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SAĞLAMLIQ VƏ QAYĞI 
 

Sǝhiyyǝ maarifi işi 
 
2005-ci ildǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Gǝncǝ, Lǝnkǝran vǝ Sabirabad Regional 
Mǝrkǝzlǝrindǝ sağlamlıq üzrǝ 21 nǝfǝr yeni könüllü hazırlanmışdır. Fǝaliyyǝt planına ǝsasǝn Milli 
Cǝmiyyǝtin 66 nǝfǝr sağlamlıq üzrǝ könüllüsü ölkǝnin 6 bölgǝsindǝ reproduktiv sağlamlıq, ailǝ 
planlaşdırılması, qidalanma, şǝxsi gigiyena, infeksion xǝstǝliklǝr vǝ immunizasiyanın 
ǝhǝmiyyǝtinǝ dair 24,415 nǝfǝr icma üzvü arasında sǝhiyyǝ maarifi işi aparmışlar. Könüllülǝr 
sağlamlıq üzrǝ seminarlar zamanı Milli Cǝmiyyǝt tǝrǝfindǝn buraxılmış «İcmada sağlamlıq 
treyninq modulu»ndan yardımçı bir vasitǝ kimi istifadǝ etmişlǝr.  
 
İl ǝrzindǝ «İcmada sağlamlıq proqramı» çǝrçivǝsindǝ ictimaiyyǝtin nǝzǝrini sağlamlıqla bağlı 
problemlǝrǝ cǝlb etmǝk mǝqsǝdilǝ Bakıda vǝ digǝr regionlarda bir çox kampaniyalar hǝyata 
keçirilmişdir. Belǝliklǝ, 24 mart «Ümumdünya Vǝrǝmlǝ Mübarizǝ Günü»ndǝ Qızıl Aypara 
könüllülǝri Bakı vǝ Gǝncǝ şǝhǝrlǝrindǝ 226 nǝfǝr arasında vǝrǝm vǝ digǝr xǝstǝliklǝr haqda ǝyani 
vǝsaitlǝr paylanmaqla, ǝhali bu xǝstǝliklǝr barǝdǝ mǝlumatlandırılmışdır. Hǝmçinin, hǝmin gün 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsi ilǝ birgǝ Bakıda yerlǝşǝn 
Ədliyyǝ Nazirliyi Mǝhkǝmǝ Qǝrarları İcrası Baş İdarǝsinin Tǝrbiyǝ Müǝssisǝsindǝ tǝrbiyǝ olunan 
gǝnclǝrǝ dǝ baş çǝkmiş, onlara vǝrǝmǝ dair informasiya materialları tǝqdim etmişdir. 
 
7 Aprel «Ümumdünya Sağlamlıq Gününǝ» hǝsr  olunmuş vǝ «Heç bir ana, heç bir körpǝ diqqǝtsiz 
qalmasın!» şüarı ilǝ tǝşkil olunmuş kampaniya Qızıl Ayparanın Sabunçu rayon komitǝsindǝ 50 
nǝfǝr hamilǝ qadın vǝ körpǝ uşaqlı analarla görüşdǝn ibarǝt olub. Hǝmin görüş zamanı qadınları 
narahat edǝn problemlǝr müzakirǝ olunmuş vǝ onlara yeni doğulmuş körpǝlǝr üçün 50 ǝdǝd 
gigiyenik dǝstlǝr paylanılmışdır. 
 
Kampaniyalardan biri dǝ 31 may – «Ümumdünya Tütünlǝ Mübarizǝ Günü» olduğundan, 
Cǝmiyyǝtimiz tǝrǝfindǝn bu günǝ hǝsr olunmuş müxtǝlif  tǝdris ocaqlarında vǝ internatlarda, 
yeniyetmǝ vǝ gǝnclǝr arasında sorğular aparılmış, debatlar, tǝlimlǝr vǝ seminarlar keçirilmişdir.  
Aparılan sorğuların tǝhlili göstǝrdi ki, iştirakçıların ǝksǝriyyǝti siqaret çǝkmir ocaqlarında vǝ 
internatlarda, yeniyetmǝ vǝ gǝnclǝr arasında sorğular aparılmış, debatlar, tǝlimlǝr vǝ vǝ siqaretin 
çox zǝrǝrli, müxtǝlif xǝstǝliklǝrin törǝdicisi olduğunu dǝrk edir. Hǝmin tǝdbirlǝrdǝ mütǝxǝssislǝr 
iştirak edǝrǝk, siqaret çǝkmǝnin insan orqanizminǝ zǝrǝri barǝdǝ çıxışlar etmişlǝr. 
 
10 Oktyabr – «Ümumdünya Psixiki Sağlamlıq Günü»nǝ hǝsr olunmuş kampaniyanı  Qızıl 
Ayparanın «Sağlamlıq vǝ qayğı» şöbǝsi Azǝrbaycan Psixoloqlar Assosasiyası ilǝ birgǝ  tǝşkil 
etmişdir. «Yeniyetmǝlǝrin psixiki sağlamlığı» mövzusunda keçirilǝn konfransda Azǝrbaycan 
Psixoloqlar Assosasiyası, Azǝrbaycan Praktiki Psixoloqlar Assosasiyası, Ümumdünya Sǝhiyyǝ 
Tǝşkilatı, «El» İnkişaf Proqramları tǝşkilatı, Qadın Sağlamlıq Mǝrkǝzi vǝ s. kimi tǝşkilatların 50 



nǝfǝr nümayǝndǝlǝri dǝ iştirak etmişdir. 10 gün ǝrzindǝ  sağlamlıq işçilǝri uşaq koloniyasında, 
müxtǝlif orta vǝ ali mǝktǝblǝrdǝ 370 nǝfǝr arasında psixiki sağlamlığa aid tǝlimlǝr keçirilmişdir.  
 
Bütün kampaniyalar zamanı Milli Cǝmiyyǝtinin il ǝrzindǝ hazırlanmış 4,440 ǝdǝd broşur, kitab, 
plakat, mayka, kepka, bayraq vǝ s. ǝhali arasında  paylanılmışdır.  
 
Qeyd etmǝk lazımdır ki, 2005-ci ildǝ 50 ildǝn artıq bir müddǝtdǝ ömrünü dövlǝtinǝ vǝ xalqına 
sǝrf etmiş, müharibǝ vǝ sülh zamanı sǝhiyyǝ sahǝsindǝ xüsusi xidmǝtlǝri olan Azǝrbaycan Qızıl 
Aypara Cǝmiyyǝtinin tibb işçilǝri, ikinci dünya müharibǝsinin veteranları Qızbǝs Əsǝdova, Dürrǝ 
Mǝmmǝdova-Kosmodemyanskaya vǝ 40 ildǝn artıq müddǝtdǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinin Ağdam rayon komitǝsindǝ çalışan vǝ «Tǝrǝqqi» medalına layiq görülǝn Firuzǝ 
Əliyeva Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Hǝrǝkatının ǝn yüksǝk «Florens Naytinqeyl» medalına 
layiq görülmüşlǝr. 
 

TƏMƏNNASIZ KÖNÜLLÜ QAN DONORLUĞU 
 
Layihǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn 2003-cü ildǝn Norveç Qızıl Xaç Cǝmiyyǝti 
ilǝ ikitǝrǝfli olaraq Beynǝlxalq Qızıl Xaç/ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının (Beynǝlxalq 
Federasiya) texniki dǝstǝyi ilǝ hǝyata keçirilir. 2005-ci ildǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 
Bakı vǝ Gǝncǝ Regional Mǝrkǝzlǝrindǝn 12 nǝfǝr yeni könüllü tǝmǝnnasız qan donorların cǝlb 
olunması üzrǝ tǝlimatlandırılmışdır. İl ǝrzindǝ ümumilikdǝ 52 nǝfǝr könüllü tǝrǝfindǝn Bakı vǝ 
Gǝncǝ şǝhǝrlǝrindǝ icmalarda vǝ müxtǝlif tǝdris ocaqlarında qan donorluğu vacibliyi haqqında 
keçirilmiş görüşlǝr vǝ tǝlim-mǝşğǝlǝlǝr nǝticǝsindǝ 18,164 nǝfǝr maariflǝndirilmişdir.  
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti Ümumdünya Sǝhiyyǝ Tǝşkilatının Avropa Regional Bürosu 
tǝrǝfindǝn tǝşkil olunmuş Sǝhiyyǝ Nazirliyi vǝ Beynǝlxalq ekspertlǝrin iştirakı ilǝ Azǝrbaycanda 
qan donorluğunun inkişafına dair tǝlimdǝ iştirak etmişdir.  
 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti Azǝrbaycan Hemofiliya vǝ Azǝrbaycan Talassemiya Assosasiyaları ilǝ birgǝ 
Qan Bankının mütǝxǝssislǝri vasitǝsi ilǝ, müxtǝlif tǝdris ocaqlarında – İqtisad Universiteti, Tibb 
Universiteti, Tibb Kolleci, Milli Elmlǝr Akademiyası vǝ s. yerlǝrdǝ ümumi olaraq 10 qanvermǝ 
aksiyası tǝşkil etmişdir. Bu aksiyalarda könüllü tǝmǝnnasız olaraq 370 nǝfǝr qan vermişdir.  
 
2005-ci ilin 14 İyun «Ümumdünya Donor Günü»nǝ hǝsr edilmiş kampaniya keçirilmişdir. Hǝmin 
kampaniyada tǝntǝnǝli şǝkildǝ  50 nǝfǝr mütǝmadi olan donorlara tǝşǝkkür bildirilmiş, hǝdiyyǝlǝr 
tǝqdim edilmişdir; Qızıl Aypara könüllülǝri, Daun sindrom vǝ hemofiliya xǝstǝliyindǝn ǝziyyǝt 
çǝkǝn uşaqlar qan donorluğuna dair tamaşa göstǝrmiş vǝ şerlǝrlǝ çıxış etmişlǝr.    
 
Proqram çǝrçivǝsindǝ qan donorluğuna aid olan 14,182 ǝdǝd broşür, buklet, plakat, brelok, divar 
saatı, qǝlǝm, şar, gödǝkçǝ, çanta, qan donorlarının cǝlb edilmǝsi üçün lövhǝ, qırmızı rǝngli 



mayka, kepka, fincan altı vǝ uşaqlar üçün  açıqça  kimi müxtǝlif ǝyani vǝsaitlǝr hazırlanmış, Qızıl 
Ayparanın tǝdbirlǝri zamanı paylanılmışdır. 
 

