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Azərbaycan 2014-cü ildə:
uğurlu siyasətin növbəti nailiyyətləri
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Azərbaycanın fasiləsiz sosial-iqtisadi inkişafı, artan
beynəlxalq uğurları 2014-cü ildə də davamlı xarakter daşımışdır. Ulu Öndərin siyasi kursunu davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən il Azərbaycanın davamlı sosial-iqtisadi tərəqqisi, makroiqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsi,
əhalinin rifahının daha da yüksəlməsi, ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun artması dövrü kimi yadda qalmışdır.
Gənc müstəqil ölkə olmasına və 2008-ci ildə başlayan qlobal
maliyyə, iqtisadi böhranın hələ də davam etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan ötən ildə də iqtisadi inkişafa və artıma nail
olmuş, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti artmış, nəzərdə tutulmuş bütün sosial proqramlar yerinə yetirilmişdir.
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2014-cü ildə müasir infrastruktur təminatının yaradılması,
çoxsaylı layihələrin icrası, biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,
regionların inkişafı strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi
dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməl formalaşdırmışdır. Həyata keçirilən sənayeləşdirmə siyasəti, xüsusilə qeyri-neft
sənayesinin, habelə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, kənd təsərrüfatının, turizmin inkişafı ilə bağlı görülən
kompleks işlər, tranzit potensialının reallaşdırılması və digər
tədbirlər qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafına təkan vermiş,
mürəkkəb regionda yerləşən ölkəmizin enerji, ərzaq, nəqliyyat
və ekoloji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini, əhalinin rifahının davamlı yüksəlməsini təmin etmişdir.
Ötən ilin əsas makroiqtisadi göstəriciləri də ölkənin sosialiqtisadi uğurlarının miqyasını aydın nümayiş etdirir. Qeyd
olunan dövrdə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) real artım tempi 2,8 faiz təşkil etmişdir. Strateji valyuta ehtiyatları
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50 milyard dollardan çox olan respublikamızın xarici dövlət
borcunun ÜDM-ə nisbəti təqribən 9 faiz həcmində olmuşdur.
Qeyri-neft sektorunun 7 faizlik artımı Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi istiqamətində irəliləyişdən xəbər verir. Bütövlükdə, son 5 ildə iqtisadiyyatın artımı, əsasən qeyrineft sektorunun inkişafı hesabına təmin olunmuş, ümumi
daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi 47 faizdən
60 faizə çatmışdır.
Ötən il ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 27 milyard
dollar, o cümlədən daxili investisiyalar 16 milyard dollar, xarici investisiyalar 11 milyard dollar təşkil etmişdir.
Son 5 ildə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalar
(milyard dollar)
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Dünyada iqtisadi böhranın davam etdiyi, neftin qiymətinin
kəskin dəyişdiyi bir vaxtda özəl sektora yaradılan geniş imkanların sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya
qoyuluşunun yüksək həddə saxlanması milli iqtisadiyyatın
güclənməsindən və ölkədəki biznes mühitinin xarici investorlar
üçün cəlbediciliyinin böyük olmasından xəbər verir.
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Daxili və xarici investisiyaların miqdarı
(milyard dollar)
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Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, makroiqtisadi göstəricilərin müsbət dinamikası nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar, reytinq qurumları tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilir. Ötən il Davos İqtisadi Forumunun (DİF)
növbəti hesabatında Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətə davamlılığına görə 144 ölkə arasında 38-ci yerə yüksəlib. Bununla
da, artıq 6 ildir ki, respublikamız DİF-in siyahısında MDB
ölkələri arasında birincidir.
Sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin 20-ci ildönümündə
Avropanın ən iri infrastruktur layihəsi olan “Cənub” qaz
dəhlizinin Bakıda təməlinin qoyulması Azərbaycanın enerji siyasətinin növbəti nəhəng uğurudur. Azərbaycanın etibarlı
tərəfdaş kimi beynəlxalq nüfuzunu daha da artıran bu hadisə,
həm də uzun illər boyu ölkəmizin və xalqımızın mənafeyinə
xidmət edəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2014-cü ilin “Sənaye ili”
elan edilməsi və bu çərçivədə təsdiq edilmiş tədbirlər planının
icrası qeyri-neft sənayesinin inkişafına yeni təkan vermişdir.
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Belə ki, ötən dövrdə 230-dan çox sənaye müəssisəsi açılmış,
mövcud sənaye obyektlərinin istehsal gücləri genişləndirilmişdir.
Son illərdə sənayenin inkişafı nəticəsində bir sıra məhsulların
istehsalı daxili tələbatı ödəməyə imkan verir.
Dövlət başçısının “Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” Fərmanına uyğun olaraq ötən il biznes və
investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, o cümlədən
prosedurların sadələşdirilməsi, elektron xidmətlərin əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi, əsassız müdaxilələrin qarşısının
alınması və digər istiqamətlər üzrə işlər davam etdirilmişdir. 2014-cü ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən
5560 sahibkara 50 faizi qaytarılmış vəsait hesabına olmaqla
295 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu layihələr üzrə
12500-dən çox yeni iş yerinin yaradılması mümkün olacaq.
Fond tərəfindən maliyyələşdirilmiş güzəştli kreditlər hesabına
2014-cü ildə 39 iri istehsal, emal və infrastruktur müəssisəsi
istifadəyə verilmişdir.

6

Y E N İ

A Z Ə R B A Y C A N

P A R T İ Y A S I

–

2 0 1 4

Ötən il regionların sosial-iqtisadi inkişafı strategiyası
çərçivəsində bölgələrdə 410-dan artıq sənaye, kənd təsərrüfatı,
xidmət və ticarət müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Sosial
sahələrin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmış, il ərzində regionlarda 190-dan çox tədris müəssisəsi, 60-dan çox tibb ocağı,
11 gənclər və idman, 43 mədəniyyət və digər sosial obyektlər
tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Ümumilikdə, Prezident İlham Əliyevin 2014-cü ildə respublikamızın şəhər və rayonlarına 23 səfəri baş tutmuş, səfərlər zamanı dövlət başçısı
78 obyektin açılışında iştirak etmişdir.
Yaradılan iş yerlərinin sayı
123 000
120 355

