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İctimai Şuranın 
iclasları: 

 Hesabat dövründə Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) yanında 
İctimai Şuranın aşağıdakı iclasları keçirilmişdir: 
 
28 yanvar 2022-ci il: Bakı Regional Miqrasiya İdarəsinin inzibati 
binasında keçirilən iclasda cari ilin fəaliyyət planı və İctimai Şura 
yanında fəaliyyət göstərən işçi qrupların hazırkı vəziyyəti, 
gündəlik işləri və aidiyyəti üzrə hesabatlılığı haqqında fikir 
mübadiləsi aparılmış, ilin ilk 6 ayı üzrə icrası nəzərdə tutulan 
tədbirlər müzakirə edilərək təsdiq olunmuşdur. Qeyd olunmuşdur 
ki, İctimai Şuranın nəzdində fəaliyyət göstərən işçi qruplar ötən 
ilin ikinci yarısında üzərilərinə düşən vəzifələri əsasən yerinə 
yetiriblər. İşçi qruplardan daxil olan təkliflər ümumiləşdirilmiş 
şəkildə 2022-ci ilin fəaliyyət planına daxil edilmişdir. 2022-ci ildə 
ictimai nəzarətin daha konseptual və sistemləşdirilmiş şəkildə 
həyata keçirilməsində maraqlı olan İctimai Şura üzvləri fəaliyyət 
planını təsdiq etmiş və yeni fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı bir sıra 
təkliflər irəli sürmüşlər. 
 

Mənbə: https://www.migration.gov.az/az/news_detail/15116 

 
18 fevral 2022-ci il: Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi, II dərəcəli 
dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Vüsal Hüseynovun iştirakı ilə 
keçirilən İctimai Şuranın növbəti iclasında miqrasiya sahəsində 
cari vəziyyət, Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə İctimai Şura arasında 
əməkdaşlığın gələcək perspektivləri və 2022-ci  ilin birinci yarım 
ili ərzində planlaşdırılan birgə layihələr və həyata keçiriləcək 
tədbirlər müzakirə olunmuşdur.  
 
Tədbirdə Xidmət rəisi Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai 
Şuranın effektiv fəaliyyəti üçün zəruri şəraitin yaradıldığını qeyd 
etmiş və əldə olunan uğurlarda bu təsisatın rolunu yüksək 
qiymətləndirmişdir. 
 

https://www.migration.gov.az/az/news_detail/15116


 

 
 

Mənbə: https://migration.gov.az/az/news_detail/15154 
 
21 aprel 2022-ci il: İclasda cari ilin fəaliyyət planı və İctimai Şura 
yanında fəaliyyət göstərən işçi qrupların müvafiq dövrü əhatə 
edən hesabatları dinlənilmiş, görülən işlərlə bağlı fikir mübadiləsi 
aparılmış və icrası nəzərdə tutulan tədbirlər müzakirə edilmişdir. 
Bildirilmişdir ki, son 3 ayda Şura üzvlərinə müraciət edən 100-ə 
yaxın əcnəbiyə zəruri hüquqi məsləhətlər verilmiş, ehtiyacı olan 
şəxslərə müxtəlif istiqamətlərdə məlumat dəstəyi göstərilmişdir. 
Qeyd edilmişdir ki, İctimai Şuranın nəzdində fəaliyyət göstərən 
işçi qruplar cari ilin 1-ci rübündə vəzifələrini uğurla icra etmişlər. 
 

 
Mənbə: https://migration.gov.az/az/news_detail/15218?fbclid=IwAR 

3IZPnJclgbnzkRAhN1E2K72a3azXX116V6Bz-CMM7bgeMnpjhWcdsdsU8 

       
27 iyul 2022-ci il: İclasda cari ilin birinci yarısında həyata 

https://migration.gov.az/az/news_detail/15154
https://migration.gov.az/az/news_detail/15218?fbclid=IwAR%203IZPnJclgbnzkRAhN1E2K72a3azXX116V6Bz-CMM7bgeMnpjhWcdsdsU8
https://migration.gov.az/az/news_detail/15218?fbclid=IwAR%203IZPnJclgbnzkRAhN1E2K72a3azXX116V6Bz-CMM7bgeMnpjhWcdsdsU8


