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Tədbirdə xüsusi əhəmiyyətə 
malik əsas məqamlardan biri dövlət 
başçımızın növbəti dəfə dünyaya 
sülh mesajlarını çatdırması idı. 
Prezident İlham Əliyev çıxışında bu 
məsələdə mühüm önəm daşıyan 
Qlobal Bakı Forumunu əhəmiyyətli 
platforma kimi dəyərləndirərək 
dedi: “Bu forum müxtəlif tərəflərin 
fikirlərini toplayan inklüziv bir 
forumdur və hesab edirəm ki, bu, 
belə də olmalıdır. Çünki biz hamımız 
dünyanı daha da təhlükəsiz etmək 
üçün bir-birimizlə daha yaxından 
çalışmalıyıq”.

Ölkə rəhbəri nitqində 
Azərbaycanın üzləşdiyi 
ədalətsizliklər, torpaqlarımızın 
Ermənistan tərəfindən 30 il 
ərzində işğalda saxlanılması, 
Vətən müharibəsindəki parlaq 
qələbəmizdən sonra regionda 

yaranan yeni reallıqlar barədə tədbir 
iştirakçılarını ətraflı məlumatlandırdı. 
“Azərbaycan müharibədə qalib 
gəldi, müharibə ədalətli idi, 
müharibə labüd idi və ədalətin, 
beynəlxalq hüququn və Azərbaycan 
xalqının milli ləyaqətinin bərqərar 
olunması ilə nəticələndi. İndi biz 
sülh haqqında danışırıq” söyləyən 
dövlətimizin başçısı postmünaqişə 
dövründə bölgədə sülhün əldə 
olunması üçün irəli sürdüyü 
təşəbbüslər barədə danışdı. Ölkə 
rəhbəri bununla da Azərbaycanın 
sabitliyə, əmin-amanlığa sadiqliyinii 
ifadə edərək, dünyaya bir daha sülh 
mesajlarını ünvanladı. 

Dövlətimizin başçısı forumda 
Ermənistanla münasibətlərin 
normallaşması, dinc şəraitdə 
yaşayışın reallaşması üçün atılan 
addımlar barədə fikirlərini diqqətə 

çatdıraraq, indiyədək Brüssel 
prosesi çərçivəsində müəyyən 
razılaşmalar əldə edildiyini, 
ötən ay dövlət sərhədində 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sərhədin delimitasiyası üzrə 
komissiya formatında ilk görüş 
keçirildiyini bildirdi. Azərbaycan 
Prezidenti bununla bərabər, 
kommunikasiyaların açılması ilə 
bağlı Ermənistanın 2020-ci il 10 
noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatla 
əlaqədar üzərinə götürdüyü 
öhdəliklərə hələ də əməl etmədiyini 
vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev çıxışında 
Ermənistan tərəfinin Vətən 
müharibəsindən ötən müddətdə 
Azərbaycanın Naxçıvanla əlaqəsini 
təmin edən kommunikasiyaların 
açılmamasının qəbuledilməz hal 
olduğunu dedi. Ölkə rəhbəri bu 
əlaqə yolunun təqdim edilməyəcəyi 
təqdirdə, sülh haqqında danışmağın 
çətin olacağını bəyan etdi: 
“Zəngəzur dəhlizinin açılması 
məsələsinin ən qısa zamanda 
həlli gələcək regional sülhün 
fundamental elementlərindəndir 
və Azərbaycanın Ermənistanla 
birgəyaşayış və normal qonşuluq 
münasibətlərinin qurulmasına 
yönəlmiş bütün səyləri uğursuz 
olacaq”.

Onu da qeyd edək ki, Prezident 
İlham Əliyev Ermənistanın ərazi 
iddialarına da qısa və məntiqli 

şəkildə “Ermənistan Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü sual altına 
qoyacaqsa, Azərbaycan üçün 
Ermənistanın ərazi bütövlüyünü sual 
altına qoymaqdan başqa çıxış yolu 
olmayacaq” cavabını verdi.

