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 “Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti humanitar sahǝdǝ hökumǝtin ǝn 
etibarlı dayaqlarından birinǝ çevrilib.” 

 
Dövlǝtin prioritet sahǝlǝrindǝn biri olan humanitar iyasǝtin inkişafına yetǝrincǝ 

önǝm verilmǝsi, beynǝlxalq humanitar tǝşkilatların respublikamızda öz 
nümayǝndǝliklǝrini açaraq fǝaliyyǝt göstǝrmǝlǝri, eyni zamanda yerli humanitar 
tǝşkilatların fǝaliyyǝtinin müasir tǝlǝblǝr sǝviyyǝsindǝ hǝyata keçirilmǝsi üçün 
yaradılan şǝrait, bir daha dövlǝtin vǝtǝndaşların rifah halının yüksǝldilmǝsi 
istiqamǝtindǝ hǝyata keçirdiyi işlǝrin bariz nümunǝsidir. 

Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti (Az.QAC) 87 illik şǝrǝfli tarixi yol keçmiş, hǝr 
zaman humanitar sahǝdǝ xalqın rifahı naminǝ yorulmadan çalışan, humanizm, 
mǝrhǝmǝt vǝ xeyirxahlıq kimi hisslǝri özündǝ tǝcǝssüm etdirǝn Milli Cǝmiyyǝt olaraq 
daima dövlǝtin qayğısı ilǝ ǝhatǝ olunmuşdur. Milli Cəmiyyǝtin fǝaliyyǝti üçün ǝlverişli 
şǝraitin yaradılmasından istifadǝ edǝrǝk öncǝ maliyyǝ tǝminatının güclǝndirilmǝsi 
mǝqsǝdilǝ müvafiq strategiya müǝyyǝnlǝşdirilmiş vǝ bunun sayǝsindǝ xarici donor 
tǝşkilatlarının müxtǝlif layihǝlǝrǝ cǝlb olunması ǝsas prioritet kimi seçilmişdir. Inkişaf 
etmiş digǝr Milli Cǝmiyyǝtlǝrin müasir iş tǝcrübǝsini özünün praktik fǝaliyyǝtinǝ 
tǝtbiq edǝn Az.QAC, hǝmçinin, hǝyata keçirilǝn uğurlu fǝaliyyǝti zamanı qazandığı 
nailiyyǝtlǝri Beynǝlxalq Hǝrǝkatın tǝmsilçilǝri tǝrǝfindǝn yüksǝk dǝyǝrlǝndirilir. 

Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin respublikada hǝyata keçirdiyi müxtǝlif 
sosial-tibbi layihǝlǝri ǝhalinin sağlamlığı vǝ fǝlakǝtlǝr zamanı davranış qaydalarının 
mǝnimsǝnilmǝsi istiqamǝtindǝ kifayǝt qǝdǝr uğurların ǝldǝ edilmǝsinǝ zǝmin 
yaratmışdır. Icma iştiraklı inkişaf metodunun yerlǝrdǝ tǝtbiqi üzrǝ hǝyata keçirilǝn 
proqramlar, insan resurslarının maksimum sǝfǝrbǝr edilmǝsi, qarşıya çıxan 
problemlǝrin hǝllinǝ birgǝ çalışmaları, yerli icra orqanları ilǝ qarşılıqlı işgüzar 
münasibǝtlǝrin möhkǝmlǝnmǝsi regionlarda yaşayan insanların sosial sǝviyyǝsinin 
yüksǝldilmǝsinǝ verilǝn ǝn böyük töhfǝlǝrdǝndir. 

Az.QAC-ın strategiyası Beynǝlxalq Hǝrǝkatın standartlarına uyğun vǝ 
fundamental prinsiplǝr ǝsasında qurulmuşdur. Bu da bütün Milli Cǝmiyyǝtlǝrin, o 
cümlǝdǝn dǝ Az.QAC-ın Beynǝlxalq Hǝrǝkat çǝrçivǝsindǝ daha sıx ǝmǝkdaşlıq edǝrǝk 
humanitar dǝyǝrlǝrin aşılanması istiqamǝtindǝ uğurlu fǝaliyyǝtini tǝmin etmişdir. 
AZ.QAC-ın  Baş Mǝclisi 2005-2007- ci illǝr üçün Strateji Plan müǝyyǝnlǝşdirǝrǝk 
qǝbul edilmişdir. Bu strateji planın ǝsas prioriteti Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinin imkanlarının güclǝndirilmǝsi sayǝsindǝ mǝrkǝzi vǝ yerli fǝaliyyǝtini daha 
da sǝmǝrǝli edǝrǝk ehtiyaclarǝ tǝmin etmǝkdǝn ibarǝtdir.  

Bu istiqamǝtdǝ müxtǝlif proqramlar hǝyata keçirilir vǝ mǝn bunlardan bir 
neçǝsini xüsusilǝ qeyd etmǝk istǝyirǝm. “Fövqǝladǝ Hallara Hazırlıq vǝ Cavabvermǝ”, 
“Gǝnclǝr vǝ könüllülǝrin Hǝrǝkata cǝlb edilmǝsi”, “Sağlamlıq qan donorluğu”, “HİV-ǝ 
qarşı mübarizǝ”, cǝbhǝyanı bölgǝlǝrdǝ “Tǝhlükǝsiz oyun meydançaları”, “Humanitar 
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dǝyǝrlǝrin yayımı” vǝ s. bu proqramların uğurla hǝyata keçirilmǝsi sayǝsindǝ Milli 
Cǝmiyyǝt böyuk nailiyyǝtlǝr ǝldǝ etmişdir. Neçǝ-neçǝ insanlarımız qarşılaşdığı 
problemlǝrin hǝllini mǝhz bu strateji planın ǝsasını tǝşkil edǝn layihǝlǝrin düzgün vǝ 
mǝqsǝdyönlü şǝkildǝ hǝyata keçirilmǝsi sayǝsindǝ hǝll etmǝyǝ nail olmuşdur. Bütün 
bunlar bir daha Milli Cǝmiyyǝtin uğurlarından xǝbǝr verir vǝ bu uğurların 
davamlılğını tǝmin etmǝk üçün Az.QAC bütün mümkün vasitǝ vǝ imkanlardan istifadǝ 
edir. 
       Az.QAC eyni zamanda Beynǝlxalq Qızıl Xaç Komitǝsinin Azǝrbaycan 
nümayǝndǝliyi ilǝ sıx ǝmǝkdaşlıq edir. Birgǝ hǝyata keçirilǝn layihǝlǝr sayǝsindǝ bir 
çox problemin hǝllinǝ nail olmuşuq. Xüsusǝn, cǝbhǝ bölgǝlǝrindǝ yerlǝşǝn kǝndlǝrin 
ǝhalisinin mina tǝhlükǝsindǝn qorunması mǝqsǝdilǝ kifayǝt qǝdǝr ǝmǝli işlǝr görülüb 
vǝ “Tǝhlükǝsiz oyun meydançalrı” layihǝsi mǝhz belǝ layihǝlǝrdǝndir. Bundan başqa 
BQXK-ın maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ Beynǝlxalq Humanitar Hüququn Əsasları vǝ BQX/QAH-nın 
Fundamental Prinsiplǝrinin Yayımı vǝ Axtarış xidmǝti layihǝlǝrini dǝ göstǝrmǝk olar.  

Hǝmçinin, Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyası 
Azǝrbaycan nümayǝndǝliyi ilǝ qarşılıqlı işgüzar münasibǝtlǝr, respublikada aktual 
problemlǝrin hǝlli istiqamǝtindǝ maariflǝndirmǝ işlǝrinin aparılmasında ǝhǝmiyyǝtli 
rol oynayır. Bu sahǝdǝ kifayǝt qǝdǝr üğurlar ǝldǝ edilib.  

Son zamanlar dǝnyada tǝbii fǝlakǝtlǝrin kütlǝvi xarakter alması hǝr bir dövlǝtin 
bu aktual problemin hǝlli istiqamǝtindǝ fǝaliyyǝtini daha da güclǝndirmǝk zǝrurǝti 
yaratmışdır. Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti respublikada bu kimi problemlǝrin 
hǝllindǝ tǝkrarçılığa yol verilmǝmǝsi mǝqsǝdilǝ 2006-cı il noyabr ayının 11-dǝ 
Azǝrbaycan Respublikası Fövqǝladǝ Hallar Nazirliyi ilǝ qarşılıqlı işgüzar ǝlaqǝlǝri 
özündǝ tǝsbit edǝn memorandum imzalanmışdır. Bu da hökumǝt vǝ Milli Cǝmiyyǝt 
arasında mövcud ǝlaqǝlǝrin bu yönümdǝ daha da effektiv inkişaf etdirilmǝsi 
sahǝsindǝ atılan ǝn zǝruri addımlardandır. 

 Sonda onu vurğulamaq istǝyirǝm ki, Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti 
ümumxalq Cǝmiyyǝtidir vǝ hǝr bir Azǝrbaycan vǝtǝndaşı hǝyata keçirilǝn bu nǝcib vǝ 
xeyirxah missiyanın müşahidǝçisi kimi deyil, iştirakçısı olaraq ǝmǝli işlǝr görmǝlidir... 

 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara  
Cǝmiyyǝtinin prezidenti,   
Milli Mǝclisin deputatı                                                                       Novruz Aslanov 
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Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Missiyası 
 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin imkanlarını vǝ  insanlığın gücünü 
sǝfǝrbǝr edǝrǝk zavallı insanlara xidmǝt etmǝk 
 
 

Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Hǝrǝkatının 
Fundamental Prinsiplǝri 

 
HUMANİZM 

 
Ayrı-seçkilik etmǝdǝn döyüş  meydanlarında yaralılara yardım göstǝrmǝk zǝrurǝtindǝn 
yaranmış Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Hǝrǝkatı istǝr beynǝlmilǝl, istǝrsǝ dǝ milli 
sǝviyyǝdǝ hǝr hansı bir şǝraitdǝ insan iztirablarının qarşısını almağa vǝ onları 
yüngüllǝşdirmǝyǝ çalışır. Hǝrǝkat insan hǝyatı vǝ sağlamlığını qorumaqla yanaşı, insan 
şǝxsiyyǝtinǝ hörmǝtlǝ yanaşmağı da himayǝ etmǝk mǝqsǝdi güdür. O, bütün xalqlar 
arasında qarşılıqlı anlaşma, dostluq, ǝmǝkdaşlıq vǝ möhkǝm sülh olması üçün çalışır. 

 
QƏRƏZSİZLİK 
 
Hǝrǝkat heç kǝsǝ dini, irqi, milli xüsusiyyǝtlǝrinǝ sinfi mǝnsubiyyǝtinǝ, siyasi ǝqidǝsi vǝ 
sosial mövqeyinǝ görǝ fǝrq qoymur. O, adamların düşdüklǝri ǝzab-ǝziyyǝtin ölçüsünǝ 
görǝ yardım edir; ilk növbǝdǝ ǝn ağır bǝlalara düçar olanların kömǝyinǝ tǝlǝsir. 

 
NEYTRALLIQ 
 
Hamının ona olan inamını qoruyub saxlamaq mǝqsǝdilǝ, hǝrbi münaqişǝlǝrdǝ heç bir 
tǝrǝfi müdafiǝ etmǝyǝrǝk, düşmǝnçiliyǝ qarışmır, siyasi, irqi, dini vǝ ideoloji 
mübahisǝlǝrdǝ bitǝrǝf mövqe nümayiş etdirir. 

 
MÜSTƏQİLLİK 
 
Hǝrǝkat müstǝqildir. Öz insansevǝrlik fǝaliyyǝtindǝ mövcud hakimiyyǝtǝ yardımçı olub, 
ölkǝsindǝ hakim olan qanunlara tabe olmaqla Milli Cǝmiyyǝtlǝr öz muxtariyyatlǝrını 
qoruyub saxlayırlar ki, bu da onlara Qızıl Xaç Hǝrǝkatının prinsiplǝri ilǝ işlǝmǝk imkanı 
verir. 
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KÖNÜLLÜ XİDMƏT 
 
Hǝrǝkat heç bir maraq güdmǝyǝn könüllü yardım müǝssisǝsidir. 

 
VAHİDLİK 
 
Bir ölkǝdǝ yalnız bir Qızıl Xaç vǝ ya Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti  ola bilǝr. Onun qapıları 
hamının üzünǝ açıq olmalı vǝ öz insansevǝrlik fǝaliyyǝtini ölkǝnin bütün ǝrazisindǝ 
görmǝlidir. 

UNİVERSALLIQ 

 

Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Hǝrǝkatı ümumbǝşǝri, universal bir qurumdur ki, 
bu qurumda bütün Cǝmiyyǝtlǝrin bǝrabǝr hüquqları vardır vǝ onlar bir-birilǝrinǝ 
kömǝk etmǝyǝ borcludurlar.  

Fövqǝladǝ Hallara Hazırlıq vǝ Cavabvermǝ 
 
2006-ci ilin Noyabr ayında Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti vǝ Fövqǝladǝ Hallar 
Nazirliyi arasında ikitǝrǝfli Anlaşma memorandumu imzalanmışdır. 
Memorandumda tǝrǝflǝr arasında qarşılıqlı ǝmǝkdaşlıq üçün fǝaliyyǝt istiqamǝtlǝri 
(fǝlakǝt zamanı yardım tǝdbirlǝrinin hǝyata keçirilmǝsi, zǝrǝr çǝkmişlǝrǝ ilk yardım, 
sǝhiyyǝvǝ axtarış xidmǝtlǝri, qan donorluğu) müǝyyǝn edilmişdir. 
 
Fevral ayında Qızıl Ayparanın Prezidenti «Quş Qripi» nǝ qarşı mübarizǝ ilǝ bağlı 
Xǝbǝrdarlıq vǝ Əks – epidemik  tǝdbirlǝrin güclǝndirilmǝsinǝ dair müvafiq ǝmr 
imzalamışdır. Əmrdǝ Fövqǝladǝ Hallara Hazırlıq vǝ Cavabvermǝ İdarǝsinǝ vǝ Sağlamlıq 
vǝ Qayğı şöbǝsinǝ tapşırılmışdır ki, qısa bir müddǝt ǝrzindǝ «Quş Qripi» ilǝ bağlı 
fǝaliyyǝt planı hazırlansın vǝ hǝyata keçirilsin. 
 
«Quş Qripi» ilǝ bağlı fevral ayının 27-dǝ Bakı Mǝtbuat Mǝrkǝzindǝ Az.QAC-ın bütün 
RM koordinatorları, İlk Yardım tǝlimatçıları, Gǝnclǝr vǝ Könüllülǝr üzrǝ koordinatorlar, 
elǝcǝ dǝ Respublika Baytarlıq İdarǝsinin ǝmǝkdaşı, Dünya Sǝhiyyǝ Tǝşkilatının 
nümayǝndǝsi vǝ KİV nümayǝndǝlǝrinin iştirakı ilǝ geniş seminar keçirilmişdir. 
 
«Quş Qripi» ilǝ bağlı Regional Mǝrkǝzlǝrdǝ keçirilǝcǝk treyninqlǝrǝ Sağlamlıq vǝ Qayğı 
şöbǝsi ilǝ birgǝ hazırlıq işlǝri aparılmışdır. «Quş Qripi» fövqǝladǝ hal kimi  mövzusunda 
prezentasiyalar  edilmişdir. Bu treyninqlǝr Gǝncǝ, Mingǝçevir, Lǝnkǝran vǝ Sumqayıt 
RM-dǝ keçirilmiş vǝ hǝmin treyninqlǝrdǝ Rayon Komitǝ sǝdrlǝri vǝ hǝr RK-dǝn 5 fǝal 
könüllü iştirak etmişdir. Keçirilmiş seminarlar KİV-dǝ işıqlandırılmış vǝ televiziya 
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kanallarına görülmüş işlǝr, planlar vǝ Qızıl Ayparanın rolu haqda müsahibǝlǝr 
verilmişdir. 
 
AzQAC-ın 7 RM-nin hǝr birindǝ işçilǝrǝ vǝ MKD-ǝ «Fövqǝladǝ hallarda vǝziyyǝtin vǝ 
ehtiyacların qiymǝtlǝndirilmǝsi, fǝlakǝt yardımları zamanı Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara 
üçün prinsip vǝ qaydalar,  fǝlakǝt yardımları zamanı Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara üçün 
davranış qaydaları», fǝlakǝtlǝr zamanı zavallı insanlara «psixoloji yardım» treyninqlǝri 
keçirilmişdir. 
 
Anbarlama vǝ tǝchizat  prosedurları treyninqi üçün     materiallar hazırlandı vǝ 2006-cı 
il İyunun 20-dǝ 7  regional mǝrkǝzin 14 işçsi  vǝ katibliyin 11 nǝfǝr    müvafiq işçsi 
üçün  anbarlama vǝ tǝchizat  prosedurları treyninqi keçirildi. 
 
4-5 İyul tarixlǝrindǝ 24 nǝfǝrdǝn ibarǝt könüllü vǝ işçilǝrǝ Bakı şǝhǝrindǝ Fǝlakǝtin 
idarǝ edilmǝsindǝ işlǝdilǝn termin vǝ anlayışlar, Ehtiyacların qiymǝtlǝndirilmǝsi, 
Fövqǝladǝ hallarda psixoloji yardım, Fǝlakǝt yardımları zamanı davranış qaydaları, 
Fǝlakǝt yardımları zamanı prinsip vǝ qaydalar, fundamental prinsiplǝr tǝlimlǝri verildi. 
Quş qripi xǝstǝliynin yayılmaması üçün ǝhalinin maariflǝndirilmǝsi vǝ 
mǝlumatlandırılması yolları üzrǝ iştirakçılara tǝlimlǝr verildi.  
 
9 Avqust ıǝ 19 avqust tarixlǝrindǝ uyğun olaraq Sabirabad vǝ Bakı Regional 
Mǝrkǝzlǝrinin Mobil Könüllü dǝstǝlǝrinǝ (hǝr regiondan 15 könüllü olmaqla). «Fǝlakǝtin 
idarǝ edilmǝsi vǝ Fövqǝladǝ hallarda psixoloji yardım» mözusunda treyninq keçirildi.  
 
