


 
 
 
 

Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin Informasiya, Kommunikasiya vəә  
Sosial Mediya siyasəәti (təәlimatı) 

 
Giriş. Məәqsəәd. 
 
Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti (AzQAC) 2011-2015-ci illəәr üçün olan Strateji 
Planına əәsasəәn, həәmçinin ictimai fəәaliyyəәtləәrinin kütləәviliyini rəәhbəәr tutaraq özünün 
İnformasiya, Komunikasiya vəә Sosial Mediya siyasəәtini təәrtib etməәyəә qəәrar 
vermişdir. Beləә ki, Cəәmiyyəәtin 2011-2015 Strateji Planında 4-cü strateji məәqsəәddəә 
deyilmişdir: Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin yerli bölməәləәrinin, o cümləәdəәn 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Komitəәsi, Gəәncləәr Komitəәsi, Regional Məәrkəәzləәr, 
şəәhəәr, rayon vəә sahəә bölməәləәrinin (ilk təәşkilatların) fəәaliyyəәtləәrini təәkmilləәşdirməәk 
vəә bununla daha effektiv, keyfiyyəәtli, yerli ehtiyaclara cavab verəәn xidməәtləәr 
göstəәriləәcəәkdir. Bu strateji məәqsəәddəәn irəәli gəәləәn iki vəәzifəә: Vəәzifəә 3 – Beynəәlxalq 
Humanitar Hüququn əәsasları vəә Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkatının 
(BQXQAH), Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara (QX/QA) emblemləәrindəәn duzgün istifadəә 
edilməәnin, BQXQAH-nın Fundamental Prinsipləәrinin yayımı vəә Vəәzifəә 4 – 
Komunikasiya strategiyasının qurulması vəә bölməәləәr səәviyyəәsindəә işləәnib icra 
olunması, AzQAC-in nüfuzunun artırılması kimi vəәzifəәləәr Cəәmiyyəәt qarşısında 
durmuşdur. Bu kimi öhdəәlikləәr AzQAC-nin Baş Qəәrargahı vəә yerli infrastrukturu 
arasında komunikasiya (əәlaqəә) vəә informasiya texnologiyaları sahəәsindəә təәrəәqqini 
irəәli aparacaq, qlobal aləәmləә həәmin istiqaməәtdəә düzgün informasiya mübadiləәsi vəә 
əәlaqəәləәr yaratmağın, innovativ vəә interaktiv vasitəә kimi sosial mediyanın istifadəәsi 
vəә  Cəәmiyyəәt daxili inkişafına köməәk edəәcəәk.  
 
Bu Siyasəәt (təәlimat) işçi heyəәti (işçiləәr, yerli işçi heyəәti, (gəәləәcəәkdəә beynəәlxalq 
səәviyyəәdəә çalışacaq işçi heyəәti) müvəәqqəәti işçiləәr) vəә qeyri işçiləәr (könüllüləәr, 
üzvləәr)  ibarəәt fəәrdləәri özündəә birləәşdirəәn bütün personal təәrəәfindəәn təәtbiq olunmaq  
üçün işləәdilir. 
 
Bu siyasəәt AzQAC-nin QX/QA emblemləәrinin ölkəә daxilindəә qorunması, 
BQXQAH-nın Fundamental Prinsipləәrinəә hörməәtin artırılması, eyni zamanda 
dinamik İnformasiya Komunikasiya Texnologiyaları (İKT) mühitindəә nüfuzumuza 
qarşı ola biləәn riskləәri minimuma endirməәk üçün qaydalar vəә təәlimatların 
gəәrəәkliliyini təәnzimləәyir.    
 



AzQAC-nin bu siyasəәti Cəәmiyyəәtin Baş Qəәrargahı, Komitəәləәri, Regional 
Məәrkəәzləәri, yerli bölməәləәri, sahəә bölməәləәri, ilk təәşkilatları, əәməәkdaşları, üzvləәri vəә 
könüllüləәrinin quruma aid yaradılan sosial mediya şəәbəәkəәləәrindəәki addımlarını vəә 
fəәaliyyəәtləәrini təәnzimləәyir. Həәmçinin siyasəәt AzQAC-nin vəә bütövlükdəә BQXQAH-
nın nüfuzunun vəә hörməәtinin ölkəә əәrazisindəәki kütləәvi informasiya vasitəәləәrindəә, 
nəәşriyyatda vəә s.-dəә mühafizəә etməә mexanizmidir. Siyasəәtin həәyata keçirilməәsi üzrəә 
bütün suallar AzQAC-nin İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr şöbəәsinəә 
yönəәldilməәlidir.   
 
