MDB PAA DİMBİ Bakı filialının əməkdaşlarının MDB PAA iştirakçısı olan
dövlətlərdə keçirilən seçkilərdə iştirakı
28 fevral 2010-cu il Tacikistan Respublikasında
parlament seçkilərinin beynəlxalq müşahidəsi
MDB

Parlamentlərarası

Assambleyasının

Demokratiyanın,

parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının
monitorinqi Beynəlxalq İnstitutunun Bakı Filialının (MDB PAA DİMBİ) direktoru
Elman İmaməliyev 28 fevral 2010-cu il tarixdə Tacikistan Respublikasında
keçirilən parlament seçkilərini beynəlxalq müşahidəçi qismində müşahidə etmişdir.

19 dekabr 2010-cu il Belarusiya Respublikasında
prezident seçkilərinin beynəlxalq müşahidəsi
MDB PAA DİMBİ Bakı filialının Direktoru 19 dekabr 2010-cu ildə
Belorusiya

Respublikasında

keçirilən

prezident

seçkilərinin

təşkili

və

keçirilməsinin müşahidəsində MDB PAA-dan olan beynəlxalq müşahidə missiyası
çərçivəsində iştirak etmişdir.
16-20 dekabr tarixlərində Paytaxt Minsk şəhərinə ezam olunmuş
müşahidəçilər seçkilərin təşkili, səsvermənin keçirilməsinin monitorinqində, eləcə
də müşahidə nəticələrinə əsasən Yekun rəyin hazırlanmasında iştirak etmişlər.

Dağıstan Respublikasında və Stavropol diyarının Mineralovod
rayonunda altıncı çağırış Federal Məclisinin Dövlət Dumasına deputat
seçkilərinin beynəlxalq müşahidəsi
4-cü çağırış Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasına
seçkilər Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 29 avqust 2011-ci il tarixli N 1124
“Yeni çağırış Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasına deputat
seçkilərinin təyin edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən 4 dekabr 2011-ci ildə
keçirildi.
MDB PAA Katibliyi tərəfindən təsdiq olunan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
Parlamentlərarası Assambleyasının iştirakçısı olan dövlətlərdə Demokratiyanın,
parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının
monitorinqi beynəlxalq institutunun Bakı filialının perspektiv iş planına uyğun
olaraq, filiala 6-cı çağırış Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasına
seçkilərə hazırlıq və keçirilməsi uzunmüddətli monitorinqin həyata keçirilməsi
tapşırıldı. Bakı filialı təsdiq olunmuş plana əsasən Dağıstan Respublikası və
Stavropol diyarında monitorinqlər keçırdi.
Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından və MDB
PA DİMBİ Bakı filialının əməkdaşlarından, 10 noyabr 2011-ci ildə beynəlxalq
müşahidəçilər qismində Rusiya Federasiyası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən
akkreditə edilmiş ekspert qrupu yaradıldı.
MDB PAA baş katibinin müavini, Azərbaycan Respublikasının MDB PAAda Daimi nümayəndəsi A.M.Cəfərovun başçılığı ilə ekspert qrupu 21 – 26 noyabr
2011-ci ildə Dağıstan Respublikası və Stavropol diyarında 6-cı cağırış Federal
Məclisinin Dövlət Dumasına deputat seçkilərinə hazırlığın keçirilməsinin
monitorinqini keçirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, artıq 2011-ci ilin sentyabır ayının birindən etibarən
MDB PAA DİMBİ Bakı filialının əməkdaşları Şimalı Qafqaz Federal Dairəsi üzrə
informasiya-analitik materialların toplanmasına başladılar.
Monitorinqin
məsələlərə yönəltdi:

keçirilməsi zamanı

ekspert qrupu öz diqqətini aşağıdakı

 Dağıstan Respublikası və Stavropol diyarının siyasi sisteminin icmalı;
 Seçkilərin keçirilməsinin təşkili üzrə regionların seçki komissiyalarının
fəaliyyəti;
 Ərazi və məntəqə seçki komissiyalarının və seçici siyahılarının
formalaşdırılması;
 Siyasi partiyaların regional şöbələrinin fəaliyyətinin təhlili;
 Seçicilərin məlumatlandırılması və seçkiqabağı təşviqat;
 Seçkilərin maliyyələşdirilməsi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Dağıstan Respublikası və Stavropol vilayətinin
Mineralovod rayonunda səfər zamanı

