
 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 

2020-ci il ərzində  görülmüş işlər haqqında 

 

A R A Y I Ş 

 

GƏNCLƏR SİYASƏTİ 
 

 

Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi 

 

17 yanvar 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 

Akademiyasında 20 Yanvar faciəsinin 30 illiyinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilmişdir. 

Gənclər arasında Azərbaycanın musiqi və rəqs mədəniyyətinin təbliği və qorunması 

məqsədi ilə 23-24  yanvar 2020-ci il tarixlərdə  Şamaxı rayonunda, 13-14  fevral 2020-ci il 

tarixlərdə isə Masallı rayonunda “El havası” adlı yeni layihə həyata keçirilmişdir. 

31 yanvar 2020-ci il tarixdə “Azərbaycan gəncləri günü” münasibətilə Abşeron rayonu 

ərazisində yerləşən Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi hissəsində mədəni-kütləvi tədbir 

keçirilmişdir. 

2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində müasir Azərbaycan gəncinin həyatını müxtəlif 

tərəflərdən işıqlandırmaq, onların maraqlarını, həyat tərzini, düşüncələrini, istedad və 

bacarıqlarını geniş tamaşaçı kütləsinə çatdırmaq məqsədilə həftənin beş günü İTV kanalında 

“Müasir Azərbaycan Gənci” (MAG)  layihəsi davam etdirilmişdir.  

15 fevral 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 

təşkilatçılığı ilə Müdafiə Nazirliyinin Bakı şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində “Həzi 

Aslanovun 110 illik yubileyi" münasibətilə "Xəmsə" Milli intellektual oyunu üzrə yarış 

keçirilmişdir. 

Fevral-mart ayları ərzində “Virtual Qarabağ” İnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyaları (İKT) Mərkəzi tərəfindən istehsal olunmuş video məhsulların Bakı şəhərinin 

ali və orta ixtisas məktəblərində nümayişi təşkil edilmişdir. 

2020-ci ilin fevral-dekabr aylarında gənc nəsildə Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, 

ədəbiyyatı, dili haqqında bilikləri artırmaqla, onların intellektual inkişafını təmin etmək, Vətənə 

sevgi və sədaqət hissini aşılamaq məqsədi ilə ”Mən Azərbaycanlıyam” Milli bilik yarışmasının 

növbəti 10-cu mövsümü keçirilmişdir (2010-cu ildən keçirilir). Layihənin studiya çəkilişlərində 

və onlayn versiyasında 10 mindən artıq gənc iştirak etmişdir. 

Fevral-iyun ayları ərzində gənclərin tanınmış insanlarla ünsiyyətini yaratmaq, onları 

maraqlandıran məsələlərə aid diskussiyalar aparmaq məqsədi ilə “Armudu” layihəsi 

çərçivəsində gənclərin məşhurlarla onlayn görüşləri keçirilmişdir. İlk dəfə 2020-ci ildə               

“2 fevral-Azərbaycan gəncləri günü” ilə bağlı keçirilən tədbirlər çərçivəsində başlanılmış 

layihə daha sonra 2020-ci il aprel-iyun aylarında da onlayn olaraq ZOOM proqramı vasitəsi 

ilə davam etdirilmişdir. Bu dövr ərzində müxtəlif sahələr üzrə tanınmış insanlarla  (Baba 

Vəziroğlu, Mehriban Zəki, Bəhram Bağırzadə, Nigar Köçərli, Fuad Məmmədov, Təranə 

Muradova, millət vəkilləri Ziyad Səmədzadə və Musa Qasımlı, Günel  Anarqızı, Rəşad Məcid) 

gənclərin görüşləri keçirilmişdir.  

24 aprel 2020-ci il tarixdən sosial şəbəkələrdə “Evdə qal, təbliğatdan qalma!” virtual 

təbliğat kampaniyasına başlanılmışdır. Kampaniyanın həyata keçirildiyi aprel-may               

2020-ci il tarixlərində “Virtual Qarabağ” İKT Gənclər İctimai Birliyinin 

www.virtualkarabakh.az/com/net/info/org/co.uk veb səhifəsinə 308693 ümumi baxış, 138381 

unikal  istifadəçi daxil olması qeydə alınmışdır.  

01 may-24 iyun 2020-ci il tarixlərdə Azərbaycanı tərənnüm edən vətənpərvərlik 

mövzusunda mahnıların gənclər arasında təbliğ edilməsi, istedadlı gənclərin tanıdılması 
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məqsədi ilə “Hünər” Vətənpərvərlik mahnıları müsabiqəsi ilk dəfə olaraq onlayn formatda 

keçirilmişdir.  

“Virtual Qarabağ” İKT Gənclər İctimai Birliyi, rayon (şəhər) gənclər və idman idarələri ilə 

birlikdə: 

 18 may 2020-ci il tarixdə Laçın rayonunun Ermənistan tərəfindən işğalının                      

28-ci ildönümü; 

 22-27 iyul 2020-ci il tarixlərdə Ağdam rayonunun işğalının 27-ci ildönümü; 

 22-28 avqust 2020-ci il tarixlərdə Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalının 27-ci   

  ildönümü; 

 30 avqust -05 sentyabr 2020-ci il tarixlərdə  Qubadlı rayonunun işğalının                            

  27-ci ildönümü ilə bağlı virtual təbliğat aksiyaları keçirilmişdir. 

20 iyul 2020-ci il tarixdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu 

istiqamətində baş verən təxribatla bağlı Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşlıq etdiyi 

ölkələrin müvafiq qurumlarının rəhbərlərinə müraciətlər göndərilmişdir. 

Aprel-dekabr ayları ərzində İkinci Dünya Müharibəsində və Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərmiş qəhrəmanların, eyni zamanda 

pandemiya dövründə yüksək xidmətlər göstərmiş müxtəlif peşə sahiblərinin gənclər arasında 

tanıdılması, təbliğ edilməsi məqsədi ilə sosial şəbəkədə (Facebook) “Mənim Qəhrəmanım” 

onlayn kampaniyası keçirilmişdir. Layihənin 2021-ci ildə də davam etdirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

01-31 avqust 2020-ci il tarixlərdə rayon (şəhər) gənclər və idman idarələri ilə birlikdə 

regionlarda  vətənpərvərlik istiqamətində gənclər arasında müxtəlif mövzularda tədbirlər təşkil 

edilərək keçirilmişdir. 

2020-ci ilin avqust-dekabr ayları ərzində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Daxili 

İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə “Vətən Sağ Olsun-3” hərbi realiti şou televiziya layihəsi hazırlanmış 

və oktyabr ayından İTV kanalında həftədə bir dəfə yayımlanmışdır. 

Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 11 avqust 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 2020-ci ilin 02-14 sentyabr 

tarixləri ərzində Əhmədiyyə Mikayıl oğlu Cəbrayılova həsr olunmuş Azərbaycan, rus, fransız 

dillərində “İki Vətənin Qəhrəmanı” adlı sənədli film və “Xarqo” adlı qısametrajlı bədii film 

istehsal edilmişdir.  

27 sentyabr-10 noyabr 2020-ci il tarixlərdə pandemiya dövrünün tələblərinə əməl 

etməklə, yerlərdə bayraq aksiyaları keçirilmışdir. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən 

döyüşlərdə şəhid olanların dəfn mərasimlərində, orduya dəstək kampaniyalarında gənclərin 

iştirakı təmin edilmişdir. 

Erməni vəhşiliyini əks etdirən xüsusi videoçarx  hazırlanmış və sosial şəbəkələr 

vasitəsilə paylaşım edilmişdir.  

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif millətləri və etnik qrupları təmsil edən gənclərin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda vətənin müdafiəsinə hazır olduqlarını əks etdirən  

“Azərbaycan mənim Vətənimdir!” adlı video-çarxlar Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

istehsal edilmişdir.  

“Virtual Qarabağ” İKT Gənclər İctimai Birliyi Azərbaycan, ingilis, rus dillərində “Göyçə” 

sənədli, Azərbaycan və ingilis dillərində “Füzuli - virtual səyahət” 3D qrafik təsvirli, türk və  

fransız dillərində “Xocalı-bir millətin kədəri” filmlərini istehsal etmişdir. 

Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə nazirlik tərəfindən təbrik videoçarxı hazırlanmış və 

sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir. 

İşğaldan azad olunan rayon və şəhərlərimizin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı təkliflər 

hazırlanmışdır. 
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Dekabr ayı ərzində “Biz birlikdə güclüyük” şüarı altında keçirilən Azərbycan gənclərinin 

IX Forumu çərçivəsində zona və respublika toplantıları keçirilmişdir. Videokonfrans 

formatında keçirilən toplantılarda 5000-nə yaxın gənc iştirak etmişdir. 24 dekabr 2020-ci il 

tarixdə keçirilən Forum iştirakçıları  adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin adına müraciət qəbul edilmişdir. 