Bu siyasəәt Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri Federasiyasının 
(BQXQACF) sosial mediya siyasəәtindəә göstəәriləәn bütün şəәrtləәri qəәbul edir vəә həәmin 
qaydalara əәməәl olunmanı təәləәb edir (həәmin siyasəәti BQXQACF-nın fednet 
səәhifəәsindəә qeydiyyatdan keçəәrəәk əәldəә edib oxuya biləәrsiz). 
 

1. Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin İnformasiya üzrəә fəәaliyyəәt 
təәlimatları 

 
1. AzQAC-nin ölkəә əәrazisindəәki bütün istiqaməәtləәrdəә vəә əәraziləәrdəә (Baş 

Qəәrargah vəә ya yerli infrastruktur) həәyata keçirdiyi fəәaliyyəәtləәr (yerli vəә 
beynəәlxalq səәviyyəәdəә humanitar əәməәliyyatlar, rəәsmi görüşləәr vəә s.) haqqında 
məәlumatlar yalnız 1 dolğun məәnbəәdəәn (İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr 
Şöbəәsi) ictimaiyyəәtəә, Kütləәvi İnformasiya Vasitəәləәrinəә (KİV), İKT xəәbəәr 
portallarına, AzQAC-nin “Yeni Təәfəәkkür” qəәzetinəә, rəәsmi internet səәhifəәsinəә 
vəә rəәsmi sosial şəәbəәkəәləәrdəәki səәhifəәləәrindəә yayımlanır (həәmin məәlumat 
bölgəәləәrdəә həәyata keçirilibsəә vəә həәmin AzQAC infrastrukturunun özünün 
sosial şəәbəәkəәləәrdəә rəәsmi səәhifəәsi, qəәzeti vəә s. varsa vəә ya həәmin məәlumatı 
yerli KİV-dəә işıqlandırmaq istəәyirsəә yenəә dəә məәlumat Baş Qəәrargahın 
İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr şöbəәsi təәrəәfindəәn yekun təәsdiqləәnəәn 
vahid məәlumat olmalıdır); 

2. AzQAC-nin rəәsmi internet səәhifəәsi BQXQAH-nın Vahidlik prinsipinəә uyğun 
olaraq Respublikada yeganəәdir vəә bu prinsipəә əәsasəәn təәnzimləәnir (Cəәmiyyəәtin 
heç bir digəәr infrastrukturlarına özünün rəәsmi internet səәhifəәsinin 
yaradılmasına icazəә verilmir);    

3. Fövqəәladəә hallar zamanı (beynəәlxalq müharibəә, daxili silahlı münaqişəә, təәbii 
fəәlakəәtləәr, epidemiya vəә s.) həәyata keçiriləәn humanitar əәməәliyyatlar, faktlar, 
göstəәriciləәr, statistik rəәqəәmləәr, miqrantların sayı, yaralıların sayı, sosial durum 
vəә s. haqqında informasiya təәhlükəәsizliyinəә ciddi riayəәt etməәk məәqsəәdiləә əәsas 
məәlumat yalnız 1 məәnbəәdəәn - AzQAC-nin prezidenti (O olmadığı təәqdirdəә 
İcraçı Katibi, İcraçı Katib dəә olmadığı təәqdirdəә İnformasiya vəә Beynəәlxalq 



ƏӘlaqəәləәr şöbəәsinin müdiri) təәrəәfindəәn KİV nümayəәndəәləәrinəә vəә geniş 
ictimaiyyəәtəә veriləә biləәr; 

4. Bir təәşkilat kimi biz faydalı əәlaqəәləәr qurmaq, Fundamental Prinsipləәrimizi vəә 
humanitar dəәyəәrləәrimizi irəәli çəәkməәk, humanitar əәməәliyyatların sayını 
çoxaltmaq vəә bunun üçün təәbliğat-təәşviqat vəә fundraisinq (fondların 
artırılması) aksiyalarını təәşkil etməәk vəә son nəәticəәdəә brendimizi gücləәndirməәk 
vəә humanitar vəәzifəәləәrimizəә köməәk etməәk üçün daim həәmin informasiya vəә 
texnologiyaları təәtbiq edirik.  
  

