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TƏŞKİLATİ İNKİŞAF 
 

Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının 2010-cu illǝr 
üçün Strategiyası çǝrçivǝsindǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 2003-2005-ci illǝr 
üçün Strateji iş planı hazırlanmışdır.  

2002-ci ildǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Nizamnamǝsindǝ bǝzi 
dǝyişikliklǝr vǝ ǝlavǝlǝr edilmişdir. Cǝmiyyǝtin qanunvericilik bazasının güclǝndirilmǝsi, 
onun Beynǝlxalq normalara cavab vermǝsi vǝ Cǝmiyyǝtin işinin sǝmǝrǝli qurulması 
mǝqsǝdilǝ Cǝmiyyǝt Haqqında Yeni variantda Nizamnamǝ layihǝsinin qaralama variantı 
hazırlanmışdır.  

Cǝmiyyǝtin yeni strukturu hazırlanmış, onun Regional Mǝrkǝzlǝr vǝ yerli komitǝlǝr 
arasında koordinasiya işinin yaxşılaşdırılması, onların üzvlǝrinin sayının artırıması 
sahǝsindǝ konkret işlǝr görülmüşdür.  
Regional mǝrkǝz vǝ yerli komitǝlǝr üçün maliyyǝ, plan, tǝşkilati işlǝrǝ dair normativ 
sǝnǝdlǝrin, sirkulyar mǝktubların hazırlanması, onlara müntǝzǝm çatdırılması işi davam 
etdirilmişdir.  

2002-ci ilin dekabr ayı üçün Cǝmiyyǝtin üzvlǝrinin sayı 128,100 nǝfǝrǝ kimi 
çatmışdır. 

Müntǝzǝm olaraq Regional Mǝrkǝz vǝ yerli komitǝlǝrdǝn müvafiq plan, hesabatlar 
yığılmışdır. Regional Mǝrkǝz vǝ yerli komitǝlǝrin işinǝ kömǝklik mǝqsǝdilǝ regionlara 35 
dǝfǝ sǝfǝr edilmiş, onlara zǝruri tǝşkilati kömǝklik göstǝrilmişdir. 

83 rayon komitǝsindǝ hesabat–seçki konfransları keçirilmişdir. 
 
 
FÖVQƏLADƏ HALLARA HAZIRLIQ 
 
 Beynǝlxalq Federasiyanın 2010-cu illǝr üçün strategiyasına ǝsasǝn Fövqǝladǝ 
hallara hazırlıq prioritet sahǝ kimi qǝbul edilmişdir.  

Respublikanın bir neçǝ rayonunda ilk növbǝdǝ zavallı insanlara, tǝbii fǝlakǝtlǝr 
nǝticǝsindǝ zǝrǝr çǝkmiş vǝtǝndaşlara maddi vǝ mǝnǝvi yardım göstǝrilmişdir.  

2002-ci ildǝ hava durumunun son dǝrǝcǝ ağır olması ilǝ ǝlaqǝdar ilk növbǝdǝ 
şiddǝtli leysan yağışları, elǝcǝ dǝ yanğınlar nǝticǝsindǝ bir sıra rayonda bir çox ailǝlǝrin 
evlǝri tam vǝ ya qismǝn dağılmış, onlar ağır mǝhrumiyyǝtlǝrǝ düçar olmuşlar. Belǝ 
ailǝlǝrǝ müvafiq yardım göstǝrilmişdir.  
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 Bakı, İsmayıllı, Oğuz, Şamaxı, Qusar bölgǝlǝrindǝ yaşayan, son dǝrǝcǝ imkansız 
54 nǝfǝrdǝn ibarǝt 13 ailǝyǝ maddi yardım göstǝrilmişdir. Onlara mǝişǝtdǝ ǝn vacib olan 
zǝruri avadanlıq, geyim, qida mǝhsulları vǝ digǝr ǝşyalar verilmişdir.  

Bakı vǝ Sumqayıt şǝhǝrlǝrindǝ mobil könüllü dǝstǝlǝri ilǝ bağlı müvafiq seminarlar 
keçirilmişdir. Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının Bakı 
nümayǝndǝliyinin üzvlǝri üçün «Mobil könüllü Dǝstǝlǝr üçün Tǝlimat» kitabçasının 
prezentasiyası keçirilmişdir.  

Bakı şǝhǝr ǝhalisinin Fövqǝladǝ hallara hazırlıq sǝviyyǝsini yüksǝltmǝk mǝqsǝdilǝ, 
2002-ci ilin 24-25 iyul tarixindǝ Bakı Mobil könüllü dǝstǝsi ilǝ Milli Cǝmiyyǝtin müvafiq 
struktur bölmǝlǝrinin inteqrasiyasını tǝtbiq edǝrǝk, Bakının Mǝrdǝkan qǝsǝbǝsinin dǝniz 
çimǝrliyindǝ «Suda boğulma hallarının qarşısını almaq, ilk yardım, AİDS-lǝ mübarizǝ» 
mövzularında kütlǝvi xǝbǝrdarlıq kampaniyası keçirilmişdir. Tǝdbir zamanı çimǝrlikdǝ 
istirahǝt edǝn şǝxslǝrǝ bukletlǝr paylanmış, «İlk Yardım» vǝrdişlǝri geniş surǝtdǝ nümayiş 
etdirilmişdir.  

