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Giriş
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2019-cu il ərzində Azərbaycan diasporunun inkişafı, xarici ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, həmvətənlərimizin yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirakı, Azərbaycan
həqiqətləri ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, milli kimliyin qorunması, diaspor təşkilatları arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın
gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirib. Soydaşlarımızın birliyi, şəbəkələşməsi, azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında daha
sıx birləşməsi üçün ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata keçirilib.
Cari ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarının icrasının təmin olunması,
Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının Qətnaməsində əksini tapmış, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası
rəhbərinin 2016-cı il 27 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayından irəli gələn vəzifələrə dair
Tədbirlər Planı”na, habelə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Əsasnaməsinə uyğun olaraq diaspor və icmalar arasında təşkilatlanma işinin
gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin koordinasiyası, yerli cəmiyyətə inteqrasiyası, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı iş adamlarının,
gənclərin diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, erməni diasporunun ölkəmizlə bağlı anti-təbliğat kampaniyalarının qarşısının effektiv
şəkildə alınması, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının təmin olunması və digər mühüm məsələlər 2019-cu ildə prioritet istiqamətlər olub.
2019-cu il üçün təsdiq edilmiş I və II yarımillik iş planlarına uyğun olaraq xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin
təşkili istiqamətində də müvafiq tədbirlər görülüb.
Ümumilikdə, Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlərin statistikasına nəzər yetirsək, 2019-cu il ərzində dünyanın müxtəlif
ölkələrində Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif məzmun və miqyaslı 528 layihə və tədbir həyata keçirilib.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, ölkəmizə qarşı erməni
diasporu və lobbisi tərəfindən həyata keçirilən kampaniyaların qarşısının alınması ilə əlaqədar xarici ölkələrdə Azərbaycan diaspor təşkilatları
tərəfindən toplantılar, sərgilər, nümayişlər və s. zəruri tədbirlər təşkil olunub. Eyni zamanda, 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, Novruz
bayramı, 28 may - Respublika Günü, 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü, 12 noyabr - Konstitusiya Günü, 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü kimi günlərdə də ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif formatlı tədbirlər həyata keçirilib.
2019-cu il ərzində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Ərazi şöbələrinin əhatə etdiyi region ölkələrində
yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, cəmiyyətə inteqrasiyası, soydaşlarımızın ictimai-siyasi həyatda aktivliyinin təmin olunması, tarixi
vətənlə əlaqələrinin genişləndirilməsi, habelə diaspor təşkilatları arasında səmimi əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılması istiqamətində 1-ci
Ərazi şöbəsi (Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Moldova) üzrə 94, 2-ci Ərazi şöbəsi (Amerika və Avropa ölkələri) üzrə 267, 3-cü Ərazi şöbəsi
(Asiya, Avstraliya və Okeaniya ölkələri) üzrə 82, 4-cü Ərazi şöbəsi (Gürcüstan və Türkdilli ölkələr) üzrə 70 və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
üzrə 11 tədbir həyata keçirilib.
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1. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən proqramlar
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Diaspor gənclərinin Yay və Qış düşərgələri, Beyin qazanma,
Liderliyin inkişafı və Diaspor Könüllüləri adlı proqramlar həyata keçirilir.
2019-cu ildə Diaspor gənclərinin “Nəsimi 650” adlı II Yay düşərgəsi təşkil edilib. Bütün sahələrdə olduğu kimi, diaspor sahəsində də
gözləntilərin, ümidlərin daha çox olduğu təbəqə gənclərdir. Ölkəmizin dünyadakı mövqeyinin daha da möhkəmləndirilməsində, həqiqətlərin
təbliğində, ölkəmiz və xalqımız haqqında müsbət təəssüratın, ədalətli mövqenin formalaşdırılmasında ən çox məsuliyyət gənclərin üzərinə
düşür. Bu gün gənclərin sayəsində Azərbaycan sözü dünyada daha çox səslənir, bütün dünya Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair həqiqətləri bilir, milli-mədəni dəyərlərimiz təbliğ edilir.
Azərbaycan diaspor hərəkatında başlayan yeni mərhələnin əsasında həm də gənclərin bir araya gəlməsi, vahid platformada birləşməsi
dayanır. Ölkə rəhbərliyinin tapşırıqları və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi əsasında bu istiqamətdə ardıcıl işlər görülür, davamlı layihələr
həyata keçirilir. Azərbaycan dövlətinin gənclərə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının cavabı olaraq xaricdə yaşayan gənclər də öz
növbəsində bu birliyə böyük həvəs göstərir və Azərbaycan diasporunun fəal üzvü olmağa can atırlar.
Diaspor Gənclərinin Yay Düşərgəsi də dünyada yaşayan azərbaycanlı gənclərin birliyinə, şəbəkələşməsinə xidmət edir. Diaspor
Gənclərinin “Nəsimi 650” adı altında II Yay Düşərgəsi 2019-cu il 8-14 iyul tarixlərində Şamaxı şəhərində keçirilib. Artıq, ənənəvi hal almış,
Yay düşərgələri müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı gəncləri bir araya gətirir. II Yay düşərgəsində iştirak üçün 51 ölkədən 110 nəfər
gənc düşərgədə iştirak hüququ qazanıb. Gənclər Şamaxı şəhərinə yola düşməzdən öncə düşərgə iştirakçıları Fəxri Xiyabanda Ulu
öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Sonra gənclər Şəhidlər Xiyabanında torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda həlak olan vətən övladlarının ruhu qarşısında baş əyiblər.
Düşərgə iştirakçılarının təntənəli qarşılanma mərasimi Şamaxı şəhərinin mərkəzindəki İmadəddin Nəsiminin heykəli qarşısında
baş tutub. Şəhər ictimaiyyəti qonaqları milli rəqslər və musiqi sədaları altında coşğu ilə qarşılayıblar.İyulun 9 -da düşərgə
iştirakçıları Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərindəki abidəsini ziyar ət edərək, önünə gül dəstələri düzüblər.
Düşərgə müddətində iştirakçılar xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri, bəzi xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri,
eləcə də ictimai xadimlər və media nümayəndələri ilə, Aprel qaziləri ilə görüşüb, müxtəlif təlimlər keçirlib, tarixi məkanlara
ekskursiyalar edilib.
Avropada yaşayan azərbaycanlı gənc mütəxəssis və tələbələr üçün Belçika Krallığının Brüssel şəhərində 1-7 dekabr 2019-cu il
tarixlərində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Diaspor Gənclərinin I Qış
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Məktəbi təşkil olunub. Layihə peşəkar və güclü diaspor fəaliyyəti ilə bağlı bilik və səriştənin artırılması, diaspor gənclərinin yerli,
milli və beynəlxalq səviyyədə təbliğat, siyasət və qərar qəbuletmə strukturlarda iştirak potensialının artırılması məqsədilə həyata
keçirilib. Layihədə Avropanın 14 ölkəsindən 16 nəfər gənc iştirak edib. Layihənin ilk günü iştirakçılarla tanışlıq və layihənin
proqramının müzakirəsi həyata keçirilib. Növbəti günlərdə Avropa Parlamentində Renew qrupunun Xarici Əlaqələr üzrə rəhbəri
Rune Glasberg, Avropa İttifaqı Orta Asiya Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü Andris Ameriks, Yaşıllar Qrupunun
siyasi müşaviri Juliane Schmidt, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü Petar Vitanov, Avropa
Parlamentinin dini məsələlər üzrə müşaviri Dr. Philippe Perchoc və Avropa Parlamentinin Renew qrupunun üzvü İlhan Kyuchyuk ilə
görüşlər keçirilib. Daha sonra Avropa Komissiyasında təqdimat, Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz
və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Isabelle Pelliervə digər əlaqədar şəxslərlə görüşlər keçirilib. Dekabrın 4-ü
Belçika Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan üzrə diplomat Pieter Van Loo ilə, ardından Avropa Siyasət Mərkəzində Baş siyasi
analist Amanda Paul və Links Europe - un direktoru Dr. Dennis Sammut ilə görüşlər olub. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının
Belçika Krallığı, Lüksemburq hersoqluğundakı səfiri və Avropa İttifaqı yanındakı daimi nümayəndəliyin rəhbəri Fuad İsgəndərov və
səfirliyin əməkdaşları ilə görüş keçirilib. 5-6 dekabr tarixində Yunus Əmrə İnstitutunda icma quruculuğu və diaspor fəaliyyəti barədə
müzakirələr aparılıb. Proqram çərçivəsində 15 nəfər siyasətçi və araşdırmaçı, 1 nəfər diplomat ilə 9 qurumda görüşlər keçirilib,
təlimlər zamanı 4 beynəlxalq mütəxəssis, 3 nəfər Fond əməkdaşı və 2 nəfər Komitə əməkdaşı iştirak edib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ilk dəfə həyata keçirilən proqramlardan biri də “Liderliyin İnkişafı Proqramı”dır.
Proqramın məqsədi xaricdəki soydaşlarımız arasında milli kimliyin qorunub-saxlanılması və təşviqinə dəstək verilməsi, Azərbaycan
reallıqlarının dünyaya yayılması, icmalarımızın, Azərbaycana dost olan digər xalqların diaspor təşkilatlarının və eləcə də onların
yaşadıqları ölkələrin Azərbaycan Respublikası ilə ikitərəfli əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı n qurulması
işinə töhfə verilməsi və bu məqsədlə icma üzvlərində liderlik keyfiyyətlərinin təşviq olunmasıdır.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə 16 -21 dekabr 2019-cu il tarixlərində “Liderliyin İnkişafı
Proqramı” çərçivəsində Almaniya, Fransa, Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstandakı Azərbaycan icmalarını təmsil edən nümayəndələr
ölkəmizə səfər ediblər. Səfər proqramına ümummilli liderin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarətlə başlayan nümayəndə heyət i
Heydər Əliyev Mərkəzində olub, habelə ölkənin bir sıra yüksək səviyyəli dövlət və hökumət rəsmiləri ilə görüşüb.
Azərbaycan icmasının nümayəndələri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Gənclər və İdman naziri Azad
Rəhimov, Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli,
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsa l
Hüseynov, Prezidentin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev,
Prezident Administrasiyasının Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidm ət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi
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Mehdiyev, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Xarici İşlər nazirinin müavini Ramiz Həsənov, Təhsil nazirinin müavi ni
Firudin Qurbanov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sə dri Orxan Məmmədov, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin
İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev və “ADA” Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə ilə görüşlər keçiriblər.
Görüşlər zamanı xaricdəki soydaşlarımızın öz tarixi vətənləri ilə əlaqələrin in genişləndirilməsi, Azərbaycan əsilli idmançıların
Azərbaycan idmanına töhfə verməsi imkanları, Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə təbliği, “Soydaşlar haqqında” Qanun layihəsini n
perspektivləri və dünyadakı soydaşlarımızın hüquqlarının daha effektiv qorun ması, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması yolları, soydaşlarımızın üzləşdiyi miqrasiya problemləri, azərbaycanlı icmalarının yaşadıqları ölkələrin
cəmiyyətlərinə daha sürətli inteqrasiyası və bu ölkələrin Azərbaycan ilə əlaqələr inin qurulmasına dəstəyi, ölkəmizdə turizmin, eləcə
də kiçik və orta biznesin inkişafı imkanlarının təşviqi, xaricdəki soydaşlarımızın milli təhsil problemləri, Azərbaycan həqiq ətlərinin
beynəlxalq miqyasda olduğu kimi qəbul etdirilməsi istiqamətində mümkü n səmərəli fəaliyyət imkanları barədə fikir mübadiləsi
aparılıb və təkliflər dinlənilib.
Səfər çərçivəsində soydaşlarımız Masazır qəsəbəsindəki məcburi köçkün ailələri, Xocalı şəhidi və Aprel şəhidi ailələrinə baş
çəkib. Həmçinin Cocuq-Mərcanlı kəndinə səfər edən qonaqlar erməni işğalından azad edildikdən sonra burada aparılmış geniş
miqyaslı quruculuq işləri, yaradılmış müasir infrastruktur və yaşayış şəraiti ilə tanış olub, Aprel şəhidlərinin xatirə abidə si, kənd orta
məktəbi və kənd məscidini ziyarət edib. Eyni zamanda, icma nümayəndələri Cəbrayıl rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Kamal
Həsənovla görüşüblər. Sonda “Liderliyin İnkişafı Proqramı”nın ilk məzunlarına rəmzi məkan kimi seçilmiş Cocuq -Mərcanlıda
müvafiq sertifikatlar təqdim olunub.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ilk dəfə həyata keçirilən “Beyin qazanma proqramı”nın məqsədi xaricdə yaşayan
azərbaycan əsilli mütəxəssislərin öz bilik və bacarıqlarını yerli tələbələr ilə bölüşməsi üçün Azərbaycan universitetlərində
mühazirələrin, görüşlərin təşkil edilməsi, tədqiqatlara ikili elmi rəhbərlik və soydaşlarımızın təhsil ocaqları ilə əlaqələrinin
yaradılmasından ibarətdir. Proqramla bağlı Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ADA, Azərbaycan Pedaqoji, Texniki bə digər bir sıra
universitetlərin rəhbərləri ilə görüşüb və müvafiq müzakirələr aparıb.
“Beyin qazanma proqramı” çərçivəsində 25 dekabr 2019-cu il tarixində Kanadada yaşayan soydaşlarımız Turqut Cabbarlı və
Nərgiz Məmmədova ilə ADA Universiteti və Azərbaycan Texniki Universiteti ndə (AzTU) görüşlər keçirilib.
Görüşlər zamanı təcrübə mübadiləsi və gələcək əməkdaşlıq imkanları haqqında müzakirələr aparılıb. Müzakirələr zamanı
Kanada universitetləri ilə müxtəlif sahələrdə (süni intellekt daxil olmaqla) tələbələrin/müəllimlərin/tədqiq atçıların mübadiləsi,
Kanada universitetlərində AzTU və ADA universiteti haqqında informativ xarakterli tədbirlərin təşkili, ADA və AzTU tələbələri nin yay
aylarında Kanada universitetlərində təcrübə praktikalarının təşkili, Azərbaycan Texniki Universitetin in tədris proqramının
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Kanada ekspertlərinin dəvət edilməsi, Kanada universitetlərinin tədqiqat layihələrinə AzTU və ADA
universitetlərinin mütəxəssislərinin cəlb edilməsi, Kanada universitetlərində keçirilən beynəlxalq konfra nslarda AzTU və ADA
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universitetlərinin nümayəndələrinin iştiraklarının təmin edilməsi və s. istiqamətlərdə müzakirələr aparılıb, təkliflər səslən dirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri olan T.Cabbarlı və N.Məmmədova süni intellekt sahəs ində mütəxəssisdirlər,
eləcə də Kanadanın bir sıra universitetləri ilə sıx əlaqələri mövcuddur.

2. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən görülən işlərin statistik təsviri
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması, soydaşlarımızın birliyi, milli identikliyin qorunması, ölkəmizin milli-mədəni irsinin
təbliği, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya birliyinə çatdırılması hər zaman xüsusi aktuallıq kəsb edir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi də bu
istiqamətdə davamlı işlər görür, Azərbaycan diasporunun güclənməsi, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə layiqincə tanıdılması və təmsil edilməsi
ilə bağlı genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir. Ölkə başçısının tapşırıqları və müvafiq normativ-hüquqi bazanın tələblərinə uyğun olaraq
azərbaycançılığın, milli-mənəvi irsimizin, xalqımızın mədəni dəyərlərinin təbliği, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılması və s.
istiqamətlərdə Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2019-cu ildə də fəaliyyətini davam etdirib.
1. Diaspor təşkilatlarının internet saytlarının hazırlanması, e-poçt xidmətlərinin yaradılması və digər innovativ məsələlərdə, eləcə də
sosial mediada marketinq işinin təşkilinə dair dəstək göstərilir. Bu məqsədlə diaspor təşkilatlarının qeydiyyata alınması prosesi davam edir və
ümumilikdə 106 təşkilat qeydiyyatdan keçib;
2. Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti ilə bağlı “Aylıq bülleten”lər hazırlanaraq 8 minə yaxın elektron
ünvana göndərilir;
3. Həyata keçirilən tədbirlərin Dövlət Komitəsinin saytında və sosial mediada yayımlanması istiqamətində nəzərəçarpacaq irəliləyişlər
əldə olunmuşdur və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Dövlət Komitəsinin rəsmi internet saytı Azərbaycan, ingilis və rus dillərində aktiv
fəaliyyət göstərir. Konkret olaraq, Komitənin saytında xəbərlərin yayımlanması, sayta daxil olmaların sayı və coğrafiyası qeyd olunanları bir
daha təsdiq edir:
Ümumilikdə,
hesabat
dövründə sayta 13.623 IP-dən
daxil olma qeydə alınıb, səhifələr
üzrə izlənilmə sayı 63.306 olub.
Bütün bunlarla yanaşı, sayta daxil
olmaların 77,3%-i yeni, 22,7%-i
isə təkrar daxil olmalara aiddir.

