Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən
2019-cu il ərzində görülmüş işlər haqqında
ARAYIŞ
GƏNCLƏR SİYASƏTİ
Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi
17 yanvar 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının iclas zalında “20 yanvar-xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsidir” mövzusunda
toplantı keçirilmişdir.
01 mart 2019-cu il tarixdə Şəki şəhərində, 06 mart tarixində isə Lənkəran şəhərində
gənclər arasında dini radikalizmin profilaktikasına həsr olunmuş zona toplantıları keçirilmişdir.
2019-cu il mart ayının 2-də Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
dəstəyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və Gənclərin İntellektual İnkişaf
Mərkəzi İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ali təhsil müəssisələri arasında Azərbaycanın
mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş "Breyn-rinq" yarışı
keçirilmişdir.
2019-ci ilin mart ayında Bakı şəhərində və Beyləqan rayonunda “N” saylı hərbi hissələrdə
Novruz bayramı, 13 iyun 2019-cu il tarixdə isə Qaradağ rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi
hissədə “15 iyun – Milli Qurtuluş Günü” münasibəti ilə mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilmişdir.
03 aprel 2019-cu il tarixdə Şamaxı və Qobustan, aprelin 5-də Hacıqabul və aprelin 9-da
isə Şabran rayonunda ordu sıralarına yola salınma dövründə gənclərin hərbi xidmətə
həvəsləndirilməsi məqsədi ilə mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilmişdir.
04 aprel 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Bakı
Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə "Aprel döyüşləri qəhrəmanlıq salnaməmizdir" adlı
mədəni-kütləvi tədbir keçirilmişdir.
11 aprel 2019-cu il tarixdə Bakı şəhərində Gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq
tərbiyəsi sahəsində aparılan təbliğat-təşviqat işlərinin səmərəliliyinin artırılmasına həsr
olunmuş tədbir keçirilmişdir.
2019-cu ilin mart-aprel ayları ərzində Gəncə, Şəki, Lənkəran şəhərlərində, Biləsuvar,
Cəlilabad və Qax rayonlarında “Qəhrəmanlarımızı tanıyaq və tanıdaq” təbliğat kampaniyası
çərçivəsində tədbirlər keçirilmişdir.
17 aprel 2019-cu il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyi və Virtual Qarabağ İKT Mərkəzinin
birgə təşkilatçılığı ilə "Hər şey Qarabağ üçün", 19 aprel tarixində isə "Hər şey vətən üçün" adlı
maarifləndirici tədbirlər keçirilmişdir.
26 aprel 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xidmət edən
gənclərin iştirakı ilə “Əsgər Bayramı” keçirilmişdir.
2019-cu ilin aprel ayında Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan
Universitetinin təşkilatçılığı ilə Virtual Qarabağ İKT Mərkəzinin hazırladığı "İrəvan-gizlədilmiş
həqiqətlər" sənədli filmi nümayiş olunmuşdur.
04 may 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü münasibəti ilə ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında “Breyn-rinq” intellektual yarışı keçirilmişdir.
09-10 may 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində “Şahin” hərbi-idman oyununun respublika
final yarışı keçirilmişdir.
15-16 may 2019-cu il tarixlərdə Ağcabədi və Bərdə rayonlarında ümummilli lider Heydər
Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında təbliğ edilməsi məqsədi ilə təbliğat
kampaniyası keçirilmişdir.
18 may 2019-cu il tarixdə Bakı şəhərində İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr
olunmuş “Nə? Harada? Nə zaman?” intellektual oyunu keçirilmişdir.

24 may 2019-cu il tarixdə Lənkəran rayonunda “Sərhəd” hərbi-idman oyununun final
mərhələsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.
11-14 iyun 2019-cu il tarixlərdə Bakı-Gəncə və Bakı-Zaqatala marşrutu üzrə “Mən
Azərbaycan vətəndaşıyam” adlı təbliğat-təşviqat kampaniyası keçirilmişdir.
27-28 iyun 2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə “Hünər”
XIII Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalı keçirilmişdir.
12 iyul 2019-cu il tarixdə ümümmilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50
illiyinə həsr olunmuş “Ulu öndər” filminin və eyni adlı mahnının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Sentyabr-oktyabr ayları ərzində film Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili
məktəblərində (21 müəssisə) nümayiş etdirilmişdir.
20 iyul 2019-cu il tarixdə Sumqayıt şəhərində, iyulun 23-də Qəbələ, iyulun 26-da İsmayıllı,
iyulun 30-da Qobustan rayonlarında “Qarabağ əcdadlarımızın mirasıdır” adlı sənədli filmi
nümayiş etdirilmişdir. Tədbirlərdə 500 nəfər gənc iştirak etmişdir.
17-18 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Tovuz və Göygöl rayonlarında “Ümummilli lider
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu”
mövzusunda konfranslar keçirilmişdir. Konfranslarda 400 nəfər iştirak etmişdir.
23 və 25 oktyabr 2019-cu il tarixlərində Şirvan və Bərdə rayonlarında gənclər arasında
dini radikalizmin profilaktikasına həsr olunmuş zona toplantıları keçirilmişdir. Toplantılarda 300
nəfər iştirak etmişdir.
04 noyabr 2019-cu il tarixdə Hilton otelində “Dövlət Bayrağı günü” münasibətilə "Altıncı
Bayraq Festivalı” keçirilmişdir. Tədbirdə 750 nəfər iştirak etmişdir.
2019-cu ilin 21-22 noyabr tarixlərində Daşkəsən və Samux, 28 noyabr tarixdə Yevlax və
Goranboy rayonlarında gənclərin hərbi xidmətə həvəsləndirilməsi və ordu sıralarına yola
salınması məqsədi ilə mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilmişdir. Ümumilikdə tədbirlərdə 680 nəfər
iştirak etmişdir.
19 dekabr 2019-cu il tarixdə “Mən Azərbaycanlıyam” milli bilik yarışmasının 9-cu
mövsümünün qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.
Yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili
Azərbaycan gəncləri günü münasibətilə 01 fevral 2019-cu il tarixdə “Bakı Konqres
Mərkəzi”ndə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Gənclərin
Respublika toplantısı keçirilmişdir. 3500-dək gəncin iştirak etdiyi toplantıda 2018-ci ildə
mədəniyyət, elm və təhsil, ictimai fəaliyyət sahələri üzrə fərqləndiyinə görə 6 nəfərə Gənclər
üçün Prezident Mükafatı təqdim olunmuşdur.
02 fevral 2019-cu il tarixdə “Elektra Events Hall”da 2018-ci ildə müxtəlif sahələrdə
fərqləndiyinə görə 24 nəfərə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təsis olunmuş “İlin Gənci”
mükafatının təqdimetmə mərasimi, Şamaxı rayonunun 2019-cu il üçün Azərbaycanın gənclər
paytaxtı elan olunması mərasimi, 3500-ə yaxın gəncin iştirakı ilə mədəni kütləvi tədbir
keçirilmiş, V.Səmədova adına sərgi salonunda 200-dək gənc rəssamların 300-dək əsəri
nümayiş olunmuşdur.
01 aprel 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Şən və
Hazırcavablar Klubu”nun Azərbaycan Liqası televiziya layihəsinin yarımfinal oyunu, 31 may
2019-cu il tarixdə isə Bakı Konqres Mərkəzində final oyunu keçirilmişdir.
08-11 aprel 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində “İslam dünyasının gənc (20 yaşadək)
klassik musiqi ifaçılarının VIII Beynəlxalq müsabiqəsi” layihəsi həyata keçirilmişdir.
Müsabiqədə Türkiyə, Misir, Rusiya Federasiyası (Tatarstan), Qazaxıstan, Özbəkistan,
Mərakeş, İran, Əlcəzair və Azərbaycanın 160-dək istedadlı gənci iştirak etmişdir.
13, 20 və 27 aprel 2019-cu il tarixlərdə “İstedadların hazırlığı laboratoriyası” VII
Respublika Olimpiadasına müvafiq olaraq I, II və III onlayn mərhələləri keçirilmişdir.
Olimpiadanın onlayn mərhələlərində 3000-dən artıq şagird iştirak etmişdir.
05-08 may 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində “Xəmsə” Milli İntellektual oyunu üzrə
gənclər arasında XI Azərbaycan çempionatının final mərhələsi keçirilmişdir. Ümumilikdə
çempionatda 3000-dək gənc iştirak etmişdir.
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02 iyun 2019-cu il tarixdə Azərbaycanda II Dron Olimpiadası, 03-05 iyun 2019-cu il
tarixlərdə isə Heydər Əliyev Mərkəzində “İnnoFest” (İnnovasiya Festivalı) çərçivəsində
Azərbaycanda III Robot Olimpiadası keçirilmişdir. Olimpiadalarda ümumilikdə 200-dən artıq
yeniyetmə və gənc iştirak etmişdir.
07-10 iyun 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində İntellektual oyunlar üzrə "Xəzər kuboku"
VII Beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Turnirdə 8 ölkədən (Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan,
Özbəkistan, Niderland, Ukrayna, Tacikistan, İsrail) 200-dən artıq gənc iştirak etmişdir.
20-22 iyun 2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyinin dəstəyi və “Kompyuter Oyunları Milli Assosiasiyası” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı
ilə Kompyuter oyunları üzrə gənclər arasında XIII Azərbaycan Milli Çempionatının final
mərhələsi keçirilmişdir. Ümumilikdə çempionatda 2000-dək gənc iştirak etmişdir.
26 avqust - 06 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Daşkəsəndə Gənclərin Təlim və İstirahət
Mərkəzində istedadlı gənclər üçün "Yaradıcılıq emalatxanası - 3" düşərgəsi keçirilmişdir.
Düşərgədə 110 nəfər gənc peşəkarlar tərəfindən keçirilən ustad dərsləri və yaradıcılıq
yarışlarında iştirak etmişdir.
Gənclərin intellektual hərəkatına dəstək məqsədi ilə:
- 05-09 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində 70-dən artıq komandanın, 450
nəfərin iştirakı ilə "Nə? Harada? Nə zaman?" İntellektual Oyunu üzrə XVII Dünya Çempionatı;
- 09-11 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində "Breyn-rinq" İntellektual oyunu üzrə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kuboku uğrunda 80 nəfərin iştirakı ilə beynəlxalq
turnirin televiziya layihəsi;
- 01-08 noyabr 2019-cu il tarixlərdə "Breyn-rinq" İntellektual oyunu üzrə 160 nəfərin
iştirakı ilə Azərbaycan Çempionatı;
- 13-17 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində yeniyetmələr arasında "Xəmsə" Milli
intellektual oyunu üzrə VII Azərbaycan Çempionatının final mərhələsi keçirilmişdir. Ümumilikdə
Çempionatda 4000-dən çox yeniyetmə iştirak etmişdir.
Yaradıcı gənclərin üzə çıxarılması, dəstəklənməsi və beynəlxalq əlaqələrinin qurulması,
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği məqsədi ilə:
- 03-07 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə "Nəsimi ili" çərçivəsində MDB iştirakçı dövlətləri
gəncləri arasında "Məndə sığar iki cahan..." adlı müsabiqə keçirilmiş və eyni adlı veb-saytı
yaradılmışdır. Müsabiqədə 2000 nəfər yerli və xarici gənc iştirak etmişdir.
- 20-24 noyabr 2019-cu il tarixlərdə IX Beynəlxalq Uşaq Muğam Müsabiqəsi keçirilmişdir.
Müsabiqədə 140 nəfər iştirak etmişdir.
Yeniyetmələrin elmə həvəsləndirilməsi, beynəlxalq elmi yarışlarda iştirakının
dəstəklənməsi məqsədi ilə 11-15 dekabr 2019-cu il tarixlərdə "İstedadların hazırlığı
laboratoriyası" VII Respublika Olimpiadası və III Beynəlxalq Olimpiadası keçirilmişdir.
