AZЯRBAYCAN
Minaların Qadağan Olunması haqqında
Конвенсийа
Ещтийатынын топланмасы

Цзв дюvlət deyil

Йайылма

PЯМ, ТЯМ вя MPQ

Qiymətləndirilmiş чirklənmə sahəsi

287km2 və Ermənistan tərəfindən zəbt olunmuş ərazi

2007-ci ildə minadan təmizləmə

Minalanmış sahələrin təmizlənməsi: 2.1km2 (2006: 2.1km2)
Dюйцш sahəsinin təmizlənməsi: 4.1km2 (2006: 5.5 km2)
Сащянин ləğv edilmяси/азалдылмасы: 12.2km2 (2006: 12.5km2)

2007-ci ildə Mina/MPQ iткиляри

Цmumi: 32 (2006:17)
мinalar (2006: 14)
касетли суrsat: 2 (2006: 0)
дigər MPQ: 11 (2006: 3)
нaməlum qurğular: 1 (2006: 0)

Иtкиlərin təhlili

Юlənlər: 10 (2006: 2)
Yaralananlar: 22 (2005: 15)

Mina/MPQ гурбанларынын сайы

Məlum deyil, lakin ən azı 1,900

МТИ имканлары

Artmışdır, lakin hələ də mцvafiq deyil

2007-ci ildə xidmətlərin эюстярилмяси

Artmışdır, lakin hələ də mцvafiq deyil

2007-ci ildə мinaлар ялейщиня fəaliyyətin
maliyyələşdirilməsi

Beynəlxalq: $3.7 milyon (2006: $4.8 milyon)
Milli: $2.2 milyon (2006: $1.2 milyon)

2007-ci ilin May ayından bəri əsas nailiyyətlər

2007-ci ildə ANAMA tərəfindən ərazinin ixtisara salınması
barədə yeni davamlı əməliyyat proseduru qəbul
olunmuşdur. Neft gəlirləri hesabına maliyyələşdirilən sosialiqtisadi инкишаф barədə hюкуmət proqramı 2006-2007-ci
illərdə 13 tibb mərkəzinin inşası ilə nəticələndi. 2008-ci ilin
May ayında GICHD-nin qiymətləndirmə komandası
Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən Qafqaz və
Mərkəzi
Asiyada
mina
hərəkatının
regional
qiymətləndirilməsi цчцn Azərbaycana səfər etdi.

Məruzə edilməyib

Minaların Qadağan Olunma Siyasəti
Azərbaycan Respublikası Minaların Qadağan Olunması haqqında Mцqaviləyə qoşulmamışdır. Son
illərdə Azərbaycan minalarын qadağaн олунмасына bюyцk dəstək və mina məsələlərini mцzakirə

etmək цçцn hazır olduğunu эюstərmişdir. Буна baxmayaraq Азярбайъан Ermənistanla mцnaqişə
сонна йетмяйянядяк Mцqaviləни qəbul edə bilməyəcəyini bildirmишдир. 1
2008-ci ilin Mart ayında Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq bildirмишdiр ki, Erməniстанла мцnaqişə
həll edilməyənə qədər Azərbaycanın bu Sazişə qoşula bilməyəcəyinə baxmayaraq, “Azərbaycan
humanitar mina problemlərinin qlobal səviyyədə həll olunmasını dəstəkləyir. Azərbaycan Ottava
Konvensiyasının prinsiplərini və fəlsəfəsini tam dəstəkləyir. Azərbaycan milli səviyyədə юhdəliklərini
yerinə yetirməyə və buna юz yardımlarını gюstərməyə hazırdır.” 2
2008-ci ilin Fevral ayında Азярбайъан Яразиляринин миналардан тямизлянмяси цзря Мilli Agentliyin
(ANAMA) başчısı билdирмишдир ki, “Цmumi qlobal tərksilah siyasətinə uyğun olaraq Azərbaycan
hюkцməti mina hərəkatı qanunvericiliyi və standartlarının yaradılmasına zəruri əhəmiyyət verir və
bunun цzərində daimi olaraq чalışır.” 3
5 Dekabr 2007-ci ildə Azərbaycan BMТ Baş Assambleyasının Minalarын Qadağaн Siyasətinin
universallaşdırılması və tam həyata keçirilməsini tələb edən 62/41 saylı illik Qətnaməsinin лещиня səs
verdi вя о, цчцncц ildир ки, бу qətnaməляри dəstəkləйiр.
2005-ci ilin İyun ayında Azərbaycan Конвенсийанын 7-ci Maddəси цзря юзцнцн məruzəsini кюнцллц
təqdim etməyi nəzərdən keчirdiyini билдирмиш, lakin 2008-ci ilin Avqust ayına qədər бу баш
вермямишдир. 4
Azərbaycan 2007-ci ilin Noyabr ayında Цзв Dюvlətлярин Səkkizinci Yığıncağında iştirak etməмиш,
2008-ci ilin iyun ayında Cenevrədə Daimi Komitənin sessiyalararası yığıncaqlarında mцşahidəчi
kimi iştirak etсяdя heч bir hesabat вермямишдир.
2007-ci ilin Noyabr ayında Azərbaycandan olan vətəndaş cəmiyyəti və KİV nцmayəndələri Ukrayna
Sцlh Məramlı Asсosиasiyası ilə əməkdaşlıq edən QHT олан Ъenevrə Чağırışı tərəfindən Кiyevdə
(Ukrayna) təşkil olunmuş пiyadaлар əleyhinə мinalardan аzad Cənubi Qafqaz adlı regional
seminarda iştirak etdilər. 5
Azərbaycan Adi Silahlar цzrə Konvensiyaya qoşulmayıb. O, 2008-ci ilin may ayında Касетли Silahlar
цzrə Dublin Diplomatik Konfransında iştirak etməмишdiр.
Istehsal, Юtцрцлmə, Saxlanılma və İstifadə etmə
Azərbaycan bir нечя дяфя билдирмишдир ki, o, piyadaлар əleyhinə minaları istehsal və ya ixrac etmir.
2005-ci ilin İyun ayında Azərbaycan билдирмишдир ki, “o, piyada əleyhinə minaların istehsal

Rəsmilər 2005-ci ildən bəri Конвенсийа иlə əlaqədar müsbət hesabatlar vermişdir. bax Landmine Monitor
Hesabatı 2006. səh. 842–843.
2 Xarici İşlər Nazirliyiнин Təhlцkəsizlik İşləri Şюbəsinin İkinci Katibi Hikmət Hacıyevin 3 Mart 2008-ci il
tarixində Azərbaycan İctimai Televiziyasındaкы чıxışı. Миналар Ялейщиня Азярбайъан Кампанийасы Иътимаи
Бирлийи тяряфиндян тяшкил олунмуш bir saatlıq tok şou Azərbaycanda və dцnyada mina problemляриня щяср
олунмушдур. Digər рясми qonaqlar ANAMA-nın üç rəsmisi idi.
3 ANAMA-nın direktoru Nazim İsmayılovла mцsahibə. 21 Fevral 2008
4 Azərbaycanın Hesabatı, Konvensiyanın Цmumi Statusu və Fəaliyyəti цzrə daimi Komitə, Cenevrə, 13 iyun
2005
5 Cenevrə Чağırışı, “Piyadaлар əleyhinə мinalardan azad Cənubi Qafqaz uğurunдa Birinci Regional Seminar.”
Mətbuat buraxılışı, Cenevrə, 18 Dekabr 2007.
1