Diaqram 1. Komitənin saytına yeni və təkrar daxil olanlar, %-lə

Təkrar daxil
olanlar
23%
Yeni daxil
olanlar
77%
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Saytın ölkələr üzrə izlənməsinə gəldikdə isə, sayta 103 ölkədən daxilolmalar qeydiyyata alınıb. Bu ölkələrdən ilk onluğa aid olanlar
üzrə statistik mənzərə aşağıdakı kimidir:
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Diaqram 2. Ayrı-ayrı ölkələrdən sayta daxil olmalar, nəfərlə

228

225

[VALUE]

230

Azərbaycan
ABŞ

326
339

Rusiya
Türkiyə

3593
411

Ukrayna
Almaniya
Niderland

807

Polşa
Gürcüstan
Qazaxıstan
1403

Diaqram 2-dən də göründüyü kimi sayta daxil olmalarda, Azərbaycandan sonrakı ilk üçlüyə ABŞ, Rusiya və Türkiyə daxildir.
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4. www.facebook.com/AzDiaspora - Komitənin “Facebook” səhifəsinin aktivliyi davamlı olaraq təmin edilir və artırılır, eləcə də “Facebook”
səhifəsinə ünvanlanmış uyğun suallar operativ şəkildə cavablandırılır. Hesabat dövründə rəsmi “Facebook” səhifəsində izləyici sayı 46019
nəfərə çatmışdır ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründən 9411 nəfər çoxdur.
Ümumilikdə, hesabat dövründə “Facebook” səhifəsində 1663 informasiya paylaşılmışdır ki, bunun da tərkibinin statistik mənzərəsi
aşağıdakı kimidir:
Diaqram 3. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Facebook
səhifəsində xəbərlərin strukturu
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Diaqram 3-dən göründüyü kimi, 1663 informasiyanın 60-ı link, 838-i foto, 730-u video, 35-i isə status olmuşdur.

Status
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Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin “Facebook” səhifəsində yayımlanan məlumatlara dair 215612 bəyənmə,
72607 paylaşım və 5201 rəy qeydə alınmışdır.
Diaqram 4. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin "Facebook"
səhifəsindən istifadə göstəriciləri

5201

1663

72607

Məlumatların sayı
Paylaşımlar
Bəyənmə
Rəylər

215612
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Təbii ki, informasiya yayımları rüblər üzrə də fərqlənir. Ayrı-ayrı rüblər üzrə informasiyaların yayımı mənzərəsi də bunu təsdiq edir.
Diaqram 5. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Facebook səhifəsində
rüblər üzrə informasiya yayımı
[CATEGORY NAME],
[VALUE]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME],
[VALUE]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME],
[VALUE]
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME],
[VALUE]
[PERCENTAGE]

5. https://Twitter.com/DiasporaAz - Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət omitəsinin rəsmi twitter səhifəsində də
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informasiyalar ingilis, rus və Azərbaycan dillərində yayımlanır. Dövlət Komitəsinin Twitter səhifəsi Facebook səhifəsi ilə əlaqələndirilib və
ayrılıqda səhifələr üzrə paylaşımlarla yanaşı, bir səhifədə paylaşılan informasiyalar avtomatik şəkildə digərində də yayımlanır. Hazırda Dövlət
Komitəsinin Twitter səhifəsinin 4487 nəfər izləyicisi var ki, bu da ötən ilin müvafiq göstəricisindən 1116 nəfər çoxdur.
6. https://Instagram.com/Diasporaaz - İnstaqram səhifəsi də digər sosial şəbəkə səhifələri ilə əlaqələndirilib. Digər rəsmi səhifələrdə
olduğu kimi, Instagramda da informasiyalar üç dildə yayımlanır. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi “Instagram” səhifəsində
izləyicilərin sayı, ötən illə müqayisədə, 774 nəfər artaraq 3354 nəfərə çatıb.
7. İlk dəfə olaraq infoqrafik diaspor xəritəsi (http://www.diasporamap.com/) yaradılaraq açıq istifadəyə təqdim edilib. Xəritədə xüsusi
işarələnmiş nöqtələrin üzərinə sıxdıqda həmin ərazidə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarını və onlar haqqında informasiyaları görmək
mümkündür. Hal-hazırda xəritədə 49 ölkədən 554 təşkilat haqqında informasiya yerləşdirilib və informasiyalar davamlı olaraq yenilənir.
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8. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Media Mərkəzi formalaşdırılıb. Media Mərkəzə Diaspor TV, Diaspor
FM və Multimedia Mərkəzi daxildir. Diaspor TV-də “Dünyada yaşayan azırbaycanlıları tanıyaq-tanıdaq”, Onlayn Azərbaycan dili
dərsləri, “Qarabağ” rubrikası, “Bir şerin sədasında” bölmələri fəaliyyət göstərir. Paralel olaraq, Dövlət Komitəsinin İctimai Televiziya ilə
birgə layihəsi çərçivəsində ayda 2 dəfə “Vətən uzaqda deyil” adlı veriliş yayımlanır;
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9. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin radiosu Diaspor FM yayıma başlayıb. Həm veb (www.diaspor.fm)
üzərindən, həm də mobil tətbiq vasitəsi ilə yayım aparılır;

10. Soydaşlar və diaspor təşkilatları haqqında qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə Komitədə, əlaqədar qurumların
nümayəndələrinin iştirakı ilə, müvafiq işçi qrup yaradılıb, bu istiqamətdə xarici təcrübə öyrənilərək təkliflər hazırlanıb və nəzərdən
keçirilir;
11. “Xaricdə yaşayan aztəminatlı azərbaycanlılara sosial yardımın göstərilməsi qaydası” hazırlanıb, aidiyyəti dövlət qurumları ilə
razılaşdırılaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib;
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12. “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medalın təsis olunması ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis
edilməsi haqqında” Qanuna dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi hazırlanaraq təqdim olunub.
Qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə edilərək qəbul olunub və 25 dekabr 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən təsdiq edilib;
13. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların bioqrafiyalarının toplandığı, davamlı olaraq təkmilləşdirilən bank və baza üzrə ətraflı
axtarış sistemi yaradılıb, www.azerbaycan.li internet ünvanı qurulub və davamlı olaraq təkmilləşdirilir.
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14. “Azərbaycan alimləri diasporu” informasiya sistemi (http://www.elmidiaspora.az/) yaradılıb və davamlı olaraq zənginləşdirilir. Hazırda
sistemdə 500 azərbaycanlı alim haqqında informasiya yerləşdirilib. Ümumiyyətlə, xaricdə yaşayan azərbaycanlı alimlərin
şəbəkələşməsi istiqamətində ardıcıl işlər görülür. İlkin olaraq, Fransada bu istiqamətdə tədbir keçirilib. Azərbaycanlı alimlərin iştirakı
ilə, cəlb edilməsi ilə digər ölkələrdə də müvafiq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur;
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15. İlk dəfə olaraq, Dövlət Komitəsinin mobil tətbiqi hazırlanıb və iki xidmət aktivdir. Növbəti mobil tətbiqlər üzərində iş aparılır;

16. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi diasporun fəaliyyəti, Azərbaycan tarixi və tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli
siyasət və dövlət adamları haqqında üç dildə “TimeLine”lar hazırlayıb diaspor.gov.az saytında və sosial şəbəkələrdə yayımlamağa başlayıb;
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17. Xaricdə yaşayan soydaşlarımıza çatdırılması məqsədilə müvafiq kitab fondu formalaşdırılıb və davamlı olaraq zənginləşdirilir;
18. Dünyanın 49 ölkəsi üzrə 428 aparıcı kitabxananın siyahısı hazırlanıb və bu kitabxanalara müvafiq kitabların çatdırılması üçün
dəqiqləşdirmələr aparılır;
19. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 29 yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
15 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi, 1 iyul 2019-cu il tarixində isə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumu imzalayıb;
20. Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun loqosu və vebsaytı işlənib hazırlanıb. Eyni zamanda, diaspor nümayəndələri və
təşkilatların onlayn formada layihələrinin təqdim olunması, monitorinqi, ekspertizası üçün xüsusi sistem yaradılıb.
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21. 7 fevral 2019-cu ildə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu ilə Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfi
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.
22. Diaspor təşkilatları arasında birliyin təmin edilməsi, soydaşlarımızın vahid məqsəd ətrafında birgə fəaliyyətinə nail olunması
məqsədilə, yalnız 2019-cu ildə İspaniya, İtaliya, Polşa, Macarıstan, Estoniya, Latviya və Litvada Komitənin nümayəndə heyətinin iştirakı ilə
Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları yaradılıb. Ümumilikdə 11 Koordinasiya Şurası təsis edilib və bunlar 29 ölkəni əhatə edir. O
cümlədən, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədə Şuraların təsis edilməsi məqsədilə işçi qrupu yaradılıb və bu işlər “Strateji Yol Xəritəsi”nə
uyğun şəkildə davam etdirilir;
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23. Ukraynada yaşayan soydaşlarımızın birliyi və təşkilatlanması istiqamətində ciddi addımlar atılıb, diaspor təşkilatları arasında
uzunmüddət davam edən fikir ayrılıqları və ziddiyyətlər aradan qaldırılıb. Soydaşlarımızın birliyinin daha da möhkəmləndirilməsi və birgə
fəaliyyətə nail olunması məqsədilə Ukrayna Azərbaycanlılarının Qurultayı keçirilib və Qurultayda Ukrayna Azərbaycanlıları Radası təsis
edilib;
24. 2019-cu ildə Fransa, İsveç, Polşa və İsveçrədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan dili və mədəniyyəti məktəbi açılaraq, soydaşlarımızın
istifadəsinə verilib;
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25. Türkiyə Respublikasında müvafiq sənədləri olmadan yaşayan soydaşlarımızın sayının dəqiqləşdirilməsi və şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlərlə təmin edilməsi məqsədilə işçi qrupu yaradılıb və soydaşlarımızın elektron qeydiyyatı üçün, müvafiq qurumlarla birlikdə, xüsusi
sistem hazırlanıb. İşçi qrupu Türkiyəyə ezam edilərək müvafiq görüşlər keçirib. Artıq, ilkin olaraq bir qrup soydaşımıza müvafiq sənədlərin
verilməsi üçün siyahılar təqdim edilib;
26. Dövlət Komitəsi ilə Rumıniyanın Xaricdəki Rumınlar üzrə Nazirliyi, Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Əqrəba İcmaları İdarəsi və
Qazaxıstan Respublikasının Vətəndaşlar Fondu ilə razılaşma imzalanıb. Digər ölkələrlə də belə əməkdaşlıqların qurulması üzərində işlər
aparılır;
27. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qazaxıstan Respublikasının Vətəndaşlar Fondu və Türkiyə
Respublikasının Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmalar İdarəsi arasında diaspor siyasəti sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində 8 fevral
2019-cu ildə Bakı şəhərində Təcrübə mübadiləsi proqramının açılışı olub. 2019-cu ilin 27 mart tarixində Almaniyada, 28 sentyabr 2019-cu
ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında türkdilli ölklələrin diasporları üçün I Potensial artırma təlim proqramı təşkil edilib;
28. Millət vəkilləri və diaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım tədbiri keçirilib;
29. Türkiyə, Gürcüstan, Fransa, Almaniya, Rumıniya, Ukrayna, Rusiya (Həştərxan, Moskva), İsveç, İsveçrə, Amerika Birləşmiş Ştatları,
Niderland krallığı, Çin, İspaniya, İtaliya, Latviya, Litva, Polşa, İsrail ölkələrinə səfərlər edilib, soydaşlarımız və diaspor fəalları ilə görüşlər
keçirilib, onların problemləri öyrənilib və həlli istiqamətində işlərə başlanılıb;
30. Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Fransada Timuçin Hacıbəylinin “Mühacirlərin həyatı” adlı kitabı, Almaniyada yaşayan Azərbaycanın xalq
rəssamı Əşrəf Heybətin “Almaniyadan 100 rəsm” adlı albomu nəşr edilib.
31. Gürcüstanın Marneuli şəhərində Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzi yaradılaraq soydaşlarımızın istifadəsinə verilib;
32. Heydər Əliyev Fondu adından Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımıza bir ədəd təcili-tibbi yardım avtomobili, 30 ədəd əlil arabası və
məktəblərə 12 notebook hədiyyə edilib;
33. Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Gürcüstan vətəndaşı olan soydaşlarımızın Azərbaycan Universitetlərində ödənişsiz təhsil
alması üçün müvafiq kvota ayrılıb;
34. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün xüsusi dərsliklər hazırlanır. Artıq xaricdə yaşayan 6-10 yaşlı azərbaycanlı uşaqlar üçün
hazırlanmış “Azərbaycan dili” dərsliyinə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən nəşr hüququ (qrif) verilib, kitab çapdadır;
35. “Azərbaycan Diaspor Könüllüləri” Proqramına başlanılıb və Könüllülərlə iş proqramı hazırlanıb. Proqramda iştirak etmək istəyən 609
gəncin müraciəti qeydiyyata alınıb və müvafiq seçimdən sonra könüllülər konkret proqram üzrə təlim və işlərə cəlb edilib;
36. Bir millət, iki dövlət olan Türkiyə və Azərbaycandakı aktual və əhəmiyyətli mövzuları, iki dövlət arasındakı əlaqələri Türkiyə və dünya
ictimaiyyətinə bəyan etməyi hədəfləyən “Türkiyə-Azərbaycan” jurnalının I, II və III nömrəsi 1000 tirajla çapdan çıxıb. Jurnal Türkiyə və
Azərbaycanda, eləcə də hər iki ölkənin diasporunun olduğu digər ölkələrdə pulsuz paylanır;
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37. Türkiyənin İstanbul şəhərində Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının I toplantısı keçirilib, fəaliyyət
perspektivləri müzakirə edilib;
38. Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin iştirakı ilə Polşa Azərbaycanlıları Assosiasiyasının mərkəzi ofisi açılaraq, soydaşlarımızın
istifadəsinə verilib;
39. 2019-cu il xaricdə yaşayan soydaşlarımız üçün Azərbaycan evləri ilə də yadda qalan oldu. Ümumilikdə Almaniya, Macarıstan,
İspaniya, İtaliya, Belçika, Polşa, Ukrayna, Gürcüstan və Türkiyədə Azərbaycan evləri yaradılaraq soydaşlarımızın istifadəsinə verilib və bu
istiqamətdə işlər davam edir. Almaniyada Azərbaycan evləri həm Berlində, həm də Köln şəhərində fəaliyyət göstərir. Növbəti ildə də daha 8
evin açılması planlaşdırılır.
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40. Ümumilikdə 2019-cu il ərzində Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, torpaqlarımızın işğalının dünyaya bəyan edilməsi, Xocalı
soyqırımının tanıdılması, milli-mədəni irsimizin təbliği, dilimizin qorunması ilə bağlı 528 tədbir həyata keçirilib.
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3. “Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu” publik hüquqi şəxsin fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun strukturu,
işçilərin say həddi və əmək haqqının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 31 yanvar 2019-cu il 29
nömrəli qərarından sonra Fond aktiv fəaliyyətə başlayıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar rahat formada layihələrini təqdim etməsi üçün
müasir standartlara cavab verən sayt və xüsusi qeydiyyat sistemi hazırlanıb. Hazırda sistem vasitəsi ilə 91 təşkilat və 73 fərdi şəxs onlayn
qeydiyyatdan keçib. 2019-cu il üzrə qeydiyyatı təsdiq olunmuş şəxslər tərəfindən Fondun müəyyən etdiyi prioritet istiqamətlər üzrə 69
təşkilat, 39 fərdi layihə qəbul olunub. İl ərzində aylar üzrə üç dəfə (26.08.2019, 10.10.2019, 08.11.2019) Müşahidə Şurasının iclası keçirilib.
Müşahidə Şurasının müvafiq qərarları ilə 37 diaspor təşkilatının, 17 diaspor üzvünün layihəsi maliyyələşdirilib.
Fondun Bern, Köln, Berlin, Marneuli, Roma, Madrid, Barselona, Vilnüs, Riqa, Paris, Strasburq, Boston, Portlənd, Nyu-York, Budapeşt,
Tallin, Varşava, Pekin, Stokholm, Vyana, Seul və Moskva şəhərlərində təqdimatı keçirilib.
2019-cu il ərzində “Nəsimi 650” Diaspor Gənclərinin II Yay Düşərgəsi layihəsinin təşkil olunmasında Fond rəhbərliyi və əməkdaşları
aktiv iştirak etmişlər. “Nəsimi 650” Diaspor Gənclərinin II Yay Düşərgəsi layihəsində iştirakla bağlı müraciətlərin qeydiyyatı 2 fevral 2019-cu il
tarixində başlamışdır. Ümumilikdə, 51 ölkədən 110 gəncin iştirakı təmin edilib.
2019 - cu il ərzində Avropada yaşayan azərbaycanlı gənc mütəxəssis və tələbələr üçün Belçika Krallığının Brüssel şəhərində 1-7
dekabr 2019-cu il tarixlərində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Diaspor Gənclərinin
Qış Məktəbi təşkil olunub. Layihə çərçivəsində 15 nəfər siyasətçi və araşdırmaçı, 1 nəfər diplomat ilə 9 qurumda görüşlər keçirilmiş, təlimlər
zamanı 4 beynəlxalq mütəxəssis, 3 nəfər Fond əməkdaşı və 2 nəfər Komitə əməkdaşı iştirak edib.
Amerika ölkələri (ABŞ, Kanada, Meksika və Latin Amerikası) və İsrail regionundan 2019-cu il üzrə Amerikadan 3 diaspor təşkilatı, 1
fərdi müraciət qeydə alınmışdır. Kanada üzrə 5 diaspor təşkilatı, 3 fiziki şəxs müraciət edib. İsrail üzrə bir fərdi müraciət olub. İsrail üzrə 1
təşkilat,1 fərd qeydiyyatdan keçmişdir. Bu ölkələrdən ümumilikdə 6 layihə daxil olmuşdur. Bunlar Amerika üzrə 1 təşkilat, 1 fərd, Kanada
üzrə 2 təşkilat, 2 fiziki şəxsdir.
Şərqi Avropa, Benilüks və İsveçrə regionu üzrə 14 fiziki şəxs, 9 diaspor təşkilatı qeydiyyatdan keçmişdir. Avstriyadan 2 təşkilat,
Macarıstandan 1 təşkilat, 4 fiziki şəxs, Belçikadan 2 təşkilat, Niderlanddan 2 təşkilat, 1 fiziki şəxs, Monteneqrodan 1 təşkilat, Estoniyadan 1
təşkilat, 2 fiziki şəxs, Polşa və Litvadan müvafiq olaraq 2 fiziki şəxs və Lüksemburqdan 1 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçib.
Şərqi Avropa, Benilüks və İsveçrə regionu üzrə ümumilikdə 10 layihə daxil olub. Bunlar Macarıstan üzrə 1 təşkilat, 1 fərd, Belçika üzrə
2 təşkilat, Niderland üzrə 3 təşkilat, Estoniya, Litva və Lüksemburq üzrə müvafiq olaraq 1 fiziki şəxsdir.
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Skandinaviya ölkələri, Cənub-Qərbi Avropa regionu üzrə 24 diaspor təşkilatı və 15 fiziki şəxs Fonda qeydiyyat üçün müraciət edib.
Almaniya üzrə 10 təşkilat, 3 fiziki şəxs, Finlandiya üzrə 1 təşkilat, 1 fiziki şəxs, Norveç üzrə 3 təşkilat, Fransa üzrə 3 təşkilat, 4 fiziki şəxs,
Yunanıstan üzrə 1 təşkilat, İsveç üzrə 3 təşkilat, 4 fiziki şəxs, İspaniya üzrə 2 təşkilat, 2 fiziki şəxs, İngiltərə və İtaliya üzrə müvafiq olaraq 1
fiziki şəxs qeydiyyatdan keçib.
Skandinaviya ölkələri, Cənub-Qərbi Avropa regionu üzrə ümumilikdə 37 layihə daxil olmuşdur. Layihələrin 24-ü təşkilatlar, 13-ü isə
fiziki şəxslər tərəfindən ünvanlanıb. Bu müraciətlərin 17-si Müşahidə Şurası tərəfindən müsbət dəyərləndirilmişdir. Onlardan 14-ü diaspor
təşkilatı, 3-ü isə fiziki şəxs tərəfindən daxil olub və icra edilib.
Rusiya, Moldova, Ukrayna, Belarus və Gürcüstan regionundan Gürcüstan üzrə 22 təşkilat və 2 fiziki şəxs, Ukrayna üzrə 7 təşkilat və 1
fiziki şəxs, Rusiya üzrə 2 təşkilat və 7 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçib.
Rusiya, Moldova, Ukrayna, Belarus və Gürcüstan regionundan ümumilikdə ölkələr üzrə 36 layihə (29 layihə təşkilatlar, 7 layihə fiziki
şəxslər tərəfindən) Fonda ünvanlanıb.
Uzaq və Yaxın Şərq, Avstraliya və Okeaniya, Afrika ölkələri və Türkiyə Respublikası üzrə ümumlikdə 9 diaspor təşkilatı, 18 fiziki şəxs
qeydiyyatdan keçib. Türkiyə üzrə 7 təşkilat, 14 fiziki şəxs, Özbəkistan və Nigeriya üzrə müvafiq olaraq 1 təşkilat, Şimali Kipr Türk
Respublikası, Əfqanıstan, Çin və Koreya Respublikası üzrə müvafiq olaraq 1 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçib.
Uzaq və Yaxın Şərq, Avstraliya və Okeaniya, Afrika ölkələri və Türkiyə Respublikası üzrə 5-i diaspor təşkilatı, 6-si fiziki şəxs olmaqla
11 layihə müraciəti Fond tərəfindən qəbul olunub. Müşahidə Şurasının qərarı əsasında təşkilatların 3, fiziki şəxslərin 1- nə maliyyə dəstəyi
göstərilib.
Fond 2019-cu il ərzində lobbiçiliyin inkişaf etdirməsi istiqamətində CAN Norveç təşkilatının müəllifi olduğu “Mənşəyimizin torpağı” adlı
layihəni icra edib, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının İsraildə diaspor fəaliyyətinin öyrənilməsi və lobbiçiliyin inkişafı üzrə
səfər proqramını dəstəkləyib.
2019-cu il ərzində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu Estoniya İnteqrasiya Fondu, Marmara Fondu, Rabitə İnformasiya və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyinin İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agenliyi, Asan Xidmət, İnnoland, Xırda və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi,
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Kapitalbank və digər qurumlarla əməkdaşlıq üzrə müzakirələr aparılıb.
Fondun əməkdaşları ABŞ-da Avrasiya Yəhudilərinə Dəstək Koalisiyası təşkilatında təcrübə proqramında, Xaricdə Yaşayan
Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının I Toplantısında, Asiya-Afrika Gənclər Festivalı çərçivəsində “Asiya-Afrika Gənc Sahibkarlar
Forum”unda, Koreyanın Beynəlxalq Araşdırmalar Fondu və Multikultural Tədqiqatlar İnstitutu tərəfindən təşkil olunan “Transmilli cəmiyyət,
mədəniyyətlərarası əlaqə və multikultural təhsil” mövzusunda Beynəlxalq konfransda, BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədləri Sammitində,
eləcə də digər yerli və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə fəal iştirak ediblər.
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4. Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti
2019-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin
məlumatlandırılması, milli-mədəni irsin təbliği, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, həmvətənlilərimizin yaşadıqları
ölkələrin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirakı, habelə diaspor təşkilatları arasında Azərbaycan naminə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi
və inkişafı istiqamətində fəaliyyətini davam etdirib. Ümumilikdə, Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif məzmun və miqyaslı 528
layihə və tədbir həyata keçirilib.
İl ərzində daha 7 Koordinasiya Şurası yaradılıb. Beləliklə Koordinasiya Şuralarının sayı 11 olub və artıq 29 ölkəni əhatə edir. 2019-cu il
Azərbaycan diasporu ilə bağlı bir çox müsbət hallarla yadda qalıb. “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medalı təsis edilib, 4 ölkədə
“Qarabağ” adlı Azərbaycan məktəbləri fəaliyyətə başlayıb.
2019-cu il xaricdə yaşayan soydaşlarımız üçün Azərbaycan evləri ilə də yadda qalan oldu. Ümumilikdə Almaniya, Macarıstan, İspaniya,
İtaliya, Belçika, Polşa, Ukrayna, Gürcüstan və Türkiyədə Azərbaycan evləri yaradılaraq soydaşlarımızın istifadəsinə verilib və bu istiqamətdə
işlər davam edir. Almaniyada Azərbaycan evləri həm Berlində, həm də Köln şəhərində fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu aktiv fəaliyyət göstərib. 2019-cu il ərzində Fondun müəyyən etdiyi prioritet istiqamətlər üzrə 69
təşkilat, 39 fərdi qaydada layihə qəbul olunub. Müvafiq olaraq 37 diaspor təşkilatının, 17 diaspor üzvünun layihəsi maliyyələşdirilib.
Ümumilikdə, 2019-cu il ərzində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və təşəbbüsü ilə keçirilən
tədbirlərin, məzmun etibarı ilə əhatə dairəsi aşağıda Diaqram 6-da verilib:
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Diaqram 6. Həyata keçirilən tədbirlərin fəaliyyət istiqamətləri üzrə statistik mənzərəsi, ədədlə
Ölkədaxili qarşılıqlı əməkdaşlıq