Olimpiadada 100 nəfər iştirak etmişdir.
19 dekabr 2019-cu il tarixdə "Şən və Hazırcavablar Klubu"nun Azərbaycan Televiziya
Liqasının II mövsüm oyunu keçirilmişdir.
"Gənc alimlərin əsərləri" adlı jurnalın 19-cu sayı çap olunmuşdur.
Sağlam həyat tərzinin təbliği və sosial proqramlar
02 fevral - Azərbaycan gənclər günü ilə əlaqədar Penitensiar Xidmətin Tərbiyə
müəssisəsində cəzaçəkən gənclərlə görüş keçirilmişdir.
27-28 fevral 2019-cu il tarixlərdə “Qan ver həyat qurtar” mövzusunda təlim kursu və
qanvermə aksiyası keçirilmişdir.
Gənclərin peşəyönümü sahəsində işinin gücləndirilməsi, onların əmək bazarında daha
çox tələb olunan peşə və ixtisaslar haqqında məlumatlandırılması məqsədilə 2019-cu ilin aprelmay aylarında animasiya formatında “Mənim ixtisasım” informativ videoçarxlar hazırlanmışdır.
Videoçarxların ümumi sayı 25 ədəddir.
2019-cu ilin mart ayı ərzində Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasında, Bakı Ali Neft Məktəbində, Azərbaycan Turizm və Menecment, Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat, Azərbaycan Kooperasiya, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye, “Odlar
yurdu” universitetlərində “Həyatla oyun” tamaşası nümayiş olunmuşdur.
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18 mart 2019-cu il tarixdə Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan 300 nəfər yeniyetmə və gənc
üçün “Novruz” şənliyi keçirilmişdir.
01 aprel-25 may 2019-cu il tarixlərdə Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan yeniyetmə və
gənclərin məşğulluq imkanlarının artırılması məqsədilə 140 nəfər gənc üçün kompüter kursu
təşkil edilmişdir.
05 aprel 2019-cu il tarixdə Yasamal rayonunda “Gənclərin Fiziki Aktivlik Festivalı”
keçirilmişdir.
10 aprel 2019-cu il tarixdə Qaradağ və Neftçala rayonlarında, 12 aprel tarixdə isə Şuşa
və Zəngilan rayonlarının əhalisi məskunlaşan qəsəbələrdə ”Sağlam gələcək üçün zərərli
vərdişlərə qarşı birləşək!” devizi altında maarifləndirici kampaniya keçirilmişdir.
24-26 aprel 2019-cu il tarixlərdə Şamaxı rayonunda gənclərin iqtisadi biliklərinin və
sahibkarlıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə dair təlim kursu keçirilmişdir.
2019-cu ilin aprel ayı ərzində Qobustan, Ağdaş, Qəbələ, Göyçay, İsmayıllı, Şamaxı
rayonlarında “Günahsız günahkarlar” adlı maarifləndirici teatr tamaşası nümayiş olunmuşdur.
2019-cu ilin aprel-may ayları ərzində “Made in Azerbaijan” biznes ideya müsabiqəsi
keçirilmişdir. Müsabiqəyə təqdim edilmiş və final mərhələsinə çıxmış biznes-ideya layihələrinin
müəllifləri üçün 14-16 may tarixlərdə “Biznes planların hazırlanması” mövzusunda təlim kursu
keçirilmişdir. 23 may 2019-cu il tarixdə “Made in Azerbaijan” biznes-ideya müsabiqəsinin final
mərhələsi keçirilmiş, qaliblər qiymətli hədiyyələr və pulla mükafatlandırılmışdır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2019-cu ilin may-iyun aylarında Xaçmaz,
Şabran, Şamaxı, Ağsu, Qəbələ, Oğuz, Ağdaş, Bərdə, Cəlilabad və Neftçala rayonlarında
“Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və insan hüquqları” mövzusunda maarifləndirici təlimlər
keçirilmişdir.
10 iyun 2019-cu il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə "Gənclər üçün əmək yarmarkası"
keçirilmişdir. Əmək yarmarkasına 44 müəssisə və təşkilat tərəfindən 300-dən çox vakansiya
təqdim edilmişdir. Bununla yanaşı, gənclərin staj keçmək, özünəməşğulluq proqramlarında və
startap müsabiqələrində iştirak etmək imkanları haqqında məlumat verilmişdir.
27 iyul-19 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Respublika Uşaq İstirahət və Sağlamlıq
Mərkəzində Ermənistanla təmas xəttində və cəbhə bölgələrində yerləşən rayonlarda yaşayan,
şəhid ailələrindən olan, qaçqın və məcburi köçkün, təhsil, idman, ictimai fəaliyyət və digər
sahələrdə fərqlənmiş, əlilliyi olan və digər sosial müdafiəyə ehtiyacı olan 575 nəfər uşaq və
gənclər üçün yay istirahət düşərgəsi təşkil edilmişdir.
21-25 avqust 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində gənc qan donorlarının fəaliyyətini əhatə
edən XIX Beynəlxalq Gənclər Forumunun keçirilməsində nazirlik tərəfdaş kimi çıxış etmişdir.
Gənclər və İdman Nazirliyi, MDB üzv ölkələrinin Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlığı
Fondu (DHƏF) və “Addım” Yaradıcı Gənclər Assosiasiyası tərəfindən 08-14 sentyabr 2019-cu
il tarixlərdə Bakı şəhərində gənc jurnalistlər, bloqerlər, aktiv sosial şəbəkə istifadəçiləri üçün
“Sağlam həyat tərzinin təşviqi” adlı beynəlxalq praktik təlim kursu keçirilmişdir. Təlimdə
Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan,
Özbəkistan, Ukrayna, Estoniya və Litvadan 74 gənc iştirak etmişdir.
Gənclər və İdman Nazirliyi, MDB üzv ölkələrinin Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlığı
Fondu (DHƏF) və “Dan” Gənclər Təşkilatı tərəfindən 02-06 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı
şəhərində “Əlilliyi olan gənclərlə sosial iş üzrə innovativ texnologiyalar: problemlər və
perspektivlər” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda Belarus, Gürcüstan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna,
Latviya və Litvadan 61 nəfər iştirak etmişdir.
22 oktyabr 2019-cu il tarixdə Penitensiar Xidmətin 10 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində
risk qrupunda olan gənclərə sosial psixoloji yardımın göstərilməsi məqsədilə tədbir
keçirilmişdir.
13-16 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində “MDB üçün 100 ideya” beynəlxalq
müsabiqəsinin final mərhələsi və sərgisi keçirilmişdir.Tədbirdə Azərbaycan, Belarus, Rusiya,
Qırğızstan, Özbəkistan və Tacikistandan 44 gənc iştirak etmişdir.
13-16 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində MDB iştirakçı dövlətlərin gənclərlə iş
üzrə Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. İclasda Belarus, Rusiya, Qırğızıstan, Özbəkistan və
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Qazaxıstandan olan 23 nümayəndə və müşahidəçi qismində Avropa Gənclər Forumunun
prezidenti Karina Autenqruber iştirak etmişdir.
04-05 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Qaçqın və məcburi köçkün gənclərin V Yaradıcılıq
Festival-müsabiqəsi keçirilmişdir. Ümumilikdə müsabiqədə 90 nəfər gənc öz bacarığını
nümayiş etdirmişdir.
17-28 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Şəmkir və Şamaxı rayonlarında Gənc təlimçilərin
iştirakı ilə insan hüquqları və vətəndaşlıq təhsili üzrə 2 regional təlim kursu keçirilmişdir.
Gənclər təşkilatları ilə iş
2019-ci ilin fevral-may aylarında “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyi ilə birgə
“Beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ölkənin inkişafına müsbət təsir göstərir” mövzusunda
“Respublika Gənclər Debat Forumu: Yaz 2019” keçirilmişdir. Forum çərçivəsində 63 debat
təlimi, 11 ekspert görüşü, 32 daxili debat turniri və 5 regional debat forumu (Sumqayıt, Gəncə,
Şəki, Mingəçevir, Lənkəran) təşkil olunmuşdur. Bundan əlavə layihə çərçivəsində 33
komandanın iştirakı ilə Bakı Gənclər Debat Forumu: Yaz 2019 baş tutmuşdur. Bakı Gənclər
Debat Forumu: Yaz 2019-un Azərbaycan bölməsi üzrə final oyununda Azərbaycan Dillər
Universitetinin “Debabat” və “Dereprobates” komandaları yarışmış, nəticədə “Debabat”
komandası forumun qalibi adına layiq görülmüşdür. Forumun rus bölməsi üzrə qalibi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Bank of UNEC” komandası olmuşdur. Ümumilikdə
forumda 1000-dən artıq gəncin iştirakı təmin edilmişdir.
“Gələcəyə Doğru Gənclərin İnkişafı” İctimai Birliyinin 18 aprel - Tarixi abidələrin
mühafizəsi
günü
münasibətilə
hazırladığı
maarifləndirici
kitabçanın
nəşri
maliyyələşdirilmişdir.
Aprel-iyun aylarında Heydər Əliyev Mərkəzi ilə birgə “Heydər Əliyev siyasi məktəbini
öyrənirik” Gənc Liderlər proqramı keçirilmişdir. Proqram çərçivəsində iştirakçılar seçilmiş və
onların dövlət orqanlarının rəhbərləri ilə görüşləri təşkil edilmişdir.
22 aprel-21 iyun 2019-ci il tarixlərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə
“Dialoq və əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun Avrasiya üzrə Regional
Mərkəzi” tərəfindən “Beynəlxalq İƏT Modeli” layihəsi həyata keçirilmişdir.
Aprel-may aylarında “İmagine Cup-2019” gənclərin beynəlxalq innovasiya
müsabiqəsinin Azərbaycan mərhələsinin keçirilməsi üçün hazırlıq işləri aparılmışdır.
“İdeya Qazandı” televiziya müsabiqəsinin növbəti mövsümlərinin hazırlanmasına
başlanılmışdır.
20-25 may 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində “Regionlarda gənclərlə işin
təkmilləşdirilməsi” mövzusunda rayon (şəhər) gənclər və idman idarələrinin və gənclər
evlərinin rəhbərləri üçün təlim kursu keçirilmişdir.
“2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası”nın 5.2.6-cı bəndinin
(internet, jurnalistika, bloqçuluq və digər sahələrdə gənclərin bacarıqlarını artıran təlimlər
təşkil etmək, müsabiqələr vasitəsilə daha istedadlı olanları üzə çıxarmaq və onların inkişafını
dəstəkləmək), Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə “Dövlət Proqramının 5.9.3-cü
yarımbəndinin (İnternet jurnalistikası, bloqçuluq sahələrində və sosial şəbəkələrdən gənclərin
səmərəli istifadəsi üçün bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi) və 5.9.1-ci yarımbəndinin
(informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması üzrə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılması) icralarının təmin
edilməsi üçün aşağıdakı işlər görülmüşdür:
 “Xocalıya Ədalət” kampaniyasına dəstək məqsədilə gənclər və gənclər
təşkilatlarının onlayn təbliğat kampaniyası təşkil edilmişdir. Kampaniya çərçivəsində 6
dildə (azərbaycan, rus, ingilis, fransız, ərəb, ispan) “Twitter” sosial şəbəkəsində
#justiceforkhojaly və #karabakh həştəqləri istifadə olunmaqla 24 fevral – 01 mart 2019cu il tarixlərdə 332 “tvit” yazılmış və bu tvitlər 332.162 nəfər tərəfindən görülmüşdür.
