
Azəәrbaycan insanı yerli vəә beynəәlxalq ehtiyaclara dəәstəәk olur 
 
Ölkəәmizin əәn böyük humanitar təәşkilatı olan Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin 

(AzQAC vəә ya Milli Cəәmiyyəәt) növbəәti 2014-cü il üçün təәrtib olunmuş “İLLİK HESABATI”nı 
sizinləә bölüşürəәm. Bəәli, dünyada həәddəәn artıq böyük coğrafi əәrazidəә insan iztirabları, humanitar 
böhranlar, siyasi vəә həәrbi çəәkişməәləәrləә, terror aktları, təәbii vəә texnogen fəәlakəәtləәrləә yadda qalan 
2014-cü il üzrəә humanitar sahəәdəә həәyata keçirilmiş fəәaliyyəәtləәrəә dair hesabatı təәrtib etməәk 
əәslindəә eləә dəә asan iş deyil. Hesabat ilindəә AzQAC-ın da təәmsil olunduğu dünyanın əәn böyük 
humanitar təәşkilatı olan Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkatı (Beynəәlxalq Həәrəәkat) 
təәrəәfindəәn kifayəәt qəәdəәr böyük miqyaslı humanitar yardım əәməәliyyatları həәyata keçirilmişdir. 
Məәncəә, humanitar böhranların çoxalması vəә formasının yeni istiqaməәtləәrdəә şaxəәləәnməәsi fonunda 
AzQAC da daxil olmaqla, Beynəәlxalq Həәrəәkat humanitar sahəәdəә əәzmkarlığını vəә fəәaliyyəәtini 
daha da artırmışdır.  

ƏӘvvəәlki illəәrəә nisbəәtəәn 2014-cü ildəә AzQAC özünün humanitar fəәaliyyəәt istiqaməәtinin 
daha çox şaxəәləәnməәsi, humanitar dəәstəәk verdiyi kövrəәk qrupların coğrafi miqyasının 
genişləәnməәsi fonunda özünün inkişaf vəә Beynəәlxalq təәmsilçiliyi istiqaməәtləәrindəә öz 
dinamikliyini qoruyub saxlamağa müvəәffəәq olmuşdur. Həәr zaman olduğu kimi bu dinamiklik vəә 
inkişaf ölkəә rəәhbəәrliyinin vəә şəәxsəәn ölkəә başçısı, AzQAC-ın Fəәxri üzvü, Zati-aliləәri cəәnab İlham 
ƏӘliyevin sayəәsindəә mümkün olmuşdur. Beləә ki, yerli vəә beynəәlxalq səәviyyəәdəә cəәmiyyəәtimizin 
aparıcı humanitar təәşkilatlarla rəәqabəәt apara bilməәsi üçün münbit şəәraitin yaradılmasında, 
xüsusiləә, müxtəәlif səәrəәncamların imzalanması, təәşkilat haqqında Qanunun qəәbul olunması, 
müvafiq qəәrarların verilməәsi vəә s. istiqaməәtləәrdəә ölkəә başçısının çox böyük rolu olmuşdur.  

2014-cü il üzrəә “İLLİK HESABAT”da əәtraflı olaraq həәyata keçiriləәn humanitar 
fəәaliyyəәtləәrimizləә tanış olacaqsınız. Amma, əәsas yadda qalan bir neçəә humanitar təәdbirləәr 
haqqında söhbəәt açmaq istəәyirəәm. 2014-cü il mayın 13-dəә qardaş Türkiyəә Cümhuriyyəәtinin 
Manisa vilayəәtinin Soma kəәndindəә kömür məәdəәnindəә qəәza baş vermişdir. Faciəәdəә 300-dəәn çox 
fəәhləә həәlak olmuş, 100-dəәk insan yaralanmışdı. AzQAC öləәnləәrin ailəәləәrinəә məәnəәvi vəә maddi 
dəәstəәk olmaq niyyəәti iləә təәcili fondların toplanması aksiyası elan edilmişdi. Ölkəәnin bütün 
təәbəәqəәləәrini əәhatəә edəәn insanların qoşulduğu bu aksiyada tez bir müddəәtdəә müvafiq simvolik 
maliyyəә vəәsaiti toplanılaraq təәrəәfdaşımız olan Türk Kızıl Ayı vasitəәsiləә həәmin həәlak olanların 
ailəәləәrinəә çatdırılmışdır. 2013-cü ildəәn başlayaraq, Ukraynada baş verəәn siyasi vəә həәrbi 
çəәkişməәləәrdəә yaranmış humanitar böhran da AzQAC-ın diqqəәtindəәn kəәnarda qalmamışdır. Bu 
böhranla əәlaqəәdar, Beynəәlxlaq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri Federasiyasının 
(Beynəәlxalq Federasiya) Ukrayna xalqına yardımı nəәzəәrdəә tutan ümumdünya müraciəәtinəә dəә 
AzQAC özünün maliyyəә imkanları çəәrçivəәsindəә dəәstəәk vermişdir. ƏӘn maraqlısı da budur ki, 
həәmin maliyyəә dəәstəәyi AzQAC-ın Bakı şəәhəәrindəә iaşəә obyektləәrindəә quraşdırılmış ianəә 
qutularından əәldəә olunmuş maddi vəәsait hesabına edilmişdir. Beləәcəә, Azəәrbaycan insanının 
humanizməә verdiyi ianəәsi AzQAC vasitəәsiləә nəәinki yerli səәviyyəәdəә, həәmçinin beynəәlxalq 
səәviyyəәdəә mövcud olan kövrəәk qruplara yönəәldilmişdir. 

AzQAC-ın beynəәlxalq uğurları da az olmamışdır. Beləә ki, Beynəәlxlaq Federasiyanın 
Konstitusiyasına dəәyişiklikləәrin olunması üzrəә İşçi Qrupda Avropa Zonasını müşahidəәçi 
qismindəә təәmsil etməәk üçün şəәxsəәn məәnim namizəәdliyim dəәstəәkləәnmişdir. Məәn  dəә bu sahəәdəә öz 
üzəәriməә düşəәn öhdəәliyi ölkəәmizi layiqincəә təәmsil edəәrəәk yerinəә yetirirəәm. Dünyanın əәn böyük 
humanitar təәşkilatı olan Beynəәlxalq Federasiyanın rəәhbəәrliyinin Avropa Zonasının təәmsilçiliyi 
təәrəәfindəәn namizəәdliyimin dəәstəәkləәnməәsindəә sözsüz ki, yerli səәviyyəәdəә AzQAC-ın inkişafına 
verdiyimiz töhfəәləәr durur. Bundan əәlavəә, AzQAC-ın İcraçı Katibinin Beynəәlxalq Həәrəәkatın 
gəәləәcəәk fəәaliyyəәtləәrini daha da geniş surəәtdəә təәşkil edəәcəәk 2 mühüm mövzu üzrəә formalaşdırılan 
İşçi Qrupların həәr ikisindəә təәmsil olunması, eləәcəә dəә İcraçı Katibin müavininin dəә Beynəәlxalq 
Federasiyanın Seçki Komissiyasında təәmsil olunması Milli Cəәmiyyəәtimizin kadr potensialının 
gücləәnməәsindəәn xəәbəәr verir.        

Təәşkilati inkişaf baxımından yadda qalan əәlaməәtdar tarixləәrdəәn biri dəә ilin sonunda 
dekabr ayının 4-dəә baş tutmuşdur. AzQAC vəә Azəәrbaycan Respublikası Təәhsil Nazirliyi 
arasında birgəә əәməәkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Uzun illəәrdəәn bəәri 
AzQAC özünün humanitar missiyasına insanları daha çox cəәlb etməәk üçün məәhz təәhsil 



ocaqlarında təәbliğat işləәrini aparmışdır. Bu Anlaşma Memorandumu həәmin humanizməә 
səәsləәnməә mexanizmləәrini daha konkret şəәkildəә özündəә əәks etdirməәkləә, gəәncləәrin bu Həәrəәkata 
qoşulmasında fəәallığını daha da artıracaqdır.  

2014-cü il əәrzindəә AzQAC özünün 2011-2015-ci illəәri həәdəәfləәyəәn Strateji Planından irəәli 
gəәləәn fəәaliyyəәtləәrin böyük qismini arxada qoya bilmişdir. Bu sahəәləәrdəәn Təәşkilati İnkişaf, 
Sağlamlıq vəә Qayğı, Gəәncləәr vəә Könüllüləәr, xüsusiləә dəә Fondların Artırılması vəә Gəәlirgəәtirməәni 
qeyd etməәk olar.  

Hesabat ilindəә digəәr illəәrdəә olduğu kimi şəәffaflıq, düzgün hesabat vəә daha çox yardım 
etməәk üçün əәzmkarlıqla çalışmışıq.  

Milli Cəәmiyyəәtimiz adından 2014-cü ildəә bizimləә birgəә humanitar missiya üzrəә fəәaliyyəәt 
göstəәrəәn vəә bu sahəәdəә dəәstəәyi olan həәr bir kəәsəә, hökuməәt vəә qeyri-hökuməәt təәşkilatlarına, biznes 
strukturlarına, beynəәlxalq təәşkilatlara, üzvləәrimizəә, gəәncləәrimizəә vəә xüsusi olaraq qürur 
məәnbəәyimiz olan könüllüləәrimizəә öz təәşəәkkürümü bildirirəәm.     
  
Dr. Novruz Aslanov 
Azəәrbaycan Qızıl Aypara  
Cəәmiyyəәtinin prezidenti, 
Milli Məәclisin deputatı 

 
 

Fövqəәladəә Hallara Hazırlıq vəә Cavabverməә (FHHC) 
 

Məәqsəәd:  
            2011-2015-ci illəәr üçün AzQAC-nin Strateji Planına  uyğun olaraq, insan həәyatını xilas 
etməәk naminəә,  Milli Cəәmiyyəәtin imkanlarını səәfəәrbəәr etməәkləә, fəәlakəәt vəә böhranlara daha 
hazırlıqlı olmaq vəә bununla da fəәlakəәtləәrdəәn sonra həәm ölkəә daxilindəә, həәm dəә xarici ölkəәləәrdəә 
reabilitasiyaya nail olmaqdır. 
 

Ümumi fəәaliyyəәtləәr:     
Həәr il olduğu kimi 2014-cü ildəә dəә müxtəәlif fəәlakəәtləәrdəәn (zəәlzəәləә, yanğın, sel-suların 

daşması vəә s.) zəәrəәr çəәkəәn insanlara humanitar vəә psixoloji yardımın göstəәrilməәsi davam 
etdirilmişdir.  

1. FHHC 2014-cü ildəә Kəәlbəәcəәr, İmişli, Ağsu, Xaçmaz, Goranboy, İsmayıllı vəә Masallı 
rayonlarından ümumilikdəә 65 nəәfəәrdəәn ibarəәt zəәrəәrçəәkmişəә (13 ailəәyəә) 7,125.70 
manat məәbləәğindəә humanitar yardım göstəәrmişdir;  

2. Avqust ayının 7-dəә AzQAC-nin Prezidenti, Milləәt Vəәkili Dr. Novruz Aslanovun 
iştirakı iləә Qazax rayonunda qurumun 11 səәrhəәdyanı rayon bölməәsinin səәdrləәri iləә 
geniş müşavirəә keçirilmişdir. Müşavirəәdəә rayon bölməәləәrinin işinəә daha çox 
könüllüləәrin cəәlb olunması, qarşılıqlı əәlaqəәləәrin operativliyi üçün kommunikasiya 
vasitəәləәrindəәn istifadəәnin gücləәndirilməәsi, fövqəәladəә hallara hazırlıq məәqsəәdiləә ilk 
yardım üzrəә insanların maarifləәndirilməәsi, tibbi-sosial qayğı sahəәsindəә işləәrin 
aparılmasına daha çox önəәm verilməәsi tapşırığı verilmişdir;  

3. Yuxarıda qeyd olunan müşavirəәdəәn sonra baş verəә biləәcəәk fövqəәladəә hallara hazırlıq 
işləәrinin həәyata keçirilməәsi məәqsəәdiləә AzQAC-nin Prezidenti müvafiq əәmr 
imzalamışdır. Bu əәmrəә əәsasəәn, 11 səәrhəәdyanı rayon bölməәsinin həәr birinəә 2 əәdəәd 
çadır verilmişdir. Çadırlar gəәrgin müharibəә şəәraitindəә mobil tibb məәntəәqəәsi vəә ya ilk 
yardım postu rolunu oynayacaq. Bundan əәlavəә, bütün bu rayon bölməәləәrinin 
əәməәkdaşları vəә könüllüləәri ilk yardım çantaları, Qızıl Aypara fəәrqləәndirici vəә 
müdafiəәedici emblemləәri əәks olunan xüsusi jiletləәr vəә önlükləәrləә təәchiz olunmuşlar; 

4. AzQAC-in İcraçı Katibinin tapşırığına əәsasəәn yaradılmış müvafiq İşçi Qrup FHHC 
şöbəәsinin rəәhbəәrliyi iləә AzQAC-nin “Fövqəәladəә Hallar Zamanı Fəәaliyyəәt Planı”-nın 
hazırlanması üzrəә işləәri davam etdirmişdir. 2014-cü ilin birinci yarımilliyinəә əәsasəәn 
Beynəәlxalq Federasiya təәrəәfindəәn göndəәrilmiş “Fövqəәladəә Hallar Zamanı Standart İş 
Qaydaları”  vəә “Fövqəәladəә Vəәziyyəәt vəә Ehtiyacların Qiyməәtləәndirilməәsi” təәlimat 



səәnəәdləәri Azəәrbaycan dilinəә təәrcüməә ediləәrəәk müvafiq şöbəәləәr arasında paylanılmış 
vəә müzakirəә olunmuşdur. Fövqəәladəә Hallar Zamanı Fəәaliyyəәt Planının hazırlanması 
işinin davamı olaraq AzQAC-ın yerli bölməәləәrindəәn lazımi məәlumatlar toplanılmış vəә 
təәhlil olunmuşdur. Planın tam hazırlanması 2015-ci ilin birinci yarımilliyinin 
sonunadəәk nəәzəәrdəә tutulmuşdur.                   

 
Təәchizat üzrəә: 

       2014-cü ilin yanvar – dekabr aylarında Kəәlbəәcəәr, İmişli, Ağsu, Xaçmaz, Goranboy, 
İsmayıllı vəә Masallı rayonlarında zəәrəәrçəәkmiş sakinləәrəә yardım göstəәrməәk məәqsəәdiləә 70 adyal, 
17 palaz, 17 məәtbəәx dəәsti, 24 əәrzaq bağlaması, 16 əәriştəәkəәsəәn, 28 yataq kisəәsi, 6 əәdəәd kanistr,  6 
əәdəәd səәyyar qaz plitəәsi,  2 əәdəәd lom, 1 əәdəәd balta, 5 əәdəәd dəәsmal, 9 əәdəәd bel (böyük),  31 yataq 
dəәsti,  7 gigiyenik dəәst vəә 3 əәdəәd çadır humanitar yardım kimi paylanılmışdır. Bundan əәlavəә, 23 
əәdəәd çadır vəә 55 əәdəәd Qızıl Aypara loqolu önlük hallara hazırlıq məәqsəәdiləә cəәbhəәyanı rayon 
bölməәləәrinəә fövqəәladəә iləә verilmişdir.        
 

Təәrəәfdaşlarla qarşılıqlı əәməәkdaşlıq üzrəә: 
FHHC şöbəәsi müxtəәlif fəәlakəәtləәrdəәn əәziyyəәt çəәkəәn insanlara yardım göstəәrilməәsi iləә 

yanaşı, həәm dəә təәrəәfdaşlarla fəәlakəәt riskləәrinin azaldılması məәqsəәdiləә müxtəәlif  layihəәləәr, 
təәdbirləәr, görüşləәrdəә  fəәal iştirak edir. 

 
Təәhlükəәsiz vəә Möhkəәm İcmaların Qurulması layihəәsi 

         
• Avstriya İnkişaf Agentliyi vəә Avstriya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәtinin maliyyəә vəә texniki 

dəәstəәyi iləә AzQAC 2012-ci ilin dekabr ayından etibarəәn, “Təәhlükəәsiz vəә Möhkəәm 
İcmaların qurulması” layihəәsinin yerinəә yetirilməәsinəә başlamışdır. Bu 3 illik layihəәnin 
birinci ilindəә İsmayıllı rayonunun Diyallı vəә Təәzəәkəәnd kəәndləәrindəә, ikinci ilindəә 
İsmayıllı şəәhəәri vəә İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı  vəә Tircan kəәndləәrindəә, üçüncü ilindəә 
isəә Qusar şəәhəәri vəә Qusar rayonunun Kuzum vəә Anıx kəәndləәrindəә işin aparılması nəәzəәrdəә 
tutulmuşdur;      

• 2014-cü ildəә layihəә çəәrçivəәsindəә İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı vəә Tircan kəәndləәrindəә 
yaradılmış Kəәnd İcma Qruplarına “Fəәlakəәt Riskinin Azaldılmasının (FRA) Terminləәri vəә 
Konsepsiyası” barəәsindəә təәlim keçirilmişdir. Daha sonra Kəәnd İcma Qruplarına 
“İştirakçılığı təәmin etməәkləә İmkanlığın vəә İmkansızlığın Qiyməәtləәndirilməәsi” (İİQ), onun 
məәqsəәdi, ondan istifadəә qaydaları vəә onun üstünlüyü barəәsindəә izahlar olunmuşdur. Kəәnd 
İcma Qruplarına İİQ-nin təәrkib hissəәsi olan “Fövqəәladəә Hadisəәləәrin (FH) 
Qiyməәtləәndirilməәsi Matrisi”, “Həәyati Vacib Elementləәr”, “İmkanlığın vəә İmkansızlığın 
Qiyməәtləәndirilməәsi” vəә “Fəәaliyyəәt Planının Təәrtib Olunması” cəәdvəәl vəә matrisləәr 
paylanılmışdır. Həәr bir Kəәnd İcma Qrupları kiçik qruplara bölünəәrəәk öz kəәndləәrindəәki 
real vəәziyyəәtəә əәsaslanan bu cəәdvəәl vəә matrisləәri doldurmuşlar. Doldurulmuş cəәdvəәl vəә 
matrisləәr təәqdim edilmiş, müzakirəә olunmuş vəә orda müfaviq dəәyişiklikləәr edilmişdir; 

• “Təәhlükəәsiz vəә Möhkəәm İcmaların Qurulması” layihəәsi çəәrçivəәsindəә İsmayıllı rayonunun 
Kürdmaşı vəә Tircan kəәndləәrindəә bir sıra təәdbirləәr həәyata keçirilmişdir. Bunlardan  “İlk 
yardım” təәlimləәri keçiriləәn zaman Kəәnd İcma Qruplarına İlk yardım çantalarının 
paylanılması, İcmalara (bel, lom, araba, vedrəә, iri çəәkic, külüng, dəәbilqəә, mıxçıxaran, 
yanğınsöndürəәn, eynəәk, respirator, əәlcəәk, kəәndir vəә s.) kimi texniki avadanlığın 
verilməәsi, fövqəәladəә hal zamanı özünü idarəә etməәsinəә dair xüsusi məәlumat vəә təәlimat 
guşəәləәrinin hazırlanması, “Ailəә Fövqəәladəә Hallara Hazırlıq Planı vəә Ailəәdəә 
təәhlükəәsizlik”, “İqlim Dəәyişkəәnliyinəә Adaptasiya” mövzularında təәlimləәr,  “İlk yardim, 
Axtarış vəә Xilasetməә”yəә dair simulyasiya təәlimləәri təәşkil olunmuşdur.  
 
