“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası tərəfindən 2016-cı il ərzində görülmüş işlər haqqında
məlumat
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1. QHT-lərin fəaliyyətinin
stimullaşdırılması

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2016-cı
2. Dövlət orqanları ilə vətəndaş
il I qrant müsabiqəsi çərçivəsində yerli QHT-lər tərəfindən
cəmiyyəti institutları arasında
layihə təkliflərinin irəli sürülməsi üçün 14 dekabr 2015-ci il
əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi
tarixdə müsabiqə elan etmişdir. Müsabiqə nəticələrinə
3. QHT-lərin layihə və proqramlarına
əsasən qalib müəyyən edilmiş 277 yerli QHT tərəfindən irəli
maliyyə yardımının artırılması
sürülmüş layihə təklifinin 2 641 400 manat miqdarında
4.
maliyyələşməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.
“QHT evləri”nin, tədris
Maliyyələşən layihələr “Azərbaycan Respublikasının qeyrimərkəzlərinin yaradılması
5.
hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi Konsepsiyası”na
Dövlətlə ictimai təşkilatlar
uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə mövzuları əhatə
arasında əməkdaşlıq
etmişdir:
mexanizmlərinin
 İnsan hüquqları və demokratiya məsələləri;
təkmilləşdirilməsi
6. İctimai həyatın müxtəlif sahələrində
 Şəffaflıq və institusional məsələlər ;
mövcud olan problemlərin alternativ
 İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
həlli yolları ilə bağlı QHT-lərin
maarifləndirmə;
 Narkomaniya və insan alveri ilə mübarizə məsələləri;
əsaslandırılmış təkliflərinin diqqət
mərkəzində saxlanılması
 Beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri;
7. Mühüm dövlət proqramlarının
 Ətraf mühit və sağlamlıq məsələləri
hazırlanması prosesinə QHT-lərin
 Ailə, qadın və uşaq məsələlərinə dair təşəbbüslər;
cəlb olunması
 Sosial məsələlər;
8. Dövlət komissiyalarının işində QHT İqtisadi məsələlər;
lərin yaxından iştirakının təmin
 Təhsil, mədəniyyət və idman məsələləri;
edilməsi
Şura 2016-cı il II qrant müsabiqəsi çərçivəsində yerli
9. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
QHT-lər tərəfindən layihə təkliflərinin irəli sürülməsi üçün 05
aprel 2016-cı il tarixdə növbəti müsabiqəni elan etmişdir.
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Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
QHT-lərin potensialından daha
səmərəli istifadə olunması
10. Regionlarda QHT-lərin sayı
artmasının və maddi-texniki
bazası gücləndirilməsinin təşviqi
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Müsabiqə nəticələrinə əsasən qalib müəyyən edilmiş 123
yerli QHT tərəfindən irəli sürülmüş layihə təklifinin
1 243 000 manat miqdarında maliyyələşməsi haqqında
qərar qəbul edilmişdir. Bu müsabiqə aşağıda qeyd olunan
istiqamətlərdə mövzuları əhatə etmişdir:
 Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin
25 illiyi ilə bağlı tədbir və aksiyaların keçirilməsi;
 Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə bağlı tədbir və
aksiyaların keçirilməsi;
 İctimai əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı
aksiyaların keçirilməsi;
 Vətənpərvərlik mövzusunda tədbirlərin təşkili;
 Qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının
beynəlxalq
müstəvidə müdafiəsi;
 Yerli QHT-lərin beynəlxalq əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsinə dair təşəbbüslər;
 Beynəlxalq mediada Azərbaycanın maraqlarının
müdafiəsinə dair təşəbbüslər;
 Xarici sərmayənin Azərbaycana cəlb edilməsinin
təşviqi istiqamətində təşəbbüslər;
 2017-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək “IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları” ilə bağlı iştirakçı ölkələrdə
tanıtım tədbirlərinin təşkili;
 Azərbaycanın turizm potensialının xarici KİV-lər
vasitəsilə təbliği;
 QHT-lər arasında müxtəlif növlər üzrə idman
yarışlarının təşkili;
 Kənd təsərrüfatı sahəsində yerli istehsalın rəqabət
qabiliyyətinin artırılmasına dair təşəbbüslər;
 Sosial xidmət sahələrində könüllü fəaliyyətin
genişlənməsinə dair təşəbbüslər;
 Açıq hökumətin təşviqi və mədən sənayesində
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şəffaflığın artırılmasına dair təşəbbüslər.
Şura 2016-cı il III qrant müsabiqəsi çərçivəsində yerli
QHT-lər tərəfindən layihə təkliflərinin irəli sürülməsi üçün 10
iyun 2016-cı il tarixdə növbəti müsabiqəni elan etmişdir.
Müsabiqə nəticələrinə əsasən qalib müəyyən edilmiş 83
yerli QHT tərəfindən irəli sürülmüş layihə təklifinin 657000
manat miqdarında maliyyələşməsi haqqında qərar qəbul
edilmişdir.
Bu
müsabiqə
aşağıda
qeyd
olunan
istiqamətlərdə mövzuları əhatə etmişdir:
 Azərbaycançılıq ideyasının təşviqinə dair
təşəbbüslər;
 “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı”ndan irəli gələn məsələlər
üzrə təşəbbüslər;
 İstehlakçıların maarifləndirilməsi və hüquqlarının
qorunmasına dair təşəbbüslər;
 Sosial - iqtisadi inkişafa dair təşəbbüslər;
 Regional təhlükəsizlik məsələlərinə dair təşəbbüslər;
 Soyqırım, terrorizm və dini radikalizm təzahürlərinə
qarşı təşəbbüslər;
 Hüquq mədəniyyətinin inkişafına dair təşəbbüslər;
 QHT layihələrinə biznes qurumlarının dəstəyinin
təşviq edilməsinə dair təşəbbüslər.