Bundan başqa hazırlanmış poster, infoqram, elektron imza üçün poster, örtük və
çərçivə şəkilləri “Facebook” sosial şəbəkəsində paylaşılmışdır;
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 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı günü ilə əlaqədar Gənclər və İdman
Nazirliyi və Gənclər Təşkilatları Milli Şurası ilə birgə gənclərin onlayn təbliğat
kampaniyası təşkil edilmişdir. Kampaniya çərçivəsində 6 dildə (azərbaycan, rus, ingilis,
italyan, ərəb, ispan) işğalla bağlı faktlar poster formasında hazırlanmışdır. Hazırlanmış
posterlər #genocide101 həştəqi istifadə olunmaqla 28 mart – 05 aprel 2019-cu il
tarixlərdə “Facebook” və “Twitter”-də paylaşılmışdır. Nəticədə posterləri 19.058 nəfər
oxumuş və 610 nəfər bəyənmişdir;
 Şuşa şəhərinin işğalının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Gənclər və İdman Nazirliyi,
Azərbaycan Gənclər Fondu və "Virtual Qarabağ" İnformasiya-Kommunikasiya
Texnologiyaları Gənclər İctimai Birliyi ilə birgə 07-09 may 2019-cu il tarixlərdə gənclərin
onlayn təbliğat kampaniyası təşkil edilmişdir. Kampaniya çərçivəsində 6 dildə
(azərbaycan, rus, ingilis, fransız, alman, ispan) işğalla bağlı faktlar poster formasında
hazırlanmışdır. Hazırlanmış posterlər üçün #shusha27 həştəqi istifadə olunmuşdur;
 Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı
ildönümü münasibətilə Gənclər və İdman Nazirliyi və Gənclər Təşkilatları Milli Şurası
tərəfindən gənclər təşkilatları rəhbərlərinin fikir və xatirələri əks olunmuş video çarx
hazırlanmış, youtube sosial şəbəkəsində yerləşdirilmiş və yayımlanmışdır;
 10 milyonuncu Azərbaycan vətəndaşının dünyaya gəlməsi münasibəti ilə
Gənclər və İdman Nazirliyi və Gənclər Təşkilatları Milli Şurası tərəfindən birgə video çarx
hazırlanmış, youtube sosial şəbəkəsində yerləşdirilmiş və yayımlanmışdır.
Gənclər və İdman Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu, ADA
Universiteti, BMT-nin İnkişaf Proqramı, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası və Azərbaycan Tələbə
Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə birgə 18 may 2019-cu il tarixdə ADA Universitetində "Gənclər
Təşkilatları Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Naminə" adlı konfrans keçirilmişdir.
01-11 iyul 2019-cu il tarixlərdə İsmayıllı rayonunda “Möcüzələr diyarı Azərbaycan 2019”
beynəlxalq skaut düşərgəsi keçirilmişdir. Düşərəgədə 400 gənc iştirak etmişdir.
05-15 iyul 2019-cu il tarixlərdə “Avropanın Gənc Azərbaycanlı Dostları” İctimai Birliyi
tərəfindən “WikiCamp 2019” beynəlxalq gənclər düşərgəsinin təşkilində Gənclər və İdman
Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.
13 iyul 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
ilə birgə Şamaxı rayonunda Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin II Konqresi keçirilmişdir.
Konqresdə 48 ölkədən 109 gənc iştirak etmişdir.
09-10 iyul 2019-cu il tarixlərdə “Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik” Gənc Liderlər
Proqramının iştirakçılarının Naxçıvan Muxtar Respublikasında tanışlıq təlimləri təşkil
edilmişdir.
10 avqust-30 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə işğal günləri ilə əlaqədar hərbi təcavüz, etnik
təmizləmə və işğalla bağlı faktların gənclər və gənclər təşkilatları tərəfindən dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün sosial media üzərindən aksiyalar keçirilmişdir.
24 avqust-03 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Pakistan, ABŞ, Vyetnam, Polşa, Serbiya,
Bolqarıstan, Yunanıstan, Litva, Uruqvay və Efiopiya gəncləri arasında “Mən Azərbaycan
haqqında nə bilirəm?” mövzusunda keçirilmiş esse yazı müsabiqəsinin 50 nəfər qalibinin
Azərbaycana səfərləri təşkil olunmuşdur.
13-15 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində Türk Şurası Gənclər Platformasının
Birinci Baş Assambleyası keçirilmişdir.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökümət başçılarının XVIII Zirvə
Görüşünün Bakı şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar 24-25 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı
şəhərində Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sammiti keçirilmişdir.
Tələbə və tələbə-gənclər təşkilatları ilə iş
01 fevral 2019-cü il tarixdə “2 fevral- Azərbaycan gənclər günü” münasibəti ilə Cəbrayıl
rayonu, Cocuq Mərcanlı kəndi ərazisində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə xidmət edən əsgər
və zabit heyəti ilə görüş keçirilmişdir.
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12-14 fevral 2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında
“Sabahın alimləri” VIII Respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
“Gənclər, mən sizə inanıram, güvənirəm” adlı kitab 2000 (iki min) nüsxədə çap edilmişdır.
Kitabda 01 fevral 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycan gəncləri gününə həsr olunmuş respublika toplantısının
materilları dərc edilmişdir.
25 fevral 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında Xocalı faciəsinin 27-ci
ildönümü və “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində “Qar çiçəyi” adlı
tamaşanın təqdimatı keçirilmişdir.
2019-cu ilin mart-aprel ayları ərzində “Azərbaycan Tələbə Kartı”nın təbliğ edilməsi üçün
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təbliğat görüşləri, sosial şəbəkələrdə (facebook,
instagram) “Azərbaycan Tələbə Kartı ilə tələbə həyatı”, “Tələbəliyin hədiyyəli kartı”, “Qənaət
edilmiş pul-qazanılmış puldur”, “Qazandıran kart - Azərbaycan Tələbə Kartı” adlı müsabiqələr
və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi həyata keçirilmiş, 11700 ədəd Azərbaycan Tələbə
Kartı çap edilmişdir.
29 mart 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində və 29 may 2019cu il tarixdə isə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində “Gənclərin təlim-tərbiyəsində millimənəvi dəyərlərin rolu” mövzusunda tədbirlər keçirilmişdir.
04 aprel 2019-cu il tarixdə "31 mart,1918-ci il: tarixi həqiqətlər, Gənclər unutmur" adlı
gənclərin iştirakı ilə maarifləndirici aksiya və anım mərasimi keçirilmişdir.
03-05 aprel 2019-cu il tarixlərdə Dənizkənarı Milli Parkda Azərbaycan Respublikasının 10
milyonuncu vətəndaşının dünyaya gəlməsinin qeyd olunması ilə bağlı gənclərin iştirakı ilə
fləşmob keçirilmişdir.
2019-cu ilin may-iyun ayları əzrində türk dilində “Qarabağ - əcdadlarımızın mirası” adlı
sənədli, Azərbaycan və ingilis dillərində “Zəngilan - virtual səyahət” 3D qrafik təsvirli və “Xocalı”
mövzusunda filmlərin istehsalına başlanılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına
uyğun olaraq 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi ilə əlaqədar 01 may 2019-cu il tarixdə
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında “Tələbə baharı” XII Ümumrespublika tələbə
yaradıcılığı Festivalı keçirilmişdir.
24 may 2019-cu il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Tələbə
Gənclər Təşkilatları İttifaqı, “Qızıl Qala Prodakşn”, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
ilə birgə “Həmişə gənc ol!!!” şüarı altında “YOUTHVİSİON” Beynəlxalq Mahnı Müsabiqəsi
keçirilmişdir. Müsabiqəyə Azərbaycan, Almaniya, Qırğızıstan, Belarusiya, Cexiya, Gürcüstan,
İtaliya, İran, Macarıstan, Özbəkistan, Portuqaliya, Rumıniya, Rusiya, Serbiya, Slovakiya,
Uqanda, Ukrayna, Moldova, Litva, Monteneqro dövlətlərindən 70-ə yaxın iştirakçı və münsif
qatılmışdır. Birinci yeri Ukrayna, ikinci yeri Azərbaycan, üçüncü yeri isə İtaliyadan olan ifaçılar
tutmuşdur.
19 iyun 2019-cu il tarixdə Bakı şəhəri, Pirallahı rayonunda Gənclər və İdman Nazirliyi
tərəfindən “Tarixin canlı səhifələri” Vll Gənclər festivalı keçirilmişdir.
03-04 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan-Fransız Universitetində “Tələbələrin elmitədqiqat işlərinə cəlb edilməsində Tələbə-Gənclər Təşkilatlarının rolu” mövzusunda seminar
keçirilmişdir. Tədbirdə 150 gənc iştirak etmişdir.
08-09 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı Slavyan Universitetində və Bakı İlahiyyat
İnstitutunda “Milli-dini dözümlülük, sülhsevərlik və humanizm dəyərlərinin təbliğində gənclərin
rolu” mövzusunda seminar keçirilmişdir.Tədbirlərdə 200-dən artıq gənc iştirak etmişdir.
09 oktyabr 2019-cu il tarixdə www.realmap.az “Azərbaycan Ermənistanı” onlayn xəritə
platformasının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə 150 nəfər gənc, dövlət və hökümət
rəsmiləri iştirak etmişdir.
15-18 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində 300 nəfər tələbəgənclər təşkilatları fəallarının iştirakı ilə “Dini ekstremizm və ayrı-seçkilik çağırışlarına qarşı
mübarizədə gənclərin rolu” mövzusunda toplantılar keçirilmişdir.
20-26 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində “MDB iştirakçı dövlətlərinin
Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondu” və “EkoSfera” Sosial-Ekoloji Mərkəzi ilə birgə
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“Yaşıl Planet” beynəlxalq tələbə məktəbi təşkil edilmişdir. Məktəbin işinə 95 nəfər yerli və
əcnəbi gənc qatılmışdır.
20-26 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş “Yaşıl Planet” tələbələrin
beynəlxalq məktəbi çərçivəsində 23 oktyabr 2019-cu il tarixdə Qobustan Milli Tarix-Bədii
Qoruğunda “Qobustan-Tarixin daş yaddaşı" adlı layihə həyata keçirilmişdir. Tədbirdə 350
nəfər gənc iştirak etmişdir.
07 noyabr 2019-cu il tarixində Mingəçevir şəhərində və Şəmkir rayonunda gənclərin
iştirakı ilə “Bayraqdar” intellektual oyunu keçirilmişdir. Oyunlarda 200 gənc iştirak etmişdir.
09 dekabr 2019-cu il tarixdə 200 nəfərdən çox yaradıcı gəncin iştirakı ilə Mərkəzi Nəbatat
bağında “Ekoloji problemlər gənclərin gözü ilə” adlı festival keçirilmişdir.
2019-cu ilin noyabr-dekabr ayları əzrində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə “Virtual
Qarabağ” İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları İctimai Birliyi tərəfindən fransız dilində
“Qarabağ-əcdadlarımızın mirası” sənədli filmi istehsal edilmişdir. Qeyd edilən sənədli və
“Zəngilan – virtual səyahət” 3D qrafik təsvirli filmlər 25 dekabr 2019-cu il tarixdə ictimaiyyətə
təqdim edilmişdir.
Dekabr ayı ərzində “Səyyar kitabxana” adlı 6-cı layihə Astara rayonunda həyata
keçirilmişdir.
Regionlarda yaşayan gənclərlə işin təşkili
Dövlət Müstəqilliyi Günü ilə əlaqədar 13-18 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə 30 rayon və
şəhərdə “Qarabağ-Azərbaycandır!” şüarı altında vahid estafet keçirilmişdir. Aksiya çərçivəsində
minlərlə gəncin iştirakı ilə küçə yürüşləri, veloyürüş və flaşmoblar keçirilmiş, ağacəkmə və
təmizlik aksiyası təşkil edilmişdir. Aksiyalarda 40 minədək gənc iştirak etmişdir.
