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27 sentyabr 2019-cu il, cümə

Varşavada anti-Azərbaycan
şəbəkənin planları alt-üst oldu
S

Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin
hüquqlarının da müzakirə olunduğu “Humanitar məsələlər və digər
öhdəliklər” sessiyasında erməni tərəfi
təxribat törətməyə çalışsa da qarşısı alınıb. Öncə onu qeyd edək ki,
sessiyada Azərbaycan təmsilçilərinin
Ermənistanın təcavüzkar mövqeyini
arqumentlərlə əsaslandırmaları, erməni
tərəfin təxribatlarını susdurmaları əsas
yer tutub. İstər erməni nümayəndələri,
istərsə də xaricdə kök salmağa çalışan
“söyüş müxalifəti” təmsilçilərini çıxışları
ilə boykot edən dövlət və ictimaiyyət
nümayəndələrimiz Azərbaycan
dövlətinin haqlı mövqeyini ciddi şəkildə
müdafiə ediblər.
Prezident Administrasiyasının
rəsmisi Gülsel Səfərova bildirib ki,
cavab hüququmdan istifadə etməklə
ATƏT-in insan ölçüsü üzrə növbəti illik
toplantısında mətbuat, informasiya,

ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq və
birləşmək, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində işğal olunmuş ərazilərə
xarici jurnalistlərin qanunsuz səfərləri,
Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən onların
aldadılması ilə bağlı 10 çıxışım oldu.
G. Səfərova səfər barədə
danışarkən əsas diqqət çəkən məqama
toxunaraq bildirdi ki, indiyədək heç
bir ölkənin vətəndaş çəmiyyətinin
nümayəndəsi özünü müxalifət təmsilçisi
hesab edən, lakin bu anlayışdan
tamamilə bixəbər Emin Hüseynov kimi
ATƏT-in tədbirinə “sədəqə” dalınca
gəldiyini açıq şəkildə etiraf etməmişdi.
Xarici qüvvələrə özünün sadiqliyini
nümayiş etdirmək üçün o, Azərbaycan
iqtidarını, bacardığı qədər tənqid
etməyə, nağıllar uydurmağa başlayırdı.
Emin Hüseynovdan başqa Ermənistan
da daxil olmaqla ATƏT- in tədbirində

entyabrın 20-də Varşava şəhərində ATƏT-in 2019cu il insan ö
 lçüsü üzrə implementasiya görüşü baş
tutub. Tədbirin sessiyaları demokratik institutlar,
informasiya və media azadlığı, demokratik seçkilər,
vətəndaş cəmiyyətinin insan hüquqlarının müdafiəsində
rolu, humanitar məsələlər, insan alverinə qarşı mübarizə,
qadınlar və kişilər üçün bərabər imkanlar, dini etiqad azadlığı, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqları və digər mövzulara həsr olunub. ATƏT-in tədbirində
Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşı Gülsel
Səfərova, Ombudsman aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı,
“Dağlıq Qarabağ” Bölgəsinin Azərbaycanlı İcmasının sədri
Tural Gəncəliyev, icmanın idarə heyətinin üzvü Ceyhun
Ələkbərov, tanınmış media eksperti Azər Həsrət, MSK katibliyinin rəhbəri Rövzət Qasımov və digər şəxslər iştirak
ediblər.

elə bir vətəndaş çəmiyyətinin üzvünə
rast gəlmədim ki, ölkəsinə bu qədər
nifrət dolu fikirlər səsləndirsin.
PA rəsmisi əlavə edib ki, etiraz
hüququmdan istifadə edərək moderatordan mövzudan kənar çıxışların
dayandırılmasını xahiş etdim. Tədbirin
moderatoru etirazı qəbul etdi. Beləliklə,
mən bəzi xarici jurnalistlərin işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlara
qanunsuz səfərləri barədə bəyanat verdim. Qeyd etdim ki, belə bir səfər yalnız
Azərbaycan tərəfinin razılığı ilə həyata
keçirilə bilər. Ermənistan artıq uzun
zamandır ki, oradakı separatçı rejimə
dəstək verərək xarici jurnalistləri aldadır, Qarabağa səfərlər təşkil edir. Ona
görə də tədbirdə iştirak edən ölkələrin

