
Sahibə Qafarova Milli Məclisin Sədri kimi 
ilk rəsmi səfərini Türkiyəyə edəcək

Nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli Məclisin 
Türkiyə ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun rəhbəri Əhliman Əmiraslanov, komitə 
sədri Ziyafət Əsgərov, deputatlardan Sevil Mi-
kayılova, Fazil Mustafa, Elşən Musayev, Tural 
Gəncəliyev, parlament Aparatının rəhbəri Səfa 
Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxildir.

Səfər zamanı nümayəndə heyətinin üzvləri 
Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlamentin 
fəaliyyəti, qanun yaradıcılığı prosesi ilə yaxın-
dan tanış olacaq, türkiyəli həmkarları ilə fikir 
mübadiləsi aparacaqlar. 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa 
Şentopla görüşəcək. Görüşdə parlamentlərarası 
əlaqələrin hazırkı vəziyyəti və inkişaf 
perspektivləri, ikitərəfli əməkdaşlığımızın 
daha da genişləndirilməsi, hər iki ölkənin birgə 
həyata keçirdiyi qlobal layihələrin reallaşması, 

regional münaqişələrin həlli yolları parlament 
müstəvisində müzakirə ediləcək. 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın 
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanla və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri 
nəzərdə tutulub.

Səfər müddətində Milli Məclis Sədrinin başçı-
lıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti Ankarada 
Anıtqəbri ziyarət edəcək, şəhərin tarixi yerləri ilə 
tanış olacaq. 

Səfər sentyabrın 12-də başa çatacaq.

Azərbaycanla Türk Şurası arasında 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub 

Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şura-
sının Baş katibi (Türk Şurası) Bağdad 
Amreyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edib.

Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilir 
ki, Ceyhun Bayramov Azərbaycanın Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fəaliyyətindən, 
təşkilat çərçivəsində iştirakçı ölkələrin sayının 
artmasından, təşkilatın sonuncu zirvə görüşünün 
 Bakıda uğurla keçməsindən, eləcə də Azərbaycanın 
Türk Şurası ilə əməkdaşlığından məmnunluğunu 
qeyd edib. Görüşdə Türk Şurasının beynəlxalq və 
regional təşkilatlarla əməkdaşlığı və beynəlxalq 
platformalarda təşkilatın statusu məsələsi ətraflı 
müzakirə olunub.

Nazir Türk Şurasının Azərbaycanın 
təhlükəsizliyinə əsas təhdid olan Ermənistanın 
təcavüzkar siyasəti ilə bağlı beynəlxalq hü-
ququn norma və prinsipləri, başda  BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri olmaq-
la, digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarına 
əsaslanan prinsipial mövqeyini vurğulayaraq, bu 
xüsusda Baş katibə təşəkkürünü bildirib.

Bağdad Amreyev Azərbaycanın Türk Şura-
sında iştirakını və rolunu yüksək qiymətləndirib. 
Sonuncu Bakı Zirvə görüşünün təşkilatın 
fəaliyyətində keyfiyyətcə yeni bir mərhələ 
olduğunu qeyd edən Baş katib, hazırda təşkilat 
çərçivəsində geniş spektrli məsələlər üzrə 
daha sıx əməkdaşlıq və inteqrasiyanın həyata 
keçirilməsi istiqamətində addımların atıldığını bil-
dirib. Azərbaycanı Türk Şurasına uğurlu sədrliyi 
münasibətilə təbrik edən, Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 
və pandemiya ilə mübarizəyə həsr olunan 
video-görüş formatlı zirvə görüşü, eləcə də digər 
istiqamətlər üzrə reallaşdırılan video görüşlərdən 
məmnunluqla bəhs edən Bağdad Amreyev 
Azərbaycanın təşkilata rəhbərliyi müvəffəqiyyətlə 
davam etdirəcəyinə əminliyini bildirib. Baş katib 
Türk Şurasının bundan sonra da Azərbaycanın 
ədalətli və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyi-
ni hər zaman dəstəkləyəcəyini vurğulayıb.