09 noyabr - Bayraq günü münasibəti ilə 01-09 noyabr 2019-cu il tarixlərdə ölkə gənclərinin
“İradənlə qalib gəl!” şüarı altında müxtəlif çoxsaylı aksiyaları keçirilmişdir. Bu sırada:
 01-03 noyabr 2019-cu il tarixlərdə nazirliyin tabeliyində olan 34 olimpiya idman
komplekslərində “Açıq qapı” aksiyası keçirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu təşəbbüsə
Şamaxı və Masallı gənclər və idman idarələri də könüllü olaraq qoşulmuşdur. Tədbirlərdə
bütövlükdə 20 minədək gənc iştirak etmişdir;
 04-08 noyabr 2019-cu il tarixlərdə bir sıra rayonlarda nigaha daxil olan gənc ailələrə
Azərbaycan Bayrağı hədiyyə edilmişdir. Bu ümumilli lider Heydər Əliyevin “Hər evdə, hər ailədə
Azərbaycan Bayrağı olmalıdır!” sözlərinə əməli cavabdır. Bu təşəbbüs ölkəmizdə yeni ənənənin
qoyulmasında birinci addımdır. (Zaqatala, İsmayıllı və s. )
 Eləcə də anadan olan uşaqların valideynlərinə də təntənəli şəraitdə Azərbaycan Bayrağı
hədiyyə edilmişdir. Həmin ailələrə Bayrağımız ən sevincli anlarda, yeni körpənin gəlişi ilə daxil
olmuşdur. Biləsuvarda isə “Hər kəsə bir bayraq” aksiyası Heydər Əliyev Parkında keçirilmişdir.
Bu aksiyalar 19 rayonda keçirilmişdir (Şabran, Siyəzən, Ağsu, Ağdaş, İsmayıllı, Şamaxı,
Sabirabad, Neftçala, Yardımlı, Salyan, Gəncə Tovuz, Göyçay, Daşkəsən,
Bərdə,
Goranboy,Tərtər, Qəbələ, Oğuz).
 16 rayonda gənclər “Bayraqdar” intellektual-əyləncəli komanda yarışında iştirak etmişlər.
Yarışda məqsəd tapşırıqları həll etməklə daha çox Bayraq toplamaqdır. Açıq havada, gəzinti,
istirahət və ticarət sahələrində keçirilən bu oyun rayonlarda böyük maraqla izlənilmişdir. Oyun
həm də gənclərin öz rayonları, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, təbii sərvətləri, coğrafiyası,
tanınmış insanları haqqında biliklərini artırmaq, bununla da daha şüurlu vətəndaş tərbiyə
etməkdir. (Sumqayıt, Zərdab, Qobustan, Şirvan, Hacıqabul, Lənkəran, Neftçala, Biləsuvar,
Lerik, Mingəçevir, Samux, Şəmkir, Balakən, Qax, Oğuz, Şəki) – 1700 iştirakçı.
 Tərtər, Yardımlı, Xızı, Saatlı, Lənkəran, Samux, Ağcabədi və Bərdədə gənclər tərəfindən
müstəqil Azərbaycanın rəmzi olan Bayrağı tərənnüm edən vətənpərvərlik mahnıları ifa
edilmişdir (“Açıq mikrofon” formatında) – 500 nəfər
 Göygöl və Yevlaxda gənclər Bayrağımızı sağlam həyat tərzi tədbirləri vasitəsi ilə
tərənnüm etmişlər. Bu rayonlarda yüzlərlə gəncin iştirakı ilə “SportFest” əyləncəli yarışları təşkil
edilmişdir.
 Abşeron, Gədəbəy, İsmayıllı rayonlarında flaşmoblar keçirilmişdir.
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 Lerik və digər rayonlarda gənclər milli intellektual oyunu olan “Xəmsə” və digər
intellektual yarışlarda iştirak etmişlər. Bu dəfə bütün suallar müstəqilliyimiz, dövlətimiz,
Bayrağımızla bağlı olumuşdur.
 Veloyürüşlər keçirilib – Kürdəmir, Salyan və s. 1000 nəfərədək
 08 noyabr 2019-cu il tarixdə Bakının Qaradağ, Sabunçu, Suraxanı, Binəqədi, Nizami,
Xətai, Xəzər rayonlarında “Bakı gözəl şəhər” şüarı altında təmizlik aksiyası keçirilmişdir. Rayon
İcra hakimiyyətləri tərəfindən ayrılmış ərazilərdə 1500- dək gənc könüllü iştirak etmişdir. Bu
gənclərimizin Bayraq Gününə töhfəsi olmuşdur.
 08 noyabr 2019-cu il tarixdə “Park Bulvar Baku” TM-də “Bayraqdar” intellektual-əyləncəli
komanda yarışı keçirilmişdir. Burada olan şəhər sakinləri və paytaxtımızın qonaqları gənclərin
Bayrağı qazanmaq uğrunda yarışını izləmişlər.
 08-09 noyabr 2019-cu il tarixlərdə bütün rayonlarda gənclərimiz ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsi, Şəhidlər Xiyabanı, Bayraq Meydanını birləşdirən marşrutlar üzrə üçrəngli
Bayrağımız altında kütləvi yürüşlərdə iştirak etmişdir. Bütövlükdə bu aksiyalara 100 minədək
gənc qoşulmuşdur.
Nazirliyin YOUTUBE kanalına regionlarda fəaliyyətlə bağlı 90-dan artıq videosüjetlər
yüklənmişdir (onların sayı artmaqdadır).
Ümumilikdə 2019-cu il ərzində Gənclər və İdman Nazirliyinin Mərkəzi Aparatı tərəfindən
gənclər siyasəti sahəsində 143 tədbir keçirilib, onlardan 124-ü yerli, 19-u isə beynəlxalq səviyyəli
olmuşdur. Regionlarda nazirlik tərəfindən 129 kütləvi aksiya təşkil edilmişdir. 206 nəfər xarici
ölkələrə ezam olunmuş, 1308 nəfər isə Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmişdir.
İ D M A N
Hesabat dövründə gənc nəslin sağlam ruhda böyüyüb tərbiyə olunması, ölkədə bədən
tərbiyəsi və idmanın kütləviliyinin təmin edilməsi, yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanması,
Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi, Olimpiya Oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlığın təmin
edilməsi, idmanın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində işlər uğurla davam
etdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 2019-cu il üçün təsdiq etdiyi
tədbirlər planına əsasən il ərzində respublikada fəaliyyət göstərən federasiyalar ilə birlikdə
ölkəmizdə 233 respublika yarışları təşkil edilmiş, 62 beynəlxalq yarış keçirilmiş, 243 beynəlxalq
yarışlarda ölkə yığma komandalarının iştirakı təmin olunmuşdur.
İdman növləri üzrə yığma komanda 12 gündən az olmayaraq 100-dən çox təlim-məşq
toplanışlarında iştirak etmişdir.
Olimpiya və qeyri-olimpiya idman növləri üzrə rəsmi beynəlxalq yarışlarda əldə edilmiş
nəticələr hesablanmışdır. 2019-cu il ərzində beynəlxalq yarışlarda 271 - qızıl, 238 - gümüş və
266 - bürünc olmaqla ümumilikdə 775 medal əldə edilmişdir.
Hesabat dövründə sərbəst və yunan-roma güləşi üzrə Müşfiq İsayevin xatirəsinə həsr
olunmuş beynəlxalq turnir, batut gimnastikası, bədii və idman gimnastikası üzrə dünya kuboku,
bədii gimnastika, aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı, bədii gimnastika üzrə dünya
çempionatı, Mingəçevir şəhəri “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində akademik, kayak və
kanoe qayıqlarında avarçəkmə üzrə “Prezident Kuboku” beynəlxalq reqatası, Formula 1 üzrə
“Azərbaycan Qran-Pri”si yarışı, “Baku Open-2019” beynəlxalq şahmat festivalı, milli karate
üzrə “Baku Open” beynəlxalq turniri, futbol üzrə Avropa liqasının final oyunu, cüdo üzrə “QranŞlem” yarışı, qrapplinq üzrə dünya birinciliyi, sportinq atıcılığı üzrə “Qran-pri” yarışı və s.
tədbirlər yüksək səviyyədə təşkil edilərək keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 654 №-li, 04 mart 2005-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən 5 mart – “Bədən tərbiyəsi və idman günü” bütün şəhər və rayonlarda silsilə tədbirlərlə
qeyd olunmuşdur.
Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək üçün indiyədək 14 nəfər idmançımız
lisenziya (atletika-1, atıcılıq-1, üzgüçülük-1, güləş-2, velosiped-1, gimnastika-8) əldə etmişdir.
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İdman növləri üzrə məşqçi-müəllimlərə ali, I və II ixtisas kateqoriyasının verilməsi ilə
əlaqədar təqdim olunmuş sənədlərə Azərbaycan Respublikasının Vahid idman təsnifatına
uyğun olaraq baxılmışdır. 2019-сu il ərzində ayrı-ayrı idman növləri üzrə 115 nəfər məşqçimüəllimə ixtisas kateqoriyası verilmişdir. O cümlədən, 9 nəfər Ali, 104 nəfər birinci, 2 nəfər
ikinci kateqoriya almışdır. 3 nəfərin sənədi Vahid idman təsnifatının tələblərinə cavab
vermədiyinə görə geri qaytarılmışdır.
Bundan başqa idman növləri üzrə 40 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən
Tərbiyəsi və İdman işçisi”, 93 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi”, 8 nəfər
“Azərbaycan Respublikasının əməkdar idman ustası”, 15 nəfər “Respublika dərəcəli hakim”
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
2019-cu il ərzində 176 nəfər İdman ustası normasını yerinə yetirmişdir.
Hesabat dövründə idman növləri üzrə yığma komandaların hazırlıqları yüksək səviyyədə
keçirilmişdir. Komandalar təlim-məşq prosesi üçün müəyyənləşdirilmiş dayaq idman
bazalarından istifadə etmişlər.
İdman növləri üzrə yığma komandaların hazırlığı ilə əlaqədar Milli İdman Tibb və
Reabilitasiya İnstitutunda yığma komandaların idmançılarının müayinə və müalicəsi
aparılmışdır.
Hərbi xidmətə çağırılmış yığma komanda üzvlərinin MOİK-də, Sərhəd Qoşunlarında və
DİN İK-da qulluq etmələri üçün məlumatlar toplanmış, müvafiq təkliflərlə Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinə və Dövlət Sərhəd Xidmətinə müraciətlər
olmuşdur. Respublika yığma komandalarının legioner üzvlərinin beynəlxalq yarışlarda
iştirakları ilə əlaqədar onlar üçün ümümvətəndaşlıq pasportunun alınmasına yaxından
köməklik göstərilmişdir.
Beynəlxalq səviyyəli yarışlarda çıxış etmiş idmançılar haqqında “Olimpiya dünyası”,
“İdman” qəzetlərinə, həmçinin televiziya kanallarına informasiyalar verilmişdir.
II Avropa Oyunları
21-30 iyun 2019-cu il tarixlərdə Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində II Avropa Oyunları
keçirilmişdir. Avropanın 50 ölkəsindən 4000-ə yaxın idmançı 15 idman növündə 200 dəst
medal uğrunda mübarizə aparmışdır. Azərbaycan yığma komandası 11 idman növündə (güləş,
boks, karate, cüdo, sambo, atıcılıq, velo, kamandan oxatma, gimnastika, badminton,
avarçəkmə) 82 idmançı ilə təmsil olunmuşdur.
İyunun 22-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Oqtay Əsədov, Baş nazirin
birinci müavini Yaqub Eyyubov, Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov, Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və nümayəndə heyətinin digər üzvləri Minsk-2019
II Avropa Oyunlarında iştirak edən milli komandamızın üzvləri ilə görüşmüş, idmançılarımıza
uğurlar arzulamışlar.