 
 
 
Hökuməәt qurumları vəә Beynəәlxalq təәşkilatlarla əәməәkdaşlıq  



 
• 2014-cü il may ayının 5-dəә “Şəәhəәr Şəәraitindəә Riskləәrin Azaldılması” mövzusunda 
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəәti iləә birgəә AzQAC-nin fəәxri üzvü, ümummilli lider 
Heydəәr  ƏӘliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünəә vəә 8 may “Beynəәlxalq Qızıl Xaç 
vəә Qızıl Aypara  Günü”nəә həәsr  olunmuş təәdbir keçirilmişdir. İlk olaraq İsmayıllı 
rayonunun 100 nəәfəәr orta məәktəәb şagirdi xüsusi geyimdəә Beynəәlxalq Həәrəәkata dair əәyani 
vəәsaitləәrləә rayonun məәrkəәzi küçəәsindəә yürüş еtmişləәr. Sonra təәdbir İsmayıllı Gəәncləәr 
Məәrkəәzindəә davam etdirilmişdir. Təәdbirdəә gəәnc könüllüləәr Fövqəәladəә Hallara Hazırlıq, 
İlk Yardıma aid maarifləәndirməә yönümlü səәhnəәcikləәr, rəәsm əәsəәrləәrini vəә inşa yazılarını 
təәqdim etmişləәr;  

• 2014-cü il aprelin 18-dəә AzQAC, BQXK vəә FHN rəәsmiləәri arasında görüş keçirilmiş, 
hazırkı vəә gəәləәcəәk birgəә əәməәkdaşlıq perspektivləәri müzakirəә olunmuşdur; 

• 2014-cü ilin noyabr ayında AzQAC-nin FHN iləә əәməәkdaşlığını təәnzimləәyəәn işçi qrupu 
Nazirliyin rəәsmiləәri iləә görüşmüş, birgəә əәməәkdaşlığın perspektivləәrini müzakirəә etmişdir; 

• 2014-cü il mart ayının 1-dəә “Ümumdünya Mülki Müdafiəә günü” vəә sentyabr ayının 16-
da “Ümumdünya İlk Yardım günü”nəә həәsr olunmuş təәdbirləәr AzQAC-nin Sumqayıt 
şəәhəәr bölməәsi vəә FHN-nin Sumqayıt Regional Məәrkəәzi təәrəәfindəәn birgəә təәşkil 
olunmuşdur; 

• 2014-cü il aprelin 30-da AzQAC-ın Baş Qəәrargahında FHHC şöbəәsinin müdiri Fəәrid 
Seyidzadəә, Təәhlükəәsiz vəә Möhkəәm İcmaların Qurulması layihəәsinin koordinatoru Elşəәn 
Səәlimzadəә vəә İlk Yardım sektorunun rəәhbəәri Şahin Biləәndəәrli Beynəәlxalq Qızıl Xaç 
Komitəәsinin (BQXK) Azəәrbaycandakı Nümayəәndəәliyinin ƏӘməәkdaşlıq üzrəә nümayəәndəәsi 
Rasim ƏӘlləәzovla, Avstriya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәtinin İlk Yardım üzrəә eksperti Qernot 
Qromer vəә İlk Yardımın qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә BQXK-nin eksperti Meqan Turkinqton 
arasında fövqəәladəә hallar zamanı AzQAC-da İlk yardım mövzusunda görüş keçirilmişdir. 
Görüşdəә mövzu iləә əәləәqəәdar geniş fikir mübadiləәsi aparılmışdır. Görüş 2014-cü ildəә 
BQXK-nin dəәstəәyiləә AzQAC-nin İlk Yardım sahəәsinin effektivliyinin qiyməәtləәndirilməәsi 
çəәrçivəәsindəә keçirilmişdir; 

• 2014-cü il noyabr ayının 10-dan-12-dəәk Bəәrdəә şəәhəәrindəә BQXK-nin Bəәrdəә Yarım-
Nümayəәndəәliyi təәrəәfindəәn iqtisadi vəәziyyəәtin yaxşılaşdırılması layihəәsi çəәrçivəәsindəә 
fəәlakəәtləәr zamanı ehtiyacların qiyməәtləәndirilməәsi təәlimi təәşkil olunmuşdur. Təәlimin əәsas 
məәqsəәdi qiyməәtləәndirməәnin məәzmununun izahı, qiyməәtləәndirməә prosesinin qaydaları, 
texniki aləәtləәrin təәqdimatının təәşkilindəәn ibarəәt olmuşdur. Təәlimdəә AzQAC FHHC 
şöbəәsi, AzQAC Miqrasiya şöbəәsi vəә AzQAC Regional Məәrkəәz Koordinatorları, yerli 
bölməә səәdrləәri vəә gəәncləәr üzrəә təәlimatçılar iştirak etmışləәr; 

• İl əәrzindəә BQXK iləә əәməәkdaşlıq çəәrçivəәsindəә AzQAC-nin cəәbhəә xəәttindəә fəәaliyyəәt 
göstəәrəәn rayon bölməәləәrinəә İlk Yardım çantaları vəә xüsusi jiletləәr təәqdim olunmuşdur.  
 
Nailiyyəәt:  

-AzQAC vəә FHN arasında mövcud olan ƏӘməәkdaşlıq Sazişinəә dair fəәaliyyəәtləәrin təәrəәfdaşlıq 
qaydalarına uyğun şəәkildəә davam etdirilməәsi; 
-BQXK təәrəәfindəәn AzQAC FHHC sahəәsinəә diqqəәtin artması.   
-AzQAC daxili imkanları hesabına müxtəәlif fövqəәladəә hallara çavabverməәyəә hazır olmaq 
məәqsəәdiləә məәrkəәzi anbara zəәruri olan 10 əәdəәd gigiyenik dəәst, 5 əәdəәd səәyyar qaz plitəәsi vəә 40 
əәdəәd yataq dəәsti təәhvil vermişdir. 
 

Problemləәr: 
- Fövqəәladəә hallara hazırlıq vəә cavabverməә istiqaməәtindəә olan fəәaliyyəәtləәr üzrəә 

layihəәləәrin həәyata keçirilməәsindəә xarici donorlardan asılılıq; 
- Fəәaliyyəәtləәr üçün kifayəәt qəәdəәr maliyyəә vəәsaitinin olmaması; 

  -     Fövqəәladəә hallara hazırlıq vəә cavabverməә üzrəә milli planın olmaması; 
- Telekommunikasiya üzrəә mütəәxəәssisin olmaması; 
- AzQAC Fövqəәladəә Hallar Zamanı Fəәaliyyəәt Planının olmaması; 



- Məәrkəәzi anbarda fövqəәladəә hallar zamanı yardım təәminatı üçün kifayəәt qəәdəәr 
ehtiyatın olmaması.  

 
Sağlamlıq vəә Qayğı  

Məәqsəәd 
 
Səәhiyyəә maarifi vəә xidməәtləәri vasitəәsiləә insanların sağlam vəә təәhlükəәsiz həәyat sürməәsi naminəә 
bilikləәrin artırılması 
 
Icmaya ƏӘsaslanan Səәhiyyəә Maarifi 
 
Fəәaliyyəәtləәr 
Beynəәlxalq Federasiyanın “2020 Strategiyası”na vəә Azəәrbaycan Respublikası Səәhiyyəә 
Nazirliyi iləә bağlanmış Anlaşma Memorandumuna əәsasəәn, AzQAC Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsi 
təәrəәfindəәn ölkəә daxilindəә sağlamlıq sahəәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn dövləәt vəә qeyri-dövləәt 
təәşkilatları iləә sıx əәməәkdaşlıq nəәticəәsindəә il əәrzindəә əәhalinin maarifləәndirilməәsi məәqsəәdiləә 
infeksion vəә qeyri-infeksion (İİV/QİÇS, vəәrəәm, hepatit, ürəәk-‐damar, diabet, xəәrçəәng vəә s.) 
xəәstəәlikləәrləә bağlı ölkəәdəә səәhiyyəә üzrəә aktual mövzulara dair müxtəәlif maarifləәndirməә vəә 
təәbliğat təәdbirləәri təәşkil olunmuşdur. 

 
• AzQAC təәrəәfindəәn ölkəәdəә ana vəә uşaq ölümünün sayının azaldılması, qadın sağlamlığı 

haqqında bilikləәrin artırılması üçün 2014-cü ildəә müvafiq maarifləәndirməә işləәri 
aparılmışdır. AzQAC Nizami rayon bölməәsindəә gəәləәcəәk analar üçün “Hamiləәliyin 
qorunması” mövzusunda  seminar təәşkil olunmuş vəә onların müxtəәlif suallarını 
cavablandırmaq üçün aparıcı mütəәxəәssis həәkim-ginekoloq dəәvəәt olunmuşdur. 
Seminarda “Dəәcəәl Balam” ailəә vəә uşaq jurnalının nümayəәndəәsi dəә iştirak etmişdir;   

• Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsi təәrəәfindəәn il əәrzindəә ayrı-ayrı vaxtlarda AzQAC-nin 57 
nəәfəәr Baş Qəәrargah işçisi, Bakı Regional Məәrkəәzinin əәməәkdaşı vəә Regional Məәrkəәzəә 
daxil olan rayon bölməәləәrinin səәdrləәri, işçi heyəәti vəә könüllüləәri, Azəәrbaycan 
Gəәncləәrinin Avropaya İnteqrasiyası Təәşkilatının (AGAT) rəәhbəәrlik vəә işçi heyəәti, 
AzQAC-da istehsalat təәcrübəәsi kecəәn Azəәrbaycan Turizm İnstitutunun Sosial iş 
fakültəәsinin 3-cü kurs təәləәbəәləәri üçün Sağlam Həәyat təәrzi/Qeyri-İnfeksion Xəәstəәlikləәr, 
Stress, onun əәlaməәtləәri, simptomları, məәnfi vəә müsbəәt təәrəәfləәri, idarəә olunma üsulları 
vəә Psixososial dəәstəәyin göstəәrilməәsi mövzularında seminarlar təәşkil olunmuşdur.  
Seminar iştirakçıları Sertifikatlarla təәltif olunmuşdur.  

• AzQAC-nin Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsi il əәrzindəә təәrəәfdaş təәşkilatların həәyata keçirdiyi 
təәdbirləәrdəә dəә həәvəәsləә iştirak edib lazımı məәlumatları təәqdim etmişdir. Azəәrbaycan 
Diabet Liqasının Ləәnkəәran şəәhəәrindəә təәşkil olunmuş yay düşəәrgəәsindəә gəәncləәr vəә 
yeniyetməәləәr arasında həәm sağlamlıq, həәm dəә Beynəәlxalq Həәrəәkatın yaranması, 
fəәaliyyəәtləәri vəә Fundamental Prinsipləәri haqqında bilikləәr yayılmışdır; 

• QDA-nın dəәvəәti iləә Cəәlilabad rayonunda “Tütünsüz Həәyat” layihəәsinin təәqdimatında 
AzQAC Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsi əәməәkdaşları iştirak etmişdir. Təәdbirdəә Cəәlilabad 
rayonunun dövləәt strukturlarının rəәhbəәrləәri vəә gəәnc nümayəәndəә heyəәtinəә tütün vəә onun 
müxtəәlif növləәrinin insan orqanizminəә məәhvedici təәsiri haqqında məәlumat verilmiş vəә 
zəәrəәrli vəәrdişləәrdəәn azad olub sağlam həәyat təәrzini seçməәyəә müraciəәt olunmuşdur;  

• İl əәrzindəә AzQAC-nin Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsinin təәşkilatçılığı iləә Birləәmiş Milləәtləәr 
Təәşkilatı (BMT) vəә Ümumdünya Səәhiyyəә Təәşkilatı (ÜST) təәrəәfindəәn bəәyan edilmiş 
beynəәlxalq günləәr qeyd olunmuşdur; 

• AzQAC əәnəәnəәvi olaraq 7 Aprel “Ümumdünya Sağlamlıq Günü”nü qeyd etmişdir. 
2014-cü ildəә ÜST təәrəәfindəәn elan edilmiş günün şüarı “Kiçik Sancma-Böyük Təәhlükəә 
Məәnbəәyidir” olmuşdur. Azəәrbaycan Tibb Universitetinin Yoluxucu Xəәstəәlikləәr 
Kafedrası vəә Azəәrbaycan Uşaq vəә Gəәncləәr Sülh Şəәbəәkəәsi iləә birlikdəә təәşkil olunmuş 
təәdbirdəә 60 nəәfəәrdəәn artıq uşaq, yeniyetməә vəә gəәncəә qeyd olunan tarix haqqında geniş 



məәlumat verilmiş, milçəәk, ağcaqanad, gəәnəәləәr vəә digəәr infeksiya ötürücüləәri 
vasitəәsiləә törəәnəәn xəәstəәlikləәrləә mübarizəә, profilaktik təәdbirləәrin həәyata keçirilməәsinin 
vacibliyi izah olunmuşdur;   

• Dünyada 28 iyul tarixi  “Ümumdünya Hepatit Günü” kimi qeyd olunur. AzQAC bu 
günləә əәlaqəәdar bir çox şəәhəәr vəә rayon bölməәləәrinin təәşkilatçılığı iləә əәhalinin müxtəәlif 
təәbəәqəәləәri, İcra Hakimiyyəәti, səәhiyyəә, təәhsil vəә məәdəәniyyəәt ocaqlarında çalışan 
əәməәkdaşları, bir sıra icma arasında maarifləәndirici seminarlar həәyata keçirmişdir. 
Təәqdimatlar zamanı  hepatitləәri törəәdəәn viruslar (A, B, C, D),  hepatit xəәstəәliyi iləә 
əәlaqəәdar müayinəә vəә müalicəә, cəәmiyyəәtdəә bu xəәstəәliyəә olan yanaşmalar vəә davranışlar 
haqqında məәlumatlar öz əәksini tapmışdır; 

• 10 oktyabr “Ümumdünya Psixi Sağlamlıq Günü” ölkəәdəә ilk dəәfəә məәhz AzQAC-ın 
təәşəәbbüsü iləә 2004-cü ildəәn qeyd edilməәyəә başlamışdır.  AzQAC bu günləә əәlaqəәdar 1 
saylı  Respublika Psixiatriya Xəәstəәxanasının  reabilitasiya vəә uşaq şöbəәləәrindəә bəәdii-
musiqili təәdbir təәşkil etmişdir. Müalicəә alan 40 nəәfəәr uşaq vəә onlara xidməәt göstəәrəәn tibb 
işçiləәri qarşısında AzQAC konüllüləәrindəәn ibarəәt musiqi ansamblı çıxış etmişdir.  

• AzQAC təәrəәrfindəәn əәnəәnəәvi olaraq qeyd olunan növbəәti gün 1 Dekabr  
“Ümumdünya  QİÇS-ləә mübarizəә günü”dür. Bü gün Milli Cəәmiyyəәtin bir sıra şəәhəәr vəә 
rayon bölməәləәri Azəәrbaycan Respiblikası Səәhiyyəә, Gəәncləәr vəә İdman Nazirlikləәri, 
Respublika QİÇS-ləә Mübarizəә Məәrkəәzinin elan etdiyi “Avropa həәftəәsi” adlı 
təәşəәbbüsünəә qatılmışdır. Bakı, Sumqayıt şəәhəәrləәrindəә vəә regionlarda təәhsil ocaqlarında 
(Azəәrbaycan Neft Akademiyası, Bakı Slavyan Universiteti, Sumqayıt Dövləәt 
Universiteti vəә s.) 900-dəәn artıq müəәllim, təәləәbəә vəә yuxarı sinif şagirdinin iştirakı iləә 
seminarlar, görüşləәr təәşkil edilmışdir. Müxtəәlif təәhsil ocaqlarında gəәncləәr arasında test 
yoxlamalar aparılmışdır. Sevindirici haldır ki, müayinəә olunanlar arasında İİV-əә 
yoluxma halları qeydəә alınmamışdır. Ümumilikdəә, 15 mindəәn artıq insan bir həәftəә 
əәrzindəә  İİV-testdəәn keçmişdir.  

 
Hesabat dövründəә ümumilikdəә 55,000 nəәfəәr yuxarıda qeyd olunan mövzular əәtrafında  
maarifləәndirilmişdir. 
 
Könüllü təәməәnnasız qan donorluğunun inkişafı sahəәsindəә aparılan fəәaliyyəәtləәr 
 
Fəәaliyyəәtləәr 

AzQAC ölkəәdəә könüllü təәməәnnasız qan donorluğunun inkişafına dəәstəәk məәqsəәdiləә dövləәt 
qurumları, təәdris ocaqlarının nümayəәndəәləәri, icma üzvləәri, yeniyetməә vəә gəәncləәr arasında bir sıra 
fəәaliyyəәtləәr həәyata keçirmişdir. Buna könüllü qan donorlarından ibarəәt gəәncləәr qrupları 
şəәbəәkəәsinin yaradılması, Azəәrbaycanda könüllü təәməәnnasız qan donorluğunun inkişafı  
mövzusunda seminarların, görüşləәrin, qan aksiyalarının təәşkil olunması, çap materiallarının 
buraxılışı aiddir. İl əәrzindəә 5 qanverməә aksiyası təәşkil olunmuş vəә nəәticəәdəә 500 nəәfəәr könüllü 
olaraq qan vermişdir. 

• 2014-cü il iyunun 14-dəә “Ümumdünya Qan Donoru Günü”ndəә AzQAC vəә qan donorluğu 
işçi qrupunun1 təәşkilatçılığı vəә bir sıra dövləәt vəә QHT-ləәr, mütəәmadi könüllü qan 
donorlarının iştirakı iləә ilk dəәfəә olaraq Azəәrbaycan Gəәnc Qan Donorlarının 1-ci 
Forumunu Bakı şəәhəәrindəә təәşkil etmişləәr. Təәdbirdəә AzQAC-nin Prezidenti, mütəәmadi 
qan donoru olan Novruz Aslanov QDA təәrəәfindəәn “Fəәxri donor” mükafatı iləә, bir sıra 
fəәal qan donoru isəә Təәşəәkkürnaməәləәrləә təәltif olunmuşlar. 35 il əәrzindəә AzQAC-ın fəәxri 
üzvü vəә qan donoru olan Tahirəә ƏӘkbəәrovanın Forumun iştirakçılarına video müraciəәti 
nümayiş etdirilmişdir. Eyni zamanda təәdbirdəә iştirakçıları qan sahəәsindəә maraqlandıran 
suallar vəә bu sahəәnin inkişafına dair təәklifləәr səәsləәndirilmişdir. Təәdbirdəә Azəәrbaycan 
QAC-ın Vitse-Prezidenti Qafar ƏӘsgəәrzadəә vəә İcraçı Katib Bayram Vəәliyev iştirak 
etmişləәr. Sonda forum iştirakçıları Bakı Bulvarında bütün qan donorlarını təәbrik etməәk 
üçün qırmızı rəәngli şarları havaya uçurmuşlar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 İşçi qrupuna AzQAC-la yanaşı Azəәrbaycan Səәhiyyəә Nazirliyi nəәzdindəә İçtimai Səәhiyyəә vəә İslahatlar Məәrkəәzi (İSİM), Qan Donorları 
Assosiasiyası (QDA), Gəәncləәr üçün Təәhsil Məәrkəәzi (GTM), Azəәrbaycan Təәləәbəә Gəәncləәr Təәşkilatlar İttifaqı (ATGTİ) daxildir. 



• AzQAC vəә qan donorluğu işçi qrupunun təәşəәbbüsü iləә Bakı vəә Sumqayıt şəәhəәrləәri, 
İsmayıllı, Sabirabad vəә Təәrtəәr rayonlarında fəәaliyyəәt göstəәrəәn uşaq vəә yeniyetməәləәrin 
yaradıcılıq məәrkəәzləәri vəә tam orta məәktəәbləәrin şagirdləәri arasında “Qan həәyat 
məәnbəәyidir! Qan ver, həәyat xilas et!” adlı rəәsm müsabiqəәsi elan olunmuşdur. 156 
rəәsmdəәn mütəәxəәssisləәr təәrəәfindəәn seçilmiş 40 rəәsm əәsəәri Bakı şəәhəәrindəә yerləәşəәn Metro 
Park Ticarəәt vəә ƏӘyləәncəә Məәrkəәzindəә təәşkil olunan səәrgidəә nümayiş etdirilmişdir. Rəәsm 
işləәrinin qalibləәri əәn yaxşı ideya müəәllifləәri mükafatlandırılmışlar. Müsabiqəәyəә qatılan 
həәr bir şagird həәvəәsləәndirməә məәqsəәdiləә sertifikatla təәltif olunmuşdur.   

Hesabat dövründəә ümumilikdəә, 16,000 əәhali arasında bu sahəәdəә maarifləәndirməә işləәri 
aparılmışdır.    
İlk Yardım vəәrdişləәrinəә yiyəәləәnməәk üçün  fəәaliyyəәtləәrin genişləәndirilməәsi 
 
Fəәaliyyəәtləәr 

• 2014-cü ildəә BQXK-nin təәşəәbbüsü vəә dəәstəәyi, Avstriya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәtinin iştirakı 
iləә  AzQAC-ın İlk Yardım üzrəә fəәaliyyəәtinin, yerləәrdəә olan potensialının, bilik vəә 
bacarıqların vəә eyni zamanda lazımi təәdris, əәyani vəәsaitləәrinin mövcudluğuna dair Bakı, 
Sumqayıt şəәhəәrləәri vəә 9 rayonda qiyməәtləәndirməә prosesi həәyata keçirilmişdir. 
Qiyməәtləәndirməәnin sonunda AzQAC rəәhbəәrliyinəә hesabatlar vəә tövsiyyəәləәr təәqdim 
olunmuşdur. Avstriya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti AzQAC-ın İlk Yardım layihəәsinin özünün 
Tirol şəәhəәr bölməәsinin vasitəәsiləә dəәstəәk etməәsi arzusunu bildirmişdir. Layihəәnin 2015-
ci ildəә həәyata keşirilməәsi gözləәnilir.  

