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Beynəlxalq Bütövlülük naminə 100 min Kanada dolları məbləğində Allard Mükafatı üçün 2017-ci ilin
finalçıları elan olunub
Mükafatçılar sırasına Braziliyalı təqib üzrə əməliyyat qrupu, Azərbaycan jurnalisti, Misirli insan haqları
məsələləri üzrə hüquqşünas daxildir
24 İyul, 2017-ci il – Ü mumdünya – Kanadanın Vankuver şəhərində British Columbia Universiteti
nəzdində fəaliyyət göstərən Peter A. Allard Hüquq Məktəbi Beynəlxalq Bütövlülük naminə Allard
Mükafatı üçün 2017-ci ilin 3 finalçısını elan edib. Universitetin məzunu cənab Peter A. Allard, Q.C.
tərəfindən yaradılmış və maliyyələşdirilən, iki ildə bir dəfə təltif olunan 100 min Kanada dolları
məbləğində mükafat korrupsiyaya qarşı mübarizədə və insan haqlarının təşviqində göstərilən səyləri
dəyərləndirən dünyada ən böyük mükafatlardan biri sayılır.
Peter Allard deyib: “2017-ci ilin Allard Mükafatı üçün finalçılar şəffaflıq, hesabatlılıq və Qanunun Aliliyini
dəstəkləmək məqsədilə yalnız özlərinə görə deyil, amma ailələri və dostlarına görə böyük riskə gedərək
olduqca böyük cəsarət və liderlik nümayiş etdiriblər və çox şeyi həyatlarında fəda ediblər.” “Korrupsiyaya
qarşı mübarizə aparmaqda, eləcə də insan haqlarını qorumaqda onların qoyduğu müstəsna əməyini
tanımaq bizim üçün böyük şərəfdir. Ümid edirik ki, onların nümunəsi başqalarını da hakimiyyətin suiistifadəsinə və insan haqlarının pozulmasına qarşı mübarizədə fəal olmağa həvəsləndirəcək.”
Allard Mükafatının qalibi 28 Sentyabr, 2017-ci il tarixində British Columbia Universitetinin Köhnə
Auditoriyasında təşkil ediləcək xüsusi mərasimdə saat 18:30-da elan olunacaq. Bilet almaq üçün buraya
tıklayın.
2017-ci ilin Allard Mükafatı finalçıları:
“Avtoyuma”(Car Wash) Əməliyyat Qrupu (Força Tarefa da Lava Jato) – Braziliyalı korrupsiyaya qarşı
təqib üzrə əməliyyat qrupu siyahıya bu ayın əvvəlində korrupsiya və çirkli pulların yuyulması
cinayətlərində təqsirli bilinmiş məşhur sabiq prezident Luiz Inacio Lula da Silva da daxil olmaqla
Braziliyanın ən nüfuzlu siyasi liderlərin bəzilərini təqib etmək məqsədilə əməliyyatlar aparıb. “Car Wash
Əməliyyatı” Braziliyada çirkli pulların yuyulması məsələlərini araşdıran yerli əməliyyat qrupu çərçivəsində
başlayıb sonradan isə inkişaf edərək hökumətin ələ keçirilməsi və iri miqyaslı korrupsiya məsələlərini üzə
çıxaran ən iri təhqiqat qrupuna çevrilib. Qrupun apardığı təhqiqatlar nəticəsində 280 şəxs ittiham
olunub, 157 cinayət məsələsinə görə məhkəmə qərarı çıxarılıb, məhkum olunanların ümumilikdə 1563

illik azadlıqdan məhrum edilməsi qərarı icra olunub və 3 milyarddan çox ABŞ dolları məbləğində
müqavilələrin kompensasiyası zərərçəkənlərə ödənilib. Bu Əməliyyat Qrupunun apardığı iş Braziliyanın
tarixində ən əhəmiyyətli anti-korrupsiya qanun layihəsinin hazırlanmasına gətirib çıxarmışdır. Bu
təşəbbüsü 2 milyondan çox Braziliya vətəndaşı dəstəkləmişdir. Qanun layihəsində hər kəsin qanun
altında bərabərliyi qeyd olunur və buna görə də hətta ən nüfuzlu liderlər qanun qarşısında hesabatlı
olmağa cəlb ediləcəklər.
