ƏLAVƏ: HÖKUMƏTİN RƏYİ
Aşağıdakı əlavə ECRI-ın Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı təhlil və təkliflərinin
tərki hissəsinə daxil deyildir
ECRI özünün ölkələr üzrə qaydalarına uyğun olaraq, hesabatın birinci işçi variantına
dair Azərbaycanın səlahiyyətli qurumları ilə məxfi dialoqlar aparmışdır. Səlahiyyətli
qurumlar tərəfindən verilən bir sıra qeydlər nəzərə alınmış və hesabatın son
variantında öz əksini tapmışdır (ECRI-ın standart təcrübəsinə əsasən, burada birinci
hesabatın nəzərdən keçirildiyi 10 dekabr 2010-cu il tarixinə qədər olan dəyişikliklər
nəzərə alınıb).
Səlahiyyətli qurumlar eyni zamanda aşağıdakı rəyin hesabatda əlavə kimi verilməsini
xahiş ediblər.

“İrqçilik və Dözümsüzlük əleyhinə Avropa Komissiyasının (İDAK) Azərbaycan üzrə Üçüncü
Məruzəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının təqdim etdiyi şərhlər
MİQRASİYA
11-ci bənd
“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Qanunda göstərilən əsaslar olduqda
mənşəyindən, irqi və milli mənsubiyyətindən, cinsindən, təhsilindən, dinə münasibətindən, siyasi
və başqa əqidələrindən asılı olmayaraq əcnəbilərdən və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən Dövlət
Miqrasiya Xidməti tərəfindən yalnız “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı məsələlərinə
baxılması və onların həlli qaydaları haqqında” Əsasnamədə göstərilən sənədlər tələb olunur.
12-ci bənd
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran şəxs
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə təsbit olunmuş dövlət quruluşunu zorakılıqla
dəyişdirməyə, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü pozmağa çağırışlar edərsə, dövlət
təhlükəsizliyinə, ictimai asayişin qorunmasına, əhalinin sağlamlığına və ya mənəviyyatına zərər
vuran fəaliyyət göstərərsə, irqi, dini və milli müstəsnalığı təbliğ edərsə, terrorçuluq fəaliyyəti
ilə əlaqəsi olarsa, həmin şəxsin vəsatəti aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyi nəzərə alınmaqla
müvafiq qaydada rədd edilir və bu barədə ona yazılı məlumat verilir.
75-ci, 76-cı və 79-cu bəndlər
Miqrasiya idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi və bu sahədə prosedurun sadələşdirilməsi
məqsədi ilə 4 mart 2009-cu il tarixli 69 nömrəli Fərmana uyğun olaraq 2009-cu il iyulun 1-dən
miqrasiya proseslərinin idarəolunmasında “bir pəncərə” prinsipi tətbiq edilmişdir.
Xidmətin rəsmi internet saytında icazələrin alınması üçün verilən ərizələrin formaları, habelə
təqdim olunmalı sənədlərin siyahısı və ödənilən dövlət rüsumlarının məbləği barədə məlumatlar
yerləşdirilmişdir. Hazırda əcnəbilərdən və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən elektron poçt
vasitəsilə ərizələrin qəbul edilməsinə başlanılması üçün Xidmət tərəfindən müvafiq tədbirlər
görülməkdədir.
78-ci və 80-ci bəndlər
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu və 339-cu maddələrinə uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində olma və ya yaşama qaydalarını pozan əcnəbilərin və
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə qalmasına əsas olduğu halda (məsuliyyəti
yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar nəzərə alınmaqla) belə şəxslər cərimə edilməklə Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarıla və ya çıxarılmaya bilərlər.