 

keçirilmiş işlərə nəzər salınmış, ilin ikinci yarısında icra olunması 
planlaşdırılan fəaliyyətlər ətrafında müzakirələr aparılmışdır. 
Vurğulanmışdır ki, illik fəaliyyət planında yanvar-iyun aylarına 
dair yer almış fəaliyyətlər əsasən icra olunmuş, bu barədə 
məlumat həm mediada geniş işıqlandırılmış, həm də hesabat 
şəklində aidiyyəti üzrə Xidmətə təqdim edilmişdir. Xüsusilə qeyd 
olunmuşdur ki, Şuranın nəzdində psixoloji yardım, əmək 
miqrasiyası, təhsil, turizm və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 
işçi qruplar aidiyyəti istiqamətlər üzrə bir sıra tədbirlər keçirmiş və  
əcnəbilərin inteqrasiyasını şərtləndirən əlverişli mühitin 
yaradılması üçün zəruri səylər göstərmişlər. Tədbir 
iştirakçılarının ümumi qənaətinə görə, cari ilin birinci yarısında 
həyata keçirilmiş fəaliyyətlər, bütövlükdə, qənaətbəxş hesab 
edilmişdir.    
  

 
Mənbə: https://aktor.az/?p=49605&fbclid=IwAR1b_Hvb4hne 

U9cvyQpbfJbZSH_q9wMeBvMjHRiWp1drZOQvyFpsxh1FhkM 
 

İclasda İctimai Şura üzvləri həm işçi qrupları çərçivəsində icra 
ediləcək tədbirlər barədə danışmış, həm də ictimai iştirakçılığın 
daha effektiv şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə bir sıra yeni 
təkliflərlə çıxış etmişlər. Xüsusilə qeyd olunmuşdur ki, qarşıdan 
gələn aylarda miqrasiyanın aktual məsələləri ilə bağlı ictimai 
müzakirələr təşkil olunacaq, təlim və seminarlar daxil olmaqla 
müxtəlif maarifləndirmə tədbirləri keçiriləcək, bölgələrdə 
monitorinqlər aparılacaq və əcnəbi miqrantların inteqrasiyası 
üçün dəstək proqramları icra ediləcəkdir. 
 

Miqrasiya qaydaları ilə 
bağlı müraciət edən 

şəxslərə məsləhətlərin 
verilməsi və zəruri 

dəstəyin göstərilməsi: 

 Hesabat dövründə Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai 
Şuraya çoxsaylı əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
müraciət etmişdir. Belə ki, bu dövrdə Ukraynadan (58 nəfər), 
Rusiyadan (24 nəfər), Türkiyədən (18 nəfər), Gürcüstandan (17 
nəfər), İrandan (9 nəfər), Qazaxıstandan (4 nəfər) və digər 
müxtəlif ölkələrdən olan miqrantlara hüquqi məsləhətlər verilmiş 
(ümumilikdə 145-dən çox şəxsə), onların ölkə ərazisində olarkən 

https://aktor.az/?p=49605&fbclid=IwAR1b_Hvb4hne%20U9cvyQpbfJbZSH_q9wMeBvMjHRiWp1drZOQvyFpsxh1FhkM
https://aktor.az/?p=49605&fbclid=IwAR1b_Hvb4hne%20U9cvyQpbfJbZSH_q9wMeBvMjHRiWp1drZOQvyFpsxh1FhkM


 

müvafiq müraciətlərinin hazırlanması məsələlərinin həlli 
istiqamətində zəruri texniki dəstək göstərilmişdir. İctimai Şuraya 
ünvanlanmış əksər müraciətlər müsbət həll edilmişdir.  
 
Əcnəbilərə aşağıdakı istiqamətlər üzrə məsləhətlər və texniki 
dəstək göstərilmişdir:  

• olduğu yer üzrə qeydiyyat;  

• vətəndaşlıq məsələləri;   

• müvəqqəti yaşamaq icazəsinin verilməsi;  

• daimi yaşamaq icazəsinin verilməsi;  

• iş icazəsinin verilməsi; 

• sığınacaq məsələləri; 

• emiqrasiya məsələləri; 

• bank və digər məsələlər . 
 