Dağıstan Respublikasının prezidenti Məhəmmədsalam Məhəmmədovla,

Dağıstan Respublikası Xalq Məclisinin sədri M.B. Məhəmmədovla,

Dağıstan Respublikası Seçki Komissiyasının sədri M. T. Dibirovla,

Mineralnıye Vodı şəhər başçısı A. V. Şiyanov və bir sıra məntəqə seçki
komissiya üzvləri ilə görüşlər keçirilmişdir.

4 dekabr 2011-ci il Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasına seçkilərin
uzunmüddətli monitorinqinin keçirilməsi zamanı beynəlxalq müşahidəçilər və
ekspert qrupu Dağıstan Respublikasında 20 yaxın dairə, ərazi və məntəqə seçki
komissiyasında, Stavropol vilayətinin Mineralovod rayonunda isə 10 ərazi və
məntəqə seçki komissiyasında olmuşlar.
Ekspert qrupu, həmçinin, seçkilər günü səsvermə prosesini müşaiyət
etmişdir (4 dekabr 2011-ci il). Səsvermənin nəticələrinə görə qrupun seçkilər üzrə
yekun hesabatı tərtib edilmişdir.
Rusiya Federasiyası Cənub Federal Dairəsində (CFD) və Şimali Qafqaz
Federal Dairəsində (ŞQFD) Rusiya Federasiyası Prezidenti seçkilərinin
hazırlanması və keçirilməsi monitirinqində iştirak
Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının 25 noyabr
2011-ci il tarixli, 442-SF saylı (№ 442-СФ) “Rusiya Federasiyası Prezidentinin
seçkilərinin təyin edilməsi haqqında” Qərarı ilə Rusiya Federasiyası Prezidentinin
seçkilərini 4 mart 2012-ci ilə təyin etmişdir.
MDB PAA Şurası tərəfindən 2012-ci il üçün təsdiq olunmuş iş planına
uyğun olaraq, filiala 4 mart 2012-ci ildə keçiriləcək Rusiya Federasiyası Prezidenti
seçkilərinə hazırlıq və onun keçirilməsi üzrə Rusiya Federasiyasının Şimali-Qafqaz
Federal Dairəsi (ŞQFD) və Cənub Federal Dairəsində (CFD) uzunmüddətli
monitorinqin keçirilməsində iştirak etmək həvalə olunmuşdur.

Bununla əlaqədar, beynəlxalq müşahidəçilər qismində 1 fevral 2012-ci ildə
Rusiya Federasiyasının Mərkəzi seçki komissiyası tərəfindən akkreditasiya
olunmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan MDB PAA DİMBİ Bakı
filialının əməkdaşları və müstəqil ekspertlərindən ibarət monitorinq qrupu
yaradılmışdır. 13 fevral 2012-ci il tarixindən 18 fevral 2012-ci il tarixinədək MDB
PAA Baş katibinin müavini, Azərbaycan Respublikasının MDB PAA-da Daimi
nümayəndəsi A.M.Cəfərovun başçılığı ilə beynəlxalq müşahidə qrupu, Rusiya
Federasiyasının Stavropol və Krasnodar diyarlarında Rusiya Federasiyası
Prezident seçkilərinə hazırlıq və onun keçirilməsinin monitorinqini həyata
keçirmişlər.

Qrupun marşrut xəritəsi

Qeyd etmək lazımdır ki, 1 dekabr 2011-ci ildən başlayaraq, MDB PAA
DİMBİ Bakı filialının əməkdaşları nəzərdə tutulan bölgələr üzrə məlumat-analitik
materialların toplanılmasına başlamışlar.

