beynəlxalq cinayət hüquqi məqamları, habelə geosiyasi və hüquqi
aspektləri təhlil olunub.
“İctimaiyyətlə Əlaqələrin İnkişafına Kömək” İctimai Birliyinin “İrəvan
haqqında filmin Amerikada təqdimatı və ictimai müzakirənin təşkili"
layihəsi çərçivəsində hazırlanmış və təşkilatın sədri, əməkdar jurnalist
və Bakı Slavyan Universitetinin professoru Şəlalə Həsənovanın müəllifi
olduğu “İrsimizə atəş açmayın” adlı sənədli film 2018-ci ilin noyabr
ayında Nyu-Yorkun Bruklin meriyasında (Brooklyn Borough Hall) ABŞ
ictimaiyyətinə təqdim olunmuşdur. Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin
dəstəyi və Azərbaycan-Amerika Qadınlar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən tədbirdə ABŞ ictimaiyyətinə təqdim olunmuş bu filmin
nümayişindən sonra çıxış edən BMT-nin qeyri-hökumət təşkilatları ilə
əlaqələr üzrə baş meneceri Jon Lieçti, Bruklin prezidentinin rusdilli
icmalar üzrə köməkçisi Marietta Rozental, Amerikada dağ yəhudiləri
icmasının rəhbəri Yakov Abramov, Özbəkistan icmasından Gülşən
Marşall, Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının rəhbəri
İradə Axundova, Türkiyə icmasından Tulin Corakçı Anit, FloridaAzərbaycan Amerika Assosiasiyasının rəhbəri Töhfə Eminova və
başqaları filmin sülhməramlı ovqatını, nadir kitabların və sənədlərin yer
almasını, dağıdılmış İrəvan məscidlərinin şəhərin xəritəsində dəqiq
yerləri göstərilməklə canlandırılmasını önəmli xüsusiyyət kimi qeyd
etmişdirlər.
“Qarabağ Azadlıq Təşkilatı” İctimai Birliyinin “İran ictimaiyyətinin
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti ilə bağlı
məlumatlandırılması” layihəsi çərçivəsində “Qarabağ müharibəsi:
Həqiqətlər və faktlar” adlı kitab fars və ərəb dillərində tərcümə olunub
və kitab çapa hazırlanıb.

“Xəzər-Gələcək naminə Tərəfdaşlıq Beynəlxalq Hərəkatı” İctimai
Birliyinin “Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq
siyasəti nəticəsində yaranmış regional təhlükəsizlik, humanitar və
sosial-iqtisadi
problemlər
barədə
beynəlxalq
ictimaiyyətin
məlumatlandırılması” layihəsi çərçivəsində təşkilat “The occuping
policy of the Armenian Republic and the problems of regional security”
adlı monoqrafiyanı Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlamışdır.
Kitabın dünya ölkələrinə yayılması üçün Avropa İttifaqının “Globe edit”
nəşriyyatı ilə danışıqlar aparılıb və nəticədə həmin nəşriyyat 10000
tirajla kitabı nəşr edərək Avropada və Amerikada yaymağa
başlamışdır.
10.
Şuranın 2018-ci ildə keçirdiyi qrant müsabiqələri çərçivəsində
90 region QHT-lərinin müxtəlif istiqamətlər üzrə layihələrinə maliyyə
dəstəyi ayrılmışdır.
Maliyyələşmə sayəsində təlim, tədbir, dəyirmi masa və
konfranslar təşkil etməklə yanaşı, QHT-lər həmçinin maddi-texniki
bazalarını da genişləndirmək imkanını əldə etmişdirlər.
Regionlarda fəaliyyət göstərən 5 QHT resurs və təlim mərkəzinin
layihələri 2018-ci il ərzində Şura tərəfindən maliyyələşdirilmişdir.
Layihələr çərçivəsində regionlarda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət
təşkilatlarına metodiki və təşkilati-texniki dəstək göstərilmişdir.