Beləliklə, Şura 2016-cı ildə 3 qrant müsabiqəsi üzrə 483
layihəyə
4 541 400
manat
vəsait
ayırmışdır.
Bu
təşkilatlardan 6-sı Şuraya müraciət edərək müxtəlif
səbəblərə görə layihəni icra edə bilməyəcəklərini
bildirmişlər. Şura bu müraciətləri nəzərə alaraq, ümumi
dəyəri 57 000,0 manat olan 6 QHT–nin layihəsi ilə bağlı
qəbul etdiyi qərarı ləğv etmişdir.
Hesabat
dövründə
QHT-lərin
fəaliyyətinin
stimullaşdırılması üçün səfər qrantları formasında da QHT
layihələri dəstəklənmişdir. Səfər qrantlarının əsas məqsədi
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kimi Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, vətəndaş cəmiyyətinin inkşafı ilə bağlı
beynəlxalq arenalarda məruzələr etmək və s. məsələlər yer
almışdır.
Layihə təkliflərinin maliyyələşməsi ilə yanaşı, Şura
tərəfindən QHT-lərə aşağıda qeyd olunmuş istiqamətlərdə
məlumat, konsultativ, təşkilati-texniki, metodik 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. 2016-cı 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, QHT-lərin koalisiya və beynəlxalq əməkdaşlığı
haqqında materiallar ictimai müzakirəyə çıxarılmışdır.
Bundan başqa, Şura və onun fəaliyyəti haqqında ətraflı
məlumat əldə etmək üçün təşkilatın Azərbaycan və ingilis
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dillərində rəsmi saytı www.cssn.gov.az davamlı yenilənən
məlumatlarla fəaliyyətini davam etdirmişdir.
 Konsultativ dəstək
Şura Katibliyi 2016-cı ildə qrant müsabiqələri
çərçivəsində maliyyələşən layihələrin həyata keçirilməsinin
effektivliyinin artırılması məqsədilə layihə rəhbərləri və
üçün
layihələrin
idarə
olunması
və
mühasibləri
hesabatların təqdim edilməsi mövzularında təlimlər və
məlumatlandırma sessiyaları keçirmişdir. 2016-cı ilin mart
ayında hesabatların qəbulu ilə bağlı yeni yaradılmış
elektron proqramdan istifadə qaydaları ilə bağlı QHT-lər
üçün təlimlər təşkil edilmişdir. Təlimlərdə QHT-lərə Maliyyə
Nazirliyinə illik maliyyə hesabatlarını elektron qaydada
təqdim etmə qaydaları izah edilmişdir. Təlimlər Şirvan,
Quba, Mingəçevir, Şəmkir və Qəbələdə fəaliyyət göstərən
regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzində
keçirilmişdir. 200-dək QHT-nin iştirak etdiyi təlimlərdə,
həmçinin QHT-lərə kod-parol alınması, hesabatın tərtib
edilməsi və göndərilməsi qaydaları da izah edilmişdir. Şura
2016-cı ilin aprel, iyul və dekabr aylarında QHT
üçün
məlumatlandırma
sessiyaları
nümayəndələri
keçirmişdir. Şura Katibliyinin icraçı direktoru sessiyalarda
çıxış edərək müsabiqə mövzuları, qaydaları, şərtləri,
müraciət forması və layihə qəbulu üzrə elektron proqram
təminatı
haqqında
ətraflı
məlumat
vermişdir.
Məlumatlandırma sessiyalarında QHT nümayəndələrinin
sualları cavablandırılmışdır.
 Təşkilati-texniki dəstək
QHT fəaliyyətinin qanunvericiliyə və beynəlxalq
standartlara uyğun şəkildə qurulması, QHT təmsilçilərinin
idarəçilik qabiliyyətinin artırılması, QHT-lərdə kargüzarlıq
işlərinin və mühasibat uçotunun qanunun tələblərinə uyğun
aparılması, bu sahədə milli QHT-lərin bilik və bacarıqlarının
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artırılması Şuranın qarşısında dayanan başlıca vəzifələrdən
biri hesab olunur. Bu məqsədlə il ərzində bir sıra mühüm
təlimlər həyata keçirilib. Şura 08 yanvar 2016-cı ildə Quba
rayonunda “QHT şəbəkəsi üçün səmərəli idarəetmə”
mövzusunda təlim təşkil etmişdir. Təlimdə Quba, Şabran,
Xaçmaz və Siyəzən rayonlarında fəaliyyət göstərən 25 QHTnin nümayəndəsi iştirak etmişdir. Şura Katibliyinin
əməkdaşları layihə təkliflərinin hazırlanması və idarə
edilməsi haqqında təlim iştirakçılarına ətraflı məlumat
vermişlər.
Eyni mövzuda tədbir Şirvan şəhərində də
keçirilmişdir. Şirvan şəhərində Şura əməkdaşlarının iştirakı
ilə layihə təkliflərinin yazılması, onun idarə olunması,
hesabatların elektron qəbulu prosesinə edilmiş əlavə və
dəyişikliklər, eləcə də QHT-lərin illik maliyyə hesabatlarının
hazırlanması mövzularında məlumatlandırma sessiyası
keçirilmişdir. Sessiyada Şirvan şəhəri, Hacıqabul,
Sabirabad və Saatlı rayonlarında fəaliyyət göstərən QHTlərin rəhbər şəxsləri və mühasiblər iştirak etmişlər. 25
yanvar 2016-cı ildə Şura Katibliyi Qəbələdə QHT-lərə layihə
təkliflərinin hazırlanması, monitorinqi və qiymətləndirmə
metodları, büdcə xərclərinin idarə edilməsi, ictimai
problemlərin müəyyənləşdirilməsi və onların həllinə yeni
yanaşmalar mövzularında təlim təşkil etmişdir. Toplantıya
Qəbələ, Göyçay, Şəki və Oğuz rayonlarında fəaliyyət
göstərən 25 QHT-nin rəhbəri və mühasibləri qatılıb. Şura
Katibliyinin əməkdaşları layihə təkliflərinin hazırlanması,
qiymətləndirmə
metodları,
ictimai
monitorinq
və
problemlərin müəyyənləşdirilməsi və onların həllində yeni
yanaşmalar, QHT şəbəkəsi üçün səmərəli idarəetmə
ətraflı
məlumat
mövzuları
haqqında
iştirakçılara
veriblər. Bununla yanaşı layihələrdə nəzərdə tutulan xərclər
smetasının tərtib edilməsi, 2016-cı ildə Vergilər Məcəlləsinə
edilmiş dəyişikliklər, DSMF və Maliyyə Nazirliyinə təqdim
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ediləcək hesabatlar və "e-qht" elektron proqram təminatı
haqqında geniş məlumat verilib.