HİV/AİDS 
 
HIV/AIDS-in yayılmasını, habelǝ bu xǝstǝliyǝ tutulmuş insanlara qarşı diskriminasiyanı azaltmaq 
mǝqsǝdilǝ, Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti HIV/AIDS barǝdǝ mǝlumatsızlığı aradan qaldırmaq 
istiqamǝtindǝ çalışır. Rǝsmi statistik rǝqǝmlǝrǝ ǝsasǝn, Azǝrbaycanda HIV-ǝ yoluxmuşların sayı 
867 nǝfǝrdir. Yoxsulluqla birgǝ ǝhalinin HIV/AIDS barǝdǝ mǝlumatlılığının aşağı olması, 
kondomlardan ǝnǝnǝvi olaraq az istifadǝ edilmǝsi,  sǝhiyyǝ vǝ tibbi qayğının aşağı sǝviyyǝdǝ 
olması, ǝhalinin miqrasiyası – bütün bunlar HIV/AIDS-ǝ yoluxma riskini artırır. Hesabat dövründǝ 
18,889 mǝktǝbli, tǝlǝbǝ, fahişǝ, dǝri-zöhrǝvi xǝstǝxanasının xǝstǝlǝrinǝ Qızıl Ayparanın 594 
hǝmyaşıd tǝlimatçıları tǝrǝfindǝn tǝşkil edilmiş seminarlar keçilmişdir. Burada mǝqsǝd gǝnclǝr 
arasında HIV/AIDS-in yayılması tǝhlükǝsini azaltmaq olmuşdur. Tǝlimi mǝşğǝlǝlǝr zamanı 
aşağıdakı suallar qoyulmuşdur: «insanın immun sistemi necǝ işlǝyir?», «HIV nǝyǝ tǝsir edir?», 
«xǝstǝlik necǝ keçir vǝ xǝstǝliyin qarşısı necǝ alına bilǝr?». Gǝnclǝrin düzgün olmayan 
tǝsǝvvürlǝrini azaltmaq mǝqsǝdilǝ HIV/AIDS-ǝ yoluxmuş insanlara qarşı diskriminasiya da 
müzakirǝ edilmişdir.  
 
Layihǝ hǝmçinin, üzǝrindǝ xǝstǝlik barǝdǝ mǝlumatlar olan 27,742 buklet, cib tǝqvimi, plakat, 
mayka, kepka, lent vǝ çantalar buraxmağa kömǝk etmişdir. Hǝmin ǝşyalar hǝmyaşıddan-
hǝmyaşıda tǝlim mǝşğǝlǝlǝr zamanı, habelǝ ictimai kampaniyalar zamanı yoldan keçǝn insanlara 
paylanılmışdır. İctimaiyyǝtin diqqǝtini artmaqda olan HIV/AIDS probleminǝ yönǝltmǝk mǝqsǝdilǝ 
müntǝzǝm olaraq kampaniyalar keçirilmişdir. İri şǝhǝrlǝrin küçǝlǝrindǝ «gǝnclǝr HIV/AIDS qarşı» 
şüarı ilǝ yürüşlǝr keçirilmǝsi, yüzlǝrlǝ kondomların paylanılması, mǝktǝblilǝrin iştirakı ilǝ 
tamaşalar hazırlanması vǝ mǝktǝblilǝr arasında rǝsm yarışlarının keçirilmǝsi bu növ 
kampaniyalara daxildir.  
 
Qızıl Aypara bu dǝfǝ 1 dekabr, «Ümumdünya AIDS Günü»nü Bakı şǝhǝrinin tǝhsil 
müǝssisǝlǝrindǝn olan 50 tǝlǝbǝnin, AIDS ilǝ mübarizǝ üzrǝ Sosial Birliyin sǝdri, habelǝ HIV/AIDS 
yoluxmuş bir şǝxsin iştirakı ilǝ müzakirǝlǝr tǝşkil etmǝklǝ qeyd etmişdi. Müzakirǝlǝr zamanı Qızıl 
Aypara işçilǝri vǝ könüllülǝr iştirakçılara izah etdilǝr ki, Hǝrǝkatın Başlıca Prinsiplǝrinǝ ǝsasǝn 
insanlar cǝmiyyǝtin bütün kateqoriyalarına qarşı insani münasibǝt bǝslǝmǝlidirlǝr. Müzakirǝlǝrlǝ 
yanaşı, Bakıda vǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 5 regional mǝrkǝzindǝ digǝr tǝdbirlǝr dǝ 
keçirilib. Bu tǝdbirlǝr sırasına orta mǝktǝblǝrin şagirdlǝri arasında keçirilmiş HIV/AIDS-ǝ dair 
seminarlar, rǝsm yarışları, viktorinalar, Rǝşid Behbudov adına Dövlǝt Mahnı Teatrında  Qızıl 
Ayparanın «Özünü qoru. AIDS –i dayandır!» video klipinin nümayişi ilǝ tǝşkil edilmiş tǝntǝnǝli 
tǝdbir, Qızıl Aypara könüllülǝrinin tǝşkil etdiyi tamaşalar, Dövlǝt Pantomima Teatrının 
aktyorlarının ifa etdiklǝri pantomima tamaşası, rǝsm yarışmasının qaliblǝrinǝ hǝdiyyǝlǝrin tǝqdim 
edilmǝsi, tanınmış Azǝrbaycan müğǝnnilǝrinin iştirakı ilǝ konsert daxil idi. Bu konsert proqramı 



ilǝ Azǝrbaycanın tanınmış müğǝnnilǝri «Biz AIDS-ǝ yox deyirik!» demǝklǝ AIDS qarşı  etiraz 
sǝslǝrini ucaltmışlar. Ehtimal olunur ki, bu tǝdbirlǝr sayǝsindǝ 4000 nǝfǝrdǝn artıq adam 
HIV/AIDS–in qarşısının alınması barǝdǝ mǝlumatlandırılmışdır. 
 
 

FÖVQƏLADƏ HALLAR 
 
Milli Cǝmiyyǝtin fǝlakǝtǝ hazırlıq vǝ cavab vermǝ imkanlarını güclǝndirmǝkdǝ Azǝrbaycan Qızıl 
Aypara Cǝmiyyǝtinǝ kömǝk etmǝk mǝqsǝdilǝ, habelǝ ǝn ümumi xǝtǝrlǝrlǝ ilgili risk vǝ tǝhlükǝlǝr 
barǝdǝ ǝhalinin mǝlumatlılığını qaldırmaq mǝqsǝdilǝ layihǝ işlǝnilib hazırlanmışdır. İl ǝrzindǝ 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 7 regiondan Mobil könüllü dǝstǝlǝrinin 308 üzvünǝ, regional 
mǝrkǝzlǝrdǝki başlıca işçi heyǝti vǝ könüllülǝrǝ fǝlakǝtǝ cavab vermǝ işindǝ Hǝrǝkatın 
standartları, icmanın fǝlakǝt barǝdǝ xǝbǝrdarlığı üsullarının qaldırılması vǝ fövqǝladǝ vǝziyyǝtdǝ 
ehtiyacların qiymǝtlǝndirilmǝsinǝ dair tǝlim vermişdir. 
 
Qızıl Aypara anbar proseduralarını tǝkmillǝşdirmişdir: Qızıl Ayparanın anbar menecerlǝri vǝ 
regional koordinatorları yardım ehtiyatı kartoçkaları üzrǝ yeni işlǝnilib hazırlanmış formalar, 
anbar sifariş vǝrǝqǝsi, aylıq vǝ anbar ehtiyatı üzrǝ birlǝşdirilmiş hesabatlarla tanış olmuşlar. Qızıl 
Ayparanın yardım ehtiyatının idarǝ olunma sisteminin kompyuterlǝşdirilmǝsi davam etmǝkdǝdir. 
 
Qızıl Aypara 1,050 ailǝ üçün gigiyenik dǝst vǝ mǝtbǝx dǝsti ǝldǝ etmişdir. Yanğın vǝ daşqın 
nǝticǝsindǝ evlǝri dağılmış 3 rayonun 6 kǝndindǝn olan 98 ailǝ ( 506 nǝfǝr ) Qızıl Ayparanın 
anbar ehtiyatından ǝdyallar, yataq torbaları, döşǝklǝr, yataq ağları, paltarlar, rezin sapoqlar, 
ayaqqabılar, dǝsmallar, gigiyenik vǝ mǝtbǝx dǝstlǝri, portativ qaz plitǝlǝri, elektrik peçlǝr, 
elektrik çayniklǝr, bellǝr vǝ dırmaqlar almışlar.  
 

 
TELEKOMMUNİKASİYA 

 
VHF başlıca radio stansiyası Bakı regional mǝrkǝzindǝ quraşdırılmışdır vǝ VHF Mobil radio 
stansiyaları Qızıl Ayparanın 4 maşınında quraşdırılmışdır, bununla da Qızıl Ayparanın avadanlıqla 
tǝchiz edilmiş maşınlarının sayı 22 olmuşdur. Milli Cǝmiyyǝt 3 ǝdǝd VHF Motorola GR-500 
retranslyatorı, Bakı vǝ Sabirabadda televiziya qüllǝlǝrindǝ vǝ Lǝnkǝranda hökumǝt binasında 
quraşdırmışdır. Retranslyatorlar 50-75 km sahǝni ǝhatǝ edir.  
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti özünün telekommunikasiya proseduralarını tǝkmillǝşdirmişdir 
vǝ 6 regional mǝrkǝz vǝ Naxçıvan Muxtar Respublikası Komitǝsinin olan  315 işçi heyǝti üzvünǝ 
vǝ könüllülǝrǝ radio avadanlıqdan istifadǝ üzrǝ tǝlim vermişdir.  
 
 



İLK YARDIM 
 
2,075 mǝktǝbli vǝ onların müǝllimlǝri, Milli Cǝmiyyǝtin könüllülǝri vǝ Azǝrbaycan Respublikasının 
cǝnubunda yerlǝşǝn çadır düşǝrgǝlǝrindǝ yaşayan mǝcburi köçkünlǝrǝ hǝyatı xilas etmǝ üzrǝ 
ǝsas bacarıqlara dair tǝlim keçirilmişdir. SOS Uşaq Kǝndlǝri Azǝrbaycan Assosiasiyası, 
Ümumdünya Ərzaq Proqramı, neft şirkǝtlǝri, Price Water House Coopers  vǝ Baku INN 
tǝşkilatlarının işçilǝrinǝ 2005-ci ildǝ pullu ilk yardım kursları keçirilmişdir.  
 
10 sentyabr 2005-ci ildǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti Bakının Xǝtai rayonunda yetkinlik 
yaşına çatmayanlar üçün tǝrbiyǝ müǝssisǝsindǝ tǝdbir keçirmǝklǝ «Ümumdünaya İlk Yardım 
Günü»nü qeyd etmişdir. Beynǝlxalq Federasiya, BQXK vǝ «El» Proqram İnkişafı Mǝrkǝzindǝn olan 
nümayǝndǝlǝr tǝdbirdǝ iştirak etmişlǝr.  
 
Tǝdbir yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tǝrbiyǝ müǝssisǝsinin 80 nǝfǝr mǝhkum vǝ işçilǝri 
arasında «Zavallı insanlar üçün İlk yardım» şüarı altında keçirildi. Tǝdbir zamanı Qızıl Aypara 
könüllülǝri İlk yardım koordinatorunun kömǝyi ilǝ ilk yardım bacarıqlarını nümayiş etdirdilǝr. 
İştirakçılara hǝmçinin, ilk yardım vǝ sǝhiyyǝ maarifinǝ dair broşuralar vǝ ǝrzaq bağlamaları 
verildi. Hǝmin gündǝ cǝnub düşǝrgǝlǝri vǝ yerli komitǝ inkişafı proqramının ǝhatǝ etdiyi 5 
rayonun 12 icmasında ilk yardım bacarıqarının nümayiş etdirilmǝsi ilǝ yanaşı, yerli komitǝ vǝ 
icmanın 405 könüllüsü vǝ dram dǝrnǝyinin şagirdlǝri arasında rǝsm vǝ ilk yardım yarışları 
keçirilmişdir.  
 