olunmamasıнын və ещтийатынын toplanmamasının tərəfdarıdır”. 6 Azərbaycanın mina ehtiyatı Sovet
еrasinin mirasıdır, lakin minaların sayı və nюvц məlum deyil.
Rəsmilər bildirмишlər ki, Azərbaycan 1994-cц ildə Ermənistanla aчıq mцnaqişə başa чatdıqdan сонра
piyadaлар əleyhinə minalardan istifadə etməmişdir və gələcəkdə də onlardan istifadə etmək istəmir,
lakin беля бир щалы istisna etmir. 7 Landmine Monitor Azərbaycanın piyadaлар əleyhinə minaların
istehsalı, ticarəti və ya istifadəsi ilə əlaqədar hansı spesifik tədbirlər həyata keчirdiyindən xəbərdar
deyil.
Azərbaycan rəsmiləri təsdiq etmişdir ki, Ermənistan qцvvələri son illərdə piyadaлар əleyhinə
minalardan istifadə etmişdir, lakin Landmine Monitor buну sцbuta yetirə bilməmişdir. 2007-ci ilin
dekabr ayında ANAMA-nın direktoru Ermənistanı Təmas Xətti (ТХ) boyunca minalardan istifadə
etməkdə gцnahlandırmışdır. O, bildirmişdir ki, Ermənistan Silahlı Qцvvələri son 6-7 il ərzində hərbi
əməliyyatlarda piyada və tank əleyhinə minalardan istifadə etmişdir” və buну mina təmizləmə
bюlmələri цзяринdə 2003-cц il Ermənistan istehsalı olan minalar aşkar etmişdir. 2007-ci ilin dekabr
ayında TX -də Ermənistan истещсалы олан minaların aşkar edilməsi halları hələ də araşdırılır.8
Bunунла ялагядар 2008-ci ilin Mart ayında, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirmişdir ki,
“Ermənistan hərbi qцvvələri zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərində geniş miqyasda minalardan
istifadə edirlər və hətta indi дя onlar bu ишlə məşğuldurlar.” 9
Mina/MPQ Problemi
Azərbaycan 1988-1994-cц illərdə Ермянистанла mцharibə nəticəsində minalar və mцharibənin
partlayıcı qalıqları (MPQ) ilə чirklənmişdir. 10 Azərbaycanın nəzarət etdiyi ərazidə xцsusilə Fцzuıli
rayonunda minaларла yцksək чirklənmə aşkar edilmişdir. 11 Burada чохлу miqdarda atılmış partlayıcı
silahlar(APS) vardır, бундан башга Aьstafa rayonu Saloğlu кяндиндя keчmiş SСРИ silah anbarı
ərazisində (SAƏ) və onun ətrafında silah sцrsatа раст эялинир. 12
Чirklənmənin цmumi tədqiqi 2001-ci ildə aparılmışdır, bundan sonra 18 rayonda minaların təsirinin
araşdırılması (MTA) 2002-ci ilin sentyabr ayından 2003-cц ilin iyun ayına qədər aparılmışdır. MTA
18 rayonda 480 mina təsirinə məruz qalmış icmanı və 163 MPQ təsirinə məruz qalmış icmanı
mцəyyənləşdirmişdir. Цmumi olaraq 970 şцbhəli təhlцkəli ərazinin (ŞTƏ) 500.000-dən чox insana
təsir vurduğu məruzə edilmişdir. 13
MTA-nın nəticəsi Ermənistanla təmas xətti və sərhəd boyunca yerləşən 736km2 mina və MPQ ilə
чirklənmiş torpağın чirklənmə səviyyəsini “geniş” olaraq qiymətləndirdi”. 14 2006-cı ilin sonunda
ANAMA mina və MPQ təsirinə məruz qalmış 11 rayonun yerli orqanlarının dəstəyi ilə aparılmış
tədqiqata əsaslanaraq чirklənmənin цmumi həcmini 306 km2-ə qədər ixtisara saldı. Bu dцzəliş
edilmiş rəqəmə MTA tərəfindən mцəyyənləşdirilməmiş ərazilər daxil idi. Hesablama 2007-ci ilin
sonunda torpağın azad edilməsi cəhdləri nəticəsində 287km2 -ə qədər ixtisar edildi. ANAMA юz

6 Azərbaycanın Hesabatı, Konvensiyanın Цmumi Statusu və Fəaliyyəti цzrə daimi Komitə, Cenevrə, 13 iyun
2005.
7 Bax Landmine Monitor Hesabatı 2006, səh. 844.
8 Nazim İsmayılov: “Istehkamчılar təmas xəttində “Ermənistanda hazırlanmış“ minalar aşkar etdilər,” Azərи
Press Agentliyi, 18 dekabr 2007, www.en.apa.az
9 Hikmət Hacıyevin чыхышы, Xarici İşlər Nazirliyi, İctimai TV, 3 Mart 2008.
10 bax Landmine Monitor Hesabatı 2007, səh. 782.
11 Əziz Əliyev tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, İnformasiya цzrə Menecer, ANAMA, 3 iyun
2008.
12 Eyni.
13 ANAMA, “Problemin Əhatə dairəsi,” www.anama.bakı.az
14 ANAMA “Mina fəaliyyəti цzrə Azərbaycan Milli Agentliyi 2008,” Bakı, 2008, səh. 6.

Təlim, Tədqiqat, və Keyfiyyətə Təminat Bюlməsinin tədqiqat komandasından istifadə edərək
rəqəmlərə dцzəliş etməyə davam edir. 15
Ermənistan tərəfindən ишьал olunmuş ərazilərdə mina/MPQ probleminin əhatə dairəsi məlum deyil.
Ermənistan qцvvələrinin nəzarəti altında olan Dağlıq Qarabağ, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laчın, Qubadlı
və Zəngilan, o cцmlədən, Ağdamın bir hissəsi, Fцzuli və Tərtər rayonlarında 350km2-dən 830km2-ə
qədər geniş mina/MPQ чirklənməsinin mюvcud olması gюzlənilir. 16
Aьstafa rayonundakı keчmiş Sovet hərbi bazası ətrafında geniş bir ərazi partlayıcı силащлар ilə
yцksək səviyyədə чirklənmişdir. Saloğludakı SAƏ 138 bunkerdən ibarətdir. 1991-ci ildə Azərbaycan
mцstəqillik əldə edən zaman anbar ərazidən чıxan Sovet ordusu tərəfindən partladıldı və on minlərlə
silah sцrsat 44km2 əraziyə dağıdıldı. 17
Юlkədəki чirkləmənin ən bюyцk təsiri otlaq və əkin sahələrinə dəydi (həm yağışla qidalanan həм də
suварылан sahələr), baxmayaraq ki, bəzi yollar və su mənbələri mina və MPQ-lərin mюvcud olması
nəticəsində bağlanmışdır. 18
Mina Fəaliyyəti Proqramı
Koordinasiya və İdarəetmə
ANAMA 1998-ci ilin iyul ayında юlkədə mina hərəkatının bцtцn aspektlərini nəzərdən keчirmək
məqsədilə Prezident Fərmanı əsasında yaradılmışdır. 19 Mцxtəlif Nazirliklərdən olan
nцmayəndələrdən ibarət olan Birgə İşчi Qrupu ANAMA-ya mцntəzəm olaraq təlimat vermək
məqsədilə 1999-cu ildə yaradılmışdır, lakin ehtiyac olmaması səbəbindən 2005-ci ildən bəri
toplanmamışdır. ANAMA ikitərəfli qaydada əlaqədar nazirliklər və dюvlət orqanları ilə
əlaqədədir. 20
1999-cu ildən bəri BMT İnkişaf Proqramı (БМТ ИП) ANAMA-ya dəstək vermişdir. 21 БМТ ИП
Azərbaycanda mina hərəkatı цчцn gizli fondu idarə edir, lakin 2005-ci ildən bəri texniki məsləhətчi
verməmişdir. 22
ANAMA mina hərəkatının idarə olunmasını Bakıda yerləşən qərargahı, Fцzulidəki regional ofisi,
Xanlardakı regional təlim mərkəzi və Aьstafa, Ağcabədi və Tərtər rayonlarındakı цч əməliyyat
mərkəzi vasitəsilə həyata keчirir. 23 ANAMA Mina Hərəkatı цzrə İnformasiya İdarəetmə Sisteminin
(İMSMA) kюhnə versiyasından istifadə etməyə davam edir, 24 baxmayaraq ki, İMSMA-nın sonuncu
versiyasının 2008-ci ilin sentyabr ayına qədər quraşdırılması цzrə planlar var. 25
Milli mina fəaliyyətinin qanunvericiliyi və standartları