“İmmiqrant statusu olmayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılması Qaydaları”na uyğun olaraq əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara
çıxarılmasına dair qərar qəbul edən orqanın əməkdaşı həmin şəxsləri qərarla tanış edir, qərarın
bir nüsxəsini həmin şəxslərə təqdim edir, o cümlədən belə şəxslərin Azərbaycan Respublikasının
hüdudlarından kənara çıxarılması haqqında qərardan məhkəməyə şikayət edə bilmələri və digər

bu kimi hüquqları barədə onlara ətraflı məlumat verir. Əgər həmin şəxslər Azərbaycan dilini
bilmirlərsə, bu prosesdə tərcüməçinin iştirakı təmin edilir.
“Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının qorunması üzrə”
Konvensiyada qeyd olunanlarla bağlı bildiririk ki, adıçəkilən Konvensiyadan irəli gələn
məsələlərlə bağlı bir sıra müddəalar “Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsi”nin
layihəsində nəzərdə tutulmuşdur.
85-ci və 86-cı bəndlər
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə
daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Qanunda və digər qanunvericilik aktlarında
başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, qaçqınlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və
azadlıqlarından istifadə edir, onlarla eyni vəzifələri daşıyırlar.
Qeyd еdilməlidir ki, qaçqın statusu verilmiş şəxslərin işləmələri üçün fərdi icazə almalarına
ehtiyac yoxdur.
Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulmuş “Qaçqın
vəsiqəsi” və “Yol sənədi”nin yeni nümunələrinin hazırlanması istiqamətində aidiyyəti dövlət
orqanları ilə birgə işlər aparılır.
Müəyyənləşdirilmiş nümunədə veriləcək “Qaçqın vəsiqəsi” qaçqının şəxsiyyətini təsdiq edən və
ona Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni qalmaq, o cümlədən sərbəst hərəkət etmək
hüququ verən sənəddir. Bu sənəd, həmçinin qaçqınların sosial hüquqlardan istifadə imkanlarını
asanlaşdıracaqdır.
87-ci bənd
Qaçqın statusunun verilməsi ilə bağlı müraciətlərin araşdırılması zamanı müəyyən edilmişdir ki,
müraciət edənlərin əksəriyyəti mənşə ölkələrini işsizlik və maddi çətinliklər səbəbindən tərk
edərək işləmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasına gəlmişlər. Bu səbəbdən də qaçqın
statusunun verilmə faizi nisbətən aşağıdır.
Azərbaycan Respublikasının qaçqınlarla bağlı mövcud qanunvericilik aktlarında beynəlxalq
müdafiənin digər (əlavə himayə) formaları nəzərdə tutulmamışdır. Lakin sonrakı mərhələdə belə
şəxslərin BMT QAK-ın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinə müraciət etmələrinə və onların
himayəsindən istifadə etmələrinə lazımi şərait yaradılmışdır. BMT QAK-ın Azərbaycandakı
Nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ölkə
ərazisindən çıxarılmırlar.
89-cu bəndlə bаğlı
Qeyd еdilməlidir ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə ayrı-seçkilik qoyulmadan sığınacaq almaq üçün müraciət etməyə lazımi şərait
yaradılır.
Qaçqın statusu almaq niyyətində olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
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nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqın” statusu verilməsi haqqında vəsatətə baxılması
Qaydası”na uyğun olaraq təmin edilir.
Qaçqın statusu almaq niyyəti ilə müraciət etmiş bütün şəxslərin müraciətləri araşdırılması
üçün qeydiyyata alınır və müvafiq proseduralardan sonra onların hər birinə qaçqın statusunun
verilib-verilməməsi barədə məlumat verilir. Qaçqın statusu verilməsindən imtina edilmiş
şəxslərə imtinanın səbəbləri izah edilməklə və məhkəməyə müraciət etmək hüququ göstərilməklə
yazılı qərarlar təqdim edilir.
Qeyd edilməlidir ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə qaçqın statusu almaq niyyəti ilə çeçen mənşəli
şəxslərdən müraciətlər daxil olmamışdır.