HUMANİTAR DƏYƏRLƏR 
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti zorakılıq vǝ diskriminasiyanın bütün formalarına qarşı 
çıxılmasına dair, habelǝ, icmalarda digǝr insanlar arasında dözümlülüyǝ kömǝk edilmǝsi vǝ 
mǝdǝni müxtǝlifliyi hörmǝt göstǝrilmǝsinǝ dair öz könüllülǝri üçün 10 tǝlim mǝşğǝlǝ keçirmişdir. 
Qızıl Ayparanın ilk tǝşkilatları, regional mǝrkǝzlǝrindǝn olan 211 könüllü, mǝktǝb yaşlı uşaqlar vǝ 
tǝlǝbǝlǝrǝ, habelǝ ictimaiyyǝtǝ humanitar dǝyǝrlǝrǝ dair tǝlim keçilmişdir. Onlar habelǝ dǝyirmi 
masa arxasında keçǝn müzakirǝlǝrdǝ iştirak etmişlǝr. Humanitar dǝyǝrlǝrǝ dair mǝşğǝlǝlǝr 
iştirakçılara özlǝrini stiqmaya mǝruz qalmış insanların – ǝlillǝr, vǝrǝm, HIV/AIDS xǝstǝliyinǝ 
tutulmuş insanların yerinǝ qoymaqla stiqmanın nǝ qǝdǝr zǝrǝrli olduğunu anlamağa kömǝk 
etmişdir.  
 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti Katibliyinin 45 nǝfǝr işçisi, habelǝ Bakıdan vǝ 3 regional mǝrkǝzdǝn olan 
könüllülǝr üçün Lǝnkǝranda iki günlük piknik tǝşkil etmişdir. Piknik zamanı könüllülǝr 
dözümlülük, diskriminasiya vǝ stiqmaya dair mǝlumat almışlar. Könüllülǝr HIV/AIDS, vǝrǝmǝ 
tutulmuş insanlara qarşı, narkomanlara qarşı diskriminasiyaya dair prezentasiyalar etmiş vǝ 
tamaşalar nümayiş etmişlǝr. Üzǝrindǝ stiqma olan şǝxsǝ dair münasibǝti necǝ dǝyişdirmǝyǝ dair 
fikir mübadilǝsi etmişlǝr. HIV-ǝ yoluxmuş bir nǝfǝr şǝxs Qızıl Ayparanın tǝşkil etdiyi piknikdǝ 



iştirak edǝrǝk öz hǝyatı barǝdǝ açıq söhbǝt etmişdir. Hǝmin şǝxs gǝnclǝri xǝbǝrdar etmişdir ki, 
narkotiklǝrdǝn istifadǝ, habelǝ tǝhlükǝli seks onları infeksiyaya tutulmaq riskinǝ mǝruz qoya 
bilǝr.    
 
Qızıl Aypara Bakı, Sumqayıt vǝ Gǝncǝ şǝhǝrlǝrindǝn olan 270 uşaq arasında «Biz eyni bir günǝşin 
altında yaşayırıq» şüarı ilǝ rǝsm yarışı vǝ «İnsansevǝrlik …. demǝkdir» mövzusuna dair inşa 
yazmaq müsabiqǝsi keçirmişdir. 96 şagirdin çǝkdiyi şǝkillǝr Qızıl Aypara Katibliyindǝ nümayiş 
etdirilmişdir. Bu yarışlarda qalib gǝlmiş 30 nǝfǝrǝ 1 Dekabr, «Ümumdünya AIDS-lǝ mübarizǝ 
Günü»nǝ hǝsr edilmiş tǝdbir zamanı hǝdiyyǝlǝr tǝqdim edilmişdir.  
 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti üzǝrindǝ «Gǝlin insan lǝyaqǝtinǝ hörmǝt edǝk!», «Diskriminasiya 
qǝbuledilmǝzdir!», «Gǝlin, diskriminasiyanı dayandıraq!» sözlǝri yazılmış 18,209 ǝdǝd plakat, 
broşür, çanta, divar saatı, mayka, qǝlǝm, karandaş, açıqca, zǝrf vǝ bir sıra suvenirlǝr buraxmışdır.  
 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin işinǝ dair mǝlumat yerli qǝzetlǝr vǝ televiziya vasitǝsilǝ, habelǝ internet 
sayt kimi Beynǝlxalq Federasiyanın informasiya kanalları  vasitǝsilǝ müntǝzǝm olaraq yayılır. 
2005-ci ilin yanvarından etibarǝn, 8 yerli qǝzetdǝ vǝ Cǝmiyyǝtin veb sǝhifǝsindǝ 
(www.redcrescent.az) 79 yeni mǝqalǝ çap edilmişdir.  Könüllülǝrǝ dair profayllar Federasiyanın 
internet sǝhifǝlǝrindǝ, habelǝ www.libraryoflife.org veb sǝhifǝsindǝ verilmişdir. «Lider» televiziya 
kanalında Cǝmiyyǝtin humanitar fǝaliyyǝtinǝ dair «Qızıl Aypara işığında» adlı 20 televiziya 
proqramı göstǝrilmişdir. Bakının mǝrkǝzi küçǝlǝrindǝn birindǝ bir ay müddǝtindǝ ( gündǝ 100 
dǝfǝ olmaqla ) Imedia Advertising Company şirkǝtinin monitorunda pulsuz olaraq «Özünüzü 
AIDS-dǝn qoruyun» vǝ «Qan ver vǝ insan hǝyatını xilas et» adlı iki video klip nümayiş 
etdirilmişdir. Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti öz fǝaliyyǝtinǝ dair 20 dǝqiqǝlik sǝnǝdli film, habelǝ «Qızıl 
Xaç vǝ Qızıl Aypara könüllüsü olmaq nǝ demǝkdir?» adlı 13 dǝqiqǝlik film çǝkdirmişdir.  
 

BEYNƏLXALQ HUMANİTAR HÜQUQ VƏ FUNDAMENTAL PRİNSİPLƏRİN YAYIMI 
 
Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsinin (BQXK) dǝstǝyi ilǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinin Beynǝlxalq Humanitar Hüquq (BHH) vǝ Fundamental Prinsiplǝrin yayımı sektoru vǝ 
Qızıl Ayparanın 6 Regional Mǝrkǝzindǝn olan 12 nǝfǝr yayım üzrǝ tǝlimatlandırılmış könüllü 
2005-ci ildǝ 79 seminar keçirmǝklǝ Respublika üzrǝ 9,792 nǝfǝri ǝhatǝ etmişdir. Seminarlar vǝ 
Milli Cǝmiyyǝtin digǝr tǝdbirlǝri zamanı Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Hǝrǝkatının vǝ onun 
tǝrkib hissǝsi kimi Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin fǝaliyyǝtlǝri haqqında yeni buraxılmış 
6,000 ǝdǝd buklet vǝ 90 mayka paylanılmışdır.  
 
Bakı şǝhǝrin 3 rayonunu ǝhatǝ edǝn 2,098 nǝfǝr ǝhali arasında keçirilmiş ictimai sorğuların 
nǝticǝlǝri göstǝrmişdir ki,  iştirakçıların ǝksǝriyyǝti – 1,249 nǝfǝrin Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝti, Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyası vǝ Beynǝlxalq Qırmızı 
Xaç Komitǝsi haqqında kifayǝt qǝdǝr mǝlumatları vardır. İctimai sorğular zamanı ǝhali arasında 



Qızıl Aypara vǝ  Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsi tǝrǝfindǝn buraxılmış informasiya materialları 
da paylanılmışdır.   
 
İl ǝrzindǝ Qızıl Aypara emblemindǝn düzgün istifadǝ edilmǝmǝsi hallarını aşkar etmǝk 
mǝqsǝdilǝ, Milli Cǝmiyyǝtin könüllülǝri tǝrǝfindǝn bir neçǝ tibbi müǝssisǝyǝ baş çǝkilmişdir. Qeyd 
etmǝk  lazımdır ki, hǝmin Emblem kampaniyalar nǝticǝsindǝ bir emblemdǝn sui-istifadǝ halının 
qarşısı alınmışdır.   
 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti 2005-ci ildǝ dǝ  beynǝlxalq ǝlaqǝlǝri inkişaf etdirmǝklǝ bir 
çox nailiyyǝtlǝr ǝldǝ etmişdir. Mǝhz ötǝn il ǝrzindǝ Cǝmiyyǝtin ǝmǝkdaşları çox saylı beynǝlxalq 
görüşlǝrdǝ, seminar vǝ konfranslarda iştirak edǝrǝk Cǝmiyyǝti yüksǝk sǝviyyǝdǝ  tǝmsil etmişlǝr. 
Belǝ ki: 

 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Gǝnclǝr Komitǝsinin sǝdri Şaban Şayev vǝ sǝdr  müavini 
Bayram Vǝliyev Avropa Milli Cǝmiyyǝtlǝrinin Gǝnclǝr strukturlarının koordinasiya görüşündǝ 
iştirak etmǝk üçün 2005-ci il may ayının 10-da Vyana şǝhǝrinǝ sǝfǝr etmişlǝr. 

 
May ayında Cǝmiyyǝtin Axtarış xidmǝtinin rǝhbǝri Afǝt Mirzǝzadǝ vǝ Fövqǝladǝ Hallara Hazırlıq 
İdarǝsinin rǝisi  Elşǝn Sǝlimzadǝ MDB vǝ Baltikyani ölkǝlǝrin fövqǝladǝ hallarda axtarış xidmǝtinin 
rolu adı ilǝ MDB vǝ Baltikyani ölkǝlǝrin axtarış xidmǝti rǝhbǝrlǝrinin forumunda iştirak etmǝk 
üçün Moskvaya sǝfǝr etmişlǝr. 

 
May ayının 13-dǝ isǝ Sağlamlıq vǝ Qayğı Şöbǝsinin müdiri Mǝtanǝt Qaraxanova Ümumdünya 
Sǝhiyyǝ Tǝşkilatının mǝktǝblǝrdǝ Sağlam hǝyat tǝrzi adı ilǝ milli koordinatorların XII Avropa 
şǝbǝkǝsinin görüşündǝ iştirak etmǝk üçün Edinburqa, Şotlandiyaya sǝfǝr etmişdir. 

 
May ayının 23-dǝn 27-dǝk İspaniya Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtinin tǝşkil etdiyi CODAN NGT HF radio 
avadanlığın istifadǝ qaydaları haqqında Beynǝlxalq telekommunikasiya treyninqdǝ iştirak etmǝk 
üçün Cǝmiyyǝtin Telekommunikasiya Sektorunun rǝhbǝri Əşrǝf Hǝsǝnov may ayında Madrid 
şǝhǝrinǝ, İspaniyaya sǝfǝr etmişdir. 