Mobil könüllü dǝstǝlǝrin işini fǝallaşdırmaq istiqamǝtindǝ hǝvǝslǝndirmǝ 
prinsiplǝrindǝn istifadǝ edǝrǝk, dǝstǝ üzvlǝrinin idmana marağının artması mǝqsǝdilǝ, 
Lǝnkǝran Regional Mǝrkǝzinin könüllü dǝstǝlǝrinǝ 15 ǝdǝd idman geyim dǝsti 
verilmişdir.  
 Proqram çǝrçivǝsindǝ «İmkansızlığın vǝ İmkanlığın Qiymǝtlǝndirilmǝsi» adlı sorğu 
keçirilǝrǝk, onun dǝrc edilmǝsi mühüm hadisǝ kimi sǝciyyǝlǝndirilmǝlidir. Bu sorğu 
Beynǝlxalq Federasiya tǝrǝfindǝn ǝn yaxşı sorğu kimi qiymǝtlǝndirilib. Fövqǝladǝ hallara 
hazırlıq çǝrçivǝsindǝ «İmkansızlığın vǝ İmkanlığın Qiymǝtlǝndirilmǝsi» (İİQ) kitabçasının 
yenilǝşdirilmǝsinǝ dair silsilǝ seminarların hǝyata keçirilmǝsinǝ başlanılmışdır. İlk 
seminar 06 noyabr 2002-ci il tarixindǝ Bakı şǝhǝrindǝ keçirilmişdir. Seminar baş 
qǝrargah işçilǝrinin, Regional Mǝrkǝz koordinatorlarının vǝ Regional Mǝrkǝzlǝrin İlk 
Yardım tǝlimatçılarının iştirakı ilǝ aparılmışdır.  
 
 
 SAĞLAMLIQ VƏ QAYĞI 
 

 2002-ci ildǝ «Cǝnub düşǝrgǝlǝrindǝ» vǝ Bakı şǝhǝrindǝ qaçqın vǝ mǝcburi 
köçkünlǝrin mǝskunlaşdığı yerlǝrdǝ sǝhiyyǝ inkişafı fǝaliyyǝtinin hǝyata keçirilmǝsi işi 
davam etdirilmişdir.  

Bu dövrdǝ çadır şǝhǝrciklǝrindǝ sǝhiyyǝ ilǝ bağlı olan vǝziyyǝt barǝdǝ mǝlumatlar 
toplanaraq tǝhlil edilmiş, müvafiq tǝdbirlǝr görülmüş, ǝhali  arasında maariflǝndirmǝ 
işinǝ xüsusi diqqǝt yetirilmişdir.  

7391 nǝfǝrin iştirak etdiyi sanitar-maarifi aksiyaları keçirilmişdir. 
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2001-ci ildǝ sona yetmiş, Hollandiya Qızıl Xaç Cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn 

maliyyǝlǝşdirilǝn «Mǝrhǝmǝt» vǝ «tǝnha qocalar üçün dǝrman preparatları» proqramları 
ilǝ ǝlaqǝdar fǝaliyyǝt icmalara ǝsaslanan fǝaliyyǝtlǝ ǝvǝz olunmuşdur. Bu fǝaliyyǝt 
çǝrçivǝsindǝ icma üzvlǝri arasında şǝxsi gigiyena, uşaqlara peyvǝnd edilmǝsinin vacibliyi  
haqqında biliklǝr yayımlanmışdır.  

İspan Qızıl Xaç Cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn maliyyǝlǝşdirilǝn malyariyaya nǝzarǝt üzrǝ 
ümummilli proqramına kömǝk layihǝsi uğurla hǝyata keçirilmişdir.  
 Böyük ǝhǝmiyyǝt kǝsb edǝn tibb mövzusunda olan mǝşğǝlǝlǝrǝ çox sayda qaçqın 
cǝlb olunmuşdur: Ümumilikdǝ ailǝ planlaşdırılması – 2907, qidalanma – 4218, şǝxsi 
gigiyena vǝ sanitariya–12237, infeksion xǝstǝliklǝr (malyariya, qrip vǝ s.) – 3763, ilk 
yardım – 567, diareya – 2994, immunizasiya – 1599 nǝfǝr iştirak etmişdir.  
 25 sentyabr 2002-ci il tarixindǝ Bakı şǝhǝri Dǝrnǝgül yataqxanalarında 
mǝskunlaşan qaçqınlar arasında maariflǝndirmǝ işini davam etdirmǝk mǝqsǝdilǝ 
«Pathfinder» tǝşkilatı tǝrǝfindǝn 12 nǝfǝr tibb bacısına treyninq keçirilmişdir.  
 Nǝticǝ etibarı ilǝ, yataqxanalarda mǝskunlaşan qaçqın vǝ mǝcburi köçkünlǝr 
arasında fǝaliyyǝt göstǝrǝn sağlamlıq qrupu öz ǝrazilǝrindǝ «Ailǝ planlaşdırılması vǝ 
reproduktiv sağlamlıq», «İnfeksion xǝstǝliklǝr» barǝsindǝ maariflǝndirmǝ işi aparmış vǝ 
buna 1297 nǝfǝri cǝlb etmişlǝr. 
 HİV/AİDS proqramı çǝpçivǝsindǝ öncǝ görülǝn işlǝri genişlǝndirmǝk mǝqsǝdilǝ 
respublika regionlarından olan könüllü gǝnclǝr vǝ yeniyetmǝlǝr üçün HİV/AİDS-in 
profilaktikası üzrǝ «Bǝrabǝr-bǝrabǝrǝ» tǝlimi keçirilmişdir. 3 günlük tǝlimdǝ 12 nǝfǝr 
könüllü hazırlanmışdır. Könüllülǝrǝ HİV/AİDS-ǝ aid biliklǝrlǝ yanaşı, tǝlimlǝrin aparılma 
qaydaları, aylıq hesabatların tǝrtib edilmǝsi qaydalarına da yiyǝlǝnmişlǝr. İştrakçılar 
lazımi materiallarla tǝchiz olunmuşlar. 
 7 regionu ǝhatǝ edǝn AİDS layihǝsi çǝrçivǝsindǝ 43 nǝfǝr tǝlimatçı hazırlanmışdır. 
Tǝlimatçılar gǝnclǝr vǝ yeniyetmǝlǝr arasında maariflǝndirmǝ işini aparmış, biliklǝri ilǝ 
bölüşmüş, müvafiq broşürlar paylamışlar. İl ǝrzindǝ bu işǝ 2470 nǝfǝr cǝlb olunmuşdur.  
  Birlǝşmiş Millǝtlǝr Tǝşkilatının HİV/AİDS proqramı çǝrçivǝsindǝ «AİDS-ǝ qarşı 
mübarizǝyǝ icmaların sǝfǝrbǝrliyi» mövzusunda keçirilǝn 5 günlük treyninqdǝ Cǝmiyyǝtin 
ǝmǝkdaşları  iştirak etmişlǝr.  