logiyası turizmi insanın həyat
fəaliyyətində əsas yerlərdən
birinə çevrilməsinə yaxınlaşdırır. Biz də müntəzəm surətdə
innovativ yeniliklərdən
istifadə edərək fəaliyyətimizi
bu istiqamətdə qurur və
ölkəmizin təqdimatını
yüksək səviyyədə təmsil
etməyə çalışırıq.
Turizm sahəsində
çalışanların peşə hazırlığının artırılması məqsədilə
2006-cı ildən ölkədə
Turizm İnstitutu yaradılıb,
onun nəzdində müxtəlif
peşələr üzrə daimi fəaliyyət
göstərən kurslar açılıb.
2002-ci ildən başlayaraq
Bakıda hər il Beynəlxalq

27 sentyabr Beynəlxalq Turizm Günüdür

1970

-ci il sentyabrın 27-də Dünya Turizm Təşkilatının
(DTT) nizamnaməsi qəbul olunub. 1980-ci ildə bu
tarixin Beynəlxalq Turizm Günü (World Tourism Day) kimi qeyd
olunması barədə qərar qəbul edilib. DTT hazırda dünya miqyasında turizm sahəsi üzrə koordinasiyanı həyata keçirən, BMT
nəzdində üzv dövlətlərə vahid statistik məlumat bazasının formalaşdırılması, turizmin bu və ya digər növünün inkişaf etdirilməsi
və s. məsələlərlə bağlı tövsiyələr verən ixtisaslaşmış təşkilatdır.
Azərbaycan təşkilata 2001-ci ildə üzv qəbul edilib. Ölkəmizdə
Beynəlxalq Turizm Günü də həmin ildən qeyd olunur. Prezident
İlham Əliyevin 2016-cı il sentyabrın 1-də imzaladığı sərəncama
əsasən, 27 sentyabr –Beynəlxalq Turizm Günü, həmçinin
Azərbaycanda turizm işçilərinin peşə bayramı günü elan edilib.

Azərbaycan turizm sənayesinin
inkişafı üçün zəngin ehtiyatlara
malikdir. Bütün infrastruktur-Avropanı Qafqaz və Mərkəzi
Asiya ölkələri ilə birləşdirən hava
və dəniz daşımaları, magistral
avtomobil və digər nəqliyyat yolları
buradan keçir.
Son illər respublikamızda
turizm sahəsində dövlət siyasətini
həyata keçirən aidiyyatı qurumlar tərəfindən ölkəmizin mövcud
turizm potensialının beynəlxalq
aləmdə tanıdılması, turistlərin
Azərbaycana çoxsaylı səfərlərinin
təşkili, turizmin müxtəlif növlərinin
inkişaf etdirilməsi, hüquqi-normativ aktların qəbul edilməsi, bu
sahədə orta və kiçik sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi, müasir infrastrukturun yaradılması sahəsində
məqsədyönlü işlər görülməkdədir.

Dövlət başçısının 2016-cı
il 1 sentyabr tarixli "Elektron
vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və “ASAN
viza” sisteminin yaradılması
haqqında", habelə 20 fevral
2017-ci il tarixli "Azərbaycan
Respublikasına turist axınının
sürətləndirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında" sərəncamları

ölkədə qeyri-neft sektorunun
perspektivli sahələrindən olan
turizmin inkişafına əhəmiyyətli
təsir göstərib. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, "ASAN
viza" sistemi ölkəmizə səfər edən
əcnəbi vətəndaşların sayının qısa
müddətdə sürətli artımını təmin
edib.
Məlumdur ki, turizm ehtiyacının ödənilməsi üçün lazım
olan müxtəlif xidmətlər yeni
iş yerləri üçün mənbə rolunu
oynayan fəaliyyət növləri yaradır. Bu səbəbdən turizm inkişaf
səviyyəsindən asılı olmayaraq,
bütün ölkələrdə sosial inkişafın
vacib elementi hesab olunur.
Regionlar, eləcə də ümumilikdə
ölkə üzrə potensial imkanlardan tam və səmərəli istifadə,
bu imkanları ölkənin milli ma-

