BMT QAK – BMT-nin Qaçqın Agentliyi
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Tərəfdaşlıqlar
BMT QAK digər BMT və beynəlxalq qurumlarla və Nazirlər Kabineti Aparatı, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də daxil olmaqla bir neçə mərkəzi hökumət strukturları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyir. BMT
QAK BMT-nin ölkədəki heyətinin tərkib hissəsidir və BMT-nin Tərəfdaşlıq Çərçivə Sənədinin (UNAPF) icrasında və Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin (DİM) həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. BMT QAK tərəfindən qaçqınlar üçün həyata keçirilən icma əsaslı
fəaliyyətlər, Qaçqın Qadın və Gənclər Mərkəzində həyata keçirilənlər də daxil olmaqla, xeyriyyə təşkilatları/filantrop təşkilatlar
tərəfindən dəstəklənir.

Əsas fəaliyyətlər
Himayə
BMT QAK bütün əlaqədar dövlət hakimiyyəti orqanlarını və maraqlı tərəfləri əlavə himayə formalarına dair müddəaların qəbulu
və qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarının əlçatanlığı da daxil olmaqla qaçqınlar haqqında qanunvericiliyin
beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təmin etməyə təşviq edirBMT QAK sığınacaq prosedurlarına çıxış imkanının təmin
edilməsini monitorinq edir və beynəlxalq himayə standartlarının tətbiqinə dair tövsiyələr verməklə və potensialın artırılmasına
yönələn mütəmadi fəaliyyətlər həyata keçirməklə hökumətin sığınacaq prosedurlarının keyfiyyətinin artırılması istiqamətində
işləyir, sığınacaq axtaranların çoxunun “qaçqın istehsal edən ölkələrdən” gəlməsinə baxmayaraq, hökumət orqanları tərəfindən
qaçqın statusunun tanınması nisbəti çox aşağı səviyyədə qalmışdır.
Ərizəçi beynəlxalq himayəyə ehtiyacı olan şəxs hesab edildikdə BMT QAK onuhüquqi məsləhətlərlə və hüquqi təmsilçiliklə təmin
edir. Hökumət tərəfindən qaçqın qismində tanınmayan, amma BMT QAK-ın mandatı əsasında qaçqın qismində tanınan şəxslərə
tolerantlıqla yanaşılır və bir qayda olaraq onlar öz ölkələrinə göndərilmirlər, amma digər tərəfdən rəsmi hüquqi statusa da malik
olmurlar. Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslər pulsuz ibtidai və orta təhsil və ilkin səhiyyə xidmətlərinə çıxış imkanına
malikdirlər. Etibarlı hüquqi statuslarının olmamasına baxmayaraq, BMT QAK-ın təşviqi və hökumətin xoş niyyəti sayəsində bu
qaçqınlar Hökumətin 2019-cu ilin dekabrında Cenevrədə keçirilən ilk Qlobal Qaçqın Forumunda verdiyi vədin uğurlu icrası
sayəsində əmək müqavilələri bağlaya bilirlər. Yalnız xüsusi ehtiyacları olan və zəruri tələbatları mövcud proqramlar vasitəsilə
qarşılanmayan qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslərə BMT QAK tərəfindən maddi yardım göstərilir..
Hökumətin statistikasına əsasən, ölkədə hələ də 652 326 məcburi köçkün var. 1990-cı illərdə fövqəladə yardımlarla yanaşı BMT
QAK BMT-nin digər qurumları ilə birlikdə əsasən məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan irimiqyaslı sığınacaq, təhsil, səhiyyə, su
təchizatı və sanitariya proqramları həyata keçirmişdir. Ölkədə 2000-ci illərin ortalarından etibarən iqtisadi artım yaşandığına və
hökumət məcburi köçkünlərin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün vəsait qoyuluşunu əhəmiyyətli dərəcədə artırdığına görə BMT QAK
məcburi köçkünlərə birbaşa yarımlarını tədricən azaltmış və öz fəaliyyətlərini hüquqi məsləhətlərin verilməsi, monitorinq
aparılması və uzunmüddətli həll üçün təşviqat işinin aparılması istiqamətinə yönəltmişdir. 2020-ci ilin ilk yarısı ərzində
ümumilikdə 743 məcburi köçkün sənədləşmə, sosial yardımlarla və mülkiyyət hüquqları ilə bağlı hüquqi yardım və məsləhətlər
almışlar. BMT QAK, həmçinin, məcburi köçkünlər arasında məişət və gender əsaslı zorakılıq hallarının qarşısının alınması
sahəsində potensialın artırılması fəaliyyətlərini həyata keçirir.