Görüş zamanı tərəflər Türk Şurası 
çərçivəsində əməkdaşlıq, növbəti zirvə görüşünün 
təşkili, eləcə də təşkilatın gələcək fəaliyyəti ilə 
bağlı məsələləri ətraflı müzakirə ediblər.

“Xalq qəzeti”

AŞPA-nın komitə iclasında Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətindən danışılıb

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Res-
publikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının rəhbəri, deputat Tural Gəncəliyev 
çıxışında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
Ermənistanın təcavüzkar siyasətini və cinayətkar 
fəaliyyətini hələ də davam etdirdiyini bildirib. O, 
Ermənistanın iyulun 12-də Azərbaycanın Tovuz 
rayonu istiqamətində yeni təcavüz aktı həyata 
keçirdiyini, Azərbaycanın isə buna adekvat olaraq 
özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək cavab 
verdiyini qeyd edib. Ermənistanın bu hücumu 
nəticəsində sərhədboyu zonada mülki əhaliyə və 

infrastruktura dəymiş zərərə toxunan  
T. Gəncəliyev bütün bunların beynəlxalq huma-
nitar hüququn kobud surətdə pozulması olduğunu 
vurğulayıb.

T. Gəncəliyev, həmçinin Ermənistanın öz işğal 
siyasətindən əl çəkmədiyini, yeni ərazilərimizə id-
dialı olduğunu, dövlət səviyyəsində ilhaq siyasəti 
apardığını və bütün bunların Ermənistanın 
müdafiə naziri D.Tonoyanın “yeni ərazilər üçün 
yeni müharibə” doktrinası ilə bir daha öz təsdiqini 
tapdığını qeyd edib.

Ermənistanın münaqişənin həllində ma-
raqlı olmadığını, sülh danışıqlarını pozduğu-
nu vurğulayan deputat bu ölkənin beynəlxalq 
ictimaiyyətin nəzərində öz işğalçı əməllərini 
pərdələmək cəhdlərini ifşa edib. O, münaqişə 
ilə bağlı BMT-nin qətnamələrinə və digər 
beynəlxalq təşkilatların sənədlərinə hələ də əməl 
 olunmadığını xatırladıb.

Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasından 128 nəfər sağalıb, 
139 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb 

Azərbaycan Respublikasın-
da koronavirus infeksiyasından 
daha 128 nəfər müalicə oluna-
raq sağalıb, 139 yeni yoluxma 
faktı qeydə alınıb. 

Nazirlər Kabineti yanında 
Operativ Qərargahdan verilən 
məlumata görə,  COVID-19 
üçün götürülən analiz 
nümunələri müsbət çıxmış 1 
nəfər vəfat edib. 

Hazırkı dövrədək 
ölkəmizdə 37 min 557 nəfərin 
koronavirus infeksiyasına yo-
luxması faktı müəyyən edilib. 
Onlardan 34 min 965 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 552 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə 
sayı 2040 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 973 
min 838 test aparılıb. Bugünkü 
test sayı isə 6798-dir. 

9 sentyabr 2020-ci il, çərşənbə

Sentyabrın 10-da Milli Məclisin Sədri Sahibə 
 Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti 
ilk rəsmi səfərini Türkiyə Respublikasına edəcək. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Milli Məclisin Mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a 
açıqlamasında Milli Məclisin 
Beynəlxalq münasibətlər və 
parlamentlərarası əlaqələr 
komitəsinin sədri, Azərbaycanın 
AŞPA-da nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Səməd Seyidov 
söyləyib. 

Səməd Seyidov deyib ki, 
müasir dövrdə əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş qardaşlıq əlaqələri 
son dövrdə daha yüksək templə 
inkişaf etməkdədir. Azərbaycan-
Türkiyə münasibətləri Milli 
Məclisdə də hər zaman xü-
susi olaraq qiymətləndirilib. 
Bununla bağlı çoxlu nümunələr 
var. Ən son misallar kimi 
mütəmadi xarakter daşıyan 
ikitərəfli və üçtərəfli görüşlərin 
keçirilməsini, qarşılıqlı olaraq 
vizadan azadetməni, Preferensial 
Ticarət Sazişini, hərbi maliyyə 
əməkdaşlığını və paradları, 
təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı 
və s. qeyd etmək olar.