Eyni.
Eyni.
17 NATO Texniki Xidmət və Təchizat Agentliyi, “Azərbaycanda ПЩС Təmizləmə Layihəsi 16 ay
uzadılacaqdır,” Iyun 2007, www.namsa.nato.int.
18 Nigar Vahabova tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, Planlaşdırma və İnkişaf цzrə məsul
şəxs, ANAMA, 3 Iyul 2008.
19 Prezidentin 854 saylı Fərmanı, 18 Iyul 1998.
20 Nazim Ismayılovla telefon mцsahibəsi, ANAMA, 22 Iyul 2008.
21 bax Landmine Monitor Hesabatı 2007, səh. 783.
22 Nazim Ismayılovla mцsahibə, ANAMA, Bakı, 19 Iyun 2008; həmçinin bax Landmine Monitor Hesabatı
2005, səh. 668.
23 Nazim Ismayılovla mцsahibə, ANAMA, Bakı, 19 Iyun 2008.
24 ANAMA “Mina fəaliyyəti цzrə Azərbaycan Milli Agentliyi 2008,” Bakı, 2008, səh. 20.
25 Əziz Əliyevlə telefon mцsahibəsi, ANAMA, 3 Iyul 2008.
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Qцvvədə olan heч bir milli mina fəaliyyəti qanunvericiliyi yoxdur, baxmayaraq ki, bunun layihəsi
2002-ci ildən bəri mövcuddur. 26 Milli mina hərəkatı standartları 2000-ci ildə hazırlanıb və sonra
2006-cı ildə beynəlxalq Mina Hərəkatı Standartları ilə daimi əməliyyat prosedurları ilə birgə
dцzəlişlər edilmişdir. Bu vaxtdan bəri heч bir əsaslı dəyişiklik edilməmişdir, baxmayaraq ki,
torpaqların azad olunmasını idarə edən əlavə, mцvəqqəti standartlar hazırlanmış və qəbul
olunmuşdur. Torpaqların azad olunması цчцn əsas kriteriya torpaqlardan hadisəsiz bir neчə il
istifadə etməkdir. Prosedur əlavə sonrakı inkişaflardan asılıdır. 27 DƏP-ları daimi olaraq nəzərdən
keчirilir. 2007-ci ildə ərazinin ixtisara salınması ilə əlaqədar yeni DƏP qəbul olunmuşdur. 28
Strateji mina hərəkatı planlaşdırmasının statusu
ANAMA 2001-ci ildə mina hərəkatı strategiyasını hazırladı, sonra 2004-2008 илляри əhatə etmək цчцn
2003-cц ildə ona dцzəlişlər edildi. 29 Milli Mina Hərəkatı Strategiyası 2009-2013-cц illər цzrə
Regionların Sosial İqtisadi İnkişafı Dюvlət Proqramına və Kasıbчılığın aradan qaldırılması və
İqtisadi İnkişaf цzrə Dюvlət proqramına uyğun gəlir. 30
Azərbaycan Ermənistan tərəfindən zəbt olunmuş ərazini geri qaytaracağı zaman, ANAMA mina
hərəkatı ehtiyaclarına mцraciət etmək цчцn Genişləndirmə Planını hazırlamışdır. 31 Planda
ANAMA-nın əməliyyat həcminin zəruri şəkildə artırılması ilə 830km2-ə qədər torpağın
təmizlənməsi nəzərdə tutulur. 32
Mina Fəaliyyətinin rekonstruksiya və inkişafla inteqrasiyası
2007-ci ildə мəcburi kючkцnlərin йерляшдирилмяси цчцn hюkцmətин təşəbbцsц dəstəyi ilə Fцzuli
rayonunun Zobуcuq kəndindən minadan təmizləmə işləri aparılmışdır. 33 Bu layihənin nəticəsində
2104 ailə цчцn yeni qəsəbələr tikilmişdir. 34 2007-ci ilin ortalarında hюkцmət ANAMA-dan təkcə
gələcək evlər цчцn deyil həmчinin yollar, digər infrastruktur və kənd təsərrцfatı istifadəsi цчцn
kifayət qədər təhlцkəsiz torpaqları təmin etmək məqsədilə Zobуcuqda ətraf əraziniн təmizləməsini
tələb etdi. Əməliyyatlar 2008-ci ilin yanvar ayında başlandı və il boyu davam etdi. 35
Mina fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
2005-ci ilin noyabr və dekabr aylarında Dцnya Bankı Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin (hюkцmətin) xahişi ilə ANAMA-nın fəaliyyətini qiymətləndirmək цчцn Azərbaycana
missiya gюndərdi. Qiymətləndirmə hesabatına uyğun olaraq təşkilat “minadan təmizləmə
fəaliyyətləri цчцn beynəlxalq standartlara uyğun olaraq effektiv strukturlaşdırılmış və yaxşı fəaliyyət
gюstərən təşkilat idi”. 36 2008-ci ilin May ayında Humanitar Mina Təmizləmə цzrə Cenevrə
Beynəlxalq Mərkəzinin (GICHD) qiymətləndirmə komandası Avropa Komissiyası tərəfindən
maliyyələşdirilən Qafqaz və Mərkəzi Asiyada mina hərəkatının regional qiymətləndirilməsinin bir
hissəsi kimi Azərbaycana səfər etdi. 37 2008-ci ilin iyul ayına kimi qiymətləndirmənin nəticələri
Landmine Monitor-da verilməmişdi.
bax Landmine Monitor Hesabatı 2007, səh. 783.
Samir Poladovla telefon mцsahibəsi, Əməliyyat Meneceri, ANAMA, 7 Iyul 2008.
28 Nazim Ismayılovla mцsahibə, ANAMA, Bakı, 19 Iyun 2008.
29 bax Landmine Monitor Hesabatı 2007, səh. 783.
30 Nigar Vahabova tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, ANAMA, 3 Iyul 2008.
31 Eyni.
32 Nazim Ismayılovla mцsahibə, ANAMA, Bakı, 19 Iyun 2008.
33 ANAMA, “Mina fəaliyyəti цzrə Azərbaycan Milli Agentliyi 2008,” Bakı, 2008, səh. 13.
34 Nigar Vahabova tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, ANAMA, 3 Iyul 2008.
35 ANAMA, “Mina fəaliyyəti цzrə Azərbaycan Milli Agentliyi 2008,” Bakı, 2008, səh. 13.
36 bax Landmine Monitor Hesabatı 2006, səh. 846; “Dцnya Bankı nцmayəndələrinin qiymətləndirmə missiyası
barədə xatirə, Jacques Bure, 28–29 Dekabr 2005”; Emil Həsənovdan email, o vaxt Əməliyyat Meneceri idi,
ANAMA, 6 Iyun 2006.
37 Nara Veigeldən email, Proqram Meneceri, GICHD, 15 Aprel 2008.
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Minaларын тямизлянмяси
ANAMA iki milli QHT vasitəsilə minadan təmizləmə əməliyyatlarını idarə edir: Dayaq ( Relief
Azərbaycan) və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu (БАМФ), hər ikisi 2007-ci ilin sonuna qədər
152 işчiyə malik idi. Onun həmчinin 12 nəfərdən ibarət fюvqəladə halda hazır komandası və 50
nəfərdən ibarət mexaniki minadan təmizləmə komandası var. 38 Minadan təmizləmə zamanı
mexaniki istehkamчılar, mina aşkar edən itlər və maşınlardan istifadə olunur. ANAMA altı
uzaqdan idarə olunan maşın təmin etmişdir (dюrdц mini-toxmaqlı və ikisi orta-toxmaqlı), 39 biri
2008-ci ilin aprel ayında алынмышdir. 40 “Rhino” markalı ağır kultivator 2005-ci ildə Amerika
Birləşmiş Ştatları Mцdafiə Departamentinin maliyyə dəstəyi ilə gətirilmişdir. 2007-ci ilin ortalarında
layihə başa чatdı və kultivator ABŞ-a qaytarıldı. 41
Təhlцkəli ərazilərin mцəyyənləşdirilməsi
Yuxarıda gюstərildiyi kimi MTA belə qiymətləndirmişdir ki, 736km2 torpaq mina və MPQ ilə
чirklənmişdir; bцtцn təsirə məruz qalmış ərazilər atяşkəs xətti və Ermənistanla sərhəddə yerləşirdi. 42
2006-cı ildə ANAMA əlaqədar bələdiyyələrin kюməyi ilə təsirə məruz qalmış rayonların təkrar
tədqiqini həyata keчirdi. Nəticədə 306km2 ərazinin minalanmış ərazi olduğu təsdiqləndi. 43 Bura
MTA tərəfindən mцəyyənləşdirilməmiş bir sıra чirklənmiş ərazi daxil idi.
Texniki araşdırma mexaniki minadan təmizləmə maşınları və мина ахтаран итлярин (MАИ) kюməyi ilə
həyata keчirildi. 2007-ci ildə ərazinin ixtisara salınmasının yeni metodologiyası hazırlandı. STƏ-lər
цч kateqoriyaya bюlцnцr (təhlцkə səviyyəsindən asılı olaraq aşağı, orta və ya yцksək), bu da tətbiq
olunacaq metodologiyanı mцəyyən edir. Bu yanaşma ANAMA-ya щяр aya 1km2 torpağı
təmizləməyə imkan verdi. 44
Təsirə məruz qalmış ərazilərin nişanlanması və hasarlanması
2007-ci ildə цmumi 15.9km2 minalanmış ərazi nişanlandı. 45 2008-ci il iyun ayına qədər əlavə 5.3km2
nişanlandı. 46
2007 və 2008-ci illərdə Mina və MPQ-lərin təmizlənməsi
2007-ci ildə Ağdam, Fцzuli, Goranboy, Xocavənd və Tərtər rayonlarında minadan təmizləmə işləri
aparılmışdır. 47 Təmizləmə əməliyyatlarının nəticələri aşağıdakı cədvələ daxil edilib.
Həmчinin 2007-ci ildə ANAMA-nın чевик ямялиййат komandasıна Tərtər rayonunda 66 ev, 6
məktəb və 1 kollecin və Aьsrafa rayonunda həyətində partladılmamış qurğular yayılmış bir fabrikin
təmizlənməsi nəticəsində вя Aьstafa, Bərdə, Fizuli, Goranboy və Tərtər rayonlarında təcili tələblər
цnvanladılar. Bu tapşırıqлар нятиъясиндя цmumiликдя 6771 ədəd partlayıcı сурсат чıxarıldı və məhv
edilməsi цчцn Saloğludakı Mərkəzi Məhvetmə Meydanına gюndərildi. Digər tapşırıqlara Goranboy