110 000

94 111

73 009

2010-cu il

2011-ci il

2012-ci il

2013-cü il

2014-cü il

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, ötən il də əhalinin rifahı
yüksəlməkdə davam etmiş, inflyasiya son 10 ildə ən aşağı həddə
enərək 1,4 faiz təşkil etmiş, əhalinin gəlirləri 4,8 faiz, orta aylıq
əmək haqqı isə 4,2 faiz artaraq 443 manata çatmışdır. Dövlət
büdcəsindən sosialyönümlü xərclərə 9,9 faiz, o cümlədən sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə 12,6 faiz çox vəsait
yönəldilmişdir. Bu müddətdə məşğulluq səviyyəsi artmış,
123 mindən çox yeni iş yeri yaradılmış, işsizlik səviyyəsi
4,9 faizə enmişdir.
Hər zaman olduğu kimi, ötən ildə də məcburi köçkün ailələri
dövlətin diqqət və qayğısını hiss etmişlər. Belə ki, 2014-cü ildə
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4450 ailənin və ya 22 min məcburi köçkünün mənzil-məişət
şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Həyata keçirilən müntəzəm tədbirlər
nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son
11 ildə 75 faizdən 10 faizədək azalmışdır. Həyata keçirilən sosial layihələr, iş yerlərinin yaradılması, əmək haqlarının artırılYoxsulluq səviyyəsində azalma, faizlə
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ması, inflyasiyanın aşağı həddə saxlanması və digər amillərin
sayəsində ümumilikdə ölkədə yoxsulluq səviyyəsi minimuma,
yəni 5 faizə enmişdir.
2014-cü il Azərbaycanın xarici siyasət uğurları ilə də
müstəqillik tariximizə əlamətdar dövr kimi daxil olmuşdur.
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqində Prezident İlham Əliyevin söylədiyi kimi, ötən ildə
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri artmışdır: “Bizim əməkdaşlıq
etdiyimiz ölkələrin, yəni, fəal əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələrin
sayı gündən-günə artmaqdadır. Azərbaycan həm ikitərəfli, həm
çoxtərəfli formatda çox uğurlu xarici siyasət aparır”.
Ötən il Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq konfrans və forumlar ölkəmizin qlobal humanitar, siyasi, iqtisadi, mədəni
dialoq və mübadilə mərkəzlərindən biri kimi mövqeyini daha
da möhkəmləndirmişdir. Bunların sırasında 28 iyun – 2 iyulda
ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) 23-cü illik sessiyasının, 2-3 oktyabrda IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun,
28-30 oktyabrda Gənclər siyasəti üzrə birinci Qlobal Forumun,
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23 iyul - 1 avqustda VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının
yüksək səviyyədə keçirilməsini qeyd etmək olar. Ümumilikdə,
müxtəlif əlamətdar hadisələr, mötəbər tədbirlər, rəsmi və işgüzar görüşlərlə əlaqədar olaraq yüzlərlə nüfuzlu ictimai xadim,
dövlət və hökumət başçısı ölkəmizə səfər etmişdir.
2014-cü il həm də Azərbaycan Prezidentinin məhsuldar
rəsmi və işgüzar səfərləri ilə yadda qalmışdır. Belə ki, ötən il
ərzində Prezident İlham Əliyev 16 ölkəyə səfər etmiş, səfərlər
zamanı 18 ölkənin dövlət başçısı, 9 ölkənin baş naziri ilə görüşmüşdür. Dövlət başçısının birbaşa iştirakı və rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın müxtəlif regionlarda və qitələrdə yerləşən ölkələr
ilə ən yüksək səviyyədə ikitərəfli əlaqələrinin inkişafı üçün işlər
görülmüş, qlobal və regional dialoqun genişləndirilməsində,
beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərində ölkəmizin rolu
gücləndirilmişdir.
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Azərbaycan keçən il beynəlxalq təşkilatlarla da uğurlu
əməkdaşlıq etmişdir. Ölkəmiz üzv olduğu bütün beynəlxalq
təşkilatlarda fəal iştirak edir, öz mövqeyini müdafiə edir və
onların fəaliyyətinə öz dəyərli töhfəsini verir. 2014-cü ildə
6 ay müddətində ölkəmiz Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə
sədrlik etmişdir. 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi missiyasını uğurla yerinə
yetirən Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi
dövründə Avropada demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının
qorunması, ədalətin bərqərar olması istiqamətində ciddi iradə
və fəaliyyət ortaya qoymuşdur.
Azərbaycan həm də ölkəmizin qarşısında prioritet məsələ
kimi dayanan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli səylərini də davam etdirmişdir.
Münaqişənin həllində maraqlı olmayan Ermənistanın qey-
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ri-konstruktiv mövqe sərgiləməsinə baxmayaraq, Azərbaycan
hücum diplomatiyasını uğurla davam etdirmiş, işğalçı Ermənistanı siyasi, iqtisadi, hərbi təzyiq altında saxlamışdır. Məhz Azərbaycan Prezidentinin şəxsi iradəsi və
nüfuzu sayəsində Avrasiya İqtisadi İttifaqına daxil olan
Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını da yeni iqtisadi birliyə daxil etmək niyyəti puç olmuşdur. Regional iqtisadi əməkdaşlıqdan kənarda qalan Ermənistanın tənəzzülü bir
qədər də sürətlənmiş, əhalisinin xarici ölkələrə kütləvi axını isə
artmışdır.
Eyni zamanda, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ötən ilin yay
aylarında və ilin sonunda bir neçə dəfə açıq təxribatlara əl atan
Ermənistan ordusunu layiqincə cəzalandırmış, ümumilikdə,
50-dən çox erməni hərbçisi məhv edilmişdir. Prezident İlham
Əliyevin söylədiyi kimi, bütün bu təxribatların nəticəsində baş
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verən hadisələrə görə məhz Ermənistan rəhbərliyi məsuliyyət
daşıyır. Azərbaycan isə ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsində
prinsipial mövqeyini qoruyub saxlayır. Ötən dövrdə Azərbaycan
münaqişənin sülh yolu ilə həlli naminə diplomatik fəaliyyətini
davam etdirməklə yanaşı, Ermənistan üzərindəki hərtərəfli üstünlüyünü daha da artırmışdır.
Beləliklə, 2014-cü il Azərbaycanın istər daxili sosial-iqtisadi
inkişafında, istərsə də beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində
növbəti əlamətdar dövr olmuşdur. Bu müddətdə Azərbaycanın
hərtərəfli inkişafına, ölkəmizin daxili və xarici siyasət
fəaliyyətinə beynəlxalq ictimaiyyətin marağı daha da artmışdır. Bütövlükdə, ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sferasındakı
mövqeyini daha da gücləndirmiş, regional məsələlərdə həlledici
rola malik olduğunu növbəti dəfə sübuta yetirmiş, beynəlxalq
əməkdaşlıq dairəsini genişləndirmiş, yeni tərəfdaşlar qazanmışdır.
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Bələdiyyə seçkilərində möhtəşəm qələbə