• İl əәrzindəә BQXK təәrəәfindəәn dəәstəәkləәnəәn vəә AzQAC İlk Yardım sektoru təәrəәfindəәn 
həәyata keçiriləәn təәlimləәrdəә AzQAC-ın səәrhəәdyanı 15 rayon bölməәsinin (Qazax, 
Ağstafa, Tovuz, Şəәmkir, Gəәdəәbəәy, Daşkəәsəәn, Gəәncəә, Goranboy, Göygöl, Təәrtəәr, Bəәrdəә, 
Ağdam, Ağcabəәdi, Füzuli, Beyləәqan) işçi heyəәti, gəәncləәr üzrəә təәlimatçıları vəә 
könüllüləәri, icma üzvləәri iştirak etmişləәr. İştirakçılara İlk Yardım təәdris proqramına 
daxil olan mövzular təәqdim olunmuş, müxtəәlif praktiki məәşğəәləәləәr həәyata keçirilmişdir. 
İştirakçılara İlk Yardım təәlimat kitabları paylanılmış, həәmçinin, İlk Psixoloji Yardım, 
onun nəә zaman, hansı şəәraitdəә vəә necəә göstəәrilməәsi haqqında da məәlumatlar 
verilmişdir.    

• İl əәrzindəә AzQAC-nin Sabunçu rayon bölməәsinin təәşəәbbüsü vəә təәşkilatçılığı iləә Sabunçu 
rayonunda yerləәşəәn Planlaşdırma vəә İqdisadiyyat Kollecinin təәləәbəәləәrinəә, həәmçinin 
Azəәrbaycan Dövləәt Pedaqoji Universiteti (ADPU),  Bakı Slavyan Universiteti, Turizm 
Universitetinin Milli Cəәmiyyəәtdəә İstehsalat təәcrübəәsi keçəәn ümumilikdəә 237 təәləәbəәsinəә vəә 
“Həәyat” Beynəәlxalq Təәşkilatının təәşkilatçılığı iləә 27 miqranta İlk Yardım vəәrdişləәri üzrəә 
seminarlar keçirilmişdir. Eyni zamanda beləә təәlimləәr AzQAC Baş Qəәrargahının 30 nəәfəәr 
işçi heyəәti üçün dəә təәşkil olunmuşdur.  

• Bakı şəәhəәri Badamdar qəәsəәbəәsindəә yerləәşəәn Kempinski hotelinin rəәhbəәrliyinin AzQAC-a 
müraciəәti əәsasında Kempinski hotelin nəәzdindəә olan “Aqua Park”-ın 14 xilasedicisi üçün 
pullu İlk Yardım təәlimi keçirilmişdir. Təәlimin sonunda iştirakçılara İlk Yardım vəәsaiti vəә 
İlk Yardım kursunu bitirməәk haqqında sertifikatlar təәqdim olunmuşdur. 

• AzQAC Avstriya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәtinin dəәstəәyiləә 2012-ci ildəәn başlayaraq,  İsmayıllı 
vəә Zaqatala rayonlarında “Təәhlükəәsiz vəә Möhkəәm İcmaların Qurulması” layihəәsini 
həәyata keçirir. Həәmin layihəә çəәrçivəәsindəә 2014-cü ildəә Şəәhəәr şəәraitindəә fəәlakəәt zamanı 
riskləәrin azaldılması mövzusunda İsmayıllı şəәhəәrindəә kütləәvi təәdbir keçirilmişdir. 
ƏӘhaliyəә əәyani ləәvazimatlardan istifadəә iləә ilk yardım edəә bilməә vəәrdişləәri üzrəә 
nümayişləәr təәqdim olunmuşdur. İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı kəәnd məәktəәbindəә  70 
iştirakçı arasında keçiriləәn simulyasiya təәdbirindəә Axtarış, xilasetməә vəә ilk yardım 
mövzusu üzrəә bilikləәr verilmişdir.  

• Həәr il sentyabrin ayının ikinci şəәnbəә günü Beynəәlxalq Həәrəәkat “Ümumdünya İlk Yardım 
Günü”nü müxtəәlif şüarlarla qeyd edir. 2014-cü ildəә şüar “Qəәhrəәman ol. Həәyat xilas et” 
olmuşdur. AzQAC təәrəәfindəәn bu günləә bağlı şəәhəәr vəә rayon bölməәləәrinin fəәal iştirakı vəә 



bir sıra təәrəәfdaş təәşkilatın əәməәkdaşlığı iləә (AGAT təәşkilatının nəәzdindəә yaranan “Bakı 
Biznes vəә Etika” akademiyasında, Fövqəәladəә Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional 
Məәrkəәzindəә vəә “Həәyat” Beynəәlxalq Humanitar Təәşkilatının “Qaçqın, qadın vəә gəәncləәr” 
məәrkəәzindəә) müxtəәlif təәdbirləәr həәyata keçirilmişdir. Təәdbirləәrdəә iştirakçılara Beynəәlxalq 
Federasiyanın 2013-2014-cü illəәrdəә çəәkilmiş İlk Yardım üzrəә animasiya filmləәri nümayiş 
etdirilmiş, əәyani vəәsaitləәr təәqdim olunmuşdur. İştirakçıların ümumi sayı 595 nəәfəәr 
olmuşdur. 
 
Hesabat dövründəә 5,224 nəәfəәr arasında bu sahəәdəә təәlimləәr vəә maarifləәndirməә işləәri 

aparılmışdır. 
 

Dəәrmanlara davamlı vəәrəәm xəәstəәləәrinin müalicəәsinəә nəәzarəәt  
 
Fəәaliyyəәtləәr 

AzQAC-ın “Dəәrmanlara Davamlı Vəәrəәmli xəәstəәləәrin müalicəә olunmasına  tibbi vəә  psixo-
sosial dəәstəәk” adlı layihəәsi 2014-cü ildəә dəә davam etdirilmişdir. Bu layihəә  çəәrçivəәsindəә  Bakının 
Yasamal, Nəәsimi, Binəәqəәdi rayonu üzrəә Vəәrəәm dispanserindəә qeydiyyatda olan vəә aktiv müalicəә 
proqramına qoşulan 25 vəәrəәmli xəәstəә iləә mütəәmadi olaraq təәşkil ediləәn görüşləәrdəә onların 
ehtiyacları, yaşayış imkanları, müalicəәnin gedişi, dəәrmanların  müsbəәt  təәsiri, onların yaratdığı 
fəәsadlar vəә s. qiyməәtləәndirməәk məәqsəәdiləә sorğular aparılmışdır. Layihəә çəәrçivəәsindəә il  əәrzindəә 1 
nəәfəәr dünyasını dəәyişmiş, 2 nəәfəәr müalicəәni uğurla bitirmiş, digəәr xəәstəәləәr isəә müalicəәni uğurla 
davam etdirirləәr.  

AzQAC 24 Mart “Ümumdünya Vəәrəәmləә Mübarizəә Günü”nü Kempinski Otelin 
əәməәkdaşları iləә birgəә keçirmişdir. Otelin 50-dəәn artıq işçi heyəәtinəә dünyada  vəә Azəәrbaycanda 
vəәrəәməә dair həәyata keçiriləәn layihəәləәr haqqında məәlumat verilmişdir. İştirakçılara vəәrəәmli 
xəәstəәləәrin vaxtında aşkarlanmasında həәr bir kəәsin rolu vəә cəәmiyyəәtdəә bu insanlara göstəәriləәn 
xidməәtləәrin lazımi qaydada təәşkil olunması bildirilmişdir. Eyni zamanda vəәrəәməә düçar olan 
xəәstəәləәrəә qarşı cəәmiyyəәtdəә təәcrid olunma vəә damğalanma davranışının da bu xəәstəәliyin geniş 
yayılmasında rolunun olması qeyd edilmişdir.   
	  

İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr 
 

Məәqsəәd: 
AzQAC-nin fəәaliyyəәtləәri haqqında məәlumatları Kütləәvi İnformasiya Vasitəәləәri (KİV) vəә 

ictimaiyyəәt arasında daha effektiv yaymaq, digəәr ölkəәləәrin Milli Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara 
Cəәmiyyəәtləәri, BQXK, Beynəәlxalq Federasiya vəә digəәr beynəәlxalq təәşkilatlarla əәməәkdaşlığın 
genişləәndirilməәsi üçün davamlı olaraq əәlaqəәləәr qurmaq. 
 

Fəәaliyyəәtləәr: 
• İl əәrzindəә AzQAC-nin Prezidenti Dr. Novruz Aslanov vəә qurumun İcraçı Katibi Bayram 

Vəәliyev BQXK-nin Azəәrbaycandakı Nümayəәndəәliyinin rəәhbəәri xanım Denise Duranla 
həәr iki qurum arasında mövcud olan əәməәkdaşlıq üzrəә fəәaliyyəәtləәri müzakirəә etməәk 
məәqsəәdiləә ümumilikdəә 5 rəәsmi görüş keçirmişləәr; 

• 2014-cü ilin aprel vəә noyabr aylarında AzQAC-nin təәşəәbbüsü vəә təәşkilatçılığı iləә 
Azəәrbaycanda fəәaliyyəәt göstəәrəәn Beynəәlxalq Həәrəәkatın təәrkib hissəәləәri olan BQXK, 
Beynəәlxalq Federasiya, Avstriya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti, Almaniya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti, 
İran Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti iləә birgəә əәməәkdaşlığın müzakirəәsini nəәzəәrdəә tutan 
koordinasiya görüşləәri keçirilmişdir;   

• 2014-cü il may ayının 7-dəә AzQAC İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr şöbəәsi vəә 
Təәşkilat İdarəәsinin təәşkilatçılığı iləә Bakı şəәhəәri, Milli İncəәsəәnəәt Muzeyindəә AzQAC-ın 
Fəәxri Üzvü, Ümummilli Lider Heydəәr ƏӘliyevin 91-ci il dönümü, həәmçinin “Ümumdünya 
Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Günü” münasibəәti iləә təәdbir keçirilmişdir. Təәdbirdəә 
Azəәrbaycanlı iş adamları, müvafiq dövləәt qurumları, beynəәlxalq təәşkilatların, yerli qeyri-



hökuməәt təәşkilatlarının nümayəәndəәləәri, xarici ölkəәləәrin səәfirləәri, AzQAC-ın Rəәyasəәt 
Heyəәtinin üzvləәri vəә s. iştirak etmişləәr; 

• İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq Təәşkilatı (İƏӘT) vəә FHN-nin təәşkilatçılığı iləә 2014-cü il 4-5 iyun 
tarixindəә Qəәbəәləә şəәhəәrindəә "İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq Təәşkilatının Fəәlakəәt riskinin idarəә 
olunması üzrəә 7-ci Beynəәlxalq Konfransı" keçirilmişdir. Konfransda İƏӘT-na üzv olan 
Azəәrbaycan, ƏӘfqanıstan, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan, Tacikistan, Türkiyəә vəә 
Türkməәnistan respublikalarının fövqəәladəә halların idarəә edilməәsi sahəәsindəә cavabdeh 
dövləәt qurumlarının rəәhbəәr vəәzifəәli şəәxsləәri, həәmçinin Birləәşmiş Milləәtləәr Təәşkilatı 
(BMT), BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF), BMT-nin Asiya vəә Sakit Okean ölkəәləәri üçün 
İqtisadi vəә Sosial Komissiyası, BMT-nin Humanitar Yardımlarının İdarəә Edilməәsi Ofisi 
(OCHA), Almaniya Texniki Yardım Federal Agentliyi (GİZ), Almaniya Beynəәlxalq 
ƏӘməәkdaşlıq Cəәmiyyəәti, Yaponiya Beynəәxalq ƏӘməәkdaşlıq Agentliyi (JİCA), Asiya 
Fəәlakəәtləәrəә Hazırlıq Məәrkəәzi, Asiya Fəәlakəәtləәrin Azaldılması Məәrkəәzi, İƏӘT-in Fəәlakəәt 
Riskinin İdarəә edilməәsi Regional Məәrkəәzi, "Freie" Universiteti, Məәrkəәzi Asiya Təәdqiqi 
GeoElmləәr İnstitutu, Beynəәlxalq Zəәlzəәləә Mühəәndisliyi vəә Seysmologiya İnstitutu, 
Almaniya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti, AzQAC-ın Vitse-Prezidenti Qafar ƏӘsgəәrzadəә vəә 
qurumun İnformasiya vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr şöbəәsinin müdiri Seymur Hümbəәtov 
iştirak etmişləәr; 

• Türkiyəәnin ölkəәmizdəәki səәfirliyinin binasında, Nuri Paşa Salonunda AzQAC-nin 
təәşəәbbüsü iləә Türkiyəәnin Manisa Vilayəәtinin Soma məәdəәnindəә baş vermiş faciəә zamanı 
həәyata keçiriləәn yardım kampaniyasında fəәal iştirak edəәrəәk fəәrqləәnmiş şəәxsləәr 
mükafatlandırılmışdır. Milləәt vəәkilləәrinin, KİV nümayəәndəәləәrinin, QHT rəәhbəәrləәrinin vəә 
məәdəәniyyəәt xadimləәrinin iştirakı iləә keçiriləәn təәdbirdəә AzQAC-nin  Prezidenti, 
Azəәrbaycan Respublikasının Milli Məәclisinin deputatı   Dr. Novruz Aslanov vəә 
Türkiyəәnin Azəәrbaycandakı Fövqəәladəә vəә Səәlahiyyəәtli səәfiri İsmail Alper Coşkun çıxış 
etmişləәr. Natiqləәr yaxın tarixin böyük faicəәsi olan Soma fəәlakəәtinin bütün türk 
dünyasının faciəәsi olduğunu vurğulamışlar. Çıxışçılar Azəәrbaycanın Somaya ilk yardım 
göndəәrəәn ölkəәləәrdəәn  olduğunu qeyd edəәrəәk AzQAC-nin  Somaya yardım kampaniyasını 
həәyata keçirəәn zaman ona dəәstəәk olan Milləәt Vəәkilləәrinəә, ictimai xadimləәrəә,  məәdəәniyyəәt 
nümayəәnləәrinəә sadəә Azəәrbaycan vəәtəәndaşlarına öz minnəәtdarlıqlarını bildirmişləәr;  

• “Bizim iki dövləәt arasında olan effektli münasibəәtləәr həәrtəәrəәfli vəә müxtəәlif sahəәləәri əәhatəә 
edir. Şadıq ki, bu əәməәkdaşlıqda Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkatının 
nümayəәndəәləәri yaxından iştirak edir” - bu sözləәri Azəәrbaycanda Almaniya Səәfirinin 
İqtisadi məәsəәləәləәr üzrəә 1-ci katibi Dr. Wolfgang Mössinger AzQAC-nin nümayəәndəә 
heyəәti iləә görüşdəә vurğulamışdır. ƏӘsas məәqsəәd Milli Cəәmiyyəәtin apardığı fəәaliyyəәtləәrin 
təәqdimatı, Almaniya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti iləә bu vaxta qəәdəәr qurulmuş nəәticəәli 
əәməәkdaşlıq vəә təәrtib olunmuş layihəәləәrin yüksəәk səәviyyəәdəә həәyata keçirilməәsidir. 
 
Beynəәlxalq səәfəәrləәr, təәmsilçilik, təәdbirləәrdəә iştirak 
 

• 2014-cü il 27-31 avqust tarixləәrindəә AzQAC Prezidenti, Milli Məәclisin Deputatı Novruz 
Aslanovun rəәhbəәrlik etdiyi Nümayəәndəә Heyəәti Qazaxstan vəә Qırğızıstanın Milli Qızıl 
Aypara Cəәmiyyəәtləәrinin fəәaliyyəәtləәri iləә tanış olmaq məәqsəәdiləә həәmin ölkəәləәrəә rəәsmi 
səәfəәr etmişdir. Səәfəәr zamanı Nümayəәndəә Heyəәti həәm Qazaxstan, həәm dəә Qırğızıstanın 
Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәrinin Prezidentləәri, Baş Katibləәri vəә digəәr əәməәkdaşları iləә 
görüşləәr həәyata keçirmişdir. Görüşləәrdəә AzQAC vəә Qazaxstan, həәmçinin, Qırğızstan 
Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri arasında mövcud olan əәməәkdaşlıq, gəәləәcəәkdəә nəәzəәrdəә tutulan 
yeni əәməәkdaşlıq perspektivləәri, təәşkilatlararası təәcrübəә mübadiləәsi vəә s. müzakirəә 
olunmuşdur;  

• 2014-cü ilin sentyabr vəә noyabr aylarında AzQAC-nin Prezidenti, Milli Məәclisin 
Deputatı Novruz Aslanov, AzQAC-ın İcraçı Katibi Bayram Vəәliyev vəә İcraçı Katibin 
müavini Şaban Şayev öncəә İsveçrəәnin Cenevrəә şəәhəәrindəә, sonra isəә Macarıstanın 
Budapeşt şəәhəәrindəә səәfəәrdəә olmuşlar. Səәfəәrləәrin məәqsəәdi dünyanın əәn böyük humanitar 
təәşkilatı olan Beynəәlxalq Federasiyanın Konstitusiyasına müvafiq dəәyişiklikləәrin 



olunması üzrəә İdarəә Heyəәtinin iclasında vəә Avropa Milli Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara 
Cəәmiyyəәtləәrinin iclasında Avropanı təәmsil edəәn nümayəәndəә kimi iştirak etməәk olmuşdur. 
Təәşkil olunan iclaslarda AzQAC-nin Prezidenti, Milli Məәclisin Deputatı Dr. Novruz 
Aslanov bu mövzu üzrəә Avropanı təәmsil edəәn nümayəәndəә kimi dəәyəәrli fikirləәr vəә 
təәklifləәr irəәli sürmüşdür; 

• 2014-cü il aprelin 07-28 tarixləәrindəә Cin Qızıl Xaç Cəәmiyyəәtinin(ÇQXC) dəәvəәti vəә 
təәşkilatçılığı iləә Pekin şəәhəәrindəә seminar keçirilmişdir. Seminarda AzQAC-nin Vitse-
Prezidenti Qafar ƏӘsgəәrzadəә iştirak etmişdir.Seminarın məәqsəәdi Avropa vəә Asiya 
ölkəәləәrinin Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri arasında birgəә əәməәkdaşlıq, 
fəәaliyyəәtləәr vəә bu vəә ya digəәr sahəәləәrdəә müzakirəәləәr olmuşdur. Daha sonra yuxarıda qeyd 
etdiyimiz Milli Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәrinin rəәsmiləәri ÇQXC-nin 
əәyaləәtləәrindəәki ofisləәrinəә səәyahəәt etmiş vəә gördükləәri işləәrləә yaxından tanış olmuşlar. 