7 Sentyabr vǝ 25 Sentyabr tarixlǝrindǝ uyğun olaraq Gǝncǝ vǝ Mingǝçevir Regional 
Mǝrkǝzlǝrinin Komitǝ sǝdrlǝrinǝ vǝ icma üzvlǝrinǝ «İcmanın fǝlakǝt barǝdǝ 
mǝlumatlılığının artırılması» mözusunda treyninq keçirildi  
 
15-24 Sentyabr tarixlǝrindǝ Türkiyǝnin Ankara şǝhǝrindǝ RDRT (Regional Sǝviyyǝdǝ 
Fövqǝladǝ Hallara Cavabvermǝ Komandası) treyninqindǝ 3 nǝfǝr (1 işçi vǝ 2 könüllü) 
iştiak etdi. 
  

25 Sentyabrda Sumqayıt RM-nin Mobil Könüllü Dǝstǝsinǝ Fövqǝladǝ hallarda psixoloji 
yardım» mövzusunda treyninq keçirildi. 

 
9 Oktyabr 2006-cı il tarixindǝ Lǝnkǝran Regional Mǝrkǝzinin, Astara, Masallı, Lerik vǝ 
Yardımlı Rayon Komitǝlǝrinin ǝmǝkdaşları vǝ könüllülǝrinin iştirakı ilǝ fǝlakǝt riskinin 
azaldılmasına nail olmaq mǝqsǝdilǝ «Meşǝ yanğınları vǝ  meşǝlǝrin qırılması ǝleyhinǝ 
kampaniya» hǝyata keçirildi. 
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06-07 Noyabr 2006-cı il tarixlǝrindǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Fövqǝladǝ 
Hallara Hazırlıq vǝ Cavabvermǝ şöbǝsi tǝrǝfindǝ öz  fǝaliyyǝtinǝ uyğun olaraq 
Cǝmiyyǝtin Sabirabad Regional Mǝrkǝzindǝ Cǝmiyyǝtin 24 ǝmǝkdaşı vǝ könüllülǝrinin 
iştirakı ilǝ «Fǝlakǝtin idarǝ edilmǝsi» mövzusu üzrǝ 2 günlük tǝlim keçirildi.  
 
Şöbǝnin 1 ǝmǝkdaşı 10-20 Noyabr tarixlǝrindǝ Türkiyǝnin İzmir şǝhǝrindǝ Beynǝlxalq 
Federasiyanın tǝşkil etdiyi İmkanlılığın vǝ imkansızlığın qiymǝtlǝndirilmǝsi üzrǝ tǝlim 
kursunda iştirak etdi.  

 
 25 Noyabr tarixindǝ Azǝrbaycan Respublikası Fövqǝladǝ Hallar Nazirliyinin vǝ 
Sumqayıt Şǝhǝr İcra Hakimiyyǝtinin rǝhbǝrliyi ilǝ Sumqayıt «Üzvi sintez» zavodunda 
tǝşkil edilmiş  taktiki xüsusi tǝlimlǝrdǝ  Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin FHHC 
şöbǝsinin işçilǝri vǝ Sumqayıt Regional   
  Mǝrkǝzinin  işçi vǝ könüllülǝrindǝn ibarǝt 16 heyǝti iştirak etdi.  
 
 

Erkǝn Xǝbǝrdarlıq sisteminin tǝşkili üçün  Telefon Yaddaş kitabçası çap edilmiş, 
Regional Mǝrkǝz vǝ yerli komitǝlǝrinǝ paylanmışdır.  

 
İcmanın Fǝlakǝt barǝdǝ mǝlumatlılığının artırılması işinin tǝşkili mǝqsǝdilǝ 
mǝktǝbyaşlı uşaqlar üçün vǝsait ingilis dilindǝn Azǝrbaycan dilinǝ tǝrcümǝ edildi. 

 
 

«Fövqǝladǝ hallarda Ehtiyacların Qiymǝtlǝndirilmǝsi üçün yeni vǝsait  tǝrcümǝ edildi. 
 
Fǝlakǝtlǝrǝ vaxtında vǝ effektiv cavab vermǝk üçün Sabirabad RM-nin anbarı fǝaliyyǝtǝ 
başlamışdır. 

 
 Sağlamlıq vǝ Qayğı 

 
 
Fǝaliyyǝt planına ǝsasǝn Bakıda, Sumqayıtda, Sabirabadda, Lǝnkǝranda, Mingǝçevirdǝ 
vǝ Gǝncǝdǝ 71 nǝfǝr sağlamlıq işçisi fǝaliyyǝt planına ǝsasǝn icmalarda sǝhiyyǝ maarifi 
işi aparmışlar. Bundan başqa Sabirabad çadır düşǝrgǝlǝridǝ sağlamlıq işçilǝri 
tǝrǝfindǝn ǝhali arasında sǝhiyyǝ maarifi işi aparılıb. 

 

Mövzunun adı  Cǝlb olunanların sayı 
Ailǝ planlaşdırılması, HİV/AİDS  2615 
Qidalanma  3666 
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Şǝxsi gigiyena vǝ sanitariya  7566 
İnfeksion xǝstǝliklǝr (malyariya, vǝrǝm, 
quş qripi) 

12871 

Ətraf mühit vǝ sağlamlıq 3974 
Daxili xǝstǝliklǝr (süd vǝzisinin 
xǝrçǝngi) 

3515 

  
Ümumi  34207 

 
2006-ci ilǝ nǝzǝrǝdǝ tutulmuş  9 nǝfǝr (Ağcǝbǝdi-1 nǝfǝr, Fizuli- 2 nǝfǝr, Xanlar- 2 
nǝfǝr vǝ Bakı -4 nǝfǝr) RK–dǝn  yeni sağlamlıq işçisi hazırlanmışdır. Yeni sağlamlıq 
işçilǝrinin vǝzifǝsi ǝhali arasında müxtǝlif xǝstǝliklǝr barǝsindǝ xǝbǝrdarlıq işinin 
aparılmasından ibarǝtdir.  
 
Bakı vǝ Respublika regionlarında ǝhali arasında xǝstǝliklǝrin yayılmasının vǝ yayılma 
sǝbǝblǝrinin  mǝlumat sǝviyyǝsini öyrǝnmǝk mǝqsǝdi ilǝ  könüllü sağlamlıq işçilǝri 
tǝrǝfindǝn 700 nǝfǝr ǝhali arasında  sorğular aparılmışdır.  
 
2006-cı ilin yanvar vǝ fevral  aylarından başlayaraq Respublikada «Quş qripi» 
xǝstǝliyinin yayılması tǝhlükǝsi mövcud idi. Bununla bağlı, «Quş qripi» xǝstǝliyinǝ aid 
Ümumdünya Sǝhiyyǝ Tǝşkilatı, Beynǝlxalq Qızıl Xaç/Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri 
Federasiyasının hazırladığı sǝnǝdlǝri ǝsas tutaraq,   Qızıl Ayparanın «Sağlamlıq vǝ 
qayğı» şöbǝsi öz bilik vǝ bacarıqlarını bu xǝstǝliyin yayılmasının qarşısının alınmasına 
yönǝltmişdir.  
 
Belǝ ki, Mart – aprel aylarında Qızıl Aypara «Quş qripi ilǝ mübarizǝ» adlı kompaniya 
keçirmişdir. Kompaniya çǝrçivǝsindǝ  «sağlamlıq vǝ qayğı» şöbǝsi hökümǝt vǝ qeyri-
hökumǝt tǝşkilatları ilǝ görüşmüş, bu mövzuda  yeni plakat vǝ bukletlǝr nǝşr etdirmiş,  
Regional Mǝrkǝz vǝ Yerli Komitǝlǝrindǝ  bu yönumdǝ tǝlim vǝ görüşlǝr tǝşkil etmişdir. 
Kompaniya 24 rayon , 366 kǝndi ǝhatǝ etmişdir. 120 nǝfǝr tǝlimatlandırılmış könüllü 
sağlamlıq işçisi ǝhali arasında quş qripinǝ aid maariflǝndirilmǝ işlǝri aparmışdırlar. Eyni 
zamanda İl ǝrzindǝ, İMC, Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Nazirliyinin nǝzdindǝ yerlǝşǝn Baytarlıq 
İdarǝsi, UNİCEF, FAO kimi digǝr hökumǝt, qeyri-hökumǝt tǝşkilatları ilǝ ǝmǝkdaşlıq 
edilmişdir.  
 
24 mart «Ümumdünya Vǝrǝmlǝ Mübarizǝ Günün» - nǝ hǝsr olunmuş bir sıra tǝlim vǝ 
görüşlǝr keçirilmişdir. Tǝdbirlǝrǝ Milli Vǝrǝm Proqramının mütǝxǝssislǝri dǝ qoşulub 
ǝhalini narahat edǝn suallara cavab vermişlǝr. Vǝrǝmǝ aid film nümayiş etdirilmiş, 
ǝyani vǝsaitlǝr paylanılmışdır. 100 nǝfǝr İştirakçının vǝrǝm xǝstǝliyi haqqında  bilik 
sǝviyyǝsini öyrǝnmǝk mǝqsǝdi ilǝ sorğular aparılmışdır. Vǝrǝm xǝstǝliyinǝ aid uşaqlar 
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üçün Qızıl Ayparanın  könüllü sağlamlıq işçilǝri tǝrǝfindǝn yazılmış  «Sağlamlıq 
ölkǝsinin ǝhvalatı» adlı nağıl-kitabından 2000 ǝdǝd yenidǝn çap olumuşdur. 
 Qızıl Aypara 7 Aprel «Ümumdünya Sağlamlıq Günü» kompaniyasını Respublikada «Quş 
qripi ilǝ mübarizǝ»  dǝ profilaktik tǝdbirlǝrǝ hǝsr etmişdir. Hǝmin gün ǝhalinin quş 
qripi haqqında mǝlumat sǝviyyǝsini öyrǝnmǝk mǝqsǝdi ilǝ  300 nǝfǝr arasında sorğu 
keçirilmişdir.  
 
21 May QİCS xǝstǝliyindǝn ölǝnlǝrin xatirǝsini anma günü kimi qeyd olunmuşdur. 
«Sağlamlıq vǝ qayğı» şöbǝsi dǝ orada iştirak edǝrǝk, ǝhalinin bu mövzuda mǝlumat 
sǝviyyǝsini öyrǝnmǝk vǝ     
  ǝhalinin İİV-ǝ yoluxmuş insanlara münasibǝtinin hansı sǝviyyǝdǝ olmasını aşkar 
etmǝk mǝqsǝdi ilǝ sorğu keçirmişdir. Ümumilikdǝ 118 nǝfǝr arasında sorğular 
aparılmışdır.     
  QİÇS-dǝn vǝfat edǝnlǝrin xatirǝsini yad etmǝk mǝqsǝdilǝ QİÇS-in qǝbul olunmuş 
emblemini yǝni qırmızı lenti ǝks etdirǝn şamlarını yerdǝ düzǝrǝk yandırmışlar.  
 
  «31 may – Ümumdünya Tütünlǝ Mübarizǝ Günü» olduğundan, Cǝmiyyǝtimiz 
tǝrǝfindǝn bu   
  günǝ hǝsr olumuş, müxtǝlif  tǝdris ocaqlarında vǝ internatlarda, yeniyetmǝ vǝ gǝnclǝr    
  arasında sorğular aparılmış, debatlar, tǝlimlǝr vǝ seminarlar keçirilmişdir.  
 
«10 Oktyabr - Ümumdünya Psixi Sağlamlıq Günü»-nǝ hǝsr olunmuş kompaniyanı 
«Sağlamlıq vǝ qayğı» şöbǝsi Azǝrbaycan Praktiki Psixoloqlar, Azǝrbaycan Psixoloqlar, 
Azǝrbaycan Psixiatriya Assosiasiyaları ilǝ birgǝ tǝşkil etmişdir. 2006-ci ilin mövzusu 
olan «Özünǝ sui-qǝsd etmǝ halları, depressiya vǝ şizofreniya kimi xǝstǝliklǝrin 
qarşısının alınması» na aid   valideyn, gǝnclǝr aprasında bir sıra, tǝlim, mütǝxǝssiz 
tǝrǝfindǝn mǝslǝhǝtlǝr, görüşlǝr tǝşkil olunmuşdur. Tǝdbirlǝrin birindǝ Respublikanın 
Baş psixiatrı gǝnclǝri narahat edǝn sualları cavablandırmışdır. Tǝdbirin davamı olaraq, 
Az.QAC-in tǝrǝfindǝn psixoloji problemlǝrini araşdırmaq mǝqsǝdilǝ 10 nǝfǝr gǝncǝ  
mütǝxǝssisin mǝslǝhǝti tǝşkil olunmuşdur. Hǝmin gün Qızıl Aypara könüllülǝri «Daun 
Sindromlu Uşaqlar İçtimai Birliyi» - nin nümayǝndǝlǝri ilǝ birgǝ Maştağa qǝsǝbǝsindǝ 
yerlǝşǝn ruhi xǝstǝlǝr üçün xǝstǝxanaya baş çǝkib, onlar üçün  konsert tǝşkil etlmişlǝr.  
 
- Dekabrın 5-i «Ümumdünya Könüllülǝr günü» - ndǝ  Cǝmiyyǝtin könüllülǝri şǝhǝrdǝ 
yürüş keçirmişlǝr. Tǝdbirdǝ 150 nǝfǝr iştirak etmişdir. Yürüşdǝn sonra könüllülǝr üçün 
«Xǝzǝr» restoranında ǝylǝncǝli proqram hazırlanmış vǝ tǝdbir zamanı fǝal könüllülǝrǝ 
tǝşǝkkürnamǝlǝr tǝqdim olunmuşdur.   
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QAN DONORLUĞUNUN İNKİŞAFI 

 
2006-ci ildǝ Bakının 11 rayonundan, Gǝncǝ, Sabirabad, Mingǝçevir, Sumqayıt RM-dǝn 
72 nǝfǝr qan donorluğu üzrǝ tǝlimatlandırılmışdır. Könüllülǝr tǝrǝfindǝn Bakı vǝ 
yuxarıda qeyd olunan regionlarda könüllülǝr tǝrǝfindǝn qan donorluğuna aid icmalarda 
ǝhali arasında sorğular aparılmış, müxtǝlif tǝdris ocaqlarında görüşlǝr, tǝlim-
mǝşğǝlǝlǝr keçirilmişdir.  
 
İl ǝrzindǝ qan donorluğu sahǝsindǝ 7850 nǝfǝr  arasında könüllü tǝmǝnnasız donorluq 
haqqında maariflǝndirmǝ işlrǝi aparılmışdır.  
 
Qızıl Aypara Azǝrbaycan Hemofiliya vǝ Azǝrbaycan Talassemiya Assosiasiyaları ilǝ birgǝ 
Qan Bankının mütǝxǝssislǝri vasitǝsi ilǝ, müxtǝlif tǝdris ocaqlarında-İqtisad 
Universiteti, Milli Neft Akademiyasında vǝ digǝr yerlǝrdǝ ümumi olaraq  10 qanvermǝ 
aksiyası tǝşkil etmişdir. Bu aksiyalarda Qan Bankı tǝrǝfindǝn verilǝn mǝlumata görǝ 
605 nǝfǝr könüllü tǝmǝnnasız  qan vermişdir. 
 
 2006-ci ilin 14 İyun «Ümumdünya Qan Donorluğ Günü» nǝ hǝsr edilmiş kampaniya   
 keçirilmişdir. Hǝmin kampaniyada tǝntǝnǝli şǝkildǝ  50 nǝfǝr mütǝmadi  donorlara 
tǝşǝkkür   
 bildirilmiş, hǝdiyyǝlǝr tǝqdim edilmişdir.  
 
 Proqram çǝrçivǝsindǝ qan donorluğuna aid olan  liflet, pakat vǝ digǝr ǝyani vǝsaitlǝr   
 hazırlanmışdır. 
 
 
 
 
 
 AZADLIĞA BURAXILAN VƏRƏMLİ MƏHKUMLARIN 
 DAVAMLI MÜALİCƏSİNƏ NƏZARƏT 
 
2006-ci ildǝn başlayaraq, Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti BQXK-ǝ ilǝ birgǝ Bakının Nǝrimanov, 
Sabunçu, Qaradağ, Yasamal, Əzizbǝyov vǝ Binǝqǝdi rayonlarında yaşayan «azadlığa 
buraxılan vǝrǝmli mǝhkumların davamlı müalicǝsinǝ nǝzarǝt» adlı proqram hǝyata 
keçirmişdir. Proqram pilot olduğundan yuxarıda qeyd olunan rayonlarda fǝaliyyǝt 
göstǝrǝn 6 nǝfǝr tibb bacısı cǝlb olunmuşdur. Onlara  BQXK tǝrǝfindǝn Vǝrǝm 
haqqında vǝ vǝrǝmli mǝhkumlarla  davranış qaydaları haqqında xǝstǝliyin 
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profilaktikası, diaqnostika vǝ müalicǝsinǝ aid olan tǝlim keçirilmişdir. AzQAC isǝ tibb 
bacılarına sosial iş üzrǝ tilim tǝşkil etmişdir.   
 
Bu proqram çǝrçivǝsindǝ azadlığa buraxılan vǝrǝmli mǝhkumların siyahısına ǝsasǝn 
hǝmin xǝstǝlǝrin yerli vǝrǝm dispanserlǝrinǝ qeydiyyata düşmǝsi, onlara DOTS müalicǝ 
proqramına aid olan dǝrmanların ǝldǝ edilmǝsi vǝ xǝstǝyǝ çatdırılarkǝn  qǝbuluna 
nǝzarǝt edilmǝsi, xǝstǝ vǝ onun ailǝ üzvlǝrinin vǝrǝm haqqında maariflǝndirmǝsi, 
onlara psixoloji dǝstǝyin edilmǝsi kimi fǝaliyyǝtlǝr QIzıl Ayparanın   6 tibb bacısı  
tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilir.  
 
