Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı ilə mübarizə və sosial reabilitasiya
sahəsində görülmüş işlər
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynovanın 10
fevral 2012-ci il tarixli, 20 saylı əmri ilə ölkə üzrə uşaqların təhsildən yayınması və əmək
fəaliyyətinə cəlb olunması hallarının monitorinqini həyata keçirən nəzarət qrupu
yaradılmışdır.
Nəzarət qrupuna Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Təhsil, Səhiyyə,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlikləri, yerli icra hakimiyyəti orqanları və QHT-lər
daxil edilmişdir.
Keçən ilin oktyabr ayından etibarən Bakı şəhərinin Xəzər, Binəqədi, Sabunçu rayonlarında
təhsil müəssisələrində, internet klublarda monitorinqlər keçirilmişdir. 2013-cü il mart ayının
13 –də Sabirabad rayonu, 2013-cü il 22 aprel tarixində Qusar rayonunda həmin layihə
davam etdirilmişdir.
Monitorinq nəticəsində təhsildən yayınan uşaqlar məktəblərə təhvil verilmiş və onların
valideynləri məlumatlandırılmışdır.
2012-ci il İyul ayının 19-da Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Almaniya və
Fransa Respublikalarının ekspertləri ilə birgə “Uşaq əməyi: qanunvericiliyin
möhkəmləndirilməsi, sosial səbəblərin və nəticələrinin aradan qaldırılması və gənclərin
təhlükəli işlərdə çalışmasının qarşısının alınması. Gənclər üçün təhlükəsiz gələcəyin
yaradılması” mövzuları çərçivəsində iki Tvinninq layihəsi həyata keçirilmişdir. Müzakirələr
nəticəsində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır. 17 yanvar 2013-il tarixində Ailə,
Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları
Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları ilə görüş
keçirilmişdir. Görüşün əsas məqsədi Fəaliyyət Planı çərçivəsində görüləcək tədbirlərin
müzakirəsi və əsas istiqamətlərin müəyyən edilməsi idi.
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Avropa İttifaqı ilə birgə TAİEX
layihəsi çərçivəsində 2013-cü ilin fevral ayının 5-dən 7-nə kimi Böyük Britaniyadan dəvət
olunmuş Şimalı İrlandiyanın Qərb Sağlamlıq və Sosial Qayğı Xidmətlərin nəzdində fəaliyyət
göstərən Ailələrə Dəstək, Övladlığa Götürmə və Himayədarlıq Xidmətlərin Rəhbəri cənab
Pat Armstrongun iştirakı ilə müvafiq tədqiqatlar aparmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi küçə
uşaqları ilə bağlı statistik məlumatların toplanması və sığınacaqların fəaliyyəti, baxımsız
uşaqların re-inteqrasiyası sahəsində fəaliyyət göstərəcək mütəxəssislərin hazırlanması
istiqamətində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi olmuşdur.
16-21 iyun tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları
Fransada təcrübə səfərində olmuşdur. Təcrübə səfərində əsas məqsəd ailə psixologiyası
sahəsində Fransa təcrübəsinin öyrənilməsi olmuşdur. Səfər çərçivəsində Komitə
əməkdaşları Fransanın Paris, Montre, Versal şəhərlərində fəaliyyət göstərən müxtəlif profilli
müəssisələrin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuşlar.

22-26 aprel 2013-cü il tarixdə Avropa Ittifaqının TAİEX yardım təşkilatının dəstəyi ilə Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları üçün İtaliya
Respublikasına “Ailədə uşaqların zorakılığa məruz qalması” mövzusunda təlim səfəri təşkil
olunmuşdur.
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yetkinlik yaşına çatmayanların
baxımsızlığının qarşısının alınması istiqamətində maarifləndirici tədbirlərə xüsusi
əhəmiyyət verir, bu sahədə fəaliyyət göstərən QHT-lərlə geniş əməkdaşlıq həyata keçirir.