8

Cari istiqamətlər

24

Soydaşlarımızın hüquqi maarifləndirilməsinə dəstək

7

Digər ölkələrin eyni profilli qurumları ilə əməkdaşlıq

16

Xaricdəki soydaşlarımızın təşkilatlanması və gənclərin diaspor
fəaliyyətinə cəlb olunması

69

Diaspor fəaliyyəti xarici KİV-də

30

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların inteqrasiyası və ictimaisiyasi fəallığının artırılması

79

Lobbiçiliyin inkişafı
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4.1. Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması
Hesabat dövründə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prioritet təşkil edib və bu sahədə ümumilikdə 153 tədbir
keçirilib. Xüsusilə də, Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi qruplarının ölkəmizlə bağlı antitəbliğat kampaniyalarının qarşısının alınması məqsədilə bu istiqamətdə cari il ərzində müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib, xarici ölkələrin KİVlərində ölkəmizlə bağlı mütəmadi olaraq məlumatlar yayımlanıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrində - Finlandiya, İsrail, ABŞ, Kanada, Almaniya
Federativ Respublikası, Avstraliya, Yunanıstan, Türkiyə, İsveç, Litva, Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, Fransa, Belçika Krallığı, Niderland
Krallığı, Misir, İordaniya Krallığı, Özbəkistan və digər ölkələrdə diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif məzmunlu tədbirlər, kütləvi etiraz
aksiyaları, konfrans və seminarlar təşkil olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin “20 Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə
bağlı tədbirlər planı haqqında” 2018-ci il 13 dekabr tarixli 122 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
sədrinin 9 yanvar 2019-cu il tarixli 001-ü saylı əmri ilə “20 Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər
planı” təsdiq edilib. Tədbirlər planına uyğun olaraq, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları
tərəfindən müxtəlif formatlı anım mərasimləri, fotosərgilər, seminarlar, dəyirmi masalar, konfranslar da daxil olmaqla 65 tədbir keçirilib.
- 2019-cu ilin 13 yanvar tarixində Misirin "elfagr.com, shbabalnil.com, asiaelyoum.com, embassy-news.com, wwnewss.com,
elwatanelmasry.com, m.ahwalelbald.com" və.s saytlarında “Vətənpərvər” – Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri,
tədqiqatçı alim Seymur Nəsirovun “Qara Yanvarda Azərbaycanın azadlığı uğrunda qurbanlar” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub.
- 2019-cu ilin 13 yanvar tarixində Şimali Kiprdə fəaliyyət göstərən BRT Dövlət Televiziyasında Qanlı Yanvar hadisələrinin 29-cu
ildönümü ilə bağlı proqram təqdim olunub.
- 2019-cu ilin 20 yanvar tarixində Azərbaycan – Monteneqro Mədəni və İqisadi mərkəzinin təşəbbüsü ilə yerli mətbuatda 20 Yanvar
faciəsi ilə bağlı məqalələr dərc edilib.
- 2019-cu ilin 21 yanvar tarixində Özbəkistanın interpress.uz portalı 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı özbək dilində məqalə yayıb.
- 2019-cu ilin 25 yanvar tarixində Almaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasına daxil olan Köln Türk Azərbaycan Kültür və
Dayanışma Cəmiyyəti, Kölndə fəaliyyət göstərən Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evinin təşəbbüsü və
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə aksiya keçirilib. Aksiya “Azərbaycan sülh və ədalət istəyir!”, “Avropa, uşaqların qətlinə göz
yumma!”, “Dinc əhalinin qətlini dayandırın!”, “Ermənistanın təcavüzünə son!”, “Snayper gülləsinə tuş gələn uşaq!”, “1992-2018 uşaqların qətli
davam edir!”, “Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir!”, “Biz sülh deyirik!”, “Dilqəm və Şahbaza Azadlıq!” şüarları altında keçirilib.
Aksiyanın sonunda, tədbirin nəticəsi olaraq, Almaniyanın hakim dairələrinə bəyanat təqdim olunması qərara alınıb və Bəyanat aksiya
iştirakçıları tərəfindən təsdiqlənərək Almaniyanın ali qurumlarına təqdim olunub.
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- 2019-cu ilin yanvar ayında Avstraliyanın Melburn şəhərində fəaliyyət göstərən Viktoriya-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası
tərəfindən 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə həsr edilmiş anım mərasimi keçirilib.
- O cümlədən, ABŞ, Kanada, Niderland Krallığı, Belçika Krallığı, Almaniya, Türkiyə Respublikası, İsrail, Rusiya Federasiyası, Belarus,
Ukrayna, Özbəkistan, Qazaxıstanın bir çox şəhər və bölgələrində 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin “Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı
Tədbirlər planı haqqında” 2019-cu il 6 fevral tarixli 11 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 11
fevral 2019-cu il tarixli 007-ü saylı əmri ilə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları tərəfindən Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci
ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər planına müvafiq olaraq dünyanın müxtəlif regionlarında - Avropa,
Amerika, Asiya, MDB məkanında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Xocalı soyqırımı barədə yaşadıqları ölkələrin
ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların, müxtəlif ölkələrin parlament və hökumət üzvlərinin, kütləvi informasiya vasitələrinin
məlumatlandırılması məqsədilə müxtəlif kampaniyalar təşkil edib, elmi-praktiki konfranslar, etiraz aksiyaları, sərgilər keçirib.
- 07.02. - 22.02.2019-cu il tarixlərində İsveçrənin Zurix və Şüpfem şəhərlərinin gimnaziyalarında İsveçrə Azərbaycanlılarının
Koordinasiya Şurasının rəhbəri, Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi Xocalı soyqırımımın 27-ci ildönümünə həsr olunmuş
isveçrəli şagirdlərin könüllü qatıldıqları Xocalı-92 adlı tətbiqi-pedaqoji kvesti təşkil edib.
- 2019-cu ilin 8 fevral tarixində Tbilisidə Mixail Avakyanın büstünün götürülməsi tələbi ilə aksiya keçirilib. Tbilisidə parlament binası
qarşısında Dağlıq Qarabağda döyüşmüş Mixail Avakyanın büstünün qoyulmasına etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyada 1000 nəfərə yaxın
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı və gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin 12 fevral tarixində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində görülən işlərin tərkib hissəsi olaraq Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində
salınan Xocalı Parkının və burada ucaldılan Ana fəryadı abidəsinin açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində rəsmi şəxslər, diplomatlar,
millət vəkilləri, Türkiyə ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri, yerli sakinlər, QHT və KİV nümayəndələri iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin 21 fevral tarixində Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Xocalı hadisələrinə həsr olunmuş “Böyüməmiş uşaqlar” kitabı
əsasında hazırlanmış tamaşanın təqdimatı keçirilib. Tamaşanı “Qara kvadrat” Kiyev İmprovizasiya Teatr Studiyası səhnələşdirib.
- 2019-cu ilin 23 fevral tarixində Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ərəfəsində Avropa İttifaqının siyasi mərkəzi – Belçika Krallığının
Brüssel şəhərində azərbaycanlıların Qarabağ həqiqətləri və Xocalı soyqırımının tanıdılmasına həsr olunmuş izdihamlı mitinqi keçirilib.
Mitinqdə Avropanın müxtəlif ölkələrindən, təxminən 800-dək soydaşımız və Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diaspor üzvləri
iştirak edib.
- 2019-cu ilin 24-26 fevral tarixlərində Yəhudi Tarixi Mərkəzində Amerika Sefardlar Federasiyası və Müsəlman Amerikalı Liderlərin
İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə “Xocalı Soyqırımı”na həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. Müxtəlif panellərdə çıxış edən şəxslər tərəfindən
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ümumilikdə insanlığa qarşı cinayətlər, Xocalı Soyqırımı, bu cür halların qarşısının alınması və günahkarların cəzalandırılması yolları barədə
danışılıb.
- 25 fevral 2019-cu il tarixində ABŞ-ın Vaşinqton, Bruklin, San-Xose şəhərlərində də Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar
etiraz aksiyaları təşkil olunub.
- 25 fevral 2019-cu il tarixində isə Berlində Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə etiraz aksiyası keçirilib.
Brandenburq qapıları qarşısında keçirilən aksiya iştirakçıları erməni silahlı dəstələri tərəfindən bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət - Xocalı
soyqırımı və 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının Ermənistan tərəfindən pozulması haqqında məlumatı alman ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmaq məqsədilə şəhər sakinlərinə sənədli dəlillər – qəddarcasına güllələnmiş uşaqların, qadınların və qocaların fotoşəkillərini təqdim
ediblər.
- 2019-cu ilin 27 fevral tarixində ABŞ-ın Nyu-York şəhərinin Azərbaycan və türk icmalarının üzvləri Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü
ilə əlaqədar Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi və BMT-nin baş qərargahı qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyada Qarabağ
münaqişəsi barədə həqiqətlərin əks olunduğu plakatlar, şəkillər nümayiş etdirilib, Ermənistanın etnik təmizləmə və işğalçı siyasətinə qarşı
şüarlar səslənib, baş vermiş hadisələr barədə ətraflı məlumat verilib.
- Cari ilin fevral-mart aylarında Özbəkistanın kun.uz və qalampir.uz portallarında, Türkiyənin çoxtirajlı “Yeni çağ” qəzetində Xocalı
soyqırımına həsr olunmuş məqalələr dərc olunub.
- Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Rusiyanın Surqut, Pyatiqorsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Həştərxan, Tula, İvanovo,
İrkutsk, Samara, Xabarovsk, Yoşkar-Ola, Kazan, Ulyanovsk, Volqoqrad, Stavropol, Murmansk, Voronej şəhər və vilayətlərində, eləcə də
Çuvaşiya, Komi, Adıgey Respublikalarında da anım tədbirləri keçirilib. O cümlədən, “Xocalıya Ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində
Azərbaycan diasporunun yaxından iştirakı ilə İspaniya Krallığı, Niderland Krallığı, Türkiyə Respublikası, Avstraliya, İordaniya Krallığı,
Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, Belarus, da daxil olmaqla dünyanın 50-dən çox ölkəsində 170-dən
çox tədbir həyata keçirilib.
- Cari ilin martın 15-də Türkiyədə elmi-pedoqoji və ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə
Şurasının üzvü, tarixçi, professor Aygün Attarın “A problem of modernity - armenianism” ("Erməniçilik: müasir dövrün problemi") kitabı ingilis
dilində çapdan çıxıb.
- Xarici ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları "31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı" günü ilə əlaqədar Avropa, Asiya, Amerika
ölkələrində və MDB məkanında müxtəlif formatlı anım mərasimləri keçirib, xarici ölkələrin ictimaiyyətini soyqırım barədə məlumatlandırılıb.
- 2019-cu il martın 31-də Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırım Gününə həsr olunmuş aksiya
keçirilib. Beniluks Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı və Koordinasiya Şurasının dəstəyi ilə keçirilən “səssiz” yürüşdə soydaşlarımızla
yanaşı digər xalqların nümayəndələri də iştirak ediblər.
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- 23 aprel 2019-cu il tarixində Rusiyanın Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərləri akademik Fazil Qurbanovun rəhbərliyi ilə Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həll olunması ilə bağlı müraciət ediblər.
Müraciətdə bu münaqişənin həllinin istər Azərbaycan, istərsə də erməni xalqı üçün zəruri olduğu qeyd olunaraq Beynəlxalq hüquq normaları
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllində Rusiyanın dəstəyinin göstərilməsi xahiş edilib.
- Cari ilin 7 may tarixində ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi məktub kampaniyasına başlayıb. Kampaniya erməni separatçılarının
maraqlarına xidmət edən qrupların Birləşmiş Ştatların Minnesota Senatına qondarma "Artsax Respublikası"nı tanınmasına və mayın 5-i
tarixinin “Respublika günü” kimi elan edilməsinə çağıran qanun layihəsi ilə bağlı olub.
- Cari ilin 28-30 iyun tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin
(BDM) və Beynəlxalq Əsassız Erməni İddialarıyla Mübarizə Dərnəyinin (ASİM-DER) təmsilçilərindən ibarət nümayəndə heyətinin Türkiyənin
Van şəhərinə səfəri xüsusilə, Vandakı Akdamar adasındakı Akdamar Kilsəsini ziyarəti və həyata keçirilmiş məlumatlandırma kampaniyası
Türkiyə ermənilərinin, erməni diasporunun ciddi narahatlılığına səbəb olub.
- Cari ilin 3 noyabr tarixində Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) binası qarşısında Dağlıq Qarabağda
ermənilərin girovluğunda olan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. Aksiya iştirakçıları əllərində “Dilqəm
Əsgərov və Şahbaz Quliyevə azadlıq!”, “Ermənistan Azərbaycan torpaqlarındakı işğala son qoymalıdır!” yazılmış plakatlar tutublar. Aksiya
iştirakçıları AŞPA-nın payız sessiyasında iştirak edən parlamentariləri və ətrafdakı insanları məsələ ilə bağlı məlumatlandırıblar. Aksiya
Polşa Azərbaycanlıları Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
- Cari ilin noyabr ayının 10-da Kanadanın Toronto şəhərində azərbaycanlı icmasının etiraz aksiyası keçirilib. Şəhərin mərkəzində baş
tutan aksiyada Kanadada yaşayan və təhsil alan 100 nəfərə yaxın soydaşımız, diaspor nümayəndələri iştirak ediblər. Onlar işğal olunmuş
torpaqlarımızda qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən qondarma rejimin bayrağının Torontonun Skarboro rayonunun mərkəzində yerləşən erməni
kilsəsinin və erməni gənclər evinin qarşısında asılmasına bir daha sərt etirazlarını bildiriblər. Aksiya iştirakçıları əllərində üçrəngli dövlət
bayrağımızı, eləcə də "Erməni vəhşiliyinə son!", "Kilsə önündən qondarma bayraq endirilsin", "Qarabağa ədalət!", "Qarabağ Azərbaycandır!"
və başqa şüarlar yazılmış plakatlar qaldırıblar.
- 27 noyabr 2019-cu il tarixində Niderlandın Rotterdam şəhərində “Bitməyən əzab” sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Təqdimat
mərasimi Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Diasporuna Dəstək
Fondu, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi və Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.
“Marriot-Rotterdam” otelində təşkil olunmuş tədbirdə Niderlandda yaşayan azərbaycanlılar və türklərlə yanaşı, burada fəaliyyət göstərən
yəhudi, yunan, özbək və pakistanlı icmaların, Baltikyanı və digər ölkələrin təmsilçiləri, eləcə də yerli və Azərbaycan KİV-lərinin
nümayəndələri iştirak ediblər.
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4.2. Milli- mədəni irsin təbliği
2019-cu il ərzində xalqımızın zəngin mədəni irsinin təbliği, həmçinin dövlət əhəmiyyətli günlərin qeyd olunması istiqamətində də silsilə
tədbirlər həyata keçirilib. Ölkəmizin milli-mədəni irsinin təbliği istiqamətində xarici ölkələrdəki Azərbaycan icması tərəfindən müxtəlif formatlı
135 tədbir keçirilib.
2019-cu ilin yanvar ayında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə xarici ölkələrdəki Azərbaycan diaspor
təşkilatları tərəfindən silsilə tədbirlər keçirilib.
-15 Yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və Fransa-Azərbaycan Dialoqu
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Fransanın Lion şəhərinin ən mötəbər konsert zallarından olan Le Palais Bondi Sarayında Azərbaycan
muğam triosunun konserti keçirilib. Konsert Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qadınlara seçmə, seçilmə hüququnun verilməsinin 100 illiyinə həsr
olunub.
- 26 yanvar 2019-cu il tarixində “Bizim Səs” Azərbaycan Norveç Cəmiyyətinin sədri Hüseyn Məmmədov yaşadığı Norveçin Orkanger
şəhərində Azərbaycanın milli dəyərləri, mətbəxi, bayramları, qədim adət-ənənələri, zəngin irisi, milli geyimləri və musiqisini Norveç xalqına,
Norveç ictimaiyyətinə tanıtmaq, təbliğ etmək məqsədilə “Azərbaycan Günü” adlı tədbir keçirib.
- Cari ilin 18 fevral tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində “Türkiyə-Azərbaycan Ortaq Miras” layihəsi əsasında Azərbaycan Dövlət
Rəqs Ansamblının “Mənim Azərbaycanım” mövzusunda konsert proqramı təşkil edilib. Konsert İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin ev
sahibliyi, Hazar Folklor, Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin təşkilatçılığı, Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Dövlət Akademik Filarmoniyasının təşkilati dəstəyi ilə baş tutub.