• 2014-cü il 05-08 oktyabr tarixləәrindəә İsrailin Azəәrbaycandakı səәfirliyinin dəәstəәyiləә 
AzQAC-nin Prezidenti, Milli Məәclisin deputatı Dr. Novruz Aslanovun rəәhbəәrlik etdiyi 4 
nəәfəәrdəәn ibarəәt Nümayəәndəә Heyəәti İsrailin Magen David Adom Milli Cəәmiyyəәtinin 
rəәsmiləәri iləә görüşməәk, müzakirəәləәr aparmaq, ikitəәrəәfli əәməәkdaşlıq əәlaqəәləәrini 
genişləәndirməәk məәqsəәdiləә həәmin ölkəәyəә səәfəәr etmişləәr. Səәfəәr zamanı AzQAC-nin 
Nümayəәndəә Heyəәti İsrailin Magen David Adom Milli Cəәmiyyəәtinin İcraiyyəә 
Komitəәsinin səәdri Dr. Noam Yifrah vəә digəәr əәməәkdaşlarla görüş keçirmişdir. Görüşdəә 
həәr iki Milli Cəәmiyyəәt arasında mövcud olan hazırkı əәməәkdaşlıq səәviyyəәsi, birgəә həәyata 
keçirilmiş humanitar fəәaliyyəәtləәr vəә s. müzakirəә olunmuşdur. Görüşdəә həәmçinin həәr iki 
təәşkilat arasında mövcud olan ƏӘməәkdaşlıq Memorandumunun vaxtı daha 3 il müddəәtinəә 
uzadılaraq yenidəәn imzalanmışdır; 

• 2014-cü il 1-3 oktyabr tarixləәrindəә Gürcüstanın Tbilisi şəәhəәrindəә post sovet ölkəәləәrinin 
Milli Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri rəәhbəәrləәrinin görüşü keçirilmişdir. 
Görüşün məәqsəәdi 2012-ci ildəә Minskdəә keçirilmiş (“Belarus öhdəәlikləәri”) ötəәn görüşdəә 
qəәbul edilmiş qəәrar vəә öhdəәlikləәrin, onların bu vəә ya digəәr dəәrəәcəәdəә həәyata 
keçirilməәsinin müzakirəәsi, Beynəәlxalq Federasiya Konstitutyasına müəәyyəәn əәlavəә, 
dəәyişiklik vəә təәklifləәrin verilməәsi olmuşdur. Müzakirəә olunacaq məәsəәləәləәrəә hökuməәtləә 
işləәməәk, Fövqəәladəә Hallara Hazırlıq, Miqrasiya işləәri, regional əәməәkdaşlıq vəә s. daxil 
olmuşdur. Görüşəә qatılan AzQAC-ın Vitse-Prezidenti Qafar ƏӘsgəәrzadəә öz çıxışında 
xüsusiləә, Minskdəә qəәbul ediləәn öhdəәlikləәrin vəә qəәrarların həәyata keçirilməәsi işinin 
ölkəәmizdəә hökuməәtləә lazımi səәviyyəәdəә qurulması haqqında olmuşdur; 

• 2014-cü il əәrzindəә AzQAC-nin İcraçı Katibi Bayram Vəәliyev Beynəәlxalq Həәrəәkatın 
inkişafına hesablanan müxtəәlif seminarlar, konfranslar, iclaslar, təәlimləәr vəә s.dəә ölkəәmizi 
təәmsil etmişdir. O, 2014-cü il iyun ayında İtaliyanın Florensiya şəәhəәrindəә keçiriləәn Qızıl 
Xaç vəә Qızıl Ayparanın 9-cu Avropa Konfransında səәdr müavini kimi iştirak edəәrəәk 
AzQAC-ni təәmsil etmişdir. 

• 2014-cü ilin fevral ayında Gürcüstan Respublikasınınn Bakuriani şəәhəәrindəә “Təәhlükəәsiz 
vəә Möhkəәm İcmaların Qurulması” layihəәsinin birinci fəәaliyyəәt ilinin  yekun nəәticəәləәrinəә 
dair konfrans keçirilmişdir. Konfransda “Təәhlükəәsiz vəә Möhkəәm İcmaların Qurulması” 
layihəәsinin koordinatoru Elşəәn Səәlimzadəә, AzQAC-nin FHHC şöbəәsinin müdiri 
(layihəәnin rəәhbəәri) Fəәrid Seyidzadəә, AzQAC-nin İcraçı Katibinin müavini (layihəәnin 
hesabatçısı) Şaban Şayev, AzQAC-nin baş iqtisadçısı (layıhəәnin maliyyəәçisi) İradəә 
İbrahimova vəә AzQAC-nin İcraçı Katibinin müavini (Şəәrq İqlim Forum layihəәsinin 
koordinatoru) Ceyhun Mirzəәyev iştirak etmişləәr. Konfransda geniş müzakirəәləәr, fikir 
mübadiləәləәri aparılmış, Milli Cəәmiyyəәtləәrin təәcrübəәləәri haqqında məәlumatlar vəә layihəә iləә 
bağlı təәqdimatlar dinləәnilmişdir; 

• 2014-cü ilin dekabr ayında “Təәhlükəәsiz vəә Möhkəәm İcmaların Qurulması” layihəәsi iləә 
əәlaqəәdar Avstriya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti Gürcüstan Respublikasının Tiflis şəәhəәrindəә 
layihəәnin ikinci ilinin yekunlarına dair regional görüş keçirmişdir. Görüşdəә AzQAC-nin 
layihəә üzrəә əәməәdaşları Elşəәn Səәlimzadəә vəә Fəәrid Seyidzadəә iştirak edəәrəәk görüləәn işləәr 
haqqında geniş məәlumat vermişləәr; 



• 2014-cü il mayın 20-dəә AzQAC-nin on bir nəәfəәrdəәn ibarəәt işci heyəәti İran İslam 
Respublikasının Tehran şəәhəәrindəә İran Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin fövqəәladəә hallar 
zamanı fəәlakəәtləәrəә cavabverməә planı vəә krizisləәrin idarəә olunması mövzusunda təәşkil 
etdiyi 6 günlük seminarda iştirak etmişdir; 

• 2014-cü il 02-06 iyun tarixləәrindəә Macarıstan Respublikasının Budapeşt şəәhəәrindəә, 
Beynəәlxalq Federasiyanın Avropa Zona ofisi təәrəәfindəәn “Fəәlakəәt Zamanı Fəәlaliyyəәt 
Planı” iləә əәlaqəәdar məәşğəәləә keçirilmişdir. Məәşğəәləә zamanı ekspertləәr təәrəәfindəәn 
təәqdimatlar olunmuş, praktiki işləәr aparılmış vəә fəәlakəәt zamanı fəәaliyyəәt planının təәrtib 
olunmasına dair lazımi tövsiyyəәləәr verilmişdir. AzQAC-ın FHHC şöbəәsinin müdiri Fəәrid 
Seyidzadəә həәmin məәşğəәləәdəә iştrak etmişdir.  

• 2014-cü il 29 aprel 02 may tarixləәrindəә Türkiyəәnin İstanbul şəәhəәrindəә Türk Kızıl Ayının 
köməәyi, Beynəәlxalq Federasiyasının təәşkilatçılığı, Avropa regionuna daxil olan 17 Milli 
Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin iştirakı iləә Sağlam Həәyat Təәrzi vəә Qeyri-
İnfeksion Xəәstəәlikləәr üzrəә aparıcı təәlimatçılara təәlim keçirilmişdir. Təәlimdəә aşağıdakı 
mövzular əәhatəә edilmişdir: dörd qeyri-infeksion xəәstəәlik vəә riskli faktorlar, icma 
üzvləәrinəә sağlamlığa qarşı riskli davranışların müəәyyəәnləәşdirilməәsindəә vəә sağlam 
davranışları qəәbul etməәyəә başlanmasında yardım, sağlamlıq üzrəә məәqsəәdləәrin vəә 
fəәaliyyəәt planının yaradılması vəә icma üzvləәrinəә onların qeyri-sağlam davranışlarının 
dəәyişilməәsindəә dəәstəәk. AzQAC Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsinin müdiri Səәbinəә Məәhbubi-
İranın iştirakı iləә təәmsil olunmuşdur;   

• 27-31 avqust tarixləәrindəә AzQAC-ın fəәal gəәnc könüllüsü, mütəәmadi qan donoru Məәdaim 
Rəәhimli vəә “Qan Donorları Assosiasiyası”nın səәdri Fuad ƏӘsgəәrov Məәrakeş Krallığının 
Kasablanka şəәhəәrindəә təәşkil olunmuş Dünya Gəәncləәrinin XIV Forumunda iştirak 
etmişləәr. Forum Beynəәlxalq Qan Donorları Cəәmiyyəәtləәri Federasiyasının təәşkilatçılığı iləә 
keçirilmişdir.  Forumun əәsas məәqsəәdi dünya mütəәmadi gəәnc qan donorları arasında 
əәlaqəәləәri gücləәndirməәk, təәcrübəә mübadiləәsinəә dəәstəәk olmaq vəә fəәaliyyəәtin inkişafını 
təәnzimləәməәkdəәn ibarəәt olmuşdur. Forum çəәrçivəәsindəә təәmsilçiləәrimiz Beynəәlxalq Qan 
Donorları Cəәmiyyəәtləәri Federasiyasının prezidenti Gianfranco Massaro vəә Beynəәlxalq 
Gəәncləәr Komitəәsinin səәdri Alicia Simanetti iləә rəәsmi görüş keçirmiş vəә gəәləәcəәk müştəәrəәk 
layihəәləәri dəә müzakirəә etmişləәr 

• 2014-cü il 9-11 oktyabr tarixləәrindəә AzQAC-ın Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsinin müdiri 
Fransanın paytaxtı Paris şəәhəәrindəә Avropanın İlk Yardım üzrəә Bilik vəә Bacarıq Şəәbəәkəәsi 
(FAEEN) vəә Fransa Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti təәrəәfindəәn Avropa ölkəәləәrinin Milli 
Cəәmiyyəәtləәrinin İlk Yardım üzrəә  mütəәxəәssisləәri vəә Sağlamlıq Şöbəәləәrinin Rəәhbəәrləәri 
üçün təәşkil olunan illik görüşdəә iştirak etmişdir. Görüşün məәqsəәdi Milli Cəәmiyyəәtləәrin 
proqramlarının şəәbəәkəә vasitəәsiləә gücləәndirilməәsi olmuşdur. Görüşdəә şəәbəәkəәnin fəәaliyyəәti, 
bilik vəә bacarıqların mütəәmadi olaraq bölüşməәsi, öhdəәlikləәr, şəәbəәkəә vasitəәsiləә Milli 
Cəәmiyyəәtləәrin bir-birləәrinəә köməәyi vəә digəәr şəәbəәkəәləәrin Milli Cəәmiyyəәtləәrdəә İlk Yardım 
təәhsilinin gücləәndirilməәsinəә təәsiri işi müzakirəә vəә şəәrh olunmuşdur.  

• Belarus Respublikasının Minsk şəәhəәrindəә 2014-cü il 2-4 dekabr tarixləәrindəә qeyri-
infeksion xəәstəәlikləәr üzrəә MDB ölkəәləәrinin Milli Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara 
Cəәmiyyəәtləәrinəә (Azəәrbaycan, Belarus, Gürcüstan, Erməәnistan, Latviya, Litva, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan,  Rusiya, Türkməәnistan, Ukrayna) rus dilindəә seminar-məәşğəәləә 
təәşkil olunmuşdur. Təәdbirin təәşkilatçıları Beynəәlxalq Federasiyanın Avropa Zona ofisi vəә 
Belarus Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti olmuşdur. Seminarın əәsas məәqsəәdi sağlamlıq üzrəә yeni 
istiqaməәti təәqdim etməәkləә həәr bir Milli Cəәmiyyəәtdəә sağlamlıq, gəәncləәr vəә könüllüləәr 
şöbəәləәrindəә aparıcı təәlimatçıların hazırlanması vəә birgəә təәşəәbbüsləәrin irəәli sürülməәsi, 
gəәncləәr vəә könüllüləәrin bu sahəәdəә rolunun gücləәndirilməәsi, qeyd olunan mövzuya dair 
fəәaliyyəәtləәrin cəәmiyyəәt daxili, digəәr aidiyyatı olan vəә əәməәkdaşlıq ediləәn təәşkilatlarla 
təәşkil edilməәsidir. AzQAC Sağlamlıq vəә Qayğı Şöbəәsinin müdiri Səәbinəә Məәhbubi-İran 
bu seminar-məәşğəәləәyəә təәlimatçılardan biri kimi rəәsmi şəәkildəә dəәvəәt olunmuşdur. Eyni 
zamanda AzQAC Sağlamlıq vəә Qayğı şöbəәsinin İcmaya ƏӘsaslanan 
Sağlamlıq  proqramının rəәhbəәri Məәtanəәt Qaraxanova vəә Gəәncləәr Komitəәsisnin səәdri Laləә 
Nəәzəәrova iləә dəә təәmsil olunmuşdur. 	  



 
Beynəәlxalq Həәrəәkatı, Fundamental Prinsipləәr vəә Beynəәlxalq Humanitar Hüququn (BHH) 
əәsasının yayımı 

 
Məәqsəәd: 
Beynəәlxalq Həәrəәkatnın yaranması, tarixi, təәrkib hissəәləәri (BQXK, Beynəәlxalq Federasiya 

vəә Milli Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri), Həәrəәkatın Fundamental Prinsipləәri, Qızıl Xaç, 
Qızıl Aypara vəә Qızıl Kristal emblemləәrindəәn düzgün istifadəә qaydaları, Beynəәlxalq Humanitar 
Hüququn (BHH) əәsasları haqqında məәlumatları ictimaiyyəәt arasında yaymaq. 
 

Fəәaliyyəәtləәr: 
• İl əәrzindəә 1850 nəәfəәr Beynəәlxalq Həәrəәkatın yaranması, tarixi, təәrkib hissəәləәri, 

fəәaliyyəәtləәri, Fundamental Prinsipləәri, BHH-un əәsaslarını özündəә cəәmləәşdirəәn modul 
treyninq kursunu dinləәmiş, Bakı, Mingəәçevir, Sumqayıt, Ləәnkəәran, Sabirabad, Gəәncəә 
RM-‐dəәn 100 könüllü isəә modul treyninq təәlimatçısı kimi hazırlanmışdır. Həәmin 
təәlimatçılar rayonlarda əәhali üçün seminarlar həәyata keçirirləәr;  

• 2014-cü il əәrzindəә BQXK-‐nin dəәstəәyi iləә AzQAC-nin cəәbhəә bölgəәsindəә fəәaliyyəәt 
göstəәrəәn 3 Regional Məәrkəәz vəә 17 rayon vəә şəәhəәr bölməәsindəә çalışan gəәncləәr üzrəә 
təәlimatçılara 2 dəәfəә 3 günlük geniş seminar keçirilmişdir. Seminarın əәsas məәqsəәdi 
gəәncləәr üzrəә təәlimatçılara Beynəәlxalq Həәrəәkat, onun yaranması, tarixi, fəәaliyyəәtləәri, 
təәrkib hissəәləәri, Fundamental Prinsipləәri, BHH, AzQAC-‐nin yaranması, tarixi, 
fəәaliyyəәtləәri haqqında geniş məәlumat verməәk olmuşdur; 

• 2014-cü il aprelin 1-dəә  Azəәrbaycan Dövləәt Pedaqoji Universitetindəә (ADPU) 50 nəәfəәr I 
kurs təәləәbəәsinəә AzQAC yayım sektoru təәrəәfindəәn seminar keçirilmişdir;  

• 2014-cü il 29 avqust - 1 sentyabr tarixləәrindəә AzQAC-nin Baş Qəәrargahında Sumqayıt vəә 
Ləәnkəәran Regional Məәrkəәzinəә daxil olan rayon bölməәləәrinin səәdrləәri üçün geniş şəәkildəә 
yayım seminarı keçirilmişdir;    

• 2014-cü ilin avqust ayında AzQACın Baş Qəәrargahında istehsalat təәcrübəәsindəә olan Bakı 
Slavyan Universitetinin təәləәbəәləәrinəә yayım seminarı keçirilmişdir;  

• AzQAC-nin yayım sektoru təәrəәfindəәn 2014-cü il tarixindəә Bakı şəәhəәrindəә yerləәşəәn bir 
neçəә müəәssisəә vəә təәşkilatda  “Qızıl Xaç” vəә “Qızıl Aypara” emblemindəәn sui-istifadəә halı 
aşkar olunmuşdur. Düzgün aparılan məәlumatlandırma nəәticəәsindəә bir neçəә müəәssisəә vəә 
təәşkilatda mövcud Qanunvericiliyəә uyğun şəәkildəә sui-istifadəәnin qarşısı alınmışdır.  

• AzQAC-nin İnformasiy vəә Beynəәlxalq ƏӘlaqəәləәr şöbəәsi informasiya sahəәsindəә 2014-cü 
ilin yekunu olaraq:  

Televiziyalarda yayımlanan təәdbirləәr : 
1. İctiami Televeziyasında 33 təәdbirimiz yayımlanmışdır. 
2. Xəәzəәr Televiziyasında 15 təәdbirimiz yayımlanmışdır. 
3. Azəәrbaycan Dövlöt Televiziyasında 10 təәdbirimiz yayımlanmışdır. 
4. Azad Azəәrbaycan Televiziyasında isəә 4 təәdbirimiz yayımlanmışdır. 

Media vəә xəәbəәr-portalları : 
1. “Nəәzəәrmedia” xəәbəәr portalında 70 məәqaləә: 
2. “Avropa.az” saytında 25 məәqaləә:  

3. “Modern.az” saytında 40 məәqaləә: 
4. “APA.az” informasiya agentliyindəә 12 məәqaləә: 
5. “AzəәrTac” informasiya agentliyindəә 7 məәqaləә: 

Qəәzetləәrdəә çap edilmiş məәqaləәləәr : 
1. “Yeni təәfəәkkür” qəәzetindəә 320 məәqaləә : 
2. “Vışqa” qəәzetindəә 50 məәqaləә : 

 
Problemləәr: 
- Yayım materiallarının çap olunması üçün maliyyəә vəәsaitinin olmaması.  
- Yerli bölməәləәrdəә yayım təәlimatçılarının işəә cəәlb olunması üçün maliyyəә vəәsaitinin 

çatışmaması. 



  
Təәşkilati  İnkişaf 

 
Məәqsəәd: 
AzQAC-nin Komitəәləәrinin, Regional Məәrkəәzləәrinin, yerli bölməә vəә ilk təәşkilatlarının 

maddi-texniki bazasının vəә kadr potensialının gücləәndirilməәsi, məәrkəәzi vəә yerli səәviyyəәdəә 
səәməәrəәli vəә özünü doğruldan humanitar fəәaliyyəәtləәri həәyata keçirməәk məәqsəәdiləә Milli Cəәmiyyəәti 
milli vəә beynəәlxalq müstəәvidəә insanlara dəәstəәk olan güclü humanitar təәşkilata çevirməәk. 
 
        Fəәaliyyəәtləәr: 

• İl əәrzindəә AzQAC-nin Təәşkilat İdarəәsi əәsasəәn 2011-2015-ci illəәri nəәzəәrdəә tutan Strateji 
Planda göstəәriləәn vəәzifəәləәrin icrasını həәyata keçirmişdir. Dəәfəәləәrləә İdarəә rəәisi bu 
istiqaməәtdəә Katibliyin müxtəәlif şöbəәləәri iləә müzakirəәləәr aparmışdır. Müzakirəәləәrin 
nəәticəәsi olaraq ümumilikdəә, hesabat dövründəә Strateji Planda nəәzəәrdəә tutulan təәşkilati 
inkişafa dair qarşıya qoyulan vəәzifəәləәrin 70 %-nin öz həәllini tapması vəә digəәr 30%-nin 
isəә 2015-ci lin əәvvəәlindəә öz həәllini tapa biləәcəәyi müəәyyəәn edilmişdir; 

• Qızıl Xaç vəә Qızıl Ayparanın Birgəә Komissiyasının AzQAC Nizamnaməәsi üzrəә 
tövsiyyəәləәrini nəәzəәrəә alaraq Milli Cəәmiyyəәtin Prezidenti Dr. Novruz Aslanovun müvafiq 
əәmri iləә Nizamnaməәyəә əәlavəә vəә dəәyişiklikləәrin olunması vəә ümumiyyəәtləә yeni 
Nizamnaməәnin hazırlanması üzrəә Komissiya yaradılmışdır. Komissiyaya səәdrliyi 
AzQAC-ın Vitse-Prezidenti Qafar ƏӘsgəәrzadəә edir. 2014-cü il əәrzindəә Komissiya 4 dəәfəә 
görüşəәrəәk AzQAC Nizamnaməәsinin müvafiq maddəәləәrinəә əәlavəә vəә dəәyişiklikləәr 
etmişdir. Komissiyanın iclaslarında iştirak etməәk üçün BQXK vəә Beynəәlxalq 
Federasiyanın xüsusi nümayəәndəәləәri dəә təәyin olunmuşlar. Qeyd edəәk ki, yeni 
hazırlanacaq Nizamnaməә AzQAC-ın 2017-ci ildəә keçiriləәcəәk XXIV Baş Məәclisinəә 
təәsdiq üçün təәqdim olunacaq;  

• AzQAC-nin Baş Qəәrargahında təәşkilat idarəәsinin rəәhbəәrliyi iləә 2011-2015-ci illəәr üçün 
Strateji Planda nəәzəәrdəә tutulan kommunikasiya vəә informasiya texnologiyalarının yerli 
bölməәləәrdəә təәchiz olunması mövzusunda Katibliyin aidiyyatı şöbəәləәri iləә görüş 
keçirilmişdir. Görüşün davamı olaraq il əәrzindəә AzQAC-ın Baş Qəәrargahında Bakı, 
Sumqayıt vəә Ləәnkəәran Regional Məәrkəәzləәrinin rayon bölməә səәdrləәri vəә İdarəә Rəәisi-Vitse 
Prezident ƏӘziz Qocayev, Regional Məәrkəәz vəә Yerli Bölməәləәr üzrəә iş şöbəәsinin müdiri 
Ağayar Hüseynov arasında ayrı-ayrılıqda 3 görüş keçirilmişdir. Görüşdəә 2011-2015-ci 
illəәri əәhatəә edəәn Strateji Plana uyğun olaraq təәşkilati məәsəәləәləәrin öz həәllini tapması, 
xüsusiləә dəә Gəәncləәr vəә Könüllüləәr siyasəәtinin yerləәrdəә düzgün aparılması, Nizamnaməәyəә 
ediləәcəәk dəәyişiklikləәr, fəәaliyyəәt planı vəә hesabatların düzgün təәrtibatı vəә s. təәşkilati 
inkişaf məәsəәləәləәri müzakirəә olunmuşdur. 2011-2015-ci illəәr Strateji Planına əәsasəәn 
2014-cü ilin sonunadəәk bütün yerli bölməәləәrin kompyuter avadanlıqları iləә təәmin 
olunması qəәrarlaşdırılmışdır. Bu kimi göstəәriş bütün AzQAC rayon/şəәhəәr,sahəә 
bölməәləәrinin səәdrləәrinəә verilmişdir; 