 

Yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili 

 

“2 fevral - Azərbaycan gəncləri günü” münasibətilə 2019-ci ildə elm və təhsil, 

mədəniyyət, ictimai və sosial yönümlü, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, innovasiya və 

sahibkarlıq fəaliyyət sahələri üzrə fərqləndiyinə görə 10 nəfər gəncə Gənclər üçün Prezident 

Mükafatı təqdim edilmişdir. 

02 fevral 2020-ci il tarixdə “2 fevral - Azərbaycan gəncləri günü” münasibətilə aşağıdakı 

tədbirlər keçirilmişdir: 

• İstedadlı və yaradıcı gənclərin mükafatlandırma mərasimi keçirilmiş, 2019-cu ildə 

fərqləndiyinə görə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 21 nəfər gənc pul mükafatına, 31 

gənc xüsusi diploma layiq görülmüşdür; 

• “Gənclər Paytaxtı” müsabiqəsində onlayn səsvermə nəticəsində Masallı rayonu 2020-

ci ilin Azərbaycanın Gənclər Paytaxtı seçilmiş, 02 fevral 2020-ci il tarixdə keçirilən mərasimdə 

rayona Gənclər Paytaxtının rəmzi açarı təqdim edilmişdir; 

• Gənc dizaynerlər arasında “Loqo-2020” adlı Loqotip müsabiqəsi keçirilmişdir. 

Müsabiqəyə 97 müəllifin 300-dən çox işi təqdim olunmuşdur; 

• Gənc rəssamların əsərlərinin sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə 200-dən çox gənc rəssamın 

müxtəlif janr və üslubda 400-dək əsəri nümayiş olunmuşdur; 

•  Bakı Kristal Zalda 6000-ə yaxın gəncin iştirakı ilə gənclər festivalı keçirilmişdir. 

• “Elektra Events Hall”da 3500-ə yaxın gəncin iştirakı ilə mədəni kütləvi tədbir 

keçirilmişdir. 

Yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Şən və Hazırcavablar Klubu liqasının 1/8 və 1/4 

oyunlarının televiziya layihəsi keçirilmişdir. 

2020-ci ilin fevral ayında “Breyn-rinq” İntellektual oyunu üzrə XIV Azərbaycan 

Çempionatının televiziya layihəsi həyata keçirilmişdir. 

“Gənc alimlərin əsərləri” adlı jurnalın 20-ci sayı çap olunmuşdur. 

20 mart 2020-ci il tarixdən “Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birliyinin 

təşkilatçılığı ilə “Smart City” adlı on-line intellektual turnirlər start götürmüşdür. Turnirlərdə 

məktəblilər və onların valideynlərindən ibarət komandalar yarışmışdır. Həftədə iki dəfə 

olmaqla 9 turnir keçirilmiş və ümumilikdə 123 komanda iştirak etmişdir.   

29 mart 2020-ci il tarixdən Azərbaycan Kiber İdman Federasiyasının təşkilatçılığı ilə  

#Evdeqalevdəoyna şüarı altında müxtəlif oyun növləri üzrə  #EvdeQalCupSeries turniri start 

götürmüşdür: 

• 29 mart-20 may 2020-ci il tarixlərdə FIFA 20 üzrə Milli Liqa keçirilmişdir. 

#evdəqalevdənoyna şüarı altında keçirilən FİFA 20 turnirlər seriyasında, iştirakçılar 6-12, 13-

18 və 18-dən yuxarı yaş qruplarına bölünərək mübarizə aparmışlar; 

• 04 may 2020-ci il tarixdə Counter-Strike: Global Offensive oyunu üzrə Milli liqaya start 

verilmişdir; 

• 08-09 may 2020-ci il tarixlərdə 102 komandanın iştirakı  ilə  Counter-Strike oyunu üzrə 

Açıq Çempionat keçirilmişdir; 

• 15 may 2020-ci il tarixdə FIFA 20 üzrə 2-ci liqanın seçim mərhələsinə start verilmişdir. 
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03 aprel - 17 may 2020-ci il tarixlərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Şən 

və Hazırcavablar Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə “Virtual ŞHK” müsabiqəsi keçirilmişdir. 

Müsabiqədə 8 komanda iştirak etmişdir. 

28 aprel-17 may 2020-ci il tarixlərdə gənclər arasında “Bənzət baxım” adlı internet 

müsabiqə keçirilmişdir (dünya şöhrətli rəsm əsərlərinin “canlı təkrarı”). Müsabiqənin 

www.artcis.az saytına 50-dən artıq iş daxil olmuşdur. Münsiflər heyəti tərəfindən 3 qalib 

müəyyənləşdirilmişdir. 

05 may 2020-ci il tarixdə Avropanın 12 kiber idman federasiyası (Azərbaycan, Belarus, 

Belçika, Macarıstan, Gürcüstan, İsrail, Makedoniya, Portuqaliya, Serbiya, Sloakiya, Çexiya 

və Ukrayna) üç növ - Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends (EUW), eFootball 

Pro EvolutionSoccer 2020 üzrə Avropa Millətlər Kuboku (EuropeanNationsCup) üzrə xeyriyyə 

turniri keçirmişdir. Turnir kiber idman ictimaiyyəti tərəfindən koronavirus infeksiyası (COVID-

19) ilə mübarizə tədbirlərinin dəstəkləndiyini ifadə etmək məqsədilə #evdəqal (#stayhome) 

ümumdünya şüarı altında keçirilmişdir. 

16 may 2020-ci il tarixdə Azərbaycan və Cənubi Afrika komandaları arasında DOTA 2 

oyunu üzrə yoldaşlıq görüşü keçirilmişdir. 

17 may 2020-ci il tarixdən gənclər arasında “Nə? Harada? Nə zaman?” İntellektual 

oyunu üzrə onlayn respublika çempionatı start götürmüşdür. Oyunda respublikanın şəhər və 

rayonlarından ümumilikdə 84 komanda iştirak etmişdir. 

May-iyun aylarında Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və İsmayıllı İntellektual 

Oyunlar Klubu İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arsasında "10line" intellektual oyunu 

gündəlik olaraq sosial şəbəkə üzərindən keçirilmişdir.  

 

Sağlam həyat tərzinin təbliği və sosial proqramlar 

 

22 aprel 2020-ci il tarixdə nazir Azad Rəhimovun iştirakı ilə gənclər və idman idarələri 

rəislərinin “Karantin dövründə gənclərlə işin təşkili” mövzusunda videokonfrans formatında 

respublika müşavirəsi keçirilmişdir. 

Karantin dövründə gənclərin maariflənməsini və asudə vaxtının səmərəli təşkilini təmin 

etmək üçün “Addım” Gənclər Təşkilatı ilə birgə 13 aprel-03 may 2020-ci il tarixlərdə sosial 

media şəbəkələrində “Evdə addımla” layihəsi reallaşdırılmışdır. Layihə çərçivəsində gənclərin 

maarifləndirilməsi, əqli və fiziki inkişafı məqsədilə müxtəlif fəaliyyətlər, fitnes proqramları, 

rəqs, yoqa dərsləri, müxtəlif sahələrin mütəxəssisləri tərəfindən motivasiya və biznes təlimləri, 

axşam saatlarında isə ulduzlarla karaoke, ziyalılarla canlı yayımda söhbətlər və s. 

keçirilmişdir. 

İstedadlı gənclərin təqdimatında gəncləri evdə qalmağa səsləyən "Qal, Sənə Qurban" 

xalq mahnısı yeni versiyada klip şəklində təqdim edilmişdir.  

Biznes biliklərinin artırılması. “Fibonacci Games”-lə birgə 14 may 2020-ci il tarixdə 

gənclər arasında “Fors-major hallarda biznes proseslərinin optimallaşdırılması” adlı, 27 may 

tarixdə isə “28 may – Respublika Günü”nə həsr olunmuş gənclər arasında "Bilik və birlik" 

devizi altında biznes-simulyasiya yarışları keçirilmişdir. Biznes-simulyasiya “praktiki təhsil” 

konsepsiyası modelidir, qeyri-formal təhsil metoduna əsaslanır. Biznes-simulyasiya 

yarışlarında komandalar pandemiyadan sonra turizm obyektlərinin səmərəli inkişafını təmin 

etmək məqsədilə potensial turistlər uğrunda mübarizə aparmışdırlar. Oyunlar 

www.fibonaccigames.com saytında yayımlanan canlı video görüntü və müasir İKT 

proqramları vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Oyunlara 34 komandanın 170-dən artıq iştirakçısı 

qatılmışdır.   

http://www.artcis.az/
http://www.fibonaccigames.com/
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01-31 avqust 2020- ci il tarixlərdə rayon (şəhər) gənclər və idman idarələri ilə birlikdə 

“Karantin qaydalarına biganə qalan vətəndaşlar xalqın genefonduna zərbə vururlar” şüarı 

altında təbliğat-maarifləndirici fəaliyyət aparılmışdır. 