 

Əcnəbilərlə yanaşı, İctimai Şuraya həm də xaricdə yaşayan 
Azərbaycan Respublikasının 8 nəfər vətəndaşı müraciət 
etmişdir. Müraciətlər əsasında həmin şəxslərin hazırda 
yaşadıqları ölkələrdə mövcud miqrasiya qanunvericiliyinin 
qeydiyyat, əmək fəaliyyəti və digər aspektləri üzrə müəyyən 
dəqiqləşdirmələr aparılmış, onlara zəruri məlumat və tövsiyələr 
verilmişdir. 
 

Miqrantlara psixoloji, 
humanitar və digər 

istiqamətlərdə dəstəyin 
göstərilməsi: 

 İctimai Şuranın nəzdində fəaliyyət göstərən Miqrantlara psixoloji 
yardım üzrə İşçi Qrup çərçivəsində “Psixoloji Reabilitasiya və 
İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə BMTQAK-ın 
himayəsində olan 54 nəfər sığınacaq axtaran şəxslərə (əsasən 
Əfqanıstandan) və onların ailə üzvlərinə psixoloji məsləhətlər 
verilmiş və zəruri psixoloji dəstək göstərilmişdir. 
 
Hesabat dövründə bir Əfqanıstan və bir İran vətəndaşına zəruri 
tibbi xidmətlərdən yararlanmalarına dəstək göstərilmişdir. 
Hazırda həmin şəxslərin səhhəti qənaətbəxşdir və onlar müvafiq 
qurumların nəzarəti altındadırlar.  
 
 

Miqrasiya siyasəti ilə 
bağlı təkliflərin irəli 

sürülməsi: 

 Hesabat dövründə İctimai Şuraya daxil olan müraciətlər təhlil 
edilmiş və bu əsasda ölkə ərazisində olan miqrantların 
inteqrasiyasına dair təkliflər irəli sürülmüşdür. Təkliflərin böyük 
hissəsi DMX-nin dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Bunlarla yanaşı, 
İctimai Şura tərəfindən qanunvericiliyin və müvafiq fəaliyyətlərin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra təkliflər Dövlət Miqrasiya 
Xidmətinə bildirilmişdir. 
  
 
 

DMX yanında İctimai 
Şuranın təşəbbüsü və 

 Hesabat dövründə İctimai Şuranın geniş tərkibdə iştirakı və 
təmsilçiliyi ilə aşağıdakı tədbirlər keçirilmişdir: 



 

təşkilatçılığı ilə keçirilən 
tədbirlər: 

 
21 fevral 2022-ci il: Əcnəbi miqrantları işə cəlb edən şirkət və 
müəssisələrin nümayəndələri, hüquq firmalarının əməkdaşları və 
müstəqil vəkillər üçün “Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərə Azərbaycan Respublikasında qanuni əsaslarla olmaq və 
yaşamaq, həmçinin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ 
verən sənədlər” mövzusunda təlim-seminar (məsul şəxs: Azər 
Allahverənov); 
 

 
 
05 mart 2022-ci il: “Miqrasiya məktəbi – 4” layihəsi çərçivəsində 
Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında qeyri-hökumət 
təşkilatlarının rolu” mövzusunda seminar (məsul şəxs: Azər 
Allahverənov); 
10 mart 2022-ci il: Turizm sahəsində çalışan özəl müəssisələrin, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə “Turizm 
miqrasiya mobilliyinin növü kimi” mövzusunda dəyirmi masa 
(məsul şəxs: Habil Niftalı); 
10 mart 2022-ci il: Azərbaycan Texniki  Universitetində təhsil 
alan əcnəbi tələbələrin iştirakı ilə maarifləndirici seminar (məsul 
şəxs: Vidadi Fətullayev); 
18 aprel 2022-ci il: Ağdam rayonunda və Gəncə şəhərində 
yaşayan məcburi köçkün icmalarında “Məişət zorakılığı və ondan 
qorunma yolları” silsilə maarifləndirmə tədbirləri (məsul şəxs: 
Şərqiyyə Dadaşova); 
23 aprel 2022-ci il: Azərbaycan Texniki  Universitetində təhsil 
alan əcnəbi tələbələr üçün “Narkotik vasitələr, zərərli vərdişlər və 
narkomaniyaya qarşı mübarizəyə dair maarifləndirmə tədbirləri” 
layihəsi çərçivəsində maarifləndirici seminar (məsul şəxs: Vidadi 
Fətullayev);  
 



 

 
 