02 iyun 2016-cı ildə 10 ölkəni təmsil edən QHT-lərin üzv
olduğu “STOP Metsamor” Beynəlxalq QHT Koalisiyasının
təsis
konfransının keçirilməsinə təşkilati dəstək
verilmişdir.
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. Şura yaranandan
indiyədək qrant müsabiqələrinin nəticələrindən narazı qalan
QHT-lərin müraciətlərinin araşdırılması üçün Apellyasiya
komissiyası fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda QHT-lərlə
mütəmadi olaraq keçirilən görüşlərdə də onların fikirləri
dinlənilir, müraciətləri araşdırılaraq müvafiq tədbirlər
görülür. Şura Katiblik əməkdaşları tərəfindən göstərilən
xidmətlərin səviyyəsini öyrənmək, QHT-lərin ictimai nəzarət
işində aktiv iştirakını təmin etmək məqsədilə QHT-lərə
şikayət və təkliflərini birbaşa göndərmək üçün yeni xidmət
yaratmışdır.
19 dekabr 2016-cı ildə Şura QHT-lər üçün "İctimaiyyətlə
əlaqələrin qurulması” mövzusunda Quba şəhərində 2
günlük təlim keçirib. Şuranın mətbuat xidmətinin rəhbəri
Elməddin Behbud Şuranın əsasnaməsinə uyğun olaraq
QHT-lərə müxtəlif istiqamətlər üzrə, o cümlədən məlumat və
təşkilati-texniki xidmət göstərdiyini qeyd edib. E. Behbud
QHT-lərin ictimaiyyətlə əlaqələrinin icra edilən layihələrin
səmərəliyinin artırılmasında mühüm rol oynadığını deyib.
Mətbuat xidmətinin rəhbəri QHT-media əməkdaşlığının
inkişaf etdirilməsinin mexanizmləri haqqında fikirlərini
bölüşüb. 20 təşkilatın qatıldığı tədbirin təlimçisi PR
menecer, Şuranın www.qhtxeber.az saytının baş redaktoru
Sənan Nəcəfov olub. Təlimdə PR strategiyasının
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müəyyənləşdirilməsi, sosial şəbəkələr və media qurumları
ilə əlaqələrin qurulması, brifinq, mətbuat konfransının
keçirilməsi, press-relizin hazırlanması, təşkilatın fəaliyyətini
qiymətləndirmək üçün SWOT analizin aparılması və digər
mövzularda təqdimatlar edilib, qrup işləri icra olunub.
Təlim praktik məşğələlərlə davam etdirilib.
28 dekabr 2016-cı ildə Şurada ailə, uşaq məsələləri üzrə
ixtisaslaşmış QHT-lərlə görüş keçirilib. Şuraya “Ailə, qadın
və uşaq məsələləri" qrupundan üzv seçilən Azərbaycan
Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədri,
Şuranın katibi Nərgiz Eyvazova çıxış edərək təmsil etdiyi
qurumun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrin yekunlarını
müzakirə edib.
 Metodik dəstək
Şuranın 02 mart 2016-cı il tarixli 03 (144) nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən icra
olunan layihələrin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının Katibliyi tərəfindən idarə edilməsi Qaydaları”
çap
edilmişdir.
Qaydaların
kitabça
şəklində
hazırlanmasında məqsəd QHT-lər tərəfindən icra olunan
layihələrin şəffaflığının, məqsəd, nəticə və ictimai
səmərəliyinin təmin edilməsi ilə bağlı idarəetmənin təşkilatihüquqi və metodiki əsaslarını təmin etməkdən ibarətdir.
Şuranın
e-qht.az
elektron
xidmətlər
saytı
təkmilləşdirilərək yeni dizaynda istifadəçilərin sərəncamına
təqdim olunmuşdur. Bu internet saytda e-ərizə, ekspertiza,
apellyasiya, e-hesabat, Şura ilə layihələrin razılaşdırılması,
e-müraciət və e-bülleten bölmələri nəzərdə tutulmuşdur. Eərizə bölməsinin proqram təminatı təkmilləşdirilməklə QHTlərin istifadəsinə təqdim olunmuş, eləcə də yeni hazırlanmış
apellyasiya, Şura ilə layihələrin razılaşdırılması və ebülleten bölmələri yaxın zamanda istifadəyə təqdim
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olunacaq. Eyni zamanda bu saytda
müsabiqənin
keçirilməsi və layihələrinin idarə olunmasına aid hüquqi və
metodiki sənədlərdən ibarət Şuranın sənədləri bölməsi də
yaradılmışdır.
2. Hesabat dövrü ərzində dövlət orqanları ilə vətəndaş
cəmiyyəti
institutları
arasında
əməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra əsaslı tədbirlərin həyata
keçirilməsi davam etdirilmişdir.