Proqram çǝrçivǝsindǝ 23 nǝfǝr vǝrǝmli xǝstǝ ǝhatǝ olunub, onlardan  17-si azadlığa 
buraxılan vǝrǝmli mǝhkumlardır.  5 nǝfǝr xǝstǝ DOTS müalicǝ kursunu bitirmişdir. 4 
nǝfǝr azadlığa buraxılan vǝrǝmli mǝhkumlara psixoloq-mütǝxǝssiz tǝrǝfindǝn müainǝ 
tǝşkil olunmuşdur. Onlardan biri xüsusi müalicǝyǝ ehtiyacı olan müǝyyǝn edilmişdir. 
2006 –ci ildǝ «İcmada sağlamlıq»  proqramı çǝrçivǝsindǝ Bakıda çalışan 16 nǝfǝr 
könüllü sağlamlıq işçisi  vǝ «Azadlığa buraxılan vǝrǝmlǝ mǝhkumlarının davamlı 
müalicǝsinǝ nǝzarǝt» proqramında fǝaliyyǝt göstǝrǝn tibb bacıları üçün  ABŞ-da  Sosial 
İş üzrǝ magistr dǝrǝcǝsini alan mütǝxǝssiz tǝrǝfindǝn psixo-sosial iş haqqında iki  
günlük tǝlim keçirilmişdir.   

 
İLK YARDIM  
 
 Beynǝlxalq QX/QA Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının 2010-cu ilǝ qǝdǝr olan dövr üçün    
 Strategiyasına uyğun olaraq İlk Yardım proqramının ǝsas prioritet sahǝlǝri Fövqǝladǝ 
Hallara    
 Hazırlıq vǝ sağlamlıq proqramlarına inteqrasiya olmaqdır. 
 
Bu baxımdan Qızıl Ayparanın İlk Yardım proqramı çǝrçivǝsindǝ ǝhalinin ekstremal 
şǝraitlǝrdǝ, bǝdbǝxt hadisǝlǝrdǝ vǝ qǝfil xǝstǝliklǝr zamanı hǝyatını xilas etmǝk, 
ixtisaslı hǝkim yardımı gǝlǝnǝ qǝdǝr zǝrǝrçǝkmişlǝrin ağrılarını azaltmaq vǝ 
ağırlaşmaların qarşısını almaq haqqında icmaların maariflǝndirilmǝsi hǝyata keçirilir.  
2006-cı ildǝ 19 İlk Yardım tǝlimatçısı tǝrǝfindǝn 2432 nǝfǝr dinlǝyiciyǝ «İcmaya 
ǝsaslanan İlk Yardım»-a aid tǝlimlǝr keçirilmişdir. Treyninq mǝşğǝlǝlǝrdǝ hǝdǝf qrupu 
mǝktǝbli uşaqlar vǝ onların müǝllimlǝrı, hǝmçinin, Milli Cǝmiyyǝtin işçilǝri vǝ 
könüllülǝri, respublikanın müxtǝlif rayonlarında mǝskunlaşan qaçqın vǝ mǝcburi 
köçkünlǝr olmuşdur. 
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2006-cı ilin sentyabr ayında ǝnǝnǝvi olaraq,  Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin  İlk 
Yardım layihǝsi çǝrçivǝsindǝ  «Ümumdünya İlk Yardım Günü»-nǝ hǝsr edilmiş bir sıra 
tǝdbirlǝr hǝyata keçirilmişdir.   
 
Sentyabrın 7-dǝ Qızıl Ayparanın «Sağlamlıq vǝ qayğı» şöbǝsi vǝ «Gǝnclǝr Komitǝsi» 
birgǝ Uşaq Vǝrǝm Dispanserinǝ sǝfǝr etmişlǝr. Tǝşkilatçılar orada müalicǝ alan kiçik 
yaşlı uşaqlarla yol hǝrǝkǝti qaydaları, ilkin tibbi xidmǝt haqda geniş söhbǝtlǝr 
aparmışlar. Elǝcǝ dǝ, bu mövzuda uşaqlarla müxtǝlif oyunlar keçirilmişdir ki, onların 
yaddaşında hǝyat üçün son dǝrǝcǝdǝ vacib olan bu mövzular daha yaxşı qalsın. Qızıl 
Ayparaçılar dispanserdǝ olan uşaqlar arasında hǝmin mövzularda rǝsm müsabiqǝsi dǝ 
hǝyata keçirmişlǝr. 20 günü ǝhatǝ edǝn müsabiqǝ 27 sentyabr tarixindǝ sona çatmışdı; 
qaliblǝrǝ masaüstü oyunlar, uşaq ensiklopediyaları hǝdiyǝ edilmişdir.  
 
İlk yardım layihǝsi çǝrçivǝsindǝ yol hǝrǝkǝti qaydaları vǝ ilk yardım vǝrdişlǝri haqqında 
ǝhalinin mǝlumat sǝviyyǝsini öyrǝnmǝk  mǝqsǝdilǝ  sürücülǝr vǝ sǝrnişinlǝr 
arasında mütǝmadi olaraq  tǝbliğat işlǝri aparılmışdır. 
 
HİV/AİDS  

 
Yaşa uygun HİV/AİDS-lǝ bağlı biliklǝri tǝmin etmǝk, gǝnclǝrǝ zǝkalı qǝrar qǝbul 
etmǝsindǝ kömǝk, HİV/AİDS xǝstǝliyin qarşısını almaq üçün sağlamlıqla bağlı 
davranışları inkişaf etdirmǝk. 

 
Yanvar ayı ǝrzindǝ treynerlǝrimiz tǝrǝfindǝn tǝhsil ocaqlarında HİV/AİDS sessiyaları 
hǝyata keçirilmiş vǝ nǝticǝdǝ 546 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 

 
09 fevral tarixindǝ Tibb Universitetindǝ 17 nǝfǝr, 18 fevral tarixindǝ Dövlǝt Pedaqoji 
Universitetindǝ 18 nǝfǝr tǝlǝbǝ üçün HİV/AİDS mövzusunda sessiyalar keçirilmişdir. 
16-17 fevral tarixlǝrindǝ QAC Regional Mǝrkǝzlǝrinin rayon komitǝlǝrindǝn gǝlǝn 26 
nǝfǝr vǝ 23-25 fevral tarixlǝrindǝ Gǝncǝ Regional Mǝrkǝzinin yerli komitǝlǝrindǝn olan 
24 nǝfǝr könüllü üçün 2 günlük HİV/AİDS treyninqi keçirilmişdir. Könüllülǝr AİDS 
treynerlǝri qismindǝ hazırlanmış vǝ növbǝti aydan başlayaraq fǝaliyyǝtǝ başlayıb, 
müvafiq sessiyalar hǝyata keçirmişlǝr. Ay ǝrzindǝ 693 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi 
aparılmışdır. 

  
27-28 mart tarixdǝ Mingǝçevir Regional Mǝrkǝzinin yerli komitǝlǝrindǝn olan 25 nǝfǝr 
könüllü üçün 2 günlük HİV/AİDS treyninqi hǝyata keçirilmişdir. Könüllülǝr AİDS 
treynerlǝri qismindǝ hazırlanmış vǝ növbǝti aydan başlayaraq fǝaliyyǝtǝ başlayıb, 
müvafiq sessiyalar hǝyata keçirmişlǝr. Ay ǝrzindǝ 2327 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi 
aparılmışdır.  
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10-11 aprel tarixdǝ Sabirabad Regional Mǝrkǝzinin yerli komitǝlǝrindǝn olan 20 nǝfǝr 
könüllü üçün, 20-21 aprel tarixindǝ İsmayıllı Rayon Komitǝsindǝn olan 20 nǝfǝr 

könüllü üçün, 2 günlük HİV/AİDS treyninqi hǝyata keçirilmişdir. Könüllülǝr AİDS 

treynerlǝri qismindǝ hazırlanmış vǝ növbǝti aydan başlayaraq fǝaliyyǝtǝ başlayıb, 
müvafiq sessiyalar hǝyata keçirmişlǝr. Ay ǝrzindǝ 2477 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi 
aparılmışdır.  

  
22-23 may tarixdǝ Sumqayıt Regional Mǝrkǝzinin yerli komitǝlǝrindǝn olan 19 nǝfǝr 
könüllü üçün, 2 günlük HİV/AİDS treyninqi hǝyata keçirilmişdir. Ay ǝrzindǝ 2572 nǝfǝrǝ 
maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 

  
22-23 iyun tarixdǝ Gǝncǝ Regional Mǝrkǝzinin yerli komitǝlǝrindǝn olan 25 nǝfǝr 
könüllü üçün, 2 günlük HİV/AİDS treyninqi hǝyata keçirilmişdir. Könüllülǝr AİDS 
treynerlǝri qismindǝ hazırlanmış vǝ növbǝti aydan başlayaraq fǝaliyyǝtǝ başlayıb, 
müvafiq sessiyalar hǝyata keçirmişlǝr. Ay ǝrzindǝ 2445 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi 
aparılmışdır.  

 
28-29 iyul tarixdǝ Mingǝçevir şǝhǝrindǝ Gǝncǝ, Lǝnkǝran vǝ Mingǝçevir Regional 
Mǝrkǝzlǝrindǝn olan 27 nǝfǝr AİDS treyneri üçün, tǝcrübǝ mübadilǝsi mǝqsǝdilǝ 2 
günlük görüş hǝyata keçirilmişdir. Görüş zamanı müxtǝlif Regional Mǝrkǝzlǝrdǝn olan 
treynerlǝr hǝm öz tǝcrübǝlǝrindǝn danışmış, hǝm dǝ biliklǝrini tǝzǝlǝmişlǝr. Ay ǝrzindǝ 
3630 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 

 
07-09 avqust tarixindǝ İsmayıllı Rayon komitǝsindǝn olan 24 nǝfǝr könüllü üçün 2 
günlük HİV/AİDS treyninqi keçirilmişdir. 17-19 avqust tarixindǝ İnformasiya şöbǝsilǝ 
ǝmǝkdaşlıqda İsmayıllı rayonunda Azǝrbaycan QAC-nin ǝmǝkdaşların, könüllülǝrin vǝ 
6 nǝfǝr AİDS-lǝ yaşayan xǝstǝlǝrin iştirakı ilǝ «Öz davranışımızı dǝyişmǝklǝ, dünyanı 
dǝyişǝ bilǝrikmi?» mövzusunda piknik hǝyata keçirilmişdir. Ay ǝrzindǝ 2100 nǝfǝrǝ 
maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 

 
15-18 sentyabr 2006-cı il tarixindǝ Norvecin Oslo şǝhǝrindǝ HİV/AİDS-ǝ vǝ Vǝrǝmǝ 
qarşı mübarizǝ Avropa Regional Şǝbǝkǝsinin ǝnǝnǝvi 10-cu görüşü hǝyata 
keçirilmişdir. Hǝmin görüşdǝ Milli Cǝmiyyǝtimizdǝn 2 nǝfǝr nümayǝndǝ iştirak 
etmişdir. 27-28 sentyabr 2006-cı il tarixlǝrindǝ QAC Lǝnkǝran RM-dǝ AİDS 
treynerlǝrin fǝaliyyǝtlǝrinin monitorinqi hǝyata keçirilmişdir. Sonra Lǝnkǝran şǝhǝrindǝ 
yerlǝşǝn mǝktǝblǝrin birindǝ treynerlǝr tǝrǝfindǝn AİDS sessiyası hǝyata keçirilmişdir. 
Sessiyalar zamanı meydana çıxan hǝr-hansı problemlǝrdǝn söhbǝt açılaraq geniş 
müzakirǝlǝr olunmuşdur. Ay ǝrzindǝ 2450 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 
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25-27 oktyabr 2006-cı il tarixlǝrindǝ QAC Zaqatala RK-dǝ AİDS treynerlǝrin 
fǝaliyyǝtlǝrinin monitorinqi hǝyata keçirilmişdir. Sonra Zaqatala rayonunda yerlǝşǝn 
mǝktǝblǝrin birindǝ treynerlǝr tǝrǝfindǝn AİDS sessiyası hǝyata keçirilmişdir. Ay 
ǝrzindǝ 2009 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 

  
13-14 noyabr tarixdǝ Gǝncǝ Regional Mǝrkǝzinin yerli komitǝlǝrindǝn olan 25 nǝfǝr 
könüllü vǝ 22-23 noyabr tarixdǝ Lǝnkǝran Regional Mǝrkǝzinin rayon komitǝlǝrindǝn 
olan 25 nǝfǝr könüllü üçün 2 günlük HİV/AİDS treyninqi keçirilmişdir. Ay ǝrzindǝ 1696 
nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 

 
Hǝr il mütǝmadi xarakter daşıyan tǝdbirlǝr keçirǝn Cǝmiyyǝt bu tarixlǝ bağlı bir sıra 
tǝdbirlǝri cari ildǝ dǝ planlaşdıraraq hǝyata keçirmişdir. Bakıdan digǝr rayonlara gedǝn 
sǝrnişinlǝrin AİDS biliklǝrini orada da yayılması mǝqsǝdilǝ Avtovağzalda vǝ Dǝmir Yolu 
vağzalında, Qızıl Aypara emblemini daşıyan gödǝkçǝlǝrdǝ vǝ papaqlarda olan 70 
könüllü avtobuslara vǝ qatarlara daxil olaraq HİV/AİDS aid müxtǝlif buklet, broşur, 
kitabarası yaddaş vǝrǝqi, yapışqan vǝ şar paylamaqla yanaşı, şifahi olaraq da xǝstǝliyǝ 
yoluxma yolları barǝsindǝ maariflǝndirmǝ işlǝri aparmışlar. Tǝdbirin ikinci hissǝsinǝ 
uyğun olaraq gǝnc könüllülǝr şǝhǝrin mǝrkǝzi küçǝlǝrindǝ buklet, broşur paylayaraq 
axşam vaxtlarında Milli Parka gǝlib vǝ orada nǝzǝrdǝ tutulduğu «şam mǝrasimi» üçün 
könüllülǝr HİV/AİDS-in bütün dünyada rǝsmi qǝbul olunmuş abreviaturunu şamlardan 
qurub alışdırdıqdan sonra, onları dairǝyǝ alıb Azǝrbaycanlı Gǝnclǝr AİDS-ǝ YOX dedilǝr! 
Bu cür tǝdbirlǝr Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Mingǝçevir, Sabirabad, Lǝnkǝran, Sumqayıt, 
Gǝncǝ Regional Mǝrkǝzlǝri vǝ digǝr rayonlarında yüzlǝrlǝ gǝnc könüllünün iştirakı ilǝ 
«AİDS-ǝ qarşı mübarizǝ» şüarı  ilǝ kampaniyalar hǝyata keçirilmişdir.  
 
Dekabr ayı ǝrzindǝ 1 dekabr «Ümumdünya AİDS-lǝ mübarizǝ günü» münasibǝti ilǝ 7 
Regional Mǝrkǝzdǝ müxtǝlif növ fǝaliyyǝtlǝr keçirilmişdir (konsert, diskoteka, yürüş, 
sessiya, rǝsm müsabiqǝsi, viktorina vǝ s.) Sessiyalarda HİV/AİDS xǝstǝliyinin tarixi vǝ 
yayılması haqda statistik mǝ'lumatlar verilmişdir. HİV vǝ AİDS nǝ demǝkdir terminlǝr vǝ 
tǝriflǝrdǝn söhbǝt açılmışdır. Sonra immun sistemi haqqında ümumi anlayış, HİV 
infeksiyasının ǝlamǝtlǝri, AİDS xǝstǝliyinin aşkar edilmǝsi, AİDS-ǝ kimlǝr yoluxa bilǝr, 
onun ötürülmǝ yolları vǝ ötürülmǝnin qarşısının alınması, HİV–in insan orqanizminǝ 
tǝsiri haqqında geniş mǝ'lumatlar verilmişdir. Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti 
tǝrǝfindǝn çǝkilmiş «Özünü qoru» videoklipi nümayiş etdirildi. Daha sonra sessiya 
iştirakçıları qruplara bölünmüşdü vǝ interaktiv oyunlar vǝ onların müzakirǝsi 
başlanılmışdı. İştirakçılar bu xǝstǝliyǝ yoluxma vǝ ondan qorunma yollarını öz 
rǝsmlǝrindǝ ǝks etdirmişdir vǝ hǝr rǝsmin prezentasiyası keçirilmişdi. Hǝmçinin AİDS- 
lǝ mübarizǝ günü vǝ qırmızı lent mövzusunda danışılmışdır, HİV test vǝ HİV/AİDS 
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zamanı ilk yardım mövzusunda müzakirǝlǝr keçirilmişdir, HİV/AİDS xǝstǝliyi ilǝ 
yaşayan insanlar vǝ bu insanlara qarşı diskriminasiyanın azaldılması haqqında 
danışılmışdır, müxtǝlif oyunlar vǝ sorğular keçirilmişdir. Sessiyalarda Azǝrbaycanda 
epidemiya ilǝ bağlı yaranmış vǝziyyǝtdǝn, yoluxmuş insanların statistik mǝlumatlar 
barǝsindǝ müzakirǝlǝr aparılmışdır. Yerlǝrdǝ tǝlim keçmiş treynerlǝr hǝr ay olduğu 
kimi hǝmyaşıddan – hǝmyaşıda layihǝsi çǝrçivǝsindǝ müxtǝlif tǝhsil ocaqlarında 
seminarlar hǝyata keçirmişlǝr. Ay ǝrzindǝ 4450 nǝfǝrǝ maariflǝndirmǝ işi aparılmışdır. 
 
Eyni zamanda il ǝrzindǝ Bakı şǝhǝrindǝ Ramana qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn küçǝ qızları üçün 
34 saylı qapalı tipli xǝstǝxanasında treynerlǝrimiz 459 nǝfǝr insan maariflǝndirilmişdir.  
 