Bir sözlə, bütün dün-
yaya nümunə olan və daim 
güclənən Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətləri dayanmadan in-
kişaf edir, əməkdaşlığın yüksək 
səviyyəsi hərtərəfli əlaqələrin 
gücündən və sarsılmazlığından 
xəbər verir. Qardaş ölkələr 

arasında müxtəlif istiqamətlərdə 
əməkdaşlıq daha da genişlənir 
və artıq yeni pilləyə keçir, 
ilk növbədə, hər iki ölkənin 
artıq güclü olan əlaqələrinin 
daha da möhkəmlənməsinə 
xidmət göstərir. Mühüm bir 
nümunəni qeyd edim. Prezident 
İlham Əliyev Yunanıstanın 
Azərbaycanda yeni təyin olun-
muş fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Nikolas Piperiqkosu qəbul 
edərkən Türkiyə və Yunanıstan 
arasında Şərqi Aralıq dənizi 
regionunda baş verən gərginliyə 
toxunub. Dövlətimizin başçısı 

Türkiyənin Azərbaycana təkcə 
dost və tərəfdaş deyil, həm də 
qardaş ölkə olduğunu vurğulayıb 
və bütün məsələlərdə Türkiyənin 
yanında olacağımızı deyib. 
Bundan əlavə, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
köməkçisi-Prezident Admi-
nistrasiyasının Xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hikmət Hacıyevin Türkiyəyə 
səfəri zamanı ölkələrimiz 
arasında media qurumları-
nın yaxın əməkdaşlığı, birgə 
media platformasının yara-
dılması, xəbər, mütəxəssis və 

fikir mübadiləsinin həyata 
keçirilməsi, o cümlədən hər iki 
ölkənin sosial media vasitəsilə 
dünyada daha yaxından tanı-
dılması haqqında danışıqların 
aparılması mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Həmçinin Hikmət Ha-
cıyev Türkiyənin nüfuzlu “Ha-
ber Global” telekanalında çıxışı 
zamanı bildirib ki, biz qardaş 
ölkələr olaraq birlikdə hərəkət 
edərək doğruları beynəlxalq 
təşkilatlara daha aktiv şəkildə 
çatdırmalıyıq. Lazım olan 
anda, lazımi yerdə bir-birimizə 
dəstək verib, xarici siyasətdə 

olduğu kimi, hərbi mövzularda 
da bir-birimizi dəstəkləməkdə 
davam edəcəyik. Türkiyənin 
bu günlər regional, beynəlxalq 
müstəvidə milli maraqları, xal-
qının mənafeyini nəzərə almaqla 
apardığı aktiv siyasəti görürük 
və bununla qürur duyuruq.

Səməd Seyidov qeyd edib 
ki, qardaşlıq münasibətlərinin 
bundan sonra daha güclü inkişaf 
etməsinin bariz nümunəsi 
sentyabrın 10-da Milli Məclisin 
Sədri Sahibə Qafarovanın baş-
çılığı ilə parlament nümayəndə 
heyətinin ilk rəsmi səfərinin 
məhz Türkiyə Respublikasına 
olmasıdır.

“Azərbaycan ilə Türkiyə 
hər zaman bir birinin yanın-
dadır. Ən əsası, Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələri bütün türk 
dünyası üçün də mühüm rol 
oynayır və türkdilli dövlətlər 
arasında münasibətlərin 
inkişafına da güclü təsir 
göstərir. Həmin qardaşlıq 
münasibətlərinin bundan 
sonra da inkişaf etməsi üçün 
tərəflərin güclü iradəsi və 
istəyi var. Qarşılıqlı səfərlər 
və həyata keçirilən tədbirlər də 
məhz belə deməyə əsas verir”, 
- deyə Milli Məclisin komitə 
sədri bildirib.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi  
inkişaf strategiyasının Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində qa-
zandığımız uğurların ən mühüm istiqamətlərindən biri 
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin inki-
şafının davamlılığının qorunmasıdır. Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında əlaqələrin böyük tarixi keçmişi var 
və bu münasibətlər gündən-günə inkişaf edir, bununla 
da hər iki ölkənin güclü irəliləyişinə təkan verir. 