Dövlətimizin başçısının forumda 
diqqətə çatdırdığı həqiqətlərdən 
biri də ATƏT-in Minsk qrupu ilə 
bağlı idi. Xatırladaq ki, münaqişə 
dövründə fəaliyyət göstərən Minsk 
qrupu təcavüzkar Ermənistanın 
davamlı təxribatlarını susqunluqla 
qarşılayır, bu ölkəyə ciddi təzyiq 
göstərmirdi. Əgər belə olmasaydı, 

təbii ki, işğalçı məcbur olub qəsb 
etdiyi torpaqlardan çıxardı və Vətən 
müharibəsinə də ehtiyac qalmazdı. 
Ancaq həmsədrlər tərəfindən 
uzun illər ərzində Ermənistana 
təzyiq göstərilmədi. Halbuki, Minsk 
qrupuna həmsədrlik edən və dünya 
miqyasında ən güclü ölkələr sayılan 
hər üç dövlət Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 
daimi üzvü idi. Onların siyasi çəkisi, 
siyasi imkanları Ermənistana ciddi 
mesajlar verməyə, onu işğalçılıq 
siyasətinə son qoymağa məcbur 
etməyə yetərdi. Sadəcə Minsk 
qrupu “nə hərb, nə sülh siyasəti”nə 
üstünlük verməklə kifayətləndi.

Beləliklə, artıq tarixə qovuşmuş 
“Dağlıq Qarabağ” münaqişəsinin 
həllində vasitəçilik missiyasını 
yerinə yetirən Minsk qrupu ilə 
yanaşı, dünya gücləri də həmin 
vaxt Ermənistanın işğalçı siyasəti 
qarşısında susur, təxribatlarına 
qarşı təzyiqlər göstərmirdilər. Başqa 
sözlə, hazırda regionda dayanıqlı 
sülhün gerçəkləşməsinə dəstək 
göstərməyə maraqlı olduqlarını 
bildirən o qüvvələr münaqişə 
zamanı seyrçi mövqedə dayanmağa 
daha çox üstünlük verir, bir çox 
hallarda isə Ermənistanın əsassız 
iddialarına dəstək olurdular. 

Azərbaycanın Vətən 
müharibəsində əldə etdiyi tarixi 
qələbə isə haqq-ədaləti bərpa etdi. 
İstər ATƏT-in Minsk qrupu, istərsə 

də dünya gücləri tərəfindən Qarabağ 
həqiqətlərinin təsdiqi ilə bağlı fikirlər 
səsləndirilməyə başlandı. 

Beləliklə, adıçəkilən təsisat öz 
fəaliyyətində beynəlxalq hüquqa 
əsaslanmalı olduğu halda, bu 
missiyanı heç vaxt öz mandatına 
uyğun reallaşdırmağa, “Dağlıq 
Qarabağ” münaqişəsinin sülh 
yolu ilə həllinə maraq göstərmədi. 
Minsk qrupunun gerçəkləşdirəcəyi 
problemi Vətən müharibəsində 
Azərbaycan hərbi yolla həll etdi. Elə 
buna görə də 2020-ci ilin dekabrında 
Minsk qrupunun Fransadan və ABŞ-

dan olan həmsədrləri ilə Bakıda 
görüşən Prezident İlham Əliyev bu 
təşkilatın 28 il ərzində problemin 
həllində heç bir rol oynamadığını 
birbaşa onların diqqətinə çatdırdı.

Bütün bu həqiqətlərə əsaslanıb 
deyə bilərik ki, rəsmi İrəvanın 
münaqişə dövründə Minsk qrupunun 
fəaliyyətsizliyini bildiyi halda, 
indi onu dəstəkləməsi, “bəlkə də 
qaytardılar” xülyası ilə yaşaması 
gələcəkdə qurmaq istədiyi hanısa 
oyundan, sülh danışıqlarını mümkün 
qədər uzatmaq niyyətindən xəbər 
verir. Hazırda isə Minsk qrupu 
həmsədrlərinin Azərbaycan 
və Ermənistan arasında sülh 
danışıqları prosesinə vasitəçilik 
missiyasını öz üzərinə götürmək 
səlahiyyəti yoxdur. İkinci Qarabağ 
savaşından sonra mövcud vəziyyət, 
hətta bu qurumun fəaliyyətinə 
ehtiyac qalmadığını da göstərir. 