28 aprel 2022-ci il: “Ölkə ərazisində sığınacaq axtaran şəxslərin 
Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası” mövzusunda seminar 
(məsul şəxs: Azər Allahverənov); 
12 may 2022-ci il: “Ölkə ərazisində məskunlaşan əcnəbilərin 
inteqrasiyana dair”  keçirilmiş ictimai müzakirə (məsul şəxs: Azər 
Allahverənov); 
20 may 2022-ci il: “Azərbaycanda təhsil alan əcnəbilərin 
cəmiyyətə inteqrasiyasına dair” mövzusunda ictimai müzakirə 
(məsul şəxs: Azər Allahverənov);  
 

 
 
21 may 2022-ci il: Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisində 
məskunlaşan məcburi köçkün icmalarında “Erkən nikah və onun 
fəsadları” mövzusunda silsilə maarifləndirmə tədbirləri (məsul 
şəxs: Şərqiyyə Dadaşova); 
23 may 2022-ci il: Gəncə Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində 



 

“Azərbaycanın Qərb bölgəsində miqrasiya idarəçiliyi: mövcud 
vəziyyət və yeni çağırışlar” mövzusunda dəyirmi masa (məsul 
şəxs: Azər Allahverənov); 
24 may 2022-ci il: Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 
konfrans zalında Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən ali təhsil 
müəssisələrinin əcnəbi tələbələri ilə görüş;  
31 may 2022-ci il “Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərin cəmiyyətə 
inteqrasiyasına dəstəyin göstərilməsi” layihəsinin tədbiri (məsul 
şəxs: Azər Allahverənov); 
14 iyun 2022-ci il: Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 50–dən çox 
əməkdaşı üçün “Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rolu” və “Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə və etik davranış qaydaları” mövzularında təlimlər 
(məsul şəxs: Azər Allahverənov); 
25 avqust 2022-ci il: İctimai Şuranın Məcburi köçkünlərlə iş üzrə 
İşçi Qrupunun təşəbbüsü ilə Ağdam rayonunun Quzanlı, 
Bənövşələr, Dördyol-1 və Dördyol-42 məcburi köçkün 
qəsəbələrində yaşayan sakinlər arasında miqrant ailələrində 
erkən nikah və onun fəsadları aspektləri barədə silsilə təlimlər 
(məsul şəxs: Şərqiyyə Dadaşova);  
 

 
 
30 sentyabr 2022-ci il: İctimai Şuranın müvafiq işçi qrupunun 
təşəbbüsü ilə Ağcabədi şəhərində fəaliyyət göstərən məcburi 
köçkün icmalarında narkomaniya və onun fəsadları barədə təlim 
(məsul şəxs: Şərqiyyə Dadaşova);  
18 oktyabr 2022-ci il: İctimai Şuranın Miqrantlar üçün tibbi və 
sosial təminatın təşkili üzrə İşçi Qrupunun təşəbbüsü ilə əlilliyi 
olan bir qrup əcnəbi ilə görüş (məsul şəxs: Səbinə Kərimova); 
11 noyabr 2022-ci il: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil 
müəssisələrinin əcnəbi tələbələrlə işləyən nümayəndələri üçün 
“Miqrasiya qanunvericiliyi sahəsində yeniliklər və elektron 
resurslardan səmərəli istifadə” mövzusunda seminar (məsul 



 

şəxslər: Azər Allahverənov və Vidadi Fətullayev); 
15 noyabr 2022-ci il: Turizm qurumlarının nümayəndələri üçün 
“Miqrasiya qanunvericiliyi sahəsində yeniliklər və elektron 
resurslardan səmərəli istifadə” mövzusunda seminar (məsul 
şəxslər: Azər Allahverənov və Habil Niftalı); 
29 noyabr 2022-ci il: Azərbaycanda yaşayan əcnəbi 
miqrantların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasının aktual aspektlərinə 
dair ictimai müzakirə (məsul şəxs: Azər Allahverənov); 
03 dekabr 2022-ci il: “Miqrasiya Könüllüsü” İctimai Birliyinin 
fəalları üçün “Azərbaycanda miqrasiya prosesləri: dünən, bu gün 
və sabah” mövzusunda mühazirə (məsul şəxslər: Azər 
Allahverənov və Aydan Haşımova). 
 