DİNİ ETİQAD AZADLIĞI
Dini etiqad azadlığı və hərbi xidmətdən əqidəsinə görə imtina ilə bağlı qanunvericilik (15-21-ci
bəndlər)
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası xeyli vaxtdır ki, Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisinin təxminən 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir və hazırda da işğal altındadır. Əvvəlcə
Ermənistan ərazisində, sonra isə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş torpaqlarında
aparılmış etnik təmizləmə nəticəsində bir milyona yaxın azərbaycanlı öz ata-baba yurdundan
qaçqın və didərgin düşüb. Ermənistan rəhbərliyi işğal edilmiş azərbaycan torpaqlarından sülh
yolu ilə çəkilmir və həmin torpaqlarda ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına dair sərsəm
planlarından əl çəkmir. Belə ağır şəraitə baxmayaraq, alternativ hərbi xidməti tənzimləyən yeni
Qanun layihəsi artıq hazırdır.
Dini qurumların qeydiyyatı (63-67-ci bəndlər)
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DQİDK) “Dini etiqad
azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa edilmiş əlavələr və dəyişikliklərdən sonra
dini qurumların təsis sənədlərinin həmin normativ-hüquqi akta uyğunlaşdırılması məqsədilə
yenidən dövlət qeydiyyatına başlanılmışdır. Bununla yanaşı, qüvvədə olan qanunvericiliyə
əsasən, indiyədək qeydiyyatsız fəaliyyət göstərən dini qurumların qeydiyyata alınması da həyata
keçirilir. Qeydiyyat prosesində islam və qeyri-islam dini qurumlarına bərabər şərait yaradılmış,
onların sənədlərinin hazırlanması, qəbulu, qanunvericiliyə uyğunluğunun yoxlanılması və dövlət
qeydiyyatının aparılması yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir.
Dini azadlığa dair digər məsələlər (68-73-cü bəndlər)
Polisin dini mərasimə müdaxiləsi, radikalların tutulub saxlanılması halları yalnız hüquq
pozuntuları aşkar edildikdə baş verir
DQİDK öz səlahiyyətləri çərçivəsində dini ədəbiyyatın, dini əşyaların və dini məzmunlu başqa
məlumat materiallarının dinşünaslıq ekspertizasının aparılmasını təmin edir, onların
istehsalına və idxalına nəzarət edir. Zərərli dini ədəbiyyatın, yəni dinlərarası və
konfessiyalararası
qarşıdurma
yaratmağa,
dini
ekstremizmi
və
qeyri-humanist ideyaları yaymağa, başqa dinlərə qarşı dözümsüzlüyü təbliğ etməyə, eləcə də

dini durumu gərginləşdirməyə xidmət edən dini ədəbiyyatın ölkəyə idxal edilməsinin və
yayılmasının qarşısı alınır.
Cəmiyyətdə qəddarlığı və onun səbəblərindən olan irqçilik və ksenofobiyanı yaymağa çalışan dini
ədəbiyyatın, video və audio materialların ölkəyə idxal edilməsi, istehsalı və yayılmasının qarşısı
qətiyyətlə alınır.
DQİDK tərəfindən hər hansı bir xarici vətəndaşa və dini quruma heç bir məhdudiyyət
qoyulmamışdır. Sadəcə olaraq, onlardan qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərmələri tələb
olunmuşdur.
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ (54-58-ci bəndlər)
Məruzədə digər sahələrdə bir sıra müsbət irəliləyişlər vurğulansa da, mediada bununla bağlı
faktlar çox cüzi qeyd edilir. Xüsusən Azərbaycanda mediaya dəstək ənənəsinin formalaşdığı,
kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının yüksəldilməsi, jurnalistlərin sosial
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətindəki tədbirlərdən söhbət açılmır. Pozitiv məqam kimi
yalnız «Azərbaycan Jurnalistlərinin Peşə Davranışı Qaydaları»nın təkmilləşdirilməsi və Mətbuat
Şurasının qəzetlərin birində xristianlığa qarşı yazılan yazıya reaksiyası yer alır.
