Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 22 iyul tarixli 2173 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
MƏLUMAT

Sıra
№-si

1.

Sənədin
(fərman,
sərəncam,
tapşırıq və
tövsiyə) adı,
tarixi, nömrəsi

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2020-ci il 22 iyul
tarixli 2173
nömrəli
Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Azərbaycan
Respublikasında
insan alverinə
qarşı
mübarizəyə dair
2020-2024-cü
illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”

Tapşırığın,
tövsiyənin
bəndinin
nömrəsi

4.4.4.

Tapşırığın,
tövsiyənin
məzmunu

İnsan alveri
qurbanlarına xidmət
göstərən dövlət və
qeyri-dövlət
sığınacaq və
yardım
mərkəzlərinin, digər
sosial yönümlü
müəssisələrin
imkanlarının
öyrənilməsi, onların
potensialının
artırılması üçün
maliyyə vəsaitinin
ayrılması

Tapşırığın,
tövsiyənin
icra
müddəti

2020-2024cü illər

İcranın gedişinə aid məlumat (görülmüş işlər)

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyi ilə birgə keçirdiyi qrant müsabiqəsi
çərçivəsində “İnsan alverindən zərərçəkmiş və
zərər çəkməsi ehtimal olunan şəxslərə xidmət
göstərən
qeyri-dövlət
sığınacaqlarının
imkanlarının və potensialının artırılmasına dair
təşəbbüslər istiqaməti" üzrə həyata keçirilən 2
layihəyə 30 000 (otuz min) manat maliyyə ayrılıb.
Bakı və Gəncə şəhərlərini əhatə layihələr
çərçivəsində aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
 Bakı və Gəncə şəhərlərində insan alveri
qurbanları
və
potensial
qurbanlar
üçün
sığınacaqlarda məskunlaşan şəxslərin layihə
müddəti ərzində qidalanma, geyim və bu kimi
digər xərcləri qarşılanmış, eləcə də onlara hüquqi
və psixoloji dəstək göstərilmişdir. Sığınacaqlarda
olan 29 qadının pandemiya şəraiti ilə əlaqədar
190 manat sosial yardım almasına dəstək
göstərilmiş, 15 nəfər qadın isə işlə təmin
olunmuşdur.
Bundan əlavə, Bakı şəhərində yerləşən
sığınacaqda
məskunlaşan
qadınlar
üçün
“Şərqliyik, fərqli deyilik", "Qurbanın davranışı onun
istismarı üçün şərt deyil!", “Ailədaxili zorakılıq və
onun psixoloji aspektləri", “Qadın, ailə və
cəmiyyət” və digər mövzularda 11 təlim keçirilib.
Gəncə şəhərində yerləşən sığınacaqda
məskunlaşan 32 şagirdin təhsilinə dəstək
məqsədilə sığınacağa cəlb olunmuş könüllülər

Tam
icra
olunub

Tam
icra
olunub

Qismən
icra
olunub

İcra
olunmayıb

Qismən icra
olunubsa və ya
icra
olunmayıbsa
bunun
səbəbləri

tərəfindən məşğələlər təşkil olunub, 4 azyaşlı
uşağın uşaq bağçasına, 7 uşağın isə məktəbə
qəbul olunmasına köməklik edilib. Eyni zamanda
layihə çərçivəsində 47 qadın və 59 uşaq tibbi
müayinədən keçirilib.
4.6.1.

İnsan alverinə
qarşı mübarizədə
dövlət
orqanları,qeyrihökumət
təşkilatları,
beynəlxalq
qurumlar və özəl
sektor arasında
strateji
tərəfdaşlığın
gücləndirilməsi ilə
bağlı təkliflərin
hazırlanıb Milli
Koordinatora
təqdim edilməsi

2020-2021ci illər

İnsan alverinə qarşı mübarizə sahəsində
ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən
irəli sürülən təkliflər ümumiləşdirilərək Milli
Koordinatora təqdim ediləcək.

Tam
icra
olunub

4.6.2.

İnsan alverinə qarşı
mübarizədə iştirak
edən ixtisaslaşmış
qeyri-hökumət
təşkilatlarının
maliyyə təminatının
artırılması

2020-2024cü illər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının 2020-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə keçirdiyi
qrant müsabiqəsi çərçivəsində 19 QHT layihəsinə
172 500 (yüz yetmiş iki min beş yüz) manat
maliyyə ayrılıb. Müsabiqə aşağıdakı 3 istiqaməti
əhatə edib:
1. İnsan alverindən zərərçəkmiş və zərər
çəkməsi ehtimal olunan şəxslərə xidmət
göstərən
qeyri-dövlət
sığınacaqlarının
imkanlarının və potensialının artırılmasına
dair təşəbbüslər;
2. İnsan alverinin qarşısının alınması üzrə
preventiv tədbirlərin təşkilinə dair təşəbbüslər;
3. İnsan alverindən zərərçəkmiş və zərər
çəkməsi ehtimal olunan şəxslərin müdafiəsi
və sosial reabilitasiyasına dair təşəbbüslər.