Bununla belə, ABŞ və Fransanın 
Minsk qrupu formatı çərçivəsində 
Rusiya ilə əməkdaşlığı da dayanıb. 
Prezident İlham Əliyev çıxışında 
bu məsələyə toxunaraq, Rusiya–
Ukrayna müharibəsindən sonra 
Minsk qrupununun üç həmsədr 
ölkəsinin bir araya gələ bilmədiyini, 
bununla bağlı artıq mesajlar 
alındığını, adıçəkilən təsisatın 
həmsədrlik institutunun fəaliyyət 
göstərməyəcəyini bildirdi; “Minsk 
qrupu funksiyasını itirib. Bunu 
yenidən dirçəltmək cəhdləri də 

səmərəsizdir. Düşünürəm ki, bunun 
ən yaxşı yolu Minsk qrupuna əlvida 
deməkdir. Təşəkkür edirik və əlvida. 
Yox, yalnız əlvida demək olar. Yəni, 
30 il kifayətdir, təqaüdə çıxmaq 
vaxtıdır”.

Onu da qeyd edək ki, Brüssel 
razılaşmasında da “Dağlıq 
Qarabağ” ifadəsinə və ya keçmişin 
qalığı olan ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlik institutina istinad 
yoxdur. Bu, onu göstərir ki, bütün 
beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də 
Avropa İttifaqı tərəfindən 44 günlük 
müharibədən sonra yaranmış yeni 

geosiyasi reallıq qəbul edilir və öz 
mövqelərində bu reallığa əsaslanılır. 
Çünki İkinci Qarabağ müharibəsi ilə 
30 il davam edən münaqişə həllini 
tapdığı üçün Minsk Qqrupu artıq 
lazımsız təsisat kimi tanınır, Avropa 
İttifaqının dəstəyi ilə Ermənistan 
və Azərbaycan arasında birbaşa 
danışıqları nəzərdə tutan yeni 
mexanizm və format diqqət çəkir. 

Azərbaycan qlobal öhdəliklərə, 
humanizm dəyərlərinə sadiqliyini 
daim nümayiş etdirir, sülh və 
təhlükəsizliyin gerçəkləşdirilməsi 
istiqamətində çevik, konstruktiv 
siyasət həyata keçirir. Bütün 
bu səylər isə dünyada yüksək 
dəyərləndirilir, beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən dəstəklənir. 

Azərbaycan yerləşdiyi regionda 
davamlı sabitliyin yaranması, 
möhkəmlənməsi üçün təkcə 
təşəbbüslərlə çıxış etmir, eyni 
zamanda, bu məsələdə öz 
əməli töhfəsini də əsirgəmir, bu 
istiqamətdə real addımlar atır və 
bölgənin yeni əməkdaşlıq formatının 
qurulması məqsədilə infrastruktur 
layihələrinin icrasını sürətləndirir.

Burada diqqətçəkən bir 
məqam da odur ki, İkinci Qarabağ 
müharibəsindən sonra regionda 
yaranan reallığı dəyərləndirən 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, 
məsələn, Avropa İttifaqının 
Azərbaycanla əlaqələri yüksələn 
xətlə inkişaf edir. Adıçəkilən 

qurum dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin regional liderliyinə müsbət 
yanaşır və ölkə rəhbəri ilə yaxın 
təmaslarını getdikcə gücləndirir, 
Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin 
bərqərar olmasına ciddi səy göstərir. 
Bu il aprelin 6-da yaranan yeni 
format – “Brüssel sülh gündəliyi” 
də bunun parlaq ifadəsidir. Yeri 
gəlmişkən, Brüsseldə keçirilən 
üçtərəfli görüşün nəticəsi olaraq, 
Ermənistanla Azərbaycan arasında 
sülh müqaviləsi üzrə danışıqların 
uğurla davam etdirilməsi və bununla 
əlaqədar işçi qrupun fəaliyyətə 