Sənəddə həmçinin Mətbuat Şurasının və Milli Televiziya və Radio Şurasının bu qurumlara etnik
və milli zəmində şikayətlərin edilməməsini göstərmələri qeyd olunur. Daha sonra iddia edilir ki,
bəzi mənbələr vəziyyətin dəyişmədiyini, mətbuatın etnik, milli və dini azlıqların imicinə mənfi
təsir göstərdiyini deyirlər.
Sənəddə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müddəalarından azlıqlara mənsub
şəxslərə və öz nəzər nöqtələrini bildirən jurnalistlərə qarşı istifadə edilməsinin narahatçılıq
doğurduğu göstərilir. Azərbaycan Hökuməti hesab edir ki, məsələnin bu cür qoyuluşu, yəni hər
hansı milli azlığın nümayəndəsi ilə jurnalisti paralel müstəviyə qaldırmaq doğru deyil. Ən
azından Azərbaycan üçün yolverilən sayıla bilməz. Məsələnin izahı budur ki, AR Cinayət
Məcəlləsində jurnalistin diffamasiyaya (şərəf və ləyaqətin təhqirinə) yol verdiyi halda azadlıqdan
məhrum edilməsini nəzərdə tutan müddəalar var. Hazırda ölkədə bu məsələlərə yenidən
yanaşılmaqda və diffamasiya mühitinin formalaşması, Azərbaycan qanunvericiliyinin
diffamasiyanın şərtlərinə uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər görülməkdədir.
Məruzədə cəmiyyətdə yaşayan müxtəlif etnik, milli, dini və digər qruplara məxsus insanların
maraqlarına cavab verən nəşrlərin vacibliyini vurğulayır. Yenə də adı çəkilməyən mənbələrə
istinadla iddia olunur ki, bu sahədə vəziyyət qənaətbəxş deyil. Əsas kimi Azərbaycan KİV-lərində
Ermənistan Respublikasının mənfi işıqlandırılması götürülür və iddia olunur ki, mövcud hal guya
Azərbaycan yurisdiksiyasında olan erməni mənşəli şəxslərə qarşı ayrı-seçkiliyə gətirir.
Məsələyə münasibət bildirmək üçün bir neçə məqamı vurğulamağı vacib sayırıq:
1. Azərbaycanda mətbuat müstəqildir, onun fəaliyyətinə, hansısa mövzunu, o cümlədən
dini və milli azlıqlarla bağlı, xüsusən də erməni mənşəli vətəndaşlar barədəki cəhətləri
qabartmasına heç bir qurum müdaxilə edə bilməz. Əgər KİV və jurnalist mövzuya
yanaşarkən peşəkarlıqdan uzaqlaşırsa, açıq qərəz və hiddət nümayiş etdirirsə, bu zaman
onun hərəkəti istər «Azərbaycan Jurnalistlərinin Peşə Davranışı Qaydaları», istərsə də
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi baxımından dəyərləndirilir. Son vaxtlar bu

kimi məsələlər yarandığı təqdirdə, onların Mətbuat Şurasında müzakirəsinə üstünlük
verilir. Şura isə KİV-lərə tövsiyələrini çatdıraraq vəziyyətin yolverilməzliyini izah edir.
Məsələn, ictimai rəyə heç bir təsir göstərməyən qəzetin rəhbəri sırf məişət zəminində eyni
qəsəbədə yaşadığı şəxsin erməni mənsubiyyətini qabartmışdı. Həmin şəxs isə Mətbuat
Şurasına müraciət etmişdi. Araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, qəzetin bu
insanların erməni mənsubiyyətini qabartmasında heç bir ictimai motiv yoxdur və belə
hal peşəkarlıqdan uzaqlığa görə baş vermişdi. Nəşrə müvafiq xəbərdarlıq edilərək qarşı
tərəfdən üzr istəmək və təkzib vermək tövsiyə olundu. Tövsiyə yerinə yetirildi.