Treyninq vǝ sessiyaların proqramı: 
 
Treyninq vǝ sessiyalarda HİV/AİDS xǝstǝliyinin tarixi vǝ dünyada qlobal yayılması 
haqda statistik mǝ'lumatlar verilmişdi. HİV vǝ AİDS nǝ demǝkdir? terminlǝr vǝ 
tǝriflǝrdǝn söhbǝt açılmışdır. Sonra immun sistemi haqqında ümumi anlayış, HİV 
nfeksiyasının ǝlamǝtlǝri, AİDS xǝstǝliyinin aşkar edilmǝsi, AİDS-ǝ kimlǝr yoluxa bilǝr, 
onun ötürülmǝ yolları vǝ ötürülmǝnin qarşısının alınması, HİV–in insan orqanizminǝ 
tǝsiri haqqında geniş mǝ'lumatlar verildi. Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn 
çǝkilmiş «Özünü qoru» videoçarxı nümayiş etdirilmişdir. Daha sonra treyninq 
iştirakçıları qruplara bölünmüş vǝ interaktiv oyunlar vǝ onların müzakirǝsi 
başlanılmışdır. İştirakçılar bu xǝstǝliyǝ yoluxma vǝ ondan qorunma yollarını öz 
rǝsmlǝrindǝ ǝks etdirmiş vǝ hǝr rǝsmin prezentasiyası keçirilmişdir. Hǝmçinin AİDS- lǝ 
mübarizǝ günü vǝ qırmızı lent mövzusunda danışılmış HİV test vǝ HİV/AİDS zamanı ilk 
yardım mövzusunda müzakirǝlǝr keçirilmişdir, HİV/AİDS xǝstǝliyi ilǝ yaşayan insanlar 
vǝ bu insanlara qarşı diskriminasiyanın azaldılması haqqında danışılmışdırdır, müxtǝlif 
oyunlar vǝ sorğular keçirilmişdir. Treyninqdǝ Azǝrbaycanda epidemiya ilǝ bağlı 
yaranmış vǝziyyǝtdǝn, yoluxmuş insanların rǝsmi vǝ qeyri-rǝsmi statistik mǝlumatlar 
barǝsindǝ, treynerlǝrdǝn asılı olan fǝaliyyǝtlǝrǝ dair müzakirǝlǝr aparılmışdır. 
Treyninqin sonunda treyninqin qiymǝtlǝndirilmǝsi keçirilmişdir. 

 
Kampaniyaların proqramı:  

 
Əvvǝl 2 saatlıq HİV/AİDS haqqında informasiya xarakterli maariflǝndirmǝ işlǝri 
aparılmışdır. Keçirilǝn kampaniyalar region kampaniyaları idi. Bütün Regional 
Mǝrkǝzlǝrindǝ regiona daxil olan yerli komitǝlǝrdǝn könüllülǝr iştirak etmişlǝr. Hǝr 
regionda kampaniyalar könüllülǝrin yürüşü ilǝ başlanmış, daha sonra isǝ ǝvvǝlcǝdǝn 
tǝyin olunmuş ǝrazilǝrdǝ «Gǝnclǝr AİDS-in ǝleyhinǝdir» adlı bukletlǝrin vǝ tibbi 
qoruyucu vasitǝlǝrinin paylanılması ilǝ davam etdirilmişdir. Daha sonra mövzuya aid 
rǝsm müsabiqǝsi vǝ viktorinalar (sual-cavab) hǝyata keçirilmişdir. Müsabiqǝdǝn sonra 
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rǝsmlǝrin sǝrgisi keçirilmişdir. Hǝm rǝsm müsabiqǝsinin vǝ eyni zamanda viktorinanın 
qaliblǝri kiçik hǝdiyyǝlǝrlǝ Az.QAC tǝrǝfindǝn mükafatlandırılmışlar. Kampaniyanın iş 
planına uyğun olaraq, Az QAC tǝrǝfindǝn çǝkilmiş «Özünü qoru» adlı AİDS videoçarx 
nümayiş etdirilmişdir. Bütün gün ǝrzindǝ davam etmiş kampaniya geniş konsert 
proqramı vǝ diskoteka ilǝ yekunlaşmışdır. Respublika ǝrazisindǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn bir 
çox QHT-rının ǝmǝkdaşları aksiyaya qoşulmuşlar. 

 
 

HUMANİTAR DƏYƏRLƏR 
  
 İl ǝrzindǝ Qızıl Ayparanın Sumqayıt, Sabirabad, Lǝnkǝran vǝ Mingǝçevir Regional 
Mǝrkǝzlǝrindǝ vǝ İsmayıllı, Zaqatala Rayon Komitǝlǝrindǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn 82 nǝfǝr 
könüllü üçün humanitar dǝyǝrlǝr üzrǝ seminarlar keçirilmişdir.  
 
May ayında keçirilǝn «Ümumdünya Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara günü» «İnsan Lǝyaqǝtini 
Qoruyaq» şüarı ilǝ Bakı şǝhǝri Nǝrimanov rayonunda yerlǝşǝn N.Nǝrimanov adına 
parkda sorğu kampaniyası keçirilmişdir. Sorğu 305 nǝfǝr arasında keçirilmişdir. Tǝdbir 
zamanı iştirakçılara Stiqma, Diskriminasiya, Dözümlülük, Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara 
Hǝrǝkatı, Beynǝlxalq Humanitar Hüquq vǝ HİV/AİDS haqqında mǝlumat verilmişdir.  
 
İyul, Avqust aylarında Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin İcmanın İnkişafı proqramı 
vǝ Gǝnclǝr Komitǝsinin dǝstǝyi ilǝ tǝşkil olunmuş, Sabirabad rayonunun çadır 
şǝhǝrciyindǝ yaşayan mǝcburi köçkün uşaqları, Çeçenistandan olan köçkün uşaqlar vǝ 
Lǝnkǝran şǝhǝrinin uşaq evindǝ yaşayan uşaqlar üçün 3 yay düşǝrgǝsindǝ toplam 85 
nǝfǝr istirahǝt edǝn uşaq üçün dǝ stiqmatizasiya vǝ onun ziyanı üzrǝ bir neçǝ tǝlim-
mǝşğǝlǝ keçirilmişdir.  
 
Fevral, Noyabr aylarında Qızıl Ayparanın Katibliyinin işçilǝri Debat Mǝrkǝzinin 
ǝmǝkdaşlığı ilǝ Azǝrbaycan Dövlǝt Pedoqoji Universiteti, İqtisad Universiteti, Sumqayıt 
Dövlǝt Universitetlǝrindǝn olan tǝlǝbǝlǝr üçün toplam 122 nǝfǝrǝ dǝyirmi masa 
ǝtrafında stiqma vǝ diskriminasiya mövzusu haqqında müzakirǝlǝr aparılmışlar. 
 
Avqust ayında İsmayıllı rayonunda 45 nǝfǝr işçi vǝ könüllü, hǝmçinin HIV/AIDS 
xǝstǝliyinǝ yoluxmuş 7 nǝfǝrin iştirakı ilǝ “Gǝlin insan lǝyaqǝtinǝ hörmǝt edǝk” şüarı ilǝ 
iki günlük piknik tǝşkil olunmuşdur. 
                  
Noyabr ayında Qızıl Aypara tǝrǝfindǝn Mingǝçevir, Sabirabad, İsmayıllı,  Zaqatala vǝ 
Gǝncǝ regionundakı 250 şagird arasında «Sizin üçün humanist olmaq nǝ demǝkdir?” 
mövzusunda rǝsm müsabiqǝsi tǝşkil olunmuşdur.  
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İl ǝrzindǝ Qızıl Aypara tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilmiş xeyirxah işlǝr müxtǝlif telekanallar, 
vasitǝsi ilǝ  digǝr KİV vasitǝsilǝ işıqlandırılmışdır.  
 
Mart, İyul aylarında Qızıl Ayparanın İnformasiya şöbǝsinin müdiri vǝ Federasiyanın 
nümayǝndǝsi Milli Cǝmiyyǝtlǝrin vǝ Federasiyanın informasiya vǝ yayım nümayǝndǝlǝri 
ilǝ birgǝ Ankara vǝ Cenevrǝ şǝhǝrlǝrindǝ  keçirilǝn İnformasiyaya dair Beynǝlxalq vǝ 
Regional görüş vǝ tǝlimdǝ iştirak etmişlǝr.   
 
Müxtǝlif çap materialları hazırlanmışdır: 
 

Çap materiallarının növü Çap materiallarının sayı 

İllik hesabat 2005 1,500 
Yapışqan (balaca) 1,900 
Yapışqan (böyük) 100 
Humanitar Dǝyǝrlǝrǝ aid 
Broşur 

1,700 

 
 
 
Milli Cǝmiyyǝtinin fǝaliyyǝtini ǝks etdirǝn 180 mǝqalǝ yerli qǝzetlǝrdǝ dǝrc olunmuşdu. 
 
Beynǝlxalq Federasiyanın VEB sǝhifǝsindǝ 13 nǝfǝr fǝal könüllü haqqında mǝlumat 
yerlǝşdirilmişdir. Cǝmiyyǝt tǝrǝfindǝn keçirilǝn proqramlar haqqında yenilǝşmiş 
informasiya vǝ keçirilǝn tǝdbirlǝrǝ dair 51 mǝqalǝ www.redcrescent.az internet 
sǝifǝsinǝ yerlǝşdirilmişdir.  
 

  
 

BEYNƏLXALQ HUMANİTAR HÜQUQUN ƏSASLARI VƏ  
BQX/QAH-NIN FUNDAMENTAL PRİNSİPLƏRİNİN YAYIMI 

 
 

Fǝaliyyǝt planına ǝsasǝn Qızıl Ayparanın Yayım Sektoru Bakı, Sumqayıt, Sabirabad, 
Lǝnkǝran, Mingǝçevir vǝ Gǝncǝ RM-dǝ, Naxçıvan MRK-dǝ  yayım işlǝri üzrǝ könüllülǝr 
şǝbǝkǝsi yaratmış, tǝbliğat vasitǝsilǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti, BQX/QAH, 
Hǝrǝkatın Fundamental Prinsiplǝri vǝ Beynǝlxalq Humanitar Hüquq haqda biliklǝri 
respublika ǝhalisi arasında (xüsusilǝ dǝ tǝhsil strukturlarında) yaymışdır.  
 2006-cı ildǝ Bakı, Sumqayıt, Sabirabad, Lǝnkǝran, Mingǝçevir, Gǝncǝ RM-dǝ vǝ 
Naxçıvan MRK-dǝ Yayım üzrǝ hǝr bir RM-dǝ 2 nǝfǝrdǝn ibarǝt olan könüllü yayım işinǝ 
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tǝyin olunmuşdur. Bu könüllülǝr hǝr ay ǝrzindǝ öz RM-dǝ yayım işini apararaq Yayım 
Sektorunun rǝhbǝrinǝ görülmüş işlǝrlǝ bağlı aylıq yazılı hesabatlar tǝqdim edirlǝr 
 
2006-cı ildǝ RM-dǝ hazırlanmış yayım üzrǝ könüllülǝrin tǝcrübǝ mübadilǝsinin 
aparılması, yayım işlǝrinin daha da professional şǝkildǝ qurulması, hesabatların 
düzgün aparılması vǝ s. inzibati işlǝrin normal şǝkildǝ qurulmasını tǝmin etmǝk üçün 
illik plana ǝsasǝn onlarla Cǝmiyyǝtin Katibliyindǝ 2 dǝfǝ 2 günlük görüş keçirilmişdir.  
  
2006-cı il ǝrzindǝ Bakı şǝhǝrindǝ 2 klinikada QX/QA emblemlǝrindǝn sui-istifadǝ 
halları aşkar olunmuşdur vǝ klinikaların baş hǝkimlǝri ilǝ danışıqlar aparılmışdır.  
 
Bundan ǝlavǝ bu il Yayım Sektorunun rǝhbǝri tǝrǝfindǝn Qazax Rayonunun Cǝfǝrli 
kǝndindǝ dǝ ambulator mǝrkǝzǝ aid olan tibbi avtomaşının üzǝrindǝ Qızıl Aypara 
emblemindǝn düzgün istifadǝ edilmǝmǝsi halı aşkar edilǝrǝk dǝrhal aradan 
qaldırılmışdır. 
 
2006-cı Qızıl Ayparanın Katibliyindǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn bütün ǝmǝkdaşlara yayım üzrǝ 
seminar keçirilmişdir. 
 
Qızıl Ayparanın Sabirabad RM-nǝ daxil olan RK sǝdrlǝrindǝn başqa bütün Rayon 
Komitǝ sǝdrlǝrinǝ yayım üzrǝ ǝtraflı seminar keçirilmişdir. 
 
2006-cı ildǝ illik plana uyğun olaraq hǝr 2 aydan bir Cǝmiyyǝtin fǝaliyyǝtlǝrindǝn bǝhs 
edǝn informasiya bülletenlǝri hazırlanmış, yerli vǝ beynǝlxalq, dövlǝt vǝ qeyri-dövlǝt 
tǝşkilatlarına, ümumiyyǝtlǝ, ǝhaliyǝ paylanmışdır.   
 
Cǝmiyyǝtin Gǝnclǝr Komitǝsinin layihǝsi ǝsasında yayım sektoru tǝrǝfindǝn Bǝrdǝ vǝ 
Füzuli rayonlarında «Gǝnclǝr Mǝrkǝz» lǝri tǝşkil edilmişdir.  
 
«Gǝnclǝr Mǝrkǝzlǝri»-nin hazırlanmasında ǝsas mǝqsǝd cǝbhǝ yaxınlığında yaşayan 
gǝnclǝrin  Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Hǝrǝkatına qoşulmasını, onların humanitar 
fǝaliyyǝtlǝrǝ cǝlb olunması, asudǝ vaxtlarının sǝmǝrǝli keçirilmǝsini vǝ s. sahǝlǝrdǝ 
olan ehtiyaclarını tǝmin etmǝkdir. Hǝmçinin, mǝrkǝz Az.QAC Bǝrdǝ vǝ Füzuli Rayon 
Komitǝlǝri könüllülǝrinin sayının artmasına da xidmǝt edǝcǝkdir.. 
 
İstifadǝyǝ verilmiş «Gǝnclǝr Mǝrkǝzlǝri» Beynǝlxalq Qızıl Xaç/Qızıl Aypara Hǝrǝkatı 
haqqında informasiya materialları vǝ kompyuter avadanlıqları ilǝ tǝchiz olunmuşdur. 
«Gǝnclǝr Mǝrkǝzlǝri»-nin reallaşmasında Beynǝlxalq Qızıl Xaç Komitǝsi (BQXK) 
Az.QAC-a yaxından dǝstǝk olmuşdur. 
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2006-cı ildǝ illik plana ǝsasǝn Cǝmiyyǝtin Gǝnclǝr Komitǝsinin layihǝsi ǝsasında çeçen 
uşaqlar, üçün «Yay düşǝrgǝsi» tǝşkil olunmuşdur. 
 
15 nǝfǝr çeçen yeniyetmǝsi üçün 1 hǝftǝ ǝrzindǝ hǝyata keçirilǝn yay düşǝrgǝsinin ǝsas 
mǝqsǝdi onlara yay tǝtillǝrinin dǝniz kǝnarında keçirilmǝsi üçün şǝrait yaratmaq, 
uşaqların asudǝ vaxtlarının maraqlı vǝ sǝmǝrǝli keçirilmǝsini tǝmin etmǝk, onları bir 
komanda şǝklindǝ hǝrǝkǝt etmǝyǝ alışdırmaq olmuşdur. 
 
Gündǝliyǝ uyğun olaraq yeniyetmǝlǝr sağlamlıq, gigiyena, HİV/AİDS, ilk yardım, 
Beynǝlxalq Qızıl Xaç/Qızıl Aypara Hǝrǝkatı, onun dünyǝvi mövqeyi vǝ fǝaliyyǝtlǝri, 
Humanitar dǝyǝrlǝr, Beynǝlxalq Humanitar Hüququn ǝsasları vǝ digǝr sahǝlǝr ǝtrafında 
maariflǝnmişlǝr. 
 
 BEYNƏLXALQ  ƏLAQƏLƏR 
 
 Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti 2006-cı ildǝ dǝ beynǝlxalq ǝlaqǝlǝri inkişaf  
etdirmǝklǝ bir çox nailiyyǝtlǝr ǝldǝ etmişdir. Mǝhz ötǝn il ǝrzindǝ  Cǝmiyyǝtin 
ǝmǝkdaşları çoxsaylı beynǝlxalq ğörüşlǝrdǝ, seminarlarda, konfranslarda vǝ s. iştirak 
edǝrǝk Cǝmiyyǝti vǝ Azǝrbaycan Respublikasını yüksǝk sǝviyyǝdǝ tǝmsil etmişlǝr. Belǝ 
ki: 
 
2006-cı il 24 Mart tarixindǝ Türkmǝnistanın Aşğabad şǝhǝrindǝ Türkmǝnistan Qızıl 
Aypara Cǝmiyyǝtinin «80 illik» yubileyi ilǝ ǝlaqǝdar konfransında Azǝrbaycan Qızıl 
Aypara Cǝmiyyǝtinin İcraçı Katibi Elxan Rǝhimov iştirak etmişdir.  
 
2006-cı il 20-24 Mart tarixlǝrindǝ Çilinin Santyaqo şǝhǝrindǝ Ümumdünya Sǝhiyyǝ 
Tǝşkilatının tǝşkilatçılığı ilǝ «Beynǝlxalq Qan Donorluğu» ilǝ bağlı görüşdǝ, Sağlamlıq 
vǝ Qayğı şöbǝsinin müdiri Mǝtanǝt Qaraxanova sǝfǝrdǝ olmuşdur. 
  