Bu istiqamətdə “Hüquq Dünyası” Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyi və Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə sosial təhlükəli vəziyyətdə olan, baxımsız uşaqlar üçün
sosial reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsi və baxımsız uşaqlara hüquqi, sosial, tibbi,
psixoloji yardımın göstərilməsi məqsədilə həyata keçirilən “Yetkinlik yaşına çatmayanların
baxımsızlığının profilaktikası” layihəsi çərçivəsində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin əməkdaşları ekspert olaraq iştirak edirlər. Ekspertlər tərəfindən Uşaq
Hüquqları Konvensiyası, “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
müddəaları izah edilir, habelə insan alverinin mahiyyəti, doğurduğu təhlükələr, insan alveri
cinayətlərinin profilaktikası, habelə erkən nikah problemi və onun fəsadları barədə
iştirakçılara məlumat verilir. Uşaqlara onların hüquqları, vəzifələri, hüquqa-zidd əməllərə
qarşı aparılan mübarizə, eyni zamanda uşaq hüquqlarını müdafiə edən dövlət qurumlarının
səlahiyyətləri barədə də ətraflı məlumatlar verilir.
2013-cü ilin fevral ayında BMT-nin Uşaq Fondunun hazırladığı sorğular əsasında ölkə üzrə
13 rayonda uşaqların zorakılıq hallarından müdafiə sisteminin öyrənilməsi məqsədilə
tədqiqat aparılmışdır. Tədqiqat Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Ombudsman Aparatı, yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təşkil edilmişdir. Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Ağsu, Qəbələ, Balakən, Ağdam,
Beyləqan və Bərdə rayonlarında təhsil, səhiyyə, sosial xidmət, hüquq-mühafizə, yerli icra
hakimiyyəti orqanları əməkdaşları arasında uşaqların zorakılıqdan müdafiəsi sisteminin
öyrənilməsi məqsədilə 15 müsahibə və 90 sorğu keçirilmişdir.
18 dekabr 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə
əməkdaşlıq çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Səbail Rayon Dövlət Yanğından
Mühafizə Hissəsində keçirilmiş “Valideyn qayğısı - uşaqların təhlükəsizliyi” mövzusunda
dəyirmi masa keçirilmişdir. Tədbirdə AQUPDK, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mərkəzi
Aparatı, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Dövlət Yanğından Nəzarəti Xidməti, Bakı
Regional Mərkəzinin əməkdaşları, həmçinin Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Bakı Baş
Səhiyyə İdarəsi, UNICEF-in ölkəmizdəki nümayəndəsi və aidiyyəti QHT nümayəndələri
iştirak etmişdirlər.Tədbirdə ilk olaraq, fövqəladə hallarla bağlı valideyn məsuliyyətsizliyi
faktorunun üzə çıxarılması, qeyd olunan istiqamətdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və
maarifləndirmə kampaniyasının aparılması, eləcə də bu istiqamətdə əməkdaşlıq
imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri və onların aradan qaldırılması istiqamətində
görülən işlər və təcrübə barədə məlumat vermişlər. “Valideyn qayğısı – uşaqların

təhlükəsizliyi” adlı təqdimat edilmiş, həmçinin mövzu ilə bağlı posterin təqdimatı
keçirilmişdir. Daha sonra uşaqların sağlamlığına təsir göstərən ekoloji, məişət və qida
problemlərinin aradan qaldırılması, uşaqlara diqqətin daha da artırılması istiqamətində
müzakirələr apararaq təklifləri irəli sürmüşdür.
2014-cü ildə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi UNİCEF-lə birgə təhsil
təlimçi psixoloqların hazırlanması, onların bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə
“Müasir dövrdə uşaq psixologiyasının problemləri: ailə-məktəb” mövzusunda təlim təşkil
etmişdir. Təlimdə “Uşaqların intiharı” və “Risk qrupunda olan uşaqlar” mövzuları ətrafinda
müzakirələr aparılmışdır. Bu istiqamətdə işin davamı olaraq Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Təhsil Nazirliyi və UNİCEF-in dəstəyi ilə
“Uşaqların intiharı” və “Risk qrupunda olan uşaqlar” mövzusunda təlimlər təlimçi kimi
hazırlanmış və sertifikat almış psixoloqlar tərəfindən hər bir rayon üzrə orta təhsil
məktəblərində fəaliyyət göstərən psixoloqlar üçün təşkil edilmişdir. Təlimlər Azərbaycanın
hər bir regionunda yerləşən məktəblərin psixoloqları üçün davam etdiriləcəkdir.