raqları çərçivəsində yerli və
xarici turistlərin cəlb edilməsinə
yönəldilməsi qarşıda duran
başlıca vəzifələr kimi qəbul
edilməlidir. Turizmin regionlarda inkişafı bu müəssisələrin
səmərəli fəaliyyəti, onların hər
birinin turizm məqsədilə istehsal etdiyi məhsulun həcmi, iş

nümayəndələrinə bir daha bəyan etdim
ki, belə səfərlərə aldanmayıb, yalnız
Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparsınlar. Təbii ki, Ermənistan tərəfi belə
çıxışlara etiraz edirdi, amma həmin
etirazlar cavabsız qalmırdı.
Plenar sessiyalarda nümayəndə
heyətimiz ayrı-ayrı mövzularda konstruktiv və peşəkar çıxışları ilə yadda
qaldı.
Uğurlu səfər barədə Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) aparatının
rəhbəri Aydın Səfixanlı da danışıb. Varşavada keçirilən ATƏT-in insan ölçüsü
üzrə illik görüşdə iştirak edən Səfixanlı
bildirib ki, sessiyalar zamanı son dövrlər
Azərbaycanda insan hüquqlarının

müdafiəsi sahəsində islahatların daha
da dərinləşdirildiyini, mühüm qanunların,
milli fəaliyyət proqramlarının, strategiyaların qəbul olunduğunu, əhalinin sosial
vəziyyətinin davamlı olaraq yüksəldiyini,
Ombudsmanın insan hüquq və azadlıqlarının təmini sahəsində həyata keçirdiyi
çoxşaxəli fəaliyyəti tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb.
Tədbirin 9-cu işçi sessiyasında
ATƏT-ə üzv dövlətlərdə qaçqın və
məcburi köçkünlərlə bağlı problemlər
müzakirə olunub. A.Səfixanlı həmin
sessiyada mövzu ilə bağlı çıxış edərək
qaçqın və məcburi köçkün problemi və
onun Azərbaycana təsiri, Ermənistanın
işğalçılıq siyasəti nəticəsində
Azərbaycan ərazilərinin işğal edildiyini,
Dağlıq Qarabağdan və ona bitişik yeddi
rayondan yerli azərbaycanlı əhalinin
qovulduğu, bir milyondan çox insanın
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşdüyünü diqqətə çatdırıb.
Tədbirdə ermənilər pozuculuq
əməllərinə yol veriblər. Belə ki, “Humanitar məsələlər və digər öhdəliklər“ sessiyası zamanı Ermənistan nümayəndə
heyəti prosedur qaydalarından suiistifadə edərək Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin
Azərbaycanlı İcmasının rəhbəri Tural
Gəncəliyevin çıxışının qarşısını almağa
cəhd edib. Ermənistan nümayəndəsi
T.Gəncəliyevin iclasda iştirak üçün
qeydiyyatının aydın olmadığını
bəhanə gətirərək, ona çıxış üçün söz

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,3
faiz artaraq 2,1 milyon nəfərə çatıb. Keçən ilin statistikası göstərdi
ki, turistlər Azərbaycanda olduqları
müddətdə 2,6 milyard dollardan
çox pul xərcləyiblər. Azərbaycana
gələn əcnəbilərin sayında davamlı
artım nəzərə çarpır. Belə ki, 2016cı ildə 2,25 milyon, 2017-ci ildə
2,7 milyon, 2018-ci ildə isə 2,85
milyon əcnəbi ölkəmizə səfər edib.
Ehtimala görə, gələn turistlərin
sayı 2019-cu ildə 3 milyon nəfəri
ötəcək. 2018-ci ildə turizmdən
gəlir 2,634 milyard dollar, xərci
2,284 milyard dollar, müsbət fərqi
350 milyon dollar təşkil edib.
Faktlardan göründüyü kimi, turizm
Azərbaycanda valyuta gətirən
əsas sahələrdən birinə çevrilib.