Cǝmiyyǝt üzvlǝrinin Beynǝlxalq Federasiyanın Azǝrbaycandakı nümayǝndǝliyinin 
ǝmǝkdaşları ilǝ birgǝ talassemiya xǝstǝliyindǝn ǝziyyǝt çǝkǝnlǝrǝ tǝmǝnnasız qan 
verilmǝsi kampaniyası keçirilmişdir.    

Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinǝ müraciǝt edǝn bütün zavallı insanlarına 
dǝrman preparatları ilǝ yardım edilmişdir.  

«Mercy Corps» tǝşkilatı tǝrǝfindǝn «İcmanın inkişafı» üzrǝ keçirilǝn 2 günlük 
konfransda tibbi-sosial sektorun ǝmǝkdaşları iştirak etmişlǝr. 
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İLK YARDIM 
 

 «İlk Yardım» proqramı Beynǝlxalq Federasiyanın 2010-cu illǝr üçün strategiyasının 
ǝsas prioritet sahǝlǝri olan Fövqǝladǝ hallara hazırlıq vǝ sağlamlıq proqramlarına 
inteqrasiya olunub.  

«İlk Yardım» proqramının ǝsas mǝqsǝdi vǝ mǝramı ǝhalinin ekstremal şǝraitlǝrdǝ, 
bǝdbǝxt hadisǝlǝrdǝ vǝ qǝfil xǝstǝliklǝr zamanı hǝyatını xilas etmǝk, ixtisaslı hǝkim 
yardımı gǝlǝnǝdǝk onların ağrılarını azaltmaqdan ibarǝtdir.  
Hesabat dövründǝ «İlk Yardım» proqramının ǝmǝkdaşları Beynǝlxalq Federasiyanın xǝtti 
ilǝ Azǝrbaycanın rayonlarında vǝ bir neçǝ xarici dövlǝtlǝrdǝ müxtǝlif seminarlarda 
tǝcrübǝ mübadilǝsi keçmişlǝr. İl ǝrzindǝ 536 treyninq keçirilmiş, 4251 nǝfǝr ilk yardım 
kursunu bitirmişdir. 

Strategiyaya uyğun olaraq Bakıda vǝ regional mǝrkǝzlǝrdǝ «İlk Yardım» tǝlimatçıları 
vasitǝsilǝ icmaya ǝsaslanan ilk yardım proqramı müntǝzǝm olaraq hǝyata keçirilmişdir.  

Müxtǝlif donorlar tǝrǝfindǝn bir müddǝt dǝstǝklǝnǝn vǝ maliyyǝ kömǝkliyi 
dayandırıldıqdan sonra «İlk Yardım» proqramını maliyyǝ cǝhǝtdǝn sabit, özü-özünü 
maliyyǝlǝşdirǝn bir proqrama çevirmǝk istiqamǝtindǝ mühüm addımlar atılmışdır. Bir sıra 
tǝşkilat, idarǝ, müǝssisǝ vǝ kompaniyalarda ödǝnişli «İlk yardım» kursları keçirilmişdir.  

Proqramın ǝmǝkdaşları «Fövqǝladǝ Hallara hazırlıq» proqramı çǝrçivǝsindǝ 
keçirilǝn seminarlarda da fǝal iştirak etmişlǝr.  

Proqramın maliyyǝ durumunu yaxşılaşdırmaq mǝqsǝdilǝ ödǝnişli «İlk yardım» 
treyninqlǝrinin keçirilmǝsi qǝrara alınmış vǝ 2002-ci ilin aprel ayından bu işǝ 
başlanılmışdır. 2002-ci ilin sonunadǝk 105 nǝfǝr pullu treyninqlǝrdǝ iştirak etmişlǝr.  