2. Azərbaycan
KİV-lərinin Ermənistan
Respublikasını
mənfi
işıqlandırmalarının
Azərbaycanda yaşayan ermənilərə təsir göstərdiyinə dair fakt yoxdur. Çünki buradakı
erməni əhali Ermənistan Respublikasına və onun rəhbərliyinə qarşı mənfi münasibətdədir
və bu münasibət olduğu üçün onlar ölkəni tərk edib Ermənistana getməyiblər. Ölkəni
tərk etməmələrinin digər səbəbi isə burada onlara qarşı göstərilən normal sivil
münasibətdir. Azərbaycan mətbuatı da mahiyyət etibarilə dinc, birgə yaşayış
prinsiplərinə sadiqdir. Mediada Bakı şəhərindəki konkret erməni ailələri ilə bağlı
materialların yazılması, onların problem və çətinlikləri ilə maraqlanılması danılmaz
faktlardır və heç bir jurnalist bu fəaliyyətinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib,
hər hansı nalayiq münasibətlə üzləşməyib. KİV-lərimiz müxtəlif qaraçı ailələrinin həyat
tərzini əks etdirən məqalələr, müsahibələr hazırlayır, hüquqlarını qabardır.
3. Azərbaycan KİV-lərinin Ermənistan Respublikasına mənfi münasibətinin mövcudluğu
təbiidir - Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizi işğal altındadır, 1 milyondan artıq
vətəndaş öz doğma yurd-yuvasından qaçqın düşüb. Dünya birliyi bu reallığı
dəyərləndirmir, işğal faktına bir növ, haqq qazandırır. İndiyədək Ermənistan
Respublikası BMT kimi nüfuzlu təşkilatın 4 qətnaməsinə məhəl qoymayıb. Dünya
dövlətləri buna qarşı mübarizə aparmırlar, belə də, Azərbaycan mətbuatının heç bir
beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayan Ermənistan Respublikasına mənfi
münasibət aşılayan materialları əslində dünyada haqq-ədalətin bərpa olunmasına
yönələn səylərə xidmət etməkdədir. Qeyd edək ki, bu materiallarda erməni milləti
faktoru qabardılmayıb, anti-təbliğat erməni lobbisinin, diaspora təşkilatlarının,
terrorçu qurumlarının fəaliyyəti üzərində qurulub, beynəlxalq ictimaiyyətin məsələyə
münasibətindəki ikili standartlar siyasəti kəskin tənqid olunub.
4. İstər Azərbaycan Mətbuat Şurası, istərsə də ölkənin müvafiq dövlət qurumları mediaya
tövsiyələrində bildirirlər ki, jurnalist adamları millətinə, irqinə, cinsinə, dilinə, peşəsinə,
dininə, yaşadığı və ya anadan olduğu yerinə görə pisləməməli, ehtiyac duyulmadıqda,
onlar haqqında bu qəbildən olan bilgiləri qabartmamalıdır. Jurnalist görüşdüyü,
haqqında yazdığı hər bir şəxsin şərəf və ləyaqətinə, şəxsi həyatının toxunulmazlığı
prinsipinə hörmətlə yanaşmalıdır. Jurnalist vətəndaşların şəxsi həyatına aid faktları,
onlar cəmiyyətin maraqlarına toxunmursa və ictimai əhəmiyyət kəsb etmirsə, özlərinin
razılığı olmadan yaya bilməz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sahədəki vəziyyət konkret
hansısa millətə, o cümlədən ermənilərə münasibətdə xüsusilə spesifik davranmağı zəruri
etmir, hansısa məxsusi tövsiyələr hazırlamağa ehtiyac yaratmır.