 
Avqust ayında Beynǝlxalq Humanitar Hüquqla bağlı MDB ölkǝlǝrinin iştirak etdiyi yay 
düşǝrgǝsindǝ iştirak etmǝk üçün Cǝmiyyǝtin Hüqüqşünası Ceyhun İsmayılov Moskvaya sǝfǝr 
etmişdir. 

 
Sentyabr ayında Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Gǝnclǝr şöbǝsinin müdiri Xalidǝ 
İsgǝndǝrova, AİDS üzrǝ koordinator Şaban Şayev vǝ Sağlamlıq vǝ Qayğı Şöbǝsinin müdiri 
Mǝtanǝt Qaraxanova Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının AİDS-ǝ vǝ 



vǝrǝmǝ qarşı Avropa Regional Şǝbǝkǝsinin IX görüşündǝ iştirak etmǝk üçün Kiyev şǝhǝrinǝ sǝfǝr 
etmişlǝr. 

 
Sentyabr ayının 21-dǝ Cǝmiyyǝtin İcraçı Katibi Elxan Rǝhimov Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl 
Aypara Cǝmiyyǝtilǝri Federasiyasının Genevrǝ şǝhǝrindǝ keçirilǝn seminarında iştirak etmǝk üçün 
Cenevrǝyǝ, oradan isǝ Tiflis şǝhǝrinǝ rǝsmi sǝfǝr etmişdir. 
 
Noyabr ayının 11-dǝn 18-dǝk Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının 
Baş assambleyasının iclasında iştirak etmǝk üçün  İcraçı Katib Elxan Rǝhimov, İcraçı Katibin 
müavini  Bǝylǝr Talıbov vǝ Gǝnclǝr Komitǝsinin sǝdri Şaban Şayev Seula sǝfǝr etmişlǝr. Baş 
Assambleya zamanı Cǝmiyyǝt Federasiyanın Tǝşkilati İnkişaf Komitǝsinin üzvü seçilmişdir. 

 
Dekabr ayının 7-dǝ isǝ  İcraçı Katib Elxan Rǝhimov Budapeştǝ sonra isǝ Tiflis şǝhǝrindǝ rǝsmi 
sǝfǝrdǝ olmuşdur. 

 
Dekabr ayının 12-dǝ isǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Prezidenti Novruz Aslanov vǝ 
İcraçı Katibin müavini  Bǝylǝr Talıbov yüksǝk sǝviyyǝli siyasǝt üzrǝ seminarda iştirak etmǝk üçün 
Roma şǝhǝrinǝ rǝsmi sǝfǝr etmişlǝr. Sǝfǝrin mahiyyǝti Milli Cǝmiyyǝtlǝrdǝ ziyanın azaldılması 
yönümündǝ fǝaliyyǝtin tǝşkil olunmasıdır. 

 
Ötǝn il Ümumdünya Sǝhiyyǝ Tǝşkilatının Ummunlaşdırılma proqramının Koordinatoru Serqey 
Mukamolov may ayının 11-dǝ AzQAC-ǝ rǝsmi sǝfǝr edib. 

 
2005-ci il may ayının 12-dǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 85 illiyinǝ hǝsr olunmuş 
tǝdbirdǝ iştirak üçün Rusiya Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtinin prezidenti Tatyana Nikolayenko vǝ İcraçı 
Direktor Erik Prazdnikov, Tacikistan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Prezidenti Cura İnomzoda, 
Gürcüstan Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtinin Prezidenti Nana Keynişvili Bakıya sǝfǝr etmişlǝr. 
 
Noyabr ayında GOPA- Vǝrǝm ǝleyhinǝ tǝşkilatın tǝhsil üzrǝ eksperti İrina Zatuşevskaya 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtindǝ rǝsmi görüşdǝ olub. 

 
Dekabrın 1-dǝ Beynǝlxalq Federasiyanın Türkiyǝ Regional Nümayǝndǝliyinin başçısı Stefan 
Seebaher  Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti Katibliyindǝ 5 günlük rǝsmi sǝfǝrdǝ olmuşdur. 

 

 

 

 



TƏŞKİLATİ   İNKİŞAF 

2005-ci ildǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin yaradılmasının 85 illiyi qeyd olunmuşdur. Milli 
Cǝmiyyǝtin 85 illiyi münasibǝtilǝ tǝntǝnǝli mǝrasim martın 12-dǝ Azǝrbaycan Dövlǝt Musiqili 
Komediya Teatrında keçirilmişdir. Cǝmiyyǝtin prezidenti Novruz Aslanov öz çıxışında 1920-ci 
ildǝ regionda, ilk dǝfǝ olaraq, mǝhz Azǝrbaycanda yaradılmış Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin keçdiyi 
yola nǝzǝr salmışdır. Mǝrasimdǝ Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyası vǝ 
BQXK prezidentlǝrinin tǝbrik mǝktubları oxunmuş, Federasiyanın Türkiyǝdǝki regional 
nümayǝndǝsi, Beynǝlxalq Qızıl Xaç Komitǝsinin Azǝrbaycan nümayǝndǝliyinin rǝhbǝri, Rusiya vǝ 
Gürcüstan Qızıl Xaç vǝ Tacikistan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝrinin prezidentlǝri azǝrbaycanlı 
hǝmkarlarını tǝbrik etmişlǝr. Azǝrbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının humanitar 
siyasǝt şöbǝsinin müdiri Fatma Abdullazadǝ mǝrasimdǝ çıxış edǝrǝk, Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinin özünün xeyirxah missiyasını bundan sonra da layiqincǝ davam etdirǝcǝyinǝ 
ǝminliyini bildirmişdir. Rǝyasǝt  heyǝtinin qǝrarı ilǝ Cǝmiyyǝtin fǝxri üzvü, Azǝrbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cǝmiyyǝtin ilk «Qızıl Aypara» medalına layiq 
görülmüşdür. Mǝrasimdǝ hǝmçinin, Cǝmiyyǝtin bir sıra fǝal üzvünǝ fǝxri fǝrmanlar vǝ mükafatlar 
tǝqdim olunmuşdur. Qeyd etmǝk lazımdır ki, Qızıl Ayparanın 85 illik yubileyi ilǝ ǝlaqǝdar 
Respublika Prezidenti cǝnab İlham Əliyev tǝrǝfindǝn Cǝmiyyǝtin fǝaliyyǝtindǝ xüsusi xidmǝtlǝri 
olmuş 7 ayparaçını - Aslanov Novruzǝli Davud oğlu, Budaqov Nadir Mǝhǝrrǝm oğlu, Fomina 
Klavdiya İvanovna, Hǝsǝnova Zöhrǝ Firuddin qızı, Əliyeva Firuzǝ Hilal qızı, Əliyev Mǝmmǝdiyyǝ 
Hidayǝt oğlu vǝ Mustafayev İxtiyar Allahyar oğlu «Tǝrǝqqi» medalı ilǝ tǝltif edilmişdir. 
 
Bu il noyabr ayının 10-dan 18-dǝk Koreya Respublikasının paytaxtı Seulda keçirilǝn Beynǝlxalq 
Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının Baş Mǝclisindǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝti Beynǝlxalq Federasiyasının İdarǝetmǝ Şurasının Tǝşkilatı İnkişaf Komissiyasına üzv 
seçilmişdir. Qeyd etmǝk lazımdır ki, Milli Cǝmiyyǝtin bu Komissiyaya üzv seçilmǝsinǝ, onun son 
illǝr tǝşkilati inkişaf sahǝsindǝ apardığı mǝqsǝdyönlü işlǝr vǝ ǝldǝ etdiyi bir çox nailiyyǝtlǝr sǝbǝb 
olmuşdur.  
 
2005-ci ildǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti üzvlǝrinin sayı 213.176 nǝfǝr tǝşkil etmiş, ilk tǝşkilatların 
sayı isǝ 4822-yǝ çatmışdır. 
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtin Katibliyinin 25 nǝfǝr işçisinǝ Federasiyanın başlıca 
planlaşdırma vasitǝsi olan Layihǝ Planlaşdırma Layihǝsi üzrǝ tǝlim keçilmişdir. Federasiyanın 
Ankara şǝhǝrindǝki regional nümayǝndǝliyindǝn olan tǝşkilati inkişaf üzrǝ menecer hǝmin 
treyninqi aparmışdır. Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin yerli komitǝlǝrin 32 sǝdri, habelǝ Gǝncǝ vǝ 
Lǝnkǝran regional mǝrkǝzlǝrinin işçilǝri üçün Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin nizamnamǝsinǝ dair 2 
seminar keçirmişdir. Tǝlim mǝşğǝlǝlǝr nizamnamǝ,  rǝhbǝrliketmǝ vǝ idarǝetmǝ kimi müxtǝlif 
mandatlar, yerli komitǝlǝr vǝ üzvlǝrlǝ işǝ dair Qızıl Aypara işçilǝrinin anlayışının artmasına kömǝk 
edir.  
 



Bundan ǝlavǝ 2 regional mǝrkǝz vǝ 5 yerli komitǝdǝn olan 67 işçiyǝ yaxşı layihǝ tǝklifini necǝ 
yazmağa dair tǝlim keçirilmişdir.  
 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti 2005-2007-ci illǝr üzrǝ özünün Strateji Planının Azǝrbaycan dilindǝ 150  
vǝ ingilis dilindǝisǝ  50 nüsxǝsini buraxmışdır. Beynǝlxalq Federasiyanın 2010-cu il 
Strategiyasına uyğun gǝlǝn bu Strateji Plan prioritet verilmiş sahǝlǝri müǝyyǝn edir.  
 
 

YERLİ KOMİTƏLƏRİN İNKİŞAFI 
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin hǝdǝfǝ götürülmüş yerli komitǝlǝri icma iştiraklı inkişaf 
yanaşması üzrǝ işlǝmǝkdǝ davam edirlǝr. Bu yerli ehtiyacları yaxşı başa düşmǝyǝ, gündǝlik sosial 
vǝ sağlamlıq problemlǝrinin hǝllini tapmaqda icmalara kömǝk etmǝk mǝqsǝdilǝ müvafiq 
proqramlar işlǝyib hazırlamağa, icmaların fǝaliyyǝtinin davamlılığını güclǝndirmǝkdǝ yerli 
resursları maksimum şǝkildǝ sǝfǝrbǝr etmǝyǝ kömǝk edir. Yerli komitǝlǝrin inkişafı layihǝsi 
2003-cü ilin iyununda başlanmışdı vǝ layihǝ ǝvvǝldǝn 4 yerli komitǝ üzǝrindǝ cǝmlǝnmişdi.  Bu il 
Sabirabad, Mingǝçevir, Sumqayıt, İsmayıllı vǝ Zaqatala komitǝlǝri nǝzǝr diqqǝtǝ alınmışdı. Hǝmin 
yerli komitǝlǝr İcma İştiraklı İnkişaf metodu vasitǝsilǝ özlǝrinin proses dǝyişikliyinǝ sadiq 
qaldıqlarını nümayiş etdirmişlǝr. Bununla belǝ layihǝ siklinin bütün mǝrhǝlǝlǝrindǝ, xüsusilǝ dǝ 
icma sǝviyyǝsindǝ daha yaxşı vǝ daha sǝmǝrǝli icranı tǝmin etmǝk mǝqsǝdilǝ tǝkmillǝşdirmǝyǝ 
ehtiyac vardır. Qoyulmuş vǝzifǝyǝ çatmağa kömǝk etmǝk mǝqsǝdilǝ 2006-cı ildǝ Bakı vǝ 
Ankaradakı Federasiya nümayǝndǝliklǝri texniki dǝstǝk göstǝrǝcǝklǝr, habelǝ  İcma İştiraklı 
İnkişaf sahǝsindǝ artıq tǝcrübǝsi olan Milli Cǝmiyyǝtlǝrin işçilǝrini bir araya gǝtirǝcǝklǝr.  
 