verilməməsini tələb edib. Azərbaycan
nümayəndə heyətinin izahı və tədbirin
təşkilatçısı qismində ATƏT-in İnsan
Hüquqları və Demokratik Təsisatlar
üzrə Bürosunun məsələ ilə bağlı
Ermənistan nümayəndəsinə aydınlıq
gətirməsi ilə T.Gəncəliyevə yenidən
çıxış üçün söz verilib. Lakin Ermənistan
nümayəndəsi verilmiş izahata baxmayaraq, ikinci dəfə T. Gəncəliyevin
çıxışına mane olmağa cəhd edib və bu
cəhdi də uğursuz olub. T.Gəncəliyev
sanballı tarixi faktlarla ermənilərin
illərdir işğalçılıq əməllərini davam
etdirdiyini, Azərbaycanın qanuni və
tarixi torpaqlarını tərk etməmələrini,
beynəlxalq təşkilatları həmişə aldatmağa cəhd etdiklərini tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb.
Beləliklə, hər dəfə ATƏT-in insan
hüquqları ilə bağlı müzakirələrində,
sessiyalarında Azərbaycana qarşı
qara piar kampaniyası aparmağa
cəhd edən məkrli qüvvələrin planları bu dəfə də alınmadı. Ermənistan
tərəfinin öz dövlətlərini “sudan-quruya çıxarmaq”cəhdləri baş tutmadı.
Azərbaycan dövlətinə, Prezidentinə
qarşı birgə fəaliyyət göstərən bu
şəbəkənin fəaliyyəti ifşa edildi və “sapı
özümüzdən olan balta” ların cəfəng
fikirlərini xarici auditoriyaya sırımaq
arzuları da puç oldu.

ilədək onların sayı 53,2 mini ötüb.
Bizə belə gəlir ki, bu inkişaf tempi
ilə turizm sahəsi tezliklə neft-qaz
sektorundan sonra iqtisadiyyatın əsas aparıcı qüvvəsinə
çevriləcək.
Azərbaycanın beynəlxalq
tədbirlərə, simpozium və konfranslara evsahibliyi etməsi, beynəlxalq
idman yarışları, musiqi festivalları,
mədəniyyət tədbirləri ölkəmizdə
turizmin inkişafına müsbət təsir
göstərir. Ekspertlərin fikrincə,
növbəti illərdə Azərbaycana gələn
turistlərin sayının nəzərəçarpacaq
dərəcədə artacağı ehtimal olunur.
Hətta strateji yol xəritəsində
göstərildiyi kimi, Azərbaycan
2025-ci ildə dünyanın 20 ən yaxşı
inkişaf edən turizm ölkəsindən

Qeyri-neft sektorunda
turizmin çəkisi artmaqdadır

yerlərinin təşkili və həmçinin
yaratdığı infrastruktur sferası ilə
müəyyənləşir.
Ölkənin turizm sisteminin inkişafı və fəaliyyəti turizm şirkətləri
tərəfindən tənzimlənir və onlar
turizm sisteminin inkişafında
müstəsna rol oynayırlar. Turizm
sahəsinə informasiya texnologiyaları və informasiya sistemlərinin
tətbiqi bu sahənin inkişafının yeni
aspektlərinin formalaşmasına
səbəb olur. İnformasiya texno-

Turizm və Ümumrespublika daxili
turizm sərgiləri keçirilir ki, biz də
bu tədbirlərdə fəal iştirak edirik.
Bu sahədə çalışan mütəxəssis
kimi deyə bilərəm ki, son
vaxtlar ölkəmizdə turizmin inkişafı sahəsində qazanılan
uğurlar sevindiricidir. Faktlara
müraciət etmək istərdim. Cari
ilin yanvar-avqust aylarında
Azərbaycana səfər edən xarici
ölkə vətəndaşlarının sayı ötən ilin