Tam
icra
olunub

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
yanında
Operativ
Qərargahın
COVİD-19
pandemiyası ilə əlaqədar təlimatlarına uyğun
olaraq, kütləvi hal daşıyan tədbirləri (təlim, dəyirmi
masa, seminar və s.) əhatə edən 6 layihənin icrası
mümkün olmadığından bu layihələr aztəminatlı
ailələrə ərzaq, tibbi-gigiyenik vasitələr və digər
növ yardımların edilməsi istiqamətinə dəyişdirilib.
"İnsan alverinin qarşısının alınması üzrə
preventiv tədbirlərin təşkilinə dair təşəbbüslər" və
"İnsan alverindən zərərçəkmiş və zərər çəkməsi
ehtimal olunan şəxslərin müdafiəsi və sosial
reabilitasiyasına dair təşəbbüslər" istiqamətləri
üzrə layihələr Bakı, Sumqayıt, Lənkəran və Şirvan
şəhərlərini, Abşeron, Quba, Qusar, Xaçmaz,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Şirvan, Biləsuvar,
Cəlilabad, Astara, Masallı, Lerik, Yardımlı
rayonlarını əhatə edib. İcra olunan layihələr
çərçivəsində aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
 Bakı şəhərində 138 nəfər insan alveri
qurbanı və ya insan alverindən zərər çəkməsi
ehtimal olunan şəxsə sosial, hüquqi və psixoloji
dəstək göstərilib. “Məlumatlı ol ki, insan alverinin
qurbanına çevrilmə” adlı bukletlər çap olunaraq
vətəndaşlar arasında paylanılıb. 30 nəfər qadının
gələcəkdə kiçik bizneslərini qurmaq üçün
"Biznesə nədən başlamaq olar?" mövzusunda
təlimlər keçirilib və zərərçəkmişlər bacarıq və
qabiliyyətlərinə
uyğun
peşə
kurslarına
istiqamətləndirilib.
 Bakı şəhərində 18 yaşadək sosial
təhlükəli vəziyyətdə olan, baxımsız, cinayət və
hüquqpozuntusu
törətmiş,
əməyi
istismar
olunmuş, zorakılıq və digər neqativ hərəkətlərin
qurbanı olan uşaqlar üçün reabilitasiya xidmətləri
təşkil olunub. Həmçinin bu uşaqların valideynləri
və ailə üzvlərinə hüquqi yardımlar göstərilib.
 Sumqayıt şəhərində 37 nəfər insan alveri
qurbanına, 190 nəfər isə insan alverindən zərər
çəkməsi ehtimal olunan şəxsə sosial, hüquqi və
psixoloji dəstək göstərilib.
 Region vətəndaşlarının maarifləndirilməsi
məqsədilə Lənkəran və Şirvan şəhərləri, Qəbələ,

Oğuz, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Masallı,
Cəlilabad, Biləsuvar, Lerik və Astara rayonlarında
insan alverinə qarşı mübarizəyə dair ümumilikdə
31 tədbir keçirilmişdir. Həmçinin mövzu ilə bağlı
çap edilmiş bukletlər
vətəndaşlar arasında
paylanılmışdır.
 Lənkəran şəhəri, Astara, Masallı, Lerik,
Yardımlı, Cəlilabad rayonlarında insan alverindən
zərərçəkmiş və zərərçəkməsi ehtimal olunan
şəxslər üçün "Biz sizinləyik!" mövzusunda tədbir
keçirilib. Bundan əlavə "İnsan alveri və
hüquqlarınız” adlı 2000 ədəd buklet hazırlanaraq
könüllülər tərəfindən əhaliyə paylanılıb. Lənkəran
rayonunda “Yardım Mərkəzi” yaradılıb və bu
Mərkəz tərəfindən 400 nəfərdən çox insan
alverindən zərər çəkmiş və ya zərər çəkməsi
ehtimal olunan şəxslərə hüquqi, psixoloji və sosial
yardım göstərilib.

“İnsan alveri beynəlxalq və milli hüquq
normaları kontekstində” adlı elektron kitab
hazırlanıb. Kitabda "Beynəlxalq hüquqda insan
alveri", "İnsan alveri ilə mübarizə sahəsində xarici
ölkələrin qanunvericiliyi və praktikası" kimi
mövzularda məlumatlar yer alıb.
 İnsan
alverinə
qarşı
mübarizə
mövzusunda Lider televiziyası və TTV, SİA TV,
Kanal 5, Dünya TV kimi internet televiziyalarında
verilişlər yayımlanıb.
 İnsan alverinə qarşı mübarizədə effektiv
tədbirlərin artırılması, insanların insan alveri
cinayətkarlarından qorunması və bu sahədə digər
aktual məsələləri özündə əks etdirən 12 elektron
banner hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.
Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar dəyişdirilən
layihələr çərivəsində aşağıdakı işlər həyata
keçirilib:

Bakı və Şirvan şəhərləri, Quba, Qusar,
Xaçmaz, İsmayıllı və Siyəzən rayonlarında
ümumilikdə 446 aztəminatlı ailəyə ərzaq və tibbigigiyenik vasitələrdən ibarət yardımlar paylanılıb.
 Pandemiyanın yaratdığı fəsadlar,
virusdan qorunma üsullarını özündə əks etdirən
ümumilikdə 1000 ədəd maarifləndirici buklet

hazırlanaraq, Bakı və Şirvan şəhərləri, Quba,
Qusar, Xaçmaz və İsmayıllı rayonlarının əhalinin
sıx olduğu ərazilərində paylanılıb.
 Bakı
şəhərində
"Post-pandemiya
dövründə gənclərin psixoloji savadlılıq Proqramı"
lahiyəsi həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində
uşaqların və yeniyetmələrin zehni sağlamlığı,
pandemiya dövründə məktəblərdə, uşaqlarda və
gənclərdə yarana biləcək psixo-emosional
problemlərin profilaktikası ilə bağlı təlimlər
keçirilib.