 
 

Müxtəlif tədbirlərdə 
İctimai Şura üzvlərinin 

iştirakı: 

 Hesabat dövründə İctimai Şuranın üzvlərinin iştirakı ilə aşağıdakı 
tədbirlər və  səfərlər təşkil edilmişdir:  
 
18 fevral 2022-ci il: İctimai Şuranın (tam heyətlə) BMT-nin 
Azərbaycanda Miqrasiya üzrə şəbəkəsinin Beynəlxalq Miqrasiya 
İcmalı Forumu ərəfəsində 14-18 fevral 2022-ci il tarixlərdə 
keçirdiyi Miqrasiya Həftəsi çərçivəsində təşkil olunan tədbirlərdə 
iştirakı; 
16 mart 2022-ci il: İctimai Şuranın nümayəndə heyətinin (Azər 
Allahverənov, Lamiyə Kərimova, Aydan Həşimova, Vidadi 
Fətullayev və Habil Niftalı) “İnkluziv, Mütərəqqi və 
Təkmilləşdirilmiş Miqrasiya İdarəçiliyi üçün 15 illik Tərəfdaşlıq” 
mövzusunda DMX tərəfindən təşkil olunan beynəlxalq tədbirdə  
iştirakı; 
29 mart 2022-ci il: Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə 
Beynəlxalq Mərkəzin (MSİBM) təşkilatçılığı ilə Ev 
təsərrüfatlarında işləyən miqrantın statusunun tənzimlənməsi ilə 



 

bağlı İşçi Qrupunun müzakirəsində iştirak (iştirakçı: Azər 
Allahverənov);  
25 aprel 2022-ci il: İctimai Şuranın sədri A.Allahverənovun 
DMX-nin “Azərbaycanda vətəndaşsızlıq məsələləri üzrə İşçi 
Qrupu”nun iclasında iştirakı; 
28 iyun 2022-ci il: İctimai Şuranın üzvləri V.Fətullayevin və 
H.Niftalının bir qrup QHT nümayəndələrinin tərkibində Şuşa 
şəhərinə səfəri; 
28 iyun 2022-ci il: MSİBM-nin təşkilatçılığı ilə “Miqrasiya 
Siyasəti Dövriyyəsi” mövzusunda keçirilən yekun seminarda 
iştirak (iştirakçı: Azər Allahverənov); 
30 iyun 2022-ci il: DMX-nin və Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatının (BMqT) Azərbaycan Nümayəndəliyinin təşkilatçılığı 
ilə keçirilən Post-Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumunun 
nəticələrinin müzakirəsində iştirak və “İlk Beynəlxalq Miqrasiya 
İcmalı Forumundan (İMRF) təəssüratlar və bütöv hökumət və 
cəmiyyət yanaşması nəzərindən İMRF-in Tərəqqi Bəyannaməsi” 
ilə bağlı çıxış (məsul şəxs: Azər Allahverənov).  
18 iyul 2022-ci il: “Miqrasiya Məktəbi – 4” layihəsinin başa 
çatması ilə əlaqədar yekun tədbirdə iştirak (iştirakçı: Azər 
Allahverənov); 
 

 
 
28 iyul 2022-ci il: BMqT-nin və Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Sosial Xidmətlər 
Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “İnsan alverinə qarşı 
mübarizə: fəaliyyət və perspektivlər” mövzusunda konfransda 
iştirak (iştirakçı: Azər Allahverənov); 
16 sentyabr 2022-ci il: Reinteqrasiya üzrə İşçi Qrupun iclasında 
iştirak (iştirakçı: Azər Allahverənov); 
28 sentyabr 2022-ci il: “Şuşa ili” çərçivəsində Azərbaycanda 
səfərdə olan “Erasmus+” proqramının təmsilçiləri olan əcnəbi 
tələbələr ilə “Miqrantların və qaçqınların inteqrasiya alətləri, 
metodları və təcrübələr mübadiləsi” mövzusunda görüşdə iştirak 
(iştirakçı: Azər Allahverənov);  



 