Azərbaycana gələn turistlərin
ildən-ilə çoxalması bu sahədə
yaradılan əlavə dəyərin həcminin
artmasına səbəb olur. 2014-cü
ildə turizm sektorunda 2,4 milyard
manatlıq əlavə dəyər yaradılıb.
Bu göstərici 2018-ci ildə 3,46
milyard manata yüksəlib. Turizmin inkişafı həm də əhalinin
məşğulluğunun artmasına töhfə
verib. 2014-cü ildə bu sektorda
42 min insan çalışırdısa, ötən
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birinə çevriləcək.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da
ölkəmizdə turizmin inkişafı üzrə
müvafiq hədəf və məqsədlər əks
olunub.
Məlumdur ki, turizmin inkişafı
üçün ilk növbədə infrastruktur
lazımdır və bu da Azərbaycanda
gündən-günə artır. Məsələn, təkcə
Bakıda yox, regionlarda, rayon
mərkəzlərində, istirahət üçün yararlı əksər yerlərdə nəinki üçulduz,
dördulduz, hətta beşulduzlu mehmanxanalar fəaliyyət göstərir.
Rəhbərlik etdiyim “Zenit
Tour” turizm şirkəti 2007-ci ildən
İstanbulda, 2012-ci ildən də Bakıda fəaliyyət göstərir. Şirkətimiz
Turkiyə ilə Azərbaycan arasında
turizm əlaqələrinin inkişafına
əhəmiyyətli töhfələr verməyə
çalışır. İstanbuldakı baş ofisimizin
köməyi ilə ölkəmizə Türkiyədən
daha çox turist cəlb olunması

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

üçün layihələrimiz mövcuddur. Çalışırıq ki, digər turizm şirkətləri ilə
daha yaxından əməkdaşlıq edək.
Son bir ildə respublikamızda
müasir turizm infrastruktrunun
yaradılması, mövcud turizm
potensialının beynəlxalq aləmdə
tanıdılması sahəsində Azərbaycan
Turizm Agentliyi və Turizm
Bürosu bir sıra məqsədyönlü
layihələr həyata keçirmişlər.
Dünyanın bir sıra ölkələrində
turizm təmsilçiliklərinin açılması istiqamətində görülən işlər
təqdirəlayiqdir.
Ölkəyə gələn turistlərin sayının artırılması istiqamətində ilk
növbədə mövcud potensialların
dəyərləndirilməsi vacibdir. Bu
istiqamətdə qardaş Türkiyəyə də
yönəlmək, bu ölkənin müxtəlif
bölgələrində Azərbaycanı tanıtma
fəaliyyətlərinə başlamaq, qardaş
şəhərlərin sayını artırmaq, müxtəlif
turizm növlərinə və digər sahələrə
yönəlik qarşılıqlı səfərlər təşkil
etmək prioritet fəaliyyətlərdən biri
olmalıdır.
Ona görə də biz bu ölkə
ilə əlaqələri ilbəil artırmalıyıq.
Türkiyədəki sistem elə qurulmalıdır

ki, 80 milyonluq Türkiyədə səyahət
deyiləndə turizm şirkətlərinin
müştərilərinə ilk təklif edəcəyi yer
məhz Azərbaycan olsun. Axı biz
ulu öndərimizin də dediyi kimi,
“bir millət, iki dövlətik”. Ölkəmizin
turizm potensialını bu ölkədə daha
geniş təbliğ etməliyik. Bu yolla qardaş xalqda Azərbaycana gəlmək,
ortaq milli mədəniyyətimizlə
yaxından tanış olmaq istəyi yarana
bilər. Buna görə də növbəti turizm
təmsilçiliyinin qardaş ölkədə
açılması yerinə düşər. Biz də özəl
sektorun nümayəndəsi kimi və
uzun illər işlədiyimiz Türkiyənin
müxtəlif turizm sahələrindəki
təcrübələrimizdən istifadə edərək
bu prosesə öz töhfəmizi vermək
niyyətindəyik.

Nəzər EMİNOV,
“Zenit Tour” MMC-nin
direktoru