“Türkiyə Universitetləri Məzunları" İctimai Birliyi
(TUMİB) Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin və Xaçmaz Rayon İcra
Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Xaçmaz şəhərində "Azərbaycan
multikulturalizminin region gəncləri arasında təbliği" adlı
layihəsi çərçivəsində konfrans keçirib. Layihənin əsas
məqsədi Azərbaycanda multikulturalizmin və tolerantlığın
təbliği ilə bağlı ölkədə ideoloji maarifçiliyin aparılması, eyni
zamanda gənclərin yad və radikal sektaların təsirindən
qorunmaları üçün azərbaycançılığın təməllərindən biri olan
Azərbaycan multikulturalizm siyasətinin region gəncləri
arasında daha dərindən mənimsənilməsidir. Tədbir
iştirakçıları tərəfindən Xocalı soyqırımı zamanı şəhid olmuş
insanların xatirəsi yad edilmişdir. Konfransda Xaçmaz
Rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini Ceyhun Musayev və
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin şimal bölgəsi üzrə aparıcı məsləhətçisi
Samid Seyidov iştrak etmişlər.
22 iyunda Şirvan şəhərinin Gənclər və İdman İdarəsində
“Türkiyə Universitetləri Məzunları” İctimai Birliyi (TUMİB)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə
yardımı ilə “Gənclər arasında azərbaycançılığın təbliğində
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
dini maarifçiliyin rolu” adlı layihə çərçivəsində növbəti
tədbirini keçirmişdir. Tədbirdə TUMİB-in sədri Çingiz
Bayramov, Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul işçisi
Rövşən Yolçuyev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin Şirvan bölgəsi üzrə şöbə müdiri Aydın Alıyev,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin Şirvan şəhəri üzrə
məsul nümayəndəsi Əvəz Mehralıyev, TUMİB üzvləri Əli
Fərhadov, Gülər Qasımlı, Samir Pənalıyev, Səbinə
Novruzzadə, Asif Hacıyev və Şirvan şəhərində yaşayan
gənclər iştirak etmişdirlər.
İyulun 29-da Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda “Gənc
İstedadların Maariflənmələrinə və İnkişafına Dəstək” İctimai
Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
maliyyə dəstəyi ilə “Əsl islam və islamofobiya” adlı
maarifləndirici tədbirini təşkil etmişdir. Tədbirdə Binəqədi
Rayon İcra Hakimiyyəti İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini Rauf Həsənov və Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Novruz
Nuriyev çıxış edərək dini maarifləndirmə üzrə öz
tövsiyələrini vermişlər.
Demokratik Azərbaycan Naminə Gənclərin İctimai Birliyi
(DANİB)
Lənkəranda
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının
yardımı ilə "Təhlükəsizliyi təhdid edən əsas amillər: dini
radikalizm və terrora qarşı maarifləndirmə işinin təşkili"
mövzusunda konfrans keçirmişdir. Konfransda AMEA
Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Müşfiq Şükürov, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin
İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir
müavini Aydın Məmmədov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbə müdiri Qağayi
Məmmədov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
üzrə nümayəndəliyinin əməkdaşı Samid Quliyev çıxış
edərək öz fikirlərini bildirmişdirlər.
Eləcə də qeyd olunmalıdır
ki, “Açıq hökumətin
təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı”nda açıq hökumət prinsiplərinin təşviqi və
korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətlərində qeyrihökumət təşkilatlarının layihə və təşəbbüslərinə dəstəyin
prioritet istiqamət kimi müəyyən edilməsi, “Açıq hökumət
tərəfdaşlığı” vətəndaş cəmiyyəti platformasının yaradılması
və fəaliyyətinin dəstəklənməsi, Fəaliyyət planında nəzərdə
tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti
institutları ilə əməkdaşlığın qurulması və onların
fəaliyyətinin dəstəklənməsi kimi məsələlər Şuraya həvalə
olunmuşdur. 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. Açıq Hökumətin Təşviqinə dair HökumətVətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının təqdimatı və
Azərbaycanın Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı (AHT) Beynəlxalq
Təşəbbüsündə iştirakı ilə bağlı məlumatlandırma məqsədilə
regionlarda tədbirlər keçirilmişdir. Lənkəran və Gəncə
şəhərlərində, Şəki, Sabirabad və Xaçmaz rayonlarında
keçirilən tədbirlərdə yerli dövlət qurumlarının, QHT-lərin
təmsilçiləri və digər ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
etmişlər.
Tədbirlərdə
platformanın
koordinatoru
Əliməmməd Nuriyev “Azərbaycanda Açıq Hökumət
Təşəbbüsünün tətbiqi: Açıq Hökumətin Təşviqinə dair
Hökumət-Vətəndaş
Cəmiyyəti
Dialoqu
Platforması”
mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək görülən işlər, vətəndaş
cəmiyyətinin bu proseslərdə iştirakı barədə ətraflı məlumat
vermişdir. Şura üzvü Ə.Nuriyev çıxışında 31 QHT-nin və 10
dövlət qurumunun iştirakı ilə yaradılan Açıq Hökumətin
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu
Platformasının missiyası və fəaliyyət istiqamətlərinə də
geniş yer ayırmışdır. Qeyd edərək bildirmişdir ki,
Platformanın yaradılması Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı
Təşəbbüsündən irəli gələn islahatların həyata keçirilməsinə,
bu istiqamətdə mümkün çətinliklərin aradan qaldırılmasına,
islahatlara ictimai etimadın artırılmasına əhəmiyyətli
şəkildə yardım göstərməyə imkan verəcək. Eyni zamanda
Platforma Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün ideya
və məqsədlərinin geniş auditoriya tərəfindən aydın, düzgün
qavranılması, daha səmərli nəticələrə nail olunması üçün
vacib əlverişli mühitin yaradılmasına köməklik göstərəcək.