Bundan başqa, valideyn məsuliyyətinin artırılması, valideynlik vəzifələrinin düzgün yerinə
yetirilməməsi məsələləri ilə bağlı müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsi və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət komitəsi tərəfindən təkliflər hazırlanmış və qəbul edilmişdir.
Həmçinin, bununla bağlı mütəmadi olaraq maarifləndirici çap materialları, sosial çarxlar
hazırlanır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 8 may 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası”na əsasən Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Yetkinlik Yaşına Çatmayanların İşləri və
Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Komissiya uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə nəzarət
etmək məqsədilə dövlət uşaq müəssisələrində monitorinqlər keçirdir. Monitorinqlər zamanı
dövlət uşaq müəssisələrində uşaqların saxlanılması, tərbiyəsi, qidalanması vəziyyəti,
onların inteqrasiyası və reabilitasiyası, həmçinin müəssisənin mövcud vəziyyəti
qiymətləndirilir, aşkar edilmiş nöqsanlar, eləcə də müəssisələrin inkişafı ilə bağlı tövsiyələr
protokollaşdırılaraq müvafiq tədbir görülməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanında Yetkinlik Yaşına Çatmayanların İşləri və Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə
Komissiya təqdim edilir.
Uşaq Televiziyasının yaradılması ilə bağlı
Komitə və Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə birgə
beynəlxalq
təcrübəyə
əsaslanmaqla,
uşaqların
tərbiyəsinə,
tədrisinə
və
maarifləndirilməsinə yönəlmiş Uşaq Televiziyasının yaradılması imkanlarının araşdırılması
istiqamətində işlər aparılmışdır. Bundan başqa, Azərbaycan Uşaqlarının ümumrespublika
Forumları zamanı ekspertlərin və uşaqların iştirakı ilə Azərbaycan televiziya məkanında
uşaqların arzu və düşüncələrinə, təhsil və sağlamlığına, ictimai fəaliyyətinə - bir sözlə, uşaq

həyatının bütün spektrlarını işıqlandıracaq Uşaq Televiziyası yaradılması ətrafında geniş
müzakirələr aparılmış, rəy və təkliflər nəzərə alınmışdır.
Xüsusi kateriyaya daxil olan uşaqların peşə hazırlığı ilə bağlı görülmüş işlər
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi
Penitensiar Xidmətin Yetkinlik Yaşına Çatmayanlar üçün Tərbiyə Müəssisəsində tədbir
keçirmişdir. Tədbirin nəticəsi olaraq tərbiyə müəssisəsində islah olunan uşaqların
gələcəkdə təkrar hüquq pozuntularının qarşısının alınması, təhsilin və peşə hazırlığının
təkmilləşdirilməsi, uşaqların əmək bazarındakı tələbata uyğun olaraq peşəyə yiyələnmələri
məqsədi ilə uşaqlar üçün kompüter kursu təşkil olunmuşdur. Komitə tərəfindən ”Hüquq
Dünyası” Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunmuş 3 aylıq kompüter
kursunun keçirilməsi üçün müasir tipli kompüter dəsti hədiyyə olunmuş, eləcə də, uşaqlar
üçün Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrının kollektivi konsert proqramı ilə çıxış etmiş və
onları şənləndirmişlər.
Baxımsız və çətin tərbiyə olunan uşaqların, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, yaş
həddinə görə internat evlərini və digər alternativ qayğı müəssisələrini tərk etmək
məcburiyyətində qalan uşaqların, risk qrupuna daxil olan, insan alverinin potensial
qurbanları olan uşaqların və yeniyetmələrin, cəzaçəkmə müəssisələrini tərk edən və
yetkinlik yaşına çatmayanların məşğulluqların təmin edilməsi məqsədilə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə işlər Dövlət Məşğulluq Xidməti ilə birgə mini əmək
yarmarkasının təşkili ilə bağlı işlər aparılmışdır.
İnternat və uşaq evlərində yaşayan gənclərin məşğulluğuna köməklik göstərilməsi üçün
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən uşaq və gənclərin müxtəlif
kurslara yönəldilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu istiqamətdə növbəti kurslar aşpaz
köməkçisi peşəsi üzrə Komitənin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə
əməkdaşlığı çərçivəsində 4 may- 4 avqust 2015-ci il tarixlərində 11 nömrəli İnteqrasiya
təlimli İnternat məktəbində təhsil alan kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum olmuş,
aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün Bakı Regional Peşə Tədris Mərkəzində keçirilib.