07 oktyabr 2022-ci il: İctimai Şuranın geniş heyətinin və 
tərəfdaşların iştirakı ilə İşgüzar səhər yeməyi; 
14-15 noyabr 2022-ci il: Miqrasiya üzrə Regional Təlim Mərkəzi 
layihəsi çərçivəsində təşkil edilən “Qaçqınların Müdafiəsi üzrə 
Hüquqi və İnstitusional Çərçivə” mövzusunda keçirilən 2 günlük 
təlim (iştirakçı: Lamiyə Kərimova);  
20 noyabr 2022-ci il: “İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək” 
ictimai birliyi tərəfindən təşkil olunan “İctimai iştirakçılıq: şəffaflıq, 
hesabatlılıq və informasiya açıqlığı” mövzusunda keçirilən 
konfransda iştirak (iştirakçı: Azər Allahverənov); 
30 noyabr 2022-ci il: “Azərbaycanla Yerdəyişmə üzrə 
Tərəfdaşlığın həyata keçirilməsinə dəstək (MOBILAZE 2)” 
layihəsinin icrasını həyata keçirən MSİBM-in layihənin 1-ci 
komponenti olan «Miqrasiya idarəçiliyi: Siyasət gündəliyi və 
onun  icrası» çərçivəsində ev təsərrüfatında işləyən miqrantların 
(dayələr, baxıcılar, ev xadimələri və s.) statusunun 
tənzimlənməsi ilə bağlı təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə 
seçilmiş Avropa İttifaqı ölkələrinin təcrübəsinin bölüşdürülməsi 
üçün seminar (iştirakçı: Azər Allahverənov); 
11 dekabr 2022-ci il: İctimai Şuranın geniş heyətinin və 
tərəfdaşların iştirakı ilə İşgüzar səhər yeməyi; 
16 dekabr 2022-ci il: Beynəlxalq Miqrant Günü ilə bağlı təşkil 
edilmiş tədbirdə iştirak (iştirakçılar: Azər Allahverənov, Aydan 
Haşımova, Səbinə Kərimova, Elçin Şirinov, Zəminə Səfərova);  
17 dekabr 2022-ci il: Bakı Gənclər Mərkəzinin gəncləri üçün 
“İnsan alveri ilə mübarizə: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda 
mühazirə (məruzəçi: Azər Allahverənov); 
 

 
 
19 dekabr 2022-ci il: Beynəlxalq Miqrant Günü münasibətilə 
Azərbaycan Universitetinin tələbələri üçün “Azərbaycanda 



 

miqrasiya prosesləri” mövzusunda mühazirə (məruzəçi: Azər 
Allahverənov); 
20 dekabr 2022-ci il: BMT-nin Miqrasiya üzrə Şəbəkəsinə üzv 
olan tərəfdaşların görüşü (iştirakçı: Azər Allahverənov); 
29 dekabr 2022-ci il: Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Agentliyin Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə birgə təşkil etdiyi 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində fəaliyyət göstərən 
QHT-lərin dövlət orqanları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi” 
mövzusunda müzakirə (iştirakçı: Azər Allahverənov). 
 

Sorğuların keçirilməsi:  Hesabat dövründə əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə sorğular 
keçirilmişdir:  
 
2022-ci il yanvar-mart ayları: İctimai Şuranın Gənclərlə iş üzrə 
İşçi Qrupunun iştirakı ilə Azərbaycanda yaşayan əcnəbilər 
arasında sorğu keçirilmişdir. Belə ki, Qrupun fəaliyyətinə 
cavabdeh olan “Miqrasiya Könüllüsü” İctimai Birliyinin keçirdiyi 
sosial sorğu çərçivəsində miqrantların ölkədə onlar üçün 
yaradılan şəraitlə bağlı təəssüratları dinlənilmiş, mövcud 
problemləri, ehtiyacları, qayğıları ilə bağlı anketdə müvafiq 
qeydlər aparılmış və əldə olunmuş məlumat sistemləşdirilmiş 
şəkildə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə təqdim edilmişdir. 
 
2022-ci il fevral-mart ayları: “Psixoloji Reabilitasiya və İnkişaf 
Mərkəzi” İctimai Birliyinin icra etdiyi “Bakı şəhərində 
məskunlaşmış əcnəbilərin psixoloji adaptasiyasına və onların 
cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək” layihəsi çərçivəsində Bakı 
şəhərində uzun müddətə məskunlaşan 50 əcnəbi miqrant 
arasında sorğu keçirilmiş və onların psixoloji vəziyyəti 
dəyərləndirilmişdir. 
 