- 19 fevral 2019-cu il tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota ştatında “Azərbaycan Kino gecəsi” keçirilib."Minnesota
Azərbaycan Assosiasiyası"nın təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə Azərbaycanın məşhur ekran əsərlərindən biri olan “Qayınana” filmi nümayiş
etdirilib. Nümayişdən əvvəl filmin ərsəyə gəlməsi, tarixi və baş rolun ifaçısı, mərhum aktrisa, Azərbaycanın xalq artisti Nəsibə Zeynalova
haqqında məlumat verilib.
- Cari ilin mart ayında İsraildə, ABŞ-ın Feyrfaks, Hyuston şəhərləri, İsveçrə, Finlandiya, Estoniya, Yunanıstan, Avstriya, Serbiya,
Avstraliya, Monteneqro, Özbəkistan, Rusiya Federasiyası və Ukraynada həmvətənlilərimizin iştirakı ilə Novruz bayramı qeyd olunub.
- Cari ilin mart ayında Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun dəstəyi, Azərbaycan Respublikasının Bolqarıstan
Respublikasındakı Səfirliyi, Kırcali bələdiyyəsi və Bakı Slavyan Universitetinin Kliment Oxridski adına Sofiya Universiteti nəzdində fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Kırcali şəhərinin mədəniyyət mərkəzində keçirilmiş bu tədbirdə
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istedadlı Azərbaycan rəssamı Cəmilə Həşımovanın “Türk Dünyasının Cənnət Bağları” adlı rəsm əsərləri sərgilənib və bolqar musiqiçisi
Minko Lambovun rəhbərlik etdiyi qrupun ifasında xalq mahnıları və caz kompozisiyaları, o cümlədən, Vaqif Mustafazadə, Rain Sultanov,
Əzizə Mustafazadə və digər Azərbaycan caz bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsert təşkil edilib.
- 2019-cu ilin 6 aprel tarixində “Qala” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin iqamətgahında xalqımızın ənənəvi içkisi sayılan
Azərbaycan çayının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Koraiz Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Stratos Tsixlas, “Gürcülər Salonikidə” Cəmiyyətinin
sədri Zaza Sulamanidze və jurnalist Sofia Prokopidou iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin 14 aprel tarixində görkəmli yazıçı və dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 149-cu ildönümü ilə bağlı
Marneulidə tədbir keçirilib. Tədbir Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin və Tbilisidəki Nəriman Nərimanov adına xatirə
muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
- 2019-cu ilin 26 aprel tarixində görkəmli şair Mirzə Şəfi Vazehin Gəncədəki ev-muzeyində “Şərq-Qərb şairlərinin dostluğu”
mövzusunda konfrans keçirilib. Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir Mirzə Şəfi Vazehin 225 və alman mütəfəkkiri
Fridrix Martin von Bodenştedtin 200 illik yubileylərinə həsr olunub. Aprelin 27-də “Şərq-Qərb şairlərinin dostluğu” mövzusunda elmi konfrans
öz işini Tbilisidə davam etdirib. Tədbir Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti və Tbilisidə fəaliyyət göstərən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan
Mədəniyyəti Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
- Cari ilin 4 may tarixində Azərbaycan Respblikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti “Azərbaycanlılar
Konqresi” Şimali Osetiya Regional Milli-Mədəni İctimai Təşkilatı tərəfindən II Dünya Müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasının 74-cü və
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü ilə əlaqədar keçirilən silsilə tədbirlərdə iştirak edib.
- Cari ilin 8 may tarixində Ukraynanın Nikolayev vilayətinin Berezansk rayonunda II Dünya Müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasının
74-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib.
- 09 may 2019-cu il tarixində Tbilisidə "Heydər Əliyev və Gürcüstan" adlı sərgi açılıb. Sərgi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 96-cı ildönümünə həsr edilib. M.F.Axundzadə adına muzeylə Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin birgə təşkil
etdiyi sərginin açılışında azərbaycanlı və gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri, İnteqrasiya Mərkəzinin şagirdləri iştirak ediblər. Həmçinin, 10
may tarixində Kiyevdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
- Cari ilin 10 may tarixində Kiyev şəhərində 28 May - Respublika Günü münasibətilə Beynəlxalq mini-futbol turniri keçirilib.
Ümumukrayna Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı və Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkətinin birgə təşkil etdiyi yarışda müxtəlif millətlərdən olan
tələbə gənclər iştirak ediblər.
- 11 may 2019-cu il tarixində İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı, partizan, Hollandiya Müqavimət Hərəkatının görkəmli
nümayəndələrindən biri, Niderlandın azərbaycanlı Milli Qəhrəmanı Məmməd Məmmədovun hazırda bu ölkədə yaşayan qızı Nansi
(Nənəxanım) Məmmədova ata-baba ocağını ziyarət etmək üçün ailə üzvləri ilə birlikdə Zaqatala rayonuna gəlib. Qəhrəmanın ailə üzvləri,
həmçinin Niderlandın Osterveyk şəhərinin meri Hans Janssen bir gün əvvəl, mayın 9-da İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində
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Qələbənin 74-cü ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən təntənəli mərasimdə də iştirak edib, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva ilə görüşüblər.
- 17 May 2019-cu il tarixində İsveçrənin Cenevrə şəhərində pianoçuların 14-cü Beynəlxalq müsabiqəsi keçirilib. Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyə dəstəyi Azərbaycanın Əməkdar artisti, pianoçu Adilə Əliyevanın təşkilatı
dəstəyi ilə müsabiqə keçirilib. Qaliblərdən beşi azərbaycanlı olub. Qaliblərə mükafatlar, o cümlədən Heydər Əliyev mükafatı təqdim edilib.
Daha sonra qaliblərin ifasında musiqi parçaları səslənib. Qeyd edək ki, İsveçrənin Bern şəhərində yaradılmış “Qarabağ” Azərbaycan dili
məktəbinin şagirdi ilk dəfə olaraq bu müsabiqədə iştirak edib. İsveçrə təhsil sisteminə inteqrasiya olunmuş bu məktəbdə Azərbaycan dili,
ədəbiyyatı və tarixi ilə yanaşı, milli rəqs və musiqi dərsləri də tədris olunur.Qeyd edək ki, 1996-cı ildən etibarən keçirilən müsabiqədə hər il
250-dən çox musiqiçi iştirak edir.
- 21 May 2019-cu il tarixində Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr
olunmuş “Ayrılarmı könül candan-Azərbaycan!” adlı təntənəli konsert proqramı keçirilib.
- 2019-cu ilin 26-30 may tarixlərində Kanadanın Kalqari, Toronto, Ottava şəhərlərində Azərbaycanın Dövlət Bayrağının ucaldılması
mərasimi keçirilib.
- 2019-cu ilin 28 may tarixində Viktoriya-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101-ci
ildönümü münasibətilə Melburn şəhərində yerləşən Deskvorks klubunda tədbir keçirilib.
- Cari ilin 30 may tarixində Bruklində Azərbaycan Demokratik Respublikasının 101-ci ildönümü münasibətilə caz konserti keçirilib.
Konsert Bruklin-Bakı Dostluq Assosiasiyası və AZZEM Beynəlxalq Fondunun təşkilati dəstəyilə baş tutub. Tədbirdə Bruklin inzibati
rayonunun rəhbəri Erik Adams (Eric Adams), Azərbaycan, türk, yəhudi icmalarının nümayəndələri iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin may ayında İsveçdə, Almaniyada, Misirdə, İordaniya Krallığında, Rusiya Federasiyasında, Belarusda 28 may Respublika
Günü münasibətilə müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib.
- 2019-cu ilin may ayında İspaniyanın Barselona şəhərində "Azərbaycanın Respublika Günü – 101 il!” tədbiri keçirilib. Təntənəli
mərasim Barselonadakı Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub. Tədbirdə
Azərbaycan icmasının nümayəndələri və dostları, Türkiyənin Barselonadakı baş konsulu Güçlü Kalafat, Azərbaycanın İspaniya Krallığındakı
səfiri Anar Məhərrəmov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri
iştirak ediblər.
- Cari ilin 5 iyun tarixində Kiyevin Taras Şevçenko adına parkında Ramazan bayramı münasibətilə “KyivEastFest” festivalı keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyilə Ukrayna-Türk layihələrinin rəhbəri Marina Qonçaruk tərəfindən
təşkil edilmiş guşədə milli-mədəniyyətimiz, mətbəx və sənət nümunələrimiz nümayiş olunub, Azərbaycanın tanınmış yazıçısı Afaq Məsudun
“Свобода” (“Azadlıq”) adlı kitabı, rəssam Əsgər Cavadovun əsərləri təqdim edilib, Ukraynanın xalq artisti Qurban Abbasov, müğənni Natalya
Kudryaşova, Nicat Mirzəyevin rəhbərlik etdiyi “Qafqaz” ansamblı öz ifaları ilə qonaqlara unudulmaz anlar bəxş ediblər.
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- 2019-cu ilin 9 iyun tarixində Nyu-York şəhərindəki "Baku Nights" restoranında Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) 101ci ildönümü və Ramazan bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Bayram gecəsində Nyu-Yorkda və ABŞ-ın digər ştatlarında yaşayan
soydaşlarımız iştirak ediblər.
- 18 iyul 2019-cu il tarixində Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində “Kazaktanu (qazaxşünaslıq) – xalqın birliyin əsası”
mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilib. Tədbir Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının təşəbbüsü ilə “Kazaktanu” mədəni-maarif
layihəsinə həsr olunub. Konfrasda Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən “Xəzər” Azərbaycan Etnomədəni Mərkəzinin idarə heyətinin sədri Vidadi
Ağayev və əməkdaşları iştirak ediblər.
- 18-22 sentyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyə dəstəyi, Neapol-Bakı
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə İtaliyada yaşayan rəssam Elay Məmmədovun Neapolda rəsm sərgisi keçirilib.
- Cari ilin 22 sentyabr tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderlərinin Türkiyədə yaşayan varislərinə "Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)" medalları təqdim olunub. Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə yubiley medallarına Feyzavər Alpsar
Turan (Əli bəy Hüseynzadənin qızı), Leyla Keykurun-Xanxoylu (Cavad xanın nəticəsi) və İbrahim Yıldırım (Mustafa Vəkiloğlunun qohumu)
layiq görülüblər.
- Cari ilin 2 oktyabr tarixində Kanadanın Kalqari şəhərində Azərbaycan Mədəniyyəti Günü keçirilib. Tədbir Alberta Azərbaycan
Mədəniyyət Cəmiyyətinin (ALACS) təşkilati dəstəyi ilə baş tutub. "Azərbaycana mədəni səyahət: Nar bağı" mövzusuna həsr olunan tədbir
şəhərin mərkəzində yerləşən Plaza Teatrında keçirilib. Tədbir zamanı yerli əhaliyə və qonaqlara milli musiqi, rəqs, geyim, mətbəx
nümunələri, eləcə də təbii nar şirələri təqdim olunub.
- 4 – 10 oktyabr 2019-cu il tarixlərində Cənubi Koreyanın Seul şəhərində 100-cü Milli İdman Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Baş
tutmuş idman festivalında 17 müxtəlif şəhər və regionu təmsil edən 30 mindən çox idmançı iştirak edib. Koreyada yaşayan xarici
vətəndaşların da qatıldığı idman festivalının açılış mərasimində ölkə prezidenti Moon Jae-In də iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə “BUTA” Azərbaycan-Koreya Dostluq Assosiasiyası ölkəmizi festivalda təmsil edib.
- 2019-cu ilin 15 oktyabr tarixində Yeni teatr mövsümünün açılması münasibətilə Nyu-Yorkda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Teatrının
kollektivinin bu şəhərdə yaşayan icmamızın üzvləri ilə görüşü keçirilib. Tədbir Nyu-York Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
baş tutub. Nyu-Yorkdakı Azərbaycan teatrı “Dirijor” tamaşasını səhnələşdiriblər. Həmin gün Florida ştatının Mayami şəhərində AzərbaycanAmerika Mədəniyyət Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə növbəti mədəniyyət tədbiri keçirilib. Bu dəfə Assosiasiya xalqımızın qədim oyunu olan
nərd üzrə I Beynəlxalq turnir təşkil edib.Stolüstü oyun üzrə turnirə Mayamidə fəaliyyət göstərən müxtəlif icmaların nümayəndələri qatılıblar.
Cari ilin oktyabr ayında bir sıra ölkələrdə 18 Oktyabr- Milli Müstəqillik Günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib.
- Cari ilin oktyabr ayının 19-da Nyu-Yorkun məşhur Wall Street küçəsindəki Bowling Green parkında bayram münasibətilə Azərbaycan
və ABŞ-ın dövlət bayraqlarının ucaltma mərasimi keçirilib.
- Cari ilin 20 oktyabr tarixində Kaliforniyanın Los Kantus şəhərində yaşayan soydaşlarımız tərəfindən avtomobil yürüşü təşkil edilib.
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- Cari ilin 20 oktyabr tarixində Daşkənddə Nazirlər Kabinetinin nəzdindəki Millətlərarası Münasibətlər və Xarici Ölkələrlə Dostluq
Əlaqələri Komitəsində “18 oktyabr – Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü” adlı tədbir keçirilib.
- 2019-cu ilin 23 oktyabr tarixində İstanbulda Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin bərpa olunmasının 28 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
tədbir təşkil edilib.
- 25 oktyabr 2019-cu il tarixində Tbilisidə görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə həsr
olunmuş silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlər Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Gürcüstanın
Azərbaycanlı Ağsaqqallar Şurasının təşəbbüsü və Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşkilat-çılığı ilə gerçəkləşib.
Noyabr ayında bir çox ölkələrdə "9 Noyabr - Bayraq Günü"nə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib.
- 9 noyabr 2019-cu il tarixində Belçika və Niderlandda yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı və Azərbaycanın
Niderland Krallığındakı səfirliyinin dəstəyi ilə "9 Noyabr - Bayraq Günü"nə həsr olunmuş tədbir, eyni zamanda, futbol matçı keçirilib.
- 9 noyabr 2019-cu il tarixində Niderlandda fəaliyyət göstərən Azərbaycan -Türk Mədəniyyət Dərnəyinin ofisində eyni mövzuda tədbir
keçirilmişdir.
- 16 noyabr 2019-cu il tarixində Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi və AzərbaycanTürk Gənclər Təşkilatının sədri Ülviyyə Cabbarova Finlandiyanın Helsinki şəhərində Azərbaycan diasporunun və Fin ictimaiyyətinin qatıldığı
görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbiri təşkil edib.
- 5 dekabr 2019-cu il tarixində Almaniyanın Ştutqart şəhərindəki “Alte Reiterhalle” zalında “Odlar Yurdu Orkestri”nin konserti keçirilib.
Tədbir Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi, fəxri konsulu və Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya
Şurası tərəfindən təşkil edilib. Konsertdə Almaniyanın Baden-Vürtemberq əyalətinin ictimai-siyasi, mədəni və elmi dairələrinin təmsilçiləri,
diplomatik korpus, KİV nümayəndələri və diasporumuzun üzvləri iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin 8 dekabr tarixində Kiyevdəki Səməd Vurğun adına kitabxanada “Poeziya ilhama çağırır məni” adlı ədəbi gecə
keçirilib.Elm, mədəniyyət xadimləri, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, KİV təmsilçiləri, Kiyev şəhər 210 və 247 nömrəli orta
məktəblərin şagirdlərinin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycandan hədiyyə göndərilmiş kitabların təqdimatı da keçirilib.
- Cari ilin 10 dekabr tarixində Ukraynanın Lvov şəhərində Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib.Tədbir
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Azərbaycan-Ukrayna Beynəlxalq Alyansının sədri Elmar
Məmmədovun təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Cari ilin dekabr ayında bir sıra ölkələrdə Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü keçirilib.
- Cari ilin 11 dekabr tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin İzmir şəhərində anım
mərasimi keçirilib.
- Cari ilin 12 dekabrında İordaniyanın paytaxtı Amman şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş anım mərasimi
keçirilib.
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- 2019-cu ilin 12 dekabr tarixində Ukraynada da Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi təşkil
edilib.
- Cari ilin 13 dekabrında Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasındakı Səfirliyi tərəfindən Almaniya
Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin Anım Gününə həsr edilmiş
tədbir keçirilib.
- Cari ilin 14 dekabrında isə Almaniya Federativ Respublikasının Duysburq şəhərində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi ilə Azərbaycan Kikboks Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Almaniya və Azərbaycan kikboksçuları kikboks idman növü
üzrə yoldaşlıq turnirini baş tutub.
- Cari ilin dekabr ayında, həmçinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl münasibətilə Niderland Krallığının bir sıra
şəhərlərində, Belçikada, İspaniyada, Gürcüstanda, Qazaxıstanda, Türkiyədə Rusiya Federasiyasının bir neçə şəhərində bayram tədbirləri
təşkil olunub.