Oyunların nəticələrinə görə Azərbaycan yığma komandası 5 qızıl, 10 gümüş, 13 bürünc
olmaqla ümumilikdə 28 medal qazanmış və medallar cədvəlində 10-cu yeri tutmuşdur.
II Avropa Oyunlarında idmanın 8 növündə yarışlar 2020-ci ildə Tokioda keçiriləcək Yay
Olimpiya Oyunları üçün təsnifat xarakterli olmuşdur.
Oyunlar çərçivəsində keçirilmiş cüdo və boks idman növləri üzrə yarışlar eyni zamanda
Avropa çempionatı xarakteri daşımışdır.
Yarışda iştirak edən ölkələrdən 43-ü medal qazanmışdır.
XXX Ümumdünya Universiadası
03-14 iyul 2019-cu il tarixlərdə İtaliyanın Neapol şəhərində XXX Ümumdünya
Universiadası keçirilmişdir. Universiadada 118 ölkədən 6000 nəfər tələbə-idmançı 18 idman
növündə mübarizə aparmışdır.
Tələbə komandamız bu tədbirdə 6 idman növündə (atletika, bədii gimnastika, idman
gimnastikası, cüdo, taekvando, qılıncoynatma) 22 idmançı ilə təmsil olunmuşdur.
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Ölkəmizin tələbə idmançıları Ümumdünya Universiadasını uğurla başa vuraraq 2 qızıl, 3
gümüş və 2 bürünc medal qazanmaqla ümumi komanda hesabında
18-ci yerə layiq
görülmüşdür.
Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalı-2019 (EYOF)
21-27 iyul 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalı
keçirilmişdir (EYOF). 10 idman növü (atletika, idman gimnastikası, basketbol, velosiped,
həndbol, cüdo, üzgüçülük, tennis, voleybol, güləş) üzrə keçirilən yarışlarda 48 ölkədən 3900
idmançı ilə iştirak etmişdir.
Ölkəmizi idman növləri üzrə müvafiq olaraq 122 idmançı təmsil etmişdir. İdmançılarımız
10 qızıl, 7 gümüş və 6 bürünc, ümumilikdə 23 medal qazanmaqla, medal əyarına görə
sıralamada 4-cü yeri tutmuşlar.
Bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatı
16-22 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində, Milli Gimnastika Arenasında Bədii
gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatı keçirilmişdir. 61 ölkədən 300-dən çox gimnastın
iştirakı ilə keçirilən yarışda Azərbaycan 9 gimnastla - 4 fərdi gimnast və 1 qrup komandası (5
gimnast) ilə təmsil olunurdu.
Nəticədə fərdi proqramda iştirak edən Zöhrə Ağamirova B finalında yarışaraq 14-cü yerə
layiq görülmüş, bununla da o “Tokio 2020” Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziyanı
rəsmiləşdirmişdir. Qrup hərəkətləri üzrə komandamız da “Tokio 2020” Yay Olimpiya
Oyunlarına lisenziya əldə etmişdir.
Təqvim planına əsasən keçirilən yarışlarda iştirak
03-11 fevral 2019-cu il tarixlərdə milli karate üzrə yeniyetmələr və gənclərdən ibarət
yığma komanda Danimarkada keçirilmiş 36-cı Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
09-10 fevral 2019-ci il tarixlərdə cüdo üzrə Fransanın Paris şəhərində “Qrand-Şlem”
beynəlxalq turniri keçirilmişdir. Bu turnirdə 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanılmışdır.
13-18 fevral 2019-cu il tarixlərdə milli karate üzrə yığma komanda Dubay şəhərində
keçirilmiş Olimpiya oyunlarına lisenziya xarakterli Premyer Liqa beynəlxalq turnirində iştirak
etmişdir.
13-20 fevral 2019-cu il tarixlərdə boks idman növü üzrə yığma komanda Bolqarıstanın
Sofiya şəhərində keçirilmiş kişilər arasında 70-ci Stranja beynəlxalq Qran-Pri yarışında iştirak
etmişdir. Bu yarışda 2 bürünc medal qazanılmışdır.
15-18 fevral 2019-cu il tarixlərdə atletika üzrə milli yığma komanda Türkiyənin İstanbul
şəhərində keçirilən Balkan ölkələrinin qış çempionatında və İstanbul qış kubokunda iştirak
etmişdir. Nazim Babayev Balkan ölkələrinin qış çempionatında üç təkanla tullanma növündə II
yeri tutmuşdur.
16-17 fevral 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda İtaliyanın
Roma şəhərində keçirilən Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Bu yarışda 1 qızıl medal
qazanılmışdır.
16-17 fevral 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə yeniyetmələrdən ibarət yığma komanda
İspaniyanın Fuengirola şəhərində keçirilən Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Bu yarışda 1
qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanılmışdır.
19-25 fevral 2019-cu il tarixlərdə badminton idman növü üzrə yığma komanda Uqandanın
Kampala şəhərində və 25 fevral - 03 mart 2019-cu il tarixlərdə Keniyanın Nairobi şəhərində
keçirilmiş beynəlxalq turnirlərdə iştirak etmişdir.
21 fevral-01 mart 2019-cu il tarixlərdə Avropa Gənclər festivalına yüksək səviyyədə
hazırlığı təmin etmək məqsədilə həndbol üzrə 2002-2003-cü il təvəllüdlü idmançılardan ibarət
yığma komanda Rusiyanın Krasnodar şəhərində keçirilmiş beynəlxalq həndbol festivalında
iştirak etmişdir.
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22-24 fevral 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda
Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən Qrand Şlem turnirində iştirak etmişdir. Bu yarışda
1 qızıl və 3 bürünc medal qazanılmışdır.
24 fevral-03 mart 2019-cu il tarixlərdə bilyard idman növü üzrə yığma komanda
Rusiyanın Xantı-Mansiysk şəhərində keçirilmiş dünya çempionatında iştirak etmişdir.
27 fevral-05 mart 2019-cu il tarixlərdə atletika üzrə yığma komanda Böyük Britaniyanın
Qlazqo şəhərində keçirilən Qış Avropa çempionatında iştirak etmişdir. Nazim Babayev üç
təkanla tullanma növündə Avropa çempionu adını qazanmışdır. O həm də şəxsi nəticəsini
yeniləmişdir.
04-10 mart 2019-cu il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə yığma komanda Serbiyanın Novi-Sad
şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında iştirak etmişdir. Yarışda yığma komandamız 4
bürünc medal qazanmışdır.
05 mart 2019-cu il tarixdə “Bədən tərbiyəsi və idman günü”nün qeyd edilməsi məqsədilə
Gəncə şəhərində, o cümlədən bütün şəhər və rayonlarda kütləvi-idman tədbirləri keçirilmişdir.
07-23 mart 2019-cu il tarixlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi şəhərində Xüsusi
Olimpiya Ümumdünya Oyunları keçirilmişdir. Bu yarışlarda Azərbaycan nümayəndə heyəti 54
nəfər idmançı ilə mübarizə aparmışdır. İdmançılarımız 10 idman növü üzrə 25 medal, o
cümlədən, 6 qızıl, 10 gümüş və 9 bürünc medal qazanmışdır.
09-15 mart 2019-cu il tarixlərdə İsveçrənin Villars-sur-Ollon şəhərində dağ xizəyi üzrə
dünya çempionatı keçirilmişdir. Yarışda yığma komandamız 4 nəfər tərkiblə təmsil olunmuşdur.
06-11 mart 2019-cu il tarixlərdə badminton idman növü üzrə yığma komanda
Yamaykanın Kinqston şəhərində, 11-17 mart 2019-cu il tarixlərdə Kubanın Havana şəhərində
və 18-24 mart 2019-cu il tarixlərdə Fransanın Orlean şəhərində keçirilmiş beynəlxalq
turnirlərdə iştirak etmişdir. Kubanın Havana şəhərində keçirilən turnirdə Azmi
Qovimuramadhoni şəxsi yarışlarda 2-ci yerə layiq görülmüşdür.
07-18 mart 2019-cu il tarixlərdə Rusiyanın Vladiqafqaz şəhərində boks üzrə 22 yaşa
qədər gənclər arasında Avropa çempionatı keçirilmişdir. Yarışa 10 (8 kişi və 2 qadın) idmançı
ilə qatılan yığma komanda 3 medal əldə edərək ümumi komanda hesabında Avropada 4-cü
yeri tutmuşdur. Rüfət Hüseynov (49 kq) və Cəbrayıl Elekov (81 kq) bürünc, Məhəmməd
Abdullayev (+91 kq) isə qızıl medal qazanaraq U-22 Avropa çempionu adına layiq
görülmüşdür.
26 mart - 01 aprel 2019-cu il tarixlərdə su polosu üzrə yığma komanda Gürcüstanın Tbilisi
şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
04-15 aprel 2019-cu il tarixlərdə qılıncoynatma üzrə yığma komanda Polşanın Torun
şəhərində keçirilən dünya birinciliyində iştirak etmişdir. Yarışda 1 bürünc medal qazanılmışdır.
05-15 aprel 2019-cu il tarixlərdə sərbəst, yunan-roma və qadın güləşi üzrə böyüklərdən
ibarət yığma komanda Rumıniyanın Buxarest şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında
iştirak etmişdir. Yarışda yığma komandamız 4 qızıl, 2 gümüş və 7 bürünc medal qazanmışdır.
08-16 aprel 2019-cu il tarixlərdə həndbol üzrə yığma komanda Rusiyanın Volqoqrad
şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir.
18-21 aprel 2019-cu il tarixlərdə sumo üzrə yığma komanda Estoniyanın Tallin şəhərində
keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmişdir. Nəticədə 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal
qazanılmışdır.
22-27 aprel 2019-cu il tarixlərdə şaolin döyüş sənəti üzrə yığma komanda Ukraynanın
Xarkov şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl və
1 bürünc medal qazanılmışdır.
23 aprel-02 may 2019-cu il tarixlərdə uşu üzrə yığma komanda Rusiyanın Moskva
şəhərində keçirilən Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
01-06 may 2019-cu il tarixlərdə İspaniyanın Santa-Sussana şəhərində kişilər arasında
bodibildinq üzrə keçirilmiş Avropa çempionatında 5 nəfərdən ibarət komandamız iştirak
etmişdir. Nəticədə 1 bürünc medal qazanılmışdır.
04-12 may 2019-cu il tarixlərdə həndbol üzrə yığma komanda Rusiyanın Həştərxan
şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir.
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07-15 may 2019-cu il tarixlərdə Polşanın Firley şəhərində gözdən əlillər arasında 100
xanalı dama üzrə Avropa çempionatı keçirilmişdir. Avropa çempionatında iştirak edən
Cabbarov Camal (total blind) bürünc medal qazanmışdır.
14-23 may 2019-cu il tarixlərdə Yunanıstanın Lutraki şəhərində keçirilmiş qol güləşi üzrə
Avropa çempionatında yığma komandamız 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanmışdır.
16-19 may 2019-cu il tarixlərdə Macarıstanın Budapeşt şəhərində kikboksinq üzrə WAKO
25-ci Dünya Kuboku keçirilmişdir. Azərbaycan milli yığma komandası bu yarışda 4 qızıl, 4
gümüş və 3 bürünc medal qazanmışdır.
21 may 2019-cu il tarixdə Çinin Nanjinq şəhərində keçirilmiş “World Celenc” beynəlxalq
yarışda Skidan Hanna atletikanın çəkicatma növündə Tokio Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya
qazanmışdır.
21-26 may 2019-cu il tarixlərdə boks üzrə Çex Respublikasının Usti Nad Laben şəhərində
Qran–Pri yarışı keçirilmişdir. Komandamız bu yarışda 1 qızıl və 1 bürünc medal qazanmışdır.