Fövqǝladǝ hallara hazırlıq proqramı çǝrçivǝsindǝ bütün «İlk Yardım» tǝlimatçıları vǝ 
İdarǝnin bütün ǝmǝkdaşları üçün yeni proqram üzrǝ treyninqlǝr tǝşkil edilmişdir. 

 
 

HUMANİTAR DƏYƏRLƏRİN YAYIMI 
 
İNFORMASİYA  
 

2002-cİ ildǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti vǝ Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl 
Aypara Hǝrǝkatı haqqında ǝhali arasında bilgilǝri yaymaq, Cǝmiyyǝtin fǝaliyyǝtini kütlǝvi 
informasiya vasitǝlǝri ilǝ işıqlandıraraq onun imicini yüksǝltmǝk, yerli vǝ xarici 
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informasiya agentliklǝri ilǝ daha sıx ǝlaqǝlǝr yaratmaq, yerli qeyri-hökumǝt vǝ 
beynǝlxalq tǝşkilatlarla ǝlaqǝlǝr qurmaq, digǝr Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri ilǝ 
informasiya sahǝsindǝ tǝcrübǝ vǝ informasiya mübadilǝsi aparmaq işi davam 
etdirilmişdir.  

Hazırlanmış vǝ buraxılmış ǝyani vǝsaitlǝrin ümumi tirajı 82.370 nüsxǝ olmuşdur. 
Buraya illik hesabat, broşürlar, plakat vǝ tǝqvimlǝr daxildir. Qǝzetlǝrdǝ Cǝmiyyǝtin 
fǝaliyyǝtindǝn bǝhs edǝn 554-dǝn artıq mǝqalǝ dǝrc edilmiş, dövlǝt vǝ özǝl televiziya 
kanallarında 90 süjet göstǝrilmişdir. 
       Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti vǝ Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri 
Federasiyasının (BQXQACF) Cǝnub Düşǝrgǝsindǝ vǝ Fizuli rayonunda olan fǝaliyyǝtlǝri 
barǝdǝ 12-16 dǝqiqǝlik iki televiziya filmi çǝkilib, bir neçǝ Avropa vǝ Mǝrkǝzi Asiya 
ölkǝlǝrindǝ İsveç dövlǝtinin «Radiohelpen» vǝ Türkiyǝnin STV televiziya şirkǝti vasitǝsi ilǝ 
yayımlanmışdır. 
  8 may Ümumdünya Qızıl Xaç / Qızıl Aypara Günü münasibǝtilǝ keçirilǝn bütün 
fǝaliyyǝtlǝr yerli vǝ Türkiyǝ mǝtbuatı, televiziya vǝ radio vasitǝsilǝ işiqlandırılmışdır. 
Norveç, Türkiyǝ, İran, ABŞ, Misir sǝfirliklǝri, UMCOR vǝ ADRA humanitar tǝşkilatları, 
Exxon Azǝrbaycan vǝ Coca-Cola Beynǝlxalq şirkǝtlǝri vǝ hǝmçinin, 16 media 
nümayǝndǝsi Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin fǝaliyyǝtinǝ yardım etdiyi üçün 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti İcraiyyǝ Komitǝsi Rǝyasǝt Heyǝtinin «Fǝxri 
Fǝrman»ları ilǝ  tǝltif olunmuşlar. 

Dekabr ayının ilk 10 günü ǝrzindǝ, gündǝ 3 dǝfǝ «Lider» kanalında AİDS ilǝ 
mübarizǝ çǝrçivǝsindǝ çǝkilmiş 5-dǝqiqǝlik «Özünü qoru!» filmi, hǝmçinin, Azǝrbaycan 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti haqqında 30 dǝqiqǝlik sǝnǝdli film, «Space» telekanalında 2 dǝfǝ 
30 dǝqiqǝlik televeriliş nümayiş etdirilmişdir. 

Regional mǝrkǝzlǝrdǝ e-mail ǝlaqǝsini yaratmaq üçün «Exxon» şirkǝti tǝrǝfindǝn 
verilmiş 7 kompüterdǝn altısı, 6 regional mǝrkǝzǝ göndǝrilmişdir. Bu xǝttin çǝkilmǝsi  
Mingǝçevir, Lǝnkǝran vǝ Naxçıvan regional mǝrkǝzlǝrindǝ 2003-cü ilin ilk rübündǝ 
nǝzǝrǝ alınmışdır.  

 
BEYNƏLXALQ HUMANİTAR HÜQUQUN YAYIMI 
 
 

2002-ci ildǝ Beynǝlxalq humanitar hüququn yayım şöbǝsinin tǝrǝfindǝn 103 
seminar vǝ tǝlim keçirilmiş, 59 görüşdǝ 3165 artıq gǝnc könüllü iştirak etmişdir. 
HİV/AİDS tǝlimatçıları, qaçqın vǝ mǝcburi köçkünlǝr, Mobil Könüllü Dǝstǝlǝr, işçi heyǝti 
vǝ üzvlǝri arasında, elǝcǝ dǝ, baş qǝrargah vǝ regionlarda il ǝrzindǝ Beynǝlxalq Qızıl Xaç/ 



 7
Qızıl Aypara Hǝrǝkatı vǝ Fundamental Prinsiplǝr mövzusunda seminarlar tǝşkil 
olunmuş, 3411 ǝdǝd yayım materialları paylanılmışdır.    

