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PRES-RELİZ – 2017

MAGİYA  ictimai  birliyi  2017-ci  il  ərzində  müxtəlif hökümət,  qeyri-hökümət  və  beynəlxalq
təşkilatlar ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı layihələri (tədbirləri) uğurla həyata keçirmişdir:
1. MAGİYA ictimai  birliyi  08  aprel  tarixində  Lənkəran  şəhərindəki  ofisində  Niderland  Xarici  İşlər

Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə (9999 AZN) Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata keçirilən
“İnsan  Haqlarının  İnkişafı,  Demokratikləşmə  və  Yaxşı  İdarəetmə  Proqramı” çərçivəsində
“Haqlarımızı bilək, hüquqlarımızı qoruyaq” adlı regional layihənin bitməsi ilə əlaqədar mətbuat
konfransı təşkil etmişdir.  Tədbirdə 20 nəfərə yaxın KİV, hökumət,  QHT və Gənclər təşkilatlarının
nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbir zamanı təşkilatın nümayəndələri iştirakçılara mövcud layihənin
uğurları  və  davamlı  nəticələri  barədə  qısa  məlumatlar  vermişlər.  Layihənin  məqsədi  insan  haqları
barədə təsəvvürləri yüksəltmək üçün televiziyada ictimai müzakirələr vasitəsi ilə ictimaiyyətin hüquqi
bilik və təcrübəsini genişləndirmək, onların bu sahədə məlumatlılığını artırmaq, bütövlükdə əhalinin
hüquqi  maarifləndirilməsinə  və  məlumatlandırılmasına  dəstək  verməkdən ibarət  olmuşdur.  Tədbir
zamanı bəzi iştirakçılar cari layihə barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər
ki, gələcəkdə də, ictimaiyyət üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı
olardı.  Sonda  hamı  ictimaiyyətin  hüquqi  bilik  və  bacarıqlarının  gücləndirilməsinin  yüksəldilməsi
istiqamətində  göstərdiyi  diqqət  və dəstəyə  görə layihənin donoruna minnətdarlıq  etdi.  Layihə  üzrə
televiziya  verilişlərini  izləmək  istəyənlər  “Youtube”  internet  portalına  müraciət  edə  bilər  (“Erkən
nikahlar və boşanma halları, nikah müqaviləsi, aliment öhdəlikləri və ər-arvadın əmlak mübahisələri”,
5  fevral  2017-ci  il,  https://www.youtube.com/watch?v=LdTMSRBH74c&t=387;  “Miras  əmlakının
bölgüsü  və  vərəsəlik  mübahisələri”,  12  fevral  2017-ci  il,  https://www.youtube.com/watch?
v=hBsvsVQn9-k&t=13s;  “Qonşuluq  hüququ  və  mülkiyyət  mübahisələri”,  19  fevral  2017-ci  il,
https://www.youtube.com/watch?v=uYNNVcUgSiM&t=37s; “Məhkəmə  instansiyaları  və  onlara
müraciət etmə qaydaları”, 5 mart 2017-ci il, https://www.youtube.com/watch?v=29abLiGUAe8; “Yol
nəqliyyat  qaydaları  və  ictimai  təhlükəsizlik”,  12 mart  2017-ci  il,  https://www.youtube.com/watch?
v=7TRirmoJyFU&t=57s).
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2. MAGİYA ictimai  birliyi  13-14 may tarixlərində  Astara  şəhərində  Şindan oteldə  “Erkən nikahın
iştirakçıları  potensial  insan  alveri  qurbanlarıdır” layihəsi  çərçivəsində  Azərbaycan
Respublikasının 6 müxtəlif rayonundan (Astara, Biləsuvar, Cəlilabad, Lerik, Masallı və Yardımlı) olan
25 nəfər gənc üçün Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi (4661
AZN) ilə 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 19 nəfər qız və 6 nəfər oğlan iştirak
etmişdir.  Təlim  kursunda  təşkilatın  heyətindən  başqa,  Astara  rayon  Gənclər  və  İdman  İdarəsinin
nümayəndəsi cənab Elnur Qurbanlı da iştirak etmiş və gənclərlə öz bilik və təcrübələrini bölüşmüşlər.
Təlim  kursunda  heyətlə  iştirakçılar  arasında  erkən  nikahlar  və  insan  alveri mövzusunda bir  sıra
məsələlər  –  “Erkən nikah nədir,  erkən nikahlar  üzrə dünya və ölkə statistikası, Erkən nikahın
səbəbləri,  fəsadları  və  profilaktikası:  milli  qanunvericilikdə  nikah  yaşının  təfsiri,  İnsan  alveri
haqqında  ümumi  məlumat:  insan  alveri  qurbanları  kimlərdir  –  risk  qrupları,  İnsan  alverinin
başvermə səbəbləri və insan alverinə cəlbetmə yolları, İnsan alveri kontekstində mənşə, tranzit və
təyinat  ölkəsi  anlayışları,  redmissiya  və  repatriasiya,  İnsan  alveri  qurbanlarının  ehtiyacları  və
problemləri,  onlarla davranış və ünsiyyət  qaydaları,  İnsan alveri  qurbanlarının reabilitasiyası  –
əsas  prinsiplər,  insan  alveri  qurbanlarına  qarşı  stereotiplərin  aradan  qaldırılması,  qurbanların
inteqrasiya və reinteqrasiya məsələləri, İnsan alveri ilə mübarizə yolları: Aidiyyəti qurumlar, QHT-
lər və KİV-lər arasında əməkdaşlıq, Miqrant kimdir: qanuni və qeyri-qanuni miqrantlar, Miqrasiya
nədir: emiqrasiya və immiqrasiya prosesləri – viza və deportasiya anlayışları” müzakirə olunmuşdur.
Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup
müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya
ərzində  mövzularla  bağlı  bir-çox  sosial  çarxlar  izlənilmişdir.  Təlim  kursunun  sonunda  bütün
iştirakçılara  müvafiq  bukletlər  və  sertifikatlar  təqdim  edilmişdir.  Sonda  bütün  iştirakçılar  cənub
bölgəsində gənclər üçün belə bir mühüm layihənin həyata keçirilməsini təmin etdiyi üçün Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdarlıq etmişlər.    