başlaması xüsusi diqqət çəkir. 
Hazırda Azərbaycanın 

qarşısında duran əsas vəzifələrdən 
biri ölkəmizin Vətən müharibəsində 
parlaq qələbə nəticəsində 
işğaldan azad edilən ərazilərinin 
respublikanın ümumi iqtisadiyyatına 
reinteqrasiyasına, yeni beynəlxalq 
və regional nəqliyyat-logistika 
dəhlizlərinin imkanlarından 
faydalanmasına nail olmaqdır. 
Bu isə yaxın gələcəkdə regionda 
təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın 
və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın 
formalaşmasını, eləcə də Cənubi 
Qafqazın lider dövləti olan 
Azərbaycanın bölgə iqtisadiyyatının 
ümumi arxitekturasının 
müəyyənləşdirilməsini reallaşdırmaq 
deməkdir. 

Bütün bunlar Azərbaycanın 
dünyaya nə qədər sülhsevər bir 
ölkə olduğu bir daha nümayiş etdirir. 
Beləliklə, Azərbaycan bölgədə 
davamlı sülh və sabitliyin yaranması 
üçün təkcə təşəbbüslə çıxış etmir, 
eyni zamanda, bu məsələdə öz 
əməli töhfəsini verir. Respublikamız 
hazırda da bu istiqamətdə real 
addımlar atır və bölgənin yeni 
əməkdaşlıq formatının yaradılması 
məqsədilə infrastruktur layihələrinin 
icrasını sürətləndirir.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Bakıdan dünyaya 
önəmli sülh mesajları

Artıq başa çatmış “Qlobal dünya nizamına təhdidlər" 
mövzusunda IX Qlobal Bakı Forumu ölkəmizə olan 
yüksək etimadın ifadəsi kimi bir daha diqqət çəkdi. Bu 
beynəlxalq toplantıda dünyada təhlükəsizliyin və sülhün 
təmin olunması üçün perspektivlər, enerji təhlükəsizliyinə 
yaranan təhdidlərin həlli yolları, həssas bölgələrdə sülh, 
əməkdaşlıq və inteqrasiya, qloballaşma dövründə artan 
ədalətsizliklər, yoxsulluğun qarşısının alınması üçün qida 
və kənd təsərrüfatı sektorunun transformasiyası kimi 
mühüm mövzular müzakirə edildi. 

Medianın İnkişafı Agentliyi Venesiya 
Komissiyasının “Media haqqında” 

Qanuna dair rəyinə münasibət bildirib
İyunun 20-də Avropa 

Şurasının Venesiya Komissiyası 
“Media haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa dair rəyini 
öz rəsmi veb-saytında yerləşdirib.

Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) 
tərəfindən rəydə qeyd olunan məsələlərlə 
bağlı rəsmi mövqe yazılı şəkildə Ve-
nesiya Komissiyasına təqdim edilib və bu 
arqumentlərin bir qismi bu və ya digər forma-
da yekun rəydə öz əksini tapıb.

Agentlikdən AZƏRTAC-a verilən 
məlumata görə, qanun layihəsi heç də rəydə 
qeyd olunduğu kimi “seçilmiş qruplarla” yox, 
cəmiyyətin müxtəlif seqmentlərindən olan 
media nümayəndələri və ekspertlərin iştirakı 
ilə dəfələrlə müzakirə olunub.

Keçmiş müvafiq qanundan fərqli olaraq 
“Media haqqında” Qanun “jurnalist” anlayışı 
ilə bağlı beynəlxalq təcrübəyə istinad edərək 
bu fəaliyyətə daha geniş prizmadan yana-
şıb, yalnız ölkə daxilində deyil, həm də ölkə 
xaricində Azərbaycan jurnalistlərinin peşəkar 
fəaliyyətinin məhdudiyyətlərdən qorunma-
sına yönəlib. Qanun fəaliyyəti Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə və əhalisinə 
istiqamətlənmiş media subyektlərinin müdafiə 
mexanizmlərindən istifadəsinə şərait ya-
radır, həmçinin fövqəladə vəziyyətlərdə 
jurnalistlərin təhlükəsiz şəraitdə peşə borcla-
rını yerinə yetirməsini təmin edir.