Müşahidə qrupu yuxarıda göstərilən bölgələrdə olarkən, əsasən diqqətini 26
noyabr 2011-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının Mərkəzi seçki komissiyası
tərəfindən təsdiq olunmuş, Rusiya Federasiyası Prezident seçkilərinə hazırlıq və
onun keçirilməsi tədbirlərinin Təqvim planının yerinə yetirilməsi üzrə Krasnodar
və Stapropol diyarlarının seçki komissiyalarının fəaliyyətinin monitorinqinə və
analizinə yönəltmişdir. Bundan başqa, qrup üzvlərinin Rusiya Federasiyası
Prezidentliyinə namizədlər irəli sürmüş siyasi partiyaların bölgə və yerli
şöbələrinin nümayəndələri, eləcə də kütləvi informasiya vasitələri və ictimai
təşkilatların nümayəndələri ilə görüşləri olmuşdur.

Bölgələrdə olarkən qrup

rəhbəri A.M.Cəfərovun

Stavropol diyarının Seçki komissiyasının sədri Yevgeniy Demyanov,

Krasnodar diyarının Seçki komissiyasının sədri Yuriy Burlaçko,

Krasnodar şəhərinin bələdiyyə qurumunun Seçki komissiyasının sədri
Viktor Tuşev və komissiyanın katibi Veronika Mixeyeva,

Krasnodar şəhərinin başçısının müavini Sergey Vasin,

Stavropol diyarının Mineralivodsk rayonunun başçısı Mixail Çukavin,

Mineralnıe Vodı şəhər administrasiyasının başçısı Aleksandr Şiyanov,

Mineralovodsk rayon ərazi seçki komissiyasının sədri Vladimir Malıx ilə
görüşləri olmuşdur.

Görüşlərdə seçkilərin keçirilməsi, Rusiya MSK tərəfindən təsdiq olunmuş
Təqvim planına və yerli qanunvericiliyə müvafiq olaraq tədbirlərin keçirilməsi
məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Qrup üzvləri həmçinin Stavropol diyarı və Kubanın seçki komissiyalarının
sədrləri ilə, diyarın seçki komissiyaları administrasiyalarının və aparatlarının
struktur bölmələrinin rəhbərləri ilə görüşmüş və 30-a yaxın ərazi və məntəqə seçki
komissiyalarının fəaliyyətləri ilə tanış olmuşlar.
Monitorinq çərçivəsində MDB PAA müşahidəçi qrupunun gəlişinin məqsədi
və seçkilərin hazırlığı haqqında juranalistlər, “STS-Ekatirinodar” və “Karasnodar
plyus” telekompaniyasının nümayəndələri ilə ğörüş keçirildi.

Səfər çərçivəsində Krasnodar ş. Bələdiyyəsinin Seçki Komisiyasının sədri
V. Tuşevlə birlikdə iki məntəqə seçki komissiyası ziyarət edilmişdir.

20-14 saylı Məntəqə seçki komissiyası (Krasnodar ş.).

20-23 saylı Məntəqə seçki komissiyası (Krasnodar ş.).
Bundan əlavə Krasnodar ş. Bələdiyyəsinin rəhbər müavini S.Vasin ilə görüş
də baş tutmuşdur. Görüşdə

Krasnodar şəhər seçki komissiyasının və

administrasiyasının qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri, seçkilərin keçirilməsinin hazırlığı,
keçirilmiş gorüşlər haqqında fikir mübadiləsi, işlərin nəticələri müzakirə
edilmişdir.

5 saylı seçki məntəqəsi (Stavropol ş.)

Seçki komissiyalarının nümayəndələri üçün Təlim mərkəzi (Stavropol ş.)
Monitorinq çərçivəsində Krasnodar və Stavropol diyarlarında səsvermə
zamanı seçicilərə məsləhət yardımı göstərən seçki nümayəndələri üçün yaradılmış
xüsusi təlim mərkəzlərinə səfər edilmişdir. Belə bir mərkəzlərdə səfər zamanı
Stavropol diyarının monitorinq qrup üzvləri SBEK iş prinsipləri ilə ətraflı tanış
olmuşlar.
RF prezident seçkilərinin uzunmüddətli monitorinqi çərçivəsində MDB PAA
DİMBİ