Xədicə İsmayılova - Azərbaycanda təhqiqatçı jurnalist olaraq fəaliyyət göstərən Xədicə İsmayılova
Mütəşəkkil Cinayət və Korrupsiya Hesabatı Layihəsi (OCCRP) və “Azad Avropa” Radiosunun Azərbaycan
şöbəsi üçün Azərbaycanda baş verən yüksək səviyyəli korrupsiya və hakimiyyətdən sui-istifadə hadisələri
barədə yazır. 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin korrupsiya əməliyyatını
ifşa etməklə İsmayılova Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Prezidentin arvadı və övladlarının adına 44 milyon
ABŞ dolları dəyərində daşınmaz əmlakın olması barədə hesabat verib. 2013-cü ildə İsmayılova anonim
mənbədən özü barədə şəxsi evində fərdi video materiallarla yanaşı hərəkətlərinə fikir verməsinə dair
xəbərdarlıq bildirişi alıb. O, 2014-cü ildə həbs edilib və yeddi il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum
edilmə cəzası ilə məhkum olunub. Bir çoxları bunu onun hesabatlarına cavab tədbiri olduğunu hesab
edir. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarı ilə İsmayılova şərti azadlığa buraxılsa
da rəsmi icazə olmadan onun ölkədən kənara çıxmasına 5 illik qadağa qoyulub.
Azza Soliman - qadın haqlarını müdafiə edən tanınmış hüquqşünas Azza Soliman Misirli Qadınlara Hüquq
Yardımı Mərkəzinin həm-təsisçisidir. O öz həyatını Misirili qadınların həm şəxsi sferada, həm də hüquq
sistemində üzləşdiyi ədalətsizlik və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün həsr edib. Azza Soliman
1995-ci ildə İslam Qrupunun qadın üzvlərinə qarşı işgəncə tədbirlərinin tədbiq edildiyini ifşa etdiyinə
görə həbs olunandan sonra öz aktivist fəaliyyətini başlayıb. Soliman qanunvericiliyə təsir göstərmək və
inhisara, eləcə də dini institutlarda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə dinin proqressiv
şərh edilməsini istifadə edir ki, qadınlara onların ədliyyə sisteminə çıxış ala bilməsi üçün dəstək olsun.
2015-ci ildə Soliman etiraz aksiyası zamanı gözü qabağında qadın insan haqlarının müdafiəçisini qətlə
yetirən polis əməkdaşına qarşı etirazını ifadə edəndən sonra ona qarşı qeyri-ədalətli olaraq ictimai
əsayişin pozulması və qeyri-qanuni etiraz aksiyasının keçirilməsi ittihamı sürülmüşdü. Buna cavab olaraq,
o Qanun Aliliyinin gücləndirilməsinə dəstək məsqsədilə “Şahidlərin və Xəbər verənlərin Müdafiəsi
Koalisiyası” ("Protecting Witnesses and Whistleblowers Coalition") cəmiyyətini yaratmışdır. Hal-hazırda
Misir hökuməti Solimanın hüquq cəmiyyətinin fəaliyyətini və onun şəxsi aktivlərini dondurmaqla, eləcə
də onun Misirdən kənara çıxmasına qadağa qoymaqla fəalçının azadlıqlarını məhdudlaşdırıb.
Mərasimin baş məruzəçisi Amerikan jusrnalisti və yazarı Qlen Qrinvold olacaq. Qrinvold dünyaya ABŞ-ın
xəbər verəni (whistleblower) Edvard Snouden-in həkayəsini açıqlamış müəllif və mükafata layiq
görülmüş “The Intercept” adlı xəbər portalının həm-təsisçisidir. “The Intercept” milli təhlükəsizlik,
siyasət, cinayət ədliyyəsi və digər mövzuda xəbər və məlumatları yayımlayan xəbər portalıdır. Portal öz
jurnalistlərinə korrupsiya və ədalətsizlik hallarının ifşa edilməsi məqsədilə apardıqları təhqiqatlar üçün
lazım olan redaktor azadlığını verir və onlara hüquq dəstəyini göstərir.