Rəydə “zorakılıq” elementi olmadığı 
təqdirdə dövlətin ərazi bütövlüyünün pozul-
masına yönəlmiş çağırışların dəstəklənməsi 
tərəfimizdən heç bir halda qəbul edilə bilməz. 
Uzun illər işğalçı siyasətin və terrorun qurba-
nı olan, ərazi bütövlüyü pozulmuş bir ölkəyə 
qarşı belə yanaşma hüququn aliliyi, jurnalist 
peşəkarlığı və xalqımızın milli maraqları ilə 
bir araya sığmır.

Rəydə iddia edildiyi kimi qanunun media 
subyektinə dair tələblərinin (Maddə 26) başa 
düşülməsində hər hansı çətinlik mövcud 
deyildir. 26-cı maddə hər hansı mədəniyyət 
abidəsinə zərər vurduğuna görə cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxsləri deyil, 
ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə, habelə 
ictimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlərə 
görə məhkum olunmuş şəxsləri əhatə edir 
və Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsində bu kateqoriya cinayətlər (cinsi 
zorakılıq, irqi ayrı-seçkilik, seksual xarakterli 

zorakılıq hərəkətləri və s.) konkret olaraq 
təsbit edilib.

Qanunda media subyektlərinin xarici 
şəxslər tərəfindən təsis edilməsi və xaricdən 
maliyyələşdirilməsi qətiyyən istisna edil-
mir. Belə olan halda, sadəcə, nizamnamə 
kapitalında pay nisbəti müəyyənləşdirilir, 
çap mediası və onlayn media subyekti kimi 
fəaliyyət göstərmək üçün şəxsin agentliyə 
məlumat verməsi icazə deyil, bəyanetmə 
xarakteri daşıyır ki, bunu lisenziya proseduru 
ilə eyniləşdirmək əsassızdır.

Media Reyestrinə daxil edilmək üçün 
jurnalistlərə qoyulmuş tələblərin şərhi zamanı 
çox önəmli bir nüansın diqqətdən qaçırıldığı, 
reyestrin onlar üçün könüllü olduğu, reyestrə 
daxil edilməmiş jurnalistlərə münasibətdə hər 
hansı məhdudlaşdırmanın tətbiqinin müzakirə 
mövzusu olmadığı bildirilib.

Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və məhdud 
fəaliyyət qabiliyyətli şəxslərin dairəsi izah 
edildikdən sonra Venesiya Komissiyası bu 
məsələ ilə bağlı MEDİA Agentliyinin yanaş-
masını qəbul edib.

Qanunun 15.1.3-cü və 15.1.4-cü 
maddələrinin hər hansı cinayət hadisəsinə 
dair bütün məlumatları deyil, yalnız və yalnız 
ibtidai araşdırma məlumatlarını nəzərdə 
tutduğu ətraflı şəkildə izah olunub, nəticədə 
Venesiya Komissiyasının bu maddələrlə bağlı 
yanaşması daha adekvat şəkildə ifadə edilib.

Təəssüflə vurğulayırıq ki, bəzi media 
subyektlərinin komissiyanın rəyində əks 
olunmuş fikirləri kontekstdən çıxararaq 
təqdim etməsi ictimai fikirdə çaşqınlıq yarat-
mağa hesablanıb və Azərbaycanda həyata 
keçirilən media islahatlarına tendensiyalı 
münasibətin nəticəsidir. Venesiya Komissiya-
sının öz rəyində qanunun bir çox maddələrini 
müzakirə predmetinə çevirməməsi, MEDİA 
Agentliyinin mövqeyi ilə uzlaşan yanaşma 
sərgiləməsi təqdirəlayiqdir və beynəlxalq 
təşkilatla səmərəli dialoqun göstəricisidir.