BMT QAK Azərbaycan hökumətini Vətəndaşsızlıq haqqında konvensiyaların tam yerinə yetirilməsinə və vətəndaşlıq məsələlərinə
dair mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə təşviq edir. Nümayəndəlik, həmçinin, vətəndaşlığı olmayan, lazımi sənədləri
almaq hüququna malik olan şəxslərə fərdi qaydada yardım göstərir. BMT QAK-ın "Vətəndaşsızlığa son" qlobal kampaniyası
çərçivəsində DMX 2016-cı ildə sənədsiz şəxsləri müəyyənləşdirmək və onların vətəndaşlıq sənədləri əldə etməsinə imkan
yaratmaq üçün vətəndaşlığın müəyyənləşdirilməsi kampaniyasına başlamışdır. 2019-cu ildə Azərbaycan hökuməti, qeydə alınmış
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin yaxın üç il ərzində naturalizasiyasını təmin etmək üçün Vətəndaşsızlığa dair Yüksək Segmentdə
vəd verdi. 2020-ci ilin fevralında 343 nəfərə Prezident fərmanı ilə Azərbaycan vətəndaşlığı verilib ki, onların da 86 nəfəri
vətəndaşlığı olmayan şəxslər olub.
BMT QAK-ın Vətəndaşsızlıq üzrə İşçi Qrupu (İQ) yaradılmasına dair Nazirlər Kabinetinə yönlndirdiyi müraciətdən sonra 5 iyun
2020-ci il tarixdə Xarici İşlər Nazirliyindən BMT QAK-ın həmin təklifinin alqışladığına dair təsdiq almışdır. Təsdiqdə, həmçinin
DMX, XİN, Ombudsman Aparatı, DİN və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin də İQ üzvü olacağını göstərilmişdi. İQ-nun yaradılmasının
ümumi koordinasiyası Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. İQ-un əsas vəzifələri Hökumət tərəfindən
verilən vədin yerinə yetirilməsinə nəzarət və əsas dövlət qurumları arasında vətəndaşsızlıq hallarının qarşısının alınması və
azaldılması sahəsində müvafiq işlər barədə məlumat mübadiləsi olacaqdır.
Ofis vətəndaşlığı olmayan şəxslərə sənədləşdirmə sahəsində də fərdi yardım göstərir.2020-ci ilin ilk yarısı ərzində BMT QAK
özünün vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün hüquqi yardım layihəsi vasitəsilə təxminən 28 nəfər vətəndaşlığı olmayan şəxsə
köməklik göstərib.
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BMT QAK uşaqların himayəsi üzrə milli sistemlərin gücləndirilməsinə dəstək verir və bunu potensialın artırılması vasitəsilə və
böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan azyaşlılara və doğmalarından ayrı düşən uşaqlara birbaşa yardım göstərilməsi yolu ilə
həyata keçirir.
2020-ci ilin martında BMT QAK ictimai sağlamlıq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Hökumətinin gördüyü
tədbirlərə, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə və BMT QAK-ın Baş Qərargahının təlimatına uyğun olaraq,
Qaçqın Qəbul Mərkəzində qəbul və digər sosial fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmalı olub.
Təhsil
BMT QAK-ın təhsil proqramı çərçivəsində qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslərin ailələrindən olan uşaqların hökumət tərəfindən
təqdim edilən ibtidai və orta təhsilə çıxış imkanına malik olması monitorinq edilir və onların təhsil almasına yardım göstərilir.
Mart ayından etibarən Azərbaycanda COVID-19 pandemiyasına qarşı tədbirlər çərçivəsində bütün məktəblər bağlanmışdır. BMT
QAK-ın Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı çərçivəsində Qaçqın Qadın və Gənclər Mərkəzində qaçqın və sığınacaq
axtaran şəxslərin uşaqları üçün onların dövlət məktəblərinə daxil olmaları və dərslərdə iştirak edə bilmələri üçün mütəmadi dil
kurslarının təşkili də əlavə xəbərdarlığadək təxirə salınmışdır. BMT QAK Almaniya federal hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən
“DAFİ” (Albert Eynşteyn Alman Akademik Təşəbbüsü) təqaüd proqramı vasitəsilə istedadlı qaçqın gənclərin ali təhsil almasına
dəstək göstərir. BMT QAK koronovirus (COVİD-19) böhranı dövründə qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslərin onlayn təhsildən
faydalanmalarına şərait yaradılması üçün dəstək göstərir.