Nigar Vahabova tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, ANAMA, 3 Iyul 2008.
Eyni.
40 “ANAMA bir sıra yığıncaqlarda iştirak etdi,” 22 Aprel 2008, www.anama.бakı.az.
41 Nazim Ismayılovla mцsahibə, ANAMA, Bakı, 19 Iyun 2008.
42 ANAMA “Mina fəaliyyəti цzrə Azərbaycan Milli Agentliyi 2008,” Bakı, 2008, səh. 6.
43 Əziz Əliyev tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, ANAMA, 3 Iyul 2008.
44 Nigar Vahabova tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, ANAMA, 3 Iyul 2008.
45 ANAMA, “Aylıq Hesabat: May 2008,” www.anama.Bakı.az.
46 Tural Məmmədov ilə telefon mцsahibəsi, Əməliyyat Meneceri, ANAMA, 7 Iyul 2008.
47 Samir Poladov tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, ANAMA, 3 Iyul 2008.
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rayonundakı yeraltı SAƏ-nin təmizlənməsi daxildir. Nəticədə 1507 ədəd APS чıxarıldı və məhv
edildi. 48
2007-ci ildə ANAMA-nın partlamamış сурсатлаrın təmizlənməsi komandası 1.7km2 əraizinin
səthinin və Saloğlu ətrafında əlavə 0.6km2 ərazinin təmizlənməsi işini həyata keчirdi, цмумиликдя
185.445 ədəd APS və 94.354 ədəd PQ тапылды. 12 iyul 2007-ci ildə təmizləmə sahəsində partlayış baş
verdi və bir ПЩС ləğvetmə operatoru юldц və digərи ağır yaralandı. ArmorGroup PQL
mцtəxəssisinin qiymətləndirməsindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu qarşısıalınmaz və faciəli
hadisə idi. 49 Saloğludakı PQL inkişafı 2006-cı ildən bəri əvvəlcə səthi təmizlənmiş ərazilərin səthinin
təmizlənməsini həyata keчirmək ehtiyacı nəticəsində aşağı dцşmцşdц. 1991-ci ildə partlayış zamanı
silah sцrsat zədələndiyi və nəm torpağın altına basdırıldığı цчцn səthin təmizlənməsi daha təhlцkəli
və mцrəkkəbdir.

Mina
təmizləmə
operatorları
БАМФ
Дайаг
ANAMA
Cəmi

Minanın
təmizlənməsi
(m2)
798,178
1,041,437
277,995
2,117,610

2007-ci ildə minaların təmizlənməsi
Məhv edilmiş
Məhv edilmiş
Mina təmizləmə
piyada
texnika
zamanı məhv
əleyhinə
əleyhinə
edilmiş ПЩС
minalar
minalar
0
11
12
0
12
26
3
5
283
3
28
321

Ləğv edilmiş və ya
ixtisara salınmış
ərazi (m2)
456,497
197,190
11,562,421
12,216,108

Əvvəlki illə mцqayisədə 2007-ci ildə цmumi təmizlənmiş ərazi az artmışdır, 2km2-dən 2.1km2-ə
qədər. 2008-ci ilin iyun ayında daha 600,000m2 minalanmış ərazi təmizlənmişdir, iki piyada əleyhinə
mina, altı texnika əleyhinə mina və 53 ədəd ПЩС məhv edilmişdir. Daha 7.8km2 torpaq azad
edilmişdir. Həmin mцddət ərzində ANAMA 20.898 ədəd PЩС məhv edərək 205,189m2 ərazini
təmizləmişdir. 50
Təmizlənmiş ərazinin xəritəsi əlavə edilərək təmizləmə sertifikatının təmin edilməsi vasitəsilə тorpaq
son istifadəчilərə təhvil verilmişdir. Bu kağızlar ya torpaq sahibinə və ya yerli bələdiyyəyə verilir. 51
Keyfiyyətin idarə olunması həm daxili həm də xarici keyfiyyətə təminat və keyfiyyətə nəzarət
vasitəsilə həyata keчirilir. Daxili KT təmizləmə komandası tərəfindən həyata keчirilir və xarici KT
ANAMA-nın Təlim, Tədqiqat və Keyfiyyətə Təminat Bюlməsi tərəfindən həyata keчirilir, bu bюlmə
2008-ci ilin əvvəlində Əməliyyat Şюbəsindən чıxarılıb ANAMA-nın direktorunun sərəncamına
verilib. Keyfiyyətə Nəzarət təmizləmə tamamlandıqdan sonra təmizlənmiş ərazinin 50%-nin
nцmunəsi prosesi ilə həyata keчirilir. 52
Azərbaycanda bu gцnə qədər təmizləmədən sonra torpaqdan istifadə цчцn heч bir xцsusi tədqiqat
aparılmayıb, baxmayaraq ki, gələcəkdə bunu etmək цчцn planlar var. 53

Tural Məmmədovla telefon mцsahibəsi, ANAMA, 7 Iyul 2008.
ANAMA, “Mina fəaliyyəti цzrə Azərbaycan Milli Agentliyi 2008,” Bakı, 2008, səh. 15.
50 Tural Məmmədovla telefon mцsahibəsi, ANAMA, 7 Iyul 2008.
51 Nazim Ismayılovla mцsahibə, ANAMA, Bakı, 19 Iyun 2008.
52 Eyni.
53 Nazim Ismayılovla mцsahibə, ANAMA, Lyubyana, 14 Aprel 2008.
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Il
2007
2006
2005
2004
2003
Cəmi

