
Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin 
inzibati binası istifadəyə verilib

 � Martın 
6-da Babək Rayon 
İcra Hakimiyyətinin 
inzibati binası əsaslı 
yenidənqurmadan sonra 
istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin 
sədri Vasif Talıbov binanın açılı-
şını bildirən lenti kəsib.

Tədbirdə çıxış edən Babək 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rasim Hüseynov deyib 
ki, muxtar respublikada aparılan 
quruculuq işləri Babək rayo-
nunu da əhatə edib. 2016-cı 
ildə Şəkərabad-Babək qəsəbə-
Nehrəm-Arazkənd dairəvi 
avtomobil yolunun ikinci 
hissəsi və Nehrəm kəndində 

yeni məscid binası istifadəyə 
verilib, Xəlilli, Məzrə, Hacı-
var və Yarımca kəndlərində 
kompleks quruculuq işləri 
aparılıb, Kültəpə və Kərimbəyli 
kəndlərində yeni suvarma 
şəbəkəsinin açılışı olub. Hazırda 
Babək qəsəbəsində, Nehrəm, 
Şəkərabad, Şıxmahmud, Xəlilli 
və Araz kəndlərində içməli 
su və kanalizasiya xətlərinin, 
Badaşqan kəndində isə içməli su 
sisteminin tikintisi davam etdiri-
lir. Son illər Babək qəsəbəsində 
idarə, müəssisə və təşkilatlar 

üçün yeni inzibati binalar tikilib 
istifadəyə verilib. Babək Rayon 
İcra Hakimiyyətinin inzibati 
binasının yenidən qurulması 
da aparılan quruculuq işlərinin 
daha bir ifadəsidir. Rasim 
Hüseynov Babək rayonunun in-
kişafı sahəsində həyata keçirilən 
tədbirlərə görə rayon əhalisi 
adından minnətdarlıq edib.

Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin sədri 
Vasif Talıbov Babək Rayon İcra 
Hakimiyyətinin yeni inzibati 
binasının istifadəyə verilməsi 

münasibətilə kollektivi təbrik 
edərək deyib: Babək rayonu 
1978-ci ildə - xalqımızın ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin 
Azərbaycana rəhbərliyinin 
birinci dövründə yaradılmış-
dır. Həmin dövrdə Naxçıvan 
rayonunun tərkibində olan bu 
ərazilərin idarə olunmasında və 
inkişafında çətinliklər vardı. Bu 
da yeni rayonun yaradılmasını 
zəruri edirdi. Babək rayonu 
yarandıqdan sonra bu ərazilərdə 
idarəetmə formalaşdı, kənd 
təsərrüfatı inkişaf etdirildi, 

rayon uğurlu inkişaf yolu keçdi. 
Bu gün Babək ölkəmizin, eləcə 
də muxtar respublikanın inkişaf 
edən rayonlarındandır. 

Ali Məclisin sədri Babək 
rayonunun inkişafında əməyi 
olanlara təşəkkürünü bildirib. 

Qeyd olunub ki, Babək ra-
yonu öz ətrafında 1 qəsəbə və 35 
kəndi birləşdirir. Rayonun əksər 
kəndlərində kompleks qurucu-
luq işləri aparılmış, bu kəndlər 
müasir yaşayış məntəqələrinə 
çevrilmişdir. Kəndlərdə 
elektrik enerjisi və təbii qaz 
daimi verilir, rabitə və internet 
xidmətləri göstərilir, müasir 
məktəblər, idarəetmə qurumları 
üçün inzibati binalar, səhiyyə 
müəssisələri və xidmət sahələri 
tikilərək əhalinin istifadəsinə 
verilir. Rayonun kəndlərində 
görülən bu işlər və yaradı-
lan şərait müasir Azərbaycan 
kəndinin nümunəsidir. 

Ali Məclisin sədri de-
yib: Babək Rayon İcra 
Hakimiyyətinin əvvəlki 
binası işçilərin yerləşməsi 
və idarəetmənin təşkili ba-
xımından tələblərə cavab 
vermirdi. Ona görə də binada 
yenidənqurma işləri aparıla-
raq əlavə bir mərtəbə artırıldı, 
38 müasir iş otağı yaradılaraq 
kollektivin istifadəsinə veril-
di. Bu gün Babək Rayon İcra 
Hakimiyyətinin qəsəbə və 
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 

nümayəndəlikləri də müasir 
binalarda yerləşir. Müasir şərait 
isə yaxşı işin əsasını təşkil edir. 
Kollektiv yaradılan şəraitdən 
səmərəli istifadə edərək əhaliyə 
nümunəvi xidmət göstərməli, 
vətəndaşların müraciətləri 
yerində və vaxtında həll 
olunmalı, tikilənlər, qurulanlar 
qorunub saxlanmalıdır. 