Bakı Forumu obyektiv müzakirə platformasıdır

Prezident İlham Əliyevin forumdakı 
çıxışı dünya xalqlarına, region əhalsinə 
sülh çağırışları ilə zəngin idi. Cənab 
Prezident geniş və proqram xarakterli 
nitqində II Qarabağ müharibəsinin 
region və dünya əhalisi üçün təsirlərini 
xüsusi olaraq vurğuladı. Prezidentimi-
zin dediyi kimi, bu münaqişənin həlli 
hansısa həmsədrlər, təşkilatların deyil, 
yalnız Azərbaycan xalqı, Azərbaycan 
Ordusunın əzmi, dövlətlə xalq birliyinin 
sayəsində mümkün oldu. Münaqişənin 
həlli Cənubi Qafqazın gələcək perspek-
tiv imkanlarını daha da genişləndirdi, 
sülh və sabitliyin dayanıqlılığını 
bərqərar etdi, regionda yeni ab-hava 
yaratdı. 

Prezident İlham Əliyev öz çıxışı ilə 
böyük siyasətçi, ağıllı diplomat olduğu-
nu bir daha sübut etdi. 

Forumdakı çıxışlarda  dünyadakı 
münaqişələrin sülh yolu ilə həlli, 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 
ədalətli dünya nizamının formalaş-
dırılmasının vacibliyi qeyd olundu. 
Dövlətimizin başçısının dünyadakı 
hadisələrə, proseslərə qlobal böh-
ran və problemlərə yanaşma tərzi 
Azərbaycanın nə qədər sülhpərvər 
siyasət yürütdüyünü bir daha ortaya 
qoydu. Ümumiyyətlə, Prezident İlham 
Əliyevin forumda səsləndirdiyi fikirlər, 
sadəcə ölkəmiz üçün deyil, bütün re-
gion və onun gələcək inkişafı üçün yol 
xəritəsi hesab edilə bilər. Hesab edirəm 

ki, regionumuzun inkişafı və tərəqqisi 
üçün bütün dövlətlər Azərbaycan 
Prezidentinin çağırışlarını dəstəkləməli, 
bu çağırışların daha geniş miqyasda 
reallaşmasına töhfələrini verməlidirlər.

Bu gün Qarabağ bölgəsində həyata 
keçirilən yenidənqurma və bərpa işləri 
Azərbaycanın qurub-yaratmaq, sevgi, 
barış niyyətlərinin açıq göstəricisidir. 
Münaqişə həll olunduqdan və əraziyə 
bütün dünya mediasının, sadə 
vətəndaşların qapıları açıldıqdan sonra 
hər kəsə açıq-aşkar bəyan oldu ki, 
Ermənistan qəsbkarlarının məqsədi 
konkret işğal idi. İşğal müddətində 
Qarabağda bir dənə də olsa ağac 
belə əkilməyib, əksinə, vəhşicəsinə 
davranışlar, insani dəyərlərə olan 

hörmətsizlik, vandallıq faktları baş 
alıb getmişdir. Bütün bunların əksinə 
olaraq, cəmi iki il ərzində Azərbaycan 
dövləti Qarabağı, sözün əsl mənasında, 
cənnətə çevirməkdədir. Yeni yaradılan 
infrastrukturlar, eksklüziv yol qovşaqları, 
mədəni layihələr, smart texnologiyaların 
uğurlu tətbiqi və digər faktlar bunun 
bariz göstəricisidir. Zəngəzur dəhlizinin 
yaxın zamanda açılması isə regional 
sülhün fundamenti rolunu oynayacaq. 

Prezident İlham Əliyev xüsusi 
vurğuladı ki, regionda sülhün, sabitli-
yin bərqərar olması üçün Ermənistan 
tərəfi Azərbaycanın sülh səylərini 
dəstəkləməli, təxribat xarakterli addım-
lardan imtina etməlidir. 

Dövlət başçımızın himayəsi altında 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə ənənəvi olaraq Bakıda 
təşkil olunan Qlobal Bakı Forumunda 
dünyanın üzləşdiyi problemlərə dair 
aparılan müzakirələr bu forumun qlobal 
səviyyəli məsələlərin həlli üçün ən 
yüksək səviyyəli əməkdaşlıq platforma-
sına çevrildiyini bir daha sübut etdi.