2003–2007-ci illərdə ildə Minaların təmizlənməsi
Ləğv edilmiş və ya
Mina təmizləmə Döyцş ərazisinin
(km2)
təmizlənməsi /PQL (km2)
ixtisara salınmış ərazi
(km2)
2.1
4.1*
12.2
2.0
5.5
12.5**
1.8
3.0
2.4
1.7
4.5
0.4
1.4
3.4
0.2
9.0
20.5
27.7

* Bu rəqəmə həm yerцstц həm də yeraltı təmizləmə daxildir.
** Yuxarıda göstərildiyi kimi 11 mina / MPQ təsirinə məruz qalmış rayonlarda təkrar tədqiqatın
nəticəsi olaraq əlavə 430km2 2006-cı ildə azad edildi. 54
Mina/MPQ-дан iткиляр
2007-ci ildə ANAMA Azərbaycanda 20 yeni mina / MPQ hadisəsini qeydə aldı; 12 hadisədə dюrd
nəfər юldц və 16 nəfər yaralandı. Saloğludakı hadisədə zərərчəkənlərin əksəriyyəti (15) hərbi və iki
nəfər PQL heyəti idi. Цч zərərчəkən mцlki şəxs idi, ikisi heyvan otaran uşaq və biri fermer idi. Bцtцn
zərərчəkənlər kişiлярдир. Hadisələrin əksəriyyəti piyada əleyhinə minalar (yeddi) nəticəsində baş
verirdi, ikisi MPQ hadisəsi və цчц texnika əleyhinə mina hadisəsi idi. 55 2006-cı ildə ANAMA 17
zərərчəkən şəxsi qeydə aldı (11 hadisədə iki nəfər öldц və 15 nəfər yaralandı). 56
Мinalar Ялейщиня Azərbaycan Kampaniyası Иътимаи Бирлийи (МЯАК ИБ) 2007-ci ildə 32 yeni mina /
MPQ-dən zərərчəkən şəxs barədə hesabat verdi. 17 hadisədə onlardan onu юldц (beş mцlki şəxs daxil
olmaqla) və iyirmi ikisi yaralandı (bir qadın və bir uşaq daxil olmaqla), 2006-cı ildə qeydə alınmış 35
zərərчəkəndən (dюrdц юlmцşdц və otuz biri yaralanmışdı). Mцlki şəxslər 14 nəfər və 18 nəfər hərbi
idi. Piyadaлар əleyhinə minalar hadisələrin чoxуna səbəb olmuşdu (16), texnika əleyhinə minalar
ikisinə, касетли sцrsatlar ikisinə, MPГ on birinə və biri məlum deyil. 57
2008-ci ildə bədbəxt hadisələr baş verməyə davam eтмишдир, ANAMA iyun ayına qədər altı nəfərin
mina/MPQ-lərdən yaralandığını qeydə almışdır; dюrdц kişi, biri qadın və biri uşaq idi. 58 МЯАК ИБ
2008-ci iyul ayına qədər bir hərbчi дя daxil olmaqla yeddi yeni mina / MPQ гурбаны barədə hesabat
vermişdir (hamısı yaralanmışdır). 59
Məlumatın toplanması