 2006-cı il 5 – 15 May tarixindǝ  İcraçı Katib Elxan Rǝhimov vǝ Yayım sektorunun 
rǝhbǝri Bayram Vǝliyev «Humanitar dǝyǝrlǝr yayımının hǝyata keçirilmǝsi» mövzusunda 
Makedoniyanın Skopye şǝhǝrindǝ keçirilǝn  görüşdǝ iştirak etmişlǝr.  

 
2006-cı il May ayında «Türkiyǝ, Qafqaz vǝ Orta Asiya Milli Cǝmiyyǝtlǝrinin anlaşma 
memorandumunda» iştirak etmǝk üçün Cǝmiyyǝtin Vitse-Prezidenti Qafar Əsgǝrzadǝ 
vǝ İcmalar üzrǝ iş sektorunun rǝhbǝri Elnur Hacıbabayev Türkiyǝnin Antalya şǝhǝrindǝ 
sǝfǝrdǝ olmuşlar. 

 
2006-cı ilin May ayında Türkiyyǝnin Ankara şǝhǝrindǝ Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl 
Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının Türkiyǝ Regional Nümayǝndǝliyi tǝrǝfindǝn 
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keçirilǝn Sağlamlıq işçilǝrinin görüşündǝ Sağlamlıq vǝ Qayğı şöbǝsinin müdiri Mǝtanǝt 
Qaraxanova vǝ HİV/AİDS proqramının rǝhbǝri Şaban Şayev  iştirak etmişdir. 

 
2006-cı il 20-22 İyun  tarixindǝ İsveçrǝnin Cenevrǝ şǝhǝrindǝ Beynǝlxalq Konfransda 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Prezidenti Novruz Aslanov, Cǝmiyyǝtin İcraçı 
Katibi Elxan Rǝhimov vǝ İcraçı Katibin müavini Bǝylǝr Talıbov iştirak etmişlǝr.  

 
2006-cı ilin Avqust ayında Türkiyǝnin Ankara şǝhǝrindǝ keçirilǝn «Regional görüşdǝ» 
Sağlamlıq vǝ Qayğı şöbǝsinin müdiri Mǝtanǝt Qaraxanova iştirak etmişdir.  
 
2006-cı il 5-18 Sentyabr tarixlǝrindǝ Böyük Britaniyanın London şǝhǝrindǝ İngiltǝrǝ 
Qızıl Xaç Cǝmiyyǝtinin tǝşkilatçılığı ilǝ fandreyzinq sahǝsindǝ «Biliklǝrin 
bölüşdürülmǝsi» mövzusunda geniş tǝrkibli görüş keçirilmişdir. Bu görüşdǝ  İcraçı 
Katibin müavini Dilbǝr İskǝndǝrova vǝ  Fandreyzinq proqramının asistenti Ceyhun 
İsmayılov iştirak etmişlǝr. 
2006-cı il 13-18 Sentyabr tarixlǝrindǝ «HIV/AİDS vǝ Vǝrǝmǝ qarşı Avropa Regional 
Şǝbǝkǝsinin» 10-cu görüşündǝ iştirak etmǝk üçün Sağlamlıq vǝ Qayğı şöbǝsinin 
müdiri Mǝtanǝt Qaraxanova vǝ HİV/AİDS proqramının rǝhbǝri Şaban Şayev Norveçin 
Oslo şǝhǝrindǝ sǝfǝrdǝ olmuşlar.  
  
2006-cı il 14-23  Sentyabr tarixlǝrindǝ Az.QAC-nin Hesabat sektorunun rǝhbǝri 
Pünhan Rǝhimov vǝ Cǝmiyyǝtin könüllülǝri «Regional Fövqǝladǝ Hallara Hazırlıq vǝ 
Cavabvermǝ dǝstǝsinin» treyninqindǝ iştirak etmǝk üçün Türkiyǝnin Ankara şǝhǝrindǝ 
sǝfǝrdǝ olmuşlar. 
2006-cı il 26 oktyabr tarixindǝ Gürcüstanın Tbilisi şǝhǝrindǝ Beynǝlxalq QIzıl Xaç vǝ 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyası tǝrǝfindǝn tǝşkil olunmuş Regional görüşdǝ  
iştirak etmǝk üçün  Cǝmiyyǝtin İcraçı Katibi Elxan Rǝhimov vǝ İcraçı Katibinin müavini 
Dilbǝr İsgǝndǝrova   sǝfǝrdǝ olmuşlar.  
 
2006-cı ilin Noyabr ayında Fövqǝladǝ Hallara Hazırlıq vǝ Cavabvermǝ sektorunun 
rǝhbǝri Rafael Hǝsǝnov  Türkiyǝnin İzmir şǝhǝrindǝ «Fövqǝlada Hallara Hazırlıq vǝ 
cavabvermǝ» mövzusunda keçirilǝn treyninqdǝ iştirak etmişdir. 
  
2006-cı il Noyabr ayında Xorvatiyanın Zaqreb şǝhǝrindǝ «İnsan qaçaqmalçılığına» qarşı 
görüşdǝ HİV/AİDS proqramının rǝhbǝri Şaban Şayev iştirak etmişdir  
 
2006-cı il Dekabr ayının  11-dǝ  Polşanın Varşava şǝhǝrindǝ Polşa Qızıl Xaç Cǝmiyyǝti 
vǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti arasında «İkitǝrǝfli ǝmǝkdaşlıq» çǝrçivǝsindǝ 
görüşdǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Prezidenti Novruz Aslanov, İcraçı Katib  
Elxan Rǝhimov vǝ İcraçı Katibin müavini Bǝylǝr Talıbov iştirak etmişlǝr.  
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2006-cı ilin Dekabr ayında Türkiyǝnin Ankara şǝhǝrindǝ  «Fövqǝladǝ Hallara Hazırlaq 
vǝ cavab vermǝ» vǝ «Vǝrǝmlǝ mübarizǝ» mövzuları ǝtrafında, Müstǝqil Dövlǝtlǝr 
Birliyinǝ daxil olan dövlǝtlǝrin iştirakı ilǝ görüş keçirilmişdir. Görüşdǝ Fövqǝlada Hallara 
Hazırlıq vǝ Cavab vermǝ sektorunun rǝhbǝri Rafael Hǝsǝnov vǝ Sağlamlıq vǝ qayğı 
şöbǝsinin müdiri Mǝtanǝt Qaraxanova iştirak etmişlǝr.  
 
2006-cı ildǝ Beynǝlxalq Federasiyanın Ankara regional nümayǝndǝliyinin Maliyyǝ, 
Sağlamlıq, Tǝşkilatı İnkişaf Üzrǝ nümayǝndǝlǝri vǝ BQXK – nın nümayǝndǝlǝri 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinǝ  sǝfǝr etmişlǝr.  
 
2006-cı ilin dekabr ayında Türkiyǝ Qızıl Ayının nümayǝndǝlǝri Azǝrbaycan Qızıl Aypara 
Cǝmiyyǝtinǝ  sǝfǝr etmişlǝr. 
 
  

TƏŞKİLATİ İNKİŞAF 
 
Tǝşkilati İşlǝr  

Fevral ayının 23-24-ü Tǝşkilat idarǝsi tǝrǝfindǝn Qızıl Ayparanın Sabirabad Regional 
mǝrkǝzinǝ daxil olan 12 yerli komitǝ sǝdrlǝrinin vǝ 12 nǝfǝr mühasibin iştirakı ilǝ 2 
günlük seminar keçirilmişdir. Ümumi seminarda 26 nǝfǝr iştirak etmişdir. Seminarda 
QAC-nin yeni Nizamnamǝsinin tǝlǝblǝrinǝ uyğun fǝaliyyǝtinin qurulması, yeni ilk 
tǝşkilatların yaradılması yerli komitǝlǝrin maddi-texniki bazasının möhkǝmlǝndirilmǝsi 
haqqında, vǝ s. mǝsǝlǝlǝr ǝtrafında mühazirǝlǝr dinlǝnilmiş, müzakirǝlǝr aparılmışdır.  

Mart aynın 14-15, Gǝncǝ Regional Mǝrkǝzindǝ  vǝ ona daxil olan 12 rayon komitǝlǝrin 
sǝdrlǝri vǝ mühasiblǝrinin iştirakı ilǝ 2 günlük seminar keçirilmişdir. Seminarda 28 
nǝfǝr iştirak etmişdir. Nizamnamǝ haqqında, yeni Strateji plan, ilk tǝşkilatların 
yaradılması, yerli İcra Hakimiyyǝtlǝri ilǝ işin güclǝndirilmǝsi vǝ üzvlǝrin sayının 
artırılması haqqında söhbǝt aparılmışdır. Eyni zamanda 2006-cı ildǝ yerli komitǝlǝrdǝ 
keçirilmiş hesabat seçki konfranslarına hazırlıq işlǝri görülmüşdür. 

May ayında tǝşkilati işlǝrlǝ ǝlaqǝdar olaraq 2.000 ǝdǝd plakat çap olunmuş vǝ bu 
plakatlar komitǝlǝrǝ paylamışdır. Bütün plakatlar komitǝlǝrin tǝdbirlǝrdǝ istifadǝ 
olunur.  

İyul ayında Mingǝçevir şǝhǝrindǝ 2 günlük seminar keçirilmişdir. Seminarda 26 rayon 
komitǝ sǝdrlǝri vǝ mühasiblǝri iştirak etmişlǝr. Seminarlarda mövzu yeni ilk 
tǝşkilatların yaradılması, yerli İcra Hakimiyyǝtlǝri ilǝ sıx ǝlaqǝlǝrin qurulması olmuşdur.  
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Avqust ayında 2000 ǝdǝd üzvlǝrin qeydiyyat vǝrǝqǝlǝri çap olunmuşdur. Hǝmin 
vǝrǝqǝlǝr yerli komitǝlǝrinǝ paylanılmış vǝ yerlǝrdǝ üzvlǝrin qeydiyyatı aparılmışdır. 

2006-cı ildǝ tǝşkilat idarǝsinin işçilǝri Bakı şǝhǝri Sǝhiyyǝ vǝ Tǝhsil İdarǝsi rǝhbǝrlǝri 
ilǝ görüşlǝr keçirmiş, sǝhiyyǝ vǝ tǝhsil ocaqlarında Qızıl Ayparanın ilk tǝşkilatlarını 
yaradılmasına vǝ üzvlǝrin sayının artırılmasına dair müzakirǝlǝr aparmışlar. Nǝticǝ 
etibarı ilǝ, Bakı şǝhǝr Sǝhiyyǝ vǝ Tǝhsil İdarǝ rǝhbǝrlǝri Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinǝ xüsusi 
mǝktub göndǝrilmişlǝr.  
  
Belǝ ki, 2006-cı ildǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Respublika üzrǝ ümumi üzvlǝrinin sayı 
215.348 nǝfǝrǝ çatmış, eyni zamanda 5.103 ilk tǝşkilatlar yaradılmışdır. 
  

2005-2006-ci il ǝrzindǝ üzvlǝrin sayı 18990 nǝfǝr artmışdır. 
 2005-2006-cı il ǝrzindǝ 281 yeni ilk tǝşkilat yaradılmışdır.   
 
2006-cı ildǝ iyun, iyul, avqust, sentyabr aylarında Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 73 yerli 
Komitǝsindǝ hesabat-seçki konfransları keçirilmiş, yeni rǝhbǝr orqanlar seçilmişdir   
 
 
YERLİ KOMİTƏLƏRİN İNKİŞAFI 
 
-Gǝncǝ, Qazax, Ağcabǝdi vǝ Füzuli RK-dǝ imkanların qiymǝtlǝndirilmǝsi aparılmış vǝ 
onun nǝticǝsi olaraq “İcmalarda ehtiyacların qiymǝtlǝndirilmǝsi”, “layihǝlǝrin 
planlaşdırılması vǝ idarǝ edilmǝsi”, “monitorinq vǝ hesabatlılıq” vǝ “Sosial qayğı” üzrǝ 
20 nǝfǝr işçi vǝ könüllü üçün 4 treyninq keçirilmişdir. 
 
-Hǝmçinin 1 “fandreyzinq” vǝ 1 “layihǝlǝrin planlaşdırılması vǝ idarǝ edilmǝsi” üzrǝ 
hǝmin Rayon komitǝlǝri üçün treyninqlǝr keçirilmişdir. 
 
- Gǝncǝ, Qazax, Ağcabǝdi vǝ Füzuli RK tǝrǝfindǝn icmalarda «Ümumdünya Qızıl Xaç vǝ 
Qızıl Aypara günü», «Beynǝlxalq Sağlamlıq günü», «Siqaret vǝ TB ǝleyhinǝ kampaniya» 
vǝ tǝdbirlǝr keçirilmişdir. Bütün bu tǝdbirlǝrdǝ, ümumilikdǝ 750 nǝfǝr icma üzvü iştirak 
etmişdir.   
-Qızıl Ayparanın Gǝncǝ, Qazax, İsmayıllı, Lǝnkǝran vǝ Neftçala komitǝlǝrinin  
könüllülǝri ilk yardım üzrǝ 1,110 nǝfǝrǝ tǝlim vǝ daha 2,507 nǝfǝr adama isǝ 
profilaktik sağlamlıq üzrǝ tǝhsil verilmişlǝr. «Beynǝlxalq İlk Yardım Günü»ndǝ icmalarla 
5 ilk yardım kampaniyası keçirilmiş vǝ 5 sǝhiyyǝ maarifi kampaniyası tǝşkil edilmişdir.  
 
-Azǝrbaycan Qızıl Apara Cǝmiyyǝti vǝ Polşa Qızıl Xaç Cǝmiyyǝti Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ 
Qızıl Aypara Hǝrǝkatının Fundamental prinsiplǝrinǝ sadiq qalaraq, İştiraklı İcma İnkişafı 



 

 23

metodu vasitǝsilǝ Yerli Komitǝlǝrini imkanlarının güclǝndirilmǝsi layihǝsinin 
tǝşǝbbüsünü irǝli sürmüşdür vǝ 2006 cı ilin Sentyabr ayından layihǝ öz işinǝ 
başlamışdır. Bu layihǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin tǝşkilati inkişafını vǝ 
Azǝrbaycanda zavallı insanlara kömǝklik göstǝrilmǝsi mǝqsǝdilǝ humanitar fǝaliyyǝtlǝri 
dǝstǝklǝyǝn bir layihǝdir. 5 hǝdǝf Yerli Komitǝ seçilmişdir ki, bunlar da Gǝncǝ, Qazax, 
İsmayıllı, Lǝnkǝran vǝ Neftçaladır.  
-2006-cı il Oktyabr-Noyabr ayları ǝrzindǝ hǝmin Yerli Komitǝ Sǝdrlǝri, Sǝdr müavinlǝri, 
mühasib, gǝnclǝr koordinatorları vǝ könüllülǝrin iştirakı ilǝ ilk-giriş ehtiyacların 
qiymǝtlǝndirilmǝsi vǝ hesabat-monitorinq treyninq mǝşğǝlǝlǝri keçirilmişdir. Ümumi 
25 nǝfǝr bu treyninqlǝrdǝ iştirak etmişdir. 
 
-Hǝmçinin bu layihǝ daxilindǝ bütün icmalarda 3 tǝdbir keçirilmiş vǝ 780 icma üzvü 
aktiv surǝtdǝ iştirak etmişdir. 
 
-Hǝmçinin layihǝ çǝrçivǝsindǝ sağlamlığa dair 6000 ǝdǝd buklet çap edilib RK-nǝ 
paylanılmışdır. 
 
-Layihǝ çǝrçivǝsindǝ Neftçala, İsmayıllı vǝ Gǝncǝ komitǝlǝrindǝ Gǝlir Gǝtirmǝ mǝqsǝdilǝ 
3 mikro-layihǝ açılmışdır. Gǝncǝ vǝ Neftçalada internet klublar, İsmayıllıda isǝ arıçılıq 
layihǝsi işǝ başlamışdır.  
 
-Neftçala rayon İcra Hakimiyyǝti başçısının sǝrǝncamı ilǝ Neftçalada internet klubun 
açılması ilǝ ǝlaqǝdar Komitǝyǝ yeni ofis sahǝsi verilmişdir ki bu da RK-nin fǝaliyyǝtinin 
daha da yaxşılaşdırılmasına kömǝklik edǝcǝkdir.     
 
-Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti vǝ Federasiyanın birgǝ keçirdiyi qiymǝtlǝndirmǝ 
Milli Cǝmiyyǝtin komitǝ imkanlarının geniş mǝnzǝrǝsini ǝks etdirmǝyǝ imkan vermişdir. 
Komitǝlǝrin material vǝ texniki imkanları da yaxşılaşmışdır, bu da Qızıl Aypara 
işçilǝrinin vǝ könüllülǝrinin özünǝ inamını, maraq vǝ motivasiyasını artırmışdır. 
İnternetǝ girmǝk imkanı daha çox könüllülǝri komitǝ fǝaliyyǝtlǝrinǝ cǝlb etmişdir. 
Maşınların olması komitǝlǝrǝ müntǝzǝm olaraq hǝdǝfǝ götürülmüş kǝndlǝrǝ sǝfǝr 
etmǝyǝ vǝ icma işini axıra kimi başa çatdırmağa imkan vermişdir.   
 