Rafiq NOVRUZOV,  
Bakı Slavyan Universitetinin 

prorektoru, professor

Bakıda keçirilən və dünya mediasının əsas xəbər 
manşetlərindən birinə çevrilən IX Qlobal Bakı  Forumu öz 
əhəmiyyəti ilə beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzində oldu. 
Cənab Prezidentin himayəsi və dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin adını daşıyan Beynəlxalq Mərkəzin təşkilatçılığı ilə 
keçirilən bu möhtəşəm tədbir dünyamıza sülh, əmin-amanlıq, 
sağlam gələcək üçün çağırışlar etdi. 

“Müasir dövlət qulluğunda innovasiyalar və təcrübələr”
Prokurorluq orqanlarında əməkdaşların 

peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi kadrların 
müasir innovasiya və təcrübədən yararlanması üçün 
kompleks işlər görülür. Bu məqsədlə “23 İyun Dövlət 
Qulluqçularının Peşə Bayramı Günü” ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru yanında 
Elmi-Məsləhət Şurasının Antikorrupsiya Təlim 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Müasir dövlət qulluğunda 
innovasiyalar və təcrübələr” adlı konfrans keçirilib. 

Konfransın məqsədi 
dövlət qulluqçularının 
mənəvi dəyərləri və xidməti 
fəaliyyətinin yüksəldilməsi, 
dövlət qulluğu sistemində 
idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində görülən işlər və 
təkliflərin dinlənilməsi idi. 

Tədbirdə iştirak edən 
Antikorrupsiya Təlim 
Mərkəzinin rəhbəri Kamal 
Cəfərov, Baş Prokurorluğun 
Elm-Tədris Mərkəzinin şöbə 

rəisi Talıb Cəfərov, Antikor-
rupsiya Təlim Mərkəzinin 
katibi Nigar Qələndərli dövlət 
qulluğu sistemində idarəçiliyin 
təkmilləşdirilməsi, dövlət or-
qanlarının kadr potensialının 
inkişaf etdirilməsi, innovativ 
metodların tətbiqi, dövlət 
orqanlarının fəaliyyətində 
səmərəliliyin artırılması 
kimi mühüm məsələlər üzrə 
dinləyicilərə ətraflı məlumat 
verdilər.

Baş Prokurorlu-
ğun mətbuat xidmətinin 
məsləhətçisi Aynurə 
Əliyeva “Dövlət qulluqçu-
sunun məsuliyyəti”, Hüquqi 
Təminat və İnsan Hüquqları 
Məsələləri İdarəsinin baş 
məsləhətçisi Şahxanım 
Ağayeva “Müasir dövrdə 
dövlət qulluqçularının xidməti 

fəaliyyətinin yüksəldilməsi”, 
Elm-Tədris Mərkəzinin baş 
məsləhətçisi İlkanə Qasımova 
“Dövlət qulluğunda institu-
sional islahatların həyata 
keçirilməsi”, Beynəlxalq 
hüquqi əməkdaşlıq idarəsinin 
baş məsləhətçisi Aydan 
Nurəlizadə “Dövlət qulluğunun 
inkişaf prinsipləri”, Maddi-

texniki təminat şöbəsinin 
aparıcı məsləhətçisi Aysənəm 
Müslümova “Dövlət qullu-
ğuna qəbul edilmək hüququ 
və qulluğa qəbul” və Dövlət 
Təhlükəsizliyi, Fövqəladə 
Hallar və Sərhəd Xidməti 
Orqanlarının İstintaq, 
Təhqiqat və Əməliyyat-axtarış 
Fəaliyyətində Qanunların İc-
rasına Nəzarət İdarəsinin baş 
məsləhətçisi Yaqut Şövkətova 
“Dövlət qulluqçularının sosial 
təminatının yüksəldilməsi” 
mövzularında çıxış etdilər.

Sonda tədbir iştirakçıla-
rını maraqlandıran suallar 
təlimçilər tərəfindən cavablan-
dırıldı və dinləyicilər arasın-
da faydalı fikir mübadiləsi 
aparıldı.

Ə.BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”