Nigar Vahabova tərəfindən Landmine Monitor-un suallarına cavab, ANAMA, 3 Iyul 2008.
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56 Landmine Monitor-un Hesabatına bax 2007, səh. 787.
57 AzCBL, “Цmumi Mina Qurbanları,” www.azcbl.org; və AzCBL, “İnformasiya Bцlleteni (Yanvar 2008),”
Bakı, tarixsizdir lakin 2008, səh. 9.
58 ANAMA, “Aylıq Hesabat iyun 2008,” Bakı, tarixsiz, səh. 3, www.anama.Bakı.az.
59 AzCBL, “Цmumi Mina Qurbanları,” www.azcbl.org; və “Bu il yeddi Azərbaycanlı minaya qarşı tətil edir,”
Azerbaycan Press Agentliyi (Bakı), 3 Iyun 2008, en.apa.az.
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ANAMA 2001-ci ildən bəri hadisələr barədə məlumatı IMSMA məlumat bazasında saxlayır.
ANAMA hadisələr barədə məlumatı bюlgə nцmayəndələri şəbəkəsi, milli QHT-lər və mətbuat
reportajları vasitəsilə toplayır. Yalnız təhlцkəli mina / MPQ ərazilərində baş verən və dəqiqləşdirilə
bilən hadisələr IMSMA-da qeydə alınır. 60 ANAMA mцxtəlif xidmət provayderlərinin sayı
sayəsində həyata keчirilməsini чox чətin hesab etdiyi qurbana yardım (QY) xidmətləri barədə ətraflı
məlumat toplaya bilmir. 61 2007-ci ilin dekabr ayında ANAMA və Azərbaycan Qızıl Aypara
Cəmiyyəti (AzГАЪ) məlumat toplama həcmini genişləndirmək barədə razılaşma imzaladılar.
AzГАЪ filialları hadisələr barədə və ANAMA-da saxlanılacaq Azərbaycandakı zərərчəkənlərin
ehtiyacları barədə məlumatları toplamalı idi. 62 2008-ci ildəki фяалиййят barədə təfsilatlar iyul ayına
qədər məruzə edilməmişdir.
MTA-dan alınan IMSMA məlumatı, hadisələr barədə məlumat və ANAMA-nın 2004-cц ildə
юlkədəki ehtiyacların qiymətləndirilməsi barədə məlumatda 1883 minadan zərərчəkən şəxs mцəyyən
edilmişdir və bu məlumatlar ayrıca olaraq saxlanılır. Tələb olunduğu halda мəlumat mina
hərəkatının planlaşdırılması цчцn təmin edilir və maraqlı tərəflərə mцntəzəm olaraq yeniliklər
verilir. 1000 zərərчəkən şəxs barədə məlumat 2006-2007-ci illərdə yenilənmişdir. 63
МЯАК ИБ 1999-cu ildən əvvəl bədbəxt hadisələr barədə məlumatları toplamağa başlamışdır və
Naxчıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla təsirə məruz qalmış rayonlarda mцlki və hərbi
xəstəxanalar, reabilitasiya mərkəzləri və mətbuatda olan вя юзцнцн regional koordinatorlarından
məlumat toplayır. МЯАК ИБ 2007-ci ildə Mцdafiə Nazirliyindən bədbəxt hadisələr barədə məlumat
almamışdır. 64 2007–2008-ci ildə МЯАК ИБ касетли sцrsatlarla əlaqədar bədbəxt hadisələr barədə
araşdırmasında məruzə olunur ki, касетли sцrsatlar 1992-1993-cц illərdə istifadə nəticəsində Fizuli,
Tərtər və Tovuz rayonlarında doqquz adam щялак олмуш və 40 nəfər yaralaнмышdıр. 65
2008-ci ildə Azərbaycan mətbuatında билдирилмишдир ки, ANAMA və МЯАК ИБ arasında bədbəxt
hadisələr barədə məlumat fərqləri məlum deyil. 66 Bununla belə Landmine Monitor-a verilmiş
məlumata uyğun olaraq fərqlər aşağıdakılar daxil olmaqla məlumat toplama sistemi nəticəsində
yaranır: bədbəxt hadisələrin əhatə dairəsi, mənbələri, dəqiqləşdirilməsi və izahatı. 67
Azərbaycandakı mina / MPQ гурбанларынын цmumi sayı məlum deyil. 2007-ci ilin sonunda
ANAMA 2327 гурбан qeydə almışdır: 272 uşaq daxil olmaqla 359 nəfər ölmцş və 1968 nəfər xəsarət
almışdır. 68 Цmumi sayıн məlum olmaмаsına baxmayaraq, keчmiş Sovet İttifaqı və Əfqanıstan
arasında mцharibə zamanı Azərbaycanda minadan zərərчəkən şəxslər var. Məlumata gюrə
Azərbaycanda fiziki əmək qabiliyyəti olmayan 275.000 şəxs var. 69
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Mina/ MPQ riskinin юyrəдilməsi
Zərərчəkənlərin əksəriyyəti гуллугда olan hərbi шəxsi heyətdir. 2007-ci ildə heч bir hərbi шəxsi
heyətnə mina / MPQ riski юyrədilməmişdir, baxmayaraq ki, bu mina hərəkatı strategiyasında
nəzərdə tutulmuşdur. Mцlki şəxslərlə əlaqədar bədbəxt hadisələr доланышыгла ялагядар baş verir: mal
qaranın otarılması, odun toplamaq, əkmək / becərmək və otların yandırılması. 70 2007-ci ildə
təqribən 70.000 insan risk barədə təlim almışdır və 32.565 insan risk qrupları daxil olmaqla, icmaлар
ясасында risk təlimi almışdır (20.000 fermer, 12.500 uşaq və 65 sцrцcц). Sərhəd rayonlarında 38.000
uşaq məktəb səviyyəsində risk təlimi almışdır. 71 Bu 2006-cı illə mцqayisədə artım deməkdir, 2006-cı
ildə icmalarda olan 21.767 insan və məktəblərdə 35.000 uşaq risk təlimi almışdır. 72
Strateji struktur və həcmi
ANAMA RT fəaliyyətlərini əlaqələndirir, bunlar təhsil sektoru, yerli komitələr, AzГАЪ, Dayaq və
БАМФ tərəfindən həyata keчirilir. UNICEF və Bakı Beynəlxalq Rotari Klubu maliyyə dəstəyi
vermişdir. ANAMA-дакы Mina Risk Təlimi İşчi Qrupuna mцvafiq Nazirliklər və QHT-lərin
nцmayəndələri daxildir; onlar zəruri olduğu halda görцşцrlər (adətən ildə bir və ya iki dəfə). 73 2003cц il Azərbaycan Milli Strateji Mina Hərəkatı Planı əsasında hərəkat xəttinə məktəbin təдris
cədvəlində RT daxil edilmişdir; davamlı icma səviyyəsində RT fəaliyyətlərinin aparılması; RT-də
təlim sahəsi əməliyyat komandaları; RT materiallarının hazırlanması və paylanması; işчi qrupunu
əlaqələndirmək; təsirə məruz qalmış ərazilərdə fəaliyyət gюstərən təşkilatların cəlb olunmasını təmin
etmək; və «yenicə azad edilmiş ərazilərdə» fəaliyyət gюstərən hərbчиляр цчцn RT-nin keчirilməsi.” 74
İşlər bu məqsədlərin əksəriyyəti цzrə aparılır.
RT fəaliyyətlərinin hюkцmət orqanlarına keчirilməsi 2007-ci ildə ANAMA və UNICEF-in dəstəyi
ilə olmuşdur. 2008-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan BMT İctimai İnformasiya Departamenti,
Beynəlxalq Qırmızı Xaч Komitəsi (БГХК), Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti, mцvafiq
nazirliklər və QHT-lər RT proqramlarının maliyyə işlərinin dюvlət bцdcələrinə verilməsində
UNICEF təcrцbəsi цzrə Bakıdakı seminarda iştirak etdi. 75
Təhsil Nazirliyi RT-nin məktəbлярin tədris cədvəlinə daxil edilməsi və onlara nəzarət etmək daxil
olmaqla məktəb proqramlarına məsuliyyət daşıyır. ANAMA hər il 50.000 шаэирдин məktəb
səviyyəsində RT keчməsinə чatmağı planlaşdırır. 76 2008-ci ilə qədər məktəb səviyyəsindəki RT
həcmi Naxчıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla 24 rayonun 920 məktəbində 1760
təlimləndirilmiş mцəllimə (950 qadın) qədər artmışdır. RT materialları məktəblərə rayon təhsil
şюbələri vasitəsilə paylanır. Mцəllim təlimчilər həmчinin əlavə təlim keчirlər. 2007-ci ldə maliyyə
чatışmazlığı səbəbindən ANAMA bцtцn mцəyyənləşdirilmiş məktəblərdə təlim apara bilməмишdiр. 77
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Rayon İcra Orqanları kюnцllц olaraq icma səviyyəsində RT fəaliyyətlərini idarə edirlər. 78 Цч
rayonda icma mina / MPQ qrupları və ANAMA-nın bюlgə koordinatorları icmaların ehtiyaclarını
qiymətləndirmək və RT materiallarını paylamaq цчцn hədəf icmalarına səfər edirlər; onlar
ANAMA-ya aylıq hesabat verirlər. ANAMA mina təmizləmə komandaları məktəblərdə və icma