23-27 may 2019-cu il tarixlərdə üzgüçülük üzrə Şirvan şəhərində ümummilli lider Heydər
Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Yarışda 70 nəfər idmançı iştirak
etmişdir.
24 may 2019-cu il tarixdə Bakı şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr
olunmuş Caspian Power Show beynəlxalq turniri keçirilmişdir. Turnirdə strongman, ciu-citsu,
bodibildinq, sumo, mas-reslinq idman növləri üzrə yarışlar keçirilmişdir. Yarış Heydər Əliyev
adına İdman Konsert Kompleksində təşkil olunmuşdur.
24-26 may 2019-cu il tarixlərdə Çinin Hohhot şəhərində cüdo üzrə beynəlxalq Qran Pri
turniri keçirilmişdir. Bu turnirdə 1 qızıl medal qazanılmışdır.
30 may-10 iyun 2019-cu il tarixlərdə həndbol üzrə yığma komanda Rusiyanın Tolyatti
şəhərində keçirilmiş beynəlxalq həndbol festivalında iştirak etmişdir.
31 may-03 iyun 2019-cu il tarixlərdə ciu-citsu üzrə milli yığma komanda Rumıniyanın
Buxarest şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmişdir. Nəticədə 2 qızıl medal
qazanılmışdır.
13-17 iyun 2019-cu il tarixlərdə üzgüçülük üzrə yığma komanda Slovakiyanın Jilina
şəhərində keçirilmiş Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında lisenziya əhəmiyyətli beynəlxalq yarışda
iştirak etmişdir.
12-14 iyul 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda
Macarıstanın Budapeşt şəhərində keçirilən Qran Pri turnirində iştirak etmişdir. Bu yarışda 1
bürünc medal qazanılmışdır.
18-19 iyul 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda
Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən Asiya Open turnirində iştirak etmişdir. Bu yarışda 1
gümüş və 1 bürünc medal qazanılmışdır.
20-21 iyul 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə gənclərdən ibarət yığma komanda Çexiyanın
Praqa şəhərində keçirilən Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Bu turnirdə 2 qızıl və 2 bürünc
medal qazanılmışdır.
24-27 iyul 2019-cu il tarixlərdə taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda 5 nəfər
tərkibdə İordaniyanın Amman şəhərində keçirilmiş “El Hassan Cup” beynəlxalq turnirində
iştirak etmişdir. Turnirdə Cavad Ağayev (68 kq) 1-ci yerə layiq görülmüşdür.
26-28 iyul 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda
Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində keçirilən Qran Pri turnirində iştirak etmişdir. Bu yarışda 1
bürünc medal qazanılmışdır.
27-28 iyul 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə gənclərdən ibarət yığma komanda Almaniyanın
Berlin şəhərində keçirilən Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Bu turnirdə 1 qızıl və 1 gümüş
medal qazanılmışdır.
29 iyul – 04 avqust 2019-cu il tarixlərdə güləş üzrə yığma komanda Bolqarıstanın Sofiya
şəhərində yeniyetmələrin Dünya çempionatında iştirak etmişdir. İdmançılarımız sərbəst güləş
üzrə qızıl və bürünc, yunan-roma güləşi üzrə 2 qızıl, 2 gümüş, 1 bürünc medal qazanmışlar.
04-11 avqust 2019-cu il tarixlərdə taekvondo idman növü üzrə yeniyetmələrdən ibarət
yığma komanda 15 nəfər tərkibdə Özbəkistanın Daşkənd şəhərində keçirilmiş dünya
birinciliyində iştirak etmişdir. Nizami Hacıyev (53 kq) 3-cü yerə layiq görülmüşdür.
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07-14 avqust 2019-cu il tarixlərdə Qırğızıstanın Çolpon-Ata şəhərində bilyardın “Sərbəst
piramida” idman növü üzrə dünya çempionatı keçirilmişdir. Dünya çempionatında 3 nəfərdən
ibarət komandamız iştirak etmişdir. Seymur Məmmədov gümüş medal qazanmışdır.
12-18 avqust 2019-cu il tarixlərdə güləş üzrə yığma komanda Estoniyanın Tallin
şəhərində keçirilən gənclərin Dünya çempionatında iştirak etmişdir. İdmançılarımız sərbəst
güləş üzrə 3 bürünc, yunan-roma güləşi üzrə 2 gümüş, 1 bürünc medal qazanmışlar.
23 avqust- 01 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə yığma komanda kikboksinqin wako versiyası
üzrə Macarıstanın Gyor şəhərində keçirimiş Avropa çempionatında iştirak etmişdir. Yarışda 5
qızıl, 2 gümüş və 5 bürünc medal qazanılmışdır.
25-31 avqust 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda
Yaponiyanın Tokio şəhərində keçirilən dünya çempionatında iştirak etmişdir. Bu turnirdə 1
gümüş və 1 bürünc medal qazanılmışdır.
12-14 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə gənclərdən ibarət yığma komanda
Finlandiyanın Vantaa şəhərində keçirilən Avropa birinciliyində iştirak etmişdir. Bu turnirdə 1
gümüş və 2 bürünc medal qazanılmışdır.
13-15 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə “7-ci Arena Polo Dünya Kuboku” turniri keçirilmişdir. Turnirin qalibi “Elite Horse
and Polo Club” adlı yerli komanda olmuşdur. İkinci yeri Almaniya, üçüncü yeri isə Rusiya
komandası qazanmışdır.
14-22 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə güləş üzrə yığma komanda üzvləri Qazaxıstanın NurSultan şəhərində keçirilən dünya çempionatında iştirak etmişdir. Sərbəst güləş üzrə 2 gümüş,
yunan-roma güləşi üzrə 1 gümüş, 1 bürünc, qadın güləşi üzrə isə 1 qızıl, 1 bürünc medal
qazanılmışdır.
02-11 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Bolqarıstanın Sofiya şəhərində boks üzrə gənclər
arasında Avropa birinciliyi keçirilmişdir. Yarışa 10 idmançı ilə qatılan yığma komanda 1 bürünc
medal əldə etmişdir.
05-10 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə kyokuşinkaykan karate üzrə yığmamız Türkiyənin
İstanbul şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
Yarışda yığma komanda 7 qızıl, 4 qızıl və 1 bürünc medala sahib olmuşdur.
09 – 17 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə taekvondo idman növü üzrə yığma komanda 12
nəfər tərkibdə Yaponiyanın Çiba şəhərində keçirilmiş 2020-ci ildə Tokioda keçiriləcək Yay
Olimpiya Oyunlarında iştirak üçün lisenziya xarakterli “Qran-Pri” turnirində iştirak etmişdir.
Turnirdə Milad Beigi Herçaqani (80 kq) 1-ci, Radik İsayev (80+ kq) 3-cü yerə layiq
görülmüşdür.
16-25 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə ağır atletika üzrə yığmamız 5 (beş) nəfər tərkibdə
Taylandda keçirilən lisenziya xarakterli dünya çempionatında iştirak etmişdir. Kostova Boyanka
4-cü yeri tutmuşdur.
24-29 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə kikboksinqin wako versiyası üzrə Rusiyanın Anapa
şəhərində Dünya kuboku keçirilmişdir. Yarışda 33 idmançı, 5 məşqçi və 3 hakim iştirak
etmişdir. Nəticədə idmançılarımız tərəfindən 8 qızıl, 9 gümüş və 10 bürünc medal
qazanılmışdır.
04-13 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Almaniyanın Ştutqart şəhərində kişi və qadın idman
gimnastikası üzrə keçirilmiş 49-cu dünya çempionatında M.Nekrasova və İ.Tixonov Tokio
Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmışlar.
09-13 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə güllə atıcılığı üzrə idmançı R.Lunyov Fransanın Şatoru
şəhərində Avropa kubokunun final yarışında iştirak edib və qızıl medal qazanmışdır.
11-14 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Hollandiyanın Haqqa şəhərində pençak silat idman
növü üzrə Avropa çempionatı keçirilmişdir. Nəticədə idmançılarımız tərəfindən 3 qızıl və 1
gümüş medal əldə olunmuşdur.
13-14 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Estoniyanın Tallin şəhərində cüdo üzrə Avropa Open
beynəlxalq turniri keçirilmişdir. Bu turnirdə 1 bürünc medal qazanılmışdır.
14-15 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə triatlon idman növü üzrə böyüklərdən ibarət milli yığma
komanda Qətərin Doha şəhərində keçirilmiş Dünya Çimərlik Oyunlarında iştirak etmişdir.
Yarışlarda 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanılmışdır.
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18-27 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə ağır atletika üzrə yığma komanda Rumıniyanın
Buxarest şəhərində keçirilmiş Avropa birinciliyində iştirak etmişdir. Nəticədə idmançılarımız
tərəfindən 2 bürünc medal qazanılmışdır.
19-20 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə yeniyetmələrdən ibarət yığma komanda
Sloveniyanın Qradeç şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Bu yarışda 2 qızıl,
3 gümüş və 1 bürünc medal qazanılmışdır.
19-22 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda Çinin
Uxan şəhərində keçirilən Hərbiçilərin VII Ümümdünya Oyunlarında iştirak etmişdir. Bu yarışda
2 bürünc medal qazanılmışdır.
19-27 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Bosniya və Herseqovinanın Sarayevo şəhərində
kikboksinqin wako versiyası üzrə dünya çempionatı keçirilmişdir. Yığmamız 3 qızıl, 1 gümüş
və 4 bürünc medal qazanmışdır.
24 - 28 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə qılıncoynatma idman növü üzrə yığma komanda
Gürcüstanın Tbilisi şəhərində keçirilən Satellit turnirində iştirak etmişdir. İdmançımız 1-ci yer
tutmuşdur.
25-27 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma BƏƏ-nin Abu Dabi
şəhərində keçirilən Qrand Şlem turnirində iştirak etmişdir. Bu yarışda 2 gümüş və 1 bürünc
medal qazanılmışdır.
27 oktyabr-01 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Belorusiyanın Qomel şəhərində kar idmançılar
arasında güləş üzrə Avropa çempionatı keçirilmişdir. Avropa çempionatında Cəfərov Murad
yunan-Roma güləşi üzrə qızıl medal qazanmışdır.
30 oktyabr-03 noyabr 2019-cu il tarixlərdə İsrailin Holon şəhərində akrobatika
gimnastikası üzrə Avropa Çempionatı keçirilmişdir. Gənclər yaş kateqoriyasında kişi cütlüyü
tərkibində çıxış edən Murad Rəfiyev və Daniel Abbasov temp hərəkətləri proqramında qızıl,
çoxnövçülükdə gümüş və balans hərəkətləri proqramında isə bürünc medallara sahib olublar.
Daha sonra qarışıq cütlük tərkibində böyüklər yaş qrupunda çıxış edən Abdulla Əl-Məşayxi və
Ruhidil Qurbanlı balans hərəktələri üzrə final çıxışlarına görə bürünc medala layiq görülmüşlər.
30 oktyabr – 04 noyabr 2019-cu il tarixlərdə taekvondo idman növü üzrə böyüklərdən
ibarət yığma komanda 9 nəfər tərkibdə Avropa çempionatında iştirak etmək üçün İtaliyanın
Bari şəhərinə ezam olunmuşdur. Turnirdə Qasım Maqomedov 58 kq 3-cü yerə layiq
görülmüşdür.
01-04 noyabr 2019-cu il tarixlərdə ağır atletika üzrə yığma komanda Belorusiyanın
Qrodno şəhərində keçirilmiş ikiqat olimpiya çempionu Aleksandr Krlovicinın xatirəsinə həsr
olunmuş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal
qazanılmişdir.