8 may - Beynǝlxalq Qızıl Xaç / Qızıl Aypara Hǝrǝkatı Gününǝ vǝ Ümumdünya 
HİV/AİDS-ǝ qarşı stiqma vǝ diskriminasiya kampaniyasına 170-dǝn artıq mǝktǝbli 
arasında «Gǝlin humanist olaq», «Biz sülhü seçirik», «Nǝzǝr sal! Stiqma öldürǝ bilǝr» 
mövzuları ǝsasında rǝsm müsabiqǝlǝri keçirilmişdir. Nǝticǝdǝ 13 nǝfǝr gǝnc rǝssam 
tǝntǝnǝli surǝtdǝ tǝdbir zamanı «Fǝxri Fǝrman»la vǝ hǝdiyyǝlǝrlǝ mükafatlandırılmışdır. 
Digǝr iştirakçılar isǝ fǝal İştirakçı fǝrmanları ilǝ tǝltif olunmuşdur. Seçilmiş rǝsm 
ǝsǝrlǝrinin ǝsasında BQXK-nin maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ 5000 plakat vǝ 3000 tǝqvim çap 
olunmuş vǝ müxtǝlif tǝdbirlǝrdǝ paylanılmışdır. 

Cǝmiyyǝtin Yayım, Gǝnclǝr vǝ Könüllülǝr vǝ Miqrasiya proqramının gǝnclǝr arasında 
apardığı fǝaliyyǝtlǝ bağlı «Bir günǝşin zǝrrǝsiyik» filmindǝ Yayım, Gǝnclǝr vǝ Könüllüǝr 
proqramına dair ǝtraflı çıxış olunmuş, müvafiq mǝlumat, ǝdǝbiyyat tǝqdim edilmişdir. 
Film AzTV1 vǝ AzTV2 kanalı ilǝ nümayiş etdirilmişdir. 
 
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
 

Cǝmiyyǝtin İcraçı Direktoru sentyabr ayından 10 aylıq tǝcrübǝ mübadilǝsi keçmǝk 
üçün Norvec Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtinǝ göndǝrilib. İki Norveç könüllüsü 10 aylıq tǝcrübǝ 
mübadilǝsi ilǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtindǝ sentyabr ayından çalışır.  
 İnformasiya ilǝ bağlı 2 seminar, 7 treyninq keçirilib. Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 
fǝaliyyǝti ilǝ bağlı internet sahǝsindǝ AzerWeb mǝlumat sǝhifǝsi açılıb.  

BQXQACF vǝ BQXK ilǝ ǝmǝkdaşlıq edǝn Cǝmiyyǝtin Türkiyǝ, İran, İordaniya, 
Sǝudiyyǝ Ərǝbistanı, Birlǝşmiş Ərǝb Əmirliklǝri, Küveyt, Misir, Britaniya, Finlandiya, İsveç, 
Yaponiya, Hollandiya, Norvec Qızıl Aypara vǝ Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtlǝri ilǝ ǝlaqǝlǝri 
güclǝndirmiş vǝ davam etdirilmişdir.  
 Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin mǝsul işçilǝri BQXQACF-nın konfrans vǝ Baş 
Mǝclisindǝ, AİDS üzrǝ Avropa ölkǝlǝrinin Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝrinin Tehran 
konfransında, QX/QA Cǝmiyyǝtlǝrinin Berlin konfransında, Miqrasiya vǝ sağlamlıq üzrǝ 
Madriddǝ keçirilǝn forumda, Əfqanıstan böhranına hǝsr edilmiş Ankarada keçirilǝn 
regional görüşdǝ tǝmsil edilmişdir. Cǝmiyyǝtin işçilǝri hǝmçinin, İtaliyanın  Cesolo Lido 
adasında ERNA tǝrǝfindǝn tǝşkil olunmuş PPP üzrǝ keçirilǝn vǝ Moskva şǝhǝrindǝ 
«Yardım vǝ İnkişaf sayǝsindǝ ǝmǝkdaşlar» adlı seminarlarda da iştirak etmişlǝr. 
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GƏNCLƏR VƏ KÖNÜLLÜLƏR  
 

   Hesabat dövründǝ «Gǝnclǝr vǝ Könüllülǝr» sektoru Cǝmiyyǝtin digǝr şöbǝlǝri ilǝ 
ǝmǝkdaşlıqda öz fǝaliyyǝtini davam etdirmişdir. Könüllülǝrin ümumi sayı 14.000-nǝ 
çatmışdır.  

Azǝrbaycanda gǝnclǝr üçün HİV/AİDS xǝstǝliyinin «Hǝmyaşıddan hǝmyaşıda» 
maariflǝndirmǝ layihǝsi könüllülǝr tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilir. Layihǝnin mǝqsǝdi yaşa 
uyğun olaraq HİV/AİDS işini tǝsis etmǝk, gǝnclǝrǝ ağıllı (çevik) qǝrarlar çıxarmağa 
yardım etmǝk vǝ HİV/AİDS-in qarşısını almaq tǝşǝbbüsü ilǝ sağlam rifahı inkişaf 
etdirmǝkdir.  

İyun ayında Norveç Krallığının vǝ Norveç Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtinin maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ 
3 regional mǝrkǝzdǝn Naxçıvan, Lǝnkǝran, Sumqayıt könüllülǝri, 7 regionun gǝnclǝr üzrǝ 
koordinatorları vǝ 60 könüllü üçün 1 hǝftǝlik tǝhsil yönümlü düşǝrgǝ tǝşkil olunmuşdur. 
Düşǝrgǝdǝ könüllülǝrǝ layihǝlǝrin yazılması, liderlik planlaşdırma kimi kurslar 
keçirilmişdir.  