Platformanın koordinatoru həmçinin qeyd edib ki,
vətəndaşların Azərbaycanda Açıq Hökumətin təşviqi ilə
bağlı həyata keçirilən işlərdə fəal iştirakı mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Çünki bu səylərin hədəfi məhz
vətəndaşların qərarların qəbulu prosesinə daha geniş cəlb
edilməsi, onların dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə daha
asan məlumat əldə edə bilməsi, hesabatlılıq və şəffaflığın
daha yüksək səviyyədə təmin olunmasıdır. Keçirilən
tədbirlərdə iştirakçıların sosial, iqtisadi və
hüquqi
mövzulara aid sualları da cavablandırılmışdır.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr
2015-ci il tarixli 652 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət orqanları tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatlarına
qrant verilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası ilə razılaşdırılması Qaydası” və 21 oktyabr 2016-cı
il tarixdə “Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan
ərazisində
qrantların
verilməsi
Respublikasının
prosedurunda “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında
1083 nömrəli Fərmanı QHT-lərin layihə və proqramlarına
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maliyyə yardımının artırılması sahəsində hüquqi bazanın
daha da genişlənməsi üçün əsas olmuşdur.

4.“QHT evləri”nin, tədris mərkəzlərinin yaradılması ilə
bağlı qeyd olunmalıdır ki, 18 mart 2015-ci il tarixdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ilə Türkiyə
Respublikası Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi
(TİKA) Bakı Proqram Koordinatorluğunun əməkdaşlığı
çərçivəsində Bakıda müasir şəraitə malik və zəruri
avadanlıqlarla təchiz edilmiş “Bakı QHT-lərinin Resurs və
Təlim Mərkəzi” fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəzin əsas
məqsədi QHT sektorunda fəaliyyət göstərənlərin bu sahədə
zəruri olan bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən
ibarətdir. Bundan başqa bölgələrdə (Mingəçevir, Şirvan,
Quba, Qəbələ, Şəmkir) fəaliyyət göstərən Resurs və Təlim
Mərkəzləri region QHT-lərinin bilik və bacarıqlarının inkşaf
etdirilməsində
mühüm rol oynayır. Resurs Təlim
mövcudluğu
QHT-lərin
regionlarda
Mərkəzlərinin
reallaşdırdığı təşəbbüslərin daha dolğun, dinamik,
qurulmasına, səmərəli nəticələr əldə edilməsinə də əlavə
imkan yaradır. Bütün bunları nəzərə alaraq Şura daha bir
neçə regionda (Lənkəran və Zaqatala) RTM-nin
yaradılmasını nəzərdə tutur.
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 QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ilə
razılaşdırılması Qaydası” təsdiq edilmişdir. Bu sənədin
edilməsilə
dövlət
orqanları
ilə
QHT-lərin
qəbul
əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi üçün hüquqi baza
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genişlənmişdir. Bu Qaydaya əsasən 9 dövlət orqanının
QHT-lərə təqdim etdikləri qrant vəsaitinin Şura ilə
razılaşdırılması nəzərdə tutulur. Burada məqsəd dövlət
orqanları tərəfindən QHT-lərə təqdim etdilən qrant
vəsaitlərin ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə
etməsindən ibarətdir. Bu Fərmanın icrası ilə əlaqədar 2016cı il ərzində 6 dövlət orqanından 95 layihə razılaşdırılması
üçün Şuraya daxil olmuş və Şura tərərfindən 75 layihəyə
müsbət 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 2016-cı ildə həyata
keçirilən üç 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.
Eyni zamanda layihə təklifi və proqramları ilə bağlı
maliyyə yardımının göstərilməsindən kənar çərçivədə də bu
işlər davam etdirilir.
7-8. Mühüm dövlət proqramlarının hazırlanması
QHT-lərin
cəlb
olunması
və
dövlət
prosesinə
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
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Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
hakimiyyəti orqanlarının yanında QHT-lərin məşvərətçi
statusla iştirak etdikləri İctimai şuralar yaradılmış və bu
Yaradılmış İctimai şuralar
proses davam etməkdədir.
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.
14
yanvar
2016-cı
il
tarixdə
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında
Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası “İctimai nəzarətin təşkil
olunmasında QHT-lərin rolu” mövzusunda dəyirmi masa
keçirmişdir. Şura sədri, millət vəkili Azay Quliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham
Əliyevin Nazirlər Kabinetinin son iclasındakı çıxışında
hökumətin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin vacibliyini
vurğulaması QHT-lərə ünvanlanmış çağırış olduğunu
diqqətə çatdırmışdır. A.Quliyev vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının, hər zaman olduğu kimi, cənab Prezidenti və
onun həyata keçirdiyi islahatları dəstəklədiyini bildirmişdir.
Toplantıda çıxış edən Sahib Məmmədov, Əhməd
Abbasbəyli, Sabit Bağırov, Əvəz Həsənov, Mirvari
Qəhrəmanlı, Novella Cəfəroğlu, Mehdi Mehdiyev, Eyyub
Hüseynov, Rauf Zeyni, Osman Gündüz, Ülkər Abdullayeva,
Samir Əliyev Qalib Bayramov, Umud Mirzəyev, Vüqar
Qədirov, Səadət Bənənyarlı, Lyudmila Xəlilova, Sirus
Abbasbəyli, Vüqar Zeynalov, Ruslan Atakişiyev, İsrail
İsgəndərov, Etimad Əsədov, Samir Adıgözəlli, Davud
Rəhimov, Mirəli Hüseynov, Fariz Xəlilli, Nurəddin
Mehdiyev, Təhmasib Novruzov, Elməddin Muradlı, Vüsalə
Hüseynli, Qorxmaz İbrahimli, Emin Həsənli, Mehriban

S/N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

16

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
Zeynalova və digər QHT sədrləri vətəndaşları narahat edən
məsələlər və effektiv ictimai nəzarət mexanizmləri haqqında
təkliflərini səsləndirmişlər. Toplantıda aşağıdakı sahələr
üzrə QHT-lərdən ibarət İşçi qruplarının yaradılması
haqqında qərar qəbul edilmişdir:
1. İqtisadi məsələlər üzrə;
2. Sosial məsələlər üzrə;
3. İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə.