 
2. Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin Komunikasiya üzrəә  

fəәaliyyəәt təәlimatları 
 

1. AzQAC-nin infrastrukturu arasında komunikasiya üsulları qurumun 
strukturunda qeyd olunan subordinasiyaya uyğun şəәkildəә həәyata keçirilir. 
İlk Təәşkilatlar sahəә vəә ya şəәhəәr/rayon bölməәləәri iləә, sahəә, şəәhəәr/rayon 
bölməәləәri Regional Məәrkəәzləәrləә, Regional Məәrkəәzləәr isəә Baş Qəәrargahla 
komunikasiyanı təәşkil edir. AzQAC Naxçıvan MR Komitəәsinəә daxil olan 
şəәhəәr vəә rayon bölməәləәri Komitəә vasitəәsiləә Baş Qəәrargahla 
komunikasiyanı təәşkil edir. Gəәncləәr Komitəәsi birbaşa olaraq Baş 
Qəәrargahla (Ali Rəәhbəәrlikləә) komunikasiyanı qurur. Müstəәsna hallarda, 
fors majorda bütün qurumlar birbaşa olaraq Baş Qəәrargahla 
komunikasiyanı təәşkil edir (yalnız həәr hansı bir fəәaliyyəәtdəәn sonra yerli 
infrastruktur təәrəәfindəәn informasiya xarakterli məәqaləәləәr vəә s. AzQAC 
qəәzetindəә, rəәsmi internet səәhifəәsindəә vəә s. KİV-dəә işıqlandırılmaq üçün 
birbaşa bölməә təәrəәfindəәn Baş Qəәrargahdakı İnformasiya vəә Beynəәlxalq 
ƏӘlaqəәləәr şöbəәsi iləә komunikasiya qurur); 

2.  AzQAC-nin infrastrukturu arasında komunikasiya məәktublaşma, faks, 
elektron poçt, skype, sosial şəәbəәkəәləәrdəә yaradılmış qruplar vəә s. buna 
bəәnzəәr internet vəә komunikasiya texnologiyaları, telefon (xəәtli vəә mobil) 
vəә mobil radiodalğalı ötürücü qurğular (rasiya) vasitəәsiləә həәyata keçirilir; 

3.  AzQAC-nin infrastrukturu humanitar məәqsəәdləәrləә fundraising (fondların 
artırılması) vəә maliyyəә məәnbəәləәrinin çoxaldılması kampaniyaları, 
aksiyaları, fəәaliyyəәtləәrini həәyata keçirməәk üçün bütün növ komunikasiya 
vasitəәləәrindəәn istifadəә edəә biləәr (rəәsmi görüşləәr, qəәbullar, KİV-dəә 
məәlumatların verilməәsi vəә s.). Lakin bütün bu əәməәliyyatlar BQXQAH-nın 
Fundamental Prinsipləәri çəәrçivəәsindəә həәyata keçirilməәlidir. 

 
 
 



 
 
 
 
 

3. Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin sosial mediya üzrəә  
fəәaliyyəәt təәlimatları  

 
1. AzQAC-nin  sosial şəәbəәkəәləәrdəәki səәhifəәləәri ilk növbəәdəә əәlaqəәləәr qurmaq, 

könüllüləәrin vəә üzvləәrin sayını artırmaq məәqsəәdiləә cəәlbedici təәşviqat 
kampaniyası formalaşdırmaq, təәrəәfləәr arasında vaxtlı-vaxtında müvafiq 
informasiya mübadiləәsi etməәk üçün çoxtəәrəәfli ictimai kommunikasiya 
kanallarıdır. AzQAC-nin bütün infrastrukturu öz yerli humanitar missiyasının 
ictimaiyyəәtəә vəә dünyaya təәqdim olunması, könüllüləәrin vəә üzvləәrin sayının 
artırılması, gəәlirgəәtirməә vəә fundraising kampaniyalarının təәşkil olunması, 
ehtiyaclı insanlarla dialoq vəә qarşılıqlı əәlaqəәyəә girməәk vəә s. məәqsəәdləәrləә 
sosial mediya səәhifəәləәrindəә yerli AzQAC rəәsmi səәhifəәləәrini yaratmaqda 
maraqlı olduqları halda qurumun İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr  Şöbəәsi 
iləә əәlaqəә saxlamalı istəәkləәrinin vəә təәşəәbbüsləәrinin düzgün istiqaməәtdəә 
formalaşması üçün tövsiyyəә vəә icazəә almalıdır;  