7 regionun könüllülǝri üçün hǝr regionda 20 nǝfǝr olmaq şǝrti ilǝ 3 aylıq ingilis dili 
kursları tǝşkil olunmuşdur.                

1 sentyabr dǝrs ili ilǝ ǝlaqǝdar «World Vision», «EXXON» tǝşkilatı tǝrǝfindǝn kömǝk 
göstǝrilǝn dǝrs lǝvazimatları ǝn imkansız uşaqlara tǝqdim olunmuşdur.  

Sentyabr ayının 11-dǝ «Gǝnclǝr terrorizmin ǝleyhinǝdir» şüarı altında keçirilǝn 
sǝrgidǝ 150 nǝfǝrdǝn artıq gǝnc könüllü iştirak etmişdir. 

1 dekabr, Beynǝlxalq HİV/AİDS-ilǝ mübarizǝ günü ilǝ ǝlaqǝdar noyabr ayının 24-dǝ 
«Gülüstan» sarayında 100 nǝfǝr gǝnc könüllüyǝ seminar keçirilmişdir.  

1 dekabr tarixindǝ Beynǝlxalq HİV/AİDS günü ilǝ ǝlaqǝdar keçirilǝn tǝdbirdǝ 340 
gǝnc könüllü yürüşdǝ iştirak etmiş, ǝhali arasında sorğular aparılmış, gǝnclǝr arasında 
rǝsm müsabiqǝsi keçirilmişdir.  

3 dekabr ǝlillǝr günü ilǝ ǝlaqǝdar Şağan qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn 2 uşaq evinǝ yardım 
göstǝrilmiş, hǝmin yardımlar Pepsi – Cola, Coca – Cola, Makdonalds tǝrǝfindǝn ianǝ 
şǝkilindǝ verilmişdir. 

5 dekabr Beynǝlxalq könüllülǝr günü münasibǝti ilǝ könüllülǝr tǝrǝfindǝn 5.000 
ağac ǝkilmişdir.  

Bakının Əzizbǝyov rayonunun Şağan qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn 3 saylı uşaq evindǝ 
könüllülǝr fǝaliyyǝt göstǝrir, onlar ǝlil uşaqlara sosial kömǝklik edir, eyni zamanda 
Norveç Krallığının sakinlǝri tǝrǝfindǝn 220 ǝdǝd toxunma corab ǝlil uşaqlara hǝdiyyǝ 
verilmişdir.  
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MİQRASİYA  
 

Hesabat dövründǝ Bakı şǝhǝrindǝ mǝskunlaşan vǝ daha çox ehtiyacı olan qaçqın vǝ 
mǝcburi köçkün ailǝlǝrinin az yaşlı uşaqları üçün ABŞ dövlǝt departamentinin «Qaçqınlar, 
Əhali vǝ Miqrasiya» şöbǝsinin maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ hǝyata keçirilǝn vǝ tǝsdiq olunan iş 
planına uyğun olaraq fǝaliyyǝt növlǝri hǝyata keçirilmişdir.  

Sabirabad rayonunda çadır şǝhǝrciyindǝ mǝskunlaşan vǝ daha çox ehtiyacı olan 
qaçqın vǝ mǝcburi köçkün, mǝktǝb yaşlı uşaqlar vǝ digǝrlǝr üçün yeni il şǝnliyi keçirilmiş, 
1920 nǝfǝr uşağa yeni il töhfǝlǝri verilmişdir.  

25 dekabr 2000-ci il tarixindǝn 31 dekabr 2002-ci il tarixǝdǝk Cǝmiyyǝt 
tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilǝn 6 aylıq kompüter vǝ ingilis dili kurslarında tǝhsil alan 120 
nǝfǝr qaçqın vǝ mǝcburi köçkün uşaqlarına sertifikatlar verilmişdir.  

Qaçqın vǝ mǝcburi köçkün ailǝlǝri arasında ǝl işlǝrinin unudulmaması vǝ onların 
gǝnc nǝslǝ öyrǝdilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ qaçqın vǝ mǝcburi köçkün ailǝlǝrindǝn psixoloji 
zǝrbǝ almış insanlar üçün Bakı şǝhǝrindǝ 5 icmadan ibarǝt 8 qrup yaradılaraq psixoloji 
proqram layihǝsi üzrǝ fǝaliyyǝtǝ başlanılmışdır. Bu icmalarda 180 gǝnc vǝ 60 ahıl yaşlı 
insan bu işǝ cǝlb edilmişlǝr. 1 iyun «Beynǝlxalq uşaqlar günü»nǝ, 17 noyabr «Milli 
Dirçǝliş günü» münasibǝtilǝ ǝl işlǝrinin sǝrgisini tǝşkil eimǝk üçün Mingǝçevir, Gǝncǝ, 
Bǝrdǝ, Ağcabǝdi rayonlarında kompakt şǝkildǝ yaşayan qaçqın vǝ mǝcburi köçkün ailǝlǝri 
arasında hazırlanmış ǝl işlǝri sǝrgidǝ nümayiş etdirilmişdir. Hǝr iki sǝrgi «Xǝqani» ticarǝt 
mǝrkǝzindǝ hǝyata keçirilmişdir.  