Peşə təlimi zamanı uşaqlara qayğı ilə yanaşılıb, müvafiq nəzəri və praktik biliklərə lazımi
səviyyədə yiyələnmələri üçün bütün işlər görülüb. İnternat məktəbini və peşə hazırlığı
kursunu eyni vaxtda başa vuran bu gənclərin yenicə yiyələndikləri peşə bacarıqları onların
əmək bazarına çıxışının asanlaşmasına imkan yaratmaqla, səmərəli məşğulluqlarının
təminatına mühüm dəstəkdir. 14 avqust, 2015-ci il tarixində peşə kurslarına cəlb edilən
uşaqlara şəhadətnamələrin təqdim edilməsi mərasimi keçirilib.

Uşaq əməyi
2012-ci il İyul ayının 19-da Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Almaniya və
Fransa Respublikalarının ekspertləri ilə birgə “Uşaq əməyi: qanunvericiliyin

möhkəmləndirilməsi, sosial səbəblərin və nəticələrinin aradan qaldırılması və gənclərin
təhlükəli işlərdə çalışmasının qarşısının alınması. Gənclər üçün təhlükəsiz gələcəyin
yaradılması” mövzuları çərçivəsində iki Tvinninq layihəsi həyata keçirilmişdir. Müzakirələr
nəticəsində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır.
2013-cü ildə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında “Uşaq əməyinin istismarının qarşısının alınması
sahəsində Birgə Tədbirlər Planı (2013-2015-cı illər)” təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planında
uşaq əməyinin istismarı, onun aşkar edilməsi yolları və bu hallarla üzləşən uşaqların
hüquqlarının müdafiə edilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət orqanları əməkdaşlarının
məlumatlandırılması, maarifəndirmə tədbilərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Tədbirlər planına müvafiq olaraq 2014-cü ilin iyul-avqust aylarında ölkə üzrə Komitə
tərəfindən uşaq əməyi ilə bağlı Dövlət Əmək Müfəttişliyinin regional nümayəndələri, bütün
şəhər və rayonların yetkinlik yaşına çatmayanlarla işləyən polis inspektorları, yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi
üzrə Komissiyalarının əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir. Təlim zamanı uşaq əməyinin
istismarı ilə mübarizədə beynəlxalq konvensiyalar, ölkə qanunvericiliyi, “uşaq əməyi”
anlayışının izahı, həmçinin problemin aradan qaldırılması istiqamətində beynəlxalq təcrübə
ilə bağlı təqdimatlar dilmiş, problemlə bağlı müzakirələr aparılmış, bölgələrdə uşaq əməyi
ilə bağlı vəziyyət öyrənilmiş, eləcə də təlim iştirakçıları mövzu ilə bağlı öz təklif və
tövsiyələrini bildirmişdir.
Həmçinin, uşaq əməyi ilə bağlı məlumatlılığın artırılması, uşaq əməyi anlayışının izahı,
qanunvericilkdə uşaq əməyi ilə bağlı müddəaları özündə birləşdirən “Sənin Əmək
Hüquqların” adlı buklet azərbaycan və ingilis dilində hazırlanaraq paylanılmış, video-çarxlar
hazırlanmışdır.
Maarifləndirmə tədbirlərinin davamı olaraq 2014-cü ilin iyul-avqust aylarında ölkənin
müxtəlif bölgələrində yay məktəbləri təşkil edilmişdir. Yay məktəbləri zamanı məktəblilərə
müxtəlif mövzularda təlimlər keçirilmiş, müzakirələr, qrup işləri aparılmışdır: Təlim
mövzularından biri məhz “Uşaqlar üçün bərabər hüquq və imkanlar” mövzusuna həsr
edilmiş, burada uşaqlara müvafiq məlumatlar verilmiş, onlarla aktiv müzakirələr
aparılmışdır.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyul 2014-cü il 667 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı
mübarizəyə dair 2014-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda uşaq əməyinə dair
müvafiq beynəlxalq konvensiyalardan, həmçinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
sənədlərindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə tədbirlərin gücləndirilməsi,
eləcə də uşaqların təhsildən yayınması və baxımsızlığı ilə bağlı monitorinqlərin aparılması,
təhsildən yayınan və sosial cəhətdən həssas uşaqların reabilitasiyası üzrə tədbirlərin
görülməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Əhali, xüsusilə də uşaq və gənclər arasında sağlam ətraf mühit və sağlam həyat
tərzinin təbliği, narkomaniya ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi müvafiq dövlət qurumları, qeyrihökumət təşkilatları ilə birgə uşaq və yeniyetmələr arasında sağlam həyat tərzinin təbliği,
zərərli vərdişlərin qarşısının alınması istiqamətində mütəmadi olaraq ictimai maarifləndirmə
tədbirləri həyata keçirir.