28 dekabr 2020-ci il tarixdə Könüllülər ili çərçivəsində “Dayanıqlı İnkişaf  Məqsədlərin 

nail olunmasında gənclərin rolu: Qlobal Gündəlik və Könüllü Gənclər” adlı onlayn formatda 

forum keçirilmişdir. Foruma 120-ə yaxın iştirakçı qatılmışdır. 

 

Gənclər təşkilatları ilə iş 

 

Gənclər arasında seçki prosesinin və seçkilərdə iştirakın təbliği, ilk dəfə səs verən gənc 

seçicilər arasında maarifləndirmə işinin təşkili məqsədilə “Səs ver-səsin eşidilsin” adlı layihə 

həyata keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində “Milli Məclis-Qanunverici orqan” gənclər üçün 

yaddaş kitabçası çap olunmuş, rayon (şəhər) gənclər və idman idarələri tərəfindən ilk dəfə 

səsverən gənclər arasında maarifləndirici tədbirlər təşkil edilmişdir.  

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası tərəfindən 25-27 yanvar 2020-ci il tarixlərdə Qax 

rayonunun İlisu kəndində 90 nəfərin iştirakı ilə “Skautların qış düşərgəsi”  keçirilmişdir. 

Aprel ayından başlayaraq “Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik - 2020” Gənc 

Liderlər Proqramının həyata keçirilməsinə start verilmişdir. Proqramda iştirak etmək üçün 

müraciət etmiş 350-dən artıq gənc arasından 115 gənc seçilmişdir. Rəsmi açılış mərasimi 12 

iyun 2020-ci il tarixdə keçirilmişdir.  Proqram çərçivəsində iştirakçılar 15 avqust 2020-ci il 

tarixdə Baş nazirin müavini Əli Əhmədov, 18 avqustda müdafiə naziri Zakir Həsənov, 25 

avqustda əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev, 28 avqustda Dini 

Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, 02 sentyabrda iqtisadiyyat 

naziri Mikayıl Cabbarov, 18 sentyabrda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərov və 22 sentyabrda Milli 

Məclisin deputatı, akademik Ziyad Səmədzadə ilə görüşmüşlər. Görüşlər onlayn formatda 

Zoom platforması üzərindən təşkil edilmişdir.  

“Xocalıya Ədalət” kampaniyasına dəstək məqsədilə gənclər və gənclər təşkilatlarının 

onlayn təbliğat kampaniyası təşkil edilmişdir. Kampaniya çərçivəsində 5 dildə (Azərbaycan, 

ingilis, rus, ərəb və italyan) sosial şəbəkələrdə #justiceforkhojaly, #karabakh, #AllforKarabakh 

həştəqləri istifadə olunmaqla 25-28 fevral 2020-ci il tarixlərdə gənclər tərəfindən kütləvi 

paylaşımlar edilmişdir. Bundan başqa  hazırlanmış poster, infoqram, elektron poster, örtük və 

çərçivə şəkilləri Twitter, Facebook və İnstagram sosial şəbəkələrində paylaşılmışdır. 

Paylaşılmış materiallar 35.787 nəfərə çatmışdır.  

“Virtual Qarabağ” İKT Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən 31 mart-03 aprel 2020-ci il 

tarixlərdə Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününün 102-ci ildönümü ilə əlaqədar gənclərin 

onlayın fəaliyyəti təşkil edilmişdir. Fəaliyyətlər çərçivəsində 7 dildə (Azərbaycan, rus, ingilis, 

ispan, italyan, fransız və ərəb) sosial şəbəkələrdə #Genocide, #Genocide102 və 

#31marchgenocide həştəqləri istifadə olunmaqla gənclər tərəfindən kütləvi paylaşımlar 

edilmişdir. Bundan başqa  hazırlanmış poster, infoqram, elektron poster, örtük və çərçivə 

şəkilləri Twitter, Facebook və İnstagram sosial şəbəkələrində paylaşılmışdır. Paylaşılmış 

materillar 72.267 nəfərə çatmışdır. 

11 aprel 2020-ci il tarixdə “Dünya və gənclər yeni şəraitdə” mövzusunda gənclərin ilk 

onlyan forumu keçirilmişdir. Forumda “Gənclərlə bağlı yeni cağırışlar  hansı normaları zəruri 

edir?”, “Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi: yeni baxış, yeni üsullar və geri dönən dəyərlər”, 

“Süni intellekt, 4-cü sənaye inqilabı və gələcək”, “Dünya iqtisadiyyatı: yeni baxış və gənclərin 

məşğulluğu”, “Gənclərin beynəlxalq əməkdaşlığı və yeni imkanlar”, “Koronovirus dövründə 

gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti və yeni yanaşmalar”, “Sosial izolyasiya dövründə gənclərin 
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fəaliyyəti” mövzusunda müzakirələr aparılmışdır. Forumda gənclərin müxtəlif təbəqələrini 

təmsil edən 130-dan artıq gənc iştirak etmişdir.  

01-02 may 2020-ci il tarixlərdə Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu 

və Gənclər Təşkilatları Milli Şurası ilə birgə Gənclər Təşkilatlarının IV Milli Konqresi 

keçirilmişdir. Konqresdə “Pandemiyanın yaratdığı yeni çağırışlar və yeni imkanlar”, “Gənclər 

təşkilatlarının keyfiyyət əmsalı” panellərində rəqəmsal öyrətmə və öyrənmənin üstünlükləri, 

gənclər təşkilatlarının fəaliyyət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və onlayn fəaliyyətinin 

strukturlaşdırılması, gənclər təşkilatlarının fəaliyyətinin onlayn platformalara inteqrasiyası, 

gənclər təşkilatlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilmə mexanizmləri, gənclər təşkilatları 

tərəfindən gənclər üçün göstərilən xidmətlər, təlimçilərlə işin təşkili mövzuları ətrafında panel 

müzakirələr aparılmışdır. Konqresdə 80 gənclər təşkilatının 256 nümayəndəsi iştirak etmişdir. 

09-11 may 2020-ci il tarixlərdə  "Heydər Əliyev: XXI əsri görən siyasətçi" gənclərin 

onlayn aksiyası keçirilmişdir. #HeydərƏliyev, #HeydərƏliyev97, #MysGovAz və 

#GənclərvəİdmanNazirliyi həştəqlərindən istifadə olunmaqla video, foto, film və tvitlər 

paylaşım edilmişdir. Paylaşımlar 149.197 nəfərə çatmışdır.  

Azərbaycan Gənclər Fondu və Gənclər Təşkilatları Milli Şurası ilə birgə “Gənclərlə 

işləyən təlimçilər bazasının  təkmilləşdirilməsi və ondan birgə istifadəyə dair Əsasnamə” və 

digər normativ sənədlərin layihələri təsdiq edilmiş, www.e-telmci.az platforması yaradılmışdır. 

Platformanın  2021-ci ilin yanvar ayında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 

14-31 iyul 2020-ci il tarixlərdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu 

istiqamətində baş verən təxribatla bağlı rayon (şəhər) gənclər və idman idarələri, gənclər 

təşkilatları və fəalları ilə birgə sosial şəbəkələr üzərindən fəaliyyət təşkil edilmişdir. 

23 iyul 2020-ci il tarixdən başlayarq Gənclər və İdman Nazirliyi və “Virtual Qarabağ” İKT 

Gənclər İctimai Birliyi ilə birgə “Sülh, Təhlükəsizlik və Ədalət!” Beynəlxalq Gənclər 

Kampaniyası həyata keçirilmişdir. Kampaniya çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana hərbi 

təcavüzü və etnik təmizləmə siyasətinə dair tarixi və hüquqi sənədlər, Qarabağın 

mədəniyyəti, İrəvan xanlığı, soyqırım və deportasiya, erməni terroru və ermənilərin Qarabağa 

köçürülməsi sənədləri paylaşılmışdır.  27 sentyabr-10 noyabr 2020-ci il tarixlərdə Vətən 

Müharibəsi zamanı Ermənsitanın təcavüzkar hərəkətləri və müharibə cinayətlərilə bağlı 

faktlar barədə BMT-nin üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, parlament, xarici işlər 

nazirlikləri, beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq media qurumlarının sosial media 

hesablarında Azərbaycan, türk, ingilis, fransız və rus dillərində kütləvi şəkildə məlumatlar 

yerləşdirilmişdir. 

Azərbaycanın apardığı Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar gənclər informasiya müharibəsinə 

fəal şəkildə cəlb olunmuş və müxtəlif operativ qruplar yaradılmışdır. Bu qruplar Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə tarixi və hüquqi həqiqətlərin beynəlxalq 

ictimaiyyətə çatdırılması, sosial şəbəkələrdə və beynəlxalq mediada Azərbaycanın 

mövqeyinin müdafiə edilməsi, eyni zamanda həqiqətləri əks etdirməyən məlumatlara qarşı 

əks mövqelərin və arqumentlərin formalaşdırılması, kütləvi paylaşım və şikayətlərin 

edilməsini təmin etmişlər.  