14

2014-cü il 23 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasında keçirilən bələdiyyə seçkilərinin nəticələri Yeni Azərbaycan
Partiyasının fəaliyyət tarixinə növbəti möhtəşəm qələbə kimi
daxil oldu. Azərbaycan xalqı ötən seçkilərdə olduğu kimi, bu
dəfə də Ümummilli Lider Heydər Əliyev ideyalarına sadiq
qalan, Azərbaycanda həyata keçirilən siyasi kursa hərtərəfli
dəstək verən Yeni Azərbaycan Partiyasına yüksək etimad
göstərdi. Məlum olduğu kimi, seçkilərin nəticələrinə əsasən,
15 035 bələdiyyə üzvü yerindən 10 315 yeri (68,6%) məhz
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qazanmışlar. Xatırladaq ki, 2009-cu il bələdiyyə seçkilərində YAP üzvləri yerlərin
67%-də təmsil olunmaq hüququna sahib olmuşdular. Bununla da seçkilərdə böyük üstünlüklə qalib gələn Yeni Azərbaycan
Partiyası xalqa ən yaxın, nüfuzlu və aparıcı siyasi qüvvə olduğunu bir daha təsdiqlədi.
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Qeyd edək ki, YAP bütün seçkilərə olduğu kimi, 2014-cü
il bələdiyyə seçkilərinə də böyük məsuliyyətlə hazırlaşmış, seçkiqabağı təbliğat-təşviqat kampaniyasını ən yüksək səviyyədə
həyata keçirmişdir. Ümumilikdə, seçkilərdə kəmiyyət və keyfiyyət
göstəriciləri baxımından yüksək kadr potensialına malik olan
Yeni Azərbaycan Partiyasının 16760 nəfər üzvünün namizədliyi
qeydə alınmışdır. Partiya namizədlərinin təbliğat-təşviqat kampaniyasının yüksək səviyyədə təşkilinə böyük diqqət göstərmişdir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında hökumət tərəfindən
həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar, regionların sosial-iqtisadi
cəhətdən dinamik inkişafı, işsizliyin ləğvi və yoxsulluğun aradan
qaldırılması istiqamətində görülən işlər Yeni Azərbaycan Partiyasının irəli sürdüyü namizədlərin təbliğat-təşviqat kampaniyasının
əsasını təşkil etmişdir. Azərbaycanın regionda hər cəhətdən lider
ölkəyə çevrilməsi, xarici və daxili siyasətdə əldə edilən uğurlar, respublikanın demokratik inkişafı YAP-ın namizədləri üçün əlverişli
təbliğat mühiti formalaşdırmışdır.
İyunun 28-də Yeni Azərbaycan Partiyası rayon (şəhər)
təşkilat sədrlərinin və aparat rəhbərlərinin ümumrespublika
müşavirəsi keçirilmişdir. Müşavirədə 2014-cü ilin sonunda
bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla əlaqədar partiyanın rayon və
şəhər təşkilatlarının rəhbərlərinə müvafiq tövsiyələr verilmişdir.
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Rayon (şəhər) təşkilatları bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq
məqsədi ilə 9-21 nəfərdən ibarət yerli seçki qərargahları yaratmış, onları texniki təchizatla təmin etmiş və qərargah üzvlərinə
treninqlər keçmişlər.
“Rifah və quruculuq naminə” şüarı altında keçirilən
təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində seçicilərlə çoxsaylı
görüşlər təşkil olunmuş, vətəndaşların problemləri təhlil edilmiş, ölkəmizdə bələdiyyə institutunun strateji inkişafı ilə bağlı
Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki proqramı əhaliyə çatdırılmışdır. Həmçinin, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərə hazırlıq
çərçivəsində bütün bölgələrdə çoxsaylı seminarlar təşkil etmiş,
seçki maarifləndirməsi istiqamətində mühüm addımlar atmışdır. Belə ki, təbliğat-təşviqat kampaniyası ilə əlaqədar partiyanın Mərkəzi Seçki Qərargahı tərəfindən 52 707 seçicini əhatə
edən 280 tədbir, Rayon Seçki Qərargahı tərəfindən 241 484
seçicini əhatə edən 799 tədbir, ümumilikdə isə 294 191 seçicini
əhatə edən 1079 tədbir təşkil edilmişdir.
YAP Gənclər Birliyi və Qadınlar Şurası da seçkilər prosesində
yaxından iştirak etmişlər. Bölgələrdə çoxsaylı dəyirmi masalar, tədbirlər təşkil edən, habelə, zona müşavirələrinə qoşulan
Gənclər Birliyi və Qadınlar Şurası bələdiyyə seçkilərində partiyanın növbəti parlaq qələbəsinin qazanılmasına öz töhfələrini
vermişlər.
Qeyd olunduğu kimi, Yeni Azərbaycan Partiyası respublikanın bütün inzibati rayonlarında öz namizədlərinə təlimlər
təşkil etmişdir. Təşkil olunan treninqlərdə namizədlərə bələdiyyə
qanunvericiliyi və seçki kampaniyasının təşkili istiqamətində geniş və əhatəli məlumatlar verilmişdir. Bütövlükdə, böyük seçki
təcrübəsinə malik olan Yeni Azərbaycan Partiyası budəfəki seçki
kampaniyasında da müasir seçki texnologiyalarının istifadəsinə,
seçicilərlə istər birbaşa, istərsə də kütləvi informasiya vasitələri ilə
təmasların genişləndirilməsinə xüsusi diqqət ayırmışdır.
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Beləliklə, azad, demokratik və şəffaf mühitdə keçirilən
sayca 4-cü bələdiyyə seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyası növbəti dəfə inamlı, parlaq və möhtəşəm qələbəsini qazandı. Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən bələdiyyə seçkilərində
Yeni Azərbaycan Partiyasından qalib gəlmiş namizədlər sırasında gənclərin və qadınların sayı xeyli sayda artmışdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə dövlət gənclər
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi bu sahənin hər zaman
Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən prioritet istiqamətlərdən
biri kimi diqqətdə saxlanılması ilə müşayiət edilmişdir. Qalib
gəlmiş YAP üzvlərinin 3673 nəfərini (35,6%) qadınlar, 4268
nəfərini (41,3%) isə gənclər təşkil etmişdir. Bu bir daha təsdiq
edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətin aparıcı siyasi qüvvəsi olaraq daim gənclərə və qadınlara diqqət, qayğı ilə
yanaşır, onların ictimai-siyasi həyatdakı rolunu dəstəkləyir, potensialını düzgün istiqamətə yönləndirir.
Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyası əvvəllər olduğu kimi,
sonuncu bələdiyyə seçkilərində də uğurlu seçki kampaniyası
həyata keçirərək qələbəsini təmin etmişdir. Nəticə etibarilə, xalqımız bir daha Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ideyalarına
səs vermiş, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu siyasi kursun bundan
sonra da hər bir sahədə davamını qətiyyətlə dəstəkləmişdir.
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2014-cü ilin maraqlı layihələri
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Yeni Azərbaycan Partiyası hər zaman olduğu kimi, 2014-cü
ildə də ictimai və siyasi baxımdan əhəmiyyətli olan tədbirlərə
və layihələrə xüsusi diqqət ayırmışdır. Keçirilən tədbirlər
özünəməxsusluğu ilə seçilmiş, böyük ictimai marağa səbəb olmuş və maarifləndirici xüsusiyyət daşımışdır.
Hesabat dövründə Yeni Azərbaycan Partiyası xalqımız üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edən günlərdə, o cümlədən 20 Yanvar
və Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişdir. “Xocalı
soyqırımı və beynəlxalq ədalət prinsipi” mövzusunda fevralın
24-də keçirilən tədbirdə Milli Məclisin sədr müavinləri Ziyafət
Əsgərov, Bahar Muradova, millət vəkilləri Səməd Seyidov,
Eldar İbrahimov, YAP-ın Beynəlxalq əlaqələr komissiyasının
üzvləri, gənclər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişlər.
Tədbirdə tarix boyu Azərbaycan torpaqlarına göz dikmiş
mənfur erməni millətçilərinin öz məqsədlərinə nail olmaq
üçün insanlığa sığmayan cinayətlər törətdikləri qeyd olunmuş,
beynəlxalq siyasətdə alətə çevrilmiş Ermənistanın Dağlıq Qa-
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rabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində
aparılan danışıqlarda qeyri-konstruktiv mövqe tutaraq prosesi
ləngitməyə çalışdığı vurğulanmışdır. Buna baxmayaraq, son
vaxtlar Azərbaycan diplomatiyasının artan uğurlarının bariz
göstəricisi kimi, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər Xocalıda törədilən qanlı hadisəni ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri soyqırımı kimi qiymətləndirmişlər.
29 mart tarixində Yeni Azərbaycan Partiyasının Humanitar məsələlər komissiyası 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilmiş dəyirmi masa təşkil etmişdir. Dəyirmi
masada YAP Siyasi Şurasının üzvləri, Milli Məclisin deputatları, elm xadimləri və partiyanın fəalları iştirak etmişlər.
Tədbir iştirakçıları soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad etmişlər. Dəyirmi masada çıxış edən
məruzəçilər Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımı haqqında tarixi arayış vermiş və bu soyqırımına ilk siyasi-hüquqi
qiymətin məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən verildiyini bildirmişlər.
Aprelin 11-də Yeni Azərbaycan Partiyasının İqtisadi məsələlər
komissiyası “Ərzaq təhlükəsizliyi: reallıqlar və perspektivlər”
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mövzusunda tədbir keçirmişdir. Tədbirdə vurğulanmışdır ki,
komissiya ölkəmizdəki iqtisadi prosesləri diqqətdə saxlayır və
mütəmadi olaraq tədbirlər vasitəsilə ölkəmizdə həyata keçirilən
iqtisadi siyasətin uğurlarını təbliğ edir. Tədbirdə digər çıxışçılar
ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində
həyata keçirilən siyasətin əhəmiyyətini vurğulamışlar.
May ayının 3-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Regional
inkişaf və yerli özünüidarə komissiyasının iclası keçirilmişdir.
İclasda Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin üzvləri,
eləcə də, müvafiq rayonların bələdiyyə sədrləri iştirak etmişlər.
İclasın gündəliyinə daxil edilən “Bakı şəhərinin Nizami rayonunda, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında məişət tullantılarının yığılması, çeşidlənməsi və emalının təşkili haqqında”
məsələ ilə əlaqədar çıxış edən tədbir iştirakçıları adıçəkilən rayonlarda məişət tullantılarının yığılması, çeşidlənməsi və emalı
istiqamətində müasir avadanlıq və texnikadan istifadə olunduğunu diqqətə çatdırmış, mövcud problemlərlə bağlı təkliflər
irəli sürmüş, eləcə də, əhali arasında maarifləndirmə işlərinin
gücləndirilməsinin zəruriliyini vurğulamışlar.
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Aprel ayının 30-da Yeni Azərbaycan Partiyasının Partiyadaxili inkişaf və intizam komissiyası hesabat dövründə “Heydər
Əliyev və azərbaycançılıq ideologiyası” mövzusunda tədbir təşkil
etmişdir. Tədbirdə komissiyanın üzvləri, millət vəkilləri, bir