4.3. Lobbiçiliyin inkişafı
2019-cu il ərzində Lobbiçiliyin inkişafı istiqamətində, ümumilikdə, 14 tədbir həyata keçirilib. Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya
Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi Ülviyyə Cabbarova bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Arya Makkonenlə görüşüb. Helsinkidə baş
tutan görüş zamanı soydaşlarımızın Finlandiyadakı fəaliyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi,
azərbaycanlıların viza məsələsinin sadələşdirilməsi, turizm, təhsil kimi məsələlər müzakirə edilib. Bundan başqa, Azərbaycanın Avropaya
inteqrasiyası, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli kimi məsələlərdə Finlandiyanın tutduğu mövqeyə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək
ki, Arya Makkonen Finlandiyanın Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir.
Niderland Krallığının Haaqa şəhərində kral ailəsinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Yeni İl görüşü keçirilib. Görüşün təşkilatçılarından biri də
Holland Azərbaycan-Türk Kültür dərnəyi olub. Tədbirin təşkilində məqsəd Haaqa şəhərində yaşayan milli azlıqların bir araya gətirilərək biribiriləri ilə yaxından tanış olması, öz aralarında əlaqələr qurmağa şərait yaradılması və onların cəmiyyətə inteqrasiyasına yardım edilməsidir.
Tədbir zamanı ayrı-ayrı xalqların nümayəndələri qrup və fərdi şəkildə müzakirələr aparıb, biri-birilərinə fəaliyyətləri və gördükləri işlərlə bağlı
informasiyalar veriblər. Müzakirələrdə tədbirin inteqrativ əhəmiyyəti və milli azlıqlar arasında dost münasibətlərin formalaşmasındakı rolu
qeyd edilib. Daha sonra tədbir müxtəlif xalqların musiqi nümunələrinin səsləndirilməsi ilə davam edib. Qarşılıqlı səmimiyyət şəraitində başa
çatan görüşün növbəti illərdə də keçirilməsi qərara alınıb.

39

- Cari ilin 24 yanvar tarixində Niderlandda fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyinin üzvləri Xristian Demokratlar
Partiyasının (CDA) millət vəkilləri Martijn van Helvert ve Chris van Damın dəvəti ilə parlamentdə olublar. Dərnək üzvlərinin parlamentlə
tanışlığından sonra, CDA haqqında məlumat verən deputatlar Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi ilə gələcək əməkdaşlıq imkanları barədə də
fikirlərini bildiriblər. Səmimi görüş üçün təşəkkür edən dərnək üzvləri CDA ilə dostluq və əməkdaşlığa ciddi önəm verdiklərini qeyd ediblər.
Daha sonra millət vəkilləri Martijn van Helvert ve Lenny Geluk Poortvlietin iştirakı ilə sənət, mədəniyyət, inteqrasiya və emansipasiya
məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
- Cari ilin 4 fevral tarixində Belçika-Niderland Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasında təmsil olunan “Hollandiya-Azərbaycan
Mədəniyyət Evi”nin rəhbəri Elxan Mirhəşimli ölkənin aparıcı partiyalarından biri Xristian Demokratlar Partiyasının (CDA-nın) səlahiyyətli
nümayəndəsi Anton Vijkhuijs ilə görüşüb. Friesland vilayətinin Leuwaarden şəhərində baş tutan görüşün məqsədi partiya üzvlərinə
Azərbaycan haqqında düzgün informasiya çatdırmaq, ölkəmizin hazırki siyasi, iqtisadi və mədəni durumunu anlatmaq, dostluq və
əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq olub.
- Cari ilin 2 aprel 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov
Gürcüstana səfəri çərçivəsində Gürcüstanın Baş naziri Mamuka Baxtadze, Gürcüstan parlamentinin sədr müavini, Gürcüstan-Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Zviad Dziguri ilə görüşüb. Yüksək səviyyədə və səmimi atmosfer şəraitində keçən görüşlər zamanı
ikitərəfli münasibətlər ətraflı müzakirə olunub.
- Cari ilin 5 aprel tarixində Qazaxıstan Parlamentinin Məclisinin bir qrup deputatı Nur-Sultan şəhərindəki Dostluq evində olub. Məqsəd
mərkəzdəki sənət yaradıcılığı və “Analar əmanəti” sərgisilə, eləcə də Qazaxıstan xalqları Assambleyasının etnik mədəniyyət mərkəzlərinin
təmsilçilərilə tanışlıq xarakteri daşıyıb.
- 18 aprel 2019-cu il tarixində Gürcüstanın Xarici İşlər nazirinin müavini Laşa Darsalianın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovla görüşüb. Görüşdə Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın
yaşadıqları cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiyası olunması, sosial-iqtisadi yönümlü ortaq layihələrin tətbiqi, Gürcüstan azərbaycanlılarının
təhsil imkanlarının daha da artırılması yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
- 8 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovla gürcüstanlı
deputatlar arasında görüş keçirilib. Görüşdə Gürcüstan Azərbaycan Respublikasının Parlamentinin sədr müavini, Gürcüstan-Azərbaycan
Parlament Dostluq qrupunun sədri Zviad Dzidziquri, Gürcüstanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zurab Pataradze, Aqrar
məsələlər üzrə Komitə sədrinin birinci müavini, dostluq qrupunun üzvü Gela Samxarauli, Diaspor və Qafqaz məsələləri Komitəsinin və
dostluq qrupunun üzvü Mahir Dərziyev, Xarici əlaqələr Komitəsinin və dostluq qrupunun üzvü Ramaz Nikolaişvili, Gürcüstan Parlamentinin
beynəlxalq münasibətlər idarəsinin parlamentlərarası əlaqələr şöbəsinin müdiri Ann Marcanidze, Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri, millət vəkili Əflatun Amaşov iştirak edib.
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- 28 iyun 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Beynəlxalq Əsassız Erməni
İddialarıyla Mübarizə Dərnəyinin (ASİM-DER) təşkilatçılığı ilə Türkiyənin Van şəhərində bir sıra görüşlər keçirilib. Nümayəndə heyəti Van
şəhər Valisi, Van şəhər polis rəisi, Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) Van millət vəkili, AKP və Milliyyətçi Xalq Partiyasının (MHP) Van
təşkilat sədrləri, Van 100-cü il Universitetinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirib.