10 dekabr 2020-15 yanvar 2021-ci il tarixlərdə vizual animatorlar arasında “Vizual 

dizayner” müsabiqəsi elan edilmişdir.  

 

Tələbə və tələbə təşkilatları ilə iş 

 

10-16 fevral 2020-ci il tarixlərdə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə birgə 

Gəncə şəhərində XII Qıs Liderlik məktəbi keçirilmişdir.  

 11-13 fevral 2020-ci il tarixlərdə Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Heydər Əliyev Mərkəzi, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika 

http://www.e-telmci.az/
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Komitəsi və BP şirkəti ilə birgə Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında  “Sabahın 

alimləri” IX Respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.  

Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi ilə əlaqədar qum sənəti üzrə gənc rəssam Lalə 

Hüseynzadənin iştirakı ilə videoçarx, “Tələbə baharı” festivalının müxtəlif illərdə qalibi olmuş 

gənc istedadlar tərəfindən səsləndirilmiş “Sən ey uşaqlıq”  və “Na bezımyannoy vısote” 

mahnılarına kliplər hazırlanmışdır. Videoçarx və musiqili kliplər 05 may 2020-ci tarixdə sosial 

şəbəkələr və televiziya vasitəsilə nümayiş etdirilmişdir. 

09 may 2020-ci il tarixdə sosial şəbəkələrdə "Yaşayan tarix" adlı layihənin təbliğinə start 

verilmişdir. 23000 nəfərdən artıq istifadəçi layihəni bəyənmiş, 12000 nəfər istifadəçi isə 

paylaşmışdır. 

29 may 2020-ci il tarixdə respublikanın ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 

tələbələrinin iştirakı ilə onlayn formatda “Tələbə baharı” XIII Ümumrespublika tələbə 

yaradıcılığı Festivalı keçirilmişdir. Festivalda 15 ali və orta ixtisas təhsili müəssisəsindən 200 

nəfər yaradıcı tələbə iştirak etmişdir. Seçim mərhələsini isə 35 nəfər keçərək finala vəsiqə 

qazanmışdırlar. 

Dekabr ayında gənclərin iştirakı ilə ”Azərbaycanın qəhrəmanlıq səlnaməsi gənclərin 

gözü ilə” adlı və COVİD 19 pandemiyası ilə əlaqədar rəsm müsabiqələri keçirilmişdir. 

 

“Yüksəliş” müsabiqəsi 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə 

intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin 

müəyyən edilməsini, onların dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını 

təmin etmək məqsədilə “Yüksəliş” müsabiqəsi təsis edilmişdir. 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün yaşları 21-dən 51-dək  olan, ali təhsilli və ən azı 2 il 

idarəçilik təcrübəsinə malik 9775 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 

qeydiyyatdan keçmişdirlər. 

08 fevral-01 mart 2020-ci il tarixlərdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkilati dəstəyi ilə 

“Yüksəliş” müsabiqəsinin birinci - onlayn mərhələsi keçirilmişdir. Onlayn mərhələdə “Ümumi 

biliklər” (tarix, coğrafiya, ədəbiyyat və mədəniyyət, hüquq və iqtisadiyyat) və “Qabiliyyət” 

(abstrakt düşüncə, rəqəmsal məlumatlarla işləmək bacarığı və verbal məlumatlarla işləmək 

bacarığı) üzrə testlər keçirilmiş, iştirakçıların nəticələri dünyada ən qabaqcıl və ədalətli 

qiymətləndirmə şkalası hesab olunan və GMAT, GRE, SAT kimi tanınmış imtahanlarda geniş 

istifadə olunan T-bal şkalası üzrə qiymətləndirilmiş, ən yüksək bal toplayan 976 nəfər növbəti 

mərhələyə buraxılmışdır. 

Ölkədə elan edilən xüsusi karantin rejimi şəraitində “videomüsahibə” alt mərhələsi 

keçirilmiş, növbəti imtahanlara buraxılan 940 nəfər müəyyən edilmişdir.  

12 sentyabr 2020-ci il tarixdə Təhsil Nazirliyi və Dövlət İmtahan Mərkəzinin dəstəyi ilə 

11 bölgədə və 24 imtahan mərkəzində bütün sanitar-gigiyenik normalara əməl etməklə 

müsabiqənin “Qabiliyyət üzrə yoxlama imtahan”ı təşkil edilmişdir. İmtahan nəticələrinə görə 

728 iştirakçı növbəti mərhələyə buraxılmışdır.  

Covid 19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq müsabiqənin növbəti mərhələləri olan 

“İdarəetmə bacarıqları üzrə imtahan”, yarımfinal və final mərhələlərinin keçirilməsi mümkün 

olmamışdır.  

Adı çəkilən mərhələlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan bütün müvafiq işlər 

görülmüş, sualların yüksək keyfiyyətdə hazırlanması məqsədilə ekspertlər tərəfindən 

beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, ABŞ və Kanadanın aparıcı test nümunələri əsasında müvafiq 

tapşırıqlar hazırlanmışdır. Yarımfinal və final mərhələlərinin tapşırıqları isə “Rusiya imkanlar 

ölkəsidir” təşkilatının ekspertlərinin dəstəyi ilə hazırlanmışdır. “İdarəetmə bacarıqları üzrə 
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imtahan”da ən yüksək bal toplayan 300 nəfərə qədər iştirakçının yarımfinal mərhələsinə, 

yarımfinal mərhələsində isə ən yüksək bal toplayan 100 nəfərə qədər iştirakçının final 

mərhələsinə keçməsi planlaşdırılır.   

Yarımfinal və final mərhələlərində qiymətləndirmənin Harvard Universitetinin liderlər 

üçün müəyyən etdiyi kompetensiyalar modeli əsasında aparılması nəzərdə tutulur.  
 

Gənclər evləri  
 

“Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və “Azərbaycan 

gəncliyi” Dövlət proqramlarına müvafiq olaraq  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 

Nazirliyinin tabeliyində 12 Gənclər evi fəaliyyətə başlamışdır. 2020-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq qərarı ilə əlavə olaraq daha 15 Gənclər evi nazirliyin tabeliyinə verilmişdir. Mövcud 

Gənclər evlərindən 19-u aktiv fəaliyyət göstərir, digər 8 Gənclər evi isə 2021-ci ildə müvafiq 

sənədləşmə işlərinin başa çatmasından sonra fəaliyyətə başlayacaqdır.  

Gənclər evlərinin fəaliyyəti Nazirlər Kabinetinin 8 iyun 2016-cı il tarixli 218 saylı qərarı 

ilə təsdiqlənmiş “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması Qaydaları 

ilə tənzimlənir. 

2020-ci il ərzində  Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan Gənclər evləri 

tərəfindən 1851 tədbir keçirilmiş, onlardan 470-i vətənpərvərlik sahəsində, 205-i isə COVİD-

19 pandemiyası ilə bağlı olmuşdur. Ümumilikdə  112835 gənc “Gənclər evi” sosial xidmət 

müəssisələri tərəfindən keçirilən tərbirlədə iştirak etmişdir.  

 

Ümumilikdə  2020-ci il ərzində  Gənclər və İdman Nazirliyinin Mərkəzi Aparatı tərəfindən 

və dəstəyi ilə gənclər siyasəti sahəsində 148 tədbir keçirilmiş, onlardan 129-u yerli, 19-u isə 

beynəlxalq səviyyəli olmuşdur. Tədbirlərin 116-sı virtual məkanda, 32-si isə əyani olaraq 

keçirilmişdir. 14 nəfər xarici ölkələrə ezam olunmuş, 98 nəfər  isə Azərbaycan 

Respublikasında qəbul edilmişdir.   

 

Qeyd: COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq mart ayından etibarən tədbirlər 

onlayn formada həyata keçirilmişdir.  
 

İ  D  M  A  N 
 

2020-ci il ərzində 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 davam 

etdirilmişdir. 

2020-ci il ərzində bir sıra tədbirlər təşkil olunmuş və yüksək səviyyədə keçirilmişdir. 

İdmançılarımız idman növləri üzrə Avropa, dünya çempionat və birinciliklərində, kubok 

yarışlarında, eləcə də müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə, respublika çempionat, kubok və 

birinciliklərində iştirak edərək müxtəlif medallar qazanmışdır.   

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 2020-ci il üçün təsdiq etdiyi 

tədbirlər planına əsasən il ərzində respublikada fəaliyyət göstərən federasiyalar ilə birlikdə 

ölkəmizdə 64 respublika yarışları təşkil edilmiş, 12 beynəlxalq yarış keçirilmiş, 68   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. 