QAÇQINLAR (111-112-ci bəndlər)
Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuş və bu istiqamətdə ardıcıl və məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 saylı Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmas və
məşğulluğun artırılması üzrə” Dövlət Proqramı və 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 2475 saylı
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş həmin Dövlət Proqramına “Əlavələr” qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial müdafiəsində, onların mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasında
mühüm rol oynamışdır. Sonuncu çadır düşərgəsi 2007-ci ildə ləğv edilmişdir.
Ümumiyyətlə, 2001-2010-cu illər ərzində 67 qəsəbə və fərdi evlər, həmçinin 126 orta məktəb, 4
musiqi məktəbi, 40 uşaq bağçası, 45 tibb məntəqəsi, 33 rabitə evi tikilmiş, qaçqın və məcburi
köçkünlərin istifadəsinə verilmişdir.
2009-2010-cu illər ərzində məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin salınması və çoxmərtəbəli
yaşayış binalarının tikilməsi məqsədilə 206,6 milyon manat həcmində vəsait sərf edilmişdir.
2009-2010-cu illər ərzində qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə
649 milyon manat vəsait sərf edilmişdir.
Məcburi köçkünlər üçün tikilən qəsəbələr və oraya giriş-çıxış yolları Ermənistanla Azərbaycan
silahlı qüvvələrinin təmas xəttindən ən azı 10-15 kilometr aralıda yerləşir və orada
məskunlaşmış insanların həyatı üçün heç bir təhlükə yaratmır.
Məruzədə qeyd edildiyindən fərqli olaraq, kənd yerlərində məskunlaşan əmək qabiliyyətli
məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyətinin iş tapmaq imkanları vardır.
Belə ki, kənd rayonlarında məskunlaşan məcburi köçkünlərə öz kəndli fermer təsərrüfatlarını
yaratmaq üçün dövlət və bələdiyyə torpaqlarından onlar torpaq sahələri ayrılır.
Məcburi köçkünlərin məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə onlara müvəqqəti istifadə üçün
dövlət və bələdiyyə ehtiyat fondlarından təxminən 50 min hektar torpaq sahəsi ayrılmış, 45
min məcburi köçkünün əhatə olunduğu 760 fermer təsərrüfatı yaradılmışdır.
ƏMƏK HÜQUQLARI (76-78-ci və 81-ci bəndlər)
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyə əsasən müvafiq fərdi icazələrin verilməsi və ya
müddətlərinin uzadılması ilə bağlı müraciətlər haqqında qərar 7 iş günü ərzində qəbul
edilməlidir.
Fərdi icazələrin verilməsi və müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciətlərə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdə baxılır və hər
hansı şəkildə müvafiq qərar verilməsinin gecikdirilməsi mümkün deyildir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən və təşkilati-hüquqi formasından asılı
olmayaraq müəssisə, idarə və təşkiltlarda çalışan və qanunun tələblərinə uyğun olaraq əmək
münasibətləri quran əməkçi miqrantlar Azərbaycan vətəndaşı olan işçilərlə eyni əmək
hüquqlarına malikdirlər və əmək hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar əməkçi miqrantlardan
Dövlət Əmək Müfəttişliyinə müraciət daxil olmamışdır.
MİLLİ/ETNİK AZLIQLAR

İndiyə qədər Azərbaycanda milli (etnik) azlıqlarla bağlı 47 QHT qeydiyyata alınmışdır.
01.07.2008-ci il tarixdən 04.02.2011-ci il tarixədək olan dövr ərzində anası Rusiya
Federasiyasının vətəndaşı və milliyyətcə çeçen olan 4 uşağın doğumunun dövlət qeydiyyatı
aparılmışdır.
01.07.2008-ci il tarixdən 04.02.2011-ci il tarixədək ölkənin qeydiyyat orqanlarında hər iki
valideyni qaraçı olan 6 və ya yalnız anası qaraçı olan 3 uşağın doğumu qeydə alınmışdır.
Bütün hallarda qanunvericiliklə tələb olunan sənədlər təqdim olunduqda doğumun qeydə
alınması təmin edilir.