Allard Hüquq Məktəbinin Dekanı Katerin Davern finalçılar barədə belə deyib: “Adı gedən finalçılar
müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən və başqalarına heyratamiz nümunə olan çoxsaylı namizədlərin
arasından seçilib”.
“Peter Allard-ın ümumdünya miqyasında korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan və insan haqlarını təşviq
edən vəkillərin işinə işıq salmaq yolunda üzərinə götürdüyü öhdəlik dünyada real dəyişikliklərin baş
verməsinə dəstək olmaq üçün atılan mühüm addımdır.”
Beynəlxalq Bütövlülük naminə Allard Mükafatını ilk olaraq 2013-cü ildə Anna Hazare adlı şəxs
qazanmışdır. O, Hindistan hökumətin şəffaflığını gücləndirmək və rəsmi korrupsiya hallarının təhqiqatını
aparıb təqib etmək məqsədilə bütün ölkə boyunca uğurla rəhbərlik etdiyi hərəkatlardakı əməyinə görə
bu mükafata layiq görülmüşdür. 2015-ci ildə Mükafatı qazanan iki Afrikalı jurnalist Con
Githongo və Rafael Marques de Morais olmuşdu. Onlar öz ölkələrində, Con Kenyada, Rafael isə
Anqolada, korrupsiya hallarını uğurla ifşa etdiklərinə görə Allard Mükafatına layiq görülmüşdülər.
###
Beynəlxalq Bütövlülük naminə Allard Mükafatı barədə
2012-ci ildə yaradılmış və məzun Cənab Peter A. Allard, Q.C. tərəfindən maliyyələşdirilmiş Beynəlxalq
Bütövlülük naminə Allard Mükafatı xüsusilə şəffaflıq, hesabatlılıq və Qanun Aliliyini təşviq etməklə
korrupsiyaya qarşı mübarizədə və insan haqlarının təşviqində müstəsna cəsarət və liderlik nümayiş
etdirmiş fərdi şəxslərə, hərəkata və ya təşkilata iki ildə bir dəfə təltif olunur. Müfəssəl nominasiya və
seçim prosesindən sonra dünyanın 70 ölkəsini təmsil edən 244 namizəd arasından bu il seçilən üç finalçı
olmuşdur.
İnzibati məsələlərində məsuliyyəti Peter A. Allard Hüquq Məktəbi daşıyan Allard Mükafatı ümumdünya
anti-korrupsiya və insan haqları cəmiyyətlərinin üzvlərindən ibarət Allard Mükafatı Məsləhət Şurasının
məsləhətlərinə nəzər yetirərək həm Allard Hüquq Məktəbi, həm də özəl sektor nümayəndələrindən
təşkil olunmuş Allard Mükafatı Komitəsi tərəfindən idarə edilir.
Daha ətraflı məlumat: www.allardprize.org.
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Fotoşəkil üzrə Allard Mükafatı Müsabiqəsi
Allard Mükafatı Komitəsi eləcə də yarımildən bir keçirilən Fotoşəkil üzrə Allard Mükafatı Müsabiqəsinə
nəzarət edir. Sözügedən Müsabiqə Allard Mükafatının ideallarını əks etdirən müfəssəl fotoşəkil
əsərlərinə dəyər verir. Qalib gələn hər iştirakçı 1 min Kanada dolları məbləğində nağd pul mükafatı əldə
edir və onun foto əsəri altı ay müddətində Allard Mükafatı vebsaytında nümayiş etdirilir. Hər altı aydan
bir altı fotoşəkilə qədər əsər müsabiqə yolu ilə seçilir. Daha ətraflı məlumat.
Peter A. Allard, Q.C.

