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TƏHSIL 

"Ali t əhsil sisteminin Avropanın Ali Təhsil Məkanına daha çox uyğunlaşması üçün 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyin ə Dəstək" adlı Tvinninq layih əsi 
(Finlandiya/Estoniya) üzrə müqavilə may ayında imzalanmışdır. Məqsəd Bolonya ilə bağlı 
siyasətlərin hazırlanmasında TN və təhsil sahəsində digər əsas qurumların potensialını 
artırmaqdır. İcra müddəti 24 ay, cəmi büdcəsi 1.3 milyon AVRO olan layihə 2015-ci ilin 
sentyabr ayında həyata keçirilməyə başlayacaqdır. 

16 aprel tarixində Aİ tərəfindən 
maliyyələşdirilmiş və İqtisadi Sosial və 
İnkişaf Mərkəzi (İSİM) tərəfindən 
həyata keçirilmiş "Səmərəli 
məktəbəqədər və ibtidai məktəb 
xidmətləri üçün məktəb büdcəsinin 
hazırlanması və xərclənməsində kənd 
və şəhərl ərdə vətəndaşların pilot 
iştirakı"  layihəsinin yekun iclası 
keçirilmişdir. Layihənin məqsədi 
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatlarının və yerli icmaların 
regionlardakı məktəbəqədər və ibtidai 
məktəblərdə büdcənin hazırlanması və 
xərclənməsi proseslərindəki iştirakını 
artırmaq olmuşdur. 

  

ƏDLIYYƏ 
17 aprel tarixində AI tərəfindən maliyyələşdirilən Şərqi Avropa v ə Mərk əzi Asiya 
ölkələrind ə yuvenal ədliyyə sistemində 
islahatların qanunla münaqişədə olan 
uşaqlara təsirinin qiym ətləndirilm əsi (2006-
2012) "Uşaqlar üçün Ədliyyəyə" mövzusunda 
keçirilmiş dəyirmi masada təqdim edilmişdir. 

Avropa İttifaqının Brüsseldəki Baş Qərargahı 
Ədliyyə Sahəsində İslahatlara Dəstək 
Proqramı (büdcə yardımı) çərçivəsində 
yekun (ikinci) dəyişən tranş və birinci dəyişən 
tranşın yenidən qiymətləndirilmiş məbləği 
üzrə (müraciət edilmiş cəmi € 8,060,000 
məbləğindən) € 4,725,000 məbləğində 
vəsaitin ayrılmasına icazə vermişdir. 



KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ KƏND YERLƏRININ İNKIŞAFI  
 
Avropa İttifaqının Brüsseldəki Baş Qərargahı Kənd Təsərrüfatı v ə Kənd Yerlərinin 
İnkişafına Büdcə Dəstəyi Proqramı çərçivəsində (müraciət edilmiş cəmi € 9.5 milyon 
məbləğindən) € 3.25 milyonun, yəni ikinci tranş çərçivəsində € 1.25 milyon, üçüncü tranş 
çərçivəsində isə € 2 milyonun ayrılmasına icazə vermişdir. 

29 aprel tarixində Yerli İdarəetməyə Yardım 
İctimai Birliyi Avropa İttifaqı tərəfindən 
maliyyələşdirilən “K ənd Turizmin ə Dəstək”  
layihəsi çərçivəsində Lerik rayonu, Relax 
İstirahət Mərkəzində "Şəhər Görüşü" (Town-
Hall Meeting) keçirmişdir. Tədbirin 
keçirilməsində məqsəd Lerik rayonunun 
turizm imkanlarını, ehtiyaclarını, 
prioritetlərini müzakirə etmək olmuşdur. 
Aparılan fikir mübadiləsi hədəf bələdiyyələr 
üçün hazırlanacaq 2 illik Turizm İnkişaf 

Strategiyasında nəzərə alınacaqdır. Oxşar tədbir layihənin digər hədəf rayonlarında da 
keçiriləcəkdir. 

4 may tarixində Aİ-nın maliyyələşdirdiyi Kənd Yerlərinin Dirç əlməsi Layihəsi çərçivəsində 
maliyyələşən QHT tərəşfdaş 
təşkilatlarının əlaqələndirmə iclası təşkil 
edilmişdir. Aİ-nın Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyinin, Oksfam Azerbaijan, 
ÜMİD, Azərbaycan Mikro-Maliyyə 
Assosiasiyası, Aqrar-İnformasiya 
Mərkəzi, Yerli İdarəetməyə Yardım 
Təşkilatı və İqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı 
ilə görüş Bərdə rayonunda keçirilmişdir. 
Məqsəd layihə uğurları barədə hamını 
məlumatlandırmaq və təcrübə 
mübadiləsi aparmaq olmuşdur. 