Ali Məclisin sədri kollek-
tivin Babək rayonunun inkişafı 
sahəsində üzərlərinə düşən 
vəzifələri layiqincə yerinə 
yetirəcəyinə əminliyini bildirib, 
binada yaradılan şəraitlə tanış 
olub. 

Məlumat verilib ki, 5 
mərtəbədən ibarət olan binanın 
qarşısında ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin abidəsi vardır. 
Binada 50 yerlik müşavirə 
zalı, 38 iş otağı və 7 yardımçı 
otaq istifadəyə verilib. Burada 
əməkdaşlar üçün nümunəvi 
iş şəraiti yaradılıb. İş otaqları 
müasir tələblər səviyyəsində 
qurulub, kompüterlər qoyulub. 
Babək qəsəbə inzibati ərazi 
dairəsi üçün də binanın birinci 
mərtəbəsində 3 otaq ayrılıb. 

Binanın fasadı Naxçıvan 
memarlıq üslubunda üzlənib, 
həyətdə geniş abadlıq işləri 
aparılıb, yeməkxana və qaraj 
istifadəyə verilib, gülkarlıqlar 
salınıb, müasir işıqlandırma 
sistemi quraşdırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 
Hindistanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

 � Martın 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Hindistan 
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Sanjay Rana ilə görüşüb.

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, Ali Məclisin sədri 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikası haqqında qonağa 
məlumat verib, muxtar respub-

likada iqtisadiyyatın, xüsusilə 
kənd təsərrüfatı, sənaye, 
təhsil, əczaçılıq, rabitə və yeni 
texnologiyaların inkişafından 
danışıb. Naxçıvandakı ali təhsil 
müəssisələrində dünyanın 12 
ölkəsindən tələbələrin təhsil al-
dığını bildirən Ali Məclisin sədri 
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə Hindistan 
arasında təhsil, əczaçılıq, turizm 
və digər sahələrdə əməkdaşlıq 
üçün yaxşı imkanların olduğunu 
diqqətə çatdırıb.

Səmimi qəbula görə 
minnətdarlıq edən səfir Sanjay 
Rana Naxçıvanın inkişafının 
onda böyük təəssürat yaratdığını 
qeyd edib və bura səfərindən 
məmnunluğunu bildirib. Səfir 
Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da sənaye və kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdiyini və Hindistanın bu 
sahələrdə əməkdaşlıq üçün hazır 
olduğunu vurğulayıb.

Görüşdə qarşılıqlı 
əməkdaşlıq imkanları müzakirə 
olunub.

Tələbə qəbulu ilə bağlı ödənişli 
xidmətlərin tarifləri müəyyənləşdirilib

 � Martın 6-da Tarif (qiymət) Şurasının növbəti 
iclası keçirilib. 
Tarif Şurasından bildiri-

lib ki, iclasda Dövlət İmtahan 
Mərkəzi tərəfindən göstərilən 
ödənişli xidmətlərin tariflərinin 
tənzimlənməsi məsələsinə baxılıb 
və müvafiq qərar qəbul edilib. Belə 
ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
müraciəti və təklifləri nəzərə 
alınmaqla, tələbə qəbulu ilə 
bağlı ödənişli xidmətlərin tarifləri 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral 
tarixli müvafiq qərarları ilə təsdiq 
edilən qaydalara uyğun 9 qrup 
üzrə təsnifatlaşdırılıb və imtahanın 

növündən asılı olaraq 10-100 ma-
nat arasında müəyyənləşdirilib.