 

3. MAGİYA ictimai birliyi 20-21 may tarixlərində Masallı şəhərində Masallı mehmanxanasında “Erkən
nikahın  iştirakçıları  potensial  insan  alveri  qurbanlarıdır” layihəsi  çərçivəsində  Azərbaycan
Respublikasının 2 müxtəlif rayonundan (Biləsuvar və Masallı) olan 25 nəfər gənc üçün Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi (4661 AZN) ilə 2 günlük təlim kursu
təşkil  etmişdir.  Təlim  kursunda  9  nəfər  qız  və  16  nəfər  oğlan  iştirak  etmişdir.  Təlim  kursunda
təşkilatın heyətindən başqa, Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi cənab Camal Manafov və
Baş məsləhətçi  Emin Nüsrətov da iştirak etmiş və gənclərlə öz bilik və təcrübələrini  bölüşmüşlər.
Təlim  kursunda  heyətlə  iştirakçılar  arasında  erkən  nikahlar  və  insan  alveri mövzusunda bir  sıra
məsələlər  –  “Erkən nikah nədir,  erkən nikahlar  üzrə dünya və ölkə statistikası, Erkən nikahın
səbəbləri,  fəsadları  və  profilaktikası:  milli  qanunvericilikdə  nikah  yaşının  təfsiri,  İnsan  alveri
haqqında  ümumi  məlumat:  insan  alveri  qurbanları  kimlərdir  –  risk  qrupları,  İnsan  alverinin
başvermə səbəbləri və insan alverinə cəlbetmə yolları, İnsan alveri kontekstində mənşə, tranzit və
təyinat  ölkəsi  anlayışları,  redmissiya  və  repatriasiya,  İnsan  alveri  qurbanlarının  ehtiyacları  və
problemləri,  onlarla davranış və ünsiyyət  qaydaları,  İnsan alveri  qurbanlarının reabilitasiyası  –



əsas  prinsiplər,  insan  alveri  qurbanlarına  qarşı  stereotiplərin  aradan  qaldırılması,  qurbanların
inteqrasiya və reinteqrasiya məsələləri, İnsan alveri ilə mübarizə yolları: Aidiyyəti qurumlar, QHT-
lər və KİV-lər arasında əməkdaşlıq, Miqrant kimdir: qanuni və qeyri-qanuni miqrantlar, Miqrasiya
nədir: emiqrasiya və immiqrasiya prosesləri – viza və deportasiya anlayışları” müzakirə olunmuşdur.
Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup
müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya
ərzində  mövzularla  bağlı  bir-çox  sosial  çarxlar  izlənilmişdir.  Təlim  kursunun  sonunda  bütün
iştirakçılara  müvafiq  bukletlər  və  sertifikatlar  təqdim  edilmişdir.  Sonda  bütün  iştirakçılar  cənub
bölgəsində gənclər üçün belə bir mühüm layihənin həyata keçirilməsini təmin etdiyi üçün Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdarlıq etmişlər.    