 
 

SOSIAL MÜDAFIƏ 

Cəmi büdcəsi 1.3 milyon AVRO olan 24 aylıq "Az ərbaycanda sosial xidmətin 
göstərilm əsinin inki şafı" adlı Tvinninq layih əsi (Avstriya) 1 iyun 2015-ci ildən həyata 
keçirilməyə başlayacaqdır. Layihənin məqsədi qanunvericilik və institusional inkişaf və 
potensial quruculuğu vasitəsilə adekvat keyfiyyətdə sosial xidmətlərin göstərilməsi üçün əsas 
parametrlərin qurulmasıdır.  

"Əlilliyi olan Şəxslərin Tibbi-Sosial Reabilitasiyası məqsədilə Sistemin İnkişaf 
etdirilm əsi üçün Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin D əstəklənməsi" adlı 24 aylıq 



müddəti və 1.1 milyon AVRO büdcəsi olan Tvinninq layihəsi (Fransa/Almaniya). İlin 
sonunadək davam edəcək təlim sessiyaları cari ilin mart ayında başlamışdır. Pilot mərkəzlər, 
ƏƏSMN və QHT-lər təlim sessiyalarına cəlb olunmuşlar. May ayında Almaniyaya təlim 
səfəri keçirilmişdir ki, təlimdə əlilliyi olan insanlara qayğı göstərilməsi ilə bağlı bütün proses 
əsas tədqiqat hədəfi olmuşdur. Beynəlxalq qiymətləndirmə və monitorinq standartlarına 
çatmaq üçün mövcud məlumatların təfərrüatlı təhlili aparılmış, hesabatvermə öhdəlikl əri və 
monitorinq sistemi öyrənilmiş, zəruri məlumatlar, metodologiya, beynəlxalq səviyyədə 
mövcud məlumat və tədqiqatlara dair tövsiyyələr verilmişdir.  

11-22 may tarixlərində "Az ərbaycan Respublikasının sığorta-pensiya sistemində yığım 
komponentinin tətbiq edilməsi, qeyri-dövlət pensiya fondlarının təsis edilməsi, onların 
fəaliyyətinin t ənzimlənməsi üçün hüquqi çərçivənin inki şaf etdirilm əsi sahəsində Dövlət 
Sosial Müdafiə Fonduna Dəstək"  adlı Tvinninq layih əsi çərçivəsində 
(Latviya/Almaniya) (müdd əti 18 ay, büdcə 750 min AVRO) Latviya Respublikasının 
Rifah Nazirliyindən və Almaniyanın Sosial Təhlükəsizlik Siyasəti və Tədqiqatı 
Assosiasiyasından olan ekspertlər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşları ilə birgə 
işləmişlər. Missiyanın məqsədi pensiya sisteminin konüllü maliyyələşən komponenti və 
qeyri-dövlət pensiya qurumları üçün qanunvericiliyin işlənməsi prosesini başlamaq olmuşdur. 
Maliyyələşən element və qeyri-dövlət pensiya qurumları üçün qanunvericilik DSMF-nun 
məsul əməkdaşları ilə birlikdə eyni vaxtda hazırlanacaq, ingilis və azərbaycan dillərində 
yazılacaqdır. 

 

DIGƏR MƏSƏLƏLƏR 

27-28 aprel tarixlərində Aİ 
tərəfindən maliyyələşdirilən, GİZ 
təşkilatı tərəfindən Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiya ilə 
əməkdaşlıqda həyata keçirilən "Aİ 
məsələlərinə diqqət yönəltməklə 
Dövlət Qulluğunda təlim 
potensialının dəstəklənməsi" 
layihəsi çərçivəsində iki günlük 
"T əlimə olan ehtiyacların 
qiymətləndirilm əsindən təlim 

proqramının 
layihələşdirilm əsinədək"  adlı təlim 
proqramı təşkil edilmişdir. Təlimdə 

bir sıra dövlət qurumlarının kadr resursları şöbəsinin əməkdaşları bir yerə toplaşaraq, dövlət 
qulluqçularının təlimə olan ehtiyaclarını müzakirə və təhlil etmişlər.  