Tarif (qiymət) Şurasının icla-
sında ölkəmizdə həyata keçirilən 
sosialyönümlü siyasətə uyğun 
olaraq, əhalinin sosial müdafiəsini 
daha da gücləndirmək, maddi 
vəziyyətindən asılı olmayaraq, 
hər bir Azərbaycan vətəndaşının 
təhsilini davam etdirməsini və 
insan kapitalının inkişafını təmin 
etmək, ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinə tələbə qəbulunu 
stimullaşdırmaq məqsədi ilə 
dövlətimizin başçısının 2017-ci 

il 24 fevral tarixli Sərəncamına 
əsasən, orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinə və ali təhsilin 
bakalavriat (tibb təhsili üzrə 
əsas təhsil) səviyyəsinə tələbə 
qəbulu ilə bağlı imtahanlarda ilk 
dəfə iştirak üçün müraciət etmiş 
ümumi təhsil müəssisələrini bitirən 
Azərbaycan vətəndaşlarının imta-
hanlarda iştirakı üçün tələb edilən 
məbləğin dövlət büdcəsi hesabına 
ödəniləcəyi qeyd edilərək, Prezi-
dentin bu tapşırığının əhəmiyyəti 
xüsusi vurğulanıb.

İclasda, həmçinin Səhiyyə 
Nazirliyinin müraciəti nəzərə 
alınaraq, “Dərman vasitələrinin 
və dərman maddələrinin eksper-

tizası xidmətlərinin tariflərinin 
tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Tarif (qiymət) 
Şurasının 2016-cı il 13 may tarixli 
Qərarında dəyişikliklər edilib. 
Dərman vasitələrinin ekspertizası 
xidmətləri üzrə təsnifatlaşdırmanın 
təkmilləşdirilməsi, qeydiyyat 
prosesində doza və qablaşdırma 
üzrə çeşid sayının optimallaşdırıl-
ması, konkretləşdirmə və prak-
tikada anlaşılmazlıqların aradan 
qaldırılması məqsədilə yenidən 
dövlət qeydiyyatına alınmaq üçün 
ixtisaslaşdırılmış ekspertiza və 
qeydiyyat sənədlərində edilmiş 
dəyişikliklərin qeydiyyata alınması 
üçün ekspertizaya görə hər əlavə 
doza və qablaşdırma üçün tariflər 
təsdiq edilib.

Eyni zamanda, iclasda qa-
nunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, 
habelə yeni məzənnə rejimi 
şəraitində dərman vasitələrinin 

etibarlı təchizatının təmin 
edilməsi baxımından daha çevik 
qiymət tənzimlənməsinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2016-cı il 20 dekabr tarixli 
Qərarı ilə “Dövlət qeydiyyatına 
alınmış dərman vasitələrinin 
qiymətlərinin tənzimlənməsi 
və həmin qiymətlərə nəzarətin 
həyata keçirilməsi Qaydası”nda 
edilmiş dəyişikliklərə uyğun 
olaraq, Azərbaycan Respublikası 
Tarif (qiymət) Şurasının 2015-ci 
il 21 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Dərman vasitələrinin 
qiymətlərinin hesablanması üsulla-
rına dair Təlimat”a da dəyişikliklər 
edilib.

Qərarların tam mətni Tarif 
(qiymət) Şurasının rəsmi internet 
səhifəsində (www.tariff.gov.az) 
yerləşdirilib.

AZƏRTAC

Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər  Kabinetinin Qərarı
№ 73                                                                                               Bakı şəhəri, 3 mart 2017-ci il
“Elektron hökumət” portalına qoşulmalı 

olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının 
Siyahısı”nın və “İnformasiya sistemlərinin və 
ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin “Elekt-
ron hökumət” portalına qoşulması üçün Tex-
niki Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli qərarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 4 mart tarixli 
140-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 
mart tarixli 819 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Elektron hökumət” portalına qoşulmalı 
olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının 
Siyahısı”nın və “İnformasiya sis-temlərinin və ehti-
yatlarının, elektron xidmətlərin “Elektron hökumət” 
portalına qoşulması üçün Texniki Tələblər”in təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 
nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 5, maddə 547; 
2015, № 8, maddə 974, № 11, maddə 1411; 2016, № 
4, maddə 795, № 5, maddə 955, № 6, maddə 1192, 
№ 9, maddə 1582, № 11, maddə 1938, № 12, maddə 
2239) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə 
- “Elektron hökumət” portalına qoşulmalı olan infor-
masiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı” üzrə:

1.1. 37-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
37. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası üzrə
37.1. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri
1.2.  cədvəldən sonra aşağıdakı məzmunda 

“Qeyd” əlavə edilsin:  
“Qeyd. Bu Siyahıda dəyişikliklər Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust 
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.”.