2020-ci il ərzində olimpiya və qeyri-olimpiya idman növləri üzrə rəsmi beynəlxalq 

yarışlarda 60 qızıl, 46 gümüş və 86 bürünc olmaqla, ümumilikdə 192 medal əldə edilmişdir.  
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Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək üçün indiyədək 17 nəfər idmançımız 13 

lisenziya (atletika-2, atıcılıq-1, üzgüçülük-1, güləş-2, velosiped-1, bədii gimnastika-2, idman 

gimnastikası-2, taekvondo-1, boks-1) əldə etmişdir. 

Bundan başqa Tokio Paralimpiya Oyunlarına da indiyədək 9 lisenziya qazanılmışdır. 

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. 2020-ci il ərzində ayrı-ayrı idman növləri üzrə  məşqçi-müəllimə 

ixtisas kateqoriyası verilmişdir. O cümlədən 3 nəfər Ali, 54  nəfər birinci kateqoriya almışdır. 

7 nəfərin sənədi vahid idman təsnifatının tələblərinə cavab vermədiyinə görə geri 

qaytarılmışdır. 

Bundan başqa idman növləri üzrə 33 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən 

Tərbiyəsi və İdman işçisi”, 54 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi”, 12  

nəfər  “Azərbaycan Respublikasının əməkdar idman ustası”, 10 nəfər “Respublika dərəcəli 

hakim”  fəxri adlarına layiq görülmüşdür.   

İl ərzində 109 nəfər İdman ustası normasını yerinə yetirmişdir. 10 nəfərə isə dublikat 

vəsiqələr verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 654 №-li, 4 mart 2005-ci il tarixli “Bədən 

tərbiyəsi və idman gününün təsis edilməsi haqqında” Sərəncamının 15 illik yubileyi 

münasibətilə 05 mart 2020-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərində “İdman festivalı” keçirilmişdir. 

“İdman festivalı”nda Bakı şəhərindən dövlət rəsmilərinin, müxtəlif federasiyaların, bədən 

tərbiyəsi və idman cəmiyyətlərinin rəhbərlərinin, görkəmli və veteran idmançıların  

(ümumilikdə 120 nəfər) iştirakı təmin olunmuşdur.  

Bundan başqa idman günü bütün şəhər və rayonlarda silsilə tədbirlərlə qeyd 

olunmuşdur. 

İdman növləri üzrə yığma komandaların hazırlıqları yüksək səviyyədə keçirilmişdir. 

Komandalar təlim-məşq prosesi üçün müəyyənləşdirilmiş dayaq idman bazalarından istifadə 

etmişlər. 

Milli İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutunda yığma komandaların idmançılarının 

müayinə və müalicəsi aparılmışdır.  

Hərbi əməliyyatlar dövründə idmançı və məşqçi-müəllimlərimiz də əməliyyatlarda iştirak 

etmişdir. Onlardan şəhid və qazi olanların nazirlikdə statistikası aparılmışdır. Hal-hazırda 

hərbi xidmətini davam etdirənlər var. 76 nəfərin Milli İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutunda  

reabilitasiyası təşkil olunmuşdur. Hazırda 8 nəfərin reabilitasiyası davam etdirilir.  

Beynəlxalq səviyyəli yarışlarda çıxış etmiş idmançılar haqqında “Olimpiya dünyası”, 

“İdman” qəzetlərinə, həmçinin televiziya kanallarına informasiyalar verilmişdir. 

Ölkəmizdə tətbiq olunmuş karantin günləri ilə əlaqədar  Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə  Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyası (AİJF) 

tərəfindən  “Virusa qarşı birgə mübarizə aparaq!” adlı 2 sosial çarx təqdim edilmişdir. 

Bundan əlavə İdman TV-də “Evdə qal, idmansız qalma!” layihəsi həyata keçirilmişdir. 

Koronavirus pandemiyası dövründə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən ölkənin 

veteran idmançılarına ərzaq və maddi yardım göstərilmişdir. Yardımım paylanmasında 

Azərbaycan İdman Könüllüləri İctimai Birliyinin 30-dan artıq könüllüsü fəal iştirak etmişdir. 

 

 

 

 

Təqvim planına əsasən keçirilən yarışlarda iştirak 
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03-05 yanvar 2020-ci il tarixlərdə  WKF karate üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul 

şəhərində keçirilmiş “Bosfor kuboku” beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir. Nəticədə 5 qızıl, 5 

gümüş, 11 bürünc medal qazanılmışdır. 

04-07 yanvar 2020-ci il tarixlərdə  yelkən idmanı üzrə yığma komanda Türkiyənin 

İstanbul şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 1 gümüş 

medal qazanılmışdır. 

09-11 yanvar 2020-ci il tarixlərdə fiqurlu konkisürmə üzrə yığma komanda Polşanın 

Torun şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl medal 

qazanılmışdır. 

10-12 yanvar 2020-ci il tarixlərdə WKF karate üzrə yığma komanda Çilinin Santyaqo 

şəhərində keçirilmiş “Seria A” beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir. Nəticədə 1 gümüş medal 

qazanılmışdır. 

10-13 yanvar 2020-ci il tarixlərdə  güləş üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul 

şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 5 qızıl, 2 gümüş, 9 bürünc 

medal qazanılmışdır. 

13-19 yanvar 2020-ci il tarixlərdə boks üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul  

şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir.  

14-15 yanvar 2020-ci il tarixlərdə Bakı İdman Sarayında 20 yanvar şəhidi Müşviq 

İsayevin xatirəsinə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında sərbəst güləş üzrə beynəlxalq turnir 

keçirilmişdir. Nəticədə 7 qızıl, 4 gümüş, 11 bürünc medal qazanılmışdır.  

21-27 yanvar 2020-ci il tarixlərdə güllə atıcılığı üzrə yığma komanda Almaniyanın 

Münhen şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 1 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

22-26 yanvar 2020-ci il tarixlərdə Ağdam Olimpiya İdman Kompleksində 20 yanvar 

şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş kyokuşinkaykan karate üzrə turnir keçirilmişdir. 

24-27 yanvar 2020-ci il tarixlərdə WKF karate üzrə yığma komanda Fransanın Paris 

şəhərində Premyer Liqa yarışında iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 1 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

31 yanvar-01 fevral 2020-ci il tarixlərdə Respublika Olimpiya Mərkəzində atletika üzrə 

Aleksandr Antipovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq memorial yarışı keçirilmişdir.  

02-09 fevral 2020-ci il tarixlərdə dağ xizəyi üzrə yığma komanda Pakistanın İslamabad 

şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 1 gümüş, 1 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

03-05 fevral tarixlərdə taekvondo üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul şəhərində 

Türkiyə açıq çempionatında iştirak etmişdir. 3 qızıl, 3 bürünc medal qazanılmışdır.  

04-09 fevral 2020-ci il tarixlərdə boks üzrə yığma komanda Qazaxıstanın                          

Ust-Kamenoqorsk şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 3 qızıl, 1 gümüş, 4 

bürünc medal qazanılmışdır. 

07-09 fevral 2020-ci il tarixlərdə karate (WKF)  üzrə yığma komanda Macarıstanın 

Budapeşt şəhərində yeniyetmə və gənclər arasında Avropa çempionatında iştirak etmişdir. 

Nəticədə 4 qızıl, 1 gümüş, 3 bürünc medal qazanılmışdır. 

08-13 fevral 2020-ci il tarixlərdə cüdo üzrə yığma komanda Fransanın Paris şəhərində 

Qran-Şlem turnirində iştirak etmişdir.  

09-15 fevral 2020-ci il tarixlərdə atletika üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul 

şəhərində Balkan qış çempionatında iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 1 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

10-16 fevral 2020-ci il tarixlərdə güləş üzrə yığma komanda İtaliyanın Roma şəhərində 

Avropa çempionatında iştirak etmişdir. Nəticədə 2 qızıl, 2 gümüş, 9 bürünc medal 

qazanılmışdır. 
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11-16 fevral 2020-ci il tarixlərdə badminton üzrə yığma komanda Fransanın Livein 

şəhərində Avropa komanda çempionatında iştirak etmişdir.  

13 fevral, 15-16 fevral və 29 fevral 2020-ci il tarixlərində şosse velosipedi üzrə yığma 

komanda Türkiyənin Alanya şəhərində Qran-Pri yarışında iştirak etmişdir. 

14-16 fevral 2020-ci il tarixlərdə karate (WKF)  üzrə yığma komanda BƏƏ Dubay 

şəhərində I Premyer Liqa turnirində iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 1 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

15-16 fevral 2020-ci il tarixlərdə Milli Gimnastika Arenasında  batut və tamblinq 

gimnastikası üzrə dünya kuboku keçirilmişdir. 

15-16 fevral 2020-ci il tarixlərdə cüdo üzrə yığma komanda İspaniyanın Fuenxirola 

şəhərində Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Nəticədə 2 qızıl, 4 gümüş, 3 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

16 fevral 2020-ci il tarixlərdə atletika üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul şəhərində 

İstanbul kuboku yarışında iştirak etmişdir. Nəticədə  1 bürünc medal qazanılmışdır. 