2002-ci ilin mart ayının 29-30-da Sabirabad rayonunda, aprelin 28-29-da 
Gǝncǝdǝ, iyulun 9-10-da Naxçıvanda hokümǝt vǝ beynǝlxalq tǝşkilatların iştrakı ilǝ, 
ǝhalinin miqrasiyası mövzusuna hǝsr olunmuş seminarlar keçirilmişdir.  Seminarda 5 
beynǝlxalq tǝşkilatın, yerli icra orqanlarının vǝ Dövlǝtqaçqınkomun, Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinin yerli komitǝlǝrinin nümayyǝndǝlǝri iştirak etmişlǝr. 

Miqrasiya sahǝsindǝ tǝlimatçıların hazırlanması vǝ icmanın inkişafına dair 4 
regionda yanvar – may aylarında 4 seminar – mǝşğǝlǝ keçirilmişdir.  

Miqrasiya sahǝsindǝ dǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin fǝaliyyǝti humanitar tǝşkilatlar – 
BMT-nin Qaçqınlar üzrǝ Ali Komissarlığı, Beynǝlxalq miqrasiya tǝşkilatı, Beynǝlxalq 
Qırmızı Xaç Komitǝsi, Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyası, İSAR 
Counterpart İnternational, Danimarka Qaçqınlar Şurası, Norveç Qaçqınlar Şurası, 
Hollandiya Qızıl Xaç Cǝmiyyǝti, Yerli dövlǝt vǝ qeyri-dövlǝt tǝşkilatları ilǝ ǝmǝkdaşlıq 
çǝrçivǝsindǝ hǝyata keçirilmişdir.                               
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Psixoloji – sosial proqram üzrǝ icmalara 360 nǝfǝr cǝlb olunmaqla, 80 

nǝfǝr ahıl, 280 nǝfǝr gǝnc qızın psixoloji vǝziyyǝti yaxşılaşdırılmış vǝ onlara ǝl işlǝri 
öyrǝdilmişdir.  

Keçirilmiş seminar vǝ treyninqlǝrdǝ 405 nǝfǝr könüllü tǝlimatçı hazırlanmışdır. 
Miqrasiya sektorunun fǝaliyyǝti barǝsindǝ 3 dildǝ şǝkilli buklet buraxılmışdır. 

 
HUMANİTAR YARDIM  
 

İl ǝrzindǝ 7170 nǝfǝrǝ humanitar yardım göstǝrilmişdir. 142 ailǝnin çox ağır vǝ 
acınacaqlı vǝziyyǝtdǝ yaşaması nǝzǝrǝ alınaraq onlara lazımi yardım göstǝrilmişdir. 
Hǝmçinin, Ramanı qǝsǝbǝsindǝ «Azgerneft»dǝ işlǝyǝn 25 nǝfǝr köçkün ailǝsi dǝ, 
Cǝmiyyǝtin yardımından kǝnarda qalmamışdır. Mǝrdǝkan qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn 1 sayli 
lal-karlar internat mǝktǝbindǝ 75 nǝfǝr uşaq vǝ Şağan qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn 3 saylı ǝqli 
cǝhǝtdǝn zǝif olan 60 nǝfǝr uşağa ǝrzaq yardımı verilmişdir.  

Hesabat dövründǝ BQXK-nin Azǝrbaycandakı nümayǝndǝliyi Cǝnub Düşǝrgǝsindǝki 
100 uşağa mǝktǝb lǝvazimatı vǝ çantalar paylamış, hǝmçinin, uşaqları ǝylǝndirmǝk üçün 
pantomima teatrrının artislǝrini dǝ dǝvǝt etmişlǝr.  

Birlǝşmiş Ərǝb Əmirliklǝrinin Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin maliyyǝ kömǝkliyi ilǝ Cǝnub 
çadır düşǝrgǝlǝrindǝ yaşayan 32.000 nǝfǝr qaçqın vǝ mǝcburi köçkünǝ ǝrzaqla 
humanitar yardım göstǝrilmişdir.  
 
AXTARIŞ XİDMƏTİ  
 

Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsinin maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn Axratış 
xidmǝti öz mandatına uyğun olaraq, ikinci dünya müharibǝsi vǝ Stalin repressiyası 
zamanı itkin düşǝnlǝrin axtarışı, evakuasiya, dǝfn olunma haqqında arayışların verilmǝsi, 
II dünya müharibǝsi zamanı ǝsir düşǝn şǝxslǝrin arxiv sǝnǝdlǝrinin axtarışı, ailǝ 
xarakterli Qızıl Xaç mǝktublarının göndǝrişi ilǝ mǝşğul olmuşdur.  

İl ǝrzindǝ axtarış xidmǝti tǝrǝfindǝn Qızıl Xaç mǝktübları, itmiş sǝnǝdlǝrin axtarışı 
üçün blanklar paylanılmışdır. 