2005-ci ilin yanvarından etibarǝn orta mǝktǝblǝrin 1,415 şagirdi, icma üzvlǝri, habelǝ Qızıl 
Aypara könüllülǝri Beynǝlxalq Qızıl Xaç / Qızıl Aypara Hǝrǝkatı Hǝrǝkatın tarixi, mandatı vǝ 
Fundamental  Prinsiplǝri barǝdǝ bilgi almışlar. 49-a  yaxın Qızıl Aypara sǝhiyyǝ maarifçilǝri ailǝ 
planlaşdırması, reproduktiv sağlamlıq, HIV/AIDS, vǝrǝm, immunizasiyanın ǝhǝmiyyǝti, döş 
xǝrçǝngi, ictimai vǝ şǝxsi gigiyenaya dair 13,660 nǝfǝr şagird arasında qrup vǝ fǝrdi mǝşğǝlǝlǝr 
keçirmişlǝr. Qızıl Ayparanın 34 nǝfǝr ilk yardım tǝlimatçısı hǝdǝfǝ götürülmüş icmalarda daha 
1,840 adama ilk yardım vǝrdişlǝri üzrǝ tǝlim keçmişlǝr. Hesabat dövrü ǝrzindǝ Qızıl Aypara yerli 
komitǝ işçilǝri vǝ icma üzvlǝri üçün icmada fǝlakǝt barǝdǝ mǝlumatlılığın qaldırılması, layihǝ 
planlaşdırılması, idarǝetmǝ vǝ fandreyzinq üzrǝ tǝlimlǝrǝ başlamışdır. Əvvǝllǝr tǝlim almış 
Mingǝçevir vǝ Sabirabad regional mǝrkǝzlǝrinin işçilǝri vǝ könüllülǝri öz növbǝlǝrindǝ 224 nǝfǝr 
Qızıl Aypara könüllülǝri vǝ icma üzvlǝri üçün tǝlim mǝşğǝlǝlǝr keçirmişlǝr.  
 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Mingǝçevir, İsmayıllı vǝ Sabirabad yerli komitǝlǝrinin gǝnclǝr 
koordinatorları Ümid, Karhana vǝ Narimanabaddakı 36 icma üzvünǝ layihǝ plandlaşdırılmasına 
dair tǝlim vermişlǝr. Seminarlardan birinin ardınca İsmayıllı komitǝsi tǝrǝfindǝn könüllülǝr üçün 
yay düşǝrgǝsinin keçirilmǝsini tǝklif edǝn iki layihǝ işlǝyib hazırlanmışdır. Layihǝlǝrin 



maliyyǝlǝşdirilmǝsi işinǝ baxılmaq üçün hǝmin layihǝlǝr Sülh Korpusu Əmǝkdaşlıq proqramına 
tǝqdim edilmişi vǝ layihǝlǝr üçün müvafiq olaraq 43,575 İsveçrǝ frankı vǝ 21,165 İsveçrǝ frankı 
alınmışdır. Narimanabaddakı 27 nǝfǝr adama onların rǝhbǝrliketmǝ bacarıqlarının inkişaf 
etdirilmǝsinǝ kömǝk etmǝk mǝqsǝdilǝ tǝlim keçirilmişdir.  
 
Sumqayıt, İsmayıllı, Mingǝçevir vǝ Zaqatala yerli komitǝlǝrinin 20 işçisi vǝ könüllüsü Qızıl Aypara 
tǝrǝfindǝn tǝşkil edilmiş sosial qayğıya dair 2 günlük treyninqdǝ iştirak etmişlǝr. Treyninq 
zamanı iştirakçılar «imkanları mǝhdud olan uşaqlara vǝ yetim uşaqlara sosial dǝstǝk 
göstǝrilmǝsi» barǝdǝ, Azǝrbaycanda vǝ xaricdǝ bu kateqoriyadan olan uşaqlar barǝdǝ 
mǝlumatlandırılmışdır. Treyninq hǝmçinin, iştirakçılara ǝlilliyi stereotiplǝri (qüsur, sosial, 
psixoloji vǝ fiziki durumun aşağı olması)  dǝyişmǝk metodu kimi anlamağa, habelǝ, mǝhdud 
imkanları olan uşaqlara vǝ yetim uşaqlara münasibǝtdǝ müsbǝt münasibǝt qurmağa imkan 
vermişdir. Treyninqin digǝr mühüm hissǝsi uşaq qrupları içǝrisindǝ ǝlverişli mühit,  qarşılıqlı 
dǝstǝk qrupları yaratmaqdan, ailǝni bütövlükdǝ inteqrasiya etmǝkdǝn, mǝhdud imkanlı uşaqların 
vǝ yetim uşaqların adaptasiyasında ailǝnin iştirakını yaratmaqdan ibarǝt olmuşdur. Qızıl Aypara 
könüllülǝri Azǝrbaycanda sosial qayğı işlǝrindǝ bir yerdǝ çalışdıqları Norveç könüllülǝrinin işini 
qeyd etmişlǝr.   
 
QAC Sumqayıt, Sabirabad vǝ İsmayıllı komitǝ könüllülǝri 51 ǝlil uşağa vǝ 82 tǝnha qocaya baş 
çǝkmişlǝr. Qızıl Aypara könüllülǝri tǝnha qocalara onların evlǝrini tǝmizlǝmǝkdǝ, bazarlıq 
etmǝkdǝ, odun doğramaqda vǝ yemǝk bişirmǝkdǝ kömǝklik  etmişlǝr. Könüllülǝr habelǝ,  
uşaqlara ev tapşırıqlarını etmǝkdǝ kömǝk etmiş, uşaqlara onlara gǝrǝk olan mǝktǝb lǝvazimatları 
paylamışlar. İsmayıllı komitǝsindǝn olan könüllülǝr fiziki cǝhǝtdǝn ǝlil 2 uşağı bu cür uşaqlara 
psixoloji reabilitasiya göstǝrǝn «Sağlam Uşaq Dünyası» mǝrkǝzinǝ aparmışlar. «Beynǝlxalq Əlillǝr 
Günün»-dǝ Sumqayıt komitǝsinin könüllülǝri 30 ǝlil uşağa hǝdiyyǝlǝr paylamışlar. Sabirabad 
komitǝsinin könüllülǝri 3 icmadan olan 131 qocaya yataq dǝstlǝri vǝ mǝişǝt ǝşyaları 
bağışlamışlar. 
 
Hǝdǝfǝ götürülmüş icmalardakı uşaqların psixoloji vǝziyyǝtini yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra 
mǝktǝbdǝn xaric fǝaliyyǝtlǝr tǝşkil edilmişdir. 1,799 uşaq folklor dǝrnǝyinǝ gedir, futbol, 
voleybol, basketbol vǝ şahmat sektoruna, rǝsm qrupu, habelǝ, dram dǝrnǝyinǝ üzv yazılıblar. 
Hǝdǝfǝ götürülmüş icmalardakı uşaqlar arasında bir sıra treyninq mǝşğǝlǝlǝri vǝ idman yarışları 
tǝşkil edilmişdir. Cǝnub düşǝrgǝlǝrindǝ vǝ Sabirabad rayonunun 5 icmasındakı dram dǝrnǝyinin 
42 şagirdi kukla düzǝltmǝyi öyrǝdǝn treyninqdǝ iştirak etmişlǝr. Treyninq başa çatdıqdan sonra 
şagirdlǝr kukla tamaşaları göstǝrmişlǝr. Bu tamaşalar şǝxsi gigiyena vǝ infeksion xǝstǝliklǝrin 
qarşısının alınması kimi sǝhiyyǝ ilǝ ilgili mǝsǝlǝlǝr üzǝrindǝ qurulmuşdu. Cǝnub düşǝrgǝlǝrindǝn, 
habelǝ Sabirabad, İsmayıllı rayonları vǝ Sumqayıt şǝhǝrinin 6 icmasından olan 145 uşaq rǝsm 
yarışmasında, futbol, voleybol vǝ dama turnirindǝ iştirak etmişlǝr. Sumqayıt yerli komitǝsinǝ 
ǝmǝkdaşlıq etmǝk xahişi ilǝ müraciǝt etmiş Beynǝlxalq Yardım vǝ İnkişaf tǝşkilatı ilǝ qurulmuş 
ǝmǝkdaşlıq çǝrçivǝsindǝ 10 ǝlil uşağa mǝktǝb çantaları verilmişdir.  



 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti cǝnub düşǝrgǝlǝrindǝ, habelǝ 5 rayonun icmalarındakı ailǝlǝrdǝn olan 100 
uşaq üçün Zaqulbadakı uşaq sanatoriyasında bir aylıq yay düşǝrgǝsi tǝşkil etmişdir. Düşǝrgǝnin 
gündǝliyinǝ Hǝrǝkatın Fundamental Prinsiplǝri, sǝhiyyǝ maarifi, ilk yardım vǝ fǝlakǝtǝ hazırlığın 
ǝsaslarına  dair treyninq mǝşğǝlǝlǝri daxil olub.  
 