sıra qəzetlərin baş redaktorları və partiyanın fəal gəncləri iştirak etmişlər. Tədbirdə çıxış edənlər azərbaycançılıq ideologiyasından, bu ideologiyanın məqsədindən, habelə, Azərbaycanda
azad vətəndaş cəmiyyətinin inkişafından və Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin bu sahədəki xidmətlərindən söz açmışlar.
12 iyun tarixində YAP-ın Partiyadaxili inkişaf və intizam
komissiyası Gənclər Birliyi ilə birgə “Yeni Azərbaycan Partiyası və gənclik” mövzusunda tədbir keçirmişdir. Tədbirdə çıxış edənlər partiyanın qurucusu Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin fəaliyyəti, Ulu Öndərin gənclər siyasəti və bu
siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsindən bəhs etmişlər. Həmçinin tədbirdə gəncləri par-
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tiya sıralarına gətirən səbəblər, ehtimallar, gənclərin məqsəd və
arzuları kimi mövzular müzakirə olunmuşdur.
15 iyun - Milli Qurtuluş Günü ilə əlaqədar olaraq, iyunun
14-də Şamaxıda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə
tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə YAP İdarə Heyətinin və Siyasi Şurasının üzvləri, Milli Məclisin deputatları, YAP fəalları iştirak
etmişdir. Konfransda çıxış edənlər Qurtuluş gününün müasir
Azərbaycan tarixində əhəmiyyətindən bəhs etmişlər. Bildirilmişdir ki, Azərbaycanın müasir tarixi Ulu Öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra başlamışdır. Məhz Ulu Öndər
Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycan
təhlükələrdən xilas olmuş və 15 iyun günü Azərbaycan tarixində,
xalqımızın taleyində dönüş anı olmuşdur.
14 noyabr tarixində Yeni Azərbaycan Partiyasının İqtisadi məsələlər komissiyası “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına
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dair dövlət proqramları: nəticələr və perspektivlər” mövzusunda konfrans keçirmişdir. Konfransda komissiyanın üzvləri ilə
yanaşı, Milli Məclisin deputatları, YAP-ın Bakı şəhəri üzrə
rayon təşkilatlarının sədrləri, partiya fəalları iştirak etmişlər.
Konfransda vurğulanmışdır ki, regionların inkişafı hər zaman
dövlətimizin prioritet saydığı məsələlərdəndir, bu istiqamətdə
dövlət tərəfindən qəbul edilən proqramlar uğurla icra olunur.
27 noyabrda isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Humanitar
məsələlər komissiyası “İrəvan və İrəvan xanlığının Azərbaycan
tarixində yeri və rolu” mövzusunda elmi konfrans keçirmişdir. Konfransda komissiya üzvləri ilə yanaşı, Milli Məclisin
deputatları, tarixçi-alimlər, YAP-ın Bakı şəhər üzrə rayon
təşkilatının rəhbərləri və gənclər iştirak etmişlər. Qeyd olunmuşdur ki, konfransın keçirilməsində məqsəd İrəvan tarixinin
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və mədəniyyətinin yaddaşlarda təzələnməsi və öz doğma dədəbaba torpaqlarımıza varislik hüququmuzun ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırılmasıdır.
17 dekabrda Yeni Azərbaycan Partiyasının Ailə, qadın
məsələləri komissiyası 132-134 №-li Təhsil Kompleksində
“İnformasiya cəmiyyəti: sosial şəbəkələr və milli-mənəvi
dəyərlərimiz” mövzusunda tədbir keçirmişdir. Tədbirdə çıxış
edənlər mövzunun aktuallığını vurğulayaraq hazırda bütün
dünyada informasiya texnologiyalarının cəmiyyət həyatında
mühüm rol oynadığını, Azərbaycanda da informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyini və dövlətin,
cəmiyyətin inkişafında İKT-nin mühüm funksiyalar yerinə yetirdiyini qeyd etmişlər.
Dekabrın 24-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı
ilə “İnkişafın 10 ili: 2004-2014” mövzusunda daha bir geniş
konfrans təşkil olunmuşdur. Konfransda dövlət və hökumət
nümayəndələri, YAP-ın İdarə Heyətinin və Siyasi Şurasının
üzvləri, Milli Məclisin deputatları, YAP fəalları iştirak etmişlər.
Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini-icra katibi, Baş
nazirin müavini Əli Əhmədov son 10 ilin Azərbaycanın müasir tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq bir dövr olduğunu bildirmişdir. YAP Sədrinin müavini qeyd etmişdir ki, bu dövrdə
Azərbaycan dünyada bənzəri olmayan iqtisadi inkişafa nail
olmuş, beynəlxalq arenada nəinki siyasi müstəqilliyini qoruyub saxlamış və möhkəmləndirmiş, hətta BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. “Bütün bu nailiyyətlər
Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən siyasətin
nəticəsidir. Bu uğurlu siyasətin əsasını isə Heydər Əliyevin
ideyaları təşkil etmişdir. Azərbaycan xalqı baş verən müsbət
dəyişiklikləri birbaşa öz həyatında hiss edir. Artıq Azərbaycan
vətəndaşları azadlığın yalnız obyektiv həqiqət deyil, real imkanlardan ibarət olduğunu başa düşürlər. Daha yaxşı yaşamaq,
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həyat səviyyəsini yüksəltmək, yüksək səviyyəli təhsil almaq və bu
kimi digər imkanlardan istifadə edən insanlar, bu imkanların
Prezident tərəfindən yaradıldığını bilir və qiymətləndirirlər.
Bugünkü sabitlik və iqtisadi inkişaf üçün Ümummilli Lider
Heydər Əliyev böyük əmək sərf etmişdir” – deyə YAP İcra katibi Əli Əhmədov vurğulamışdır.
Daha sonra konfransda İqtisadiyyat və Sənaye naziri Şahin
Mustafayev, Energetika naziri Natiq Əliyev, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar naziri Əli Abbasov və Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi naziri Səlim Müslümov geniş məruzə ilə çıxış edərək
son illərdə qazanılmış nailiyyətlərdən söz açmışlar.
Beləliklə göründüyü kimi, Yeni Azərbaycan Partiyası
hər zaman Ümummilli Lider Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsi və gələcək nəslə ötürülməsi istiqamətində,
cəmiyyətin hər bir üzvünü əhatə edən konfranslara, seminarlara, dəyirmi masalara üstünlük verir və bu sahədə böyük işlər
görür. 2014-cü ildə həyata keçirilmiş layihələr, tədbirlər,
konfranslar, dəyirmi masalar buna bir daha sübutdur.
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Heydər Əliyev – bəşəriyyətin
ən görkəmli şəxsiyyəti
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Müstəqil Azərbaycanın banisi, görkəmli və dünyanüfuzlu
şəxsiyyət, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi Azərbaycan xalqı tərəfindən hər zaman böyük ehtiramla uca tutulur. Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi naminə gördüyü işlər misilsizdir və məhz onun
sayəsində bu gün Azərbaycan müstəqil və güclü dövlətə çevrilmişdir. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin zəngin şəxsiyyəti hər zaman öyrənilir və gələcək nəsillərə ötürülür.
Yeni Azərbaycan Partiyası hər il olduğu kimi, 2014-cü ildə
də Ümummilli Liderin doğum gününü yüksək səviyyədə qeyd
etmiş, bu çərçivədə 7 may 2014-cü il tarixində “Heydər Əliyev
və yeni cəmiyyət modeli” mövzusunda böyük konfrans təşkil etmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan YAP Sədrinin müavini – icra
katibi, Baş nazirin müavini Əli Əhmədov bildirmişdir ki, respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda bütün sferalarda, istər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda, istər mənəvi
münasibətlərdə, beynəlxalq münasibətlər sahəsində fundamen-
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tal dəyişikliklər cəmiyyətin yeni modelinin yaradılmasını da
şərtləndirirdi. “Yeni cəmiyyət modeli dedikdə hər şeydən əvvəl demokratik dəyərlər və prinsiplər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda,
buraya azad cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti prinsipləri də aiddir.
Bu mühüm dəyərlər Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən yeni
Azərbaycan cəmiyyəti modelinin formalaşmasının fundamental
əsaslarını təşkil edir” - deyə, Əli Əhmədov qeyd etmişdir.
Konfransda o da bildirilmişdir ki, Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin respublikamızın gələcəyi naminə göstərdiyi böyük fəaliyyətin nəticələri zaman keçdikcə daha aydın şəkildə
görünməkdədir. Çünki bu fəaliyyət xalqın gələcəyi üçün
uzaqgörənliklə düşünülmüş, ən ali müdriklik səviyyəsində
dəyərləndirilmiş və milli inkişafın strateji proqram sənədi kimi
qəbul olunmuşdur. Həmçinin qeyd olunmuşdur ki, Ümummilli
Lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin bütün vacib sferalarda möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, güclü vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşması məsələsini də prioritet istiqamət kimi diqqətdə saxlamışdır. Bütövlükdə, müstəqil Azərbaycan Ulu Öndər Heydər
Əliyevin əsəridir və bu gün ölkənin qazandığı misilsiz uğurların
altında məhz bu dahi şəxsiyyətin imzası durur.
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Bununla yanaşı, Yeni Azərbaycan Partiyası Ümummilli Lider Heydər Əliyevin doğum günü münasibətilə Nərimanov rayonu ərazisində ağacəkmə kampaniyası təşkil etmişdir. Aksiyada Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədr müavini – icra katibi,
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov, Milli Məclisin deputatları,
rayon rəhbərliyi, idarə, müəssisə və təşkilatların, ictimaiyyətin
nümayəndələri, həmçinin fəal gənclər iştirak etmişlər.
Aksiya zamanı ətraf ərazi tullantılardan və alaq otlarından
təmizlənmiş, İtaliyadan gətirilmiş 600-ə yaxın Leylandra növlü
ağaclar əkilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədr müavini
– icra katibi, Baş nazirin müavini Əli Əhmədov bildirmişdir ki,
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Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə ölkədə bir
sıra tədbirlər və aksiyalar təşkil olunur. Görülən işlər Ulu Öndərin
əziz xatirəsinə olan rəğbətin göstəricilərindəndir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev bəşəriyyətin ən görkəmli
şəxsiyyəti idi. Dünya miqyaslı siyasətçilər, görkəmli ictimai-siyasi xadimlər hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevin
fəaliyyətinin nəinki Azərbaycan, həmçinin dünya üçün böyük
töhfəsi olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı öz böyük oğlu,
xalqın xilaskarı, Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsini
hər zaman hər yerdə uca tutur, Ona hər zaman böyük ehtiram
və dərin hörmət bəsləyir.
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Yeni Azərbaycan Partiyası beynəlxalq
əlaqələrinin yeni uğurları
Yeni Azərbaycan Partiyası əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi,
2014-cü ildə də beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmiş, bu çərçivədə
qarşılıqlı səfərlər və görüşlər keçirilmiş, partiyanın nümayəndələri
müxtəlif beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişlər.
Xarici ölkələrin siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları və
digər vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə, habelə, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları və digər siyasi qurumlarla əlaqələrin yaradılması, mövcud əməkdaşlığın
isə genişləndirilməsi vəzifələrinin icrası məqsədilə martın
17-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq əlaqələr komissiyasının iclası keçirilmişdir. İclasda bildirilmişdir ki,
YAP-ın müxtəlif xarici tərəfdaşları ilə münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, komissiyanın məqsədi həm də
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informasiya və təcrübə mübadiləsinin aparılması, həmçinin
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasıdır.
Hesabat dövründə Yeni Azərbaycan Partiyasının
nümayəndələri çoxsaylı beynəlxalq konfranslarda, forumlarda
iştirak etmişlər.
Belə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdiri Asəf Hacıyev “Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik
və Stabillik perspektivləri Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığı”
çərçivəsində keçirilən konfransda iştirak etmək məqsədilə 11-14
fevral tarixlərində Berlinə səfər etmişdir.
Həmçinin, YAP Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Asəf
Hacıyev Seyşel Adaları Respublikasının sabiq prezidenti Ceyms
Mançamın 75 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən konfransda və kitab təqdimatında iştirak etmək üçün 21-27 avqust
tarixlərində Seyşel Adaları Respublikasına ezam olunmuşdur.
YAP İcra katibinin müavini Siyavuş Novruzov və Milli
Məclisin komitə sədri Eldar İbrahimov Ədalət və İnkişaf Partiyasının I Fövqəladə Qurultayında iştirak etmək məqsədilə
26-28 avqustda Türkiyənin paytaxtı Ankarada səfərdə olmuşlar.
YAP Qadınlar Şurasının üzvləri, Milli Məclisin deputatları
Sevinc Hüseynova və Kamilə Əliyeva Çin Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin və Ümumçin Qadınlar Federasiyasının birlikdə keçirdiyi konfransda iştirak etmək üçün 14-21
sentyabrda Çinə səfər etmişlər.
Oktyabrın 20-21-də Bakıda keçirilən “İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin inkişafında qadınların rolu”
mövzusunda V Beynəlxalq konfransda YAP Qadınlar Şurası
da təmsil olunmuşdur.
20-28 noyabr tarixlərində Milli Məclisin deputatı Sevinc
Fətəliyeva Malayziyanın UMNO təşkilatının Beynəlxalq Forumunda və Baş Assambleyanın iclasında iştirak etmək üçün Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur şəhərinə ezam olunmuşdur.
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YAP Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin deputatı Aydın
Mirzəzadə və Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev “Yedinaya
Rossiya” partiyasının təşkil etdiyi Beynəlxalq Forumda iştirak
etmək üçün 26-29 noyabrda Kazan şəhərində səfərdə olmuşlar.
Məlum olduğu kimi, geniş spektrli beynəlxalq əlaqələrə
malik olan YAP Asiya və Avropadakı nüfuzlu təşkilatlar
və siyasi partiyalar ilə əməkdaşlıq münasibətləri yaratmışdır. Mövcud münasibətlərin davamı olaraq Asiya Siyasi
Partiyalarının Beynəlxalq Konfransının (İCAPP) Daimi Komitəsinin üzvü olan YAP qurumun fəaliyyətində
aktiv iştirakını hesabat dövründə də sürdürmüşdür. Belə
ki, Milli Məclisin deputatları Məlahət İbrahimqızı və
Sədaqət Vəliyeva İCAPP-ın insan alverinə qarşı mübarizə
çərçivəsində 16-18 yanvarda Nepalın paytaxtı Katmandu şəhərində keçirilən tədbirdə iştirak etmişlər. YAP-ın
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Asəf Hacıyev İCAPP
və Rusiyanın siyasi partiyalarının əməkdaşlığı çərçivəsində
keçirilən tədbirdə iştirak məqsədilə 23-28 fevralda Moskvaya səfər etmişdir. İCAPP-ın Daimi Komitəsinin Büro iclasında iştirak məqsədilə YAP Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri Asəf Hacıyev 21-24 mart tarixlərində İslamabada səfər etmişdir. 18-20 sentyabrda YAP Siyasi Şurasının
üzvü, YAP-ın Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Asəf
Hacıyev, YAP Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızı, YAP MNTK-nın üzvü Mahir
Abbasəliyev, YAP Siyasi Şurasının üzvü, Gənclər Birliyinin
sədr müavini Ramin Məmmədov İCAPP-ın 8-ci Baş Assambleyasının Şri-Lankanın paytaxtı Kolombo şəhərində
keçirilən iclasında iştirak etmişlər. İclasın yekunu olaraq
qəbul edilən Bəyannamədə bir sıra konfliktlərlə yanaşı,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də
beynəlxalq hüquq normaları və BMT qətnamələri əsasında
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həllinin vacibliyi qeyd olunmuşdur. Bu isə Yeni Azərbaycan
Partiyasının Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq miqyasda tanıdılması istiqamətində növbəti uğurudur.
27-29 noyabrda Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin müdiri Asəf Hacıyev Meksikanın paytaxtı
Mexiko şəhərində Latın Amerikası və Karib Siyasi Partiyalarının Daimi Konfransı (COPPPAL) və Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransının (İCAPP) 5-ci birgə görüşündə
iştirak etmişdir.
Hesabat dövründə YAP Avropa Xalqları Partiyası
(AXP) və Beynəlxalq Mərkəzçi Demokratlar ilə də əlaqələri
genişləndirmək istiqamətində fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki,
YAP Siyasi Şurasının üzvü, YAP İcra katibinin müavini Mü-
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bariz Qurbanlı və YAP Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri
Asəf Hacıyev mart ayının 6-7-də İrlandiyanın paytaxtı Dublin şəhərində Avropa Xalqları Partiyasının qurultayında iştirak etmişlər. Səfər çərçivəsində, həmçinin, YAP nümayəndə
heyətinin AXP rəhbərliyi ilə bir sıra görüşləri keçirilmişdir.
YAP Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Asəf Hacıyev
Mərkəzçi Beynəlxalq Demokratların İcra Komitəsinin iclasında iştirak etmək məqsədilə 18-20 mart tarixlərində Brüsseldə
səfərdə olmuşdur.
İyulun 7-də YAP-ın Sədr müavini - icra katibi, Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin müavini Əli Əhmədov Beynəlxalq
Mərkəzçi Demokratların Yeni Azərbaycan Partiyası ilə
əlaqədar Bakıya səfər etmiş faktaraşdırma missiyasının
üzvləri ilə görüşmüşdür. Görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Beynəlxalq Mərkəzçi Demokratlar arasında qarşılıqlı
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əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirməsi ilə bağlı geniş
fikir mübadiləsi aparılmış, YAP-ın bu təşkilata üzvlüyə qəbul
edilməsi üçün yol xəritəsinin işlənib hazırlanması qərara alınmışdır. Faktaraşdırma missiyasının tərkibində Beynəlxalq
Mərkəzçi Demokratlar və Avropa Xalqları Partiyasının
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Hesabat dövründə Yeni Azərbaycan Partiyasının baş ofisində
ayrı-ayrı ölkələrin, siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə aşağıdakı
görüşlər də keçirilmişdir:
- 10 fevralda Çin Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsinin Beynəlxalq Departamentinin nazir müavini
Çjoy Linin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə; - 14 martda Seyşel Adaları Respublikasının keçmiş prezidenti Ceyms
Mançam ilə; - 30 apreldə “İsrail Bizim Evimizdir” Partiyasının gənclər təşkilatının nümayəndə heyəti ilə; - 13 oktyabrda
Vyetnam Kommunist Partiyası Siyasi Bürosunun üzvü, Vyetnam Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Katibliyinin
daimi üzvü Le Honq Anın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə; - 4 noyabrda Çin Xalq Siyasi Məşvərət Şurasının Ümumçin Komitəsi sədrinin müavini Ma Biaonun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə; - 17 dekabrda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Derek
Hoqan ilə.
9 dekabr tarixində YAP-ın Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri Asəf Hacıyev Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının Parlament Assambleyasının baş katibi seçilmişdir.
Beləliklə, 2014-cü il YAP-ın beynəlxalq əlaqələr sferasında
fəaliyyətinə dair növbəti məhsuldar dövr kimi yadda qalmışdır.
Bütövlükdə, Yeni Azərbaycan Partiyası öz xarici əlaqələrini
inkişaf etdirərək müxtəlif ölkələrin siyasi qurumları ilə
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığını genişləndirmiş, beynəlxalq
təşkilatlarla işgüzar münasibətlər yaratmışdır.
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Yeni Azərbaycan Partiyası 2014-cü ildə
Yeni Azərbaycan Partiyası fəaliyyətini hər zaman özünün proqram və nizamnaməsindən irəli gələn məqsəd və
prinsiplər əsasında qurmuş, Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarına sadiqliyini qoruyub saxlamışdır. Bunun məntiqi nəticəsi
kimi, YAP ötən dövrdə də Azərbaycanın istər ictimai-siyasi
həyatında, istərsə də beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yerinin möhkəmlənməsində fəal rol oynamışdır. Azərbaycanın
və regionun aparıcı siyasi partiyası olan YAP-ın fəaliyyəti
ictimaiyyətdə böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Təsadüfi deyil
ki, 2014-cü il ərzində Yeni Azərbaycan Partiyasının sıraları
daha da genişlənmiş, üzvlərinin sayı xeyli artmışdır. Belə ki,
1 yanvar 2014-cü ildə YAP üzvlərinin sayı 620 371 nəfər olduğu halda, 1 yanvar 2015-ci ilədək bu rəqəm 646 808 nəfərə
(4,3 %) yüksəlmişdir.
Partiya sıralarındakı artımı gənclərin və qadınların sayında
da müşahidə etmək mümkündür. 1 yanvar 2014-cü ildə qadınların sayı 283 269 nəfər olduğu halda, 1 yanvar 2015-ci ildə
298 620 nəfərə (5,4 %) çatmışdır. Müvafiq dövrdə gənclərin də
sayı 247 654 nəfərdən 254 038 nəfərədək (0,53 %) artmışdır.