Beynəlxalq Bütövlülük naminə Allard Mükafatı cənab Peter A. Allard, Q.C. tərəfindən hüquq məktəbinə
2011-ci ildə 11.86 milyon dollar məbləğində etdiyi hədiyyənin bir hissəsi olaraq yaradılmışdır. Bu hədiyyə
eləcə də Pedaqoji heyət üçün Allard Hall adlı yeni evin qurulmasına öz töhfəsini vermişdir. 22 Yanvar
2015-ci ildə UBC (British Columbia Universiteti) cənab Allard tərəfindən əlavə olaraq təqdim olunmuş
böyük fərq gətirən 30 milyonluq hədiyyənin ərsəyə gəldiyini elan etmişdir. Cənab Allardın hədiyyəsi
Kanadanın hüquq məktəbinə edilmiş hədiyyələr arasında ən böyüyüdür. Bu hədiyyə sayəsində məktəbin
Pedaqoji heyəti insan haqlarının qorunması və dəstəklənməsi sahəsində irəli getmək üçün öz nüfuzunu
artıra bilmişdir. Universitet qərara gəlmişdi ki, hüquq məktəbinin adını Peter A. Allard Hüquq Məktəbi
adına dəyişsin.
Bir hüquqşunas və iş adamı kimi öz karyerası boyunca cənab Allard insan haqları, ətraf mühitin
qorunması və digər filantropik işlər sahəsində liderlik rollarına böyük dəyər verib. Cənab Allard 1968-ci
ildə UBC Universitetinin Tarix fakultəsini Humanitar elmlər üzrə Bakalavr dərəcəli diplom ilə və 1971-ci
ildə Hüquq üzrə Bakalavr dərəcəli diplom ilə bitirib. Universiteti bitirəndən sonra cənab Allard hüquq
sahəsində çalışıb və bir sıra biznes müəssisələrinin fəaliyyətində iştirak edib. 1993-cü ildə cənab Allard
B.C. və Alberta-da tibb sahəsində çalışan icmalara tədqiqat işlərinin aparılması və tibb avadanlığının satın
alınması məsələlərində dəstək göstərən Highbury Fondunu təsis etmişdir. Highbury Fondu həmçinin
Qərbi Kanada boyunca fəaliyyət göstərən kollec və universitetlər üçün tələbələrin təqayüdü və tədris
müəssisələrdəki inşaat ehtiyaclarının qarşılanması məsələləri üçün əhəmiyyətli dərəcədə maddi
yardımlar ayırmışdır.
Peter A. Allard Hüquq Məktəbi
Peter A. Allard Hüquq Məktəbi öz səylərini hüquq təhsili və tədqiqatların aparılması sahəsində dünyanın
böyük mərkəzlərindən biri olmağa yönəldib. Dünyanın ən açıq, çox şaxəli və gözəl yerləri arasında xüsusi
məkan kimi tanınan ərazidə yer almış heyrətamiz dövlət universitetinin bir hissəsi olaraq Allard Hüquq
Məktəbi öz tələbələrinə cəmiyyətdə hüququn rolunu işıqlandıran mövzularda müfəssəl və peşəkar
hüquq təlimləri ilə ilhamlandırıcı mühit təklifini irəli sürür. Məktəbin pedaqoji heyəti həm yerli, həm də
qlobal məkanda araşdırmaların aparılması ilə məşğuldur və öz tələbələrinə Kanadanın hər hansı hüquq
məktəbi ilə müqyisədə ən geniş və innovativ tədris imkanlarını təklif edir. Hüquq Məktəbi biznes
hüququ, insan haqları hüququ, Asiya hüquq tədqiqatları, feminist hüquq tədqiqatları və yerli əhali hüquq
tədqiqatları da daxil olmaqla bir çox sahələrdə bilik və bacarıq kompetensiyaları ilə öz tələbələrini təmin
edir. Məktəbin məzunları hüquq peşəsindən tutmuş hökumət, ictimai maraq təşkilatları, biznes və
akademiyaya qədər geniş sferanı əhatə edən sahələrdə rəhbər mövqelərə yiyələnə bilmişlər. Daha ətraflı
məlumat.