Toplantıda işçi qruplarının aidiyyəti nazirliklərdə və
Mərkəzi Bankda görüşlər keçirməsi və irəli sürülən
təkliflərin müvafiq səlahiyyətli şəxslərlə birgə müzakirəsi
qərara alınmış, eyni zamanda, paytaxt və regionlarda
maarifləndirici seminar və görüşlərin təşkili haqqında
razılığa gəlinmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə
“Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətində ictimai nəzarətin rolu”
mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. İctimai Şuranın
fəaliyyət planına uyğun olaraq keçirilən dəyirmi masada
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Dövlət Məşğulluq Xidməti,
Dövlət Sosial Təminat Xidməti və Dövlət Tibbi-Sosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti, eləcə də Əmək və
Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin
rəhbər heyəti iştirak edib. Müzakirələrdə şuranın üzvləri Əlil
Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimli, “Hüquq
Dünyası” Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyinin sədri Nazir
Quliyev, Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları
Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, Əlil Sahibkarlar Təşkilatı
İctimai Birliyinin sədri Mirzə Məmmədvəliyev, “İstedadlı
Əlillər” İctimai Birliyinin sədri Cavad Qasımov, “Əlil
Qadınlar” Cəmiyyətinin prezidenti Məhluqə Rəhimova, Mina
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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 icraçı
direktoru Tələt Qasımov və başqaları çıxış edərək əmək,
məşğulluq, sosial müavinətlər, sosial yardım, əlilliyi olan
şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, sosial xidmət sahəsində
həyata keçirilən strategiyanın inkişaf etdirilməsi, bu sahədə
mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi barədə öz təklif
və tövsiyələrini irəli sürmüşlər.
9. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2016-cı 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
məsələsində Şura səmərəli fəaliyyət həyata keçirmişdir.
Şura 2016-cı ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə həsr olunmuş 46 layihəyə maliyyə yardımı
ayırmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr əsasən xarici
ölkələrdə
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsi, həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq arenada
tanıdılması, mədəniyyətinin təbliği, beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrin qurulması, ölkə daxilində isə azərbaycançılıq
ideyalarının təşviqi və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsinə yönəlmişdir. Bütövlükdə layihələrin mövzusunu
əsasən seminarlar, təlimlər, araşdırma və sorğular,
saytların qurulması və mövcud saytlarda xidmətlərin
artırılması, yürüş mitinqlərinin təşkili, film və sosial
çarxların hazırlanması, yarışlar, teledebatlar, sərgilər,
təbliğat üçün çap materiallarının hazırlanması və sosial
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şəbəkələrdə görülən işlər təşkil edir. İcra olunan layihələr
çərçivəsində müxtəlif formatda çap materialları və digər
təbliğat vasitələri hazırlanmışdır. Ümumilikdə bu istiqamət
üzrə 4 kitab, 6 kitabça, 14 buklet, 6 broşür, 2 jurnal çap
olunmuş, 2 sayt və 6 film hazırlanmışdır. Xarici ölkələrdə
icra olunan layihələr Macarıstan, Belçika, Hollandiya,
Rumıniya, Serbiya, Almaniya, İngiltərə, Bolqarıstan,
Gürcüstan, Türkiyə, İsveç, Lüksemburq, Danimarka,
Norveç kimi ölkələrini əhatə etmişdir.
Həmçinin il ərzində xarici QHT-lər tərəfindən aşağıda
qeyd olunan layihələr həyata keçirilmiş və icra olunan
layihələrin monitorinqi aparılmışdır:
- Şuranın dəstəyi ilə Belçikanın “Avropa naminə
dialoq” təşkilatının həyata keçirdiyi “Azərbaycan diqqət
mərkəzində: Avropa mətbuatında Azərbaycan haqqında
məlumatlılığın artırılması” layihəsi çərçivəsində 28-31
yanvar 2016-cı il tarixdə iki Avropalı jurnalistin Bakıya
səfəri təşkil olunmuşdur. Səfər zamanı Belçikanın
“European Jewish Press” xəbər portalının jurnalisti cənab
Yossi Lempkoviç və azad jurnalist kimi fəaliyyət göstərən
cənab Martin Banks Xarici İşlər Nazirliyində, Strateji
Araşdırmalar Mərkəzində, Dağlıq Qarabağ icmasında, Dini
Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində görüşlər keçirib.
Qonaqlar həmçinin Şura sədri, millət vəkili Azay Quliyev,
Milli Məclisin vitse-spikeri, millət vəkili Bahar Muradova ilə
də görüşüblər. Qeyd olunan səfərin nəticəsi olaraq, Avropa
mətbuatında ölkəmiz haqqında bir neçə məqalə
yayımlanmışdır.
Yazılar
Azərbaycan-Avropa
İttifaqı
münasibətləri, Azərbaycanda dini tolerantlıq, ErmənistanDağlıq
Qarabağ
münaqişəsinə
həsr
Azərbaycan,
olunmuşdur;
- Belçikanın “Qafqazın Qovuşma Nöqtəsi” təşkilatının
çəkdiyi “Ağdam: 5 epizod” filminin 11 fevral 2016-cı il
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tarixdə Brüssel şəhərində təqdimat mərasimi keçirilib.
Brüsselin nüfuzlu mədəniyyət tədbirlərinin keçirildiyi
“Bozar” İncəsənət Mərkəzində baş tutan təqdimat
mərasiminə Azərbaycanın Belçika Krallığındakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Fuad İsgəndərov, Belçika-Azərbaycan
Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi, Brüsseldə
akkreditə olunmuş diplomatik korpusun rəhbərləri, QHT
nümayəndələri və media orqanlarının təmsilçiləri iştirak
etmişdirlər;
- Belçikanın “Beynəlxalq Sərhədsiz İnsan Haqları
Təşkilatı və İnsan Hüquqları üzrə Sərhədsiz Hüquqşünaslar
Şəbəkəsi” təşkilatının həyata keçirdiyi “Qarabağ atları və
Şəki regionu haqda TV5MONDE kanalında sənədli filmin
yayımlanması” layihəsi çərçivəsində 17-23 aprel 2016-cı il
tarixdə Fransanın “TV5MONDE” kanalının çəkiliş qrupunun
Bakı və Şəki şəhərlərinə səfəri təşkil edilmişdir. Səfər
zamanı hazırlanacaq film üçün Qarabağ atları və Şəki
şəhəri haqqında kadrlar lentə alınmışdır. 26 dəqiqəlik olan
bu
film
(https://vimeo.com/195949553.)