2. AzQAC-nin Baş Qəәrargahı vəә bütün yerli infrastrukturu sosial şəәbəәkəәləәrdəә 
rəәsmi səәhifəәləәr yarada biləәr. Həәmin sosial şəәbəәkəәləәrdəә veriləәn məәlumatlar 
yalnız Milli Cəәmiyyəәtin fəәaliyyəәtləәrini əәks etdirəәn məәlumatları yaymalıdır. 
Həәmin səәhifəәləәrəә admin olan AzQAC əәməәkdaşları, üzvləәri vəә ya könüllüləәri 
həәmin səәhifəәləәrdəә fəәrdi məәlumatları, öz şəәxsi həәyatlarına, siyasi baxışlarına, 
sosial durumlarına, dini vəә irqi məәxsusluğuna vəә s. aid olan məәlumatları 
yaymamalıdırlar. Həәmin səәhifəәləәr BQXQAH-nın Fundamental Prinsipləәrinəә 
uyğun şəәkildəә idarəә olunmalıdır. Həәr hansı bir fəәrdi baxışlara aid olan 
məәlumatların AzQAC-nin sosial şəәbəәkəәləәrdəә mövcud olan rəәsmi səәhifəәləәrindəә 
verilməәsi qəәti qadağandır;  

3. AzQAC həәyata keçirdiyi bütün fəәaliyyəәtləәr haqqında məәlumatların 
BQXQAH-nın digəәr təәrkib hissəәləәrinin kütləәvi informasiya vasitəәləәrindəә 
işıqlandıra biləәr (Baş Qəәrargahın İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr 
şöbəәsinin təәsdiqindəәn sonra); 

4. AzQAC özünün sosial şəәbəәkəәləәrdəә olan səәhifəәləәri (həәmçinin ayrı-ayrılıqda 
yerli infrastrukturun yaratdığı vəә idarəәetdiyi səәhifəәləәr) vasitəәsiləә Milli 
Cəәmiyyəәtəә aid olan məәlumatları geniş ictimaiyyəәtəә təәqdim edəә biləәr 
(İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr Şöbəәsinin tövsiyyəәsindəәn sonra); 

5. AzQAC-nin sosial mediya profilləәrindəә Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara 
emblemləәrindəәn istifadəә yalnız Milli Cəәmiyyəәtəә aid olan rəәsmi hesablarla 



məәhdudlaşdırılır. Sosial şəәbəәkəәləәrdəә Qızıl Xaç vəә ya Qızıl Aypara 
emblemləәrindəәn fəәrdi profilləәrdəә istifadəә olunma emblemləәrdəәn sui-istifadəә 
halı kimi qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulan qaydalarla təәnzimləәnir;   

6. AzQAC əәməәkdaşları, üzvləәri vəә könüllüləәri Azəәrbaycana aid olan sosial 
mediyada Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara emblemləәrindəәn, AzQAC, BQXQACF 
vəә Beynəәlxalq Qızıl Xaç Komitəәsinin (BQXK) loqolarından sui-istifadəә 
hallarını müəәyyəәn etdikdəә həәmin faktı vizual olaraq Milli Cəәmiyyəәtin 
İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr şöbəәsinəә, həәmçinin hüquqşünaslara 
təәqdim etməәlidir; 

7. AzQAC yerli infrastrukturu təәrəәfindəәn sosial şəәbəәkəәləәrdəә yaradılmış rəәsmi 
səәhifəәləәrdəә veriləәn məәlumatların BQXQAH-nın Fundamental Prinsipləәrinəә 
uyğun şəәkildəә hazırlanması vacibdir. Məәqaləәləәr, məәlumatlar vəә başlıqlar 
Azəәrbaycan dilinin qramatik vəә leksik qaydalarına uyğun olaraq yazılmalıdır.  