YAP üzvləri yaş qrupları üzrə
8,7

26,5

39,3
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25,5
18-35 yaşlılar 254 038 nəfər
36-45 yaşlılar 164 956 nəfər

46-60 yaşlılar 171 436 nəfər
60-dan yuxarı 56 378 nəfər
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Ümumilikdə, yaş qruplarına görə YAP üzvlərinin 254 038
nəfərini (39,3 %) 18-35 yaşlılar, 164 956 nəfərini (25,5 %)
36-45 yaşlılar, 171 436 nəfərini (26,5 %) 46-60 yaşlılar,
56 378 nəfərini (8,7%) isə 60-dan yuxarı yaş qrupuna aid
şəxslər təşkil edir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Sənədlərlə iş və Statistika
bölməsinə 2014-cü il ərzində 275 müraciət daxil olmuşdur.
Onlardan 168-i vətəndaş müraciətləri, 107-i isə müxtəlif
təşkilatlardan daxil olan müraciətlərdir. Hər bir müraciət İcra
Katibliyi tərəfindən diqqətlə araşdırılaraq köməklik göstərilmiş,
aidiyyatı qurumlara göndərilmiş, YAP-ın rayon təşkilatları ilə
əlaqə saxlanılmış, icrası barədə müvafiq cavablar alınmışdır.
Belə ki, ümumilikdə 268 müraciət icra olunmuş, 7 müraciətin
icrası davam edir.
Qəbulla əlaqədar müraciət edən vətəndaşlar Katibliyə
dəvət olunaraq onlarla fərdi söhbətlər aparılmış, üzləşdikləri
problemlərlə maraqlanılmış, maddi yardımlar edilmiş, lazımi
tövsiyələr verilmişdir.
Ərizə və müraciətlər arasında mənzil, əmək, sosial müdafiə, torpaq, birdəfəlik maddi yardım və
məişət problemlərinin həllinə kömək, şəhər, rayon icra
hakimiyyətlərinin fəaliyyəti, səhiyyə, təhsil, qaçqınlar və
məcburi köçkünlərlə, əfvlə bağlı məsələlər say etibarilə üstünlük təşkil edir. Həmçinin, il ərzində bir sıra kollektiv
müraciətlər olunmuşdur ki, bunların da hər birində qaldırılan məsələlərin həlli üçün katiblik tərəfindən mümkün
tədbirlər görülmüşdür.
Yeni Azərbaycan Partiyası informasiya məkanında da aktiv
fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki, hesabat dövründə, YAP rəhbərliyi
və fəalları kütləvi informasiya vasitələrində mühüm daxili ictimai-siyasi və beynəlxalq məsələlərlə bağlı müsahibələr, təhlillər,
məqalələrlə çıxış etmişlər.
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Eləcə də, Mətbuat xidməti partiyanın həyatında baş
verən mühüm hadisələr, o cümlədən keçirilən görüşlər,
konfrans, seminar və müşavirələr barəsində ictimaiyyətə
ətraflı məlumatların çatdırılması üçün mütəmadi olaraq press-relizlər yaymış, KİV nümayəndələrinin
YAP-ın kütləvi tədbirlərində iştirakını təmin etmiş,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
keçirdiyi bütün görüşlərin, dövlət başçısının nitqlərinin
və müsahibələrinin, eləcə də partiya xəbərlərinin YAP-ın
rəsmi internet saytında (www.yap.org.az) yerləşdirilməsini
təmin etmişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Mətbuat Xidməti YAP-ın
rəsmi internet saytının gündəlik xəbərlər blokunda, partiya
və ölkə həyatında baş vermiş mühüm ictimai-siyasi hadisələr
haqqında operativ məlumatlar yerləşdirmişdir. Saytın
müsahibələr bölümündə mühüm ictimai-siyasi hadisələr ilə
əlaqədar hökumət nümayəndələrinin, eləcə də ayrı-ayrı tanınmış partiya üzvlərinin müsahibələri dərc edilmişdir. İnternet səhifəsinin analitika bölməsində Azərbaycanın dövlət
siyasətinin uğurları, YAP-ın həyatında mühüm hadisələr,
ölkədə aparılan geniş miqyaslı islahatlar və onların uğurlu
nəticələri ilə bağlı məqalələr sayt istifadəçilərinin və oxucularının nəzərinə təqdim edilmişdir. Partiyanın həyata keçirdiyi
iri kütləvi tədbirlərlə bağlı geniş fotosessiyalar tərtib edilərək
internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Nəticədə, YAP-ın rəsmi
internet səhifəsi partiyanın əsas təbliğat vasitələrindən birinə
çevrilmişdir.
Mətbuat xidməti YAP İdarə Heyəti və Siyasi Şura
üzvlərinin, partiyadan olan Milli Məclis deputatlarının, YAP
üzvü olan tanınmış ziyalıların radio və televiziya kanallarında
müxtəlif xarakterli proqramlarda iştirakını və müsahibələrini
koordinasiya etmişdir.
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2014-cü ilin seçki ili olduğunu nəzərə alaraq, Yeni
Azərbaycan Partiyasının Mətbuat xidməti seçki kampaniyası çərçivəsində respublikanın şəhər və rayonlarında bütün səviyyələrdə seçicilərlə görüşlərin vaxtında və operativ
işıqlandırılmasını təmin etmişdir, habelə, Yeni Azərbaycan
Partiyasının bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla bağlı, sonra isə
seçkilərin nəticələri ilə əlaqədar mətbuat konfransını təşkil
etmişdir.
Mətbuat xidməti mayın 7-də “Gülüstan” sarayında Yeni
Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr
edilmiş “Heydər Əliyev və yeni cəmiyyət modeli” mövzusunda
keçirilən konfransın informasiya təminatını həyata keçirmişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının “Yay məktəbi” layihəsi
çərçivəsində bütün səfərlərin KİV-də geniş işıqlandırılması,
həm də tədbirin özəlliyi nəzərə alınaraq sosial şəbəkələrdə yayılması təmin edilmişdir.
İyulun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra katibliyində
Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 139-cu ildönümü münasibətilə aparıcı KİV nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Mərasimdə 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə
KİV nümayəndələrinə mükafatlar təqdim edilmişdir.
22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə bilavasitə YAPın Mətbuat xidmətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə “Heydər
Əliyev və Azərbaycan mediası” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Konfransda Milli Məclisin deputatları, tanınmış KİV
redaktorları və media təşkilatlarının rəhbərləri iştirak etmişlər.
Göründüyü kimi, 2014-cü ildə Yeni Azərbaycan Partiyası ictimaiyyətlə əlaqələrini daha da genişləndirmiş,
vətəndaşlarla birbaşa və KİV vasitəsilə təmaslarını artırmış,
böyük ictimai dəstəyə malik aparıcı siyasi qüvvə kimi mövqeyini gücləndirmişdir.
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Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurası
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Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri içərisində qadına hörmət və bərabərhüquqlu münasibət xüsusi yer tutur. Müasir Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər
Əliyev də hər zaman qadınların cəmiyyətdəki rolunu yüksək
qiymətləndirmişdir. Təsadüfi deyil ki, milli dəyərlərə və Heydər
Əliyev ideyalarına sadiq qalan Yeni Azərbaycan Partiyası da
öz fəaliyyətində qadınların ictimai-siyasi həyatda iştirakının
və təmsilçiliyinin artırılmasını daim diqqətdə saxlayır. Bu baxımdan, YAP Qadınlar Şurası əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi,
2014-cü ildə də səmərəli fəaliyyət sərgiləmişdir.
Hesabat dövründə YAP Qadınlar Şurasının üzvləri 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü münasibətilə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişlər. Həmçinin, 26 fevral – Xocalı soyqırımı
günü münasibətilə Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə ziyarət edilmişdir.
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YAP Qadınlar Şurası Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 91 illiyini qeyd etmiş, Ulu Öndərin
Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi qarşısındakı xidmətlərini yad
etmişdir.
YAP Qadınlar Şurası hər il olduğu kimi, 2014-cü ildə də
humanitar xarakterli aksiyalarını davam etdirmişdir. Bu
vaxtdan, milli bayramlar dövründə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara diqqət göstərilmişdir. 20 mart tarixində
Şağan qəsəbəsində yerləşən “Əlillər evi”nə Novruz sovqatı
göndərilmişdir.
May ayının 24-də YAP Qadınlar Şurasının Ümumrespublika konfransı keçirilmişdir. Konfransda Nurlana Əliyeva
yenidən YAP Qadınlar Şurasının sədri seçilmişdir. Milli Məclisin deputatları Sevinc Fətəliyeva, Sevinc Hüseynova
və YAP Nərimanov rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri
Məhəbbət İbrahimova Şura sədrinin müavinləri seçilmişlər.