2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli 
əlavə - “İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, 
elektron xidmətlərin “Elektron hökumət” portalına 
qoşulması üçün Texniki Tələblər”in 6.8-ci bəndindən 
sonra aşağıdakı məzmunda “Qeyd” əlavə edilsin:

“Qeyd. Bu Texniki Tələblərdə dəyişikliklər 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası 
haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun 
edilə bilər.”.

Artur RASİ-ZADƏ 
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər  Kabinetinin Qərarı
№ 74                                                                                               Bakı şəhəri, 3 mart 2017-ci il
“Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabine-

tinin  bəzi qərarlarında  və  2012-ci  il  17   fevral   
tarixli   38s   nömrəli sərəncamında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 7 oktyabr tarixli 321   
nömrəli   qərarında  dəyişikliklər  edilməsi  barədə

“Azərbaycan Respublikası vətəndaşının yeni 
nəsil şəxsiyyət vəsiqəsinin və 15 yaşı tamam olma-
mış Azərbaycan Respublikası vətəndaşının fərdi 
identifikasiya kartının tətbiqi müddətləri ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 2015-ci il 28 aprel tarixli 1276-IVQD 
nömrəli Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 29 noyabr 
tarixli 433-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı 

il 16 dekabr tarixli 2545 nömrəli Sərəncamının 
1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
bəzi qərarlarında və 2012-ci il 17 fevral tarixli 38s 
nömrəli sərəncamında dəyişikliklər edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2015-ci il 7 oktyabr tarixli 321 nömrəli qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2015, № 10, maddə 1235) 1-4-cü hissələrində 
“2017-ci il” sözləri “2018-ci il” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

Artur RASİ-ZADƏ 
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirinin müavini 
ADA Universitetində məruzə ilə çıxış edib
 � Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında 

diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25-ci 
ildönümü münasibətilə Bakıda səfərdə olan bu ölkənin 
xarici işlər nazirinin müavini, Birləşmiş Krallığın 
diplomatik xidmətinin rəhbəri Saymon Makdonald 
martın 6-da ADA Universitetində məruzə ilə çıxış edib.

S.Makdonald çıxışında 
Azərbaycan ilə Böyük Britaniya 
arasında əldə edilmiş razılaşmala-
ra əsasən, çoxlu sayda Britaniya 
şirkətinin ölkəmizə sərmayə 
qoyuluşuna cəlb olunduğunu 
vurğulayıb.

Son illər Azərbaycanda 
həyata keçirilən islahatlar, təhsilə 
göstərilən yüksək qayğı, işsizliyin 
və yoxsulluğun azaldılması, sosial 

məsələlərin həlli istiqamətində 
görülən işlərdən danışan britani-
yalı diplomat neftin qiymətinin 
aşağı düşməsinin iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi prosesinin 
sürətlənməsinə təsiri, ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdə mövqeyi və s. 
məsələlərə toxunub.

Böyük Britaniyanın Cənubi 
Qafqaz ölkələri ilə sıx iqtisadi 
münasibətlər qurduğunu bildirən 

S.Makdonald “Brexit”dən 
sonra da bu münasibətlərdə 
dəyişikliklər olmayacağını 
deyib. O, buna misal olaraq 
BP şirkətinin Azərbaycandakı 
fəaliyyətini göstərib. 

Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə to-
xunan britaniyalı diplomat proble-
min danışıqlar vasitəsilə həll 
olunacağına inandığını bildirib. 
“Biz münaqişənin həlli ilə bağlı 
danışıqlar prosesini dəstəkləyirik. 
Fikrimcə, münaqişənin həlli ilə 
bağlı tərəflər arasında razılıq əldə 
oluna bilər”, - deyə o, əlavə edib.
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Azərbaycanın qaçqınların hüquqlarının 
qorunması sahəsində  təcrübəsi  
Avropa ölkələri üçün örnəkdir 

 � Martın 6-da Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının (AMEA) Hüquq və İnsan Haqları 
İnstitutu ilə Avropa İttifaqının (Aİ) birgə əməkdaşlığı 
çərçivəsində “Qaçqınların hüquqlarının müdafiəsi” 
mövzusunda beynəlxalq seminar işə başlayıb.

Tədbirdə institutun direk-
toru, Milli Məclisin deputatı 
Aytən Mustafayeva seminarın 
qaçqın və məcburi köçkünlərin 
hüquqlarının müdafiəsi, müxtəlif 
sahələrdə onlara dövlət dəstəyinin 
göstərilməsi istiqamətində təcrübə 
mübadiləsinin aparılması məqsədi 
daşıdığını diqqətə çatdırıb.