 

4. MAGİYA  ictimai  birliyi  27-28  may  tarixlərində  Lənkəran  şəhərində  AB  Qala  otelində  “Erkən
nikahın  iştirakçıları  potensial  insan  alveri  qurbanlarıdır” layihəsi  çərçivəsində  Azərbaycan
Respublikasının 5 müxtəlif rayonundan (Astara, Biləsuvar, Lənkəran, Masallı və Sabirabad) olan 25
nəfər gənc üçün Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə  dəstəyi (4661
AZN) ilə 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 13 nəfər qız və 12 nəfər oğlan iştirak
etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa, Lənkəran şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəis
müavini  cənab Elbəy Fətəliyev  də iştirak etmiş və gənclərlə  öz bilik və təcrübələrini  bölüşmüşlər.
Təlim  kursunda  heyətlə  iştirakçılar  arasında  erkən  nikahlar  və  insan  alveri mövzusunda bir  sıra
məsələlər  –  “Erkən nikah nədir,  erkən nikahlar  üzrə dünya və ölkə statistikası, Erkən nikahın
səbəbləri,  fəsadları  və  profilaktikası:  milli  qanunvericilikdə  nikah  yaşının  təfsiri,  İnsan  alveri
haqqında  ümumi  məlumat:  insan  alveri  qurbanları  kimlərdir  –  risk  qrupları,  İnsan  alverinin
başvermə səbəbləri və insan alverinə cəlbetmə yolları, İnsan alveri kontekstində mənşə, tranzit və
təyinat  ölkəsi  anlayışları,  redmissiya  və  repatriasiya,  İnsan  alveri  qurbanlarının  ehtiyacları  və
problemləri,  onlarla davranış və ünsiyyət  qaydaları,  İnsan alveri  qurbanlarının reabilitasiyası  –
əsas  prinsiplər,  insan  alveri  qurbanlarına  qarşı  stereotiplərin  aradan  qaldırılması,  qurbanların
inteqrasiya və reinteqrasiya məsələləri, İnsan alveri ilə mübarizə yolları: Aidiyyəti qurumlar, QHT-
lər və KİV-lər arasında əməkdaşlıq, Miqrant kimdir: qanuni və qeyri-qanuni miqrantlar, Miqrasiya
nədir: emiqrasiya və immiqrasiya prosesləri – viza və deportasiya anlayışları” müzakirə olunmuşdur.
Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup
müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya
ərzində  mövzularla  bağlı  bir-çox  sosial  çarxlar  izlənilmişdir.  Təlim  kursunun  sonunda  bütün
iştirakçılara  müvafiq  bukletlər  və  sertifikatlar  təqdim  edilmişdir.  Sonda  bütün  iştirakçılar  cənub
bölgəsində gənclər üçün belə bir mühüm layihənin həyata keçirilməsini təmin etdiyi üçün Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdarlıq etmişlər.    

 