- 27 oktyabr 2019-cu il tarixində Macarıstana səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
nümayəndə heyətinin Yunus Əmrə İnstitutunda türk və macar müəllimləri ilə görüşü keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov tədbir iştirakçılarına ölkəmizin diaspor siyasəti, rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti,
ümumtürk diaspor şəbəkəsinin yaradılması, “Türkdilli diasporların inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulan addımlardan
danışıb. O, türkdilli ölkələrin gənclərinin yay düşərgəsinin təşkil edilməsi fikrini bir nümunə kimi xatırladaraq, bu addımın bütün Türk
dünyasının yaxınlaşmasına təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib.
- 2019-cu ilin 23 noyabr ayında İsrailə rəsmi səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
nümayəndə heyəti Akko şəhərindəki “Modkon” şirkətini ziyarət edib. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədri
Fuad Muradov “Modkon” şirkətinin prezidenti Qreqori Şaxnovski ilə görüşüb. Həmin gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Knessetin deputatı Mark İfraimov ilə görüşüb. Görüşdə Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev və “Bizim ev – İsrail” partiyasının direktoru Inna
Zilberqers də iştirak ediblər. Həmçinin, nümayəndə heyətinin İsrail-Azərbaycan Dövlətlərarası Komissiyasının sədri, ətraf mühitin
mühafizəsi naziri Zeev Elkin və Xarici İşlər Nazirliyinin “Avrasiya-2” şöbəsinin direktoru İtsax Karmel Kaqan ilə görüşü keçirilib.
- 24 noyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti, İsrailə səfər
çərçivəsində, Şah-Dağ İsrail-Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşüb. Görüş zamanı cənab sədr tərəfindən bildirilib ki, Azərbaycan İsrail
dövləti ilə əlaqələrə çox böyük önəm verdiyindən ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli münasibətlər yaranıb, həyata keçirilən regional
layihələr yalnız xalqlarımızın rifahının yaxşılaşdırılmasına deyil, bütövlükdə bölgənin inkişafına xidmət edir.
- Cari ilin 24 noyabr tarixində İsraildə Azİz Azərbaycan İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının III Qurultayı keçirilib. Qurultayda Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədri Fuad Muradov, Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsinin baş məsləhətçisi Mətanət Vaqiyeva, Knessetin deputatı Mark İfraimov, Avroasiya
Yəhudi Konqresinin Baş Şurasının üzvü Matvey İlizarov, Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının Qirmızı Qəsəbə üzrə nümayəndəsi Pisax
İsakov və digər dövlət qurumlarının təmsilçiləri iştirak ediblər.
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4.4. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların inteqrasiyası və ictimai-siyasi fəallığının artırılması
2019-cu ildə lobbiçiliyin inkişafı, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların inteqrasiyası və ictimai-siyasi fəallığının artırılması
istiqamətində 72 tədbir həyata keçirilib.
Dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə həmçinin, müxtəlif ölkələrin parlamentlərində və hökumətlərində təmsil olunan siyasət
adamları, ictimai xadimlər və KİV nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulması, onların Azərbaycana səfərlərinin təşkili məqsədilə müxtəlif tədbirlər
keçirilib. Bununla yanaşı,Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin və əməkdaşlarının da xarici ölkələrə səfərləri çərçivəsində lobbi
quruculuğu sahəsində bir sıra mühüm görüşlər olub. Həmçinin xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın yaşadığı cəmiyyətə inteqrasiya
prosesi daha da güclənib.
- Cari ilin 2 mart tarixində Rusiya ilə iş sektorunun müdiri Krasnoyarsk şəhərində keçirilən Ümumdünya Qış Universiadasının açılış
mərasimində Azərbaycan Respubikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti iştirak edib. Açılış mərasimində Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin, Beynəlxalq Tələbə İdman Federasiyasının prezidenti Oleq Matıçin və bir çox ölkələrin idman nazirləri, o cümlədən
Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri, Krasnoyarsk Deputatlar Şurasının millət vəkili, yerli “Azərbaycan milli-mədəni muxtariyyəti” ictimai
təşkilatının sədri, Rusiya Vəkillər Kollegiyasının üzvləri və digər qonaqlar iştirak edib.
- Cari ilin 22 may tarixində ABŞ-ın Florida ştatının Hallandeyl Biç (Hallandale Beach) şəhərində 28 may tarixi "Azərbaycanın Respublika
Günü" elan edilib.Bununla bağlı şəhər meri Coy Adams xüsusi bəyannamə imzalayıb. "İnkişaf, İnnovasiya, İmkanlar" başlıqlı bəyannamədə
deyilir ki, Amerika Azərbaycanlıları bizim regional müxtəlifliyimizə, mədəniyyətlərarası anlaşma, sülh və rifahımıza verdiyi töhfələri ilə Florida
Cəmiyyətində güclü bir mövqeyə sahibdirlər. Floridanın Amerika-Azərbaycanlıları Mədəniyyət Assosiasiyası 26 oktyabr 2006-cı ildə bu
cəmiyyətə dəstək məqsədilə yaradılıb.
- 28 may 2019-cu il tarixində ABŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo şəhərində 28 may tarixi “Azərbaycan Milli Günü elan edilib. İllinoys ştatının
qubernatoru Cey Robert Pritsker (Jay Robert Pritzker) bu tarixi hadisə ilə bağlı bəyannamə imzalayıb. Qubernator qeyd edib ki, Dövlət
Müstəqilliyinin bərpasından keçən son 27 il ərzində Azərbaycan Xəzəryanı bölgədə ABŞ-ın güclü müttəfiqinə və strateji tərəfdaşına çevrilib.
Mayın 28-də isə Çikaqo şəhər meriyasının qarşısında ilk dəfə olaraq Azərbaycanın Dövlət Bayrağının rəsmi şəkildə təntənəli qaldırılma
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mərasimi keçirilib.O cümlədən, Boston 28 Mayı "Azərbaycanın Milli Günü" kimi qeyd edəcək şəhərlərin sırasına qoşulub. Boston şəhərinin
meri Martin Cozef Uolş (Martin Joseph Walsh) bununla bağlı xüsusi bəyannamə imzalayıb. ABŞ-ın Nyu-Meksiko ştatının Albukerke şəhəri də
28 mayı “Azərbaycanın Milli Günü” kimi tanıyıb. ABŞ-in Kaliforniya ştatının Örvayn şəhər meri Kristina Şı (Christina Shea) və Men ştatının
Portlənd şəhərinin meri İtan Strimlinq 28 may tarixinin “Azərbaycanın Milli Günü” elan olunması münasibətilə bəyannamə imzalayıblar.
- 12 iyun 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Tatarıstan
Respublikasının Kazan şəhərində işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Tatarıstanın bir sıra dövlət strukturlarında, eləcə də Tatarıstan
Azərbaycanlılarının Milli-Mədəni Müxtariyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmişdir.
- 10-12 oktyabr 2019-cu il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Polşa
Respublikasına səfər edib. Nümayəndə heyəti daha sonra Azərbaycan Ticarət Evinə baş çəkib və onların fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub.
Daha sonra nümayəndə heyəti Azərbaycan və Polşa xalqlarının qəhrəman övladları - Varşavadakı Azərbaycan ordusunun hərbi xadimi,
general-leytenant M.Sulkeviçin və Polşa ordusunun hərbi xadimi, polkovnik Vəli bəy Yadigarın abidələrini ziyarət edib, abidə qarşısına
çələng qoyub.
- 2019-cu il 2 noyabr tarixində Avstraliyada yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri Yeni Cənubi Uels ştatı parlamentinin üzvü
Hyu MakDermot ilə görüşüblər. Görüşdə Avstraliya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının (AAA) rəhbəri Mikayıl Oyta, Azərbaycan TicarətSənaye Palatasının Avstraliya üzrə nümayəndəsi Nizami Cəfərov və digər soydaşlarımız iştirak ediblər. Qeyd edək ki, deputat Hyu
MakDermot seçildiyi ərazidə yaşayan ermənilərin təsiri altına düşərək bu yaxınlarda işğal olunmuş ərazilərimizə səfər etməsi və ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Yeni Cənubi Uels parlamentində səsləndirdiyi qərəzli bəyanatları ilə Azərbaycan
mətbuatında tanınıb. Məsələ ilə əlaqədar, Avstraliya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının rəhbəri Mikayıl Oyta sentyabr ayında deputata etiraz
məktubu göndərərək onun Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşməsini xahiş edib.
- 13 noyabr 2019-cu il tarixində Vyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində ölkəmizin turizm imkanlarına həsr olunmuş “Şərqi Tirol
Azərbaycanla görüşür“ adlı tədbir keçirilib.Tədbirdə Avstriyanın Nəqliyyat, İnnovasiya və Texnologiyalar üzrə federal naziri Andreas
Rayxerdt, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycanın Avstriyadakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Qalib İsrafilov, Avstriya Parlamentinin Turizm Komissiyasının sədri Qerald Hauzer, parlamentarilər, incəsənət xadimləri,
yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin 25-28 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Moskva şəhərində səfərdə olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
nümayəndələri, həmçinin Moskvada yaşayan azərbaycanlılarla ilə görüşmüşdür.
- 2019-cu ilin 28 noyabr tarixidə isə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Ukraynanın
Odessa şəhərinə səfər edib. Səfər çərçivəsində bir sıra şəhər səlahiyyətliləri ilə görüşlər keçirilib.
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- 2019-cu ilin 17 dekabr tarixində Qazaxıstanın Müstəqillik Günü ərəfəsində “Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyası” İctimai
Birliyinin üzvləri yüksək mükafatlara layiq görülüblər. Qazaxıstan Xalqı Assambleyasının (QXA) sədri, Qazaxıstanın birinci Prezidenti, elbası
Nursultan Nazarbayevin müvafiq əmri ilə soydaşlarımız Məmmədbağır Bağırov, İmran Əmirxanov, Əlibala Şəkərəliyev, Ayət Əliyev və Ənvər
Ağayev “Birlik” qızıl medalı, Həsənağa Abdullayev, Eyvaz Məmmədhəsənov, Cümşüd Kərimov, İsaxan Məmmədov, Natiq İbrahimov, Gülağa
Rzayev və Natiq Rəhimov isə “Comərd ruh” ("Jomart jan") nişanı, Mehdi İbrahimov “ Təşəkkürnamə” ilə mükafatlandırılıblar.

4.5. Diaspor fəaliyyəti xarici KİV-də
Hesabat dövründə xarici ölkələrin KİV-lərində Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti ilə bağlı 30 məlumat yayımlanıb.
Cari ilin yanvarında Almaniyanın Bad Honnef şəhərində Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən yeni onlayn televiziyanın "
Echte Show" TV təqdimatı olub. Televiziya layihəsinin yaradılmasında məqsəd Almaniyada Azərbaycanı media üzərindən cəmiyyətə təqdim
etmək və soydaşlarımızın KİV-lə əlaqələrini möhkəmləndirməkdir.
- 2019-cu ilin yanvar ayında “Vətənpərvər” – Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirov
Misirin “Nil Mədəniyyət” dövlət televiziya kanalının "Mənim gecəm" proqramının qonağı olub. S.Nəsirov Azərbaycandakı multikultural
dəyərlərdən və tolerantlıqdan danışaraq, ölkəmizin müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olmasından və burada əsrlər boyu millimədəni rəngarənglik mühitinin formalaşmasından bəhs edib.
- 4 aprel 2019-cu il tarixində Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi, “Baku-Nürnberg” Mədəniyyət və
Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Yaşar Musayev Almaniyada nəşr olunan "Züdhürünger kuryer" ("Cənubi Türingiya kuryeri") jurnalına geniş
müsahibə verib. Müsahibədə əsasən, Avropada azərbaycanlıların koordinasiya şuralarının yaranması, həmin şuraların əhəmiyyəti, dünya
azərbaycanlılarının təşkilatlanması, əlaqələndiricilərin məsuliyyəti və digər məsələlər yer alıb.
- Cari ilin 4 aprel tarixində həmçinin Özbəkistanın “Sevimli” televiziya kanalının “Zamon” proqramında Dilnoza Saidovanın Azərbaycanla
bağlı geniş reportajı yayımlanıb. Reportaj Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə bir qrup
özbək jurnalistinin Azərbaycana mediaturu çərçivəsində hazırlanıb.
- 14 aprel 2019-cu il tarixində “Dunyo Boylab” televiziyası Azərbaycana veriliş həsr edib. Özbəkistanın “Dunyo Boylab” telekanalında
“Qafqaz mirvarisi – Azərbaycan” adlı veriliş yayımlanıb. Özbəkistanın tanınmış jurnalisti Gulsara Soathonovanın təqdim etdiyi verilişdə
Azərbaycanın Gəncə, Şəki və Naftalan şəhərlərindən bəhs edilib.
- 3 may 2019-cu il tarixində Minskdə “Belarusiyada Media” beynəlxalq ixtisaslaşdırılmış sərgi keçirilib. Ənənəvi olaraq, sərgidə
Azərbaycan nümayəndələri də iştirak edib.
- 8 may 2019-cu il tarixində Niderland Krallığının bir sıra KİV-ləri bu ölkənin azərbaycanlı Milli Qəhrəmanı olan Məmməd Məmmədova
(Medo) həsr olunmuş məqalələr dərc edib. “Azərbaycan Məmməd Məmmədova muzey açır” başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Azərbaycanda II
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Dünya Müharibəsi illərində Müqavimət hərəkatına qoşularaq faşistlərə qarşı mübarizə aparmış və uzun illər Niderlandda yaşamış Məmməd
Məmmədovun xatirəsinə ev muzeyi açmağa hazırlaşır.
- Cari ilin 9 may tarixində isə Monteneqronun aparıcı xəbər portalı “Avlija” azərbaycanlılardan ibarət 223-cü diviziyanın II Dünya
müharibəsi zamanı keçdiyi şərəfli döyüş yolundan, Belqrad şəhərinin azad olunması uğrunda göstərdiyi şücaətdən bəhs edən məqalə dərc
edib.
- 2019-cu ilin 7 iyul tarixində “The Jerusalem Post” qəzetində Azərbaycandan bəhs edən məqalə dərc olunub. Arye Qutun qələmə
aldığı məqalədə qeyd olunub ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycana səfər edən bir qrup İsrail və ABŞ jurnalisti ölkəmizin geosiyasəti, mühiti və
tarixi haqqında çoxlu məlumat əldə edib.
- 30 iyul 2019-cu il tarixində Niderland Krallığının “De Lumburger” qəzetində Azərbaycan mətbəxi haqqında məqalə dərc olunub.
Məqalədə milli mətbəximizin məşhur təamlarından biri olan yarpaq dolmasının məhz Türk-Azərbaycan mətbəxinə aid olmasından söhbət
açıllıb.
- Cari ilin 30 sentyabr tarixində Monteneqroda dərc olunan “Russki vestnik” (“Русский вестник”) jurnalının son buraxılışında
Azərbaycan-Monteneqro Mədəni və İqtisadi Əlaqələr Mərkəzinin direktoru Seyran Mirzəzadənin müsahibəsi dərc olunub.
- 14 oktyabr 2019-cu il tarixində Kanadanın yerli “Omni Television” kanalında Azərbaycan dilində “EL TV təqdim edir” (“EL TV
Presents”) proqramı yayımlanmağa başlayıb. Proqrama bu ölkədə yaşayan həmvətənlimiz, tanınmış rejissor Elçin Muxtarov rəhbərlik edir.
Məqsəd vətənimizi, milli-mədəni dəyərlərimizi təbliğ etmək, Kanadanın müxtəlif şəhərlərində azərbaycanlıların yaratdıqları diaspor
təşkilatlarını, ictimai birlikləri, təhsil mərkəzlərini, biznes strukturlarını icmalarımıza yaxından tanıtmaq və keçirilən tədbirlər barədə onları
məlumatlandırmaqdır.
- Cari ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri TRT AVAZ televiziya kanalının canlı
yayımında aparıcı Fatih Avanosun suallarını cavablandırıb. “Diaspor TV”nin studiyasından yayımlanan müsahibədə Fuad Muradov bu
günlərdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Bakıda keçirilmiş zirvə görüşündə diaspor mövzusu ilə bağlı müzakirə olunan məsələlər
barədə fikirlərini bölüşüb.
- 25 noyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin İsrailə səfəri
İsrail mediasında işiqlandırılıb (https://modcon.ru, https://blogs.timesofisrael.com, https://stmegi.com, http://aziznews.ru).
- Cari ilin 29 noyabr tarixində İspaniyada yaşayan soydaşımız, İspaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının Sevilya üzrə
əlaqələndiricisi Yaqut Novruzovanın yerli xəbər portallarından birində müsahibəsi dərc edilib.
- 2019-cu ilin noyabr ayında “The Times of İsrael” qəzetində Larri Lüksnerin Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri cənab Fuad Muradovla olan müsahibəsi əsasında hazırladığı məqalədə Azərbaycan diasporu, ölkəmizdən İsrailə köçən
yəhudi icması, nümayəndə heyətinin səfəri, görüşləri haqqında yazılar nəşr olunub.
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- Cari ilin noyabr ayında “Qala” Yunanıstan-Azərbaycan təşkilatının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş fotosərgi yerli Yunanıstan mətbuatında da
işıqlandırılıb.
- 2019-cu ilin dekabr ayında “Azeri Observer” jurnalında Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin Macarıstan və Polşa səfərləri
işıqlandırılıb.