Monitorinqlərin 
keçirilməsi: 

 Hesabat dövründə İctimai Şuranın üzvləri tərəfindən 
monitorinqlərin keçirilməsi fəaliyyəti çərçivəsində aşağıdakı işlər 
yerinə yetirilmişdir:   
 
23-24 may 2022-ci il: İctimai Şuranın üzvləri (A.Allahverənov, 
L.Kərimova, A.Haşımova, V.Fətullayev, Ş.Dadaşova və 
S.Kərimova) Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən regional 
miqrasiya idarəsinin fəaliyyəti ilə tanış olmuşlar. Burada İctimai 
Şura üzvlərinə regional idarənin əhatə etdiyi rayonlarda əcnəbi 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi və 
onların ölkə ərazisində qanuniləşdirilməsi istiqamətində görülən 
işlər, göstərilən elektron xidmətlər, mütəmadi təşkil edilən səyyar 
xidmətlər, keçirilən maarifləndirmə tədbirləri və digər fəaliyyət 
istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Səfər 
çərçivəsində Gəncədə yeni istifadəyə verilmiş ASAN-2 xidmət 
mərkəzində də olan iştirakçılara ümumi işin təşkili,  həmçinin 
miqrasiya bölməsinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verilmişdir. 
Monitorinq nəticələrinə əsasən DMX rəhbərliyinə təkliflər təqdim 



 

olunmuşdur.   
 

 
 
27 dekabr 2022-ci il: İctimai Şuranın üzvləri (E.Şirinov və 
H.Niftalı) DMX-nın Bakı şəhər Qanunsuz Miqrantların 
Saxlanılması Mərkəzinə 27 dekabr 2022-ci il tarixdə səfər etmiş 
və oradakı vəziyyətlə tanış olmuşlar. Keçirilən monitorinq zamanı 
Mərkəzdə saxlanılan miqrantların hüquq və azadlıqlarının 
mövcud qayda və prosedurlara uyğun təmin edildiyi müəyyən 
edilmişdir.  Belə ki, Monitorinq qrupunun üzvləri Mərkəzin inzibati 
binası, görüş otağı, daktiloskopik qeydiyyatın aparıldığı otaq, 
yataqxana tipli yaşayış binaları, müsahibə otağı, sanitar-
təmizləmə otağı, yeməkxana, kitabxana, istirahət otağı, idman 
meydançası, uşaqlar üçün oyun meydançası, tibb məntəqəsi və 
digər yerlərlə tanış olmuşlar. İctimai Şuranın üzvlərinin suallarını 
cavablandıran miqrantlar onlara yaradılmış şəraitdən razılıqlarını 
bildirmişlər. 
 
 

Çap məhsullarının 
hazırlanması: 

 Ölkə ərazisində yaşayan miqrantların inteqrasiyasını 
sürətləndirəcək faydalı məlumatı ehtiva edən beş mövzuda və üç 
dildə ümumi tiraj sayı 7300 ədəd olan maarifləndirici buklet və 
350 ədəd tirajla “Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına dair 
Bələdçi” adlı metodik tövsiyə şəklində əyani vəsait çap edilmişdir. 
Bütün çap məhsullarının mətni Dövlət Miqrasiya Xidməti, dizayn 
versiyaları isə Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi ilə razılaşdırılmışdır. Çap 
məhsullarında miqrasiya qanunvericiliyindən irəli gələn əsas 
qaydalar barədə məlumat sistemləşdirilmiş şəkildə təqdim 
edilmişdir. Bukletlərdə Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya 
olunmaq istəyən əcnəbilərə faydalı məlumat aşağıdakı mövzular 
üzrə təqdim olunmuşdur:   



 

• Əcnəbilərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyasına dair 
faydalı məlumat (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) – 
2100 ədəd;  

• Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olmasına dair 
(Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) – 2100 ədəd;  

• Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
Azərbaycanda əmək fəaliyyəti (Azərbaycan, rus və ingilis 
dillərində) – 2100 ədəd; 

• Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərin hüquq və vəzifələri 
(rus və ingilis dilində) – 500 ədəd;  

• Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamasına dair (rus 
və ingilis dilində) – 500 ədəd. 
 