Bakı

filialının

əməkdaşları

04

mart

2012-ci

ildə

Azərbaycan

Rtespublikasının Bakı şəhərində yerləşən Rusiya səfirliyində səsvermənin təşkili
və keçirilməsi gedişini müşahidə etmişlər.
23 sentyabr 2012-ci ildə Belarus Milli Məclisinin
Nümayəndələr Palatasına seçkilərin beynəlxalq müşahidəsi
20 sentyabr 2012-ci ildə MDB PAA DİMBİ Bakı filialının Direktoru
E.B.İmaməliyev, Milli Məclisin deputatları Ə.Hüseynov, R.Quliyev və Milli
Məclisin MDB PAA-da daimi nümayəndəsi A.Cəfərov 23 sentyabr 2012-ci ildə
Belarus Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasına keçirilən seçkilərin təşkili və
keçirilməsini müşahidə etmək üçün MDB PAA xətti ilə beynəlxalq müşahidəçi

qismində bu ölkəyə səfər etmiş, 20-25 sentyabr tarixlərində isə onlar seçkilərin
təşkili və səsvermənin keçirilməsini müşahidə etmişlər.

30 Noyabr 2014-cü il Moldova Respublikasında
parlament seçkilərinin beynəlxalq müşahidəsi
30 Noyabr 2014-cü ildə Moldova Respublikasında parlament seçkiləri
keçirilmişdir. Seçkiləri müşahidə prosesinə MDB PAA-dan olan beynəlxalq
müşahidə missiyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasından da nümayəndə
heyəti qatılmışdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Regional məsələlər
Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə, MDB PAA Şurasının Baş Katibinin müavini –
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndəsi Aydın Cəfərov, MDB
PAA Demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki
hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq institutunun Bakı filialının
direktoru Elman İmaməliyevin, eləcə də MDB PAA Şura Katibliyinin əməkdaşları
və MDB PAA DİMBİ ekspertləri seçkilərlə bağlı bir sıra görüşlər keçirmişlər.
Missiya üzvləri Moldovanın Kommunist partiyasının Sədri Vladimir Voronin,
Moldova Respublikasının MDB PAA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Moldova
Respublikası Parlamentinin Mədəniyyət, təhsil, elm, gənclər, idman və kütləvi
informasiya vasitələri üzrə komissiyasının Sədri Kirill Luçinskiy, Moldova
Demokrat partiyasının lideri Marian Lupu, Moldova Respublikasının Mərkəzi
Seçki Komissiyası Sədrinin müavini Ştefan Urıtu və başqaları ilə görüşlər

keçirmişlər. Görüşlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki kampaniyasına dair
qərarları, səsvermə günü seçki məntəqələrinin MSK ilə daimi rabitə əlaqəsi üçün
lazımi

avadanlıqla

təmin

olunması

üzrə

görülən

işlər,

KİV-də

seçki

kampaniyasının işıqlandırılması, seçicilər və seçki orqanları arasında qarşılıqlı
əlaqələrin təşkilində İnternet şəbəkəsinin rolu və digər mövzularda fikir mübadiləsi
aparılmış, bu sahədə milli qanunvericiliyin əsas müddəaları dilə gətirilmişdir.
MDB PAA-dan olan Beynəlxalq müşahidəçilər səsvermə günü Kişinyov və ətraf
şəhərlərdə olan seçki məntəqələrində səsvermənin gedişini müşahidə etmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Moldova Respublikasının Mərkəzi Seçki
Komissiyası Parlament seçkiləri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası,
Rusiya Federasiyası və Ukrayna da olmaqla 95 xarici dövlətdə seçki məntəqələri
təşkil etmişdir. MDB PAA DİMBİ Bakı filialının məsləhətçisi Rəmzi Yusifov
Moldova Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasında beynəlxalq müşahidəçi
qismində qeydiyyatdan keçərək Moldova Respublikasının Bakıdakı səfirliyində
təşkil edilmiş seçki məntəqəsində səsvermənin təşkili və gedişini müşahidə
etmişdir. Gün ərzində səsvermənin gedişi barədə məlumatlar MDB PAA DİMBİ
ekspertlərinə təqdim edilmişdir.