- Gǝncǝ, Qazax, Ağcabǝdi vǝ Füzuli komitǝlǝri  könüllülǝrin idarǝ edilmǝsini 
güclǝndirmişlǝr. Onlar komitǝ inkişafı işindǝ hǝr bir könüllünün rolunu tǝyin etmişlǝr. 
Bütün könüllülǝr mǝlumat bazasında qeydiyyata alınmışlar.  
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-Yerli icra hakimiyyǝtlǝri ilǝ ǝmǝkdaşlıq yaxşılaşmışdır. Layihǝdǝn ǝvvǝl komitǝlǝr 
yalnız ǝrzaq vǝ dǝrman preparatlarının bölüşdürülmǝsi  işinǝ gǝlb olunmuşdular. 
Hazırda onların işi ilk yardım, sǝhiyyǝ maarifi vǝ humanitar dǝyǝrlǝrin yayılması kimi 
sahǝlǝrǝ gedib çıxmışdır. Komitǝlǝr hǝmçinin, müxtǝlif sosial fǝaliyyǝtlǝrǝ dǝ 
başlamışlar. Komitǝlǝrdǝn alınan maliyyǝ vǝ nǝqli hesabatlar da yaxşılaşmışdır. Qızıl 
Aypara komitǝlǝri öz fǝaliyyǝtlǝrindǝ iştirak edǝn qadın vǝ gǝnclǝrin sayını artıra 
bilmişlǝr. Layihǝnin ilkin mǝrhǝlǝsindǝ tǝkcǝ 128 qadın vǝ 23 gǝnc iştirak edirdi. 
Layihǝnin sonunda isǝ bu rǝqǝm artmışdır. Belǝ ki, 700-dǝn artıq qadın vǝ 450 gǝnc 
profilaktik sağlamlıq, ilk yardım vǝ bacarıqların tǝlimi sahǝsindǝ Qızıl Aypara ilǝ birgǝ 
çalışmışdır.  
 
 
-10 nǝfǝr könüllü “İcmalarda ehtiyacların qiymǝtlǝndirilmǝsi”, 15 nǝfǝr icma könüllüsü 
“Sağlamlıq üzrǝ” 15 nǝfǝr RK işçisi “layihǝlǝrin planlaşdırılması vǝ idarǝ edilmǝsi” vǝ 15 
nǝfǝr RK könüllüsü “Sosial qayğı” üzrǝ 4 tǝlim keçǝrǝk bilik vǝ bacarıqlarını 
artırmışdılar. 
 
-İcmalarla keçirilǝn tǝdbirlǝrdǝ ümumilikdǝ 1.500 icma üzvü aktiv iştirak etmişdir ki, 
bu da icmaların AzQAC-a olan maraqlarının artırılmasından xǝbǝr verir.  
 
GƏNCLƏR VƏ KÖNÜLLÜLƏR   
 
 
-İl ǝrzindǝ 1120 nǝfǝr modul treyninq kursunu dinlǝmiş, (Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara 
Hǝrǝkatının tarixi; 7 Fundamental Prinsip; Fǝaliyyǝtlǝr haqqında; Yeni gǝlǝn könüllülǝri 
QAC-ın rayon komitǝsinin fǝaliyyǝtindǝ iştirak etmǝyi vǝ iş görmǝyǝ hǝvǝslǝndirmǝk) 
42 nǝfǝr Mingǝçevir, Sumqayıt, Lǝnkǝran, Sabirabad Gǝncǝ RM-nin  könüllülǝrini isǝ 

Tǝdbirlǝrin adı Cǝlb olunanların 
sayı 

Ailǝ planlaşdırılması, HİV/AİDS  230 
Qidalanma Şǝxsi gigiyena vǝ 
sanitariya 

187 

İnfeksion xǝstǝliklǝr (malyariya, 
vǝrǝm) 

300 

Ümumdünya Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara 
günü 

570 

Beynǝlxalq Sağlamlıq gün 120 
Siqaret vǝ TB ǝleyhinǝ kampaniya 114 
Ümumi  1521 
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modul treyninqlǝ ǝlaqǝdar treyner kimi hazırlanmışdır. Hǝmin treynerlǝr rayonlarda 
ǝhali üçün treyninqlǝr hǝyata keçirirlǝr.  
 
-7 regional mǝrkǝzin gǝnclǝr koordinatorları, icma proqramı çǝrçivǝsindǝ fǝaliyyǝt 
göstǝrǝn könüllülǝrǝ vǝ hǝmin rayonun gǝnclǝr üzrǝ tǝlimatçıları vǝ könüllülǝr üçün 
ümümilikdǝ, 183 nǝfǝrǝ lider treyninq kursları keçirmişdir. 
 
Eyni zamanda Sumqayıt, Lǝnkǝran, Mingǝçevir, Gǝncǝ, Sabirabad RM-nin rayon 
komitǝlǝrinin könüllülǝri üçün Minqǝcevir RM-dǝ 27-29\07-06 tarixlǝrindǝ 3 günlük 
tǝhsil yönümlü düşǝrgǝ  keçirilmişdir. Düşǝrgǝdǝ 50 nǝfǝr könüllü iştirak etmişdir.  
 
- İl ǝrzindǝ Sumqayıt, Lǝnkǝran, Gǝncǝ, Mingǝçevir rayonlarının uşaq evlǝrindǝ 
fǝaliyyǝt göstǝrǝn 62 nǝfǝr könüllü üçün sosial treyninq keçirilmişdir.  
Proqrama ǝsasǝn, 7 RM-in vǝ hǝr bir mǝrkǝzin 4 mǝktǝbindǝ hǝr mǝktǝbdǝ 25 şagird 
olmaqla 700 nǝfǝr mǝktǝbli üçün «İlk yardım» vǝ hǝrǝkatın yayımı haqqında 3 ay 
ǝrzindǝ tǝlimlǝr aparılmışdır. Tǝlimin nǝticǝsi olaraq 3 mǝrhǝlǝdǝn ibarǝt olaraq yarış 
keçirilmiş, bu yarışlar 1-ci mǝrhǝlǝdǝ rayonda mǝktǝblǝrarası, 2-ci mǝrhǝlǝdǝ RM 
arasında, 3-cü mǝrhǝlǝdǝ Bakıda yekun yarışlar keçirilmiş, Yarışda qalib gǝlǝn şagirdlǝr 
mükafatlandırılmışlar.   
 
-Gǝncǝ- RM-dǝ 14-15 aprel tarixlǝrindǝ  mǝktǝblilǝr vǝ tǝlǝbǝlǝr üçün HİV/AİDS, 
sağlamlıq, humanitar dǝyǝrlǝr, ilk yardım, liderlik, fövqǝladǝ hallara hazırlıq, sosial iş 
kimi mǝşğǝlǝlǝr keçirilǝrǝk prezentasiyalar edilmişdir. Ümumilikdǝ, bu tǝdbirlǝrdǝ 534 
nǝfǝr iştirak etmişdir.  

Mǝrkǝzi vǝ Regional Gǝnc Könüllülǝr Şurasının görüşlǝri 
 
İl ǝrzindǝ 3 mǝrkǝzi gǝnc könüllülǝr şurasının görüşü keçirilmişdir. Sumqayıt, Gǝncǝ, 
Lǝnkǝran, Bakı, Sabirabad RM-nin hǝr birindǝ  gǝnc könüllülǝr şuralarının 2 regional 
göruşu keçirilmişdir. Şuralarda müzakirǝ olunmuş mövzular:  Rayonlarda kiçik sosial 
layihǝlǝrin hǝyata keçirilmǝsi, LiderTreyninq Modulunun yenilǝşdirilmǝsi vǝ treyninq 
sistemlǝrin yaradılması, İcmalarla iş, Könüllülǝrin elektron qeydiyyatı, Lǝnkǝran vǝ 
Gǝncǝ RM-dǝ «Mǝktǝbǝ qaydış pilot proqramının» hǝyata keçirilmǝsi.  
Hal-hazırda elektron qeydiyyatı Baş Qǝrargahın Gǝnclǝr şöbǝsindǝ, Sumqayıt, Zaqatala, 
Minqǝçevir, İsmayıllı, Şamaxı, Gǝncǝ RM-dǝ yaradılıb. Qalan rayon vǝ regionlarda şöbǝ 
tǝrǝfindǝn hazırlanmış elektron qeydiyyatı blanklarından istifadǝ olunur. Ancaq 
gǝlǝcǝkdǝ nǝzǝrdǝ tutulub ki, regionlarda elektron qeydiyyatlarından istifadǝ olunsun. 
Hǝr ay rayon, şǝhǝr komitǝlǝrindǝn könüllülǝrin qeydiyyatının mǝlumatı şöbǝyǝ 
çatdırılaraq elektron qeydiyyatında qeyd olunur. Bu da könüllülǝrin hansı proqramlarda 
fǝaliyyǝt göstǝrilmǝsinǝ vǝ koordinasiya olunmasına dǝqiqlik gǝtirir.  
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- 2005 ci ildǝ qeydiyyatdan keçǝn könüllülǝrin sayı 1110 nǝfǝr olmuşdur 2006-cı ildǝ 
könüllülǝrin sayı 505 nǝfǝr artaraq 1615 nǝfǝrǝ  çatmışdır. 
 
- Şağan, Lǝnkǝran, Sumqayıt, Gǝncǝ, Mingǝçevir rayon vǝ şǝhǝrlǝrdǝ yerlǝşǝn kimsǝsiz 
uşaq evlǝrindǝ vǝ Sumqayıtda evlǝrdǝ yaşayan ǝlil uşaqlarla könüllülǝr tǝrǝfindǝn sosial 
işlǝr aparılmışdır. Hǝmin sosial işlǝr aşağıdakılardır: uşaqların gǝzintisi, rǝsm, 
toxuculuq, idman, musiqi, dǝrslǝrinǝ kömǝk, tǝsviri incǝsǝnǝt vǝ s.  
 
Lǝnkǝran uşaq evindǝ 170 nǝfǝr kimsǝsiz uşaq üçün 15 günlük yay istirahǝt düşǝrgǝsi 
keçirilmişdir. Hǝmin düşǝrgǝnin keçirilmǝsindǝ maliyyǝ dǝstǝy göstǝrǝn edǝn BQX vǝ 
QA Federasiyası olmuşdur. Düşǝrgǝnin keçirilmǝsindǝ Az. QAC-ın Lǝnkǝran RK-nin 15 
nǝfǝr könüllüsüi vǝ ǝmǝkdaşı  fǝaliyyǝt göstǝrmişdir. Burada uşaqlar üçün  gǝzintilǝr, 
kukla teatırı, kinoteatr, Lǝnkǝran rayonuna yaxın olan tarixi muzeylǝrǝ baxış, Park, 
kafelǝr, müǝyyǝn ǝylǝncǝli atraksionlara ekuskursiya edilmişdir.. 

1 İyun «Beynǝlxalq Uşaqların Müdafiǝsi günü» ilǝ ǝlaqǝdar Lǝnkǝran, Şağan, 
Sumqayıt uşaq evlǝrindǝ vǝ çǝtin tǝrbiyǝ olunan uşaq koloniyasında tǝdbirlǝr  
keçirilmişdir.  

Proqram çǝrçivǝsindǝ Sumqayıtda 30 nǝfǝr ǝlil uşaq üçün avqust ayında dǝniz 
kǝnarında 1 günlük istirahǝt tǝşkil edilmişdir.  

15 Sentyabr «Bilik günü» ilǝ ǝlaqǝdar Lǝnkǝran rayon  uşaq evindǝ yaşayan 170 
nǝfǝr uşaq üçün tǝdbir keçirilmişdir. Tǝdbir  kompaniya xarakteri daşımışdır. Tǝdbirdǝ 
ǝl işlǝrindǝn ibarǝt sǝrgi açılmış, viktorina keçirilmiş vǝ konsert verilmişdir.  Sonda 170 
nǝfǝrǝ yemǝk süfrǝsi açılmış, 40 mǝktǝbliyǝ hǝdiyyǝlǝr bağışlanmışdır.   
 

Proqram çǝrçivǝsindǝ 3 Dekabr «Əlillǝr günü» ilǝ ǝlaqǝdar Sumqayıtda 30 nǝfǝr 
ǝlil uşaq üçün Şağan qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn 3 №li ǝlil uşaq evindǝ 90 nǝfǝr üçün,  
tǝdbir keçirilmişdir. Tǝdbirdǝ konsert proqramı, sǝrgi, sonda uşaqlara süfrǝ açılıb 
hǝdiyyǝlǝr tǝqdim edilmişdir.   

 
- İl ǝrzindǝ, Könüllülǝrin göstǝrdiyi fǝaliyyǝtlǝrin yaxşı koordinasiya olunması, 
Gǝnclǝri bir yerǝ yığmaq, pis vǝrdişlǝrdǝn yayındırmaq, onların fikirlǝrinin bölüşmǝsi 
üçün şǝrait yaratmaq mǝqsǝdilǝ İmişli,  Əli-Bayramlı, İsmayıllı rayon komitǝlǝrindǝ 
gǝnclǝr klubları yaradılmışdır. 

 
- 5 Dekabr «Beynǝlxalq Könüllülǝr günü» ilǝ ǝlaqǝdar bütün regionallarda tǝdbirlǝr 
keçirilmişdir. Tǝdbirlǝrdǝ regional mǝrkǝzlǝrin vǝ rayon komitǝlǝrin könüllülǝri, 
Mǝrkǝzi Gǝnc Könüllülǝrin Şuralarının üzvlǝri, Regional Mǝrkǝzlǝrin gǝnclǝr 
koordinatorları vǝ s. ümumilikdǝ 200 nǝfǝr iştirak etmişdir.  
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GƏNCLƏR KOMİTƏSİ 
 
 

2006-cı il martin 3-dǝ Gǝnclǝr Komitǝsinin tǝşǝbbüsü ilǝ Cǝmiyyǝtin 
yaradılmasının 86 illiyi münasibǝtilǝ Bakı şǝhǝri Bilgǝh qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn ǝmǝk vǝ 
müharibǝ veteranları üçün ianǝ qutularından yığılan vǝsait hesabına Qocalar 
Pansionatında tǝdbir keçirilmişdir.  

2006-cı il martın 28-i Az.QAC-nin Gǝnclǝr Komitǝsi Bakı şǝhǝrindǝ yerlǝşǝn 
Ümid yeri uşaq sığınacağında uşaqlar üçün ekologiya, coğrafiya vǝ gigiyenik 
normalara dair biliklǝrin inkişaf etdirilmǝsi üzrǝ layihǝ davam etdirmişdir.  

 Tǝdbirdǝ Qocalar Pansionatının 150 sakininǝ (50 nǝfǝr yataq xǝstǝsi)  Komitǝnin 
hǝyata keçirdiyi geyim aksiyasından toplanmış müxtǝlif isti geyimlǝr, nahar vǝ şirniyyat 
süfrǝsi açılmış, musiqili proqramı ǝrmǝğan olunmuşdur. 

2006-cı il martın 9-da Cǝmiyyǝtinin yaradılmasının 86 illiyi münasibǝtilǝ Gǝnclǝr 
Komitǝsinin tǝşkilatçılığı ilǝ Bakı şǝhǝri Xǝtai rayonunda yerlǝşǝn Tǝrbiyǝ 
Müǝssisǝsindǝ tǝrbiyǝ olunan gǝnclǝr vǝ Cǝmiyyǝtin könüllülǝri arasında voleybol yarışı 
keçirilmişdir. Mǝqsǝd tǝrbiyǝ olunan gǝnclǝrin asudǝ vaxtlarının maraqlı vǝ sǝmǝrǝli 
keçmǝsindǝn ibarǝt olmuşdur. Qalib vǝ mǝğlub komandalar Qızıl Ayparanın Gǝnclǝr 
Komitǝsi tǝrǝfindǝn hǝdiyyǝlǝr verilmişdir. 

 2006-cı il  martın 18-da Gǝnclǝr Komitǝsi vǝ Xǝtai Rayon Komitǝsi ilǝ birgǝ Bakı 
şǝhǝri Xǝtai rayonunda yerlǝşǝn Tǝrbiyǝ müǝssisǝsindǝ tǝrbiyǝ alan 60  gǝnc üçün 
«Novruz» şǝnliyi keçirmişdir. Şǝnliyǝ populyar müğǝnni Tünzalǝ Ağayeva, «Azǝri Star» 
müsabiqǝsinin iştirakçısı Cavid Qafarov, Cǝmiyyǝtin könüllülǝri olan «Qanun» gǝnc rep 
qrupu dǝvǝt olunaraq, musiqi töhfǝlǝri ilǝ iştirakçıları sevindirmişlǝr.  

Tǝdbirin sonunda Cǝmiyyǝtin hǝyata keçirdiyi proqramlarla bağlı çoxlu sayda 
maariflǝndirmǝ vǝ informasiya materialları paylanmışdır.  

 2006-cı il aprelin 7-i «Ümumdunya Sağlamlıq» günü ilǝ ǝlaqǝdar Gǝnclǝr 
Komitǝsi Cǝmiyyǝtin «Sağlamlıq vǝ qayğı» şöbǝsi ilǝ birgǝ aksiya tǝşkil etmişdir. 
Aksiya zamanı Bakı şǝhǝrinin mǝrkǝzi küçǝlǝrindǝ «Sağlıamlıq» mövzusu ilǝ bağlı 
informasiya materialları paylanmışdır. 

2006-cı il  mayın 9-da Gǝnclǝr Komitǝsi 8 may «Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl 
Aypara Hǝrakatı günü» ilǝ ǝlaqǝdar Bakı şǝhǝri Sabunçu rayonu ǝrazisindǝ yerlǝşǝn 
11№ İnternatda yaşayan kimsǝsiz vǝ ǝqli cǝhǝtdǝn zǝif olan uşaqlara baş çǝkmişlǝr.  
Uşaqlar üçün süfrǝ açılmış, onların ǝhval-ruhiyyǝlǝrinin yaxşılaşması, ǝylǝnmǝsi 
mǝqsǝdilǝ şǝnlik proqramı tǝqdim olmuşdur.  

2006-cı il mayın 21-dǝ tarixdǝ Azǝrbaycanda QİÇS-dǝn vǝfat edǝnlǝrin xatirǝ 
günü il ǝlaqǝdar  Gǝnclǝr Komitǝsi,  Cǝmiyyǝtin Sağlamlıq vǝ Qayğı Şöbǝsi vǝ QİÇS-lǝ 
Mübarizǝ İctimai Birliyi ilǝ birgǝ aksiya tǝşkil etmişdir. Aksiya Bakı şǝhǝrindǝ, Milli 
Parkda  keçirilmişdir. Aksiyanın mǝqsǝdi ǝhali arasında HİV/QİÇS haqqında mǝlumat 
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sǝviyyǝsini öyrǝnmǝk,  ǝhalinin HİV-ǝ yoluxmuş insanlara münasibǝtinin hansı 
sǝviyyǝdǝ olmasını öyrǝnmǝkdǝn ibarǝt olmuşdur. 