Səhiyyə
Səhiyyə xidmətlərinin təmin edilməsində BMT QAK-ın müdaxilələri ilkin səhiyyə xidmətləri göstərən dövlət müəssisələrinin yerli
vətəndaşlara göstərdikləri xidmətlərə analoji olan xidmətlərdən qaçqınların və sığınacaq axtaran şəxslərin də yararlana bilməsini
monitorinq etməklə məhdudlaşır. Monitorinq fəaliyyətləri göstərdi ki, ölkəyə yeni gələn sığınacaq axtaran şəxslər ünsiyyət
qurmaq problemi ilə qarşılaşırlar. Onların qeydiyyatdan keçmələri, şikayətlərini ifadə edə və zəruri müalicə ala bilmələri üçün
xüsusi diqqətə və dəstəyə ehtiyacları var. Həmçinin, hamilə qadınların pulsuz ginekoloji məsləhətlər alması üçün BMT QAK-ın
əlavə dəstəyinə ehtiyacları var. Zəruri dərmanların təmin edilməsi müqavilə bağlanmış aptek vasitəsi ilə həyata keçirilir.
BMT QAK qeydiyyata aldığı qaçqınlar və sığınacaq axtaranlar üçün ixtisaslaşmış və ödənişsiz səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsini
təmin edir. Bu xidmətlərə ixtisaslaşmış tibbi yardım, psixoloji xidmətlər, dərmanlarla təchiz etmə, könüllü HİV testi və sağlamlıq
məsələləri ilə bağlı məlumatlılığın artırılması daxildir. BMT QAK-ın mandatı altında olan, onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən
şəxslər ixtisaslaşmış milli səhiyyə müəssisəsində ödənişsiz əsaslarla qan yoxlanışından keçə bilərlər. Avqust ayının 1-dək qaçqınlar
və sığınacaq axtaran şəxslər arasında 10 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb, onlardan 9 nəfəri sağalıb, 1 nəfər isə vəfat edib.
Nağd pul yardımları
BMT QAK-ın Azərbaycanda nağd formada yardım proqramı köməksiz vəziyyətdə olan qaçqınların və sığınacaq axtaranların yetərli
ərzaq təminatına, yaşayış yerinə və kommunal xidmətlərə çıxışına imkan yaratmaqla onların zəruri tələbatlarının ödənilməsini
təmin edir. Əsasən qanuna görə işlə təmin etmək hüququna malik olmamaları səbəbindən qaçqınların böyük əksəriyyətinin
dolanışıq imkanlarının məhdud olduğu nəzərə alınaraq, qaçqın və sığınacaq axtaran ailələr BMT QAK-dan müxtəlif təyinatlı nağd
müavinətlər alırlar. Bunun üçün mütəmadi sorğular aparılması yolu ilə sosial-iqtisadi baxımdan imkansız olan ailələr
müəyyənləşdirilir. BMT QAK Azərbaycan hökumətini ölkədəki bütün qaçqınların işləmək hüququnu həm qanunvericilik
səviyyəsində, həm də praktiki və inzibati səviyyədə təmin etməyə təşviq edir. Bu təşviqat işi uğurla nəticələndikdən sonra BMT
QAK-ın Azərbaycandakı Nümayəndəliyi nağd pul şəklində müavinətlərin ayrılması meyarlarını xesusi himayə ehtiyaclarına uyğun
olaraq yenidən nəzərdən keçiilmiş və faydalananların faizi 2020-ci ilin əvvəlində əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır.
İcma səlahiyyətləndirilməsi və özünü təminetmə
BMT QAK mandatı altında olan şəxslərin hüquq və vəzifələri barədə və mövcud xidmətlər haqqında məlumatlı olmaları üçün və
həyatlarına təsir göstərən qərarların qəbulunda iştiraklarının təmin olunması məqsədi ilə onlarla mütəmadi təmasda olur.
Qaçqınların əmək bazarına qanuni çıxışı olduğunu nəzərə alaraq, onların özlərini maddi baxımdan təmin etmələri və sosial,
iqtisadi və mədəni hüquqlarından tam istifadə edə bilmələri üçün BMT QAK onların milli və yerli (lokal) inkişaf proqramlarına cəlb
olunmalarını təşviq edəcəkdir.