A.Mustafayeva bildirib ki, 
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti 
nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 
20 faizi işğal olunub və bir 
milyondan çox insan doğma yurd-
larını tərk edərək respublikamızın 
müxtəlif şəhərlərinə, regionlarına 
üz tutublar. Bu vətəndaşlarımızın 
hüquqlarının müdafiəsi və 
onların cəmiyyətə inteqrasiyası 
istiqamətində mühüm işlər görülür.

Azərbaycanda qaçqınların 
hüquqlarının dövlət səviyyəsində 
qorunması istiqamətində ciddi 
addımların da atıldığını deyən 
institutun direktoru diqqətə 
çatdırıb ki, bu məqsədlə möhkəm 
hüquqi baza yaradılıb. Belə ki, 
Azərbaycanın bu sahədəki böyük 
təcrübəsi bu gün Avropa ölkələri 
üçün bir örnəkdir. Prezident İlham 
Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli 
sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Qaç-
qınların və məcburi köçkünlərin 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sı və məşğulluğun artırılması üzrə 
Dövlət Proqramı”nı xatırladan 
A.Mustafayeva vurğulayıb ki, 
sənəd məcburi köçkünlərin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması, müvafiq istiqamətdə 
mövcud problemlərin həllinin 
sürətləndirilməsi baxımından 
böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Aİ-nin ölkəmizdəki 
nümayəndəsi Alessandro Budai 
qaçqın və məcburi köçkünlərin 

hüquqlarının müdafiəsi, bu sahədə 
Azərbaycanda mövcud vəziyyətin 
təhlili, qaçqın və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər barədə təmsil 
etdiyi qurumun təcrübəsinin 
öyrənilməsi istiqamətində görülən 
işlərdən danışıb.

Azərbaycanın geosiyasi 
mövqeyi ilə əlaqədar Aİ üçün 
yaxşı tərəfdaş olduğunu qeyd 
edən A.Budai deyib ki, ümumi 
məqsədlərə nail olmaq üçün birgə 
səy göstərməliyik. Miqrasiya 
bu sahədə mühüm istiqamətdir. 
Miqrasiya ilə əlaqədar balanslaş-
dırılmış siyasət həyata keçirməyə 
çalışan Aİ humanitar yardımlarla 
bağlı əsas donordur. Ötən il qurum 
qaçqınların və uşaq miqrantların 
hüquqlarının qoruması məqsədilə 
1 milyard ABŞ dolları ayırıb, 
onların insan alverindən müdafiəsi 
üçün mühüm işlər görüb. 

Aİ və Türkiyə arasında miq-
rasiya axınının tənzimlənməsi ilə 
əlaqədar əldə edilən razılaşmanı 
xatırladan A.Budai vurğulayıb 
ki, qaçqınlara münasibətdə 
insan hüquqlarına hörmət əsas 
götürülməlidir.

“Pulsuz hüquqi yardım 
almaq hüququ və sığınacaq üçün 
müraciət etmək hüququ” möv-
zusunda məruzə ilə çıxış edən 
tədbirin moderatoru, Almaniyanın 
Braunşviq İnzibati Məhkəməsinin 
sədri Volfqanq Barç Azərbaycanın 

uğurla inkişaf etdiyini söyləyib.
Sonra Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin mənzil 
idarəsinin sektor müdiri Nazim 
İsgəndərovun “Azərbaycanda 
üçüncü ölkə vətəndaşlarının 
beynəlxalq müdafiəsi sahəsində 
mövcud vəziyyət: qanunverici-
lik, təşkilatlar və prosedurlar”, 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığının ölkəmizdəki 
nümayəndəliyinin əməkdaşı Alek-
sandr Novikaunun “Cenevrə Kon-
vensiyası standartları və BMT-nin 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlı-
ğının Azərbaycanda qaçqınların 
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 
vəziyyət” və digər mövzularda 
məruzələr dinlənilib. 

Müzakirələr zamanı 
Aİ ilə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlığın müvafiq aspektləri 
ətrafında geniş fikir mübadiləsi 
aparılıb, tədbir iştirakçıları təklif 
və mülahizələrini bildiriblər.

Tədbir martın 7-dək davam 
edəcək.
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