Ümumilikdǝ, 118 nǝfǝr arasında sorğular aparmış,  QİÇS-dǝn vǝfat edǝnlǝrin 
xatirǝsini yad etmǝk mǝqsǝdilǝ QİÇS-ǝ dair qǝbul olunmuş emblem, yǝni qırmızı lenti 
ǝks etdirǝn şamlar yerdǝn düzülǝrǝk yandırılmışdır. 

2006-cı il  iyunun 17-dǝ Gǝnclǝr Komitǝsi Cǝmiyyǝtin Milli Elmlǝr Akademiyası 
Komitǝsi ilǝ birgǝ Bakı şǝhǝri Suraxanı rayonu ǝrazisindǝ yerlǝşǝn 7 № internat 
mǝktǝbindǝ mǝskunlaşmış, müxtǝlif yaşlarda olan ǝqli cǝhǝtdǝn qüsurlu 90 uşaq üçün 
tǝdbir hǝyata keçirilmişdir. Əsas mǝqsǝd, internat mǝktǝbindǝ  yaşayan,  valideyn 
nǝvazişindǝn mǝhrum olan, ayparaçıların diqqǝtindǝn kǝnarda olmayan zavallı uşaqlara 
bir daha qayğı göstǝrmǝkdǝn ibarǝt olmuşdur. Uşaqları  üçün nahar vǝ şirniyyat süfrǝsi 
açılmış, ǝylǝncǝli şǝnlik proqramı tǝşkil olunmuşdur. Əylǝncǝli proqramda Cǝmiyyǝtin 
könüllüsü Tünzalǝ Ağayevǝ,  vǝ «Qanun» rep qrupu iştirak edǝrǝk gözǝl musiqi 
nömrǝlǝri ilǝ uşaqların qǝlbinǝ yol tapmışlar.  

 
 2006-cı il 08-15 iyul tarixlǝrindǝ Gǝnclǝr Komitǝsi Bakı şǝhǝri Mǝrdǝkan 

kǝndindǝ bağ evindǝ 15 nǝfǝr Çeçen yeniyetmǝsi üçün yay düşǝrgǝsi hǝyata 
keçirmişdir. Tǝdbirin mǝqsǝdi yeniyetmǝlǝrin yay tǝtillǝrinin dǝniz kǝnarında 
keçirilmǝsi üçün şǝrait yaratmaq, uşaqların asudǝ vaxtlarının maraqlı vǝ sǝmǝrǝli 
keçirilmǝsini tǝmin etmǝk, onları bir komanda şǝklindǝ hǝrǝkǝt etmǝyǝ alışdırmaq 
olmuşdur. Düşǝrgǝnin gündǝliyinǝ uyğun olaraq yeniyetmǝlǝrǝ sağlamlıq, gigiyena, 
HİV/AİDS, ilk yardım, Beynǝlxalq Qızıl Xaç/Qızıl Aypara Hǝrǝkatı, onun dünyǝvi 
mövqeyi vǝ fǝaliyyǝtlǝri, Humanitar dǝyǝrlǝr, Beynǝlxalq Humanitar Hüququn ǝsasları 
vǝ digǝr sahǝlǝr ǝtrafında maariflǝndirmǝ işlǝri dǝ aparılmışdır. 

 2006-cı il sentyabrın 15-dǝ «Bilik Günü» ilǝ ǝlaqǝdar Gǝnclǝr Komitǝsi Xǝtai 
Rayonunda yerlǝşǝn tǝrbiyǝ müǝssisǝsindǝ, islah olunan 53  yeniyetmǝ mǝhbus üçün 
tǝdbir keçirmişdir. Tǝdbir zamanı musiqili ǝylǝncǝli proqram tǝşkil olunmuş, Bakı 
Payızı 2000» müsabiqǝsinin iştirakçısı, Cǝmiyyǝtin könüllüsü Fuad Mirzǝyev «Qanun» 
rep qrupu tǝdbir tǝşkilatçıları ilǝ birlikdǝ ǝylǝnǝrǝk yeniyetmǝlǝri feyziyab etmişlǝr.  

2006-cı il 16-17 oktyabr tarixlǝrdǝ Gǝnclǝr Komitǝsinin cǝbhǝ xǝttinǝ yaxın olan 
Füzuli rayonunun Əhmǝdbǝyli kǝndindǝ vǝ Bǝrdǝ şǝhǝrindǝ yeni Gǝnclǝr Mǝrkǝzlǝrinin  
açılış mǝrasimi keçirilmişdir. Gǝnclǝr Mǝrkǝzlǝrinin ǝsas mǝqsǝdi cǝbhǝ yaxınlığında 
yaşayan gǝnclǝrin dǝ, digǝr gǝnclǝr kimi Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Hǝrǝkatına 
qoşulmasını, onların humanitar fǝaliyyǝtlǝrǝ cǝlb olunması, asudǝ vaxtlarının sǝmǝrǝli 
keçirilmǝsini vǝ s. sahǝlǝrdǝ olan ehtiyaclarını tǝmin etmǝkdǝn ibarǝt olmuşdur. Yeni 
istifadǝyǝ verilmiş Gǝnclǝr Mǝrkǝzlǝri BQX/QAH-ı sahǝsindǝ informasiya materialları vǝ 
kompyuter avadanlıqları ilǝ tǝchiz olunmuşdur. 

2006-cı il oktyabrın 24-dǝ müqǝddǝs Ramazan bayramı münasibǝtilǝ Gǝnclǝr 
Komitǝsi Bakı şǝhǝri Mǝrdǝkan qǝsǝbǝsindǝ yerlǝşǝn Müalicǝ-proflaktika 
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sanatoriyasında mǝskunlaşmış zavallı kateqoriyadan olan 92 nǝfǝr ahıl insan üçün 
bayram tǝdbiri hǝyata keçirmişdir.  

Tǝdbirin mǝqsǝdi ahıl insanlara diqqǝt vǝ qayğı, göstǝrmǝk qismǝn dǝ olsa 
onların problemlǝrinin azaldılması istiqamǝtindǝ, Cǝmiyyǝt tǝrǝfindǝn verilǝn  ǝmǝli 
töfhǝlǝr olmuşdur. 

Tǝdbirdǝ ahıl insanlar üçün bayram süfrǝsi vǝ rǝngarǝng müsiqi proqrami tǝşkil 
olunmuş, Komitǝnin zavallı insanlar üçün hǝyata keçirdiyi nimdaş paltarların yığılması 
aksiyasından toplanmış bağlamalar onlara tǝqdim olunmuşdur.  

2006-cı il noyabrın 20-dǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti (Qızıl Aypara) 
Gǝnclǝr Komitǝsinin I Hesabat-seçki Konfransı keçirilmişdir. Konfrans Bakı şǝhǝri 
Azǝrbaycan Texniki Universitetinin  böyük iclas zalında baş tutmuşdur.  

Konfransın mǝqsǝdi ötǝn 2 il ǝrzindǝ Gǝnclǝr Komitǝsinin gördüyü işlǝr haqda 
Respublikanın bütün regionlarından dǝvǝt olunmuş nümayǝndǝlǝrǝ hesabat mǝruzǝsi 
tǝqdim  etmǝk, komitǝnin  ǝsasnamǝsini tǝsdiq etmǝk, komitǝyǝ sǝdr, sǝdr 
müavinlǝrini, idarǝetmǝ şurasını, rǝyasǝt heyǝtini vǝ maliyyǝ  komissiyasını seçmǝkdǝn 
ibarǝt olmuşdur. 
 Konfrans zamanı Komitǝnin seçkili orqanları seçilmiş vǝ Komitǝnin ǝsasnamǝsi 
tǝsdiq edilmişdir.  
   
MİNALARA QARŞI MÜBARİZƏ  
 
«Tǝhlükǝsiz Oyun Meydançaları»   
 
Fǝaliyyǝt planına ǝsasǝn Qızıl Ayparanın TOM layihǝsi 2006-cı ildǝ 10 cǝbhǝyanı 
kǝnddǝ oyun meydançası, 7 kǝnddǝ isǝ minalar ǝleyhinǝ icma tǝşǝbbüslǝri hǝyata 
keçirilmişdir. (İcma tǝşǝbbüslǝri-minalar ǝleyhinǝ kǝnd icması tǝrǝfindǝn verilmiş 
tǝşǝbbüslǝri qiymǝtlǝndirǝrǝk buna kiçik qrantların ayrılması)  
 
Bundan ǝlavǝ layihǝ hǝyata keçirilǝn zaman mina üzrǝ maariflǝndirmǝ işlǝri dǝ 
aparılmışdır. 
 
2006-cı ildǝ Qızıl Ayparaya Qazax, Tovuz, Gǝdǝbǝy, Ağdam, Ağcabǝdi, Goranboy, 
Füzuli, Tǝrtǝr vǝ Xanlar rayonlarının cǝbhǝyanı mina tǝhlükǝli kǝndlǝrindǝ ümumilikdǝ, 
TOM layihǝsi üçün 34 tǝklif daxil olmuşdur. 
 
Bu tǝkliflǝr layihǝnin Qızıl Ayparadakı koordinatoru vǝ BQXK-nin layihǝyǝ cavabdeh 
mǝsul şǝxslǝri ilǝ birgǝ araşdırılaraq, müzakirǝ edilmiş, bununla ǝlaqǝdar tǝklif olunan 
bütün kǝndlǝrǝ sǝfǝrlǝr edilmiş vǝ qiymǝtlǝndirmǝ aparılaraq sonda TOM üçün 10, 
İcma Tǝşǝbbüslǝri üçün isǝ 7 daha çox mina tǝhlükǝli kǝnd seçilmişdir. (kǝndlǝrin 
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seçimi haqda mütǝmadi görüşlǝrdǝ ANAMA vǝ AzCBL tǝşkilatlarına da mǝlumatlar 
verilmişdir)     
 
2006-cı ildǝ seçilmiş mina vǝ MPQ tǝhlükǝli kǝndlǝr olan Qazax rayonunun Fǝrǝhli 
kǝndi (TOM), Cǝfǝrli kǝndi (icma tǝşǝbbüsü), Tovuz rayonunun Ağdam kǝndi (TOM), 
Gǝdǝbǝy rayonunun Qaravǝlilǝr, Göyǝlli kǝndlǝri (TOM), Ağdam rayonunun Mirǝşelli, 
Çǝmǝnli kǝndlǝri (TOM), Ağcabǝdi rayonunun Kürdlǝr kǝndi (TOM), Sarvanlar kǝndi 
(icma tǝşǝbbüsü), Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kǝndi (TOM), Qarqucaq kǝndi 
(icma tǝşǝbbüsü), Fizuli rayonunun Aşağı Kürdmahmudlu, Əhmǝdallar kǝndlǝri (TOM), 
Dilağarda, Yuxarı Kürdmahmudlu, Gecǝgözlü kǝndlǝri (icma tǝşǝbbüslǝri) layihǝyǝ 
daxil olmuşlar vǝ hǝmin kǝndlǝrdǝ tǝhlükǝsiz oyun meydançası tiklmişdir.  
 
Ümumilikdǝ 2006-cı il ǝrzindǝ  10 TOM istifadǝyǝ verilmişdir.  
  
İl ǝrzindǝ Qızıl Ayparanın mina fǝaliyyǝtlǝrinǝ mǝsul ǝmǝkdaşı (TOM layihǝsinin 
koordinatoru) mütǝmadi olaraq Azǝrbaycanda mina fǝaliyyǝtlǝri ilǝ mǝşğul olan digǝr 
tǝrǝfdaş tǝşkilatların nümayǝndǝlǝri ilǝ görüşlǝr keçirǝrǝk, aparılan işlǝrlǝ bağlı 
müzakirǝlǝrǝ aktiv qoşulmuşdur. (BQXK, ANAMA, AzCBL, UNİCEF vǝ s.)              
 
 
HUMANİTAR YARDIM 
 
Azǝrbaycan QAC Nizamnamǝsinǝ ǝsaslanıb, Cǝmiyyǝtin imkanlarını vǝ insanlığın 
gücünü sǝfǝrbǝr edǝrǝk, yardıma ehtiyacı olan ahıl, tǝnha – xǝstǝ, qaçqın vǝ 
köçkün ailǝlǝrǝ,  az tǝminatlı vǝ tǝbii fǝlakǝtlǝrdǝn zǝrǝr çǝkmiş zavallı insanlara 
müxtǝlif formada kömǝklik göstǝrmǝk; 
  
 Azǝrbaycan QAC Katibliyinǝ çoxlu sayda ǝrizǝ, telefon zǝnglǝri vǝ müxtǝlif 
müraciǝtlǝr daxil olur. Milli Cǝmiyyǝt tǝrǝfindǝn hǝmişǝ olduğu kimi, 2006-cı ildǝ 
dǝ müraciǝtlǝrǝ fǝrdi qaydada baxılmış, hǝr bir müraciǝt barǝdǝ müvafiq qǝrar 
qǝbul edilmişdir. 
Azǝrbaycan QAC Prezidenti cǝnab N. Aslanovun tǝsdiq etdiyi qrafikǝ uyğun olraq hǝr 
çǝrşǝnbǝ günü saat 15.00-dǝn 18.00 kimi Cǝmiyyǝtin rǝhbǝrliyinin vǝ humanitar 
yardım şöbǝsinin ǝmǝkdaşının iştirakı ilǝ yardıma ehtiyacı olan az tǝminatlı insanların 
qǝbulunu tǝşkil edilmişdir. Zavallı insanlara Cǝmiyyǝtin İanǝ qutularından toplanan 
vǝsait vǝ eyni zamanda Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtin Prezidenti cǝnab Novruz 
Aslanovun sǝxsi vǝsaiti hesabına yardım olunur.  
 
Göstǝrilǝnlǝrdǝn ǝlavǝ 2006-cı ildǝ BHT tǝrǝfindǝn edilmiş yardımlar: Əlavǝ№1 
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Əlavǝ№2       

Yardım olunanların sayı (nǝfǝr) 
№ 

Regionların 
 adı Qaçqın 

Mǝcburi 
köçkün 

Yerli  
aztǝminatlı 

 Cǝmi 
Mǝblǝğ  
(AZN) 

1 Bakı 579 1326 9570 11475 40 700,00  
2 Sumqayıt  665 174 1568 2407 6 401,00  
3 Mingǝçevir  210 242 2261 2713 13 436,00  
4 Gǝncǝ 360 480 470 1310 10 040,00  
5 Lǝnkǝran  18 31 1321 1370 5 690,00  
6 Sabirabad 52 82 1076 1210 6 340,00  
7 Qarabağ 22 978 12 1012 2 320,00  
8 Naxçıvan 12 20 180 212 5 346,00  

CƏMİ 1339 3333 16458
21 

709 90 273,00  

 
Humanitar yardım

mǝnbǝyi 
 

 
Humanitar    

yardımın növü

 
Əhalinin 

kateqoriyaları 

 
Yardım 

göstǝrilǝn 
insanların   

sayı 

 
Mǝblǝğ 
(AZN) 

 
İanǝ qutularından  

 
Ərzaq, 
paltar, 
dǝrman. 
vǝ.s. 

 
Tǝnha qocalar, 
Xroniki  xǝstǝlǝr, 
Aztǝminatlı 
ailǝlǝr. 

 
 

    1181 

 
 

4.330,00 

 
BQX vǝ QA 
Cǝmiyyǝtlǝri 
Federasiyası vǝ digǝr 
gǝlirlǝr hesabına 

 
Mǝişǝt 
avadanlıqları, 
yataq dǝstlǝri, 
gigenik dǝstlǝr, 
mǝtbǝx 
lǝvazimatları vǝ.s 

 
Fövqǝladǝ hallar     
zamanı zǝrǝr    
çǝkmiş insanlar 

 
 

1054     

 
 

27.486,00 

 
QAC Rayon 
Komitǝlǝrinin 
üzvülük haqqı vǝ 
müxtǝlif 
mǝnbǝlǝrdǝn daxil 
olan yardımlar 
hesabına 

 
Ərzaq, dǝrman, 
mǝktǝbli 
lǝvazimatları, 
mǝişǝt 
avadanlıqları, 
yataq dǝstlǝri  vǝ.s

 
Tǝnha qocalar, xroniki 
xǝstǝlǝr,  aztǝminatlı 
ailǝlǝr, qaçqın vǝ 
mǝcburi köçkünlǝr 

 
 
 
 

21709 

 
 
 
 

90.273,00 

  Cǝmi:      
23944 

122.089,0
0 
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Cǝmiyyǝtin missiyasına aidiyyatı olan zavallı insanların rayonlar üzrǝ sayının 
müǝyyǝnlǝşdirilmǝsi vǝ siyahıların tǝrtibi işi davam etdirilmişdir. 
Respublikada fǝaliyyǝt göstǝrǝn müxtǝlif humanitar vǝ özǝl tǝşkilatlarla  
ǝmǝkdaşlıq barǝdǝ işlǝr aparılmışdır.  
 
  Naliyyǝtlǝr. Əlavǝ 1 vǝ 2-dǝ göstǝrilmişdir. 
             
   
1. Humanitar yardım mǝqsǝdi ilǝ lazım olan maliyyǝ vǝsaitinin kifayǝt qǝdǝr 

olmaması.                                                       
2. Daxil olan ǝrizǝ, şikayǝt vǝ digǝr müraciǝtlǝrin yerlǝrdǝ yoxlanmasını tǝmin 

etmǝk mǝqsǝdi ilǝ nǝqliyyat xǝrclǝrinin nǝzǝrdǝ tutulmaması. 
3. Yerli komitǝ rǝhbǝrlǝrinin vǝ Regional Mǝrkǝz koordinatorlarının böyük 
ǝksǝriyyǝtinin icra mǝsuliyyǝtinin aşağı olması.     
     