Həmçinin, 59 nəfərdən ibarət Şura üzvləri və 24 nəfərdən
ibarət İdarə Heyəti üzvləri seçilmişdir. Konfransda çıxış
edənlər qadınların ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrinə nüfuz edərək, ölkədə keçirilən prezident, parlament və bələdiyyə
seçkilərində fəallıq nümayiş etdirdiyini, Azərbaycanın demokratik inkişafına töhfələr verdiyini bildirmişlər. Konfransda çıxış
edən Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədr müavini - icra katibi, Baş nazirin müavini Əli Əhmədov YAP Qadınlar Şurasının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək Azərbaycanın inkişafında, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasında qadınların
müstəsna rolunun olduğunu, qadınların Ulu Öndər Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu siyasi kursun Prezident İlham Əliyev
tərəfindən davam etdirilməsini dəstəklədiyini, bu siyasi xəttin
reallaşmasında fəal iştirak etdiyini vurğulamışdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının qadın siyasətinin
təkmilləşdirilməsinin göstəricisi kimi, partiyanın 2013-cü ildə
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keçirilən V Qurultayından sonra yaradılan Ailə və qadın
məsələləri üzrə komissiyanın 2014-cü il fevralın 14-də ilk iclası
keçirilmişdir.
Hesabat dövründə YAP Qadınlar Şurasının nümayəndələri
Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçirdiyi “Yaşlı nəslin təcrübəsindən faydalanaq” mövzusunda silsilə tədbirlərdə iştirak etmişlər. Dövlətin ailə siyasətinin
dəstəklənməsi, gənclərin yaşlılara hörmət ruhunda tərbiyə
olunması, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin qorunub
saxlanılaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi, yaşlılara hörmət kimi
ənənələrin davam etdirilməsi məqsədi ilə Bakı şəhərinin bütün rayonlarında gerçəkləşdirilən layihənin mayın 28-də yekun
konfransı keçirilmişdir.
YAP Qadınlar Şurasının üzvləri, Milli Məclisin deputatları
Sevinc Hüseynova və Kamilə Əliyeva Çin Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin və Ümumçin Qadınlar Federasiyasının birlikdə keçirdiyi konfransda iştirak etmək üçün 14-21
sentyabrda Çinə səfər etmişlər.
Oktyabrın 20-21-də Bakıda keçirilən “İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin inkişafında qadınların rolu”
mövzusunda V Beynəlxalq konfransda YAP Qadınlar Şurası
da təmsil olunmuşdur.
17 dekabr tarixində Yeni Azərbaycan Partiyasının Ailə, qadın məsələləri komissiyası və YAP Qadınlar Şurası 132-134 saylı
Təhsil Kompleksində “İnformasiya cəmiyyəti: sosial şəbəkələr və
milli mənəvi dəyərlərimiz” mövzusunda tədbir keçirmişdir.
23 dekabr bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar Yeni Azərbaycan
Partiyası Qadınlar Şurası qadınların seçkilərdə fəal iştirakı və
bələdiyyələrdə təmsilçiliyinin artırılması istiqamətində işlər
görmüşdür. Belə ki, YAP Qadınlar Şurasının üzvləri bələdiyyə
seçkiləri ərəfəsində Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Gəncə,
Samux, Sabirabad, Şirvan, Salyan, Saatlı, Şəmkir, Qazax,
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Göy-göl, Kürdəmir, Yevlax, Bərdə, Şamaxı, İsmayıllı və s. rayonlarda seçicilərlə görüşmüş, bələdiyyə seçkilərində qadınların
fəallığı, habelə hərbi vətənpərvərlik, gənc qızların tərbiyəsi və
təhsili mövzuları ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparmışlar.
YAP Qadınlar Şurasının sentyabrın 27-də keçirilən toplantısında bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində qadınların fəallığının artırılması, seçkilərlə əlaqədar bölgələrdə görüşlərin keçirilməsi və
digər məsələlər müzakirə olunmuşdur.
YAP Qadınlar Şurası müxtəlif nəşrlər vasitəsi ilə cəmiyyəti
öz fəaliyyəti haqqında mütəmadi olaraq geniş məlumatlandırır.
Bu baxımdan, 2014-cü ildə “Zəriflik” jurnalının nəşri davam
etdirilmişdir. Bu dövrdə jurnalın Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr edilmiş xüsusi buraxılışı da nəşr edilmişdir.
YAP Qadınlar Şurası ictimai əhəmiyyətli proseslərə
öz münasibətini bildirərək müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində (AzTV telekanalı, “Azərbaycan”, “Yeni
Azərbaycan”, “İki sahil”, “Səs” və “Xalq qəzeti” qəzetləri,
www. yap.org.az saytı) məqalə və müsahibələr ilə də çıxış etmişdir.
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Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi
ölkənin ən böyük gənclər platformasıdır
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Hesabat dövründə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər
Birliyi öz fəaliyyətini partiyanın tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun
şəkildə quraraq bir çox uğurlu tədbirlərin təşkilatçısı, həmçinin
aktiv iştirakçısı olmuşdur. Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri,
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızda həyata keçirilən ictimai, sosial, mədəni, siyasi xarakterli
layihələrdə uğurla təmsil olunan YAP gəncləri dövlətin daxili və
xarici siyasətinin gənclər arasında təbliği, gənclərin qarşılaşdıqları problemlərin həllinə həssas münasibət, onların məşğulluğunun
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təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili və ümumilikdə
dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində üzərinə
düşən missiyanı layiqincə həyata keçirməyə çalışmışdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin irsinin öyrənilməsində, gənc nəslə
ötürülməsində, təlim-tərbiyəsində YAP Gənclər Birliyi çoxşaxəli
fəaliyyət sərgiləmişdir.
Hesabat ilində YAP Gənclər Birliyi ölkədə həyata
keçirilən siyasi kursa dəstək olaraq, erməni cinayətlərinin ifşası, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
kontekstində Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması işlərini davamlı şəkildə həyata keçirmişdir. Bu istiqamətdə
18 yanvar tarixində şəhid ailələri ziyarət edilmiş və yüzlərlə
partiya gəncinin Şəhidlər xiyabanına 20 Yanvar faciəsinə həsr
olunmuş yürüşü təşkil edilmişdir.
Fevral ayı ərzində Xocalı soyqırımı həqiqətlərini özündə əks
etdirən elektron vərəqələr müxtəlif dövlətlərin rəsmilərinə, parlament nümayəndələrinə, beynəlxalq təşkilatlara elektron poçtlar vasitəsi ilə göndərilmişdir. Bundan əlavə, yüzlərlə partiya
gənci Xocalı abidəsini ziyarət etmiş və 26 fevral tarixində YAP
Gənclər Birliyinin ofisində Xocalı faciəsi ilə bağlı “Unutmadıq,
unutdurmarıq!” filminin təqdimatı keçirilmiş və dəyirmi masa
təşkil olunmuşdur.
Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalının ildönümü ilə bağlı 8 may tarixində İncəsənət Muzeyinin həyətində yerləşən
güllələnmiş heykəllər gənclər tərəfindən ziyarət edilmiş, dəyirmi
masa təşkil olunmuş və filmə baxılmışdır. 26 İyun Silahlı
Qüvvələr Günü ilə əlaqədar 25 iyun tarixində Şəhidlər xiyabanında Qarabağ şəhidlərinin məzarları ziyarət edilmişdir.
Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl və digər rayonlarımızın işğal günlərində sosial şəbəkələrdə maarifləndirmə və
məlumatlandırma işləri aparılmış, gənclər Şəhidlər xiyabanını
ziyarət etmişlər.
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YAP GB hesabat dövrü ərzində gənclərin maarifləndirilməsi,
dünyagörüşünün artırılması, vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması, həmçinin, gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
üçün də müxtəlif layihələr reallaşdırmışdır. Belə ki, 2 Fevral Gənclər Günü münasibətilə Monolit Plazada təşkil edilən
tədbirdə Gənclər Birliyinin fəaliyyəti haqqında slayd nümayiş edilmiş və jurnalın təqdimatı olmuş, həmçinin aktiv
fəaliyyəti ilə seçilən gənclər mükafatlandırılmışdır. Tədbirdə
YAP Sədrinin müavini - icra katibi, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Əli Əhmədov, YAP İcra katibinin
müavinləri Siyavuş Novruzov və Mübariz Qurbanlı, Milli
Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova və nazir müavinləri iştirak etmişlər.