 
 

KİV-lə əməkdaşlıq və 
sosial mediada nəşrlər: 

 Hesabat dövründə Kütləvi İnformasiya Vasitələri ilə əməkdaşlıq 
əlaqələri davam etdirilmiş, əcnəbilərin qeydiyyatı, vətəndaşlıq 
məsələləri, turizm sektorunda mövcud vəziyyət, xarici ölkələrə 
miqrasiya, əmək miqrasiyası və digər mövzular barədə ətraflı 
məlumat verilmişdir.  
 
Hesabat dövründə www.azertag.az, www.apa.az, www.ayna.az, 
www.zerkalo.az, www.azpolitika.info, www.baki-xeber.com, 
www.bizim.media, www.haqqin.az, www.musavat.com, 
www.injuria.az, www.qaynarinfo.az, www.minval.az, 
www.oxu.az, www.sherg.az, www.sputnik.az, www.teref.az,  
www.bbc.com, www.bizimyol.info, www.modern.az,  
www.dalma.news,  www.boyukmillet.com, www.lent.az, 
www.kavkaz-uzel.eu, www.cebheinfo.az,  www.ictimaishura.az 
və digər informasiya agentlikləri daxil olmaqla 25 informasiya 
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resursunda, ümumilikdə 78 material yerləşdirilmişdir.  
 
Bununla yanaşı İctimai TV, ARB, ARB24, AXCTV, BakuTV, 
ToplumTV, CBCTV, İqtisadiforum.TV, RealTV, Azadliq Radiosu 
TV və Xabar24TV (Qazaxıstan Respublikası) televiziya 
kanallarında DMX yanında İctimai Şuranın məlumatına istinadən, 
ümumilikdə 31 reportaj yayımlanmışdır.  
 
Hesabat dövründə İctimai Şuranın xətti ilə keçirilmiş tədbirlər 
barədə məlumat www.azertag.az, www.migration.gov.az, 
www.aktor.az, www.gunaz.tv, www.avrasiyanet.az, 
www.xalqcebhesi.az, www.dunyaxeber.org, www.sosialmedia.az 
və digər saytlar daxil olmaqla 27 informasiya portalında 177 link 
altında yerləşdirilmişdir.  
 

Təltif və fərmanlar:  Hesabat dövründə İctimai Şuranın sədri Azər 
Allahverənov “İctimai iştirakçılığın təmin edilməsində aktiv 
fəaliyyətə görə” İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək İctimai 
Birliyinin Fəxri Fərmanı ilə  təltif olunmuşdur (20 noyabr 2022-ci 
il). 
 

İctimai Şura nəzdində 
fəaliyyət göstərən İşçi 

Qruplar: 
 

 İctimai Şuranın nəzdində aşağıdakı İşçi Qruplar fəaliyyət 
göstərmişdir: 

1. Əcnəbilərin inteqrasiyası (məsul şəxs: Azər Allahverənov); 
2. Əmək miqrasiyası  (Lamiyə Kərimova); 
3. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi (Elçin Şirinov); 
4. Sığınacaq axtaran şəxslərin işləri (Zəminə Səfərova); 
5. Reinteqrasiya və qayıdış işləri (Şərqiyyə Dadaşova); 
6. Readmissiya olunmuş şəxslərin işləri: (Habil Niftalı); 
7. Təhsil məsələləri (Vidadi Fətullayev); 
8. Miqrantlara psixoloji dəstəyin göstərilməsi (Lamiyə 

Kərimova); 
9. Gənclərlə iş (Aydan Haşımova); 
10. Maarifləndirmə, təbliğat və təşviqat işləri (Azər 

Allahverənov); 
11. Miqrantların tibbi təminatının təşkili (Səbinə Kərimova); 
12.  Vətəndaşlığı olmayan şəxslərə hüquqi yardımların 

göstərilməsi (Elçin Şirinov və Habil Niftalı). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.azertag.az/
http://www.migration.gov.az/
http://www.aktor.az/
http://www.gunaz.tv/
http://www.avrasiyanet.az/
http://www.xalqcebhesi.az/
http://www.dunyaxeber.org/
http://www.sosialmedia.az/


 

 
  

  
 

https://www.facebook.com/dmxyanindaictimai.shura 

  smspubliccouncil2015@yahoo.com 
 

  
 

Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şura 

 
 +994 (55) 603 30 72 

 

 

https://www.facebook.com/dmxyanindaictimai.shura
mailto:smspubliccouncil2015@yahoo.com