03-04 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Avstraliyanın Pert şəhərində cüdo üzrə Okeaniya
Open beynəlxalq turniri keçirilmişdir. Bu turnirdə 1 gümüş, 1 bürünc medal qazanılmışdır.
09-10 noyabr 2019-cu il tarixlərdə qadınlardan ibarət yığma komanda cüdo üzrə Afrika
Open beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir. Bu turnirdə 2 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc medal
qazanılmışdır.
14-18 noyabr 2019-cu il tarixlərdə ağır atletika üzrə yığma komanda Türkiyənin Qaziantep
şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Kostova Boyanka 1-ci yerə layiq
görülmüşdür.
16-17 noyabr 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə yeniyetmələrdən ibarət yığma komanda
Macarıstanın Qyor şəhərində keçirilən Avropa Kubokunda iştirak etmişdir. Bu yarışda 1 qızıl,
1 gümüş və 2 bürünc medal qazanılmışdır.
22-24 noyabr 2019-cu il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma Yaponiyanın
Osaka şəhərində keçirilən Qrand Şlem turnirində iştirak etmişdir. Bu yarışda 1 gümüş medal
qazanılmışdır.
24 noyabr-01 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Türkiyənin Antalya şəhərində kikboksinq üzrə
dünya çempionatında yığma komanda iştirak etmişdir. Yarışda 1 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc
medal qazanılmışdır.
05-08 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Yaponiyanın Tokio şəhərində batut və tamblinq
gimnastikası üzrə dünya yaş qrupu yarışında yığma komanda iştirak etmişdir. Nəticədə 2 qızıl
və 1 gümüş medal qazanılmışdır.
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Beynəlxalq əlaqələr
Hesabat dövründə gənclər və idman sahələrində beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi
və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə BMT, Avropa Şurası, İƏT, GUAM, MDB və digər beynəlxalq
təşkilatlarla, ayrı-ayrı ölkələrin gənclər və idman siyasəti ilə məşğul olan dövlət orqanları ilə iş
davam etdirilmişdir.
05 mart 2018-ci il tarixdə keçirilmiş ikitərəfli Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 1-ci
Sessiyasının Protokolunun yerinə yetirilməsi məqsədi ilə 24-27 fevral 2019-cu il tarixdə nazir
müavini İntiqam Babayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyinin nümayəndə heyəti Mərakeş Krallığında rəsmi səfərdə olmuşdur.
Nazir Azad Rəhimov 02 mart 2019-cu il tarixdə Rusiya Federasiyasının Krasnoyarsk
şəhərində keçirilmiş YUNESKO-ya üzv dövlətlərin idman nazirlərinin qeyri-formal görüşündə,
14-21 mart 2019-cu il tarixlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Dövlətinin Abu-Dabi əmirliyində
Xüsusi Olimpiya Dünya Oyunlarının açılış mərasimində iştirak etmişdir.
2019-cu ilin ikinci yarısında keçirilməsi nəzərdə tutulan VII Rusiya-Azərbaycan Gənclər
Forumunun hazırlıq iclasında iştirak etmək məqsədilə nazir müavini İntiqam Babayevin
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti 01-03 aprel 2019-cu il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının SanktPeterburq şəhərinə, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzv ölkələrinin Gənclərlə iş üzrə Şurasının
növbəti iclasında iştirak etmək məqsədilə isə 29 may-01 iyun 2019-cu il tarixlərdə Rusiya
Federasiyasının Kazan şəhərinə ezam edillmişdir.
Nazir Azad Rəhimov 08-09 aprel 2019-cu il tarixlərdə Nyu-Yorkda, BMT-nin Baş
qərargahında keçirilən BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) “Səlahiyyətləndirilən,
iştirak edən və bərabər” mövzusunda 8-ci Gənclər Forumunda iştirak etmişdir. Forumda çıxış
edərək Bakıda iyul ayında keçirilən 15-ci Avropa Olimpiya Gənclər Festivalına hazırlıq prosesi,
görülmüş işlər və nəzərdə tutulan planlarla bağlı geniş məlumat vermişdir.
Nazir Azad Rəhimov 12 Aprel 2019-cu il tarixdə İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində Ara
Pasis muzeyində 2019-cu il 20-28 iyul tarixlərində Bakıda keçiriləcək Avropa Olimpiya Gənclər
Festivalının məşəlinin yandırılma və Azərbaycana ötürülmə, eyni zamanda, oyunların simvolu
olan Zeytun ağacının ölkəmizə təqdim edilmə mərasimlərində iştirak etmişdir.
Nazir Azad Rəhimov İran İslam Respublikasının İdman və Gənclər naziri Masoud
Soltanifarin dəvəti ilə 13-14 may 2019-cu il tarixlərdə İran İslam Respublikasına, 16-19 may
2019-cu il tarixlərdə “Eurovision 2019" Beynəlxalq Mahnı Müsabiqəsinin final mərhələsində
nümayəndə heyətimizə dəstək məqsədi ilə İsrail Dövlətinin Tel-Əviv şəhərinə səfər etmişdir.
Nazir müavini İsmayıl İsmayılov 28-29 mart 2019-cu il tarixlərdə İsveçrənin Cenevrə
şəhərində keçirilmiş YUNESKO-nun Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə Hökumətlərarası
Komitəsinin (CİGEPS) və Daimi Məşvərət Şurasının (PCC) növbəti sessiyasında, 20-21 aprel
2019-cu il tarixlərdə Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində keçirilmiş Dünya Etnosport
Konfederasiyasının 2-ci Beynəlxalq Etnosport Forumunda iştirak etmişdir.
Nazir müavini Fərhad Hacıyev 23 fevral-02 mart 2019-cu il tarixlərdə Pekin şəhərində
Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 7-ci iclasında,
19-23 may 2019-cu il tarixlərdə London şəhərində keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının
Hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Hökuməti arasında
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın üçüncü iclasında, 06-07 iyun
2019-cu il tarixlərdə Fransa Respublikasının Strasburq şəhərində keçirilmiş Avropa Şurası
Gənclərlə iş üzrə Proqram Komitəsinin 41-ci iclasında, 21-23 iyun 2019-cu il tarixlərdə
Portuqaliyanın Lissabon şəhərində keçirilmiş “Gənclərə məsul Nazirlərin Beynəlxalq
Konfransında və Lissabon Gənclər Forumu +21” tədbirində iştirak etmişdir.
Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığının 10 illiyinə həsr olunmuş “Gənclər sahəsində
dəyirmi masa”da iştirak etmək üçün nazir müavini Fərhad Hacıyev 18-19 iyun 2019-cu il
tarixlərdə Litvanın paytaxtı Vilnüs şəhərinə ezam olunmuşdur.
Nazir Azad Rəhimov II Avropa Oyunlarının açılış mərasimində iştirak etmək və Oyunlarla
əlaqədar 21 iyun-01 iyul 2019-cu il tarixlərdə Belarus Respublikasının Minsk şəhərinə səfər
etmişdir.
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2014-cü ildə imzalanmış Avropa Şurasının “İdman yarışlarının manipulyasiyasına dair
Konvensiyası”nın ölkəmizdə ratifikasiyası üçün müddəalarından irəli gələn öhdəliklərinin icrası
ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək məqsədi ilə aidiyyəti olan dövlət və ictimai qurumların
nümayəndələrinin iştirakı ilə 17 may 2019-cu il tarixdə nazirlikdə görüş təşkil edilmişdir.
02-03 may 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş 5-ci Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu zamanı Küveyt İnformasiya və Gənclərlə iş üzrə Dövlət
naziri Muhammed Naser Abdullah Muhsin Aljabrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə nazir
Azad Rəhimovun görüşü təşkil edilmişdir.
16-26 iyul 2019-cu il tarixlərdə 11 nəfər gəncdən ibarət nümayəndə heyəti Koreya
Respublikasına ezam edilmiş və 06-15 avqust 2019-cu il tarixlərdə isə Koreya Respublikasının
12 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri təşkil edilmişdir.
22 iyul 2019-cu il tarixdə Ukraynanın Gənclər və İdman naziri İqor Jdanovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycanın və Ukraynanın Gənclər
və İdman nazirlikləri arasında Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində iki illik Əməkdaşlıq
Proqramı imzalanmışdır.
20-31 avqust 2019-cu il tarixlərdə Mərakeş Krallığının 12 nəfərdən ibarət nümayəndə
heyətinin Azərbaycana səfəri təşkil edilmiş və 02-12 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman naziri Azad Cabbarovun rəhbərliyi ilə 11 nəfər
gəncdən ibarət nümayəndə heyəti Mərakeş Krallığına ezam edilmişdir.
Nazir Azad Rəhimov 03 sentyabr 2019-cu il tarixdə İƏT Gənclər Günündə ıştirak etmək
üçün İstanbul şəhərinə, 09-10 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə AMADA-nın direktoru
Ş.Hüseynlinin WADA-ya namizədliyinin dəstəklənməsi məqsədilə Fransanın Strasburq
şəhərinə, 11-14 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Ədalətli Oyunlar Konqresində iştirak etmək
məqsədilə Budapeşt şəhərinə səfər etmişdir.
Nazir müavini İsmayıl İsmayılov 15-18 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Qətər Əmirliyinin
Doha şəhərində keçirilmiş “İdmanın Bütövlüyü Qlobal Alyansın-Orta Şərqdə, Asiya və Afrikada
birgə fəaliyyətin gücü” mövzusunda Regional Sammitdə iştirak etmişdir.
Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən VIl Rusiya-Azərbaycan
Gənclər Forumunda iştirak etmək məqsədilə Gənclər və İdman nazirinin müavini İntiqam
Babayevin rəhbərliyi ilə 25 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti 22-25 sentyabr 2019-cu il
tarixlərdə Sankt-Peterburq şəhərinə ezam edilmişdir.
Pakistan İslam Respublikasının Əyalətlərarası Koordinasiya Naziri Fəhmida Mirzənin 19-22
oktyabr 2019-cu il tarixdə ölkəmizə səfəri çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasının Gənclər
və İdman Nazirliyi ilə Pakistan İslam Respublikasının Əyalətlərarası Koordinasiya Nazirliyi
arasında idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır.
Nazir Azad Rəhimov 03 oktyabr 2019-cu il tarixdə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ciddə
şəhərində keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər və İdman məsələləri üzrə Daimi
Komitəsinin iclasında, 25-26 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Polşanın Varşava şəhərində
keçirilmiş Avropa Olimpiya Komitəsinin 48-ci Baş Assambleyasında, 29-31 oktyabr 2019-cu il
tarixlərdə YUNESKO-nun Parisdəki qərargahında
keçirilmiş “İdmanda dopinqə
qarşı mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin 7-ci sessiyasında
iştirak etmişdir.
Belarus Respublikasında keçirilən Azərbaycan gəncləri günlərində iştirak etmək
məqsədilə Gənclər və İdman nazirinin müavini İntiqam Babayevin rəhbərliyi ilə 20 nəfərdən
ibarət nümayəndə heyəti 29 oktyabr-01 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Minsk şəhərinə ezam
edilmişdir.
Nazir müavini Fərhad Hacıyev 19-24 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Yaponiyanın Tokio
şəhərində keçirilmiş Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
Dövlət Komissiyasının və Yaponiya- Azərbaycan İqtisadi Komitəsinin növbəti 10-cu birgə
iclasında iştirak etmişdir.
22-23 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keçirilən X
Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumda iştirak etmək məqsədi ilə nazir müavini İntiqam
Babayev və Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri İndira Hacıyeva 21-23 noyabr 2019-cu il tarixlərdə
Moskva şəhərinə ezam edilmişlər.