10-14 fevral tarixlərində Oğuz rayonunda Partiya gəncləri
üçün Qış məktəbi təşkil olunmuşdur. Qış məktəbində gəncləri
maraqlandıran məsələlər müzakirə edilmiş və onların istirahəti
təmin olunmuşdur. Lerik və Oğuz rayonlarında isə 6 iyul –
3 avqust tarixlərində təşkil olunan Yay məktəblərində partiyanın 800 nəfərdən artıq gənci iştirak etmişdir ki, bunların da
50 faizə yaxınını region gəncləri təşkil etmişdir. Yay məktəbində
ölkəmizin tanınmış siyasi və ictimai xadimləri, millət vəkilləri
ilə gənclərin görüşləri keçirilmiş, geniş müzakirələr aparılmışdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev irsinin araşdırılması və
gənc nəslə öyrədilməsi məqsədi ilə YAP Gənclər Birliyi hesabat
dövründə xüsusi proqram əsasında fəaliyyət göstərmişdir. Belə
ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümü münasibəti ilə paytaxt və regionlarda müxtəlif görüşlər
keçirilmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev irsinin gənclərə öyrədilməsi
məqsədi ilə gənclərə mühazirələr deyilmiş, doğum və anım
günlərində Gənclər Fəxri xiyabanı ziyarət etmiş, Heydər Əliyev
Mərkəzində olmuşlar.
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YAP İcra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının iştirakı
ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 91 illiyinə həsr edilmiş
“Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyaları, Şəxsiyyət və zaman” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. Həmçinin, Ulu Öndər Heydər
Əliyevin 91 illiyinə həsr edilmiş “Çiçəklənən Azərbaycan” mövzusunda fotosərgi keçirilmişdir.
12 iyunda Mingəçevir şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin
91 illiyinə həsr edilmiş YAP Gənclər Birliyinin və Aztelekom
İB-nin birgə “Azərbaycanda internetin bu günü və sabahı” adlı
forum keçirilmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr edilmiş
tədbirlərin davamı olaraq, 15 İyun Milli Qurtuluş Günündə
YAP Gənclər Birliyinin ofisində gənclərin əl işlərindən ibarət
rəsm sərgisi təşkil edilmiş, gənclərin əl işləri mükafatlandırılmışdır.
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14 iyul tarixində “Heydər Əliyev – 45 il Azərbaycan uğrunda” mövzusunda Milli Məclisin deputatı Hüseynbala
Mirələmovun gənclərlə görüşü təşkil olunmuşdur.
YAP Gənclər Birliyi 2014-cü ildə də region gəncləri ilə
mütəmadi iş qurmuşdur. Bu məqsədlə ölkəmizin müxtəlif rayonlarında, Füzuli rayonunda Qarabağ gəncləri ilə, Lənkəran
şəhərində cənub bölgəsinin gəncləri ilə, Sabirabad rayonunda Aran bölgəsinin gəncləri ilə, həmçinin Naftalan şəhərində
görüşlər təşkil olunmuşdur. Bundan başqa, hər bir regiondan
müxtəlif sayda gənclər Bakı şəhərinə dəvət olunmuş, Gənclər
Birliyinin ofisi ilə tanış edilmiş və aktiv fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün onlara tövsiyələr verilmişdir.
YAP Gənclər Birliyi ötən ildə də sosial və xeyriyyəçilik
layihələrini davam etdirmişdir. İl ərzində qan xəstəliyindən
əziyyət çəkən insanlar üçün dəfələrlə qanvermə aksiyaları keçirilmiş, Ramazan və Qurban bayramlarında aztəminatlı
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ailələrə, uşaq və qocalar evlərinə bayram sovqatı aparılmış,
1 İyun – Uşaqların Müdafiəsi Günündə 1 saylı Körpələr evi
gənclər tərəfindən ziyarət edilmiş, Körpələr evinə dərman
ləvazimatları alınıb təhvil verilmişdir.
YAP Gənclər Birliyi sosial şəbəkələrdə də xüsusi aktivliyi ilə fərqlənmiş, dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin təbliğində
gənclər sosial şəbəkələrin imkanlarından maksimum şəkildə
istifadə etmişlər. Partiyanın, həmçinin Gənclər Birliyinin ayrıca səhifələri və qrupları öz aktivliyi ilə seçilmişdir. Hazırda,
“Facebook” sosial şəbəkəsində ölkəmiz üzrə ən aktiv paylaşım
qrupu olan “QƏLƏBƏ!” qrupu və “YAP Gənclər Birliyi” rəsmi
səhifəsi, “İnstagram”da və “Twitter”də YAP Gənclər Birliyinə
məxsus rəsmi səhifələr mövcuddur.
YAP-ın yaranmasının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar YAP
Gənclər Birliyi tərəfindən partiyanın 15 noyabrda Nizami, 17 noyabrda Nərimanov, 19 noyabrda Nəsimi rayon
təşkilatlarında tədbirləri keçirilmişdir. YAP-ın yaranmasının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar 20 noyabr tarixində “Xalqa
sədaqətin 22 ili” adlı siyasi Olimpiada keçirilmişdir.
YAP Gənclər Birliyi 23 dekabr tarixində keçirilən bələdiyyə
seçkilərində də yaxından iştirak etmişdir. YAP gəncləri seçki
kampaniyası çərçivəsində həm seçkinin müşahidəsini, həm də
YAP namizədlərinin təbliğat işini ən yüksək səviyyədə həyata
keçirmişdir. Seçki prosesində partiyanın minlərlə gənci çox aktiv şəkildə seçki prosesində təmsil olunmuşdur. YAP gənclərinin
xüsusi aktivliyi ilə keçirilən bələdiyyə seçkilərində YAP
namizədləri səs çoxluğu ilə qalib gəlmişlər.
YAP Gənclər Birliyinin 2014-cü il ərzində beynəlxalq
əlaqələri daha da genişlənmiş, bu istiqamətdə bir sıra
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edilmişdir:
- YAP Gənclər Birliyi Macarıstanın hakim partiyası
FİDESZ – Macar Vətəndaş Birliyinin gənclər təşkilatı olan
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“Fidelitas”ın üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul
etmiş, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Fəxri xiyabanda
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, görkəmli oftalmoloq alim,
akademik Zərifə Əliyevanın məzarlarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir.
- Kuala Lumpur şəhərində İCAPP Gənclər Birliyi İdarə
Heyətinin iclasında iştirak etmək məqsədilə YAP Gənclər
Birliyinin nümayəndəsi Malayziyada səfərdə olmuşdur.
İclasda YAP Gənclər Birliyinin sədr müavini Ramin
Məmmədov İCAPP Gənclərinin 1-ci vitse-prezidenti seçilmişdir.
- YAP Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə keçirilmiş “Bələdiyyə
seçkilərində Ədalət və İnkişaf partiyasının Gənclik qollarının
təcrübə mübadiləsi proqramı”nda iştirak etmişdir.
- Gənclər Birliyinin nümayəndəsi Avropa Xalqları Partiyasının Gənclər Qolunun şura iclasında iştirak etmək məqsədilə
Xorvatiyada səfərdə olmuşdur.
- YAP Gənclər Birliyi Avropanın Demokrat Tələbələri
təşkilatının Budapeşt şəhərində keçirilən III iclasında təmsil
olunmuşdur.
- İsrailin “İsrail Beitenu” partiyasının nümayəndələri
YAP Gənclər Birliyinin qonağı olmuş, görüşlərdə İsrail və
Azərbaycan arasında olan mövcud strateji əlaqələr, mübadilə
proqramları, partiyalararası əlaqələr barədə fikir mübadiləsi
aparılmış və memorandum imzalanmış, dövlət, hökumət
nümayəndələri, həmçinin, partiya rəhbərliyi ilə gənclərin
görüşləri təşkil olunmuşdur.
- Gənclər Birliyinin nümayəndəsi Avropanın Demokrat Gəncləri İcmasının (DEMYC) Yay məktəbində və İdarə
Heyətinin iclasında iştirak məqsədilə Serbiyaya ezam olunmuşdur.
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- YAP Gənclər Birliyi Beynəlxalq Gənc Demokratlar Birliyinin Lissabonda keçirilən iclasında iştirak etmişdir.
- Gənclər Birliyi DEMYC təşkilatının İdarə Heyətinin
Kiyevdə keçirilən iclasında təmsil olunmuşdur.
- YAP Gənclər Birliyinin dəvəti ilə ölkəmizə səfərə gəlmiş
“Avropanın Demokrat Gəncləri İcmasının” (DEMYC) sədri
Antonio de Lucianın Gənclər Birliyinin ofisində gənclərlə görüşü keçirilmişdir.
- Gənclər Birliyi Avropanın Demokrat Tələbələri Birliyinin
Romada keçirilən illik şura iclasında təmsil olunmuşdur.
- Gənclər Birliyi “Yedinaya Rossiya” Ümumrusiya Siyasi
Partiyasının Gənclər Qolunun I Forumunda iştirak etmişdir.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, YAP Gənclər Birliyi
2014-cü il ərzində davamlı və sıx proqramla fəaliyyət göstərmiş
və partiyanın Sədri, Prezident İlham Əliyevin apardığı
məqsədyönlü siyasətin gənclər arasında təbliği işində üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə həyata keçirməyə çalışmışdır.
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