5. MAGİYA ictimai  birliyi  10-12 noyabr  tarixlərində  Lənkəran şəhərində yerləşən  AB Qala otelində
Azərbaycanın 18 yaşayış məntəqəsindən (Ağstafa,  Bakı, Balakən, Bərdə, Gədəbəy, Qazax, Qəbələ,
Quba, Qusar, Laçın, Lənkəran, Neftçala, Sabirabad, Salyan, Sumqayıt, Şəki, Yardımlı, Zərdab) olan
26  nəfər  gənc  üçün  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Gənclər  Fondunun  maliyyə
dəstəyi  ilə  (6000  AZN)  “Məişət  zorakılığına  qarşı  mübarizədə gənclərin  səfərbər  edilməsi”
mövzusunda 3 günlük təlim kursları təşkil etmişdir. Təlim kurslarında 11 nəfər oğlan və 15 nəfər qız
iştirak  etmişdir.  Qeyd  edək  ki,  təlim  kurslarından  öncə  Azərbaycanın  36  müxtəlif  yaşayış
məntəqəsindən  (Abşeron, Ağstafa, Bakı, Balakən, Bərdə,  Biləsuvar,  Cəbrayıl, Daşkəsən, Füzuli,
Gədəbəy, Hacıqabul,  Xaçmaz, Xanlar,  İsmayıllı,  Qazax, Qəbələ,  Quba,  Qusar,  Laçın,  Lənkəran,
Masallı, Mingəçevir, Naxçıvan, Neftçala, Oğuz, Sabirabad, Salyan, Siyəzən, Sumqayıt, Şəki, Şəmkir,
Tovuz, Yardımlı,  Yevlax,  Zəngilan,  Zərdab)  78  nəfər  gənc  ərizəçi  (39  oğlan  və  39  qız)  təlim
kurslarında  iştirak  etmək  üçün  təşkilata  müraciət  etmişdir. Təşkilatın  heyətindən  başqa  təlim
kurslarında qonaq qismində Lənkəran şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini cənab Elbəy
Fətəliyev,  ekspert  qismində  Ombudsman  Aparatının  Cəlilabad Regional  Mərkəzinin  rəhbəri cənab
Ziya İsmayılov, təlimçi qismində isə “Lənkəran Hüquq Mərkəzi” MMC-nin direktoru cənab Ehtiram
Fəttayev iştirak edərək özlərinin şəxsi bilik və təcrübələrini gənclərlə bölüşmüş və iştirakçı gənclərin
suallarını cavablandırmışlar. Təlim kurslarında heyətlə iştirakçılar arasında məişət zorakılığı və onun
formaları sahəsində  bir  çox mövzular –  “Ailədaxili  zorakılıq  nədir?  Kimlər  məişət  zorakılığının
qurbanları hesab olunur? Ailədaxili  zorakılığla əlaqədar BMT-nin və Avropa Şurasının statistik
məlumatları, Azərbaycanda məişət zorakılığı ilə bağlı mövcud statistika, İnsan alverinə rəvac verən
ailədaxili  zorakılığa  dair  DİN-nin müvafiq statistikası  və  onun təhlili,  Ailə-məişət  münaqişələri
zəminində baş verən cinayət hadisələrinin statistikası və onun təhlili, Qadınlara qarşı zorakılığla
bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin statistikası və onun təhlili, Ailələrdə
qadınlara  qarşı  zorakılıq  səbəbindən  baş  verən  ölüm  və  intihar  hallarının  təhlili,  Ailədaxili
zorakılığın  qurbanlarının  ehtiyacları  və  qurbanlara  göstərilə  biləcək  yardım  formaları,  Məişət
zəmnində baş verən ailədaxili zorakılıq və onun səbəblərininin araşdırılması, Məişət zəmnində baş
verən ailədaxili  zorakılıq və onun fəsadlarının qiymətləndirilməsi, Ailədaxili zorakılıq və onunla
mübarizə: milli və beynəlxalq təcrübə, Məişət zorakılığı və onun formaları ilə mübarizə sahəsində
hüquqi savadsızlıq probleminə qarşı maarifləndirmə və məlumatlandırma kampaniyalarının təşkili
mexanizmləri,  Məişət zorakılığı  və  onun  formaları ilə  mübarizə  sahəsində  təklif  və  tövsiyələr,
Azərbaycanda ailədaxili zorakılığla mübarizə sahəsində aidiyyəti qurumların və QHT-lərin yeri və
rolu” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı heyət interaktiv qrup müzakirələri, debatlar,
simulyasiyalar, təqdimatlar, fokus qrup müzakirələri, rol oyunları və enercayzerlər kimi bir çox təlim
metodlarından geniş istifadə etmiş, eləcə də, bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı müxtəlif sosial
çarxlar  izlənilmişdir.  Təlim kursunun sonunda bütün iştirakçılara  sertifikatlar,  məişət  zorakılığı  və
onun formaları barədə müvafiq təqdimatlar təqdim edilmişdir. Sonda iştirakçılar və təşkilatçılar, eləcə
də  qonaqlar  və  ekspertlər  layihə  ilə  bağlı  öz  fikirlərini  bildirmiş  və  donora  –  Azərbaycan
Respublikasının  Prezidenti  yanında  Gənclər  Fonduna  gənclər  üçün  belə  bir  aktual  layihənin
reallaşdırılmasını təmin etdiyi  üçün minnətdarlıq etmişlər.  Qeyd edək ki, layihənin məqsədi  ölkədə



məişət zorakılığı və onun formaları ilə mübarizə sahəsində regionlardakı gənclərin, xüsusilə də, gənc
ailələrin, eləcə də risk qruplarının (məsələn, erkən nikahın iştirakçıları, yeniyetmələr, uşaqlar və s.)
geniş maarifləndirilməsi və məlumatlandırılmasından ibarət olmuşdur.    

 

MAGİYA ictimai birliyinin Mətbuat Katibliyi

29 dekabr, 2017-ci il