15-17 fevral 2020-ci il tarixlərdə stolüstü tennis üzrə yığma komanda Latviyanın Riqa 

şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 2 qızıl, 2 bürünc medal qazanılmışdır. 

18-21 fevral 2020-ci il tarixlərdə taekvondo üzrə yığma komanda İsveçin Hellsinborq 

şəhərində Avropa “President Cup” turnirində iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 3 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

19 fevral 2020-ci il tarixdə atletika üzrə yığma komanda Fransanın Livein şəhərində qış 

atletikası üzrə dünya turunda iştirak etmişdir. Nəticədə 1 bürünc medal qazanılmışdır. 

19-29 fevral 2020-ci il tarixlərdə stend atıcılığı üzrə yığma komanda Qatarın Doha 

şəhərində Qatar Open beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir. 1 bürünc medal qazanılmışdır. 

21-27 fevral 2020-ci il tarixlərdə  cüdo üzrə  yığma  komanda Almaniyanın Düsseldorf 

şəhərində Qran-Şlem turnirində  iştirak etmişdir. Nəticədə 2 gümüş, 2 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

21 fevral 2020-ci il tarixlərdə poverliftinq üzrə paralimpiya yığma komandası İngiltərənin 

Mançester şəhərində dünya kubokunda iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl medal qazanılmışdır. 

21-23 fevral 2020-ci il tarixlərdə WKF karate üzrə  yığma komanda Slovakiyanın 

Bratislava şəhərində Qran-Pri yarışında iştirak etmişdir. Nəticədə 2 qızıl, 1 gümüş medal 

qazanılmışdır. 

24-27 fevral 2020-ci il tarixlərdə atletika üzrə yığma komanda Belarusiyanın Minsk 

şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl medal qazanılmışdır.  

26 fevral - 02 mart 2020-ci il tarixlərdə  güllə atıcılığı üzrə yığma komanda Polşanın 

Vroslav şəhərində Avropa çempionatında iştirak etmişdir. 

27-29 fevral 2020-ci il tarixlərdə Su İdmanı Sarayında üzgüçülük üzrə ölkə qış 

çempionatı keçirilmişdir. 

27 fevral –01 mart 2020-ci il tarixlərdə milli karate üzrə yığma komanda Avstriyanın 

Zalsburq şəhərində Premyer Liqa turnirində iştirak etmişdir. Nəticədə 1 qızıl, 1 bürünc medal 

qazanılmışdır. 

27 fevral-06 mart 2020-ci il tarixlərdə qılıncoynatma üzrə yığma komanda Xorvatiyanın 

Poreç şəhərində Avropa birinciliyində iştirak etmişdir. 

19-25 fevral 2020-ci il tarixlərdə həndbol üzrə yığma komanda Rusiyanın Həştərxan 

şəhərində yeniyetmə oğlanlar arasında beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. 

29 fevral 2020-ci il tarixdə atletika üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul şəhərində 

beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə 1 gümüş medal qazanılmışdır. 

01-03 mart 2020-ci il tarixlərdə Polşanın Varşava şəhərində cüdo üzrə yığma komanda 

Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Nəticədə 2 gümüş, 1 bürünc medal qazanılmışdır. 
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01-06 mart 2020-ci il tarixlərdə triatlon üzrə yığma komanda Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin Abu-Dabi şəhərində dünya çempionatının mərhələ yarışında iştirak etmişdir. 

02-20 mart 2020-ci il tarixlərdə tennis üzrə yığma komanda Türkiyənin Antalya 

şəhərində yeniyetmələr arasında Avropa tennis çempionatında iştirak etmişdir. 

03-06 mart 2020-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində cüdo üzrə ölkə birinciliyi keçirilmişdir. 

04-08 mart 2020-ci il tarixlərdə qılıncoynatma üzrə yığma komanda Yunanıstanın Afina 

şəhərində dünya kubokunda iştirak etmişdir. 

05-08 mart 2020-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində milli karate üzrə Baku Open turniri 

keçirilmişdir. 

15 mart 2020-ci il tarixlərdə triatlon üzrə yığma komanda Mavrikiyanın Mavrikiya 

şəhərində Afrika kubokunda iştirak etmişdir. Nəticədə 1 bürünc medal qazanılmışdır. 

11-25 mart 2020-ci il tarixlərdə boks üzrə yığma komanda Böyük Britaniyanın London 

şəhərində Avropa Olimpiya təsnifat lisenziya turnirində iştirak etmişdir. 

12-15 mart 2020-ci il tarixlərdə Milli Gimnastika Arenasında İdman gimnastikası üzrə 

dünya kuboku keçirilmişdir. 

13-19 mart 2020-ci il tarixlərdə cüdo üzrə yığma komanda Rusiyanın Yekaterinburq 

şəhərində Qran Şlem yarışında iştirak etmişdir. 

14-15 mart 2020-ci il tarixlərdə taekvondo üzrə yığma komanda Belçikanın Lommel 

şəhərində Belçikanın açıq çempionatında iştirak etmişdir.  

08-15 iyun 2020-ci il tarixlərdə şahmat üzrə Tunisin onlayn təşkil etdiyi beynəlxalq 

turnirdə 1 qızıl medal qazanılmışdır. 

21-24 iyul 2020-ci il tarixlərdə Azərbaycan və Ukrayna qadın şahmatçıları arasında 

onlayn turnir keçirilmişdir. 

Avqust ayında Bakı şəhərində futbol üzrə Çempionlar Liqasının oyunları keçirilmişdir: 

- 18 avqust 2020-ci il tarixdə: Qarabağ - Sileks (Şimali Makedoniya) - Hesab 4:0  

- 25 avqust 2020-ci il tarixdə: Qarabağ - Şerif (Moldova)  -  Hesab   2:1 

29  avqust- 16 sentyabr 2020-ci il tarixlərində velosiped idmanı üzrə U-23 və Elit 

Respublika yığma komandası Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən silsilə xarakterli 

beynəlxalq turnirlərdə iştirak etmişlər. ”Qrand Prix Velo Erciyes” yarışında idmançımız III yeri 

tutmuşdur. 

Avqust və sentyabr ayları ərzində respublikanın 64 şəhər və rayonunda 4 idman növü 

üzrə (şahmat, basketbol 3x3, mini futbol, atletika) könüllülər arasında "Könüllülər Kuboku"  

yarışları keçirilmişdir. Yarşılara 3 minə yaxın iştirakçı qatılmışdır. 

01 sentyabr 2020-ci il tarixdə “Azərbaycan İdman Könüllüləri” İctimai Birliyinin               I 

Forumu keçirilmişdir.  

02-03 sentyabr 2020-ci il  tarixlərdə Xüsusi Olimpiya proqramına əsasən Azərbaycan 

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının stadionunda atletika üzrə ölkə yarışları 

keçirilmişdir. 

05 sentyabr 2020-ci il tarixdə Bakı şəhərində futbol üzrə Millətlər Liqasının oyunu 

keçirilmişdir:  Azərbaycan –Lüksemburq  - Hesab 1:2  

11-14 sentyabr 2020-ci il tarixlərdə Şəki Olimpiya İdman Kompleksində stolüstü tennis 

üzrə şəhid general-mayor Polad Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş ölkə turniri keçirilmişdir.  

19-27 oktyabr 2020-ci il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə milli yığma komanda 

Macarıstanın Budapeşt şəhərində keçirilən Qran Şlem beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir. 

Bu mötəbər turnirdə 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanılmışdır. 

02-11 noyabr  2020-ci il  tarixlərdə cüdo idman növü üzrə U23 və U21 gənclərdən ibarət 

yığma komanda Xorvatiyanın Poreç şəhərində keçirilən Avropa birinciliyində iştirak etmişdir. 

U23 Avropa birinciliyində 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanılmışdır. 
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08-16 noyabr 2020-ci il tarixlərdə ağır atletika üzrə onlayn şəkildə “İWF Online 

YouthWorld Cup” yarışı keçirilmişdir. Yığma komandamız 1 qızıl, 4 gümüş medal 

qazanmışdır. 

14-22 noyabr 2020-ci il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə kişilər və qadınlardan ibarət 

yığma komanda Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilən Avropa çempionatında iştirak etmişdir. 

Bu mötəbər turnirdə 1 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanılmışdır. 

15 noyabr-22 dekabr 2020-ci il tarixlərdə şahmat üzrə onlayn şəkildə 10,12,14,16,18 

yaş qrupunda dünya birinciliyi keçirilmişdir. Milli yığma komandamız 24 nəfər tərkibdə 07 

dekabr 2020-ci il tarixdən yarışa qoşularaq mübarizəyə başlamışdır.  