TV5MONDE
kanalında yayımlanan “Escapade” verilişi zamanı ildə 8
dəfə nümayiş olunacaq. Qeyd olunmalıdır ki, TV5MONDE
kanalı 220 ölkədə yayımlanır və həftəlik 55 milyon nəfər
auditoriyaya malikdir;
- ABŞ-ın “J-Connect” təşkilatının həyata keçirdiyi
“Xocalı - parçalanmış ürəklər/dağıdılmış şəhər” layihəsi
çərçivəsində Xocalı soyqırımı haqqında filmin hazırlanması
üçün “J-Connect” təşkilatının çəkiliş heyəti 22-30 may
2016-ci il tarixdə Bakı şəhərinə və Goranboy rayonuna səfər
etmişlər. Səfər zamanı məcburi köçkünlər, eləcə də,
ölkəmizin
ictimai-siyasi
xadimlərindən
müsahibələr
alınmışdır.
06 aprel 2016-cı ildə Şura cəbhədəki son vəziyyətlə
əlaqədar olaraq QHT-lərin geniş toplantısını keçirib. Şura
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sədri bütün QHT-ləri imkanlarını səfərbər edərək erməni
diasporunun apardığı böhtan və iftira kampaniyasına
layiqli cavab verməyə və Azərbaycanın mövqeyinin olduğu
kimi dünyada təbliğini davam etdirməyə çağırıb. Toplantıda
prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə,
beynəlxalq təşkilatlara, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri
olan dövlətlərin başçılarına müraciətlər qəbul olunub.
Azərbaycan
prezidenti
İlham
Əliyevə
ünvanlanan
müraciətdə Ermənistanın təxribatçı hücumlarına cavab
olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin apardığı uğurlu
əməliyyatların cəmiyyətdə yüksək əhval-ruhiyyə yaratdığı
qeyd olunur və peşəkar ordunun formalaşması və atılan
qətiyyətli addımlara görə ölkə prezidentinə təşəkkür edilib.
BMT baş katibi, ATƏT sədri, ATƏT Parlament
Assambleyasının sədrinə, NATO baş katibinə, AŞPA
prezidentinə, Avropa Parlamentinin sədrinə, Minsk
qrupunun
həmsədri
olan
ölkələrin
prezidentlərinə
ünvanlanan müraciətdə 20 ildən artıq müddətdə
Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan Ermənistana
qarşı təsirli addımlar atılmasına çağırış edilib. Çağırışa
700-dən artıq QHT qoşulub.
14 aprel 2016-cı ildə Şuranın təşkilati dəstəyi ilə 200dən artıq ölkə QHT-si Azərbaycan Respublikasının işğal
edilmiş Dağlıq Qarabağ regionunda Ermənistan tərəfindən
törədilmiş müharibə cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq
ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə qeyd olunur
ki, həlak olmuş Azərbaycan əsgərlərinin cəsədləri üzərində
insan ləyaqətini alçaldan rəftar əlamətlərinin aşkarlanması
Ermənistanın
“Müharibə
qurbanlarının
müdafiəsi
haqqında” 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının
kobudcasına
pozmasını,
ümumbəşəri
müddəalarını
dəyərləri növbəti dəfə riyakarcasına tapdalamasını sübut
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edir. QHT-lər beynəlxalq ictimaiyyəti törətdiyi müharibə və
insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə Ermənistana qarşı
sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıblar.

10. Şura tərəfindən 2016-cı ildə qrant müsabiqəsi
çərçivəsində 82 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. Katiblik
əməkdaşları Şuranın ofisində və Azərbaycan Milli QHT
Forumunun Quba, Qəbələ, Şirvan, Mingəçevir və Şəmkir
Regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzlərində,
müxtəlif rayonlarda QHT-lər üçün konsultativ və praktik
xidmətlər təşkil etmişlər.
Quba Regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzi
2016-cı il ərzində QHT-lər üçün məsləhət saatları, hüquqi və
texniki xidmətlərin göstərilməsini davam etdirmişdir.
“Ümidli Gələcək” Gənclər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edilərək
“Quba Regional Uşaq və Gənclər üçün Sosial Reabilitasiya
Mərkəzi” və “Uşaq Hüquqları Klinikası” fəaliyyətə
başlamışdır. “Regionlarda Yuvenal Ədliyyə Sisteminin
inkişafı” proqramı çərçivəsində təşkilatın Yuvenal Ədliyyə
üzrə mütəxəsisləri Uşaq və Gənclər üçün Sosial
Reabilitasiya Mərkəzinin və Uşaq Hüquqları Klinikasının
əməkdaşları üçün bacarıqların gücləndirilməsi və kadrların
inkişafı məqsədilə mütəmadi təlimlər təşkil etmişlər.
Mərkəzdə göstərilən xidmətlər barəsində Quba rayonunda
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fəaliyyət göstərən bütün orta məktəblərdə məlumatlandırma
və maarifləndirmə işləri həyata keçirilmiş, ehtiyacı olan
uşaqlara hüquqi və psixoloji yardımlar göstərilmişdir.
Mərkəzin xidmətlərindən 200 nəfər uşaq faydalanmışdır.