vasitəsilə RT fəaliyyətlərini həyata keчirirdilər. 79 Bцtцn ANAMA və QHT əməliyyat heyəti RT цzrə
hazırlıq kursları keчirlər. 80 Norveч Qırmızı Xaч Комитясинин maliyyə vəsaiti ilə BQXK və AзQAC
təmas xətti boyunca 10 kənddə oyun meydanчaları tikmişdir; цмумиликдя 35 təhlцkəsiz oyun
meydanчası tikilmişdir. Icma səviyyəsində RT fəaliyyətləri layihənin bir hissəsi idi. BQXK davamlı
və uzun mцddətli cavab təmin etmək цчцn AзQAC-nə həcmin qurulmasını təmin etmişdir. 81
2007-ci ildə fюvqəladə RT sessiyaları keчirildi və xəbərdarlıq elan şitləri mina/ MPQ hadisələrinə
cavab olaraq təhlцkəli ərazilərdə quruldu. RT mesajları həmчinin ictimai yığıncaqlarda, təmizləmə
əməliyyatından əvvəl və təmizlənmiş torpağı təhvil verən zaman verilirdi. Şцbhəli ərazilərə qayıdan
qaчqınlar və məcburi kючkцnlər həmчinin RT keчirdilər. jurnalistlər цчцn RT barədə 2006-cı ildəki
seminar mina/MPQ, hadisələr, bədbəxt hadisələr və zərərчəkənlər barədə hesabat və yerli
maarifləndirmə ilə nəticələndi. 82 2007-ci ildə ictimaiyyətdən 41 təmizləmə tələbi alındı; 33-ц
təmizləndi. 83
Мина гurbanларынa yardım
Mina/MPQ-dən zərərчəkənlərin vəziyyəti hюkцmətin səyləri və iqtisadiyyatın inkişaf etməsi
sayəsində yaxşılaşмагдадыр. Bununla belə sosial-iqtisadi inteqrasiya və tibbi və fiziki reabilitasiya
xidmətlərin qeyri mцvafiq qiymətləndirilməsi qalмагдадыр. 84 Xцsusilə mina/MPQ təsirinə məruz
qalmış sərhəd zonalarında yaşayanlar işsizlik, təhsil imkanları və həmчinin якин torpağınын аз
олмасындан əziyyət чəkirlər. Infrastruktur az inkişaf etmiş və tibbi qayğının əldə olunması mцvafiq
deyil, xəstəxana və ya ilkin tibbi yardım məntəqələri чatışmır. Yol şəbəkəsinin pis vəziyyəti regional
mərkəzlərə evakuasiyanı ləngidir. 85
Neft gəlirləri ilə maliyyələşdirilən sosial-iqtisadi inkişaf dюvlət proqramı 2006-2007-ci illərdə 13 tibb
mərkəzinin inşası ilə nəticələndi və 2008-ci ildə dюrdц də inşa olunacaqdır. 86 Beynəlxalq
maliyyələşdirmə də həmчinin bir sıra tibb mцəssisəsinin və reabilitasiya mərkəzlərinin inşası və ya
yaxşılaşdırılmasına imkan verdi. 87
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Tibbi və reabilitasiya xidmətləri əlil veteranlar, mina/MPQ-dən zərərчəkənlər və digər əlilliyi olan
Qarabağ
Mцharibəsi
Veteranları
Cəmiyyəti
şəxslər
цчцn
pulsuzdur. 88
Əmək və Əhalinin Sosial Mцdafiəsi Nazirliyinə qarşı ictimai kampaniya keчirdi, onlar tələb edirdilər
ki, əlil arabası, maşın və mənzil qanunla pulsuz olmalıdır. 89
Bəzi qaчqınlar Azərbaycanda mцvafiq mцalicə almır və онлара ictimai tibb xidmətlərini əldə etməyə
icazə verilmirdi. BMT-nin Qaчqınlar цzrə Ali Komissarlığı əsas tibbi qayğını təmin edir və BQXK
reabilitasiya xidmətlərinə dəstək verir. 90
Mina/MPQ-dən zərərчəkən şəxslər və əlil insanların az işləmək imkanları var. 91 2008-ci ildə Əmək
və Əhalinin Sosial Mцdafiəsi Nazirliyi əlil insanların iş vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə icazə verdi
və Hollandiyanın Sosial İşlər və Əmək Nazirliyi ilə əmək inteqrasiya proqramının hazırlanması
цzərində işlədi. 92 Məktəblər hər tərəfli təhsil цчцn avadanlıqla təchiz edilməyib və bunu əldə etmək
olmur; nəticədə əlil uşqlar tez-tez təcrid olunur və xцsusi təhsil mцəssisələrində yerləşdirilirlər. 93 Əlil
insanlar цчцn mцavinətlər yaşayış xərclərini юdəmək цчцn mцvafiq deyil. 94 2007-ci ildə mцavinətlər
artırıldı. 95 Əmək və Əhalinin Sosial Mцdafiəsi Nazirliyi 2008-ci ilin sonuna kimi əlillərin
mцavinətlərinin 50% da artırılmasını təklif etмишdiр. 96
Qanunvericilikdə əlil insanlara qarşı diskriminasiya qadağan olunur, lakin мяшьуллуг мясяляляриндя
diskriminasiya var və əksər binalara girmək mцmkцn deyil. 97 9 yanvar 2008-ci ildə Azərbaycan
BMT-nin Əlilлийи олан İnsanların hцгугları щаггында Konvensiyasını və əlavə protokolu
imzalaмышдыр вя бу сянядлярин heч biri 31 iyul 2008-ci ilə qədər ratifikasiya olunmamışdı. 2008-ci ilin
əvvəlində Azərbaycan Parlamentinin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri bildirdi ki,
parlament konvensiyanı mцmkцn qədər tez bir zamanda ratifikasiya etmək istəyir; yeni qanunlar
qəbul etmək lazım gələcək və mövcud qanunlara 2008-ci ildə dцzəliş ediləcək. 98
Мина Qurbanlarынa йardımын strateji strukturu
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“Qarabağ mцharibəsi Əlilləri Azərbaycanda hцquqi imtiyazları цçцn юdəniş etməyə məcbur edilirlər,” 29
Yanvar 2008, Today.az, www.today.az; və “Əlil insanlar barədə Konfrans Bakıda keçirilmişdir,” 1 Fevral
2008, Today.az, www.today.az.
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ANAMA Mina Qurbanlarına yardım İşчi Qrupunda icraчı tərəfdaşlarına tapşırıqlar verərək və
maliyyə vəsaitlərini artıraraq Mina Qurbanlarına Yardım Strategiyası vasitəsilə йардымы
əlaqələndirir. 99 Bəzi layihələr юlkədəki ehtiyacların qiymətləndirməsi иля mцəyyən edilmiş ehtiyaclara
cavab olaraq birbaşa ANAMA-nın proqramı vasitəsilə idarə olunur. 100 Yардым strategiyasını icra
etmək цчцn əsas subyektlərlə bir sıra kiчik yığıncaqlar və məsləhətləşmələr чağırılır. 2008-ci ilə qədər
işчi qrupuna gцclц əlaqələndirici rol verilməklə strategiyaya dцzəlişlər edilmişdir və 2008-ci il цчцn
məqsədlər hazırlanmışdır. 101
Azərbaycanın 2003-cц il Milli Strateji Mina Hərəkatı Planına йардым цчцn beş fəaliyyət xətti daxil
idi. Цч fəaliyyət tamamlanmışdır: юlkədə minadan zərərчəkənlərin ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi
(2004); ehtiyac qiymətləndirmə məlumatlarının yayılması (2004-2006); və amputasiya olunmuş və
digər insanlar цчцn spesifik layihələrin hazırlanması (2006–2007). 2008-ci ilə qədər gedişat iki başqa
şey цzərində qeyd olunurdu: 2008-ci ildə yenidən başlamış işчi qrupunun koordinasiyasının davam
etdirilməsi və йардым fəaliyyətləri цчцn fondun inkişaf etdirilməsi. 102 Səhiyyə və Яmək вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Нazirlikləri əlillik məsələlərinə gюrə məsuliyyət daşıyırlar. 103
Yardım fəaliyyətləri
Hesabat dюvrц zamanı ANAMA-nın гурбанлар йардым layihəsi əsasında mina/MPQ-dən
zərərчəkənlərə təmin edilən xidmətlərə aşağıdakılar daxil idi: tibbi qayğı xidmətləri (24), fiziki
terapiya (21), bərabərliyə dəstək qrupları (150), peşəkar məsləhət (40), gəlir gətirən layihələr və ya
qrantlar (60), peşə təlimi (15), təhsil dəstəyi (20) və əlil arabaları (80). Cəmi 400 insan (zərərчəkənlər,
onların ailələri və təsirə məruz qalmış icmalar) zərərчəkənlərin asossiasiyasında iştirak etdi. ABŞ
Dюvlət Departamentinin maliyyə vəsaiti ilə 2007-ci ildə Fцzuli və Aqstafa rayonlarında Azərbaycan
Mina Qurbanları Asossiasiyasının iki filialı yaradıldı. 104
İnsan hцгугларыны Маарифляндирилмяси İctimai Бирлийи QHT-и Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda
200-dən чox minadan zərərчəkən şəxsə hцquqi yardım təmin etdi; onlardan otuz dördц əlillik