26-29 noyabr 2020-ci il tarixlərdə Ukraynanın Kiyev şəhərində bədii gimnastika üzrə 36-

cı Avropa çempionatı keçirilmişdir. Yarışda qrup hərəkətləri komandamız  hər iki proqram (5 

top-3 halqa və 2 cüt gürz) üzrə Azərbaycan bədii gimnastika tarixində ilk dəfə olaraq 

çoxnövçülükdə gümüş medala layiq görülmüşdür. Daha bir medalı isə yığma üzvlərimiz 

komanda hesabında qazanmışlar. Qrup və gənc gimnastların yarışın birinci və ikinci günü 

topladıqları xalların cəminə əsasən bürünc medal əldə olunmuşdur. Yarışın üçüncü günü qrup 

hərəkətləri komandamız ayrı-ayrı alətlər üzrə - 3 halqa və 2 cüt gürzlə final çıxışlarına görə 

bürünc medal əldə etmişlər. 

07 dekabr 2020-ci il tarixdə  “İdmanda dopinq əleyhinə mübarizədə könüllülərin rolu” 

mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir. 

12-18 dekabr 2020-ci il tarixlərdə Serbiyanın Belqrad şəhərində güləş üzrə Fərdi dünya 

kuboku keçirilmişdir. Yarışda yunan-roma güləşi üzrə 1 gümüş, 2 bürünc medal, sərbəst güləş 

üzrə 1 gümüş, 1 bürünc medal, qadın güləşi üzrə isə 1 bürünc medal qazanılmışdır. 

 “İdman ensiklopediyası” layihəsi çərçivəsində hər ay 2 tanınmış idmançımız haqqında 

qısametrajlı film hazırlanaraq facebook və youtube sosial şəbəkələrində paylaşılmışdır. 

 

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.  

Nazir Azad Rəhimov 22-23 fevral 2020-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Antalya 

şəhərində keçirilmiş III Beynəlxalq Etnoidman Forumunda iştirak etmişdir. Tədbir zamanı 

növbəti  Forumun 2021-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsinə dair Niyyət Məktubu təqdim 

olunmuş və qərar qəbul olunduqdan sonra tədbirin keçirilməsinə dair Anlaşma 

Memorandumu imzalanmışdır. 

25 fevral 2020-ci il tarixdə Bakı şəhərində keçirilmiş Azərbaycan-Türkiyə Yüksək 

Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının VIII iclası çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası 

Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında gənclər və idman sahələrində 

əməkdaşlıq haqqında Saziş”  imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamını rəhbər tutaraq, həmçinin “Azərbaycan 

gəncliyi 2017–2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının 5.7.5. və 5.8.2. yarımbəndləninin icra 

edilməsi ilə əlaqədar Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 27-28 fevral 2020-ci il tarixlərdə 

Bakı şəhərində “İslam ölkələri könüllülərinin beynəlxalq forumu” keçirilmişdir. Forumun 

təşkilində rəsmi tərəfdaş qurumlar kimi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Konfransı Gənclər 

Forumu və İslam Konfransı Gənclər Forumunun Avrasiya Regional Mərkəzi çıxış etmişdir. 

Forumda 42 ölkədən 120 nəfərə yaxın nümayəndə iştirak etmişdir.   
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Forumun keçirilməsi ilə yanaşı, eyni tarixlərdə Bakı şəhərində İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının (İƏT) Gənclər və İdman Nazirlərinin daimi Şurasının 2-ci iclası keçirilmişdir. Daimi 

Şurada Türkiyə, Azərbaycan, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Fələstin, İraq, İran və Seneqalın 

gənclər və idman nazirləri, həmçinin İslam Konfransı Gənclər Forumunun (İCYF) və İslam 

Həmrəyliyi İdman Federasiyasının rəhbərləri təmsil olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə İslam 

Əməkdaşlığı Gənclər Forumunun Avrasiya üzrə Regional Mərkəzi tərəfindən cari ilin aprel-

iyun aylarında “İƏT Modeli” layihəsi həyata keçirilmişdir. Pandemiya ilə əlaqədar “İƏT Modeli” 

layihəsinin mühazirələri  Azərbaycan və ingilis dillərində onlayn şəkildə 2 ay boyunca (aprel-

may) keçirilmişdir. Hər iki dildə keçirilmiş mühazirələrə ümumilikdə 50 mindən çox baxış 

olmuş və yalnız Facebook sosial platforması vasitəsilə 200 mindən artıq insan layihə haqda 

məlumat əldə etmişdir. Onlayn mühazirələrdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

deputatı, bir sıra İƏT üzv dövlətlərinin Azərbaycandakı səfirləri, o cümlədən ölkəmizin Türkiyə 

Respublikasındakı səfiri, rektorlar, professorlar, tanınmış xarici və yerli ekspertlər çıxış 

etmişdir. Azərbaycan dilində buraxılış konfransı 5 iyun 2020-ci il tarixdə 60 gəncin iştirakı ilə, 

ingilis dilində buraxılış konfransı isə 23-24 iyun 2020-ci il tarixlərdə 27 ölkədən 80 gəncin 

iştirakı ilə keçirilmişdir. Onlayn simulyasiya konfransının mövzusu “Pandemiya sonrası dünya: 

İƏT üzv ölkələri arasında əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar və çağırışlar” olmuşdur. 

09 may 2020-ci il tarixdə videokonfrans formatında Gənclər və İdman Nazirliyi və 

Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə faşizm üzərində qələbənin 75-ci 

ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq görüş keçirilmişdir. Görüşdə MDB Gənclər Şurasının 

üzvləri, eyni zamanda Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Moldova, Rusiya Federasiyası və 

Tacikistanın gənclər təkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişlər.  

Nazir Azad Rəhimov 02-03 iyul 2020-ci il tarixlərdə “Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində 

gənclər siyasəti dialoqunun gələcəyi” mövzusunda  keçirilmiş onlayn Forumda və 03 sentyabr 

2020-ci il tarixdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının “Gənclər  Günü”nə həsr olunmuş tədbirdə İƏT-in Gənclər və İdman nazirlərinin 

dördüncü konfransının sədri qismində iştirak  və çıxış etmişdir. 

10 iyul 2020-ci il tarixdə Dünya Əhali Gününə həsr olunmuş “Dayanıqlı inkişaf və 

gənclər: yeni imkanlar və çağırışlar” adlı beynəlxalq onlayn-konfrans keçirilmişdir. Konfransa 

300-ə yaxın iştirakçı qatılmışdır. 

15 iyul 2020-ci il tarixdə YUNESKO-nun Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə 

Hökumətlərarası Komitəsinin (CİGEPS) onlayn formatda keçirilmiş iclasında nazir müavini 

Fərhad Hacıyev    iştirak etmişdir. 

23 iyul 2020-ci il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

və Azərbaycan Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə “Qarabağ – azərbaycanlı gənclərin 

həmrəylik amili” mövzusunda videokonfrans formatda Azərbaycan Gənclərinin Beynəlxalq 

Həmrəylik Forumu keçirilmişdir. Forumda rəsmi şəxslərlə yanaşı aprel döyüşlərinin qazisi, 

gənclər təşkilatlarının rəhbərləri, Avstraliya, İtaliya, Rusiya, Fransa, ABŞ, İsveçrə, Türkiyə, 

Almaniya, Macarıstan, Ukrayna, Avstriya və Polşadan olan gənc diaspor nümayəndələri çıxış 

etmişlər. Tədbirdə 400-dən artıq gənc iştirak etmişdir. Forum eyni zamanda facebook sosial 

şəbəkəsində canlı yayımlanmışdır. 

Azərbaycan Gənclər Fondu və Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə 

12 avqust 2020-ci il tarixdə videokonfrans formatında “Daha yaxşı Dünya üçün” gənclərin 

beynəlxalq konfransı keçirilmişdir. Konfransda 4.500-dən artıq gənc iştirak etmişdir. 2020-ci 

il üçün mövzusu “Qlobal fəaliyyət üçün gənclərin cəlb olunması” olan və onlayn yayımlanan 

konfransda Azərbaycan rəsmiləri ilə yanaşı BMT-nin baş katibinin video çıxışı, dünyanın bir 

çox ölkəsindən rəsmilərin gənclərə müraciəti və çıxışları olmuşdur. 
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16 oktyabr 2020-ci il tarixdə onlayn formatda keçirilən MDB üzv ölkələrinin Gənclərlə iş 

üzrə Şurasının növbəti iclasında nazir müavini İntiqam Babayev iştirak və çıxış etmişdir.  

16-19 noyabr 2020-ci il tarixlərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Gənclər Forumunun 

prezidenti Taha Ayhanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər etmişdir. Səfər 

çərçivəsində nazirlik və İƏT Gənclər Forumu arasında əməkdaşlıq perspektivlərinin 

genişləndirilməsi və yeni layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir. 18 

noyabr 2020-ci il tarixdə Taha Ayhan və onu müşaiyət edən nümayəndə heyəti Gəncə 

şəhərinə səfər edərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı törətdiyi 

hərbi cinayətlər nəticəsində baş vermiş faciənin izləri ilə tanış olmuşdur.  