Yuxarıda qeyd olunan yerli komitǝlǝr peşǝ üzrǝ treyninqlǝr tǝşkil etmişlǝr. Burada mǝqsǝd 
insanların yeni bacarıqlar öyrǝnmǝlǝrinǝ vǝ onların daha yaxşı iş imkanları ǝldǝ etmǝlǝrinǝ kömǝk 
etmǝk olub. 151 nǝfǝr dǝrzi, kişi vǝ qadın bǝrbǝri, kulinariya üzrǝ kurslara getmişdir. Qızıl 
Ayparanın 17 könüllüsü tǝrǝfindǝn aparılan hǝmin kursları bu günǝ kimi 182 nǝfǝr bitirmişdir. 
Peşǝ tǝlimi kurslarını bitirmiş 5 nǝfǝr gǝnc artıq Sabirbadda vǝ Əhmǝdabad icmasında, habelǝ 
Fizuli rayonunda özlǝrinǝ dǝrzi, kişi bǝrbǝri ixtisasları üzrǝ iş tapmışlar.  
 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti qadınların rolunun güclǝnmǝsinǝ xüsusi diqqǝt yetirilmǝsini davam 
etdirmişdir. Qadınların öz hüquqlarını kollektiv şǝkildǝ müdafiǝ etmǝlǝri üçün onlar icmalarda 
birlǝşmǝyǝ rǝğbǝtlǝnidirilümişdir. Hesabat dövründǝ Sabirabad rayonunun Nǝrimanabad vǝ 
Muğangǝncǝli kǝndlǝrindǝ, habelǝ, Zaqatala rayonunun Car kǝndindǝ 3 yeni qadın komitǝsi 
yaranmışdır. Bununla da hǝdǝfǝ götürülmüş 5 rayonda – Sabirabad, Mingǝçevir, Sumqayıt, 
İsmayıllı vǝ Zaqatalada qadın komitǝlǝrinin ümumi sayı 12-yǝ çatmışdır. Bu komitǝlǝrin işinǝ 133 
qadın cǝlb  olunmuşdur. Qadınların sosial problemlǝrini vǝ cins mǝsǝlǝlǝrini müzakirǝ etmǝk 
üçün qadın komitǝlǝri icmadakı iş qruplarının rǝhbǝrlǝri ilǝ müntǝzǝm görüşüb söhbǝt edirlǝr. 
Onlar hǝmçinin, öz icmalarındakı ǝn zavallı insanların qayğısına qalır vǝ icma daxilindǝ müxtǝlif 
növ işlǝr görürlǝr. Tǝnha qocalara baş çǝkilmǝsi, onlara ev işlǝrini görmǝkdǝ kömǝk edilmǝsi, 
küüçǝlǝrin tǝmizlǝnmǝsi, ağac ǝkilmǝsi bu kimi işlǝr sırasındadır. Sǝhiyyǝ maarifçilǝri ilǝ birgǝ 
icmalar ailǝ planlaşdırılması, qan donorluğunun vacibliyi, sanitariya–gigiyena qaydaları kimi 
sǝhiyyǝ ilǝ bağlı mǝsǝlǝlǝrǝ dair 235 qadın üçün 8 seminar tǝşkil etmişlǝr. Habelǝ, icmalardakı 
qadınların sosial problemlǝrinǝ dair birgǝ mǝşğǝlǝlǝr keçirmǝyi davam etdirmişlǝr. Hesabat 
dövrü ǝrzindǝ qadın komitǝlǝri sǝhiyyǝ maarifçilǝrinin kömǝyi ilǝ hǝmçinin, ehtiyacların 
qiymǝtlǝndirilmǝsi işini hǝyata keçirmiş vǝ buna ǝsaslanaraq cǝnub düşǝrgǝlǝri vǝ icmalardakı 19 
hamilǝ qadına uşaq bǝlǝk ǝşyaları paylamışlar.  
 
Layihǝlǝrin icrası zamanı yerli icra hakimiyyǝti vǝ icmalar icma layihǝlǝrinǝ müxtǝlif sǝviyyǝdǝ 
kömǝklik göstǝrmişlǝr. İsmayıllı vǝ Zaqatala yerli icra hakimiyyǝti texniki dǝstǝk göstǝrmişlǝr: 
icmalardan olan 35 uşaq üçün 1 Dekabr «Ümumdünya AIDS-lǝ mübarizǝ Günü» vǝ Yeni İlǝ hǝsr 
edilmiş tǝdbirlǝr üçün bina, mini avtobus, musiqi alǝtlǝrinin icarǝyǝ götürülmǝsi, Mingǝçevirdǝ 
yerli icmalar «Ümumdünya İlk Yardım Günü»nǝ hǝsr edilmiş tǝdbirin keçirilmǝsi xǝrclǝrinin 80 %-
ni öz üzǝrinǝ götürmüşlǝr. Sumqayıt yerli komitǝsi zavallı uşaqlar üçün 2006-cı ildǝ keçirilǝcǝk 
yay düşǝrgǝsi layihǝsini hazırlamış vǝ layihǝni baxılmaq üçün UMCOR vǝ World Vision 
tǝşkilatlarına tǝqdim etmişdir.  
 



Zaqatala komitǝsi Car kǝndinin yerli bǝlǝdiyyǝsi ilǝ ǝmǝkdaşlıq edir. Yerli bǝlǝdiyyǝ komitǝ 
tǝrǝfindǝn tǝşkil olunan müxtǝlif tǝdbirlǝrdǝ iştirak edir, bu tǝdbirlǝr üçün yer, lazımi nǝqliyyat 
vasitǝlǝrini  tǝşkil etmǝkdǝ, habelǝ, digǝr inzibatı mǝsǝlǝlǝrdǝ komitǝyǝ kömǝk edir. Mingǝçevir  
komitǝsi icma inkişafı işi üçün yerli icra hakimiyyǝtindǝn daha çox dǝstǝk alınması üzrǝ sǝylǝrini 
davam etdirmişdir. İcra hakimiyyǝti İsmayıllı yerli komitǝsinǝ ofis üçün yer ayırmışdır.  
 

GƏNCLƏR VƏ KÖNÜLLÜLƏR HƏRƏKATININ İNKİŞAFI 
 
Qızıl Ayparanın başlıca daimi fǝaliyyǝt sahǝlǝrindǝn biri dǝ gǝnc könüllülǝr işinin inkişaf 
etdirilmǝsi olmuşdur. Qızıl Ayparanın öz qarşısına qoyduğu vǝzifǝlǝrǝ nail olmasına, habelǝ, ǝn 
zavallı insanlara xidmǝtlǝr göstǝrmǝsinǝ kömǝk etmǝk üçün könüllülǝr müxtǝlif fǝaliyyǝtlǝrǝ cǝlb 
olunublar. Könüllülǝr yetim uşaqlara vǝ ǝlil uşaqlara psixoloji dǝstǝk göstǝrilmǝsi işinǝ fǝal 
şǝkildǝ qoşulmuşlar. Bu ǝlil uşaqlara özlǝrinǝ müstǝqil şǝkildǝ qulluq göstǝrmǝlǝrinǝ imkan verir. 
Ev tapşırıqlarını yerinǝ yetirmǝkdǝ uşaqlara kömǝklik göstǝrmǝk, özlǝrinǝ müstǝqil şǝkildǝ necǝ 
qulluq etmǝyi  öyrǝtmǝk,  müxtǝlif oyunlar oynamaq, şǝkil çǝkmǝk vǝ kitab mütaliǝ etmǝk 
mǝqsǝdilǝ 2005-ci ilin yanvar ayından bǝri 52 könüllü Bakıdakı 550 yetim uşağa vǝ ǝlil uşağa 
baş çǝkmişdir. 5 könüllü Gǝncǝdǝki 15 tǝnha qocaya baş çǝkmiş vǝ onlara ev işlǝrindǝ kömǝklik 
etmişdir. Könüllülǝr Şağan, Bilgǝh, Maştağa vǝ Sumqayıtdakı internatda yaşayan 455 yetim vǝ 
ǝlil uşaq üçün konsert tǝşkil etmişlǝr. Qızıl Aypara hǝmçinin, uşaqlara paltar da paylamışdır. 
Şağan qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn yetimlǝr evinin 153 ǝlil uşağı yay istirahǝt düşǝrgǝsinǝ aparılmışdır. 
Norveç Qızıl Xaçının 7 könüllüsü vǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 11 könüllüsü yay 
istirahǝt düşǝrgǝsindǝ dincǝlǝn uşaqları gǝzintilǝrǝ, dǝnizdǝ çimǝrliyǝ  aparmış, onlar üçün 
müxtǝlif oyunlar, idman yarışları, şǝkil çǝkmǝk, tikiş tikmǝk vǝ musiqi üzrǝ proqramlar tǝşkil 
etmişlǝr. Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 5 könüllüsü öz növbǝsindǝ ǝlil uşaqlara necǝ 
baxmaq üzrǝ tǝcrübǝ mübadilǝsi etmǝk üçün Norveçdǝki hǝmkarlarının yanına getmişdir.  
 
Milli Cǝmiyyǝt hǝr zaman öz könüllülǝrini hǝvǝslǝndirmǝk üçün müxtǝlif metodlardan istifadǝ 
etmǝkdǝ könüllülǝrǝ öz bacarıqlarını artırmaq mǝqsǝdilǝ müxtǝlif tǝlim imkanları verir. Qızıl 
Aypara könüllülǝrin qeydiyyatı işini davam etdirmişdir. Bu Qızıl Ayparaya öz könüllülǝrinin sayı vǝ 
profilinin aydın mǝnzǝrǝsini yaratmağa, habelǝ, könüllülǝrǝ öz bacarıqları vǝ peşǝkarlıqlarını 
artırmaq üçün onlara hansı sahǝlǝrdǝ kömǝkliyin gǝrǝkli olduğunu öyrǝnmǝyǝ imkan verirmişdir. 
Bu günǝ kimi 995 könüllü qeydiyyata alınmışdır ki, (yǝni, könüllülǝrin ümumi sayının 6.2 %) bu da 
ölkǝ üzrǝ olan könüllülǝrin ümumi sayını 15, 899 nǝfǝrǝ çatdırmışdır. 237 könüllü Qızıl 
Ayparanın tarixi, mandatı, prinsiplǝri vǝ prioritet iş sahǝlǝrini öyrǝnmǝk üçün kursda iştirak 
etmişdir. Daha 79 könüllü tǝlimatçı kimi, 323 nǝfǝr şagird, tǝlǝbǝ vǝ müǝllim isǝ liderlik üzrǝ 
tǝlimat zamanı dinlǝyici kimi  tǝlim almışdır. 
 
Lǝnkǝran, Naxçıvan vǝ Sabirabadda Qızıl Aypara öz könüllülǝrinǝ görüşmǝk, fikir vǝ tǝcrübǝ 
mübadilǝsi etmǝlǝrinǝ imkan vermǝk mǝqsǝdilǝ onlar üçün gǝnclǝr klubları yaratmışdır. 
Sumqayıt, Mingǝçevir vǝ Gǝncǝdǝ gǝnclǝr klubu 2004-ci ildǝ yaradılmışdır.  



  
Qızıl Aypara işi barǝdǝ ictimaiyyǝtin mǝlumatlılığını artırmaq mǝqsǝdilǝ 8,000 nüsxǝ aylıq 
bülleten çap edilmiş vǝ Qızıl Ayparanın yerli komitǝlǝrinǝ paylanılmışdır. Bundan ǝlavǝ, 1,584 döş 
nişanı, üzǝrindǝ Qızıl Aypara emblemi olan 568 mayka vǝ gödǝkçǝ hazırlanmışdır.  
 
Gǝnclǝr vǝ könüllülǝr şurasının 3 milli vǝ 11 regional görüşü keçirilmişdir. Könüllülǝr öz işlǝrinǝ 
dair hesabat vermiş vǝ fikir mübadǝlisi etmişlǝr.  
 
5 Dekabr, «Beynǝlxalq Könüllülǝr Günü» gǝnclǝr konfransının keçirilmǝsi ilǝ bayram edilmişdir. 
Könüllülǝr sǝhiyyǝ maarifçiliyi, HIV/AIDS vǝ sosial iş kimi Qızıl Aypara fǝaliyyǝtlǝrinǝ dair 
prezentasiyalar etmişlǝr. Tǝdbirin sonunda 50-dǝn artıq ǝn fǝal könüllüyǝ diplomlar vǝ xatirǝ 
hǝdiyyǝlǝri verilmişdir.  
 