3.6. Xaricdəki soydaşlarımızın təşkilatlanması və gənclərin diaspor fəaliyyətinə cəlb olunması
2019-cu il ərzində xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin diaspor fəaliyyətinə cəlb olunması istiqamətində müxtəlif formatlı 69 tədbir
keçirilib.
- 2019 – cu ilin 31 yanvar tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərlərinin
toplantısı keçirilib. Gənc Azərbaycanlılar Dərnəyinin təşəbbüsü ilə baş tutan görüşdə birgə layihələrin həyata keçirilməsi, Azərbaycan üçün
önəmli günlərlə bağlı tədbirlərin təşkilində koordinasiyalı fəaliyyət və təşkilatlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib.
- 4 fevral 2019-cu il tarixində İsveçin Stokholm şəhərində Skandinaviya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasında təmsil olunan
İsveçdəki diaspor təşkilatlarının növbəti toplantısı keçirilib. İclasda Şuranın koordinatorları Sara Musayeva, Eluca Atalı, diaspor rəhbərləri
Emil Mirzoyev, Nadir Hollenbrand, Əbülfəz Seyidov, Sevinc Nəzərli, Turanə Məhərrəmova və başqaları iştirak edib.
- 5 fevral 2019-cu il tarixində Belçika və Hollandiya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının üzvü olan “Belçika Azərbaycanlıları
Mədəniyyət Mərkəzi” 2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə hər iki ölkədəki azərbaycanlı gəncləri Antverpen şəhərində bir araya
gətirib. Koordinasiya Şurasının digər üzv təşkilatları da gənclərə dəstək olmaq üçün tədbirə qatılıblar.
- 5 mart 2019-cu il tarixində Niderlandın Rotterdam şəhərində azərbaycanlılara məxsus “Qarabağ” İdman Klubu rəsmi qeydiyyatdan
keçib.
- 10 mart 2019-cu il tarixində Köln şəhərində Almaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə bu ölkənin qərb
bölgələrində yaşayan Azərbaycan icmasının toplantısı keçirilib. Toplantıda Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Fuad Muradovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib.
- Cari ilin mart ayında Kanadada fəaliyyət göstərən “Qarabağ” Azərbaycan Dili məktəbinin rəhbəri Sevda Həsənli “Azərbaycan haqqında
nə bilirəm” adlı inşa müsabiqəsini təşkil edib. Müsabiqənin qalibləri Azərbaycan Diaspor Gənclərinin II Yay Düşərgəsinə iştirak hüququ
qazanıblar.
- Cari ilin 2 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edib. Nümayəndə heyəti Axaltsix şəhərindəki Samstxe-Cavaxetiya Dövlət Universitetində və Tbilisidə
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təhsil alan, Azərbaycan vətəndaşı olan 50-yə yaxın ahıska türkü ilə görüşüb. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Dursun Həsənov, Türkiyənin
Gürcüstandakı səfiri Fatma Ceren Yazqan, SOCAR-ın Gürcüstan nümayəndəliyinin rəhbəri Mahir Məmmədov çıxış edərək ahıska türklərinin
təhsil problemləri, regiondakı vəziyyət və digər məsələlər barədə fikirlərin söyləyib, tələbələrə tövsiyələrini veriblər.
- 3 aprel 2019-cu il tarixində Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad
Muradov Dmanisi rayonunda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə inşa olunmuş "Dmanisi təhsil mərkəzi"nin fəaliyyəti ilə tanış olub, yerli icma
nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Dursun Həsənov, SOCAR-ın Gürcüstan nümayəndəliyinin rəhbəri
Mahir Məmmədov, Dmanisi rayon İcra başçı Giorgi Tatuaşvili, Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsi qubernatorunun müavini Kaxa Koberidze,
Gürcüstan parlamentinin deputatı Kaxaber Okriasvili, Gürcüstanın Xarici İşlər və Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi üzrə Dövlət nazirliyinin
məsul əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Həmin gün nümayəndə heyəti, həmçinin Gürcüstanın Azərbaycanlı Əlillər
Assosiasiyasının üzvləri ilə görüşüb. Tədbirdə Assosiasiyanın sədri Rövşən Əliyev, 12 nəfər fiziki problemli soydaşımız, Gürcüstanın barışıq
və vətəndaş bərabərliyi məsələləri üzrə dövlət naziri Ketevan Tsixelaşvili iştirak ediblər. Cənab sədr Fuad Muradov Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin adından Assosiasiyaya 20 əlil arabası təqdim edib.
- Cari ilin 4 aprel tarixində Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad
Muradov Kaxeti bölgəsinin Laqodexi rayonunda olub. Cənab sədr Laqodexi bələdiyyəsinin nümayəndələri ilə birlikdə Qabal kəndindəki
İctimai Mərkəzlə tanış olub, azərbaycanlılarla görüşüb. Qabal kənd məktəbinə noutbuklar, Gəncəli kənd məktəbinə isə Azərbaycanın milli
rəqs paltarları hədiyyə olunub. Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanın Saqareco rayonunun Qaraçöp mahalına da səfər edib. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri
Dursun Həsənov, Gürcüstanın Barışıq və vətəndaş bərabərliyi nazirinin müşaviri Ayaz Məmmədov, Xarici İşlər Nazirliyinin Diasporla İş üzrə
Departamentinin attaşesi Tamar Tevdoradze, Kaxeti qubernatorunun birinci müavini İrakli Şiolaşvili, Saqareco meri Qiorqi Erboconaşvili,
merin müavinleri Lekso Gilaşvili, Şota Kakabadze, meriyanın əməkdaşları Arcil Cabadari, Kaxaber Marqabadze, Nika Diqmelaşvili, Saqareco
merinin Qaraçöp üzrə nümayəndəsi Natiq Rəsulov, onun müavini Qulu Hacıyev və digər şəxslər iştirak ediblər.
- 2019-cu il 5 aprel tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Cəlil
Məmmədquluzadənin ev muzeyində olub. Səfər çərçivəsində, o cümlədən, Marneuli şəhərində Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya
Mərkəzinin açılış mərasimi keçirilib.
- Cari ilin 11 aprel tarixində İtaliyanın Roma şəhərində "Xaricdə Azərbaycanı necə təbliğ edək?” mövzusunda tədbir baş tutub.
Azərbaycan - İtaliya Gənclər Assosiasiyası, Azərbaycan Diaspor Gənclər Təşkilatı və "Azxəbər Media”nın təşəbbüsü ilə baş tutan görüşdə
50-yə yaxın tələbə iştirak edib.
- 13 aprel 2019-cu il tarixində Niderland Krallığının Tilburq şəhərindəki Beynəlxalq mərkəzdə “Global Village” (“Qlobal Kənd“) tələbə
festivalı keçirilib. Festivalda ölkəmizi Tilburq Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr təmsil ediblər. Həmyerlilərimizin bu tədbirə
qatılması Belçika və Niderlandda yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının dəstəyilə gerçəkləşib.
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- 2019-cu ilin 13 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Kiyevə səfəri
çərçivəsində Ukrayna Regionlararası İşçiləri İdarəetmə Akademiyasında Kiyev Azərbaycanlıları Konqresinin nəzdində fəaliyyət göstərən
Azərbaycan dili məktəbini ziyarət edib, orada yaradılan şəraitlə tanış olublar.
- Cari ilin 14 aprel tarixində Kiyevdə yeni yaradılmış Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) təsis qurultayı keçirilib. Təsis
qurultayında Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Ukrayna Ali Radasının deputatları,
Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri, Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev və ölkənin ictimai-siyasi xadimləri iştirak ediblər.
- 20 aprel 2019-cu il tarixində Fransanın Nant şəhərində Azərbaycan məktəbinin açılışı olub. Məktəb Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti, H.Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən, azərbaycanlıların kompakt yaşadığı
Nant şəhərində yaradılıb. Məktəb üçün kirayəyə götürülən yeri 3 ay ərzində Fransa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası və Azərbaycan
İcması təmir edib. “Qarabağ” məktəbi adlandırılan təhsil ocağının açılışına bu ölkədə yaşayan 90 nəfərə yaxın azərbaycanlı qatılıb.
- 2019 cu ilin 3 may tarixində Macarıstanın Dunayvaroş Universitetində “Azərbaycan Kitab Guşəsi” layihəsinin rəsmi açılış mərasimi
keçirilib. Mərasimdə Universitetin professor-müəllim heyəti və tələbələri, layihənin müəllifi və Azərbaycan Macarıstan Gənclər Birliyinin
(AHYU) idarə heyətinin üzvü Murad Aslanlı, Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Vilayət Quliyev iştirak ediblər. AHYU və Azərbaycanın
Macarıstandakı səfirliyinin birgə təşəbbüsü ilə ərsəyə gələn layihə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Texniki və Bakı Mühəndislik Universitetlərinin göndərdiyi 200-yə yaxın tədris vəsaiti və digər kitablar Dunayvaroş
Universitetinin kitabxanasına hədiyyə edilib.
- Cari ilin 10 may tarixində Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor nümayəndələri ilə görüş keçirilib
və Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının mənzil-qərargahının açılış mərasimi baş tutub. Tədbirdə UAR-ın həmsədrləri, Oleq Krapivin, Hikmət
Cavadov, Rövşən Tağıyev UAR-ın baş katibi isə Seyid Qədiməliyev, Ukraynanın Ali radasının müxtəlif çağırışlarından olan xalq deputatları,
ölkənin mərkəzi və regional siyasi elitasının rəsmiləri, diplomatik korpus təmsilçiləri,Ukrayna Mədəniyyət Nazirliyinin və Kiyev meriyasının
vəzifəli şəxsləri, müsəlman dini icmasının nümayəndələri, milli mədəni icmaların liderləri, tanınmış elm, mədəniyyət, incəsənət, idman
xadimləri, Azərbaycan, Ukrayna və Türkiyə KİV-lərinin nümayəndələri iştirak ediblər.
- Cari ilin may ayında Çex Respublikasında bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız Eldar Vəliyev, Eldar Tağıyev, fəxri konsul Fəxrəddin
Mirzəyevin təşəbbüsü ilə “Çex Respublikasında Azərbaycan İcması" adlı diaspor təşkilatı təsis edilib.
- 10 iyun 2019-cu il tarixində Almaniyanın Braunlage şəhərində Almaniya Federativ Respublikasında fəaliyyət göstətən Azərbaycanlı
Tələbə və Elmi İşçilər Birliyinin 12 illik hesabat toplantısı keçirilib. Toplantıya Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri cənab Fuad Muradovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti və Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin nümayəndələri də
qatılıb.
- 18 iyul 2019-cu il tarixində ABŞ-ın Men (Maine) ştatında yeni Azərbaycan cəmiyyəti yaradılıb. Sözügedən diaspor təşkilatı dövlət
qeydiyyatına alınıb və onun fəaliyyətinə rəsmi icazə verilib. İyulda keçirilmiş təsis iclasında cəmiyyətin nizamnaməsi qəbul olunub.
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- 2019-cu ilin 9 avqust tarixində Kanadanın Kvebek əyalətinin Monreal (Montreal) şəhərində yeni diaspor təşkilatı – “Monreal KanadaAzərbaycan Cəmiyyəti” (The Azerbaijani Society of Canada in Montreal) yaradılıb. Monrealda yaşayan həmvətənlərimizi öz sıralarında
birləşdirən bu təşkilat artıq Kanada qanunlarına uyğun olaraq rəsmi qeydiyyatdan keçib.
- Cari ilin 30 avqust tarixində isə İsveç Krallığının Höteborq şəhərində İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin (İAK) İdarə Heyətinin birlik
toplantısı keçirilib..
- Cari ilin 22 sentyabr tarixində İstanbulda yaşayan azərbaycanlılarla görüş keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəhbərliyi ilə İstanbulda soydaşlarımızla keçirilən görüşdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü,
Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım, Azərbaycanın İstanbul şəhərindəki Baş konsulluğunun konsulu
Ayaz Pirimov, İstanbulda fəaliyyət göstərən Türkiyə-Azərbaycan dərnəklərinin rəhbərləri, ictimai, elm və incəsənət xadimləri, media
nümayəndələri iştirak edib.
- 2019-cu il sentyabrın 26-da ABŞ-da səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə
heyətinin Men ştatının Portlənd şəhərində yaşayan azərbaycanlılarla görüşü keçirilib. Tədbirdə azərbaycanlı və türk icmasının
nümayəndələri, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn qonaqlar iştirak ediblər. ABŞ-da səfərdə olan nümayəndə heyəti Nyu-Yorkda yaşayan
azərbaycanlılarla görüş keçirib. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Cümhuriyyətin 100 illiyi medalı ilə təltif olunan Tomris Azəri, Zöhrə
Şərifi və Əbülfəz Bahaduriyə medallar təqdim olunub. ABŞ-a səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin Boston şəhərində yaşayan
soydaşlarımızla görüşü keçirilib. Tədbirdə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev və digər məsul şəxslər, Bostondakı diaspor
təşkilatlarının nümayəndələri, ABŞ-ın məşhur Universitetlərində, o cümlədən Harvard Universitetində təhsil alan gənclərimiz iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin 27 sentyabr tarixində Qazaxıstana baş tutmuş səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin nümayəndələri bu ölkədə yaşayan bir qrup soydaşımızla görüşüb.
- 2019-cu ilin 13 oktyabr tarixində Polşa Azərbaycanlıları Assosiasiyasının mərkəzi ofisi açılıb. Açılış mərasimində Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən Həsənov iştirak edib.
- 2019-cu ilin 27 oktyabr tarixində Budapeştdə Şərqi Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təsis
toplantısı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycanın
Macarıstandakı səfiri Vilayət Quliyev, Şərqi Avropa ölkələrində (Albaniya, Xorvatiya, Çexiya, Yunanıstan, Polşa, Rumıniya, Slovakiya,
Serbiya, Monteneqro, Macarıstan) yaşayan və təhsil alan çoxsaylı soydaşlarımız iştirak ediblər. Həmin tarixdə Polşa Azərbaycanlılarının
Koordinasiya Şurası yaradılıb. Nümayəndə heyəti, həmçinin Şuranın təsis toplantısında da iştirak edib.
- 28 oktyabr 2019-cu il tarixində Türkiyənin paytaxtında Azərbaycan Gənclərinin Ankara Həmrəyliyi (AGAH) ictimai birliyinin hesabat
konfransı keçirilib. TÜRKSOY-un mərkəzi qərargahında gerçəkləşən tədbirdə Türkiyənin millət vəkili, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası
dostluq qrupun üzvü Yaşar Karadağ, sabiq millət vəkili Sinan Oğan, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Fuad Kərimov,
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ölkəmizin Türkiyədəki Səfirliyinin birinci katibi Elçin Allahverdiyev, Ankara Sağlıq və Sosial İnkişaf İnstitunun rəhbəri Xatirə Həsənova,
Yurtdışı Türklər və Akraba Topluluklar Başkanlığı sədrinin müavini Sait Yusuf və digərləri iştirak ediblər.
- Cari ilin 29 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Kiyevə səfər
çərçivəsində Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) toplantısında iştirak edib.
- Cari ilin 12 noyabr tarixində “Çex Respublikasında Azərbaycan İcması”nın (“Azerbaijani Community in the Czech Republic”)
təşəbbüsü ilə ölkəmizin Praqadakı səfirliyinin binasında "Buta" həftəsonu məktəbi fəaliyyətə başlayıb.
- 12 noyabr 2019-cu il tarixində Vyanada Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin (AZER-DER) ofisinin rəsmi açılış
mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, ölkəmizin Avstriyadakı
səfiri Qalib İsrafilov, Türkiyənin Vyana şəhərindəki baş konsulu Asip Kaya, türkdilli ölkələrin səfirliklərinin təmsilçiləri, Azərbaycan və
Türkiyənin diaspor fəalları, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Növbəti gün Vyanada Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
nümayəndə heyətinin Avstriyada yaşayan azərbaycanlılarla görüşü keçirilib.
- 14 noyabr 2019-cu il tarixində Avstriyanın Zalsburq şəhərində Azərbaycanın Fəxri Konsulluğunun açılış mərasimi keçirilib. Konsulluq
Tirol, Forarlberq və Zalsburq federal vilayətlərini əhatə edir.Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycanın
Avstriyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qalib İsrafilov, Zalsburq vilayətinin qubernatoru Vilfrid Haslauer, Tirol, Forarlberq və Zalsburq
federal vilayətləri üzrə Azərbaycanın fəxri konsulu Mixael Haynrits, diplomatlar, ölkənin ictimai-siyasi, mədəniyyət və incəsənət xadimləri
iştirak ediblər.
- 23 noyabr 2019-cu il tarixində Akkoda yaşayan Azərbaycan icması ilə görüş keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan Evinin
direktoru, Azərbaycan Dağ Yəhudiləri icmasının Akko şəhəri üzrə sədri Nexamiya Şirin Mixaeli açıb. O, Azərbaycan Evinin fəaliyyətindən,
eləcə də Akkoda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanma məsələlərindən danışıb.
- 1-7 dekabr 2019-cu il tarixlərində Brüsseldə ADDF-nin dəstəyi, “Avropada Gənc Tələbələr və Mütəxəssislər” Birliyinin təşkilatçılığı ilə
“Azərbaycan Diaspor Gənclərinin Qış Məktəbi” layihəsi təşkil olunub. Layihədə Avropanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 16 azərbaycanlı gənc
iştirak edib.
- Cari ilin 7 dekabr tarixində Türkiyə paytaxtında keçirilən “Nümunəvi həkim olmağa doğru” VI Ankara Tibb Forumunda Azərbaycan
səhiyyəsindəki yeniliklərdən bəhs olunub. Ölkəmizin Ankaradakı Səfirliyi, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyi (AHD) tərəfindən birgə təşkil olunan Forumda Azərbaycan və Türkiyədən
həkimlər və tibb sahəsində təhsil alan tələbələr iştirak ediblər.
- Cari ilin 24 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Almaniyanın
paytaxtı Berlin şəhərində, dekabrın 25-də isə Kölndə Azərbaycan evi açılıb. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin nümayəndə heyəti açılış mərasimində iştirak edib.
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İl ərzində Amerika, Avropa və Asiya ölkələrinin bir neçəsində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təqdimat mərasimi keçirilib.
Təqdimat mərasimlərində diaspor rəhbərləri və həmyerlilərimiz iştirak edib.
Ümumilikdə il ərzində Azərbaycanlıların 6 Koordinasiya Şurası (Baltikyanı ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası,
Şərqi Avropada yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası, İspaniya və Portuqaliyada yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası,
Polşada yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası, İtaliyada yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası) yaradılmaqla
Koordinasiya Şuralarının sayı 11-ə çatıb (29 ölkəni əhatə edir), 10 ölkədə isə “Azərbaycan Evi” açılıb.