Koronovirus (COVID-19) böhranı dövründə təxirəsalınmaz tədbirlər
Azərbaycanda koronovirus (COVID-19) pandemiyasının yayılması riskini azaltmaq məqsədilə hökumət tərəfindən bir sıra
tədbirlərin həyata keçirilməsindən sonra BMT QAK və Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) BMT QAK-ın mandatının şamil olunduğu
şəxslərin müdafiəsini beynəlxalq hüquq və standartlara uyğun olaraq təmin etməyə yönələn bir sıra tədbirləri müzakirə ediblər.
Himayəyə dair məsləhət, hüquqi yardım, qeydiyyat və himayə sənədlərinin uzadılması kimi bütün vacib xidmətlərin ciddi karantin
rejimində olduğu müddətdə onlayn və telefon vasitəsi ilə aparılmasını təmin etmək üçün BMT QAK Fəaliyyətin Davamlılığı Planı
hazırladı. DMX sığınacaq axtaran şəxslərin sənədləşdirilməsini təmin etmək üçün onlayn xidmətlər təqdim etdi, vəsatətləri rədd
edilmiş sığınacaq axtaran şəxslərə inzibati şikayət ərizələrini internet sayt və ya elektron poçt vasitəsilə təqdim etməyə imkan
verdi. BMT QAK və DMX elektron sənədləşmə tətbiq etdi və miqrasiya sistemində elektron qeydiyyatdan keçmək üçün himayə
sənədlərinin və qaçqın kartlarının elektron mübadiləsini təşkil etdi. BMT QAK mütəmadi olaraq DMX ilə əlaqə saxlayır və hökumət
tərəfindən yeni qəbul edilmiş tədbirlərin tətbiqini yaxından izləyir. DMX-nin rəhbəri BMT QAK-ın Nümayəndəsini əmin edib ki,
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BMT QAK-ın mandatının şamil olunduğu şəxslərin heç biri sənədlərinin yenilənməməsi səbəbindən ölkədən çıxarılmayacaq. Yeni
fəaliyyət üsulları və əlaqə məlumatları barədə bütün lazımi informasiyalar DM X və qaçqın icmasının rəhbərlərinə çatdırılıb.
BMT QAK-ın təşviqat fəaliyyətləri nəticəsində Azərbaycandakı yerli icma ərzaq və digər gündəlik istehlak mallarını həssas
durumda olan qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslər arasında paylanması üçün BMT QAK-ın Azərbaycan Nümayəndəliyinə ianə
etməyə başlamışdır. 2020-ci ilin mart-avqust ayları ərzində 824 həssas durumda olan qaçqın və vətəndaşlığı olmayan ailə bu
yardımdan faydalanıb, 1 sentyabr 2020-ci il tarixədək ümumilikdə 1,643 bağlama paylanıb. BMT QAK zəmanətlər almışdır ki,
hökumətin koronovirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar təxirəsalınmaz tibbi yardım tədbirləri, ilkin səhiyyə xidmətlərinin
tərkib hissəsi olaraq, qaçqınlara və sığınacaq axtaran şəxslərə də şamil olunacaqdır.
BMT QAK həmçinin hökumətə yazılı məktubla müraciət etmişdir ki, koronavirus (COVID-19) böhranının yaratdığı situasiyanın
sosial-iqtisadi təsirlərinin yüngülləşdirilməsi üçün qəbul ediləcək istənilən tədbirlər qaçqınlara və sığınacaq axtaran şəxslərə də
şamil olunsun.
BMT QAK maddi baxımdan təminatını əsasən qeyri-formal sektorda çalışmaqla təmin edən, koronavirus (COVID-19) böhranının
yaratdığı fövqəladə durumun təsirinə qeyri-mütənasib dərəcədə məruz qalan qaçqınlara və sığınacaq axtaran şəxslərə fövqəladə
və məhdud müddətli maliyyə yardımının təmin edilməsi üçün vəsaitlərin bölgüsündə prioritetlərin yenidən
müəyyənləşdirilməsinə başlamışdır.