Sentyabrın 8-də AŞPA-nın Siyasi işlər və 
 demokratiya komitəsinin videokonfrans 
 formatında iclası keçirilib.

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

“Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət 
mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

 
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu-

nun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 12 
iyun tarixli 128-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 iyun 
tarixli 2110 nömrəli Sərəncamının 1.2-ci bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət 
mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər  Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2001, № 8, maddə 555; 2005, № 11, maddə 1065; 
2006, № 12, maddə 1161; 2007, № 7, maddələr 737, 738; 
2008, № 1, maddə 36, № 2, maddə 104, № 6, maddələr 
582, 584, 586, № 7, maddələr 680, 681, 682; 2009, № 7, 
maddə 609, № 10, maddə 848; 2010, № 6, maddə 566, № 
7, maddə 704, № 8, maddə 760; 2012, № 3, maddə 264, № 
6, maddə 636; 2013, № 3, maddə 338, № 4, maddə 440, 
№ 6, maddə 727, № 10, maddələr 1201, 1213; 2014, № 1, 
maddə 57, № 5, maddə 586, № 7, maddə 911; 2015, № 4, 
maddələr 460, 480, № 7, maddələr 887, 900, № 10, maddə 
1216; 2016, № 5, maddə 956; 2018, № 5, maddə 1123, 
№ 10, maddə 2144; 2019, № 6, maddə 1151, № 8, maddə 
1449; 2020, № 5, maddə 637; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 23 iyun tarixli 218 nömrəli 
Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Ölkə 
əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin 
Siyahısı”nın “Babək rayonu” hissəsinin “Yerləşdiyi ünvan” 
sütununun 1830-cu, 1831-ci, 1877-ci bəndlərində “Nehrəm 

kəndi” sözləri “Nehrəm qəsəbəsi” sözləri ilə, 1846-1848-ci 
bəndlərində “Cəhri kəndi” sözləri “Cəhri qəsəbəsi” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə – “Yer-
li əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin 
Siyahısı” üzrə:

2.1. “Memarlıq abidələri” bölməsinin “Babək rayonu” 
hissəsinin 5308-5314-cü bəndlərində “Nehrəm kəndi” 
sözləri “Nehrəm qəsəbəsi” sözləri ilə və 5317-ci bəndində 
“Cəhri kəndi” sözləri “Cəhri qəsəbəsi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2. “Bağ-park monumental və xatirə abidələri” 
bölməsinin 5711-ci bəndində “Nehrəm kəndi” sözləri 
“Nehrəm qəsəbəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. “Arxeoloji abidələr” bölməsinin “Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Babək rayonu” hissəsinin 6066-cı bəndində 
“Nehrəm kəndi” sözləri “Nehrəm qəsəbəsi” sözləri ilə əvəz 
edilsin. 

 Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

“Güzəştlərin tətbiqi Qaydasının və bölünən hissələrin 
məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 28 oktyabr tarixli 
165 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2020-ci il 1 may tarixli 75-VIQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci 
il 29 yanvar tarixli 668 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi və dərman vasitələri istehsalının stimullaşdırılması 

ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2020-ci il 28 may tarixli 1040 nömrəli 
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrası məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci 
il 28 oktyabr tarixli 165 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 10, maddə 
648; 2016, № 7, maddə 1364; 2019, № 4, maddə 746, 
№ 7, maddə 1334) ilə təsdiq edilmiş “Güzəştlərin tətbiqi 
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2-ci hissəyə “(işlər və xidmətlər)” sözlərindən sonra 
“, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən müəyyən edilən istehsal prosesinin hər hansı 
mərhələsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata 
keçirilən mallar” sözləri əlavə edilsin. 

2. 5-ci hissəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə 
edilsin:

“Dərman vasitələrinin istehsal prosesinin qablaşdır-
ma mərhələsi ilə bağlı tender təklifində isə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanının nömrə və tarixi 
qeyd edilir və belə fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün verilmiş 
lisenziyanın surəti tender təklifinə əlavə edilir.”.