25 yanvar 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Liseyində liseyin kursantlarının iştirakı ilə sağlam həyat tərzinin
təbliği istiqamətində “Sağlam həyat – sağlam gələcəkdir” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə
ekspertlərlə birgə müzakirələr təşkil edilmiş, sağlam həyat tərzi, gender bərabərliyi, uşaq
hüquqları, internet təhlükəsizliyi haqqında Komitənin nəşrləri liseyin kitabxanasına hədiyyə
edilmişdir.
4 dekabr 2013-cü il tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan
Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq
sahəsində
Milli
Fəaliyyət
Proqramı”na
müvafiq
olaraq
Qaradağ
rayonunun Qızıldaş qəsəbəsində yerləşən 8 saylı Peşə Məktəbində təhsil alan yeniyetmə
və gənclərlə görüş keçirmişdir. Görüşün məqsədi sağlam həyat tərzi və reproduktiv
sağlamlıq sahəsində maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi, əhali, xüsusilə də uşaq və
gənclər arasında sağlam ətraf mühit və sağlam həyat tərzinin geniş təbliği, onların
narkomaniya, alkoqolizm, İİV/QİÇS-dən müdafiəsi olmuşdur.
3 aprel 2013-cü il tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Ədliyyə
Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Xətai rayonunda yerləşən Tərbiyə Müəssisəsində islah
olunan yetkinlik yaşına çatmayanlarla görüş keçirmişdir. Tədbirdə Dövlət Proqramları
çərçivəsində narkomaniya, HIV/QİÇS xəstəliyinin qarşısının alınması, insan alverinin
profilaktikası, sağlam həyat tərzinin təbliği mövzusunda maarifləndirmə işləri aparılmış,
qeyd edilən məsələlərlə bağlı “HIV/AİDS: Növbəti qurbanı sən olma”, “Günəş şəhəri”,
“Hədəf”, “Yuxu yaddaşı” adlı qısametrajlı filmlər nümayiş etdirilmişdir. Tədbirin yekunu
olaraq islah olunan uşaqlarla mövzu ətrafında müzakirələr aparılmış və onların sualları
cavablandırılmışdır.
Qeyd edək ki, 2014-cü il, noyabr ayının 17-də Bakı şəhərində Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Heydər Əliyev Fondu və UNİCEF-in Azərbaycan
nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Uşaqlarının III Forumu keçirilmişdir. Forumda
Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarından olan 315 uşaq, o cümlədən xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan, digər millətlərdən olan, xüsusi istedadı olan, valideyn himayəsindən məhrum
olmuş uşaqlar nümayəndə qismində iştirak etmişdir. Forumda Vətəni sevək və ona layiq
olaq; Uşaqlar üçün bərabər hüquq və imkanlar; Təhsildə yeni standartların tətbiqi. Uşaqlar
və internet təhlükəsizliyi; Ətraf mühitin mühafizəsi. Sağlam həyat tərzi; Asudə vaxtın
səmərəli təşkili və dəyərləndirilməsi; Uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında ailə və
cəmiyyətin rolu və məsuliyyəti; Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdıraq mövzuları üzrə işçi
qrupları fəaliyyət göstərmişdir.
“Narkotiklər yoxsa həyat” mövzusunda növbəti tədbir 26 oktyabr 2015-ci il tarixində Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil

Nazirliyi ilə birgə keçirilmişdir. Tədbir zamanı ekspertlər tərəfindən yeniyetmə və gəncləri
narahat edən məsələlərin müzakirəsi olmuş, onların həlli istiqamətində müvafiq
məsləhətlərin verilmiş, həmçinin Komitə tərəfindən hazırlanmış “Narkotiklər yoxsa həyat”
adlı buklet paylanılmışdır.