Dayanıqlı həll yolları
Hökumətlə və tərəfdaşları ilə birlikdə BMT QAK qanuni məşğulluğa və özünüməşğulluğa çıxış imkanlarının təşviq edilməsi yolu ilə
Azərbaycanda qaçqınların cəmiyyətə inteqrasiya olunması istiqamətində çalışır. "Azərbaycanda qaçqınların inteqrasiya siyasəti
üzrə yol xəritəsi" ilə bağlı tövsiyələr seminar zamanı Qaçqınların sosial-iqtisadi inteqrasiyası üzrə nazirliklərarası işçi qrupunun
üzvlərinə təqdim edilib. BMT QAK "Yol xəritəsi" ilə bağlı tövsiyələrin icrası üçün İşçi Qrupu ilə işini davam etdirəcək və inteqrasiya
modeli təklif etməklə yerli hakimiyyət orqanlarının potensialının artırılmasına köməklik göstərəcəkdir. BMT QAK, həmçinin,
Azərbaycanda qaçqınların inteqrasiyası üçün sosial-iqtisadi strategiya hazırlamışdır ki, onun da məqsədi inkişaf qurumları ilə
birlikdə maddi baxımdan təminat imkanlarının yaradılması və bacarıqların formalaşdırılması təlimlərinin keçirilməsi yolu ilə
qaçqınlar və xüsusən də gənclər arasında insan kapitalının və çətinliklərə dözümlülük bacarığının formalaşdırılmasına nail
olmaqdır. BMT QAK, həmçinin, könüllü qayıdış da daxil olmaqla məcburi köçkünlərin problemlərinin uzunmüddətli həlli yollarını
təşviq edir.
Xarici əlaqələr
BMT QAK mandatı altında olan şəxslərə yardım göstərmək və qaçqın qəbul edən ölkələrdə daha qonaqpərvər mühitin
yaradılmasına nail olmaq üçün strateji əlaqə kanallarından istifadə edir. Bu iş sosial media da daxil olmaqla müxtəlif media
vasitələrində BMT QAK-ın himayə və həll yolları ilə bağlı mandatı barədə məlumatlılığın artırılması yolu ilə və ictimai informasiya
məhsullarının yayılması və ictimaiyyətlə əlaqələr vasitəsi ilə yerinə yetirilir.
BMT QAK, demək olar ki, bütünlüklə hökumətlərin, BMT-nin və birləşmiş maliyyə mexanizmlərinin, beynəlxalq maliyyə
qurumlarının və özəl sektorun könüllü yardımlarından asılıdır. O, bütün il boyu proqramlarına vəsait toplamaq üçün çalışır və
toplanmış vəsaitlər sayəsində yeni fövqəladə situasiyalarda təxirəsalınmaz tədbirlər görür.
2020-ci il üçün 2,79 milyon ABŞ dolları məbləğində ümumi büdcə ilkin olaraq müxtəlif proqramlar arasında bölüşdürülmüşdü və
2,0 milyon dollar (72%) qaçqınlar və sığınacaq axtaranlar üçün, 693 min dollar (25%) məcburi köçkünlər üçün və 81 min dollar
(3%) vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Lakin koronavirus pandemiyası və onunla əlaqədar tətbiq olunan
xüsusi karantin rejimi səbəbindən yaranan yeni ehtiyacların qarşılanması üçün büdcə ilin ilk yarısında qaçqın və sığınacaq
axtaranların xeyrinə dəyişdi və ümumi büdcənin 89%-i onlar, 8%-i isə məcburi köçkünlər üçün olan proqramlara ayrıldı, lakin
vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün görüləcək işlər üçün ayrılan vəsait yenə də ümumi büdcənin 3%-i təşkil etdi.
BMT QAK vəsaitlərin təyinatı üçün şərt qoyulmadan və müəyyən (yüngül) şərtlər qoyulmaqla donorlar tərəfindən 2019-cu ildə
göstərilən mühüm maliyyə dəstəyini yüksək qiymətləndirir və Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, İsveç, Almaniya,
Birləşmiş Krallıq, Norveç, Niderland, Danimarka, Fransa, İsveçrə, İtaliya, Finlandiya hökumətlərinə və Avstraliya, Almaniya,
İtaliya, Koreya Respublikası, İspaniya, İsveçrə, İsveç və Yaponiyadan olan özəl donorlara minnətdarlığını bildirir.
ƏLAQƏ
Elsevər Ağayev, xarici əlaqələr üzrə müşavir
aghayev@unhcr.org, Tel: +994 12 492 1443 (310); Mobil/WhatsApp: +994 50 214 6037
LINKLƏR
BMT QAK-ın qlobal web səhifəsi: https://www.unhcr.org/
BMT Azərbaycanın web səhifəsi: http://unazerbaijan.org/en/un_agencies/united-nations-high-commissioner-for-refugees/
Facebook: www.facebook.com/unhcr.azerbaijan/
Instagram: www.instagram.com/unhcr_azerbaijan/
Twitter: https://twitter.com/AzerbaijanUnhcr
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOZLvTQq3yVgrUuy9QcgIMA/about
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