4.7. Digər ölkələrin eyniprofilli qurumları ilə əməkdaşlıq
Hesabat dövründə xarici ölkələrin eyniprofilli qurumları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 16 tədbir təşkil olunub.
- Cari ilin 22 yanvar tarixində Belçika və Niderland Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının üzvləri Niderland Krallığının Miqrasiya və
İnteqrasiya Departamentinin koordinatoru Adri Zagerslə görüşüb. Görüş Belçika və Niderland Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının
təşəbbüsü ilə baş tutub.
- Cari ilin 7 fevral tarixində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu ilə Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfi
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Memorandumun məqsədi dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış
Azərbaycan və Türk icmalarının inkişafına, qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında, dəstək verməkdir.
- 8 fevral 2019-cu il tarixində Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ – Türk Şurası) üzv dövlətlərin diaspor
məsələlərinə məsul nazirlik və qurumları arasında təcrübə mübadiləsi proqramının açılışı olub. Toplantıda Azərbaycan Respublikasının
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstanın müvafiq qurumlarının təmsilçiləri, həmin ölkələrin Azərbaycandakı
səfirləri və digər qonaqlar iştirak edib. Tədbir TDƏŞ nəzdində diasporla iş üzrə Təmas Qrupunun 5-ci İclası ilə davam edib.
- 9 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasnının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DİDK) ilə Türkiyənin Xaricdə Yaşayan
Türklər və Əqraba İcmalar İdarəsi (YTB) arasında birgə işçi qrupun ilk iclası keçirilib. İclasda 2018-ci ilin noyabrında Ankarada Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə YTB arasında əməkdaşlığa dair imzalanmış Memorandumdan irəli gələn məsələlər
müzakirə olunub, təkliflər səsləndirilib və onların icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
- 25 mart 2019-cu il tarixində Türk Şurası və Türkiyə Respublikasının Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmalar İdarəsinin birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən Türkdilli Diasporların I Potensial Artırma Təlim Proqramında Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan
nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri və sədrin
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köməkçisi təmsil edib. Bundan başqa tədbirdə Almaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının və bu ölkədə fəaliyyət göstərən diaspor
təşkilatlarının üzvləri iştirak edib.
- 2019-cu ilin 27 mart tarixində Almaniyanın paytaxtında Türkdilli Diasporların I Potensial Artırma Təlim Proqramında Azərbaycan,
Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin aparat rəhbəri və köməkçisi təmsil edib. Bundan başqa tədbirdə Almaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının və bu ölkədə
fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının üzvləri iştirak edib.
- 28 iyun 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Xaricdə Yaşayan Rumınlarla İş üzrə
Nazirliyin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Rumıniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dan İanku da iştirak edib.
- 5-7 iyul 2019-cu il tarixlərində Gürcüstanın Batumi şəhərində “Dostluq Evi” İctimai Birliyinin rəhbəri Medeya Mikeladzenin Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Anar Rəsulovla görüşü keçirilib.
- 28 sentyabr 2019-cu il tarixində ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Türkdilli diasporların potensialının təkmilləşdirilməsi üzrə təlim proqramı
təşkil edilib. Proqram Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib.Proqram çərçivəsində
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ) üzv ölkələrin diaspor qurumlarının təqdimatı olub. Tədbirdə TDƏŞ Baş katibinin müavini
Qismət Gözəlov, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev, Türkiyənin NyuYorkdakı baş konsulu Alpər Aktaş, Qazaxıstanın Nyu-Yorkdakı baş konsulu Zanibek Abdraşov, Qırğızıstan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sədri
Bolotbek İbrahimsanov və digər türkdilli dövlətlərin nümayəndələri çıxış edib.
- 2019-cu ilin 1 oktyabr tarixində Nyu-York ştatında yaşayan hindistanlılarla azərbaycanlı icmasının əməkdaşlığının qurulması
perspektivləri müzakirə edilib. Tərəflər diasporlararası təcrübə mübadiləsi, müştərək tədbirlərin keçirilməsi, o cümlədən hər iki xalqın
bayramlarının, mühüm tarixi günlərinin birgə qeyd olunması ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
- Cari ilin 19 oktyabr tarixində Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyasının sədri Seyfettin Ayakyayın rəhbərlik etdiyi QHT,
diaspor təmsilçiləri və jurnalistlərdən ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində görüşü
keçirilib. Görüşdə Türkiyədəki Azərbaycan diaspor təşkilatlarının işi, iki ölkə diasporunun birgə fəaliyyətinin perspektivləri və digər məsələlər
müzakirə olunub.
- 26 oktyabr 2019-cu il tarixində Türk Şurasının Budapeştdəki nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Yanoş Hovari ilə Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin görüşü keçirilib.
- Cari ilin 29 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Sankt-Peterburq Hökumətinin
Millətlərarası münasibətlər və miqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsi Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə cənab sədr Fuad Muradov arasında
görüş keçirilib.
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4.8. Soydaşlarımızın hüquqi maarifləndirilməsinə dəstək
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquqi maarifləndirilməsi istiqamətində il ərzində 7 tədbir həyata keçirilib.
- 12 fevral 2019-cu il tarixində BMT-nin “UN HABİTAT” proqramının 2 mütəxəssisi – Katya Şafer və Stefani Luzun Dövlət Komitəsində
görüşü keçirilib. Görüşdə Komitə əməkdaşları və bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edib.
- 2019-cu ilin 19 aprel tarixində Türkiyədəki Azərbaycanlı İş Adamları Birliyi (TAİB) İstanbulda azərbaycanlı və türkiyəli iş adamları
arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin artırılmasına həsr olunmuş tədbir keçirib. Birliyin İdarə Heyətinin sədri Mehdi Nağıyev tədbirdəki
çıxışında 2012-ci ildə 16 şirkət və iş adamının iştirakı ilə qurulan TAİB-in fəaliyyətini gücləndirmək, iki ölkənin iş adamları arasında əlaqələr
qurmaq, mövcud əlaqələri daha da intensivləşdirmək, yeni investisiya layihələrinə dəstək sahəsində çalışdıqlarını qeyd edib.
- 10 iyun 2019-cu il tarixində Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzində (GAİM) "Zərərli vərdişlər və onlarla mübarizə
metodları" mövzusunda seminar keçirilib.Tədbir Gürcüstan Yaşılay Cəmiyyəti (GYC) və GAİM-in birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Məqsəd
zərərli vərdişlərin törətdiyi fəsadlarla bağlı gənclərin maarifləndirilməsi, sağlam həyat tərzi sürməyin üstünlüklərinə diqqəti cəlb etmək olub.
- 21 iyun 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Beynəlxalq Könüllülük Sxemi –
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Könüllüləri (UNV) proqramının təqdimatı keçirilib. Təqdimatda bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələri
iştirak edib.

4.9. Ölkədaxili qarşılıqlı əməkdaşlıq
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının digər qurumları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq istiqamətində 8
tədbir həyata keçirilib.
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- 29 yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə
qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandum imzalayıb. Sənəddə diaspor sahəsinin inkişafına və müvafiq problemlərinin öyrənilməsinə
elmi dəstəyin verilməsi, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişinə əsasən, “Azərbaycan alimləri diasporu”
informasiya sisteminin işlənilməsi, xaricdə yaşayan azərbaycanlı alimlərlə əlaqələrin qurulması, onlarla birgə tədbirlərin təşkili və s. məsələlər
yer alır.
- 15 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumu imzalanıb. Memoramdum çərçivəsində “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən xidmətlərin Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənarda səyyar formada, habelə xaricdə yaşayan azərbaycanlılara müvafiq dövlət xidmətlərinin “Elektron
hökumət” portalı vasitəsilə elektron qaydada göstərilməsi istiqamətində birgə tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur. Həmçinin əməkdaşlıq
istiqamətlərinə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və qanuni mənafelərinin daha etibarlı müdafiəsi, eləcə də Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılmasına yönəlmiş hüquqi maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması məqsədilə ASAN Radionun və Azərbaycan
Diasporuna Dəstək Fondunun fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi daxildir.
- 1 iyul 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. İki dövlət qurumu arasında imzalanan
anlaşma memorandumu Azərbaycanda ilk dəfə olaraq onlayn qaydada, mobil imza vasitəsi ilə həyata keçirilib. Memorandumun
imzalanması elektron və mobil imzanın verilməsi, xaricdə yaşayan və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan həmyerlilərimizin
Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması, “Made in Azerbaijan” brendinin xaricdə təbliğinə və
tanıdılmasına dair səyləri birləşdirmək kimi məsələləri özündə ehtiva edir.

4.10. Cari istiqamətlər
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 11-də 2019-cu ilin Azərbaycanda “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında
Sərəncamına uyğun olaraq, cari ildə dahi şairin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş 24 tədbir keçirilib. 08-14 iyul tarixində Azərbaycanın Şamaxı
şəhərində Diaspor Gənclərinin II Yay Düşərgəsi təşkil olunub. Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunan
düşərgəyə 48 ölkədən 120 gənc qatılıb.
Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları da bu mövzuda bir sıra tədbirlər təşkil edib:
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- 4 aprel 2019-cu il tarixində Azərbaycanda keçirilən “Nəsimi ili” ilə əlaqədar Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi (AMM)
Özbəkistanda “Məndə sığar iki cahan” adlı poeziya müsabiqəsi elan edib. 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan olunması ilə əlaqədar Mədəniyyət
Mərkəzi tərəfindən il ərzində Daşkənddə silsilə tədbirlər keçirilib.
- 25 aprel 2019-cu il tarixində Beynəlxalq Türk Akademiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan
şəhərində “Nəsimi ili”nin açılışı olub. “International Eurasian Book Fair - 2019” kitab sərgisində, paytaxtın böyük “Körme” sərgi salonunda
təşkil olunan mərasimində Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə və Qırğızıstanın ictimai-siyasi, mədəniyyət və elm xadimləri iştirak edib.
- 26 aprel 2019-cu il tarixində Helsinkidə mütəfəkkir Azərbaycan şairi İmaməddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii
konfrans keçirilib. Konfrans zamanı Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə və mətbəxinə həsr olunmuş sərgi də təşkil olunub. Tədbir
Finlandiya Təhsil işçilərinin həmkarlar ittifaqı ilə müqavilə və bu ölkədə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının birgə layihəsi əsasında, eləcə
də Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının sədri Vasif Muradlının təşəbbüsü və dəstəyi, Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin, Finladiya
Azərbaycan Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
- 1 iyul 2019-cu il tarixində Şotlandiyanın Sent-Endrüs Universitetinin Magistratura dərəcəsində təhsil alan Aslan Şıxaliyev Universitet
nəzdində yaratdığı Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycanın təbliği məqsədilə təhsil aldığı Universitetdə görkəmli Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri İmaməddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirib.
- 17 iyul 2019-cu il tarixində Gürcüstanın Marneuli rayonunda görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr
olunmuş poeziya günü keçirilib. Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin (GAİM) təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə baş tutan
tədbirdə yerli ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər.
- 22 oktyabr 2019-cu il tarixində Kanadanın Toronto şəhərində "Əbədiyyət üfüqlərində doğan Eşq Günəşi" adlı ədəbi-bədii gecə
keçirilib. "Kanada Azərbaycanlıları İncəsənət Cəmiyyəti"nin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşmiş tədbir görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin
Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunub. Gecədə ölkəmizin Kanadadakı diplomatları, diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri iştirak
ediblər.
- 25 oktyabr 2019-cu il tarixində İsveçin paytaxtı Stokholmda dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş
poeziya gecəsi keçirilib."Şeraton Stokholm" otelində keçirilən tədbir Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun dəstəyi, Azərbaycan Naminə Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib.
- 8 noyabr 2019-cu il tarixində görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimiyə və Azərbaycana həsr olunmuş kitablar
Şotlandiyanın Sent-Endrüs (St.Andrews) Universitetinin Baş kitabxanasına hədiyyə edilib. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil edilən kitab hədiyyəsi universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Cəmiyyəti tərəfindən
kitabxanaya təqdim edilib.
- 2019-cu ilin 13 noyabr tarixində Odessa şəhərində görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr
olunmuş tədbir keçirilib. Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər Məclisinin (UAGM) təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti, müxtəlif icmaların təmsilçiləri, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının yerli rəhbərləri və
fəalları iştirak ediblər.
- 2019-cu ilin 15 noyabr tarixində Odessa Ədəbiyyat muzeyində və Ukraynanın Xarkov şəhərində görkəmli Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib.
- 24 noyabr 2019-cu il tarixində Niderlandın Rotterdam şəhərində Azərbaycan klassik poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri
olan İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə kecirilib. Tədbir Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) və
onun nəzdində fəaliyyət göstərən Şimali Hollandiya Azərbaycanlıları Birliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib.
- 29 noyabr 2019-cu il tarixində Toronto Universitetinin Emmanuel kollecində Azərbaycanın dahi və görkəmli şairi İmadəddin Nəsiminin
anadan olmasının 650 illik yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilib. Tədbir Toronto Universiteti rəhbərliyinin və Azərbaycan
Qadınlarına Dəstək Mərkəzinin (AQDM) birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib. "Nəsimi yaradıcılığında mənəviyyat və kamil insan"
mövzusundan bəhs edilən gecədə AQDM-in İdarə Heyətinin üzvü Könül Qurbanova, fəlsəfə doktorları Nevin Reda əl-Tahiri, Laori Silvers
(Laury Silvers), Emmanuel kollecinin professoru Nazilə İsgəndərova və ilahiyyatçı alim Elsevər Səmədov çıxış ediblər.
- 3 dekabr 2019-cu il tarixində Daşkənddə görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr
olunmuş silsilə tədbirlər keçirilib.
- O cümlədən, il ərzində Estoniyada, Latviyada, Serbiyada da böyük mütəfəkkirin 650 illiyinə həsr olunmuş müxtəlif formatlı tədbirlər
keçirilib.

5. Dövlət Komitəsinə daxil olan müraciətlərin icrası
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə, 2018-ci ilə nisbətən 965 ədəd çox olmaqla 2295 məktub
daxil olub. Daxil olan məktubların 1676 ədədi icrası tələb olunan məktublardır. Dövlət Komitəsindən il ərzində 1521 məktub isə göndərilib ki,
bu da ötən illə müqayisədə 500 ədəd çoxdur. Bunlardan 1138-i mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından, müxtəlif yerli və beynəlxalq
təşkilatlardan, eləcə də Azərbaycanın diaspor təşkilatlarından, 432-i vətəndaş müraciəti, 725-i Azərbaycan Respublikasının qanunları,
fərman və sərəncamlar, həmçinin, Nazirlər Kabinetinin qərarlarıdır.
Müraciətlərin əksəriyyəti, qanunvericliyin tələblərinə uyğun olaraq, vaxtında cavablandırılıb. Konkret struktur bölmələri üzrə müraciətlərə
baxılması statistikası isə aşağıdakı kimi olub:
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Diaqram 7. Dövlət Komitəsinin struktur bölmələri üzrə məktubların icrası, ədədlə
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