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IMS, RATİ, MEMO 98 və Naxçıvan DQİRM Azərbaycanda media plüralizminin inkişafı üçün 
layihəyə başlayır 

 
14 noyabr, Bakı Beynəlxalq media inkişafı təşkilatı Beynəlxalq Mediaya Dəstək (IMS) 
Azərbaycan mediasında peşəkarlıq və etik standartların yaxşılaşdırılması məqsədilə yeni 
layihəyə start verir.  
“Efir məkanında dəyişiklik- Azərbaycan mediasında plüralizmin monitorinqi və təşviqi” adlanan və 
Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənən layihə, Azərbaycanda media monitorinqi təcrübəsini 
gücləndirəcək və ölkənin media sferasında mühüm dəyişikliklər üçün ictimai vəkillik səylərini 
artıracaq. Layihə  Azərbaycan QHT-ləri olan Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu 
(RATİ), Naxçıvan Demokratiya və QHT İnkişaf Resurs Mərkəzi  və Slovakiya təşkilatı olan MEMO 
98 ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirəcək.  
 
Bu layihə RATİ-nin bundan əvvəl Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə MEMO 98 təşkilatı ilə birgə 
uğurla  həyata keçirdiyi “Azad Dalğalar” layihəsinin davamıdır.  
“Azad Dalğalar” layihəsi Azərbaycan milli telekanallarında təqdim olunan xəbərlərin ideya 
plüralizmini, dəqiqliyini və balanslılığını qiymətləndirməklə və təşviq etməklə Azərbaycanda 
medianın demokratikləşməsinə Avropa Birliyinin dəstəyinin bir hissəsi olub.  
 
Medianın monitorinqdən başqa “Efir məkanında dəyişiklik ” layihəsi  texnologiyadan istifadə etməklə 
ölkədə media sahibkarlığı ilə bağlı məlumat bazası yaratmaqla mediada şəffaflığın inkişafına da öz 
töhfəsini verəcək.  
 
Media monitorinqi həm vətəndaşlarda, həm də jurnalistlərdə ölkədə xəbər yayımı haqqında geniş 
təvəvvür yaradacaq.  
Beynəlxalq Mediaya Dəstək təşkilatı (IMS) silahlı münaqişələr, insanlar üçün təhlükəsizliyin 
olmaması və siyasi keçid dövründən əziyyət çəkən ölkələrin mediaları ilə işləyən qeyri 
hökumət təşkilatıdır. Dörd qitədə, IMS peşə bacarıqlarının gücləndirilməsinə, medianı və media 
nümayəndələrinin çətin şəraitdə fəaliyyət göstərə bilməsinin təmin olunmasına yardım edir.  
 
Əlavə məlumat üçün: Gülnarə Axundova, Beynəlxalq Mediaya Dəstək: ga@i-m-s.dk 
Emin Hüseynov, Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu (RATİ):info@irfs.org 
Rasto Kuzel: Memo 98 kuzel@memo98.sk 
Məlahət Nəsibova,  Naxçıvan Demokratiya və QHT İnkişaf Resurs Mərkəzi 
malahat.nasib@gmail.com  
  
 
 

 
 
 
 
 

  

Bu layihə Avropa Birliyi 
tərəfindən maliyyələşdirilir 
 

Kontraktor tərəfindən icra 
olunan layihə 
 

 

Avropa Birliyi öz  təcrübə və resurslarını, eyni zamanda müqədaratlarını birləşdirməyə qərar 

vermiş 28 üzv dövlətdən təşkil olunub.   50 illik genişlənmə dövrü müddətində bu dövlətlər 

birlikdə sabitlik, demokratiya və davamlı inkişaf zonası yaradaraq eyni zamanda mədəni 

müxtəlifliyi, tolerantlığı və fərdi azadlıqları da qoruyub saxlamışlar. Avropa Birliyi öz 

nailiyyət və dəyərlərini öz sərhədləri xaricində olan ölkələr və xalqlarla paylaşmaq ideyasına 

sadiqdir.  
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