 
                                                                                                                                                                 
Birlǝşmiş Ərǝb Əmirliklǝri QAC ilǝ Azǝrbaycan QAC arasında qarşılıqlı ǝmǝkdaşlıq 
çǝrçivǝsindǝ fevral ayının 21-23-dǝ, Sabirabad rayonu «Qalaqayın», Saatlı rayonu «1№-
li Molday» vǝ «2№-li Qaranur», Bǝrdǝ rayonu «Ərǝb-1», «Ərǝb-2» vǝ «Türk Qızıl Ay» vǝ 
Ağcabǝdi rayonu «Laçın qış yataqlar» ında   müvǝqqǝti mǝskunlaşmış qaçqın vǝ 
mǝcburi köçkün ailǝlǝrinǝ 104000$ vǝ ya  
 
95680AZN mǝblǝğindǝ zǝruri humanitar yardım göstǝrilmişdir.(3500 nǝfǝr) 
«UMCOR» BHT tǝrǝfindǝn Veteranlar günü (9 may) münasibǝti ilǝ 2808 AZN 
dǝyǝrindǝ 260 ǝdǝd gigiyenik dǝst ayrılmış vǝ tǝdbir zamanı veteranlara 
paylanmışdır. 
 
«COUNTERPART İntenasional» Beynǝlxalq Humanitar Tǝşkilatın Azǝrbaycandakı 
Nümayǝndǝliyi  tǝrǝfindǝn may ayında 100 bağlama (4500kq) işlǝnmiş paltar ayrılmış 
vǝ 18 rayon komitǝsindǝ 750 aztǝminatlı ailǝlǝrǝ paylanılmışdır. 
 
AXTARIŞ XİDMƏTİ  
 
İl ǝrzindǝ aşağıdakı fǝaliyyǝtlǝr mütǝmadi olaraq hǝyata keçirilmişdir: 
 
- Mütǝmadi olaraq ǝrizǝçilǝrin qǝbulu, - İİ Dünya müharibǝsi zamanı itgin düşǝnlǝrin 
axtarışı , - Miqrasiya ilǝ bağlı axtarış, - Aliment ödǝmǝyǝnlǝrin axtarışı 
- Axtarış vǝ  sosial problemlǝrin hǝlli üçün hüquqi mǝslǝhǝtlǝrin verilmǝsi 
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İl ǝrzindǝ, sǝnǝdlǝrin axtarışı ilǝ bağlı sorğular daxil olan zaman biz mǝsul orqanlara 
müraciǝt edir vǝ ya onların rǝhbǝrlǝri ilǝ görüşürük.  
 
Rüb ǝrzindǝ ayda 2 dǝfǝ «Vışka» qǝzetinin baş redaktoru ilǝ görüşlǝr keçirilmişdir. 
Onların göstǝrdiyi kömǝklik nǝticǝsindǝ 4 axtarılan şǝxs tapılmış vǝ onlarla telefon 
ǝlaqǝsi yaradılmışdır.  
 
 
«Ümüd» uşaq evindǝ AzQAC-nin rǝhbǝrliyi vǝ İnformasiya vǝ Beynǝlxalq Əlaqǝlǝr 
şöbǝsinin Yayım sektorunun iştirakı ilǝ 22 mart 2006-cı il tarixindǝ aksiya 
keçirilmişdir. Bu aksiyadan sonra müyyǝn edilmişdir ki, uşaq evindǝ  digǝr ölkǝlǝrdǝn 
gǝlǝn uşaqların doğum haqqında şǝhadǝtmamǝlǝri itirilmişdir. «Ümüd» uşaq evinin 
direktoru ilǝ görüş keçirilmiş vǝ bu 6 uşağın sǝnǝdlǝrinin bǝrpa edilmǝsi üçün AX-nin 
sorğu blankları doldurulmuşdur.  
 
KİV ilǝ ǝmǝkdaşlıq  
 
2006-cı il ǝrzindǝ «Vışka» qǝzetindǝ (18) vǝ «Zerkalo» qǝzetindǝ (1) AX-nin fǝaliyyǝtini 
işıqlandıran  mǝqǝlǝlǝr  çap edilmişdir.  

 
2006-cı ilin 1-ci rübü ǝrzindǝ hǝr hǝftǝnin 2-ci günü saat 9:00 «Space» telekanalında 
AX-nin fǝaliyyǝti barǝdǝ mǝlumat verilmişdir. 
 
APA informasiya agentliyi tǝrǝfindǝn AX-nin fǝaliyyǝti barǝdǝ 2 mǝqǝlǝ çapa 
verilmişdir.  
 
AX-nin rǝhbǝri «Kaspiy» qǝzetinin müxbirinǝ müzahibǝ vermişdir.  
Hǝmçinin, «Birja plyus» qǝzetindǝ 1 mǝqǝla çap edilmişdir.  
 
Dekabr ayında Dövlǝt teleradiosunda AX-nin fǝaliyyǝtinǝ dair 30 dǝqiqǝlik veriliş hǝsr 
edilmişdir. 
   
Ailǝ ǝlaqǝlǝrinin bǝrpasında insanlara yardımçı olan, Rusiyanın «ORT» telekanalında 
yayımlanan «Jdi menya» verilişi ilǝ sıx ǝmǝkdaşlığımız davam etdirilmişdir.      
 
Treyninq / seminarlar  
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İl ǝrzindǝ hǝr ayın axırında könüllülǝr üçün seminar keçirilmişdir. Seminar Azǝrbaycan 
Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtininin «baş ofisindǝ», Konfrans Zalında keçirilirmişdir. 
Seminarlarda 79 könüllü iştirak etmişdir.   
 
21 vǝ 22 sentyabr tarixlǝrindǝ 25 rayon (şǝhǝr) komitǝsi üçün 2 günlük seminar 
keçirilmişdir. Seminarın 1-ci günü AX-nin fǝaliyyǝti, 2-ci günü FH zamanı AX-nin 
fǝaliyyǝti mövzusuna hǝsr edilmişdir. Seminarda Sabirabad, Gǝncǝ vǝ Bakı RM-nin 
sǝdrlǝri iştirak etmişlǝr. Cǝmi seminarda 25 nǝfǝr iştirak etmişdir.  
 
 
İnformasiya yayımı 
  
Oktyabr ayında 1000 ǝdǝd plakat çap edilmiş vǝ bütün RM, RK-nǝ paylanmışdır.  
 
Hǝmçinin, 800 ǝdǝd buklet çap edilmiş, onlardan 100 ǝdǝdi rus dilindǝ, 700 ǝdǝdi 
Azǝrbaycan dilindǝdir.   
 
 
2006-cı il ǝrzindǝ daxil olmuş sorğular – 218 
 

Azǝrbaycan daxili: -  81 

Miqrasiyaya dair axtarış     – 44 

İİ Dünya müharibǝsi zamanı İtkin düşǝnlǝrin axtarışı   - 5  

Münaqişǝ zamanı itgin düşǝnlǝrin axtarışı    - 9  

İİ Dünya müharibǝsinǝ  dair sǝnǝdlǝrin axtarışı   - 5 

Aliment        - 1  

Dağlıq Qarabağda axtarışa dair – 2 sǝnǝd BQXK-nǝ göndǝrlib 

Münaqişǝ ilǝ bağlı sǝnǝdlǝrin axtarışı  - 7  

Miqrasiyaya dair sǝnǝdlǝrin axtarışı – 5 

Xaricdǝ: 

Açılmış işlǝr: -  137 

Miqrasiyaya dair – 100 

İİ Dünya müharibǝsi zamanı İtkin düşǝnlǝrin axtarışı   - 21  

Münaqişǝ nǝticǝsindǝ itgin düşǝnlǝrin axtarışı  - 1 

İİ Dünya müharibǝsinǝ  dair sǝnǝdlǝrin axtarışı   - 4 
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Münaqişǝ ilǝ bağlı sǝnǝdlǝrin axtarışı  - 3  

Miqrasiyaya dair sǝnǝdlǝrin axtarışı – 5 

Repressiya nǝticǝsindǝ itgin düşǝnlǝrin axtarışı  - 1 

Ailǝ mǝktubu – 2 

2006-cı il ǝrzindǝ bağlı işlǝr – 226  
 
Azǝrbaycan daxili:  76  
 

Miqrasiya nǝticǝsindǝ itgin düşǝnlǝrin axtarışı – 24 (mǝnfi), 34 (müsbǝt) 

Aliment   - 1 (müsbǝt), 1 (mǝnfi) 

Münaqişǝ nǝticǝsindǝ itgin düşǝnlǝrin axtarışı  - 10 (mǝnfi) 

Dağlıq Qarabağda axtarışa dair – 2 sǝnǝd BQXK-nǝ göndǝrlib 

Miqrasiyaya dair sǝnǝdlǝrin axtarışı – 1 (müsbǝt), 2 (mǝnfi) 

Münaqişǝ ilǝ bağlı sǝnǝdlǝrin axtarışı  - 1(mǝnfi) 

 

Daxil olan ailǝ mǝktubu  – 4 

Qaytarılıb - 1   

 

Xaricdǝ: 148 

 
Miqrasiyaya nǝticǝsindǝ itgin düşǝnlǝrin axtarışı – 48 (mǝnfi), 23 (müsbǝt) 

İİ Dünya müharibǝsi zamanı İtkin düşǝnlǝrin axtarışı   - 47 (mǝnfi), 3 (müsbǝt)          

Münaqişǝ nǝticǝsindǝ itgin düşǝnlǝrin axtarışı  - 1 (müsbǝt),  3 (mǝnfi) 

Miqrasiyaya dair sǝnǝdlǝrin axtarışı – 1 (müsbǝt) 

İİ Dünya müharibǝsinǝ  dair sǝnǝdlǝrin axtarışı   2 (müsbǝt), 12 (mǝnfi) 

Münaqişǝ ilǝ bağlı sǝnǝdlǝrin axtarışı  - 2 (mǝnfi), 1(müsbǝt) 

Evakuasiyaya dair – 2 (mǝnfi) 

Repressiyaya dair – 1 (müsbǝt) 

Ailǝnin bǝrpasına dair – 1 (müsbǝt) 

Müdafiǝ  - 1 (mǝnfi)  

Göndǝrilǝn ailǝ mǝktubu – 17 
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Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Axtarıış Xidmǝtinin birgǝ ǝmǝkdaşlıq etdiyi ǝsas 
dövlǝt strukturları: 

 
a) Daxili İşlǝr Nazirliyi 
b) Dövlǝt Tǝhlükǝsizlik Nazirliyi 
v) Nazirlǝr Kabineti nǝzdindǝ Dövlǝt Arxivi İdarǝsi 
 

 
AzQAC vǝ FHN-yi arasında imzalanmış memorandumda Axtarış Xidmǝtinin vǝzifǝ vǝ  
funksiyaları geyd olunmuşdur.  
 
 
MALİYYƏ HESABATI 
 

Gǝlirlǝr 
 

Azǝrbaycan QAC-nin 2006-cı ildǝki gǝlirlǝri 926,0 min. manat tǝşkil edir.   

Əvvǝlki illǝrdǝ olduğu kimi, alınan gǝlirlǝrin çox hissǝsi, 576,0 min. manat vǝ yaxud 
62,2% xarici donorların maliyyǝ dǝstǝyindǝn vǝ Dövlǝt büdcǝsindǝn alınan vǝsaitdǝn 
ibarǝtdir. Qalan 350,0 min. manat vǝ yaxud 37,8% yerli gǝlirlǝrdǝn vǝ üzvlük 
haqqlarından ibarǝtdir (mǝlumatlar yeni Azǝrbaycan  manatı ilǝ göstǝrilmişdir).  

2006-cı ildǝ  «Quş gripi» ilǝ ǝlaqǝdar Azǝrbaycan QAC-ın gǝlir gǝtirmǝ  
sahǝlǝrindǝn gǝlirlǝr olmamışdır. 

 

2006-cı ildǝ Az QAC-ın gǝlirlǝrinin tǝrkibi aşağıda göstǝrildiyi kimi olmuşdur: 

1. 352,9 min. manat vǝ yaxud umumi gǝlirlǝrin 38,1%-i Beynǝlxalq Federasiyanın 
vǝsaitindǝn;  

2. 59,7 min. manat vǝ yaxud umumi gǝlirlǝrin 6,4%-i Beynǝlxalq QXK-nin 
vǝsaitindǝn 

3. 84,5 min. manat vǝ yaxud 9,1%-i xarici donorların vǝsaitindǝn, 
4. 78,9 min. manat vǝ yaxud 8,5%-i büdcǝ vǝsaitindǝn; 
5. 329,5 min. manat vǝ yaxud 35,6%-i üzvlük haqlarından; 

      6. 18,0 min. manat vǝ yaxud 2,0%-i ianǝ qutulardan, tǝşkilatlar vǝ ayrı-ayrı 
imkanlı şǝxslǝrin ianǝlǝrindǝn; 

7. 2,5 min. manat vǝ yaxud 0,3%-i sair gǝlirlǝrdǝn ibarǝtdir 
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Xǝrclǝr :  

 

Azǝrbaycan QAC-nin 2006-cı ildǝki xǝrclǝri 924,4 min. manat olmuşdur. 

 

2006-cı ildǝ Az QAC-ın xǝrclǝrin tǝrkibi aşağıda göstǝrildiyi kimi olmuşdur:  

1. Beynǝlxalq Federasiyanın maliyyǝ dǝstǝyi ilǝ yerinǝ yetirilǝn mǝqsǝdli proqramlar 
üzrǝ  352,9 min. manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 38,2%-i; 

2. Beynǝlxalq Qızıl Xaç Komitǝsinin maliyyǝ yardımı ilǝ yerinǝ yetirilǝn tǝdbirlǝrin 
maliyyǝşdirilmǝsinǝ 59,7 min. manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 6,5%-i; 

3. İki tǝrǝfli ǝmǝkdaşlıq ǝsasında xarici donorların vǝsaiti hesabına yerinǝ yetirilǝn 
mǝqsǝdli proqramlara 84,6 min. manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 9,1%-i; 

4. Az. QAC hesabına humanitar yardımlara 102,8 min manat vǝ yaxud ümumi 
xǝrclǝrin 11,1 %-i 
Ümumi: 600,0 min manat vǝ yaxud ümumi xǝrclǝrin 64,9 %-i 

 

Digǝr xǝrclǝr: 

5. Beynǝlxalq Federasiyaya ödǝnilǝn üzvlük haqqı (büdcǝ hesabına) 3,9 min.manat        
vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 0,4 %-i 

6. Tǝsǝrrüfat xǝrclǝrinǝ vǝ ǝmǝk haqqına 184,8 min. manat vǝ yaxud umumi 
xǝrclǝrin 20,0%-i (o cümlǝdǝn büdcǝ vǝsaiti hesabına ǝmǝk haqqı 75,0 min 
manat vǝ yaxud ümumi xǝrclǝrin 8,1 %-i)  

7. Sair  xǝrclǝrǝ 135,7 min. manat vǝ yaxud umumi xǝrclǝrin 14,7%-i; 
 

Cǝmi digǝr xǝrclǝr   324,4 min manat vǝ yaxud ümumi xǝrclǝrin 35,1 %-i 
 

     1 ABŞ dolları – 0.8951 Azǝrbaycan manatı (AzN)  
     1 AVRO – 1,1196 AzN  

 
 
Gǝlirlǝr: (min manat) 
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Бейнялхалг Федерасийа

Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитяси 

Хариъи донорлар 

Дювлят бцдъяси  

Цзвлцк щаглары

Ианя гутулары, тяшкилатларын ианяси
вя с. 

Саир эялирляр 

352,9

59,784,578,9

329,5

18,0

2,5

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

Xǝrclǝr: (min manat)  
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TARİX 
 
 
10 mart 1920-ci il 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin  
yaranma günü 
 
1920-1991, Sovet İttifaqı Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Liqasının üzvü 
 
25 noyabr 1994-cü il 
Azǝrbaycan Respublikası Milli Mǝclisinin «Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin işinin 
yaxşılaşdırılması haqqında» qǝrarı ilǝ Milli Cǝmiyyǝtin tanınması 
 
01 noyabr 1995-ci il 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyǝti Beynǝlxalq Qızıl Xaç Komitǝsi tǝrǝfindǝn rǝsmǝn 
tanınmışdır. 
 
 26 Noyabr 1995-ci il  
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝti Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri 
Federasiyasının daimi, bǝrabǝr hüquqlu, hǝqiqi üzvü seçilmişdir. 
 

 Dekabr 2001-ci il 
Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin Prezidenti Novruz Aslanov Beynǝlxalq Qızıl Xaç 
vǝ Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtlǝri Federasiyasının İdarǝetmǝ Şurasında «Fövqǝladǝ Hallara 
Hazırlıq vǝ Yardım Komissiyası»na ekspert tǝyin olunmuşdur. 

 

5 Sentyabr 2003-cü il 

Azǝrbaycan Respublikası Nazirlǝr Kabinetinin «Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin 
işini yaxşılaşdırmaq haqqında» Sǝrǝncamı  

 

31 Yanvar 2004-cü il 

Azǝrbaycan Respublikasının Prezidenti, zati-alilǝri, möhtǝrǝm, İlham Əliyev 
«Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinǝ dövlǝt qayğısının artırılması haqqında» 
sǝrǝncam imzalamışdır. 
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10 mart 2005-ci il 

Qızıl Ayparanın 85 illik yubileyi münasibǝtilǝ Respublika Prezidenti cǝnab İlham 
Əliyevin sǝrǝncamı ilǝ xüsusi xidmǝtlǝrinǝ görǝ Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinın 
Prezidenti Novruz Aslanov vǝ digǝr 6 ǝmǝkdaşı «Tǝrǝqqi» medalı ilǝ tǝltif olunmuşdur. 

 

8 may 2005-ci il 

Azǝrbaycan Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtinin tibb işçilǝri  Beynǝlxalq Qızıl Xaç vǝ Qızıl Aypara 
Hǝrǝkatının ǝn yüksǝk «Florens Naytinqeyl» medalına layiq görülmüşlǝr. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