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Avrasiya Rəqabət Proqramı, Avropa Komissiyası 
və Azərbaycanın İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
(AY İB) və Avropa Təlim Fondu (ETF) ilə birlikdə Kiçik v ə Orta Sahibkarlığın 
Dəstəklənməsi Aktının (SBA) Qiymətləndirm əsi 2015 ilə bağlı İştirakçı Tərəflərin 
məsləhətçi xarakterli Dəyirmi Masa İclasını təşkil etmişdir. İclas 19 may tarixində 
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Siyasəti Şöbəsində keçirilmişdir. 
SBA İştirakçı Tərəflərin İclasının keçirilməsində məqsəd SBA üzrə cari qiymətləndirmə 



zamanı əldə edilmiş ilkin məlumatları təqdim etmək, təhlildə olan potensial uyğunsuzluqları 
müzakirə edib, əldə olunan məlumatları təsdiq etmək olmuşdur. 

21 may tarixində  Avropa İttifaqı  
və   Dövlət Gömrük Komitəsi  
"Mühüm idman yarı şlarında 
sərni şinlərin v ə yüklərin 
keçidinin idar ə olunması" adlı 
iki günlük TA İEX seminarını 
işə salmışdır. Məqsəd ilk  Avropa 
Oyunlarına  hazırlıqla bağlı 
gömrük və hava nəqliyyatı 
məmurlarına sərnişin və yüklərin 
keçidinin idarə olunmasında 
Gömrük Komitəsini dəstəkləmək 
olmuşdur. Gömrük və hava 
nəqliyyatı əməkdaşları seminarın 
iştirakçıları olmuşlar.  
 
26-27 may tarixlərində Şərqi Avropa v ə Cənubi Qafqazda Sığınacaq Sistemlərinin 
Keyfiyyət Təşəbbüsü Layihəsinin yekun konfransında ŞT ölkələrindən, Almaniya, Polşa, 
Rumıniya və İsveçrədən olan miqrasiya əməkdaşları Kiyevdə bir araya gəlmişlər. Büdcəsi 2.5 
milyon Avro olan layihə çərçivəsində sığınacaq sahəsi üzrə hökumətin məmurları üçün 100-
dən artıq regional konfrans, birgə təlim, tədris səfərləri və fərdi təlim tədbirləri keçirilmiş, 
iştirakçı ölkələrə yardım göstərilmişdir. Refworld (www.refworld.org.ru) sisteminin Rus 
versiyasının işə salınması ilə mənşə ölkələrində olan vəziyyət barədə son, təfərrüatlı və 
qərəzsiz məlumata dair tələbat ödənmişdir. 2013-cü ilin dekabr ayından başlayaraq Rus 
dilində 10,000-dən artıq sənəd, o cümlədən böyük hesabat toplusu, siyasi təlimat, 
memorandum, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları, Avropa İttifaqının sığınacaq 
sahəsində qaydalar toplusu və müvafiq milli qanunvericilik internet səhifəsinə yüklənmişdir. 
 
27 may tarixində Azərbaycanda İnstitusional Quruculuq sahəsində Konfrans keçirilmişdir. 
Konfransın keçirilməsində məqsəd potensial benefisiar qurumları və digər iştirakçı tərəfləri 
Aİ-nın Tvinninq, TAİEX və SİQMA kimi İnstitusional Quruculuğu (İQ) Alətlərinin icrası, 
onların Azərbaycandakı konkret nailiyyətləri il ə bağlı məlumatlandırmaq, eləcə də onların 
diqqətini İQ layihələri və tədbirlərində iştirak etməklə əldə olunacaq imkan və faydalara cəlb 
etmək olmuşdur.  
  
Ədliyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində Aİ tərəfindən maliyyələşən Azərbaycana büdcə 
yardımı ilə bağlı video film hazırlanmışdır (təxminən 10 dəqiqəlik) ki, 14 may tarixində 
keçirilmiş Avropa Günü tədbirində nümayiş etdirilmişdir: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eojR9uQU2w4 
 
Filmin daha qısa versiyası kənd təsərrüfatı və 
https://www.youtube.com/watch?v=fSXnF6M37nM 
 
Ədliyyə sahəsi üzrə: 
https://www.youtube.com/watch?v=7OTnKINj6Eo 
 



 