statusunu artırdı. 105 Dirчəliş- Gənclərin Sosial və Психoloji Reabilitasiyası QHT Mərkəzi 70
mina/MPQ-dən zərərчəkən gənc цчцn юз layihəsini həyata keчirdi. 106 2007-ci il dekabr ayı ilə 2008-ci
il fevral ayı arasında Dirчəliş kənd sərhəd zonalarında minadan zərərчəkmiş gənc əlillərin sayını və
vəziyyətini qiymətləndirmək цчцn layihə həyata keчirdi. Layihə Avropa Gənclər Fondu tərəfindən
maliyyələşdirilirdi. 107
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Oъаг Humanitar Birliyi QHT-ы 2007-ci ildə bir minadan zərərчəkmiş şəxsə və 24 ailə цzvцnə xalчa
toxuculuğu və dərzilik цzrə peşə təlimi keчdi. 108 ANAMA, Bakı Beynəlxalq Rotari Klubu və Ocaq
həmчinin Gəncə şəhərində peşə təlimi layihələrini davam etdirmək barədə razılığa gəldilər. 109
МЯАК ИБ юz biznes təlimini və 2006-cı ilin aprel ayından 2007-ci ilin sentyabr ayına qədər həyata
keчirilmiş mikro-kredit йардым layihəsini tamamladı; bцtцn вясаитляр юdənildi. 110 МЯАК ИБ 2008-ci
ildə yalnız iki rayon цчцn layihə maliyyə vəsaitinin təsdiqini aldı. 111 Milli təşkilatlar tərəfindən təmin
edilən xidmətlərin bəzisi 2007-ci il цчцn ANAMA-nın statistikasına daxil edilə bilər.
2007-ci ildə BQXK, Əmək və Əhalinin Sosial Mцdafiəsi Nazirliyi tərəfindən idarə olunan цч
reabilitasiya mərkəzinə dəstək verməyə davam eтdirdi. Mərkəzlər 19.068 insana yardım etdi və
mina/MPQ-dən zərərчəkənlərи 124 protez (цmumi təmin edilmiş protezlərin 9%-i) və 11 ortozла
təmin etdi (цmumi təmin edilənin 0.5%). 112 2007-ci ilin sonunda BQXK юz birbaşa dəstəyini geri
gюtцrməyə qərar verdi чцnki, “o, Nazirlikdən fiziki reabilitasiya xidmətləri цчцn fəaliyyət planını ala
bilmədi” və 2005-ci ilin ehtiyaclarının qiymətləndirilməsindən olan tюvsiyyələrin həyata
keчirilməsində heч bir irəliləyiş olmadı. 113
Bakıdakы Respublika Əlillərinin Reabilitasiya Mərkəzi (BQXK tərəfindən dəstəklənmir) 73
mina/MPQ-dən zərərчəkmiş şəxsi mцalicə etdi (цmumi 614 xəstədən). 114 Doqquz zərərчəkmiş şəxs
ilk dəfə olaraq 2007-ci ildə mərkəzdə mцalicə olundu. 115 Hюkцmət mərkəzlərində reabilitasiya heyəti
ixtisaslaşdırılmış bacarıqları inkişaf etdirmək цчцn təlim tələb edirdi. 116
2007-ci ilin sonunda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Minaларын Təmizləməнмяси və Mina
Qurbanlarına yardım цzrə Beynəlxalq Цмцд Fondu (ITF) və ANAMA-nın rəhbərliyi altında beş
mina/MPQ təsirinə məruz qalmış rayonda iki illik sosial-iqtisadi inteqrasiya layihəsini başlatdı. 117
Layihə maliyyə cəhətdən İTF vasitəsilə Avstriya, ANAMA, Cənubi Koreya və Sloveniya tərəfindən
dəstəklənмiшдиr. 2008-ci ilin aprel ayından 65 zərərчəkmiş biznes bacarığı təlimi və 38 nəfər
mikrokreditlər aldı. 20 nəfərdən ibarət qrup 2008-ci ilin Avqust ayının sonunda təlimlərə
başlayacaq. 118 2008-ci ilin may ayında Marshall Legacy İnstitutu ANAMA-nın dəstəyi ilə Gəncə
şəhəri Regional Resurs Mərkəzində 12 minadan zərərчəkmiş şəxsin ailəsi цчцn peşə təlimi layihəsini
başladı; layihənin 2009-cu ilin aprel ayına qədər davam edəcəyi planlaşdırılmışdır. 119
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Minaлара гаршы фəaliyyət цчцn дəstək
Azərbaycanda bцtцn mina hərəkatı ehtiyaclarını юdəmək цчцn heч bir hərtərəfli вя uzun mцddətli
xərc smetası mюvcud deyil. ANAMA-nın cari planına bir sıra strateji maliyyə юhdəlikləri, milli юzəl
sektorun inkişafı, mina hərəkatı цчцn юlkə daxili etibar fondunun yaradılması və minadan
zərərчəkənlərin fəaliyyətlərinə dəstək цчцn xeyriyyə fondunun yaradılması daxildir. 120 Mцnaqişə həll
olunдуьу тягдирдя məcburi köчkцnlərin Dağlıq Qarabağa qaytarılması цчцn Azərbaycan
hюkцmətinin və Dцnya Bankının birgə araşdırması nəticəsində ANAMA-nın директору 2007-ci ilin
sentyabr ayında bildirmişdir ki, Дağlıq Qarabağda mina və PЩС-ın təmizlənməsi цчцn 600 milyon
ABŞ dolları tələb olunur. 121
2007-ci ildə BMT məruzə etmişdir ki, Azərbaycan hюkцməti “Azərbaycanın donor юlkəsinə
potensial keчidində və mina hərəkatının beynəlxalq dəstəklənməsi цчцn imkanların araşdırımasında
marağı var. 122
Mina fəaliyyəti naminə milli dəstək
ANAMA hesabat vermişdir ki, milli fondlar 2007-ci ildə 2.011.431 AZN (2.235.296 АБШ доллары)
təşkil etmişdir, bu həcmin qurulması, maliyyə vəsaitinin artırılması və цmumi dəstəyi əhatə edir.
Milli maliyyə vəsaiti 2006-cı illə mцqayisədə 80% artmışdır və 2003-cц ildən bəri illik artmıм
mцşahidə olunmuşdur. ANAMA hesabat vermişdir ki, цmumi maliyyə vəsaiti milli, ikitərəfli, BMT
və NATO Sцлщ nаминя Tяряфдашлыг програмы yardımları daxil olmaqla 2007-ci ildə 4.540.335 AZN
(5.045.658 АБШ доллары) təşkil etmişdir. 123 Azərbaycan hюkцməti tərəfindən yardımlar 2007-ci ildə
цmumi maliyyə vəsaitinin 46%-ni, 2006-cı ildə isə 23%-ni təşkil edirdi. 124
Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Yardım
2007-ci ildə dюrd юlkənin Azərbaycanda mina fəaliyyətinə 3.713.903 АБШ доллары (€ 2.708.704)
maliyyə vəsaiti ayırdığı məlumat verilib. 2007-ci ildə məruzə edilmiş mina hərəkatı цчцn maliyyə
vəsaiti 2006-cı ildə məruzə edilən rəqəmdən 22% az idi. Aвропа Bирлийи 2006-cı ildə 1 milyon avro
(1.371.100 АБШ доллары) ayırmışdır, lakin 2007-ci ildə maliyyə yardımı etməmişdir.
ANAMA hesabat vermişdir ki, beynəlxalq mina hərəkatının maliyyələşdirilməsi hər il aşağı dцşцr.
Beynəlxalq donorların 2001-ci ildə цmumi maliyyə vəsaitinin 90%-ni təmin etdiyi məruzə olunub, bu
rəqəm 2007-ci ildə 55%-ə və 2008-ci ildə 25%-ə dцşцb. 125 2007-ci il maliyyələşdirmə səviyyəsinin
mцvafiqliyini qiymətləndirmək цчцn heч bir baza statistikası və ya xərc smetası yoxdur.
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ITF maliyyə vəsaitinin 220.383 ABŞ dollarını Azərbaycana ayırmışdır (0.95%), 126 2006-cı ildə
ANAMA ilə razılaşma imzalandıqdan sonra. 127 Maliyyə vəsaitləri aşağıdakı kimi
bölцşdцrцlmцşdцr: 61.529 АБШ доллары (28%) təlimə, 26.731 АБШ доллары (12%) struktur dəstəyə,
89.447 АБШ доллары (41%) гурбанлара йардымa və 42.676 АБШ доллары (19%) digər proqramlara. 128
2007-ci il Azərbaycanda Beynəlxalq Mina Hərəkatının Maliyyələşdirilməsi: 129
Donor
Icraчı agentliklər / Layihə haqqında məlumat
Məbləğ
təşkilatlar
ANAMA, IEPF
ABŞ
Mina/PQ təmizləmə, təlim və гурбанлара US $ 3.210.084
йардым цzrə - АБШ Dюvlət və Mцdafiə
departamentлярindən
БМТ ИП/ANAMA Mina/ПЩС təmizləmə
US $ 400.400
Birləşmiş
(£200.000)
Krallıq
Sloveniya
ITF
US $ 89.485
Mina fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
(SIT65.265)
Litva
NATO SнT
US $ 13.934
Mina təmizləmə
(LTL35.000)
$ 3.713.903
Cəmi
(€2.708.704)
ITF hesabat vermişdir ki, Avstriyadan (€ 50.400 / US $ 69.103), Cənubi Koreyadan (US $ 20.000)
və ANAMA-dan (€ 7.406 / US $ 10.154) гурбанлара йардым цчцn və Marshall Legacy Институтундан
ANAMA цчцn мина ачтаран итлярин təminatı və təlimi цчцn maliyyə vəsaiti almışdır. 130
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