25 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin 

və Avropa Şurası Gənclər Departamentinin nümayəndələri arasında "Gənclər siyasətində 

gənclərin iştirakçılığı və dəyərlərə əsaslanan gənclərlə işin dəstəklənməsi" mövzusunda 

onlayn iclas keçirilmişdir.  

26 noyabr 2020-ci il tarixdə Gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlığa dair Azərbaycan-

Rusiya işçi qrupunun iclası keçirilmişdir.  Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman 

Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Elm və Ali Təhsil Nazirliyi arasında Gənclərlə iş sahəsində 

2021-ci il üzrə əməkdaşlığa dair Tədbirlər planı qəbul edilmişdir.   

22 dekabr 2020-ci il tarixdə VIII Azərbaycan-Rusiya Gənclər Forumu videokonfrans 

formatında keçirilmişdir.  

29 dekabr 2020-ci il tarixdə “MDB iştirakçı dövlətlərinin gənclər təşkilatlarının forumu” 

onlayn qaydada keçirilmişdir.  

Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüz aktı, son aylar ərzində düşmən 

tərəfinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü təxribatçı fəaliyyət  və  Azərbaycan tərəfinin 

özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 

Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı həyata keçirdiyi müvafiq əks-tədbirlər barədə ingilis 

dilində bəyanatlar hazırlanaraq bir sıra beynəlxalq təşkilatlara və idman qurumlarına 

göndərilmişdir. 

İkitərəfli əlaqələrin müzakirə edilməsi məqsədi ilə nazir Azad Rəhimovun  Yaponiya, 

Fransa, İordaniya, Qətər, Kolumbiya, Venesuela və Xorvatiyanın  ölkəmizdəki Fövqəladə və 

Səlahiyyətli səfirləri ilə görüşləri təşkil edilmişdir. 

 

Təmir-tikinti işləri 

 

Hazırda ölkədə 47 Olimpiya İdman Kompleksi fəaliyyət göstərir.  

Hesabat dövründə Goranboy, Neftçala və Tərtər rayonlarında Olimpiya İdman 

Komplekslərinin, Yardımlı rayonunda İdman Kompleksinin və Bakı şəhərində Respublikada 

Olimpiya Hərəkatı və İdman Muzeyinin tikintisi işləri davam etdirilmişdir.   

2020-ci ilin 3 iyun tarixində Tərtər Olimpiya İdman Kompleksinin və  18 iyun tarixində isə  

Yardımlı İdman Kompleksinin rəsmi açılış mərasimləri keçirilmişdir. 

Respublika Olimpiya Mərkəzində təmir işləri  başa çatmışdır. 

 

Hesabat dövründə nazirliyin fəaliyyətində kargüzarlıq, sənədləşmə prosesində uçot-

hesabat və nəzarət işinin düzgün aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Nazirlik 

sənədləşmə prosesinin aparılmasını vətəndaşların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı mövcud 

normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirir və Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 

sərəncamlarını rəhbər tutur. 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 
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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. 

Hesabat dövründə nazirliyin şöbə və sektorlarında icra sahəsində pozitiv dəyişikliklər 

baş vermiş, nəzarət sisteminin səmərəliliyi artırılmış və mərkəzi aparatda struktur dəyişikliyi 

baş vermişdir. 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 

əsaslandırılmış cavabların verilməsidir. 

Hesabat dövründə ölkə Prezidentinin göstərişlərinə uyğun olaraq, şəhər və rayonlarda 

gənclər və idman naziri və onun müavinləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu müvafiq qrafikə 

uyğun  həyata keçirilmişdir.  2020-ci il ərzində   nazir tərəfindən keçirilmiş 4 qəbul zamanı 

(onlardan biri onlayn rejimində keçirilmişdir) respublikanın 11 şəhər və rayonlarından  

45vətəndaş, nazir müavinləri tərəfindən keçirilmiş 3 qəbul zamanı isə respublikanın 11 şəhər 

və rayonlarından 53 vətəndas  olmaqla, ümumilikdə 98 vətəndaş qəbul edilmişdir.  

Qəbulda gənclər sahəsinə aid olan müraciətlər əsasən  qeyri-hökumət gənclər 

təşkilatlarının yaradılması, layihələrin maliyyəşdirilməsi, 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 obyektlərinin 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. 

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 və onların 

yekunları müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir, nöqsanlar, yaranan çətinliklər müəyyən edilir, 

nəticələr müvafiq şöbələrin hesabatlarında öz əksini tapır. 

Ümumilikdə Gənclər və İdman Nazirliyinə 2020-ci il ərzində cəmi 877  müraciət daxil 

olmuşdur ki, onlardan da 691-i ərizə, 172-si şikayət, 14-ü təklifdir. Bunlardan yuxarı 

təşkilatlardan 360 müraciət qeydə alınmışdır. O cümlədən 253 müraciət (7 nəzarətlə) 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından, 49 müraciət Nazirlər 

Kabinetindən, 15 müraciət  Milli Məclisdən, 43 müraciət isə digər qurumlardan müşahidə 
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olunmuş, bundan başqa 517 müraciət nazirliyin mərkəzi aparatına birbaşa ünvanlanaraq 431 

ərizə, 79 şikayət, 7  təklif kimi qeydiyyata alınmışdır. 

Hesabat dövründə statistik məlumatların təhlili göstərir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinə 

respublikanın nazirliklərindən və başqa dövlət qurumlarından 2109 xidməti sənəd, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından 2 Qanun, 9 Fərman, 21  

Sərəncam və  31  xidməti məktub, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetindən 134 Qərar, 

152  Sərəncam və 288 xidməti məktub, Milli Məclisdən isə 7 məktub daxil olmuşdur. 

Bundan başqa Nazirliyin aparatında məsul işçilər tərəfindən 449 daxili sənəd 

hazırlanmış, 107 teleqram, faks və s. xarakterli sənədlər qəbul edilib, mühasibat və təftiş işləri 

ilə bağlı 65 maliyyə sənədləri, 62  ezamiyyə vərəqəsi qeydə alınmışdır. Nazirliyin fəaliyyətinə 

əsasən verilmiş əmrlərdən: ümumi 596  əmr, şəxsi tərkibə aid 77, yaş həddinə görə 15  və 

tabe idarələr üzrə kadr nomenklaturası ilə bağlı 111   əmr rəsmiləşdirilmişdir. 

Daxil olan sənədlərlə bərabər göndərilən sənədlərin də geniş dinamikası vardır. Bu 

baxımdan hesabat müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 

Nazirlər Kabineti və Milli Məclisə 254, rəhbərlik adından dövlət və icra orqanlarına, müəssisə 

və təşkilatların ünvanlarına 1697, aparatın şöbə və sektorları səviyyəsində isə 1153  məktub 

və nazirliyin 53  sayda teleqram və fakslarının göndərilməsi təmin olunmuşdur. 

Hesabat dövründə 80 məktubun beynəlxalq əhəmiyyətli sənəd olması geniş əlaqələrin 

mövcudluğunu əks etdirir, onlardan 27  sənəd nəzarətə alınmışdır. Mərkəzi aparata daxil olan 

beynəlxalq məktublardan 25-i  icra olunmuş, yerdə qalan digə sənədlər isə məlumat xarakteri 

daşımışdır. 

COVİD -19 pandemiyası ilə əlaqədar gənclər və idman siyasətinə aid olan fəaliyyətin 

yeni yaranmış vəziyyətə uyğunlaşdırılması zərurəti yarandığini nəzərə alaraq daxil olmuş 

vacib sənədlər icra olunmuş,  həmçinin  MDB, YUNESKO, Aİ və Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) 

qurumları rəhbərlərinin iştirakı ilə videokonfrans formatında vacib layihələrin müzakirəsi 

aparılmışdır. 

Pandemiya səbəbindən Apelyasiya Şurasının iclasları da onlayn şəkildə həyata 

keçirilmişdir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin mütəxəssisləri ilə geniş müzakirələr aparılmış, dövlət 

qulluğuna qəbulla bağlı tələblər namizəd kadrların diqqətinə çatdırılmış, onlara müvafiq 

tövsiyələr verilmişdir.  

Hesabat dövrü ərzində dövlət sirrinin təmin edilməsi məqsədilə 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 və Gənclərin Problemləri üzrə Elmi Araşdırmalar 

Mərkəzinin  sənədləri Milli Arxiv Fonduna təhvil verilmişdir. 

Eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sosial Sığorta və Fərdi Uçot üzrə 

Mərkəzi Filialının çoxsaylı sorğuları təmin edilmiş, “Əmək Veteranı” kitabçası öz sahibinə 

təqdim edilmişdir.  

 