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Şöbə müdiri Namiq Novruzov 24-27 noyabr 2019-cu il tarixlərdə
Fransa
Respublikasının Strasburq şəhərində keçirilmiş Avropa Şurasının “İdman yarışlarının
manipulyasiyasına dair Konvensiyası”nın həyata keçirilməsi üzrə Kopenhagen Qrupunun
iclasında və 15-20 dekabr 2019-cu ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Dövlətinin Abu-Dabi
şəhərində İdmanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq tərəfdaşlığın Baş
Konfransında iştirak etmişdir.
Nazir Azad Rəhimov 29-30 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Qırğız Respublikasının Bişkek
şəhərində keçirilmiş Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının gənclər və idman nazirlərinin
4-cü iclasında iştirak etmişdir. Səfər çərçivəsində “Qırğız Respublikası Hökuməti yanında
Gənclərlə iş, Bədən Tərbiyəsi və Idman Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi arasında bədən tərbiyəsi və idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”
və Gənclər siyasəti sahəsində 2020-2021-ci illəri əhatə edən Tədbirlər planı imzalanmışdır.
Nazir Azad Rəhimov 30 noyabr-02 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
Dövlətinin Abu-Dabi şəhərində keçirilmiş Formula 1 Gran Pri yarışlarında iştirak etmişdir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının III Gənclər Festivalında iştirak etmək məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman naziri Azad Cabbarovun rəhbərliyi ilə 17
nəfər gəncdən ibarət nümayəndə heyəti 02-06 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Türkiyə
Respublikasının İstanbul şəhərinə ezam edilmişdir.
Gənclər və idman sahəsində əlaqələrin mövcud vəziyyətinin və gələcək
perspektivlərinin müzakirəsi məqsədilə nazir Azad Rəhimovun xarici ölkələrin səfirləri ilə
görüşü təşkil edilmişdir.
Təmir-tikinti işləri
Hazırda ölkədə 45 Olimpiya İdman Kompleksi fəaliyyət göstərir.
Hesabat dövründə Goranboy, Neftçala və Tərtər rayonlarında Olimpiya İdman
Komplekslərinin, Yardımlı rayonunda İdman Kompleksinin və Bakı şəhərində Respublika
Olimpiya Hərəkatı və İdman Muzeyinin tikintisi işləri davam etdirilmişdir.
13 fevral 2019-cu il tarixdə Beyləqan Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimi
keçirilmişdir.
Cari ildə Bakıda təşkil edilən Formula 1 “Azərbaycan Qran-Prisi”nə hazırlıqla əlaqədar
müvəqqəti konstruksiyalardan istifadə etməklə Azadlıq meydanında PİT binasının və digər
bina, konstruksiyaların tikinti-quraşdırma işləri aparılmışdır.
Açılışa hazır olan obyektlər:
Tərtər Olimpiya İdman Kompleksi
Yardımlı İdman Kompleksi
Hesabat dövründə nazirliyin fəaliyyətində kargüzarlıq, sənədləşmə prosesində uçothesabat və nəzarət işinin düzgün aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Nazirlikdə
sənədləşmə prosesinin aparılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının vaxtında icra
edilməsi mövcud normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir və
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və
sərəncamları rəhbər tutulur. Mərkəzi aparatda və struktur qurumlarda kargüzarlığın təşkili, daxil
olmuş təklif, ərizə və şikayətlərə baxılması “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və
bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya
bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri
ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinın 23 iyun 2016-cı il tarixli 950 nömrəli Fərmanı və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli, 935 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər
edilməsi barədə “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdçə təşkilatlarında kargüzarlığı
aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında 14 iyul 2015-ci il tarixli, 569 nömrəli
Fərmanı rəhbər tutulmaqla icra olunur.
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Hesabat dövründə nazirliyin şöbə və sektorlarında icra sahəsində pozitiv dəyişikliklər,
mərkəzi aparatda struktur dəyişikliyi baş vermiş, nəzarət sisteminin səmərəliliyi artırılmışdır.
Görülən işlərin nəticəsi olaraq, mərkəzi aparatda, yerli gənclər və idman idarələrində, bütün
strukturlarda müsbət iş təcrübəsi, yeni forma və metodlar mənimsənilir və daim təkmilləşdirilir.
Dövlət idarəçiliyinin mühüm istiqamətlərindən biri də vətəndaşların qəbulu, müraciət,
ərizə, şikayət və təkliflərində qaldırılan problemlərin öyrənilməsi ilə yanaşı onlara vaxtında
əsaslandırılmış cavabların verilməsidir. Bu məqsədlə icra intizamının gücləndirilməsi,
sənədlərə dərhal baxılmasının təmin edilməsinə dair S-294 nömrəli, 05.04.2019-cu il tarixli əmr
hazırlanmış və onun icrasına nəzarət sahələr üzrə nazir müavinlərinə həvalə edilmişdir.
Hesabat dövründə ölkə Prezidentinin göstərişlərinə uyğun olaraq, şəhər və rayonlarda
gənclər və idman naziri tərəfindən vətəndaşların qəbulu müvafiq qrafikə uyğun olaraq davam
etdirilmişdir. 2019-cu ilin may ayından etibarən isə nazir müavinləri tərəfindən də şəhər və
rayonlarda vətəndaşların qəbuluna start verilmişdir. Nəticədə il ərzində
nazir tərəfindən
respublikanın 47 şəhər və rayonlarından olan 260 vətəndaş qəbul edilmişdir, nazir müavinləri
tərəfindən isə respublikanın 32 şəhər və rayonlarından olan 150 vətəndaş qəbul edilmişdir.
Müraciətlər əsasən gənclər, idman, tikinti, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı kreditlərin verilməsi və
işlə təminat sahələrinə aid olmuşdur.
Qəbulda gənclər sahəsinə aid müraciətlər
qeyri-hökumət gənclər təşkilatlarının
yaradılması, layihələrin maliyyələşdirilməsi, gənclərin beynəlxalq layihələrdə iştirakı, yay
istirahət düşərgələrinin təşkili, gənclər mərkəzləri ilə bağlı fəaliyyət, idman sahəsinə aid olan
müraciətlər
isə
idmançıların
təltif
edilməsi,
təsnifata
uyğun
kateqoriyaların
müəyyənləşdirilməsi, regionlarda idman mərkəzlərinin lazımi avadanlıqlarla təmin olunması,
Olimpiya idman komplekslərinin və idman qurğularının tikintisi və təmir olunması, uşaq,
gənclər və idman məktəblərinin və bölmələrinin problemlərinə aid olmuşdur.
Hesabat dövründə ölkə vətəndaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, digər dövlət orqanlarına və nazirliyə daxil olmuş müraciətlərin təhlili
göstərir ki, onların bir qismi idmançıların sosial müdafiəsi, mənzil şəraiti, fəxri adlar, təqaüdlər,
yarışlarda iştirak, ipoteka ayrılması, rayon gənclər və idman idarələrinin fəaliyyəti və digər
məsələlərlə əlaqədar olmuşdur. Daxil olan vətəndaş müraciətləri nazirlikdə tam araşdırılmış,
onlara vaxtında və əsaslandırılmış cavablar verilmişdir.
Ümumilikdə Gənclər və İdman Nazirliyinə 2019-cu il ərzində cəmi 1457 müraciət daxil
olmuşdur ki, onlardan da 1182-si ərizə, 258-i şikayət, 17-si isə təklifdir. Bunlardan yuxarı
təşkilatlardan 585 müraciət qeydə alınmışdır. O cümlədən 476 müraciət (15 nəzarətlə)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından, 35 müraciət Nazirlər
Kabinetindən, 18-i Milli Məclisdən, 56-sı digər qurumlardan müşahidə olunmuşdır. Bundan
başqa 872 müraciət nazirliyin mərkəzi aparatına birbaşa ünvanlanaraq 766 ərizə, 99 şikayət,
7 təklif kimi qeydiyyata alınmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi tədbirləri
haqqında” 2006-cı il 26 oktyabr tarixli, 472 nömrəli Fərmanının 1-ci və 2-ci bəndlərinin icrasının
təmin edilməsi məqsədi ilə lazımi tədbirlər görülür, tapşırıqların icraçı tərəfindən həyata
keçirilməsi üçün qaydalar müəyyən olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyası tərəfindən verilmiş tövsiyələr nazirliyin strukturuna aid və tabeliyində olan
qurumların rəhbərlərinin ciddi nəzarətində saxlanılır və onların icrasına vaxtında əməl edilməsi
tələb edilir. Fərman və Sərəncamlarla bağlı tələblərin yerinə yetirilməsi, onların icrasının
yekunları müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir, nöqsanlar, yaranan çətinliklər müəyyən edilir,
nəticələr müvafiq şöbələrin hesabatlarında öz əksini tapır.
Hesabat dövründə statistik məlumatların təhlili göstərir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinə
respublikanın nazirliklərindən və başqa dövlət qurumlardan 3510 xidməti sənəd, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından 12 Qanun, 19 Fərman, 42 Sərəncam və 69
xidməti məktub, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetindən 288 Qərar, 389 Sərəncam
və 310 xidməti məktub, Milli Məclisdən isə 5 məktub daxil olmuşdur.
Bundan başqa nazirliyin aparatında 675 daxili sənəd məsul işçilər tərəfindən hazırlanmış,
136 teleqram, faks və s. xarakterli sənədlər qəbul edilmiş, mühasibat və təftiş işləri ilə bağlı 54
maliyyə sənədləri, 155 ezamiyyə vərəqəsi qeydə alınmışdır. Nazirliyin fəaliyyətinə əsasən
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verilmiş əmrlərdən: ümumi 1282 əmr, şəxsi tərkibə aid 111 , yaş həddinə görə 11 və tabe
idarələr üzrə kadr nomenklaturası ilə bağlı 181 əmr rəsmiləşdirilmişdir.
Daxil olan sənədlərlə bərabər göndərilən sənədlərin geniş dinamikası vardır. Bu
baxımdan hesabat müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administasiyasına,
Nazirlər Kabineti və Milli Məclisə 331, rəhbərlik adından dövlət və icra orqanlarına, müəssisə
və təşkilatların ünvanlarına 3508, aparatın şöbə və sektorları səviyyəsində isə 2102 məktub
və nazirliyin 76 sayda teleqram və fakslarının göndərilməsi təmin olunmuşdur.
Hesabat dövründə 136 məktubun beynəlxalq əhəmiyyətli sənəd olması geniş əlaqələrin
mövcudluğunu əks etdirir, onlardan 33 sənəd nəzarətə alınmışdir. Mərkəzi aparata daxil olan
beynəlxalq məktublardan 68-i icra olunub (bunlardan 25 sənəd əmrləşdirilib), 23-ü məlumat
xarakterli olduğuna görə nəzərə alınıb, 45 sənəd isə icradadır.
Bundan əlavə yekun sənədlərin təhlili göstərir ki, 2019-cu il ərzində respublikada keçirilən
mühüm gənclər və idman sahələrinə aid tədbirlər ölkəni bütün dünyaya tanıtmış, Azərbaycan
modelinin bir nümunə kimi öyrənilməsi haqqında yüksək səviyyələrdən təkliflər qeydiyyata
alınmışdır.
Qeyd edək ki, 2016-cı ildə Avropanın Gənclər Paytaxtı olan Gəncə “Aces Europe”
təşkilatı tərəfindən 2019-cu ildə Avropanın İdman şəhəri tituluna layiq görülmüşdür.
Hesabat dövrü ərzində dövlət sirrinin təmin edilməsi məqsədi ilə təftiş və nəzarət işləri
aparılmış və müvafiq normativ sənədlər hazırlanmış, Azərbaycan Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyinin daimi fəaliyyət göstərən Mərkəzi Ekspert Komissiyası tərəfindən ləğv edilmiş
Respublika İdman Tibb Mərkəzinin sənədləri Milli Arxiv Fonduna təqdim olunmuşdur.
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