• 2014-cü il dekabr ayının 4-dəә Azəәrbaycan Respublikası Təәhsil Nazirliyi vəә AzQAC 
arasında birgəә əәməәkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanması məәrasimi 
baş tutmuşdur. Memorandumu Azəәrbaycan Respublikasının Təәhsil Naziri cəәnab Mikayıl 
Cabbarov vəә AzQACnin Prezidenti, Milləәt Vəәkili Dr. Novruz Aslanov 
imzalamışlar. Memoranduma əәsasəәn, Təәhsil Nazirliyi AzQAC-nin təәhsil 
müəәssisəәləәrindəәki humanitar fəәaliyyəәtini dəәstəәkləәyəәcəәk. AzQAC isəә Təәhsil Nazirliyinin 
müraciəәti əәsasında təәhsil alanlara müvafiq humanitar sahəәləәrdəә seminar, təәlim, sessiya, 
kampaniya, yay düşəәrgəәləәri, az təәminatlı təәləәbəәləәrəә yardımlar vəә s. müvafiq dəәstəәk 
verəәcəәk. Həәmçinin, dövləәt ali təәhsil müəәssisəәləәrinin humanitar fakültəәləәrinin təәləәbəәləәri 
üçün AzQAC-ın strukturlarında istehsalat təәcrübəәsinin keçirilməәsinin təәşkil olunması da 
nəәzəәrdəә tutulmuşdur;  

• Cari il əәrzindəә AzQAC-ın bütün rayon, şəәhəәr, sahəә bölməәləәri təәrəәfindəәn müxtəәlif bayram 
günləәri münasibəәtiləә hümanitar yönümlü, eləәcəә dəә digəәr təәdbirləәr keçirilmişdir. AzQAC-
nin rayon vəә şəәhəәr,sahəә bölməәləәrindəә Ramazan, Qurban, Novruz bayramıları vəә 31 



dekabr “Dünya Azəәrbaycanlılarının Həәmrəәyliyi Günü” iləә əәlaqəәdar əәhaliyəә təәqdim 
olunan yardımların statistik göstəәriciləәri təәrtib olunaraq şəәffaflıq naminəә Milli 
Cəәmiyyəәtin rəәsmi internet səәhifəәsindəә işıqlandırılmışdır. Bu bayramlarda AzQAC öz 
daxili imkanları, təәrəәfdaş qurumlar vəә donor təәşkilatlarının dəәstəәyi iləә ehtiyacı olan 
insanlara humanitar yardımlar etmişləәr (əәsasəәn əәrzaq bağlamaları). Ümumi olaraq 
yardımlar aşağıdakı qaydada olmuşdur : 
 
-Novruz bayramında 3827 nəәfəәrəә - 68.000 manat; 
-Ramazan bayramında 4020 nəәfəәrəә - 76.934 manat;  
-Qurban bayramında 5.155 nəәfəәrəә - 75.404 manat;  
-Dünya Azəәrbaycanlılarının Həәmrəәyliyi Günü bayramında 2187 nəәfəәrəә 46.327 manat 
məәbləәğindəә. 

 
• Cari il əәrzindəә AzQAC-nin təәşkilat idarəәsi qurumun Nizamnaməәsinəә uyğun olaraq rayon, 
şəәhəәr vəә sahəә bölməәləәrindəә Hesabat - Seçki Konfranslarını təәşkil etmişdir. Konfranslarda 
idarəә vəә müəәssisəә təәşkilatlarının rəәhbəәrləәri, bölməәnin üzvləәri vəә könüllüləәrinin iştirakı 
təәmin olunmuşdur;   

• 2014-cü il dekabrın 19-da AzQAC Rəәyasəәt Heyəәtinin iclası keçirilmişdir. Təәşkilati 
inkişafa aid olan 2 məәsəәləә - “AzQAC əәməәkdaşlarının vəә könüllüləәrinin Təәhlükəәsizlik 
Qaydaları” vəә “AzQAC İnformasiya, Kommunikasiya vəә Sosial Media” siyasəәtləәri 
Rəәyasəәt Heyəәti təәrəәfindəәn təәsdiq olunmuşdur. İclasda həәmçinin, 2015-ci il mart ayının 
10-da AzQAC 95 illik yubileyinin təәntəәnəәli şəәkildəә qeyd olunması da qəәrara alınmış, 
mqvafiq komissiya yaraılmışdır. 

• 2014-cü il 14-18 aprel tarixləәrindəә Gəәncəә şəәhəәrindəә  BQXK-nin Bəәrdəә Yarım-
Nümayəәndəәliyi təәrəәfindəәn AzQAC-ın Gəәncəә Regional Məәrkəәzi iləә birlikdəә İqtisadi 
Təәhlükəәsizlik layihəәsi çəәrçivəәsindəә İlkin Qiyməәtləәndirməә təәlimatı təәşkil olunmuşdur. 
Təәlimatın əәsas məәqsəәdi qiyməәtlindirməәnin məәzmununun izahı, qiyməәtləәndirməә 
prosessinin qaydaları, texniki aləәtləәrin təәqdimatıdır. Təәlimatda AzQAC-ın Regional 
Məәrkəәz vəә Yerli Bölməәləәr üzrəә iş şöbəәsinin müdiri dəә iştirak etmişdir. Təәlimin sonunda 
bütün iştirakçılara Sertifikatlar təәqdim olunmuşdur; 

• 2014-cü il iyulun 4-dəә AzQAC-ın Regional Məәrkəәzləәr vəә Yerli Bölməәləәr üzrəә iş 
şöbəәsinin təәşkilatçılığı iləә Bakı Regional Məәrkəәzindəә rayon bölməә səәdrləәrinəә Beynəәlxalq 
Həәrəәkat haqqında seminar keçirilmişdir. Seminar AzQAC-ın İcraçı Katib Bayram 
Vəәliyev təәrəәfindəәn təәqdim olunmuşdur;  

• Cari ildəә Bakı RM-nin Nəәsimi, Nizami vəә Yasamal rayon bölməәləәrindəә İcraçı Katib 
Bayram Vəәliyev, İdarəә Rəәisi-Vitse-Prezident ƏӘziz Qocayev, Regional Məәrkəәzləәr vəә 
Rayon Bölməәləәri üzrəә iş şöbəәsi təәrəәfindəәn səәdrləәrin bilik vəә bacarıqları üzrəә yoxlamalar 
təәşkil olunmuşdur. Səәdrləәrəә işin düzgün qurulmasına dair bir çox istiqaməәtləәr üzrəә 
tapşırıqlar verilmişdir;  

• 2014-cü il dekabrın 3-dəә Saatlı rayon bölməәsinin təәşəәbbüsü vəә təәşkilatçılığı iləә 
“Humanitar məәqsəәdləәr üçün AzQAC Bölməәləәrinəә maliyyəә vəәsaitləәrinin cəәlb edilməәsi 
(Fundraising anlayışı)” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda İdarəә Rəәisi-Vitse-
Prezident ƏӘziz Qocayev, Regional Məәrkəәz vəә Yerli Bölməәləәr üzrəә iş şöbəәsinin, 
Fondların Artırılması vəә Gəәlirgəәtirməә şöbəәsinin müdirləәri vəә 15 rayon/şəәhəәr bölməә 
səәdrləәri iştirak etmişləәr. Seminarda Fandreyzinqin vəә gəәlirgəәtirməә məәnbəәləәrinin rayon vəә 
şəәhəәr bölməәləәrindəә inkişaf etdirilməәsi, gəәlirləәrin əәldəә olunması üzrəә təәcrübəә vəә fikir 
mübadiləәsi aparılmışdır; 

• 2014-cü il əәrzindəә təәşkilat idarəәsi rübləәr üzrəә Regional Məәrkəәz Koordinatorları iləә 
mütəәmadi görüşləәr keçirmiş, gündəәlik təәşkilati məәsəәləәləәri diqqəәt məәrkəәzindəә saxlmışdır. 
Yerli bölməәləәrin maddi-texniki bazasının gücləәndirilməәsi, istiqaməәtindəә 55 yerli İcra 
Hakimiyyəәti orqanına müvafiq məәktublar vəә müraciəәtləәr göndəәrilmişdir; 

• 2014-cü il üzrəә Baş Qəәrargaha yerli bölməәləәr təәrəәfindəәn köçürüləәn maliyyəә planının 
rübləәr üzrəә təәmin olunması təәşkil olunmuşdur; 



• Cari il əәrzindəә rayon, şəәhəәr bölməәləәri üçün masaüstü təәqvimləәr, standart qapı lövhəәləәri, 
döşlük nişanları, Qızıl Aypara loqolu maykalar, vizit kartları hazırlanmış, məәlumat 
kitabçası yeniləәnmişdir. 

 
Gəәncləәr vəә Könüllüləәr 

 
Ümumi məәqsəәd:  
AzQAC gəәncləәr vəә könüllüləәrin cəәlbolunma idarəәetməә sisteminin inkişaf etdirilməәsi  vəә 

bununla sosial cəәhəәtdəәn zəәif müdafiəә olunan vəә qayğıya ehtiyacı olan əәhaliyəә könüllü xidməәtin 
səәməәrəәliliyinin artırılması.  

2014-cü ildəә  Beynəәlxalq Federasiya təәrəәfindəәn ilin şüari “Gəәncləәr fəәaliyyəәtdəәdir” 
olmuşdur. Bu şüarla kütləәvi aksiyalar, kampaniyalar, dəәyirmi masalar, treyninqləәr, kurslar vəә s. 
təәdbirləәr keçirilməәsinəә yanvar ayından start verilmişdir. 

 
Küçəә vəә yollarda təәhlükəәsiz davranış vəәrdişləәrinin təәbliği 
 
AzQAC-ın 2011-2015-ci illəәr strategiyasına əәsaslanaraq küçəә vəә yollarda təәhlükəәsiz 

davranış vəәrdişləәrini təәbliğ etməәkləә əәhali arasında “Piyadaların təәhlükəәsizliyi naminəә” adlı 
təәbliğat yönümlü təәdbirləәrin  həәyata keçirilməәsi iləә əәlaqəәdar il əәrzindəә maarifləәndirməә işləәri 
aparılmışdır. Məәhz bu strategiyaya əәsaslanaraq AzQAC TRACECA 2 (Avropa, Qafqaz vəә 
Məәrkəәzi Asiya Nəәqliyyat Koridoru) Yol Təәhlükəәsizliyi adlı layihəәnin 2-ci məәrhəәləәsinəә 
Beynəәlxalq Federasiya iləә birlikdəә  qoşulmuşdur. Bu layihəә çəәrçivəәsindəә bir sıra təәdbir vəә eyni 
zamanda bu sahəәdəә yaxından iştirak edəәn vəә aidiyyatı olan nazirlikləәr, dövləәt strukturları, 
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti iləә əәməәkdaşlıq nəәzəәrdəә tutulur.  
 
Digəәr fəәaliyyəәtləәr 
 

• 02 fevral “Gəәncləәr günü” münasibəәtiləә iləә AzQAC Gəәncləәr Komitəәsi, Gəәncləәr vəә 
Könüllüləәr şöbəәsinin birgəә təәşkilatçılığı iləә Baş Qəәrargahda fəәal gəәncləәr üçün dəәyirmi 
masa təәşkil olunmuşdur. Təәdbir zamanı gəәncləәrləә AzQAC-da həәyata keçiriləәn humanitar 
fəәaliyyəәtləәrləә əәlaqəәli müxtəәlif mövzularda debatlar aparılmışdır; 

• 02 fevral “Gəәncləәr günü” münasibəәtiləә AzQAC Sumqayıt şəәhəәr bölməәsi dəә öz gəәnc 
könüllüləәri üçün əәyləәncəәli proqram təәşkil etmişdir. Proqramda Sumqayıt şəәhəәr 
bölməәsinin gəәncləәri vəә könüllüləәri təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn fəәaliyyəәtləәrin təәqdimatı 
olmuşdur. Gəәncləәr təәrəәfindəәn intellektual yarışma təәşkil olunmuş, fəәrqləәnəәn gəәnc 
könüllüləәrəә həәdiyyəәləәr təәqdim olunmuşdur; 

• AzQAC Gəәncləәr Komitəәsi, Gəәncləәr vəә Könüllüləәr şöbəәsinin birgəә təәşkilatçılığı iləә 
Novruz bayramı münasibəәtiləә 2 təәdbir həәyata keçirilmişdir:  
-Gəәnc Tamaşaçılar teatrında sosial cəәhəәtdəәn zəәif olan ailəәləәrdəәn ibarəәt olan 200 uşaq 
üçün tamaşa təәşkil olunmuşdur; 
-Talassemiya məәrkəәzindəә qan azlığından əәziyyəәt çəәkəәn uşaqlar üçün xəәstəәxanada təәdbir 
təәşkil olunmuşdur. Təәdbirdəә  ümumilikdəә, 70 uşaq 10 gəәnc könüllü iştirak etmişdir. 
Təәdbirdəә gəәnc könüllüləәr təәrəәfindəәn  uşaqlar üçün müxtəәlif nağıl səәhnəәcikləәri hazırlanmış 
vəә konsert proqramı təәqdim olunmuşdur. Uşaqların şiması feysart iləә bəәzəәdilmişdir. 
Uşaqlar üçün McDonalds təәrəәfindəәn həәdiyyəәləәr verilmişdir; 

• AzQAC-ın yaranma günü iləә əәlaqəәdar Azəәrbaycan Dövləәt Pedaqoji Universitetdəә 
dəәyirmi masa təәşkil olunmuş, gəәncləәrin bugünki problemləәri, gəәləәcəәk məәqsəәdləәri vəә digəәr 
məәsəәləәləәr sahəәsindəә bir neçəә qrup çəәrçivəәsindəә müzakirəәləәr aparıldıqdan sonra qruplar 
təәrəәfindəәn təәqdimatlar olmuşdur. Eyni zamanda Universitetdəә gəәncləәr arasında qanverməә 
aksiyası da təәşkil olunmuşdur; 

• 08 may “Ümumdünya Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Günü” iləә əәlaqəәdar İsmayıllı rayonunda 
təәdbir keçirilmişdir. Təәdbirdəә uşaqlar təәrəәfindəәn fövqəәladəә hallara, ilk yardıma həәsr 
olunmuş müxtəәlif səәhnəәcikləәr göstəәrilmiş, konsert proqramı təәşkil olunmuşdur. Sonda 
təәdbirdəә iştirak edəәn bütün məәktəәbliləәrəә həәvəәsləәndirici həәdiyyəәləәr təәqdim olunmuşdur; 



•  1 iyun “Uşaqların Beynəәlxalq Müdafiəәsi günü” münasibəәtiləә PakDad restoranında fiziki 
cəәhəәtdəәn zəәif olan uşaqlar üçün təәdbir keçirilmişdir. Orada uşaqlara yeməәk süfrəәsi təәşkil 
olunmuş, həәdiyyəәləәr təәqdim olunmuşdur. Uşaqların simaları feysart iləә bəәzəәdilmişdir; 

•  İyul ayında Müqəәddəәs “Ramazan bayramı” münasibəәtiləә AzQAC Gəәncləәr vəә Könüllüləәr 
şöbəәsinin daimi donor təәrəәfdaşımız olan Pakdad restoranlar şəәbəәkəәsinin dəәstəәyi iləә 
Nəәrimanov, Nizami rayonlarında, Sumqayıt şəәhəәrindəә 50 evdəә yaşayan kimsəәsiz yataq 
xəәstəәsinəә gəәnc könüllüləәr vasitəәsiləә əәrzaq bağlaması həәdiyyəә edilmişdir; 

•  Avqust ayında 6 gəәnc könüllü vəә AzQAC Gəәncləәr Komitəәsinin səәdri Şəәrq İqlim Forumu 
proqramı çəәrçivəәsindəә Gürcüstanda keçiriləәn gəәnc könüllüləәr üçün təәhsil yönümlü yay 
istirahəәt düşəәrgəәsindəә iştirak etmişləәr; 

• 1 dekabr “Ümumdunya QİÇS-ləә mübarizəә günü” iləә əәlaqəәdar QİÇS Məәrkəәzi iləә birgəә  
Neft Akademiyası, Azəәrbaycan Dövləәt Pedaqoji Universiteti, Sumqayıt Dövləәt 
Universitetindəә gəәncləәr arasında QİÇS-əә qarşı qan testinin nümunəәləәri götürülmüşdür. 
Həәmin testdəә 700 gəәnc iştirak etmişdi; 

• 5 dekabr “Ümumdünya Könüllüləәr Günü” münasibəәtiləә AzQAC Gəәncləәr Komitəәsi vəә 
Gəәncləәr vəә Könüllüləәr şöbəәsinin birgəә təәşkilatçılığı iləә 2 təәdbir həәyata keçirilmişdir: 
-Azəәrbaycan Respublikasının Səәhiyyəә Nazirliyinin tabeçiliyindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn 
Məәrkəәzi Qan Bankında könüllü qanverməә aksiyası təәşkil olunmuşdur. Təәdbirdəә Baş 
Qəәrargahın əәməәkdaşları, Milli Cəәmiyyəәtin Bakı şəәhəәrindəә yerləәşəәn rayon bölməәləәrinin 
əәməәkdaşları vəә könüllüləәri, Qan Donorları Assosiasiyasının könüllüləәri iştirak etmişləәr. 
Toplanılan qanlar qan azlığından əәziyyəәt çəәkəәn insanlar üçün təәməәnnasız istifadəәyəә 
yönəәldilmişdir; 
-Azəәrbaycanda yerləәşəәn uşaq yaradıcılıq məәrkəәzləәrindəә könüllü qan donorluğu iləә 
əәlaqəәdar rəәsm müsabiqəәsi elan olunmuşdur. Çəәkiləәn şəәkilləәrin səәrgisi Bakı şəәhəәrinin əәn 
böyük əәyləәncəә məәrkəәzləәrindəәn biri olan “Metropark”da nümayiş etdirilmişdir. Təәdbir 
musiqili əәyləәncəәli proqramla davam etdirilmiş vəә qalib gəәləәnləәrəә həәdiyyəәləәr təәqdim 
olunmuşdur. Butün  təәdbirləәr televiziya kanalları təәrəәfindəәn işıqlandırılmışdır;  

• AzQAC-ın Silahlara Qarşı Mübarizəә proqramı çəәrçivəәsindəә səәrhəәdyanı bölgəәləәrdəә həәyata 
keçiriləәn fəәaliyyəәtləәrin rəәngarəәngliyi o bölgəәləәrdəә gəәncləәrin asudəә vaxtının səәməәrəәli təәşkili 
üçün Gəәncləәr Məәrkəәzinin yaradılması iləә daha da zəәngiləәşir. 2014-cü ildəә AzQAC Qazax 
rayon bölməәsinin nəәzdindəә növbəәti Gəәncləәr Məәrkəәzi yaradılmışdır. Qeyd edəәk ki, Gəәncləәr 
Məәrkəәzləәri həәləә 2005-ci ildəәn BQXK-nin maliyyəә dəәstəәyi, AzQAC-nin təәşkilatçılığı iləә 
Silaahlara Qarşı Mübarizəә proqramı çəәrçivəәsindəә Milli Cəәmiyyəәtin cəәbhəә xəәttinəә yaxın 
əәraziləәrdəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn rayon bölməәləәrinin nəәzdindəә yaradılır. Bu Gəәncləәr 
Məәrkəәzləәrindəә şəәhid vəә aztəәminatlı ailəәləәr, mina vəә digəәr silah qurbanlarının uşaqları 
təәmannasız surəәtdəә təәşkil olunmuş kompüter vəә ingilis dili kurslarına cəәlb olunurlar. 
Hazırda AzQAC-ın beləә Gəәncləәr Məәrkəәzləәri Bəәrdəә, Füzuli, Ağdam, Təәrtəәr, Gəәdəәbəәy, 
Şəәmkir, Ağstafa, Gəәncəә, Goranboy, Ağcabəәdi vəә Qazaxd fəәaliyyəәt göstəәrirləәr. Gəәncləәr 
Məәrkəәzləәri müasir kompüter vəә mebel avdanlıqları iləә təәchiz olunmuşdur vəә bir otaqdan 
ibarəәtdir. Gəәncləәrin gün əәrzindəә bu məәrkəәzləәrdəә giriş-çıxışı səәrbəәstdir. 

