
 
  

ELEKTRON  
BÜLLETEN №2 

Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizəә üzrəә Komissiya 

              

Milli Fəәaliyyəәt Planların icrası barəәdəә məәlumat 
Korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә Komissiya ötəәn rüb əәrzindəә 
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr 
tarixli Səәrəәncamı iləә təәsdiq edilmiş Açıq Hökuməәtin təәşviq 
edilməәsinəә dair Milli Fəәaliyyəәt Planının 2012-2013-cü illəәr üzrəә 
icrası barəәdəә məәlumatı ictimaiyyəәtəә təәqdim etmişdir. 
  
Komissiyanın hazırladığı hesabatda Fəәaliyyəәt Planında 2012-
2013-cü illəәr üçün nəәzəәrəәdəә tutulan təәdbirləәrin dövləәt qurumları 
təәrəәfindəәn tam icra vəәziyyəәti 64% müəәyyəәn edilmişdir.  
 
Fəәaliyyəәt Planında təәdbirləәrin 22%-nin 2012-ci ildəә, 33%-nin, 
2013-cü ildəә, 27%-nin 2014-cü ildəә, 18%-nin isəә 2015-ci ildəә 
icra edilməәsi müəәyyəәn edilmişdir 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizəә sahəәsindəә həәyata keçirilmiş 
təәdbirləәr barəәdəә 

 
R Ü B L Ü K    B Ü L L E T E N 

 
 

Azəәrbaycan Açıq Hökuməәt 
Təәrəәfdaşlığı Təәşəәbbüsünəә 

2011-ci ildəә qoşulan ilk 
ölkəәləәrdəәn biri olmuşdur.  
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Fəәaliyyəәt Planının qiyməәtləәndirilməәsindəә Komissiya dövləәt 
orqanları təәrəәfindəәn təәqdim edilmiş məәlumatlardan, kütləәvi 
informasiya vasitəәləәrindəә yer alan məәlumatlardan vəә 
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üzvləәrinin araşdırmaları, fikir vəә 
rəәyləәrindəәn istifadəә etmişdir.  
 
Fəәaliyyəәt Planın 2012-2013-cü illəәr üzrəә icrası barəәdəә daha 
əәtraflı məәlumat Komissiyanın internet səәhifəәsindəәn əәldəә ediləә 
biləәr. (www.tinyurl.com/OGP-report)  



 

 

Korrupsiyaya 
Qarşı Mübarizəә: 

Beynəәlxalq 
standartlar vəә milli 

təәcübəәləәr  

Azəәrbaycan Respublikasının Avropa Şurasının Nazirləәr 
Komitəәsinəә səәdrliyi çəәrçivəәsindəә 30 iyul – 1 iyun 
tarixləәrindəә   Bakı şəәhəәrindəә  “Korrupsiyaya qarşı 
mübarizəә: beynəәlxalq standartlar vəә milli təәcrübəәləәr” 
mövzusunda Beynəәlxalq Konfrans keçirilmişdir.   
 
Təәdbir Azəәrbaycan Hökuməәti təәrəәfindəәn Avropa Şurasının 
Korrupsiyaya qarşı Dövləәtləәr Qrupu (GRECO) vəә 
Beynəәlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (İACA) iləә birgəә 
əәməәkdaşlıq şəәraitindəә təәşkil edilmişdir.  
 
Təәdbirdəә 35 ölkəәdəәn vəә 13 nüfuzlu beynəәlxalq təәşkilatdan 
230-dan çox dövləәt vəә hökuməәt rəәsmiləәri, korrupsiyaya 
qarşı mübarizəә üzrəә ixtisaslaşmış orqanların, hüquq 
mühafizəә orqanlarının rəәhbəәr şəәxsləәri, Azəәrbaycan 
Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә 
Komissiyasının üzvləәri, dövləәt orqanlarının rəәhbəәr şəәxsləәri, 
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üzvləәri iştirak etmişdir. 
 
Konfrans çəәrçivəәsindəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә 
sahəәsindəә ixtisaslaşmış orqanlar – Komissiya vəә Baş 
Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizəә Baş İdarəәsi 
iləә xarici dövləәtləәrin aidiyyəәti qurumları arasında 
əәməәkdaşlıq məәsəәləәləәri müzakirəә olunmuşdur.  
 
 
 

Konfrans çəәrçivəәsindəә 
Azəәrbaycan 
Respublikasında 
korrupsiyaya qarşı 
mübarizəә sahəәsindəә 
həәyata keçirilmiş 
təәdbirləәr yüksəәk 
qiyməәtləәndirilmişdir. 

 
 



 

  

Maarifləәndirməә 
Komissiya ötəәn rüb əәrzindəә fəәaliyyəәti barəәdəә ictimaiyyəәti 
məәlumatlandlrmaq üçün sosial şəәbəәkəәdəә twitter hesabı 
açmış, məәşhur elektron kitabxana olan Wikipedia-da ingilis 
vəә azəәrbaycan dilləәrindəә Komissiyanın elektron səәhifəәsini 
yaratmışdır.   
 
Korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә Komissiyanın rəәsmi veb 
ünvanı olan www.antikorrupsiya.gov.az portalı 
təәkmilləәşdirilmiş, qanunvericilik bazası ingilis dili dəә daxil 
olmaqla tam yeniləәnmişdir.  
 
Korrupsyiaya qarşı mübarizəә üzrəә Komissiyanın yanında 
fəәaliyyəәt göstəәrəәn qanunvericliyin təәkmilləәşdirilməәsi üzrəә 
işçi qrupun təәrkibi yeniləәnmişdir. İşçi qrupun təәrkibi barəәdəә 
məәlumat Komissiyanın internet səәhifəәsindəәn əәldəә ediləә 
biləәr. 
 

Komissiyanın twitter səәhifəәsi 

Komissiya öz fəәaliyyəәti iləә bağlı 
azəәrbaycan, rus vəә ingilis 
dilləәrindəә buklet hazırlamış vəә 
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üzvləәri vəә 
ictimaiyyəәt arasında paylan-
masını təәmin etmişdir. 

Bukletdəә Komissiyanın yaranma 
tarixi, strukturu, məәqsəәdləәri, 
korrupsiyaya qarşı mübarizəә 
sahəәsindəә aparılan institusional 
vəә qanunvericilik islahatları vəә 
beynəәlxalq əәməәkdaşlıqlarla bağlı 
məәsəәləәləәr qeyd olunmuşdur. 
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