3. 9-cu hissənin birinci cümləsində “4-cü hissəsində” 
sözləri “4-cü və 5-ci hissələrində” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Bu Qərarın 2-ci və 3-cü hissələri 2020-ci il iyunun 
1-dən 5 (beş) il müddətinədək qüvvədədir.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi  
ölkəmizin dünyadakı yüksək nüfuzunun göstəricisidir

1961-ci il sentyabrın 6-da Belqradda 
təsis edilmiş Qoşulmama Hərəkatının 
ideoloji əsasını 1955-ci ildə qəbul olun-
muş Bandunq prinsipləri təşkil edir. Qo-
şulmama Hərəkatı qlobal problemlərin 
həlli və müasir dövrün çağırışlarına 
cavab vermək baxımından bu gün xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Hərəkatın əsas 
məqsədi beynəlxalq hüququn norma və 
prinsipləri əsasında dünyada sülhün, 
təhlükəsizliyin qorunmasına və tərəqqiyə 
töhfə verməkdir. Azərbaycanın hərəkata 
üzvlüyü ölkəmizin beynəlxalq sülh, 
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq proseslərinə 
daha yaxından cəlb olunması, müxtəlif 
dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün 
əlverişli imkan yaradıb.

“Soyuq müharibə” illərində yaran-
masına baxmayaraq, həmişə ədaləti, 
beynəlxalq hüququ, dövlətlərin suveren-
liyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə edən 
Qoşulmama Hərəkatı “soyuq müharibə” 
bitdikdən sonra da öz aktuallığını 
itirməyib. Bu təşkilatın BMT-dən sonra 
tərkibində ən çox dövləti (120 ölkə) 
birləşdirən bir siyasi təsisat olması faktı 
özü-özlüyündə çox şey deməkdir.

2019-cu il oktyabrın 25-26-da 
Qoşulmama Hərəkatının dövlət və 
hökumət başçılarının Bakı  sammiti 
keçirildi. Hərəkatın XVIII Zirvə 
Görüşünün Azərbaycanda keçirilməsi 
ölkəmizin qlobal proseslərdəki rolunun 
və beynəlxalq nüfuzunun gündən-günə 
artdığının parlaq göstəricisidir. Qoşul-
mama Hərəkatının hazırkı sədri Prezi-
dent İlham Əliyev Azərbaycanın sədrlik 
zamanı öz prioritetlərini və fəaliyyətini 
bütün ölkələrin suverenliyinə, ərazi 
bütövlüyünə hörmət, dövlətlərin daxili 
işlərinə qarışmamaq və qarşılıqlı ma-
raqların qorunması və əməkdaşlığın 
təşviqi kimi prinsipləri ehtiva edən tarixi 
Bandunq prinsipləri üzərində quraca-
ğını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanın sədrliyi zamanı Qoşul-
mama Hərəkatı üzvlərinin maraqlarını 

müdafiə edəcəyini, digər təsisatlarla 
dialoq quracağını və əməkdaşlığı inkişaf 
etdirəcəyini qeyd etdi. Azərbaycan 
sədrlik üçün geniş, əhatəli Fəaliyyət 
Planı hazırladı. Lakin pandemiya 
səbəbindən vəziyyət xeyli dəyişdi. 
Buna baxmayaraq, Azərbaycan yaran-
mış vəziyyətə çevik reaksiya verməyi 
bacardı.

2020-ci il mayın 4-də Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama 
Hərəkatının pandemiyaya qarşı video-
konfrans formatında dövlət və hökumət 
başçıları səviyyəsində Zirvə görüşü keçi-
rildi. Bu tədbirdə Prezident İlham Əliyev 
Qoşulmama Hərəkatı adından BMT Baş 
Assambleyasının pandemiyaya qarşı 
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində 
xüsusi sessiyasının keçirilməsi 
təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Təklif Qoşul-
mama Hərəkatına üzv ölkələr tərəfindən 
müdafiə olundu. Bu dəstək nüfuzlu 
qurumun üzvlərinin öz dəyərlərinə 
hörmətinin, çoxtərəfli beynəlxalq 
əməkdaşlığa, multilateralizmə, qlobal 
problemlərin yalnız qlobal səylərlə həll 
oluna biləcəyi düşüncəsinə olan inamı-
nın bariz bir nümunəsi idi. Azərbaycan 
Prezidentinin BMT Baş Assambleyasının 
xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsü 