 
Təәlimləәr: 
 

• 2014-cü il əәrzindəә AzQAC Gəәncləәr Komitəәsi, Gəәncləәr vəә Könüllüləәr şöbəәsinin birgəә 
təәşkilatçılığı iləә ümumilikdəә 700 gəәnc könüllüyəә Milli Cəәmiyyəәtin Yayım sektoru 
təәrəәfindəәn modul treyninq kursu (Beynəәlxalq Həәrəәkat haqqında) keçirilmişdir. AzQAC-
ın Bakı, Mingəәçevir, Sumqayıt, Ləәnkəәran, Sabirabad, Gəәncəә Regional Məәrkəәzləәrinin 80 
gəәnc könüllüsü isəә modul treyninqləә əәlaqəәdar təәlimatçı kimi hazırlanmışdır; 

• AzQAC-ın 7 Regional Məәrkəәzinin gəәncləәrləә iş üzrəә koordinatorları icma proqramı 
çəәrçivəәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn gəәnc könüllüləәrəә, rayon vəә şəәhəәr bölməәləәrinin gəәncləәr 
üzrəә təәlimatçıları vəә könüllüləәr üçün ümümilikdəә 90 nəәfəәrəә lider treyninq kursları 
keçirmişləәr; 



•  Cari ildəә AzQAC-ın Bakı, Sumqayıt, Ləәnkəәran, Gəәncəә, Mingəәçevir Regional 
Məәrkəәzləәrinin uşaq evləәrindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn 40 nəәfəәr gəәnc könüllüsü üçün sosial iş 
treyninqi keçirilmişdir. 

 
İqtisadi təәhlükəәsizlik 

 
Məәqsəәd:  
Cəәbhəә bölgəәsindəә yaşayan icmalarda müharibəәnin insanlara vurduğu zəәrəәrin azaldılması 

üçün iqdsadi təәhlükəәsizliyi təәmin etməәk.  
 

Fəәaliyyəәtləәr: 
2014-‐cü ildəә AzQAC BQXK-nın maliyyəә dəәstəәyi iləә cəәbhəә xəәttinəә yaxın kəәndləәrdəә 

müharibəәnin vurduğu zəәrəәr nəәtcəәsindəә sonradan sosial-‐iqtisadi cəәhəәtdəәn zəәifləәmiş icmalarda 
“İqtisadi Təәhlükəәsizlik” layihəәsini davam etdirmişdir. Layihəә çəәrçivəәsindəә cari ildəә Ağdam, 
Tovuz, Daşkəәsəәn vəә qisməәn Təәrtəәr rayonlarından ümumilikdəә 7 kəәnddəә əәhalinin sosial-‐iqtisadi 
durumunun gücləәndirilməәsi üzrəә fəәaliyyəәtləәr həәyata keçirilmişdir. 

Layihəә çəәrçivəәsindəә ehtyaclı ailəәləәrin vəә icmaların sosial durumu qiyməәtləәndiriləәrəәk 
onların öz istəәk vəә bacarıqlarına görəә müvafiq çəәrçivəәdəә yardımlarla (nağd pul vəәsaiti, icma 
təәşəәbbüsləәri) təәmin olunmuşlar. Layihəә çəәrçivəәsindəә həәyata keçiriləәn vəә insanlara ediləәn yardım 
haqqında məәlumat aşağıdakılardır: 
 
Rayonlar    Kəәndləәr       Nağd pul alanların sayı 

(ailəәyəә 1100 AzN) 
İcma layihəәləәrindəә 
Bəәhrəәləәnəәn ailəәləәrin sayı 

Ağdam Sarıcalı 128 170 
Şükürağalı 35  
ƏӘhməәdağalı  131 

Tovuz Koxanəәbi 22  
Ağdam 77  

Daşkəәsəәn  Alaxançallı 22  
Zilvan 2  

Təәrtəәr Həәsəәnqaya  27 
Cəәmi :  286 328 

 
 
Qeyd etməәk lazımdır ki, “İqtisadi Təәhlükəәsizlik” layihəәsi çəәrçivəәsindəә 2014-‐cü ildəә AzQAC-nin 
Daşkəәsəәn rayon bölməәsinəә yeni avtonəәqliyyat vasitəәsi, kompyuter avadanlıqları vəә s. təәchiz 
olunmuşdur. 
 
 

 
“Fandreyzinq” (fondların artırılması) vəә gəәlir-gəәtirməә 

 
Məәqsəәd: 
AzQAC-ın maliyyəә bazasının gücləәndirilməәsi məәqsəәdiləә maliyyəә məәnbəәləәrinin 

artırılması. 
 
Fəәaliyyəәt:   

• İl əәrzindəә şöbəәnin əәsas fəәaliyyəәti kimi AzQAC-nin maliyyəә bazasının gücləәndirilməәsi   
məәqsəәdiləә maliyyəә məәnbəәləәri artırılmış, ianəәləәrin toplanması işi yerinəә yetirlimiş, 
Cəәmiyyəәtin Strateji Planına uyğun olaraq müxtəәlif donorlarla əәməәkdaşlıq qurulmuş, gəәlir 
məәnbəәləәri şaxəәləәndirilmiş, mövcud olan işgüzar əәlaqəәləәr inkişaf etdirilmişdir. Bu 
məәqsəәdləә şöbəә təәrəәfindəәn bir sıra şirkəәt, bank, vəә s. obyektləәrin məәsul şəәxsləәri iləә işgüzar 



görüşləәr keçirilmişdir. Həәmin görüşləәrdəә AzQAC-nin humanitar missiyasına uyğun 
olaraq Cəәmiyyəәtləә mümkün ola biləәcəәk əәməәkdaşlıq sahəәləәri müzakirəә edilmişdir; 

• Cari il əәrzindəә Bakı şəәhəәrindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn müxtəәlif ticarəәt, iaşəә obyektləәri iləә 
razılıq əәldəә olunaraq həәmin yerləәrdəә humanitar fəәaliyyəәtləәrəә maliyyəә toplamaq məәqsəәdiləә 
müvafiq qaydada 50 əәdəәd yeni ianəә qutusu yerləәşdirilmişdir. İl əәrzindəә Bakı şəәhəәrindəә 
yerləәşdiriləәn ianəә qutularından gəәləәn gəәlir toplanaraq müvafiq qaydada AzQAC-nin 
humanitar fəәaliyyəәtləәri üçün mühasibatlığa məәdaxil edilmişdir. Qızıl Aypara loqolu ianəә 
qutularının yerləәrdəә yerləәşdirilməәsinin əәsas məәqsəәdi toplanan vəәsaitləәr hesabına 
aztəәminatlı insanlara, müalicəәyəә ehtiyacı olanlara, fövqəәladəә hallar vəә təәbii fəәalkəәtləәr 
zamanı zəәrəәr çəәkmişləәrəә, təәnha qocalara, kimsəәsizləәrəә müvafiq yardımlar etməәkdir;  

• Türkiyəәnin Manisa vilayəәtinin Soma kəәndindəә kömür məәdəәnindəә baş vermiş faciəә 
nəәticəәsindəә zəәrəәr çəәkmişləәrin ailəәləәrinəә yardım məәqsəәdiləә AzQAC təәrəәfindəәn dəәstəәk 
məәqsəәdiləә “Fundraising” (fond toplama) kampaniyası təәşkil olunmuşdur. Somaya dəәstəәk 
kampaniyasında 40.443 ABŞ dolları toplanılaraq Türk Kızıl Ayına təәqdim olunmuşdur;  

• İl əәrzindəә Ukraynada baş verəәn həәrbi münaqişəәləәrdəәn zəәrəәr çəәkəәn insanlara dəәstəәk 
məәqsəәdiləә Beynəәlxalq Federasiyanın yardım müraciəәtinəә qoşulan AzQAC ianəә 
qutularından 1 dəәfəәlik toplanan maliyyəә vəәsaitini - 5800 ABŞ dollarını – Ukrayna 
təәrəәfinəә təәqdim edilmişdir;  

• Cari ilin fevral ayında AzQAC-ın “Fundraising” vəә Gəәlirgəәtirməә şöbəәsinin razılaşması 
əәsasında Milli Cəәmiyyəәt donor olan “12 MAY” şirkəәti (şirkəәtəә aid restoranlar şəәbəәkəәsi vəә 
s. iaşəә obyektləәri var) arasında humanitar fəәaliyyəәtləәrəә donor dəәstəәyinin olması üzrəә 
Razılaşmasına Müqaviləәsi imzalanmışdır;  

• BQXK-nin Azəәrbaycandakı Nümayəәndəәliyi iləә 2014-cü ildəә Cəәmiyyəәtin “fundraising” 
sahəәsinin inkişafı məәqsəәdiləә mütəәmadi qaydada  görüşləәr keçirilmişdir. BQXK AzQAC-
ın bölməә əәməәkdaşları üçün “Fundraising” vəә gəәlirgəәtirməә üzrəә xüsusi seminarın 
keçirilməәsi vəә müəәyyəәn sayda ianəә qutularının istehsalına dəәstəәk olmuşdur;  

• “Fundraising” vəә gəәlirgəәtirməә fəәaliyyəәtinin müvafiq qaydada həәyata keçirilməәsi üçün 
şöbəәdəә lazımi məәlumat bazası yaradılmış, müvafiq norma vəә standartlar 
təәkmilləәşdirilmişdir; 

• Digəәr inkişaf etmiş ölkəәləәrin Milli Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәrinin 
təәcrübəәsinəә əәsaslanaraq vəә daha operativ qaydada ianəәləәrin toplanılması üçün yeni layihəә 
hazırlanmışdır. Layihəәnin əәsas məәqsəәdi ATM-ləәr (bankomat) vasitəәsiləә dəә ianəәnin 
mümkün olması vəә həәmin ianəәləәrin insanların ehtiyacına yönəәldilməәsindəәn ibarəәtdir. 
Bununla əәlaqəәdar müvafiq işgüzar görüşləәr keçirilmişdir. Layihəәnin gəәləәcəәkdəә həәyata 
keçirilməәsi üçün müvafiq işləәr görülür; 

• Cari ilin noyabr ayında AzQAC-nin İcraçı Katibinin maliyyəә, “fundraising” vəә 
gəәlirgəәtirməә üzrəә müavini Ceyhun Mirzəәyev, QAC Nizami rayon bölməәsinin səәdri Rəәna 
İbrahimova vəә QAC Sumqayıt şəәhəәr bölməәsinin səәdri Məәtanəәt Məәhəәrrəәmova Beynəәlxalq 
Federasiyanın Avropa Zona ofisi təәrəәfindəәn Macarıstanın Budapeşt şəәhəәrindəә keçiriləәn 
Maliyyəә Məәnbəәləәrinin artırılması üzrəә bilik vəә bacarıqların bölüşməәsi seminarında iştirak 
etmişləәr.   

 
 
AzQAC-nin 2014-cü il əәrzindəә ianəә qutularından toplanan vəәsait (bu məәlumat şəәffaflığı təәmin 
etməәk məәqsəәdiləә verilir) 
 
Obyektin adı 
 

5-20 
Fevral 

3-23 
Aprel 

11-24 
iyun 

19-28       
Avgust 

30-12 
Noyabr 

20-29 
Dekabr 

Ümumi 
məәbləәğ 
AZN 

Bazar Store 685.03 661.03 602.56 667.43 1034.77 726.4 4453.85 
Çudo-Peçka 809.62 911.75 714.97 493.74 772.38 539 4241.46 
Fresco market 
Səәbəәt market 

642.94 
44.46 

716.83 
128.96 

579.53 
106.33 

475.21 
121.24 

619.6 
167.33 

571.8 
58.80 

4233.03 
 

MUM 174.42 228.35 284.21 149.80 207.17 84.50 1128.45 



Favorit  market 34.43 33.15 15.83 14.25 302.5 435.7 835.86 
United Colors of 
Benetton 

92.06 87.07 150.77 134.7 206.5 100 771.1 

Al Chicken 160.71 173.27 178.46 140.18 112.60 ---- 765.22 
Pak Dad 48.10 131.69 35.09 187 166.71 175 743.59 
Bon Appetit 107.51 113.6 175.85 53.4 18 19 487.36 
Adidas 42.07 52.45 22.42 185.29 97.50 61 460.73 
Az.beyn.bank 36.29 10.38 183.16 100.54 76.5 20 426.87 
Happy Land 69.52 36.41 55.25 73.80 73.20 51 359.18 
Yedoy 35.94 44.55 49.24 61.49 72.60 46 309.82 
ASB bank 86.56 49.26 36.95 42.36 40.18 30 285.31 
Colin’s 44.98 29.60 30.39 99.11 61 ---- 265.08 
NLT Telekom 45.08 30 101.3 9.40 44.40 10 240.18 
Böyük Fırat 
restoranı 

86.13 26.17 36.8 22.96 67.50 ---- 239.56 

İmperator ---- 116.02 87.19 ---- ---- ---- 203.21 
Bebe 27.27 27.09 24.74 55.47 32 32 198.57 
Sevimli Dad 27.24 65.89 32.99 29.08 24.69 15 194.89 
KFC ---- ---- ---- ---- ---- 188 188 
Sbarro 67.79 58.79 13.06 24 16.60 ---- 180.24 
Pablosky 40.50 48.92 51.67 19.96 14.50 ---- 175.55 
Kotton 40.39 26.29 22.96 40.70 8.20 18 156.54 
Brandroom 41.43 56.5 14.89 29.81 7.60 6 156.23 
Sisley 41.17 5.94 31.18 28.2 17 12 135.49 
Villa Pizza ---- 36.85 23.79 12 24 29 125.64 
Sarı market ---- 28.81 19.73 31.08 20.80 21 121.42 
Nike 51.13 ---- 19.47 26.07 11.50 ---- 108.17 
Days Hotel ---- 36.10 18.30 ---- 51.60 ---- 106 
Mavi ---- ---- 22.89 28.47 35.50 13 99.86 
Pirosmani 21.50 18.14 12.10 5.20 20.30 19 96.24 
LİU JO 30 10.30 10.33 24.31 9.50 ---- 84.44 
Puma 27.45 ---- 19.22 25.70 ---- 8.80 81.17 
BƏӘM 69.80 ---- ---- 7.65 ---- ---- 77.45 
Kids Planet 17.35 17.53 10.35 20.90 10.50 ---- 76.63 
Coast 28.35 15.19 ---- 18.10 7.60 6 75.24 
Preimummart ---- ---- ---- ---- ---- 75 75 
Loft 18.35 17.04 8.55 12.65 ---- 13 69.59 
Kalinka 22.74 14.31 19.58 ---- ---- 12 68.63 
Asia 8.13 12 10.71 11.76 10.20 7 59.8 
AF Hotel ---- ---- ---- 59.50 ---- ---- 59.50 
ƏӘt vəә Süd 
məәhsulları 

---- 29.15 ---- 29.48 ---- ---- 58.63 

Cinnabon ---- 10.25 14.55 ---- ---- 29 53.8 
Game Center 14.56 ---- 25.15 6.60 ---- ---- 46.31 
BMW 16.74 ---- ---- 25.30 ---- ---- 42.04 
İstanbul Köftesi 29.36 ---- 12.20 ---- ---- ---- 41.56 
Greydes ---- ---- ---- ---- 40 ---- 40 
Playlife 18.03 19.24 ---- ---- ---- ---- 37.27 
Best food 9.28 20.99 6.81 ---- ---- ---- 37.08 
Lider-AS ---- ---- ---- ---- ---- 37 37 
Van Laack 10.03 ---- 5 15.13 ---- 6 36.16 
Cireybler ---- ---- ---- ---- ---- 35 35 



Nine West ---- 16.83 9.58 8.56 ---- ---- 34.97 
Alvadı market 9.69 13.31 11.60 ---- ---- ---- 34.6 
QAÇ ---- ---- ---- ---- 33.40 ---- 33.40 
Hoqqa ---- 14.88 11.20 5 ---- ---- 31.08 
Oasis   12.38 9.01 ---- 9.35 ---- ---- 30.74 
Kosmoland 27 ---- ---- ---- ---- ---- 27 
Bella2 11.30 ---- ----- ----- 15.43 ---- 26.73 
İstiot kafe 11.12 12.59 ---- ---- ---- ---- 23.71 
VVaffle-art ---- ---- ---- ---- ---- 20 20 
Yeni Həәyat 
klinikası 

16 ---- ---- ---- ---- ---- 16 

Mangal 12.83 ---- ---- ---- ---- ---- 12.83 
Kafe Sahil ---- ---- ---- ---- 6.63 ---- 6.63 
Maryam Gallery 6.62 ---- ---- ---- ---- ---- 6.62 
Sea View Plaza 5.40 ---- ---- ---- ---- ---- 5.40 
Kafe Life ---- ---- ---- ---- 3,08 ---- 3.08 

 
Cəәmi: 23.995 manat   
 
Aztəәminatlı insanlara yardım vəә dəәstəәk göstəәrməәk məәqsəәdiləә yaratdığı şəәraitəә görəә 

yuxarıda adları çəәkiləәn bütün təәrəәfdaş qurumlara, eləәcəә dəә, Cəәmiyyəәtləә əәməәkdaşlıq edəәn həәr bir 
kəәsəә (fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrəә) AzQAC adından təәşəәkkür edirik.  
 

Nailiyyəәtləәr: 
50 əәdəәd yeni ianəә qutusunun Bakı şəәhəәrindəә yerləәşdirilməәsi;  

  ATM-ləәr (bankomatlar) vasitəәsiləә ianəә edilməәsinəә dair layihəә hazırlanması vəә layihəәnin 
həәyata keçirilməәsi üçün ilkin nəәticəәləәrin əәldəә olunması;  

Onlayn internet vasitəәsiləә ianəә edilməәsinin təәşkili; 
BQXK təәrəәfindəәn AzQAC-ın fandreyzinq vəә gəәlirgəәtirməә sahəәsinin inkişafına diqqəәtin 

artmasına nail olmaq; 
Fandreyzinq vəә gəәlir-gəәtirməә fəәaliyyəәtinin müvafiq qaydada həәyata keçirilməәsi üçün 

məәlumat bazasının yaradılması,  müvafiq norma vəә standartların təәkmilləәşdirilməәsi; 
1 donor şirkəәtləә razılaşma müqaviləәsinin imzalanması. 

 
Problemləәr: 
1. Maarifləәndirməә işləәri üçün çap vəәsaitləәrinin nəәşrinəә maliyyəә vəәsaitinin olmaması.   

(toplanılan maliyyəә vəәsaitləәri birməәnalı olaraq ehtiyaclı insanlara xəәrcləәnir) 
2. İanəә qutularının hazırlanması üçün kifayəәt qəәdəәr maliyyəә vəәsaitinin olmaması. 

 
İcmaların İnkişafı  
 
Məәqsəәd: 

  Sosial vəә sağlamlıq faktorlarını nəәzəәrəә almaqla icmalarda imkansızlığın azaldılmasına 
nail olmaq.  