Axtarışla bağlı açılan işlǝrin ümumi sayı 241, bağlanmış işlǝrin sayı 209 olmuşdur.   
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1.    Açılmış işlǝrin ümumi sayı 241 
       Axtarış üzrǝ 184 
       Azǝrbaycanda 22 
       Xaricdǝ 162 
       Sǝnǝdlǝrin tǝlǝbi 56 
       Azǝrbaycanda  34 
       Xaricdǝ 22 
2.   Bağlanılmış işlǝrin ümumi sayı 209 
      Azǝrbaycanda 9 
      Xaricdǝ 53 
      Sǝnǝdlǝrin tǝlǝbi 147 
      Azǝrbaycanda  125 
      Xaricdǝ 22 
3.   Açıq qalmış işlǝrin sayı 472 
      Axtarış üzrǝ 343 
      Azǝrbaycanda 31 
      Xaricdǝ 312 
      Sǝnǝdlǝrin tǝlǝbi 129 
      Azǝrbaycanda 21 
      Xaricdǝ 108 

 
 
MALİYYƏ HESABATI 
 
GƏLİRLƏR 
 
 

 Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 2002-ci ildǝki gǝliri 1601,2 mln.manat 
tǝşkil etmişdir. Xarici donorların maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ keçirilǝn layihǝlǝrin azalması 
nǝticǝsindǝ 2002-ci ildǝ 2001-ci ilǝ nisbǝtǝn gǝlirlǝr 17,5% vǝ yaxud 338,1 mln.manat 
azalmışdır.  

Ötǝn illǝrdǝ olduğu kimi, alınan gǝlirlǝrin çox hissǝsi, 1047,6 mln.manatı (65,4%) 
xarici donorların maliyyǝ dǝstǝyindǝn ibarǝtdir. Hǝmin mǝblǝğdǝn 695,1 mln.manat 
Beynǝlxalq Federasiyanın, 43,2 mln.manat Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsinin, 309,2 
mln.manat isǝ birbaşa xarici donorların payına düşür. 
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Yerli donorların, tǝşkilatların vǝ ayrı- ayrı imkanlı şǝxslǝrin vǝsaitinin hǝcmi 

Cǝmiyyǝtin ümumi gǝlirinin 2,2%-ni tǝşkil edir vǝ 2001-ci ilǝ nisbǝtǝn 60,6% artmışdır. 
Hesabat dövründǝ üzvlük haqqlarından yığılan vǝsait 445,1 mln.manat olmuş (27,3%) vǝ 
2001-ci ilǝ nisbǝtǝn 9,4% artmışdır. 

Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Beynǝlxalq Federasiyaya olan üzvlük haqqı 
üzrǝ borcunu ödǝmǝk üçün Dövlǝt büdcǝsindǝn 48,7 mln.manat (3%) ayrılmış vǝ 
ödǝnilmişdir. 

Gǝlirgǝtirmǝ layihǝsindǝn 22,5 mln.manat (1,4%) gǝlir alınmış vǝ 2001-ci ilǝ 
nisbǝtǝn 37,3% artmışdır. Hesabat dövründǝ digǝr gǝlirlǝr 37,4 mln.manat olmuşdur 
(0,2%). 

 
 

XƏRCLƏR 
 
2002-ci ildǝ xǝrclǝr 1590,7 mln.manat olmuşdur ki, bu da 2001-ci ilǝ nisbǝtǝn 

15,3% vǝ ya 288,0 mln.manat  azdır. Xǝrclǝrin az olması xarici donorlar tǝrǝfindǝn 
proqramlar üzrǝ ayrılan vǝsaitin azalması ilǝ izah olunur.  

Hesabat dövründǝ proqramlar üzrǝ xǝrclǝr 988,5 mln.manat (62,1%) tǝşkil 
etmişdir, o cümlǝdǝn, Beynǝlxalq Federasiya nümayǝndǝliyi tǝrǝfindǝn ǝlaqǝlǝndirilǝn 
proqramlar üzrǝ xǝrclǝr 695,1 mln.manat (43,7%), Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsi 
tǝrǝfindǝn ǝlaqǝlǝndirilǝn proqramlar üzrǝ 43,2 mln.manat (2,7%), birbaşa xarici 
donorlar tǝrǝfindǝn maliyyǝlǝşdirilǝn layihǝlǝr üzrǝ 250,2 mln.manat (15,7%) tǝşkil 
etmişdir. Humanitar yardım şǝklindǝ zǝrǝrçǝkǝnlǝrǝ vǝ aztǝminatlı insanlara 137,2 
mln.manat mǝblǝğindǝ maddi yardım göstǝrilmişdir. 

Göstǝrilǝn xǝrclǝrlǝ yanaşı 2002-ci ildǝ 48,7 mln.manat (3,1%) Beynǝlxalq 
Federasiyaya üzvlük haqqı ödǝnilmiş, 485,7 mln.manat (30,5%) tǝsǝrrüfat vǝ 67,8 
mln.manat (4,3%) digǝr xǝrclǝr olmuşdur. Digǝr xǝrclǝr ǝsasǝn Cǝmiyyǝtin balansında 
olan maşın vǝ avadanlıqların amortizasiya üzrǝ xǝrclǝrindǝn ibarǝtdir. 
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Gǝlirlǝr (mln.manat) 
 

 
 Beynǝlxalq Federasiya 
 
 Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsi 
 
Xarici donorlar 
 
Üzvlük haqqı 
  
Dövlǝt büdcǝsi   
  
Gǝlirgǝtirmǝ 
 
Digǝr gǝlirlǝr                                    
  

Xǝrclǝr (mln.manat) 
 
 
Beynǝlxalq Federasiya                                                       
 
Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsi 
 
Xarici donorlar 
  
Humanitar yardım       
      
Üzvlük haqqı 
    
Tǝsǝrrüfat xǝrclǝri  
 
Digǝr xǝrclǝr      

 
Эялирляр
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