ümumən dünyanın 130-dan çox ölkəsi 
tərəfindən dəstəkləndi. İyulun 10-da 
BMT-nin pandemiyaya qarşı 31-ci xüsusi 
sessiyası rəsmi proses kimi başladı. Xü-
susi sessiyanın dövlət və hökumət başçı-
ları səviyyəsində ümumi müzakirələrinin 
keçirilmə vaxtı hazırda ölkələr arasında 
müzakirə olunur.

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına 
üzv olan ölkələrin Ermənistan 
--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə dair ədalətli mövqeyini 
alqışlayır. Qoşulmama Hərəkatı özünün 
sənədlərində Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə 
dəstəyini ifadə edib və münaqişənin 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 
qətnamələri əsasında həllinin vacibliyini 
vurğulayıb. Bakıda keçirilmiş zirvə görü-
şü Ermənistan-- Azərbaycan, Dağlıq Qa-

rabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın 
ədalətli mövqeyini daha da gücləndirdi. 

Yekun sənədə ilk dəfə olaraq çox 
mühüm yeni bənd daxil edildi. Bu 
bənddə dövlət və hökumət başçıları 
güc yolu ilə ərazilərin zəbt edilməsinin 
yolverilməzliyini vurğulayır və təsdiq 
edirlər ki, heç bir dövlət Azərbaycan 
Respublikasının ərazilərinin işğal 
edilməsi nəticəsində yaranmış vəziyyətin 
qanuniliyini tanımayacaq, bu ərazilərdə 
iqtisadi fəaliyyətlər də daxil olmaqla, 
bu cür vəziyyətin saxlanması üçün hər 
hansı kömək göstərməyəcək. Burada, 
bilavasitə, işğalçı ifadəsindən istifadə 
olunur. Bu, Ermənistanın növbəti dəfə 
dünyanın 120 dövləti tərəfindən işğalçı 
kimi tanınması deməkdir. Onu da qeyd 
etmək vacibdir ki, təkcə bu il Qoşulma-
ma Hərəkatı Ermənistanın işğal olun-
muş ərazilərimizdə təşkil etdiyi “seçki 
şousu”nu tanımadığını, bunu qanunsuz 
hesab etdiyini bildirib və Ermənistanın 
Tovuzda törətdiyi təxribatı pisləyib.

Çingiz QƏNİZADƏ, 
Demokratiya və İnsan Hüquqları 

Komitəsinin sədri, hüquq üzrə  
fəlsəfə doktoru
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Azərbaycan 2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv oldu. Qısa müddət 
ərzində Qoşulmama Hərəkatında böyük nüfuz qazanan ölkəmiz 2016-cı ildə 
qəbul edilmiş qərarla 2019–2022-ci illər üçün bu nüfuzlu quruma sədr se-
çildi. Qoşulmama Hərəkatının Azərbaycan üçün önəmini artıran amillərdən 
biri bu təşkilatın prinsiplərinin ölkəmizin xarici siyasət prioritetləri ilə üst-
üstə düşməsidir. Hərəkat dövlətlərin ərazi bütövlüyü məsələsində birmənalı 
mövqe nümayiş etdirir, beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərindən çıxış edir. 
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında üzvlüyünün ilk günlərindən bu təşkilat 
ölkəmizin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinin toxunulmazlığını birmənalı şəkildə dəstəkləyib, qəbul olunmuş 
bütün sənədlərdə Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 
məhz həmin prinsiplər əsasında nizamlamağa çağırıb. Bu fakt 2019-cu ilin iyul 
ayında Qoşulmama Hərəkatı təşkilatının Nazirlər Şurasının iclasında qəbul 
olunmuş yekun sənəddə də öz əksini tapıb. Bununla da planetin təqribən üçdə 
iki hissəsi Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyib.

Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq 
münasibətləri daha da möhkəmlənir
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