 
Fəәaliyyəәtləәr:    

• 2014-cü ildəә AzQAC-nin İcmaların İnkişafı Sektoru “2011-2015-ci il Strateji Plan”a 
əәsasəәn müntəәzəәm surəәtdəә fəәaliyyəәt planlarını hazırlayaraq Cəәmiyyəәtin Katibliyinəә təәqdim 
etmişdir. Fəәaliyyəәt istiqaməәti olaraq icmaların İnkişafı Sektoru Azəәrbaycan Respublikası 
əәrazisindəә ehtiyaclı icmaların araşdırılması, tapılması vəә onların sosial rifahının 
yüksəәldilməәsi istiqaməәtindəә təәdbirləәr görmüşdür; 

• Bu istiqaməәtdəә təәdbirləәrin təәşkil edilməәsi üçün sektor təәrəәfindəәn mütəәmadi olaraq 
donorlarla görüşləәr keçirilmişdir. Bu donorlar istəәr yerli, istəәrsəә dəә xarici donorlar 



olmuşdur. Sektor özünün əәməәkdaşlıq etdiyi əәnəәnəәvi donorları iləә dəә bir sıra layihəәnin 
həәyata keçirilməәsi iləә bağlı məәsəәləәləәri müzakirəә etmişdir; 

• Həәmçinin Katiblik təәrəәfindəәn sektora yönəәldiləәn təәşkilatların (Məәs: TAG Beynəәlxalq 
İnkişaf Təәşkilatı vəә s.) vasitəәsiləә reallaşdırmaq istəәdikləәri layihəәləәri - “Yağış suyunun 
içməәli suya çevrilməәsi”, “İcmalarda suyun qızların gigiyenik təәmizliyindəәki roluna nail 
olmaq” donorla müzakirəә olunmuşdur. Həәmçinin layihəәləәrləә bağlı donora təәklifləәr 
göndəәrilmiş vəә rəәyləәr bildirilmişdir. Bu layihəәləәrləә bağlı donorun son mövqeyi 
gözləәnilməәkdəәdir; 

• 2014-cü ildəә İcmaların İnkişafı sektorunun təәşkilatçılığı iləә “Müqəәddəәs Qurban Bayramı” 
münasibəәtiləә təәnha qocalar icmasına ediləәcəәk yardımlar iləә əәlaqəәdar aparılan danışıqlar 
nəәticəәsindəә “Səәba broyler” şirkəәti təәrəәfindəәn 8 əәdəәd əәrzaq bağlaması 8 təәnha qocaya 
təәqdim olunmuşdur; 

• 2014-cü il dekabrın 5-dəә “Beynəәlxalq Könüllüləәr günü” münasibəәtiləә Bakıda yerləәşəәn 
Qan Bankında  qanverməә aksiyası keçirilmişdir. Qan azlığından əәziyyəәt çəәkəәnləәr dəә 
ehtiyaclı icma olduqları İcmaların İnkişafı Sektorunun olaraq beləә bir təәdbirin əәrsəәyəә 
gəәtirməәsi təәqdirəә layiqdir. Sektor bu sahəәdəә Gəәncləәr vəә Könüllüləәr şöbəәsi iləә  əәməәkdaşlıq 
edilmişdir; 

• Katibliyəә sektor təәrəәfindəәn rüblük olaraq verilmiş fəәaliyyəәt planına əәsasəәn hesabatlar 
hazırlanmış vəә təәqdim edilmişdir.   

 
Humanitar yardım 

            Məәqsəәd: 
AzQAC-ın imkanlarını vəә insanlıgın gücünü səәfəәrbəәr edəәrəәk, müharibəәləәr nəәticəәsindəә 

zəәrəәr çəәkəәn insanlara, yardıma ehtiyacı olan ahıl, təәnha-xəәstəә, qaçqın vəә məәcburi köçkün 
ailəәləәrəә, aztəәminatlı ailəәləәrəә, təәbii vəә texnogen fəәlakəәtləәrdəәn zəәrəәr çəәkmiş insanlara müxtəәlif 
formada maddi vəә məәnəәvi köməәklik göstəәrməәk, humanitar dəәyəәrləәri rəәhbəәr tutaraq insanlar 
arasında məәrhəәməәt vəә xeyirxahlıq hissləәrini aşılamaq. 
 
            Fəәaliyyəәt: 

• AzQAC Katibliyinəә, Regional Məәrkəәzləәrəә vəә yerli bölməәləәrəә daxil olan çox sayda əәrizəә, 
telefon zəәngi vəә müxtəәlif səәpkili müraciəәtləәrəә Milli Cəәmiyyəәtin Humanitar Yardım 
şöbəәsi humanist prinsipləәri rəәhbəәr tutaraq fəәrdi qaydada baxmışdır. Həәr bir müraciəәt 
barəәsindəә müvafiq qəәrar qəәbul olunmuş vəә imkan daxilindəә humanitar  yardımla təәmin 
olunmuşdur;  

• Həәr həәftəәnin 3-cü günü AzQAC-ın Ali rəәhbəәrliyinin vəә Katibliyin Humanitar Yardım 
şöbəәsinin əәməәkdaşının iştirakı iləә Bakı Regional Məәrkəәzindəә yardıma ehtiyacı olan 
aztəәminatlı insanların qəәbulu təәşkil edilmişdir. Rayon bölməәləәrindəә dəә bu cür qəәbulların 
keçirilməәsi artıq bir çox yerli bölməәləәrin fəәaliyyəәtindəә öz əәksini tapmışdır; 

• İl əәrzindəә Cəәmiyyəәtin missiyasına aidiyyatı olan insanların rayon bölməәləәri üzrəә sayının 
dəәqiqləәşdirilməәsi vəә qeydiyyat siyahılarının təәrtibi işi davam etdirilmişdir. 
Aztəәminatlıların qeydiyyata alınması yerli bölməәləәrin özləәri təәrəәfindəәn müvafiq 
kateqoriyalara uyğun müəәyyəәnləәşdilmişdir; 

• İl əәrzindəә AzQAC-ın “Fundraising” vəә Gəәlirgəәtirməә şöbəәsinin fəәaliyyəәtləәri əәsasında Milli 
Cəәmiyyəәtəә daxil olan ianəәləәrdəәn formalaşan maliyyəә iləә Humanitar Yardım şöbəәsi 
təәrəәfindəәn 150 qutu (150 ailəәlik) əәrzaq bağlaması hazırlanaraq Məәrkəәzi Anbara təәhvil 
verilmişdir. Bu fəәaliyyəәt AzQAC-ın 2011-2015-ci illəәr üçün olan Strateji Planına uyğun 
şəәkildəә həәyata keçirilir.  

           
            “Məәrhəәməәt sorağında”  layihəәsi 
  
Bakı şəәhəәrindəә yaşayan vəә qeydiyyatda olan bir qrup daha çox yardıma vəә tibbi–sosial qayğıya 
ehtiyacı olan insanın rifahını qisməәn dəә olsa yaxşılaşdırmaq məәqsəәdi iləә AzQAC Prezidenti Dr. 
Novruz Aslanovun təәşəәbbüsü vəә maliyyəә dəәstəәyi 01 avqust 2008-ci il tarixindəәn başlanmış 
“Məәrhəәməәt Sorağında” layihəәsi 2014-cü ildəә dəә davam etdirilmişdir. 



• “Məәrhəәməәt Sorağında”  layihəәsinin  hesabat ilindəә Bakı Regional Məәrkəәzinin strukturuna 
daxil olan 11 rayon bölməәsi üzrəә layihəә çəәrçivəәsindəә Milli Cəәmiyyəәtin Prezidentinin 
təәşəәbbüsünəә qoşulmuş rayon bölməә səәdrləәrinin dəә maliyyəә dəәstəәyi - şəәxsi vəәsaitləәri iləә 
ediləәn yardımlar da nəәzəәrəә alınmaqla ümumilikdəә 48 insana həәr ay 456 manatlıq zəәruri 
əәrzaq vəә tibbi – sosial xidməәt üzrəә yardım göstəәrilmişdir; 

• 2014-cü il əәrzindəә layihəә çəәrçivəәsindəә 567 nəәfəәr qeydiyyatda olan aztəәminatlıya 5.409 
manat dəәyəәrindəә zəәruri əәrzaq məәhsulları humanitar yardım kimi təәqdim olunmuşdur; 

•  Ümimilikdəә layihəәnin əәvvəәlindəәn ötəәn müddəәt əәrzindəә (avqust 2008-dekabr 2014) layihəә 
iləә əәhatəә olunmuş 3862 nəәfəәr aztəәminatlı insana 37.000 manat məәbləәğindəә zəәruri əәrzaqla 
yardım edilmiş, könüllü olaraq 6 növ müxtəәlif tibbi–sosial xidməәtləәr (qan təәzyiqinin 
ölçülməәsi, xəәstəәyəә iynəәnin vurulması, təәmizlik işləәrinin aparılması, dəәrmanla köməәk vəә 
s.) xidməәt göstəәrilmişdir. 

          	  
           ƏӘməәkdaşlıq vəә humanitar təәdbirləәr: 
 

• AzQAC-ın Humanitar Yardım şöbəәsi respublikada fəәaliyyəәt göstəәrəәn müxtəәlif 
beynəәlxalq, yerli humanitar vəә özəәl təәşkilatlarla (şirkəәtləәrləә) əәməәkdaşlıq üzrəә müxtəәlif 
səәviyyəәdəә işləәr aparmışdır; 
Hesabat ilindəә AzQAC-la səәməәrəәli əәməәkdaşlıq edəәn İran Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin 
Bakı şəәhəәrindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn klinikasının (Nümayəәndəәliyinin) işi xüsusi qeyd 
olunmalıdır. Bu müddəәt əәrzindəә İran Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin Bakı şəәhəәrindəә fəәaliyyəәt 
göstəәrəәn klinikasında 414 nəәfəәr aztəәminatlı xəәstəәnin təәməәnnasız  tibbi müayinəәdəәn 
keçməәsi üçün köməәklik göstəәrilmişdir. Təәməәnnasız göstəәrilmiş tibbi müayinəәnin dəәyəәri 
24.840 manat təәşkil etmişdir; 

• AzQAC-ın daim diqqəәtindəә olan insanların iştirakı iləә müxtəәlif xeyriyyəә təәdbirləәri vəә 
görüşləәr təәşkil olunmuşdur. Hesabat dövründəә AzQAC-ın yerli bölməәləәri təәrəәfindəәn dəә 
ümumilikdəә beləә humanitar–xeyriyyəә təәdbirləәri həәyata keçirilmişdir. Bu təәdbirləәrdəә 
yüzləәrləә aztəәminatlı insanlar, valideyn qayğısından məәhrum olmuş uşaqlar iştirak etmiş, 
onlara müxtəәlif yardımlar paylanılmış, onlar üçün süfrəәləәr açılmış, əәyləәncəәli proqramlar 
təәşkil edilmişdir; 

• Qarşılıqlı əәməәkdaşlıq çəәrçivəәsindəә AzQAC-ın rəәsmi donor təәrəәfdaşlarından olan “12 
MAY” şirkəәti, şəәxsəәn şirkəәtin rəәhbəәri - Azəәrbaycan Sambo Federasiyasının Vitse-
Prezidenti Hacı Səәbuhi Rəәcəәbin təәşəәbbüsü vəә dəәstəәyi iləә xalqımız üçün əәziz olan bayram 
günləәrindəә təәnha vəә kimsəәsiz qocalar üçün humanitar yardımlar təәqdim olunmuşdur 
(xüsusiləә əәrzaq bağlamaları). 

    	  
 
 
 
Nailiyyəәtləәr: 
Həәr  il olduğu kimi 2014-cü ildəә dəә humanitar yardım fəәaliyyəәtləәrindəә əәvvəәlki illəәrəә 

nisbəәtəәn keyfiyyəәtcəә irəәliləәyiş əәldəә olunmuşdur;  
 AzQAC-ın humanitar fəәaliyyəәtləәri üçün istifadəә olunan maliyyəә vəәsaitinin daxil olması 
üzrəә məәnbəәləәrin sayı müxtəәlifləәşəәrəәk çoxalmışdır; 

AzQAC–ın şəәhəәr vəә rayon bölməәləәrinin “Fundraising” vəә Gəәlirgəәtirməә üzrəә bilik vəә 
bacarıqlarının artırılması hesabına humanitar yardımlar üçün daha çox maliyyəә vəәsaitinin 
formalaşdırılması müşahidəә olunmuşdur;       
          
          	   Problemləәr: 

Maliyyəә vəәsaitinin kifayəәt qəәdəәr olmamasına görəә humanitar yardım məәqsəәdiləә lazım 
olan əәrzaq, ləәvazimat vəә avadanlıqların AzQAC-ın Strateji Planında nəәzəәrdəә tutulan miqdarda vəә 
sayda formalaşdırılmasına həәləә dəә nail olunmamışdır.  
       

Miqrasiya vəә miqrantlar diqqəәt məәrkəәzindəә 



Ümumi məәlumat 
Dünyada baş verəәn mövcud ictimai-siyasi təәlatümləәrin səәbəәb olduğu fırtınalar birinci 

növbəәdəә insanlara vəә onların həәyat şəәraitinəә zəәrbəә vurur. Onlar normal həәyat ritmini itirir vəә 
məәcburiyyəәt qarşısında təәhlükəәsizlik vəә qazanc əәldəә etməәk üçün  doğma vəәtəәnləәrini təәrk etməәli 
olurlar. Üz tutduqları yerləәrdəә cəәmiyyəәtəә inteqrasiya olmaq o qəәdəәr dəә asan olmur, müxtəәlif 
problemləәrləә üzləәşirləәr vəә nəә edəәcəәkləәrini, hara müraciəәt edəәcəәkləәrini bilmirləәr. Beləәlikləә dəә, çox 
asanlıqla təәnzimləәnməәyəәn miqrasiyanın riskləәri iləә üz-üzəә qalırlar. Miqrasiya həәm yeni imkanlar, 
həәm dəә müxtəәlif çəәtinlikləәr gəәtirəә biləәr. Məәlumatlı vəә təәnzimləәnəәn miqrasiya inkişafa vəә rifaha 
səәbəәb olduğu halda, məәlumatsız vəә təәnzimləәnməәyəәn miqrasiya təәhlükəәsizlik, fiziki vəә psixoloji 
durumu risk altında qoya biləәr.  

Məәqsəәd 
Ölkəәyəә təәşrif buyuran miqrantların, həәmçinin, qaçqın vəә məәcburi köçkünləәrin normal 

şəәraitdəә yaşaması üçün onların bütün yerli vəә beynəәlxalq hüquqlarla təәmin olunmasında vəәkillik 
etməәk, ölkəәdəә yaşayan miqrantlara daim diqqəәt vəә qayğı göstəәrəәrəәk əәsas ehtiyaclarını öyrəәnməәk 
vəә imkan daxilindəә bu ehtiyacları maddi vəә məәnəәvi cəәhəәtdəәn ödəәməәk, həәr hansı bir problem 
ucbatından ümid yeri olaraq AzQAC-a müraciəәt edəәm miqrantların problemləәrini dinləәyəәrəәk 
özünün hörməәtli humanitar təәşkilat nüfuzundan istifadəә edəәrəәk müraciəәt edəәnləәri aidiyyatı 
qaydada təәrəәfdaş qurumlar olan Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Miqrasiya Xidməәti, 
Beynəәlxalq Miqrasiya Təәşkilatı vəә Birləәşmiş Milləәtləәr Təәşkilatının Qaçqınlar üzrəә Ali 
Komissarlığı iləә koordinasiya etməәk. AzQAC-ın Miqrasiya şöbəәsi Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl 
Aypara Həәrəәkatının Nizamnaməәvi Görüşləәrindəә, Regional Konfranslarda miqrantlarla əәlaqəәdar 
qəәbul olunmuş qəәtnaməәləәrin, qəәrarların icrasını ölkəә əәrazisindəә həәyata keçirir. 

Fəәaliyyəәtləәr 
• AzQAC-ın Miqrasiya şöbəәsi təәrəәfindəәn Azəәrbaycanda müvəәqqəәti yaşayan əәcnəәbiləәr vəә 

miqrant statuslu adamlar üçün pulsuz təәşkil olunan Azəәrbaycan dili kursları 2014-cü ildəә 
dəә müvəәffəәqiyyəәtləә davam etdirilmişdir. 2014-cü il yanvar-sentyabr aylarında (9 ay) 
kursu bitirəәn 32 miqrant müvafiq sertifikatlarla təәmin olunmuşdur. 2014-cü ilin oktyabr 
ayından növbəәti kurs öz işinəә başlamışdır. İlkin olaraq 25 miqrant kursa yazılmışdır. 
Azəәrbaycana pəәnah gəәtirəәn miqrant ailəәləәri əәsasəәn Suriya, ƏӘfqanıstan, İraq, İran, 
Pakistan, Nepal vəә s.-dir. Bu kurs əәvvəәlki qaydada AzQAC-ın təәrəәfdaşlarından olan əәn 
çox miqrant ailəәləәrini öz əәhatəәsindəә birləәşdirəәn “HAYAT” Beynəәlxalq Humanitar 
Təәşkilatının ofisindəә həәyata keçirilir;   

• İl əәrzindəә Azəәrbaycan dili kursunda iştirak edəәn miqrantlara AzQAC-ın İlk Yardım 
sektoru təәrəәfindəәn 3 dəәfəә ödəәnişsiz İlk Yardım təәlimi  keçirilmişdir;  

• AzQAC-ın Miqrasiya şöbəәsi “Novruz” Bayramı münasibəәtiləә işğalda olan Ağdam 
rayonundan 20 məәcburi köçkün ailəәsinəә vəә ölkəәyəә pəәnah gəәtirmiş 30 miqrant ailəәsinəә 
əәrzaq bağlamaları bayram sovqatı kimi təәqdim olunmuşdur. Cari ilin “Ramazan” 
bayramında isəә AzQAC-ın Miqrasiya şöbəәsi ölkəәyəә pəәnah gəәtirəәn 46 miqrant ailəәsinəә 
bayram sovqatı olaraq əәrzaq bağlamaları təәqdim etmişdir; 

• 2014-cü ildəә AzQAC vəә Beynəәlxalq Miqrasiya Təәşkilatının birgəә əәməәkdaşlığı 
nəәticəәsindəә Milli Cəәmiyyəәtin bütün rayon/şəәhəәr bölməәləәrindəә Miqrasiya İnformasiya 
Məәntəәqəәləәri dəә yaradılmışdır. Məәntəәqəәləәr əәhali arasında insan alveri vəә zorakılığa qarşı 
maarifləәndirməә aparmaq, həәmçinin, əәhaliyəә yerindəәcəә miqrasiya üzrəә lazımi bilik vəә 
məәlumatların verilməәsi məәqsəәdini daşıyır. Beynəәlxalq Miqrasiya Təәşkilatı vəә AzQAC 
Miqrasiya İnformasiya Məәntəәqəәləәri vasitəәsiləә əәhali arasında maarifləәndirici yayım 
işləәrini təәşkil etməәk məәqsəәdiləә, cari ildəә 50 000 əәdəәd informasiya xarakterli broşur çap 
etdirmişdir. Brouşurlar AzQAC-ın bütün rayon/şəәhəәr bölməәləәrinəә təәqdim olunmuşdur. 
Ölkəәmizəә pəәnah gəәtirəәn miqrantlar il əәrzindəә AzQAC-ın Miqrasiya İnformasiya 
Məәntəәqəәləәrinəә ümumilikdəә, 6 dəәfəә müxtəәlif problemləәrin həәlli üçün müraciəәt etmişləәr. 
Müraciəәtləәrəә baxılaraq AzQAC təәrəәfindəәn dəәstəәkləәnmiş vəә ya aidiyyatı qaydada 
Azəәrbaycan Dövləәt Miqrasiya Xidməәtinəә, Beynəәlxalq Miqrasiya Təәşkilatına vəә 
s.qurumlara əәlaqəәləәndirilmişdir: 

• Aprel ayının 21-dəә HAYAT beynəәlxalq təәşkilatının  Qaçqın Qadın vəә Gəәncləәr 
Məәrkəәzindəә (QQGM) miqrantlara AzQAC-nin Miqrasiya şöbəәsinin müdiri Məәmməәd 



Kəәtəәnov təәrəәfindəәn miqrantlar üçün “Qanunsuz Miqrasiyanın Riskləәri” barəәdəә məәlumat 
verilmişdir.  Həәmçinin, miqrantlara AzQAC-nin yerli bölməәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn 
MİM  haqqında məәlumat verilmişdir:  

• 1 iyun “Uşaqların Müdafiəәsi” günü münasibəәtiləә AzQAC-ın Miqrasiya şöbəәsinin 
təәşkilatçılığı iləә 20-yəә yaxın miqrant ailəәsindəәn olan uşaq AFF Hotel İstirahəәt 
məәrkəәzindəә bir neçəә təәşkilatın, o cümləәdəәn AzQAC-nin birgəә təәşkil etdiyi böyük bayram 
təәdbirindəә iştirak etmişdir. 

• Il əәrzindəә AzQAC vəә Beynəәlxalq Miqrasiya Təәşkilatı İnsan Alverinəә qarşı beynəәlxalq 
kampaniyanın təәrkib hissəәsi olan “İki Balaca Qız” animasiya filminin Azəәrbaycan dilinəә 
təәrcüməә olunaraq geniş kütləә arasında nümayiş etdirilməәsi işinəә start verilmişləәr. 

         
         

Miqrantların Azəәrbaycan cəәmiyyəәtinəә inteqrasiyası 
 
AzQAC-in ölkəәdəә yaşayan miqrantlara qayğı göstəәrməәsi bir əәnəәnəә halını almışdır. Bu 

məәqsəәdləә il əәrzindəә AzQAC Miqrasiya şöbəәsi təәrəәfindəәn miqrantlar üçün ölkəәnin tarixi abidəәləәri 
vəә muzeyləәri iləә tanışlıq gəәzintiləәri təәşkil olunmuşdur. Həәmçinin, AzQAC-ın Miqrasiya şöbəәsi 
təәrəәfindəәn təәşkil olunan Azəәrbaycan dili kursunda iştirak edəәn miqrantlar dili daha da 
təәkmilləәşdirməәk üçün Azəәrbaycan Akademik Milli Dram vəә Musiqili Komediya teatrlarına 
tamaşalara baxışlara dəәvəәt olunmuşlar.  Il əәrzindəә Azəәrbaycan dili kurslarında iştirak edəәn 
miqrant müdavimləәr ailəәlikləә dəәfəәləәrləә Azəәrbaycan Akademik Milli Dram vəә Musiqili Komediya 
teatrlarına tamaşalara təәmannasız biletləәrləә təәmin olunmuşlar.        