Qəbələ Regional Gənclərin Resurs Mərkəzi “QHT-lərə
layihə
təkliflərinin
hazırlanması,
monitorinqi
və
qiymətləndirmə metodları, büdcə xərclərinin idarə edilməsi,
ictimai problemlərin müəyyənləşdirilməsi və onların həllinə
yeni yanaşmalar” mövzusunda təlim keçirmişdir. Təlimdə
Qəbələ, Göyçay, Şəki və Oğuz rayonlarında fəaliyyət
göstərən
25
QHT
rəhbəri
və
mühasib
iştirak
etmişdir. Təlimçilər çıxış edərək təlim iştirakçılarına layihə
təkliflərinin hazırlanması, layihənin monitorinqi və
qiymətləndirmə
metodları,
ictimai
problemlərin
müəyyənləşdirilməsi və onların həllinə yeni yanaşmalar,
QHT şəbəkəsi üçün səmərəli idarəetmə mövzusunda
təlimlərin
keçirilməsi
haqqında
ətraflı
məlumat
vermişlər. Eyni zamanda təlimdə iştirak edən QHT-lərə
layihələrdə nəzərdə tutulan xərclər smetasının tərtib
edilməsi, 2016-cı ildə Vergilər Məcəlləsinə edilmiş
dəyişikliklər, o cümlədən DSMF və Maliyyə Nazirliyinə
təqdim ediləcək hesabatlar barədə və "e-qht" elektron
proqram
təminatı
haqqında
geniş
məlumat
verilmişdir. Layihələrin idarə edilməsi və layihə hazırlığı
prosesində QHT-lərin qarşılaşdığı problem və çətinliklərlə
bağlı bütün suallar təlimçilər tərəfindən cavablandırılmışdır.
Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzində
Qəbələ Regional Gənclərin Resurs Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə “Gənclər Turizmi” İctimai Birliyi tərəfindən “Kənd
turizminin inkişafında gənclərin rolunun artırılması”
layihəsi çərçivəsində təlim keçirilmişdir. Layihənin
koordinatoru layihə, kənd turizmi, kənd turizminin
inkişafının əhəmiyyəti, kənd turizminin inkişaf potensialı

22

S/N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

23

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
olan ərazilərdə gənclərin fəallığının artırılması və s.
haqqında geniş məlumat vermişdir. Layihənin məqsədi
kənd turizminin inkişaf potensialı olan ərazilərdə gənclərin
fəallığını artırmaqla bu sahəyə dəstək olmaq, kəndlərdə
yaşayan gəncləri və gənc ailələri kənd turizminin inkişafına
cəlb etməklə onların inkişafına yardım göstərmək, həm də
kənd turizmi sahəsində maarifləndirmə işlərini həyata
keçirməkdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası Qəbələ
şəhərində
QHT
rəhbərlərinin
və
ictimaiyyət
nümayəndələrinin iştirakı ilə “Azərbaycan 2020: Gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasına uyğun olaraq dövlətlə
ictimai təşkilatlar arasında əməkdaşlıq mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi və ictimai həyatın müxtəlif sahələrində
mövcud olan problemlərin alternativ həlli yolları ilə bağlı
QHT layihələrinin hazırlanmasına həsr olunmuş konfrans
keçirmişdir. Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət
Qurbanov dövlətlə QHT-lər arasında mövcud olan
əməkdaşlıq münasibətləri, dövlətin QHT sektoruna
göstərdiyi dəstəyin əsas istiqamətləri və Şuranın bu
istiqamətdə həyata keçirdiyi işlər haqqında ətraflı məruzə ilə
çıxış etmişdir. İcraçı direktor yeni dövrün çağırışlarına
uyğun olaraq QHT-lərin ictimai sahədəki problemlər,
onların alternativ həlli yolları və bununla bağlı QHT
layihələrinin hazırlanması haqda fikirlərini bildirmişdir.
Mingəçevir Regional QHT-lərin Resurs və Təlim
Mərkəzi “Layihə yazılışı, büdcələrin tərtibi, QHT-nin
idarəedilməsi və hesabatların hazırlanması” mövzusunda
Yevlax şəhərində, Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Göyçay
və Zərdab rayonlarından olan QHT nümayəndələrinə 3
günlük təlim və xarici donorların Azərbaycana cəlb
edilməsinə dair QHT-lərin bilik və bacarıqlarının artırılması

S/N

Məqsəd

Altməqsəd/Hədəf

Alt-məqsəd üzrə
fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər
məqsədilə təlimlər, debatlar və müzakirələr həyata
keçirmişdir.
Şirvan Regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzi
təşkilatçılığı ilə QHT nümayəndələri üçün “Maliyyə
Nazirliyinə illik elektron hesabatların təqdim olunması
qaydaları” mövzusunda təlim keçirilmişdir.
Şirvan Regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzinin
konfrans zalında “Müasir Azərbaycan Qadını” Ictimai
Birliyi Şuranın maliyyə dəstəyi ilə “Məişət zorakılığına qarşı
mübarizə sahəsində qadınların hüquqi maarifləndirilməsi”
layihəsi çərçivəsində seminar keçirmişdir. Seminarda 22
QHTnümayəndəsi iştirak etmişdir.
Şəmkir Regional QHT-lərin Resurs və Təlim Mərkəzi
2016-cı ildə qrant müsabiqəsinin qalibləri olan region QHTləri üçün “Layihə İdarəçiliyinin əsasları” mövzusunda və
Gəncə şəhərində, Tovuz, Qazax, Ağstafa, Gədəbəy, Şəmkir,
Daşkəsən və Göy-Göl rayonlarında fəaliyyət göstərən QHTlər üçün “QHT fəaliyyətinin qanunauyğun qurulması və
kargüzarlıq”
mövzusunda təlimlər həyata keçirmişdir.
2016-cı ilin oktyabr ayında “Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış” inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq dövlətlə
ictimai təşkilatlar arasında əməkdaşlıq mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi və ictimai həyatın müxtəlif sahələrində
mövcud olan problemlərin həll yolları ilə bağlı QHT
layihələrinin hazırlanmasına dair” təlim həyata keçirmişdir.
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