   
Pozuntular vəә bu pozuntulara görəә cəәza təәdbirləәri. 

 
AzQAC-nin personalı (işçiləәr, yerli işçi heyəәti, beynəәlxalq səәviyyəәdəә gəәləәcəәkdəә 
işləәyəәcəәk işçi heyəәti, müvəәqqəәti işçiləәr) vəә qeyri işçiləәr (könüllüləәr, üzvləәr) bu 
Siyasəәtin (təәlimatın) həәr hansı bir şəәkildəә pozulmasına görəә məәsuliyyəәt daşıyır. 
Pozuntulara aşağıdakılar daxildir:  
    

• Bu Siyasəәtin 1.1, 1.2 vəә 1.3  maddəәləәrindəә sadalanan müddəәaların pozulması;  
• 3.1, 3.2 vəә 3.7 maddəәləәrindəә sadalanan təәləәbləәri yerinəә yetirəә bilməәməәk vəә ya yerinəә 

yetirməәkdəәn imtina etməәk; 
• İşçiləәrin Davranış Kodeksinin pozulması da daxil olmaqla bu Siyasəәtin göstəәriş vəә 

təәləәbləәrinin həәr hansı bir şəәkildəә pozulması.  
 
Yuxarıda adı çəәkiləәn həәr hansı pozuntu inzibati (disiplinar) cəәza təәdbiri iləә 
nəәticəәləәnməәlidir. İnzibati (disiplinar) cəәza təәdbirinəә ciddi hallarda vəәzifəәdəәn azad 
etməә dəә daxildir.  
  

Hesabat verməә 
 
Cəәmiyyəәtin  personalı cəәlb olunduğu həәr hansı bir onlayn söhbəәt, informasiya vəә ya 
vizual materialların bu Siyasəәtəә zidd olduğunu hesab edəәrsəә, o zaman: 
 

• Onları visual olaraq səәnəәdləәşdirməәlidirləәr.  
• Müvafiq gəәldikdəә kollektiv vəә  fəәrdi şəәkildəә məәsləәhəәtləәşməәlidir.  
• Yuxarıda qeyd olunan vizual səәnəәdləәşdirməә iləә birgəә özləәrinin xəәtt menecerləәrinəә vəә 
İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr şöbəәsinəә müraciəәt etməәlidir. ƏӘgəәr bu şöbəә 
hesab etsəә ki, bu Davranış Kodeksinin dəә pozulması deməәkdir o zaman həәmin 



informasiya Kadrlar Şöbəәsinəә dəә verilməәlidir. İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr   
Şöbəәsi vəә Cəәmiyyəәtin hüquqşünası kontentin (məәzmun) bu Siyasəәtin həәr hansı 
maddəәsini pozub-pozmadığını təәsdiqləәməәk üçün məәsəәləәni araşdıra biləәr vəә müvafiq 
olaraq təәdbirləәr görəә biləәr. Rəәhbəәrlik təәrəәfindəәn icazəә əәldəә edəәrəәk həәr hansı inzibati 
(disiplinar) prosesəә başlamaq üçün standart prosedurlara uyğun işləәrəә başlamaq 
üçün Kadrlar şöbəәsinəә müraciəәt edəәcəәk.       
 

Məәsuliyyəәtləәr 
 
İnformasiya vəә Beynəәlxalq  ƏӘlaqəәləәr Şöbəәsinin məәsuliyyəәtləәri  
 

• Cəәmiyyəәtin bütün işçiləәrinin (xüsusiləә dəә Baş Qəәrargahda fəәaliyyəәt göstəәrəәn 
əәməәkdaşlar vəә yerli infrastrukturun rəәhbəәrləәri) bu Siyasəәtdəәn xəәbəәrdar olmasına vəә 
onu başa düşməәsinəә nail olmaq (bu işdəә onlara seminarlar, təәlimləәr, mühazirəәləәr 
vasitəәsiləә köməәk etməәk).  

• Bu Siyasəәtdəә göstəәriləәn maddəәləәrin icra olunmasına nəәzarəәt vəә monitorinq etməәk.  
 