 
Nailiyyəәtləәr : 
Miqrantlar üçün təәşkil olunan Azəәrbaycan dili kurslarına daha çox miqrantın həәvəәs 

göstəәrməәsi : 
AzQAC-ın statusunun ölkəәdəә miqrasiya problemləәri iləә məәşğul olan təәşkilatlar sırasında 

aparıcı qurumlarından biri kimi daha çox tanınması.  
 
Problemləәr : 
Ölkəәdəә yaşayan vəә gündəәlik təәlabata ehtiyacı olan miqrant ailəәləәrinin hümanitar yardım 

ehtiyaclarlnın ödəәnilməәsi üçün AzQAC-ın “Fundraising” (fondun arıtırılması) fəәaliyyəәtləәrinəә 
yerli donorlar təәrəәfindəәn marağın az olması.  

 
 

Silahlara Qarşı Mübarizəә 
 

Məәqsəәd : 
AzQAC-ın Strateji Planına uyğun olaraq ölkəә əәrazisindəә Mina Riskləәrinin Azadılması, Mina vəә 
Partlamamış Həәrbi Sursatların partlaması, atəәşkəәsin pozulması nəәticəәsindəә qurbana çevriləәn 
insanlara sosial, humanitar vəә məәnəәvi yardımın təәmin olunması, mina vəә PHS hadisəәləәri vəә 
qurbanlar haqqında məәlumatların toplanması, mina vəә digəәr silahlar üzrəә maarifləәndirilməә 
işləәrinin həәyata keçirilməәsi, cəәbhəә xəәttinəә yaxın əәraziləәrdəә yaşayan icmaların iqtisadi 
təәhlükəәsizliyinin təәmin olunması üzrəә layihəәləәrin həәyata keçirilməәsi.  
 

Fəәaliyyəәtləәr : 
• AzQAC vəә BQXK arasında 2014-cü ildəә əәməәkdaşlığı nəәzəәrdəә tutan müqaviləәyəә əәsasəәn 
Silahlara Qarşı Mübarizəә Proqramının fəәaliyyəәt planına uyğun olaraq Qazax, Ağstafa, 
Tovuz rayonlarında mina qurbanı ailəәləәriniin sosial durumunun qiyməәtləәndirilməәsi prosesi 
həәyata keçirilmişdir. Cari ildəә AzQAC-nin Silahlara Qarşı Mübarizəә proqramı təәrəәfindəәn 
“Mina Partlayışı Zamanı ƏӘlil Olmuş İnsanların Ailəәləәrinəә Sosial Dayaq” layihəәsi Qazax, 
Ağstafa vəә Tovuz  rayonlarında həәyata keçirilmişdir. Ailəәləәrin yaşayış vəәziyyəәti vəә sosial 
durumu nəәzəәrəә alınaraq əәn çox ehtiyaclı vəә dəәstəәyəә ehtiyacı olan 12 ailəәyəә yardım 
edilmişdir. Ailəәləәrəә  iri buynuzlu heyvanlar təәqdim olunmuşdur. Bu il yardım ediləәn 



ailəәləәrləә birlikdəә ümumilikdəә AzQAC mina qurbanlarına yardım strategiyası çəәrçivəәsindəә 
2009-2004-cü illəәr əәrzindəә 92 mina qurbanı ailəәsinəә beləә yardım etmişdir. AzQAC bu 
layihəә çəәrçivəәsindəә maliyyəә dəәstəәyi üçün BQXK-nəә təәşəәkkür edir. 
• AzQAC vəә ANAMA (Azəәrbaycan ƏӘraziləәrinin Minalardan Təәmizləәnməәsi üzrəә Milli 
Agentlik) arasında mövcud olan rəәsmi əәməәkdaşlıq müqaviləәsinəә əәsasəәn mina hadisəәləәri vəә 
qurbanları haqqında məәlumatlar aidiyyatı qaydada toplanaraq təәqdim edilmişdir. Fevralın 
6-da 2014-cü il AzQAC-ın Miqrasiya şöbəәsinin müdiri, Silahlara Qarşı Mübarizəә 
proqramının rəәhbəәri Məәmməәd Kəәtanovun  təәşəәbbüsü iləә ANAMA-nın ofisindəә Mina Üzrəә 
Maarifləәndirməә şöbəәsinin müdiri Musa Cəәlalov vəә həәmin şöbəәnin əәməәkdaşı Vaqif Sadıqov 
görüş keçirilmişdir. Görüşdəә AzQAC-ın nümayəәndəәsi 2005-ci ildəәn Silahlara Qarşı 
Mübarizəә proqramı çəәrçivəәsindəә həәyata keçiriləәn proqram vəә fəәaliyyəәtləәr barəәsindəә 
məәlumat vermişdir. ANAMA-nın nümayəәndəәsi, Musa Cəәlalov da öz növbəәsindəә ötəәn dövr 
əәrzindəә təәmsil etdiyi qurum təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn fəәaliyyəәtləәr haqqında məәlumat 
vermişdir. O, 2014-cü ildəә mina vəә partlamamış həәrbi sursatların partlaması nəәticəәsindəә 
qurbana çevrilmiş insanlar haqqında əәtraflı məәlumat toplamaq üçün yeniləәnmiş 
İMSMA(informasiya Management System of Mine Action- mina hadisəәləәri haqqında 
informasiyanın idarəә olunması) blanklarını AzQAC nümayəәndəәsinəә təәqdim etmişdir : 
• Cari il əәrzindəә AzQAC təәrəәfindəәn bir mina hadisəәsi qeydəә alınaraq aidiyyatı qaydada 
məәlumat toplanılmışdır: 1977-ci il təәvəәllüdlü, Qazax rayonun Cəәfəәrli kəәnd sakini 
Qarasaqqalov Məәmməәh vasil oğlu piyadalar əәleyhinəә minaya düşəәrəәk xəәsarəәt almışdır.  
• 2014-cü ildəә AzQAC-ın Mina Riskləәrinin Azaldılması konsepsiyası çəәrçivəәsindəә əәnəәnəәvi 
layihəәsi olan uşaqlar üçün “Təәhlükəәsiz Oyun Meydançaları” Qazax rayonunun cəәbhəә 
xəәttinəә yaxın əәrazidəә yerləәşəәn Alpout vəә Ağcabəәdi rayonunun mina riskləәri olan Kəәhrəәzli 
kəәndindəә quraşdırılmışdır. Maliyyəә dəәstəәyi Almaniya Qızıl Xaç Cəәmiyyəәti təәrəәfindəәn 
olmuşdur. 2005-2014-cü illəәr əәrzindəә ümumilikdəә Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gəәdəәbəәy, 
Göygöl, Goranboy,Təәrtəәr, Ağdam, Ağcabəәdi vəә Füzuli rayonlarından 56 kəәnddəә AzQAC 
təәrəәfindəәn “Təәhlükəәsiz Oyun Meydançası” layihəәsi quraşdırılaraq uşaqların istifadəәsinəә 
verilmiş vəә bununla da uşaqların mina vəә MPQ (müharibəәnin partlayıcı qalıqları) iləә 
rastlaşma riskləәrinin qarşısı qisməәn dəә olsa alınmışdır.  
• 2014-cü ilin dekabr ayında “Bakı Ariva”mehmanxanasında əәnəәnəәvi qaydada AzQAC vəә 
BQXK birgəә olaraq Beynəәlxalq Qızıl Xaç/Qızıl Aypara Həәrəәkatının Azəәrbaycanda 
“Silahlara Qarşı Mübarizəә”istiqaməәtindəә həәyata kecirdiyi fəәaliyyəәtləәrin yekununa dair 
görüş keçirmişdir. Görüşdəә AzQAC-ın Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gəәdəәbəәy, Göygöl, 
Goranboy,Təәrtəәr, Ağdam, Ağcabəәdi vəә Füzuli rayon vəә şəәhəәr bölməәləәrinin səәdrləәri, Gəәncəә 
Regional Məәrkəәzinin koordinatoru, Sabirabad Regional Məәrkəәzinin koordinatoru, 
Naxçıvan MR Komitəәsinin səәdri, Milli Cəәmiyyəәtin bütün şöbəәləәrinin müdirləәri vəә aparat 
işçiləәri, BQXK nümayəәndəәləәri, ANAMA-nın Minalar Üzrəә Maarifləәndirməә şöbəәsinin 
əәməәkdaşı vəә AzCBL (Mina ƏӘleyhinəә Azəәrbaycan Kompaniyası İctimai Birlyinin) rəәhbəәri 
iştirak etmişləәr. Görüşün məәqsəәdi 2014-cü il əәrzindəә AzQAC təәrəәfindəәn silahlara qarşı 
mübarizəә proqramı çəәrçivəәsindəә Respublika əәrazisindəә həәyata keçiriləәn fəәaliyyəәtləәrin 
yekununa dair hesabatın iştirakçılara təәqdimatı, onun müzakirəәsi vəә gəәləәcəәk fəәaliyyəәtləәrin 
vəә layihəәləәrin planlaşdırılması, ANAMA mütəәxəәssis təәrəәfindəәn Milli Cəәmiyyəәtin rayon 
bölməә səәdrləәrinəә İMSMA blankların doldurulması üzrəә təәqdimat vasitəәsiləә məәşğəәləәsinin 
keçirilməәsi olmuşdur.  

 
Nailiyyəәtləәr :   
AzQAC-ın Mina Riskləәrinin Azaldıması konsepsiyası çəәrçivəәsindəә həәyata keçiriləәn 
“Təәhlükəәsiz Oyun Meydançaları” layihəәsi 2015-ci ildəә daha 3 kəәnddəә davam etdirilməәsi 
üçün müqaviləә imzalanmışdır. 
 
AzQAC-ın Mina Qurbanlarına Yardım konpsepsiyası çəәrçivəәsindəә həәyata keçiriləәn “Mina 
Partlayışı Zamanı ƏӘlil Olmuş İnsanların Ailəәləәrinəә Sosial Dayaq” layihəәsinəә 2015-ci ildəә 
maliyyəә dəәstəәyinin təәmin olunması üzrəә BQXK iləә razılaşma əәldəә olunmuşdur.   
 



Problemləәr : 
AzQAC-ın rayon vəә şəәhəәr bölməәləәri təәrəәfindəәn mina hadisəәləәri vəә qurbanları haqqında 
təәrtib olunmuş yeni İMSMA blanklarının tam dolğun qaydada doldurulmaması.  
 

İnfrastruktur layihəәləәri  
Məәqsəәd : 
İnsan yaşayışını təәmin edəәn su, səәhiyyəә, təәhsil vəә s. bu kimi əәn vacib həәyat təәhlükəәsizliyinəә 
dair mövcud olan problemləәri həәlli üçün müraciəәtləәr əәsasında infrastruktur layihəәləәrini 
qiyməәtləәndirməәk vəә imkanları səәfəәrbəәr edəәrəәk bu probləәmləәrin həәllinəә nail olmaq.  
 
Fəәaliyyəәt: 
Şəәmkir rayonunun Qasımalılar, Göyməәmməәdli vəә Çəәnlibel kəәndləәrindəә mövcud olan su 
xəәttləәrinin yenidəәn tikilməәsinəә böyül ehtiyacın mövcud olmasını nəәzəәrəә alaraq 2013-cü 
ildəәn kəәnd icması təәrəәfindəәn AzQAC-ın Şəәmkir rayon bölməәsinəә müraciəәt daxil olmuşdur. 
AzQAC-ın Şəәmkir rayon bölməәsi təәrəәfindəәn kəәndləәrdəә vəәziyyəәtin qiyməәtləәndirilməәsi işi 
təәşkil olunmuşdur. Bu problem layihəә şəәkilindəә AzQAC təәrəәfindəәn formalaşdırılaraq 
Yaponiyanın Azəәrbaycandakı səәfirliyi təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn “Ot Kökləәri vəә İnsan 
Təәhlükəәsizliyi” adlı qrant layihəәsinəә təәqdim olunmuşdur. Layihəәyəә Yaponiya Səәfirliyi 
təәrəәfindəәn müsbəәt dəәstəәk verilmişdir. 2014-cü il mayın 26-da Şəәmkir Rayon İcra 
Hakimiyyəәtinin başçısı cəәnab Nazim Veysovun vəә Şəәmkir rayonunu təәmsil edəәn Milli 
Məәclisin Deputatı Məәlahəәt İbrahimqızının iştirakı iləә Yaponiyanın Azəәrbaycandakı 
Fövqəәladəә vəә Səәlahiyyəәtli Səәfiri cəәnab Tsuquo Takhaşi vəә AzQAC-ın prezidenti, Milli 
Məәclisin Deputatı Dr.Novruz Aslanov arasında qrant müqaviləәsi imzanlanmışdır. Layihəә 
AzQAC təәrəәfindəәn yüksəәk səәviyyəәdəә icra olunmuşdur. 2014-cü il sentyabrın 26-da Şəәmkir 
rayonunun sözü gedəәn kəәndləәrindəә layihəәnin rəәsmi açılış məәrasimi baş tutmuşdur. 
Layihəәdəә kəәndləәrin üst hissəәsindəә mövcud olan bulaqlarda dəәhnəәləәr quraşdırılmışdır, 2 
kəәnddəә ehtiyacları nəәzəәrəә alaraq ehtiyat su anbarları tikilmişdir, kəәndləәrin müxtəәlif əәl çatan 
yerləәrindəә 3 əәdəәd su bulağı quraşdırılmışdır. Dəәhnəә vəә ehtiyat su anbarları vəә su bulaqları 
arasında yeni boru xəәtləәr çəәkilmişdir.  
 
Nailiyyəәtləәri:  
Layihəәnin uğurla həәyata keçirilməәsi vəә donorun gəәləәcəәkdəә dəә bu kimi layihəәləәrdəә AzQAC-
la birgəә fəәaliyyəәt göstəәrməәyəә istəәyin olması.  
 
Problemləәr: 
Öz missiyasına uyğun olaraq dövləәtəә humanitar sahəәdəә yardımçı olmaq məәqsəәdiləә 
icmalarda mövcud olan bu kimi infrastruktur layihəәləәrin yerinəә yetirilməәsi üçün AzQAC-
ın öz maliyyəә vəәsaitinin olmaması.  
 

Axtarış Xidməәti  
 

Məәqsəәd : 
Bir-birindəәn ayrı düşmüş ailəә üzvləәrinin əәzab vəә iztirablarını azaltmaq, psixoloji köməәklik 
göstəәrməәk, fövqəәladəә hallar zamanı vəә ondan sonra əәldəә ediləәn lazımi məәlumatları ailəә 
üzvləәri arasında mübadiləә etməәk vəә həәmçinin, bir-birinəә qovuşdurmaq.  

 
Fəәaliyyəәt istiqaməәtləәri:  
- Mütəәmadi olaraq əәrizəәçiləәrin qəәbulu: 
- II Dünya müharibəәsi zamanı itgin düşəәnləәrin axtarışı: 
- Miqrasiya iləә bağlı axtarış: 
- Axtarış vəә sosial problemləәrin həәlli üçün hüquqi məәsləәhəәtləәrin verilməәsi: 
- Sosial problemləәrin həәlli üçün səәnəәdləәrin axtarışı: 
- AX-nin fəәaliyyəәti barəәdəә AzQAC Regional Məәrkəәz vəә Rayon/şəәhəәr/sahəә bölməәləәri   

vasitəәsiləә yayım: 



 
 
KİV iləә əәməәkdaşlıq 
- 2014-cü ildəә Bir sıra KİV-ləә birgəә əәməәkdaşlığın davamına dair görüşləәr keçirilmişdir.  
- Milli Radio Axtarış Xidməәtinin Fəәaliyyəәti barəәdəә məәlumatlar verilmişdir. 
- Vışka qəәzetindəә AX-nin fəәaliyyəәtini işıqlandıran 2 məәqaləә çap edilmişdir. 

 
Dövləәt strukturları vəә Beynəәlxalq Təәşkilatlarla əәməәkdaşlıq 
 
AzQAC-nin 2014-cü ildəә birgəә əәməәkdaşlıq etdiyi əәsas dövləәt strukturları: 

 
- Daxili İşləәr Nazirliyi 
- Milli Təәhlükəәsizlik Nazirliyi 
- Nazirləәr Kabineti nəәzdindəә Dövləәt Arxiv İdarəәsi 
- BQXK 
- Bakı Şəәhəәr İcra Hakimiyyəәti 
- Respublika Prokurorluğu 
- Həәrbi Komissarlıq 
- BMT-nin Qaçqınlar üzrəә Ali Komissarlığı 
- Qaçqın vəә Məәcburi Köçkünləәr üzrəә Dövləәt Komitəәsi 
- Telefon – məәlumat xidməәti 

 
Görüşləәr, təәlimləәr, seminarlar 

 
• İl əәrzindəә mütəәmadi olaraq xidməәtin əәsas dəәstəәkçisi BQXK –nin Axtarış üzrəә 

nümayəәndəәləәri iləә görüşləәr keçirilmişdir. 
• Cari il əәrzindəә Axtarış Xidməәti “AzQAC-ın Fəәlakəәtləәr Zamanı Fəәaliyyəәt Planı”nın 

hazırlanması üzrəә İşçi Qrupunun üzvü kimi bütün iclaslarda vəә görüşləәrdəә iştirak 
etmişdir. AzQAC-ın Axtarış Xidməәti il əәrzindəә öz planını təәrtib edəәrəәk İşçi Qrupunun 
rəәhbəәrinəә təәqdim etmişdir.  

• İl əәrzindəә 1 dəәfəә AzQAC-ın cəәbhəә xəәttinəә yaxın əәraziləәrdəә vəә təәbii fəәlakəәt riskləәri böyük 
olan əәraziləәrdəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn rayon bölməә səәdrləәrinəә “Fövqəәladəә Hallar Zamanı vəә 
Sonra Axtarış Xidmtəәnin fəәaliyyəәti” mövzusunda treyninq keçirilmişdir.  

• Aprel ayında  Bakı Slavyan Universitetinin beynəәlxalq münasibəәtləәr faküləәtsinin 30 
təәləәbəәsi üçün Axtarış Xidməәti fəәaliyyəәti haqqında seminar keçirilmişdir.  

• Dekabr ayında AzQAC-ın Silahlara Qarşı Mübarizəә Proqramı çəәrçivəәsindəә keçiriləәn 
iclasda bölməә səәdrləәri iləә Axtrış Xidməәtinin rəәhbəәri arasında görüş keçirilmişdir.  

 
Statistik hesabat  
 
2014-cü il əәrzindəә daxil olmuş sorğular  
 
Açılmış İşləәr  

 
Azəәrbaycana dair - 26 

Miqrasiyaya dair axtarış 24 
II Dünya müharibəәsi zamanı itgin düşəәnləәrin axtarışı 1 
II Dünya müharibəәsinəә dair səәnəәdləәrin axtarışı 1 
Cəәmi 26 

 
Xaricdəә - 15 

Miqrasiyaya dair axtarış 6 
Münaqişəә nəәticəәsindəә itirilmiş səәnəәdləәrin axtarışı 1 



II Dünya müharibəәsinəә dair səәnəәdləәrin axtarışı 2 
II Dünya müharibəәsi zamanı itgin düşəәnləәrin axtarışı 3 
Ailəә məәktubu 3 
Cəәmi 15 

 
 

2014-cü il əәrzindəә bağlı işləәr – 35 
Miqrasiya nəәticəәsindəә itgin düşəәnləәrin axtarışı 7 müsbəәt 10 məәnfi 
Miqrasiyaya dair səәəәdləәrin axtarışı 2 müsbəәt 4 məәnfi 
Münaqişəә nəәticəәsindəә itirilmiş səәnəәdləәrin axtarışı - - 
II Dünya müharibəәsi zamanı itgin düşəәnləәrin 
axtarışı 

1 müsbəәt 4 məәnfi 

II Dünya müharibəәsinəә dair səәnəәdləәrin axtarışı - 2 məәnfi 
ƏӘfqanıstanda müharibəә zamanı itgin düşəәnləәrin 
axtarışı 

1 müsbəәt 3 məәnfi 

Repressiya zamanı itgin düşəәnləәrin axtarışı - 1 məәnfi 
Cəәmi 11 24 

 