Gǝnclǝr Komitǝsi 
 
Qızıl Aypara Gǝnclǝr Komitǝsi tǝrǝfindǝn sosial qayğı göstǝrilmǝsinǝ dair 2 layihǝyǝ 
başlanılmışdır: «ÜMİD uşaq evindǝki yetim uşaqlar arasında ekologiya, coğrafiya vǝ gigiyenik 
normalara dair biliklǝrin inkişaf etdirilmǝsi» vǝ «SOS Uşaq Kǝndlǝrindǝ yaşayan uşaqlarda 
idmanın inkişaf etdirilmǝsi». Nǝticǝdǝ 25 kimsǝsiz uşaq ekologiya, coğrafiya vǝ gigiyenaya dair 
öz biliklǝrini artırmış vǝ 30 gǝnc özünü müdafiǝ metodlarını öyrǝnmişdir. 2005-ci ilin ǝrzindǝ 
Qızıl Ayparanın Gǝnclǝr Komitǝsi  tǝrǝfindǝn bir sıra tǝdbirlǝr tǝşkil olunmuşdur. Belǝ ki, mart 
ayında Cǝmiyyǝtin Gǝnclǝr Komitǝsinin işçilǝri xalqımızın ǝn sevimli bayramlarından olan Novruz 
bayramı münasibǝtilǝ Bakı şǝhǝri Saray qǝsǝbǝsi 7 saylı internatda mǝskunlaşmış fiziki vǝ ǝqli 
cǝhǝtdǝn qüsurlu olan 160 uşağa baş çǝkmişlǝr. Tǝdbirdǝ internatda mǝskunlaşmış zavallı 
uşaqlar üçün bayram süfrǝsi açılmış, uşaqların ǝhval-ruhiyyǝlǝrini yüksǝltmǝk vǝ ǝylǝndirmǝk 
üçün Qızıl Ayparanın Milli Konservatoriyadakı İlk Tǝşkilatının dǝvǝti ilǝ gǝlmiş könüllü 
musiqiçilǝri tǝrǝfindǝn böyük konsert proqramı hazırlanmışdır. Gǝnclǝr Komitǝsinin digǝr bir 
tǝdbiri 1 iyun, Uşaqların Beynǝlxalq Müdafiǝsi Gününǝ hǝsr olunmuşdur. Bununla ǝlaqǝdar Bakı 
şǝhǝri Yasamal rayonunda yerlǝşǝn 318 saylı uşaq bağçasında geniş və yüksǝk sǝviyyǝdǝ tǝdbir 
tǝşkil olunmuşdur. Uşaqlar tǝdbir iştirakçıları üçün Qızıl Ayparanın himni ifa edib, könüllülǝr isǝ 
şer, mahnı töhfǝlǝri vǝ sǝhnǝciklǝri ilǝ çıxış etdilǝr. 5 dekabr, Beynǝlxalq Könüllülǝr Günü 
münasibǝtilǝ Gǝnclǝr Komitǝsi tǝrǝfindǝn Cǝmiyyǝtin könüllülǝrdǝn ibarǝt futbol komandası vǝ 
Bakı şǝhǝri Xǝtai rayonunda yerlǝşǝn yeniyetmǝlǝr üçün tǝrbiyǝ müǝssisǝsindǝ tǝrbiyǝ olunan 
gǝnclǝr arasında mini-futbol turniri tǝşkil olunmuşdur. Keçirilmiş hǝr tǝdbirin sonunda 
iştirakçılara hǝdiyyǝ verilmişdir. 

 

 

 



TƏHLÜKƏSİZ OYUN MEYDANÇALARI LAYİHƏSİ 

Keçmiş münaqişǝ zonalarında yerli ǝhali çox vaxt ǝsas hǝrbi ǝmǝliyyatların sona çatmasından 
uzun müddǝt sonra mina vǝ müharibǝnin partlayıcı qalıqları (MPQ) nǝticǝsindǝ ölüm vǝ ya 
yaralanma tǝhlükǝsi ilǝ üzlǝşirlǝr. Cǝlbedici metal ǝşyalara etinasızlıq vǝ tǝbii maraq uşaq vǝ 
gǝnclǝri tǝhlükǝ qarşısında qoyur. Hǝtta onların yaşadığı kǝndin yaxınlığındakı meşǝdǝ atılıb 
qalmış müvafiq predmetlǝrin üzǝrinǝ çǝkiclǝ zǝrbǝ vurularsa vǝ ya  onlar oda atılarsa 
partlayacağı haqda biliklǝrin olması da uşaqları mǝhz bu cür hǝrǝkǝt etmǝkdǝn cǝkindirmir. 

2005-ci ildǝn başlayaraq, yuxarıda göstǝrilǝnlǝrǝ laqeyd olmayan BQX/QA Hǝrǝkatının ayrılmaz 
bir hissǝsi olan Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti BQXK-nın dǝstǝyi ilǝ mina tǝhlükǝsi risklǝrinin 
azaldılması üçün «Tǝhlükǝsiz Oyun Meydançaları» (TOM) layihǝsini hǝyata keçirilmǝsinǝ 
başlamışdır. Bu layihǝnin ǝsas mǝqsǝdi ǝvvǝllǝr müharibǝ zonası olmuş indiki yaşayış ǝrazilǝri 
sayılan yerlǝrdǝ baş verǝn hadisǝlǝri qiymǝtlǝndirǝrǝk orada insanlara bu tǝhlükǝlǝrdǝn yaxa 
qurtarmaq üçün alternativ çıxış yolları tapmağa kömǝklik göstǝrmǝkdǝn ibarǝtdir. 

Statistika göstǝricilǝrinǝ  görǝ bu hadisǝlǝrdǝn ǝn çox ǝziyyǝt çǝkǝnlǝr uşaq vǝ gǝnclǝrdir. Belǝ 
tǝhlükǝli ǝrazilǝrdǝ yaşayan soydaşlarımızla bu risklǝrin  azaldılması yönümündǝ işlǝr aparılması 
zǝrurǝti yaranmışdır. 

Azǝrbaycanda belǝ bir fǝrqli, konkret layihǝnin hǝyata keçirilmǝsi BQXK-nin texniki, Norveç Qızıl 
Xaç Cǝmiyyǝtinin maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin «Gǝnclǝr Komitǝsi» 
tǝrǝfindǝn hǝyata  keçirilmişdir. Dünya tǝcrübǝsindǝ ilk  dǝfǝ  olaraq bu layihǝ yerli sǝviyyǝdǝ, 
yǝni Milli Cǝmiyyǝt tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilmişdir. Qızıl Ayparanın «Gǝnclǝr Komitǝsi»nin hǝyata 
keçirdiyi «TOM» layihǝsi keçmiş münaqişǝ zolağına yaxın olan icmalarda uşaqların, gǝnclǝrin 
mina tǝhlükǝsindǝn  qismǝn dǝ olsa yayınmasında kömǝklik göstǝrǝcǝkdir. Layihǝnin mǝqsǝdi 
tǝkcǝ ondan ibarǝt deyildir ki, Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti seçilmiş olan  bu icmalarda bu 
avadanlıqların tikilmǝsini tǝşkil etsin. 

Mǝqsǝd  hǝmin icmada mina tǝhlükǝsi  riskinin azaldılması üçün daima Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinin könüllülǝri tǝrǝfindǝn informasiya xarakterli mǝlumatların vǝ biliklǝrin verilmǝsidir. 
Konkret olaraq zǝrǝr çǝkǝn icma üzvlǝri ilǝ belǝ risklǝrin azaldılması zǝmnindǝ, risklǝrin aradan 
qaldırlmasında alternativ çıxış Bu Mǝqsǝd  hǝmin icmada mina tǝhlükǝsi  riskinin azaldılması 
üçün daima Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin könüllülǝri tǝrǝfindǝn informasiya xarakterli 
mǝlumatların vǝ biliklǝrin verilmǝsidir. Konkret olaraq zǝrǝr çǝkǝn icma üzvlǝri ilǝ belǝ risklǝrin 
azaldılması zǝmnindǝ, risklǝrin aradan qaldırlmasında alternativ çıxış yollarının tapılması üçün 
işlǝrin aparılmasıdır. 

Bu kǝndlǝrin (icmaların) seçilmǝsindǝ  Mina tǝmizlǝnmǝsi üzrǝ Azǝrbaycan Milli Agentliyi 
(ANAMA) vǝ  Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin sözü gedǝn rayonlarda fǝaliyyǝt göstǝrǝn 
Rayon Komitǝlǝrinin nümayǝndǝlǝri ilǝ mǝslǝhǝtlǝşmǝlǝr aparılmışdır. Nǝticǝdǝ bu il üçün mina 
vǝ partlamamış hǝrbi sursatlar (PHS) zamanı son vaxtlar ǝrzindǝ baş verǝn hadisǝlǝrǝ görǝ daha 



çox tǝhlükǝli sayılan Ağdam, Tǝrtǝr, Füzuli, Ağcabǝdi, Xanlar, Qazax, Goranboy vǝ Tovuz 
rayonlarından ümümilikdǝ, 15 kǝnd seçilmişdir. Bu kǝndlǝrdǝ Qızıl Ayparanın «Gǝnclǝr Komitǝsi» 
uşaqların oyun üçün seçdiklǝri tǝhlükǝli yerlǝrǝ alternativ olaraq «Tǝhlükǝsiz oyun meydançaları» 
salmışdır. 

HUMANİTAR YARDIM 
 
2005-ci ildǝ tǝnha qocalara, ahıl-xǝstǝlǝrǝ, tǝbii fǝlakǝtlǝrdǝn zǝrǝr çǝkmiş ǝhaliyǝ vǝ digǝr 
kateqoriyalardan olan az tǝminatlı insanlara    müxtǝlif maliyyǝ mǝnbǝlǝri hesabına   551 
569.354 Azǝrbaycan Manatı (119.906 ABŞ dolları) mǝblǝğindǝ aşağıdakı humanitar yardımlar 
göstǝrilmişdir: 
 

 
Humanitar 
yardımın 
mǝnbǝyi 

 

 
Humanitar    

yardımın növü 

 
Əhalinin 

kateqoriyaları 

 
Yardım 

göstǝrilǝn 
insanların   

sayı 

 
Mǝblǝğ 

(Az. manatla) 

 
 

İanǝ 
qutularından 

Ərzaq, paltar, 
dǝrman, mǝişǝt 

avadanlıqları 

Tǝnha 
qocalar, 
xroniki 

xǝstǝlǝr, 
aztǝminatlı 

ailǝlǝr 

 
 

1 803 

 
 

30 958.000 

 
Beynǝlxalq Qızıl 

Xaç vǝ Qızıl 
Aypara 

Cǝmiyyǝtlǝri 
Federasiyası 

Mǝişǝt 
avadanlıqları, 
yataq dǝstlǝri, 

gigenik dǝstlǝr, 
mǝtbǝx 

lǝvazimatları 

 
Fövqǝladǝ 

hallar zamanı 
zǝrǝr çǝkmiş 

insanlar 

 
 

506 

 
 

191 379.934 

 
Qızıl Ayparanın 

Rayon 
Komitǝlǝrinin 

üzvlük haqqı vǝ 
müxtǝlif 

mǝnbǝlǝrdǝn 
daxil olan 
yardımlar 
hesabına 

 
Ərzaq, dǝrman, 

mǝktǝbli 
lǝvazimatları, 

mǝişǝt 
avadanlıqları, 
yataq dǝstlǝri 

 
Tǝnha 

qocalar, 
xroniki 

xǝstǝlǝr,  
aztǝminatlı 

ailǝlǝr, qaçqın 
vǝ mǝcburi 
köçkünlǝr 

 
 
 
 

36 150 

 
 
 
 

329 231.420 

  Cǝmi: 38 459 551 569.354 



 
A X T A R I Ş      X İ D M Ə T İ 

 
 
Axtarış Xidmǝti bir-birindǝn ayrı düşmüş ailǝ üzvlǝrinin ǝzab vǝ iztirablarının  azaltmaq, psixoloji 
kömǝklik göstǝrmǝk, fövqǝladǝ hallar zamanı vǝ ondan sonra ǝldǝ edilǝn lazımi mǝlumatları ailǝ 
üzvlǝri arasında mübadilǝ etmǝk vǝ hǝmçinin, bir-birinǝ qovuşdurmaq mǝqsǝdi daşıyır.  
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Axtarış Xidmǝtinin birgǝ ǝmǝkdaşlıq etdiyi ǝsas dövlǝt 
strukturları ilǝ 2005-ci ildǝ dǝ  ǝmǝkdaşlıq davam etdirilmişdir. Onlardan: Daxili İşlǝr, Milli 
Tǝhlükǝsizlik Nazirliklǝri, Nazirlǝr Kabineti nǝzdindǝ Dövlǝt Arxivi İdarǝsi. 
 
 
2005-ci ilǝ dair statistik mǝlumatlar:  
 
İl ǝrzindǝ  Axtarış Xidmǝtinǝ 350 sorğu daxil olunub.  
189 axtarış işi bağlanılıb (onlardan 70 müsbǝt , 119 mǝnfi) 
 
Hǝr ayın axırında Qızıl Ayparanın Qǝrargahında gǝnclǝr vǝ könüllülǝr üçün Axtarış üzrǝ modul-
treyninq keçirilmişdir. Hǝmçinin, hǝmin treninqlǝrdǝ Cǝmiyyǝtin Qǝrargahının ǝmǝkdaşları da 
iştirak etmişlǝr. İl ǝrzindǝ bu seminarlarda 79 könüllü iştirak etmişdir.  
 
İl ǝrzindǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 7 Regional mǝrkǝzindǝ nǝzǝri seminarlar 
keçirilmişdir. Seminarlarda Axtarış Xidmǝtinin vǝ Fövqǝlada Hallar İdarǝsinin işçilǝri, Regional 
Mǝrkǝzlǝrini rǝhbǝrlǝri vǝ könüllülǝri iştirak etmişlǝr. İl ǝrzindǝ keçirilmiş seminarlarda cǝmi 111 
könüllü iştirak etmişdir.  
 
1000 ǝdǝd sorğu blankları sifariş edilmiş vǝ hazırlanmışdır. Blanklarda ǝvvǝl istifadǝ edilǝn qara 
rǝng ǝvǝzinǝ, emblemdǝ qırmızı rǝngdǝ aypara ǝks edilib. Blankların yayımı Regional Mǝrkǝzlǝr 
tǝrǝfindǝn bütün yerli  komitǝlǝrinǝ paylanılmışdır.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MOBİL TEXNİKİ DƏSTƏLƏR 
 
Hollandiya vǝ Norveç Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtlǝri tǝrǝfindǝn dǝstǝklǝnǝn Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinin «Mobil Texniki Dǝstǝlǝr» layihǝsinin ǝsas mǝqsǝdi ucqar dağlıq kǝnd yerlǝrindǝ 
yaşayan zavallı insanların evlǝrindǝ kiçik tǝmir işlǝri (sıradan çıxmış qapı, pǝncǝrǝ, döşǝmǝ, tavan 
vǝ ya çǝpǝrin dǝyişdirilmǝsi, elektrik işlǝri vǝ s.) aparmaqla onların sağlamlığı üçün ciddi tǝhlükǝ 
yarada bilǝcǝk halların qarşısının alınması, hǝmçinin, onların maddi vǝ mǝnǝvi dǝstǝk almalarına 
nail olmaqdır. 
 
2005-ci ildǝ Qızıl Ayparanın Goranboy vǝ Naxçıvanda fǝaliyyǝt göstǝrǝn 2 mobil texniki dǝstǝsi 
ümumilikdǝ, 420 evdǝ kommunal xidmǝt işlǝri aparmışlar: 275 ev Gǝncǝnin Bǝrdǝ vǝ Tǝrtǝr 
rayonlarında, 145 ev isǝ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad, Culfa, Şahbuz vǝ Kǝngǝrli 
rayonlarda. Benefisiarlardan 314 nǝfǝri tǝnha kimsǝsiz qocalar olmuş, digǝr 106 isǝ ailǝ başçısını 
itirmiş çox uşaqlı ailǝlǝr olmuşdur. Bunlardan ǝlavǝ, 186 ailǝnin evindǝ sosial xidmǝt işlǝri 
aparılmışdır (hǝyatyani sahǝnin, evin tǝmizlǝnmǝsi, yanacaq odunun doğranması, masa, oturacaq 
kürsükün kreslonun vǝ tǝmiri vǝ s.).  
  
Tǝmir işlǝrindǝ tikinti materiallarının evlǝrǝ daşınmasında, evlǝrin qapı vǝ pǝncǝrǝlǝrinin 
boyanmasında, evin, hǝmçinin, hǝyatyanı sahǝlǝrin tǝmizlǝnmǝsindǝ, doğranmış yanacaq 
odunun yığılaraq bir yerǝ sǝliqǝ ilǝ yerlǝşdirilmǝsindǝ vǝ digǝr xidmǝti işlǝrdǝ 254 nǝfǝr könüllü 
iştirak etmişdir.  
 
 
 

MALİYYƏ HESABATI 
 

Gǝlirlǝr 
 

Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 2005-ci ildǝki gǝlirlǝri 4393,0 mln.manat tǝşkil 
etmişdir.   

Əvvǝlki illǝrdǝ olduğu kimi, alınan gǝlirlǝrin çox hissǝsi, 3106,7 mln.manat vǝ yaxud 
70,7% xarici donorların maliyyǝ dǝstǝyindǝn vǝ Dövlǝt büdcǝsindǝn alınan vǝsaitdǝn ibarǝtdir. 
Qalan 1286,3 mln.manat vǝ yaxud 29,3% yerli gǝlirlǝrdǝn vǝ üzvülük haqlardan ibarǝtdir. 

2005-ci ildǝ Qızıl Ayparanın gǝlirlǝrinin tǝrkibi aşağıda göstǝrildiyi kimi olmuşdur: 
1. 2141,8 mln.manat vǝ yaxud umumi gǝlirlǝrin 48,8%-i Beynǝlxalq Federasiyanın; 
2. 281,8 mln.manat vǝ yaxud umumi gǝlirlǝrin 6,4%-i Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsinin; 
3. 348,9 mln.manat vǝ yaxud 7,9%-i ikitǝrǝfli ǝmǝkdaşlıq ǝsasında xarici donorların (Norveç 

vǝ Hollandiya Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtlǝrindǝn) 
4. 334,2 mln.manat vǝ yaxud 7,6%-i  dövlǝt büdcǝ vǝsaitindǝn; 
5. 1123,4 mln.manat vǝ yaxud 25,6%-i üzvlük haqlarından; 



6. 25,8 mln.manat vǝ yaxud 0,6%-i gǝlir gǝtirmǝ sahǝlǝrindǝn; 
7. 113,7 mln.manat vǝ yaxud 2,6%-i ianǝ qutularından, tǝşkilatlar vǝ ayrı-ayrı imkanlı 

şǝxslǝrin ianǝlǝrindǝn; 
8. 23,4 mln.manat vǝ yaxud 0,5%-i sair gǝlirlǝrdǝn ibarǝtdir. 

 
 

Xǝrclǝr : 
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 2005-ci ildǝki xǝrclǝri 4360,5 mln.manat olmuşdur. 
2005-ci ildǝ Qızıl Ayparanın humanitar fǝaliyyǝtlǝrinǝ xǝrclǝrin tǝrkibi aşağıda göstǝrildiyi 

kimi olmuşdur:  
1. Beynǝlxalq Federasiyanın maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ yerinǝ yetirǝn mǝqsǝdli proqramlar üzrǝ 

2141,8 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 49,1%-i; 
2. Beynǝlxalq Qırmızı Xaç Komitǝsinin maliyyǝ yardımı ilǝ yerinǝ yetirilǝn tǝdbirlǝrin 

maliyyǝşdirilmǝsinǝ 281,8 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 6,5%-i;  
3. Az.QAC hesabına humanitar yardımlara 360,1 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 8,2%-

i; 
4. İkitǝrǝfli ǝmǝkdaşlıq ǝsasında xarici donorların vǝsaiti hesabına yerinǝ yetirilnǝn mǝqsǝdli 

proqramlara 348,9 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 8,0%-i. 
Ümumi: 3132,6 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 71,8%-i. 

 
Digǝr xǝrclǝr: 
 

1. Beynǝlxalq Federasiyaya ödǝnilǝn üzvlük haqqı, Milli Cǝmiyyǝtin inzibati vǝ s. xǝrclǝri 
(dövlǝt büdcǝsi hesabına) - 334,2 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 7,7%-i; 

2. Respublika üzrǝ tǝsǝrrüfat xǝrclǝrin vǝ ǝmǝk haqqına 623,9 mln.manat vǝ yaxud umumi 
xǝrclǝrin 14,3%-i; 

3.  Digǝr xǝrclǝrǝ 269,8 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 6,2%-i. 
Ümumi: 1227,9 mln.manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 28,2%-i. 

 
 
 
1 ABŞ dolları – 4592 Azǝrbaycan manatı (AzM) 
1 Avro – 5453.69 AzM 
 
 
 
 
 
 



Бейнялхалг Федерасийа

Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитяси 

Хариъи донорлар 

Дювлят бцдъяси 

Щуманитар йардым

Тясяррцфат хяръляри 

Диэяр эялирляр 

 
 

Gǝlirlǝr (mln manat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xǝrclǝr (mln manat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Бейнялхалг Федерасийа 

Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитяси  

Хариъи донорлар 

Дювлят бцдъяси 

Цзвлцк щаггы 

Эялир эятирмя 

Ианя гутулар 

Диэяр эялирляр 

2141,8

281,8348,9
334,2

1123,4

25,8

113,7

23,4

2141,8

281,8348,9
334,2

360,1

623,9
269,8


