
 

 
   

 
Beynəlxalq Miqrasiya İcmal Forumu Azərbaycan üçün debrifinq  

 
30 iyun 2022-ci il  

10:00-11:00 
Zoom görüş platforması   

 
 

Konsepsiya  
 
 
 
GİRİŞ  
 
 
2018-ci ildə Üzv Dövlətlər yerli, milli, regional və qlobal səviyyədə Miqrasiya üzrə Qlobal 

Paktın1 (GCM) icrasında əldə olunan irəliləyişlərin icmalını həyta keçirməyə razılaşdılar. Bu 

məqsədə BMT çərçivəsində Dövlətlərin rəhbərliyi və bütün müvafiq qurumlarım iştirakı ilə 

keçirilmiş Miqrasiya İcmalı üzrə  Beynəlxalq Forum (İMRF) vasitəsilə nail olunmağa çalışılmışdır.  

 

Miqrasiya İcmalı üzrə  Beynəlxalq Forum dörd ildən bir təkraralanan tədbirdir və GCM-in dörd 

ildən bir Regional səviyyədə də icmalı ilə növbələşərək GCM-in icmalını davamlı bir prosesə 

çevirir. 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı BMT-nin Miqrasiya Şəbəkəsinin Koordinaatorudur və bu şəbəkə 

qlobal, regional və milli səviyyələrdə Üzv dövlətlərə və qurumları2  GCM-in icrası və tərəqqisi üçün 

bütöv BMT olaraq dəstək göstərir.    

 

İlk İMRF 17-20 may 2022-ci il tarixdə Nyu-Yorkda BMT-nin Qərargahında Baş Assambleya 

Prezidentinin rəhbərliyi altında təşkil olunmuş və 16 may tarixində Çoxtərəfli Dinləmələr ilə 

müşaiyət olunmuşdur. Üzv dövlətlərin və qurumların birgə iştirakının Forumun uğuru baxımından 

önəmli faktor olduğunu göstərdi. İMRF Tərəqqi Bəyannaməsinin qəbulu ilə yekunlaşdı və sənəd 

GCM-in 23 məqsədi və 10 təməl prinsipləri ilə bağlı öhdəliklərimizi təsdiq edir, həmçinin Dayanıqlı 

İnkişaf üzrə 2030-cu il Gündəliyi ilə əlaqəli olaraq GCM-in qlobal miqrasiya idarəçiliyində hərtəfəli 

əməkdaşlığın kompası olaraq qalmasına təminat verəcək fəaliyyətləri müəyyən edir.   

 

 
1 Təhlükəsiz, Nizamlı və Tənzimlənən Miqrasiya üzrə Qlobal Pakt (A/RES/73/195) 
2 Təhlükəsiz, Nizamlı və Tənzimlənən Miqrasiya üzrə Qlobal Paktın Qətnaməsinin 44-cü Abzasında deyilir 
(A/RES/73/195): “ Biz Qlobal Paktı miqrantlar, vətəndaş cəmiyyəti, miqrnt və diasora təşkilatları, inanclara 
üzrə təsisatlar, yerli qurumlar və icmalar, özəl sektor, həmkarlar ittifaqları, parlamentarilər, Milli İnsan 
Hüquqları İnstitutları, Beynəlxalq Qızılı Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı, akademiya, media və digər müvafiq 
qurumlar ilə birgə icra edəcəyik.  

https://migrationnetwork.un.org/hub/discussion-space/international-migration-review-forum-2022/content/imrf-progress-declaration
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/451/99/PDF/N1845199.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/451/99/PDF/N1845199.pdf?OpenElement


 

 

GÖRÜŞÜN MƏQSƏDİ   

 

Bu Debrifinq Üzv Dövlətlər və qurumların təmsilçiləri üçün İMRF 2022-yə hazırlıq və iştirakla bağlı 

rəylərinin bölüşülməsi məqsədilə təşkil olunur, həmçinin GCM üzrə bacarıqların artırılması 

mexanizmləri və BMT Miqrasiya Şəbəkəsi, BMqT, BMT-nin Ölkə qrupu və BMT-nin ölkə üzrə 

Miqrasiya Şəbəkəsi vasitəsilə alınan dəstək ilə bağlı rəylərin alınmasını hədəfləyir. Bu İMRF 2022 

dən alınan dərsləri və müsbət təcrübələri nəzərdən keçirmək və anı düzgün dəyərləndirməklə 

öhdəliklərimizin icrasının vacib bir hissəsidir. Növbəti İMRF-lərdə potensialın tam icrası üçün 

iştirakçıların rəylərinin diqqətlə nəzərə alınması və GCM-in güclü faydalarının yerli, milli, regional 

və beynəlxalq səviyyyədə tərənnüm olunması vacibdir.   

 

Görüş həmçinin 2030-cu il Gündəliyinin icrasına dəstək olaraq Global Paktın yerinə yetirilməsini 

sürətləndirəcək konkret fəaliyyətlər və  tərəqqi bəyannaməsini canlandıracaq fikirlər və təkliflər 

barədə müzakirə imkanı yaradacaqdır.   

 

 

SORĞU 

  

Görüşə hazırlıq mərhələsində İMRF 2022-nin təşkilatçılığı ilə bağlı fikirlərinizi bölüşməyə dəvət 

olunursunuz. Bu Sorğu 5 dəqiqə vaxtınızı alacaqdır. Sorğuya bu link və ya QR kodu skan edərək 

çıxış əldə edə bilərsiniz. Sorğunu çap edərək Debrief zamanı tamamlaya da bilərsiniz.  

.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/8zUi453R3Z
https://forms.office.com/r/8zUi453R3Z


 

GÜNDƏLİK 

 
 
 
 
 
 

Vaxt Fəaliyyət  

10:00 1. Açılış  
 

Salamlama və açılış nitqləri   – BMT-nin ölkə üzrə Şəbəkəsinin Həmsədrləri   
- xanım Vladanka Andreeva, BMT-nin Azərbaycan üzrə Rezident 

Əlaqələndiricisi   
- cənab Vladimir Gjorgjiev, BMqT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri  
 

10:15 2. Hökumət nümayəndəsinin təəssüratları    
 
- Cənab Vüsal Hüseynov, Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 

rəisi  
 
İlk Beynəlxalq Miqrasiya İcmal Forumundan (İMRF) təəssüratlar və bütöv 
hökumət və bütöv cəmiyyət yanaşması nəzərindən İMRF-in  Tərəqqi 
Bəyannaməsi  
  

10:25 3. Nəticələrin icmalı (Tərəqqi Bəyannaməsi) və İMRF ərzində və hazırlıq 
mərhələsində atılan addımlar – BMqT-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin 
əməkdaşı  

10:35 4. Qurumların təəssüratları   
Cənab Azər Allahverənov  – Dğvlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şuranın 
sədri (təsdiq gözləyir) 
 
İlk Beynəlxalq Miqrasiya İcmal Forumundan (İMRF) təəssüratlar və bütöv 
hökumət və bütöv cəmiyyət yanaşması nəzərindən İMRF-in  Tərəqqi 
Bəyannaməsi  
 

10:45 Ümumi müzakirələr – moderatorlar:  BMT-nin ölkə üzrə Şəbəkəsinin Həmsədrləri   
 
- cənab Vladimir Gjorgjiev, BMqT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri  
 
- İMRF barədə rəylər – təşkilatçılıq, alınan dərslər və nailiyyətlər, 
- İMRF Tərəqqi Bəyannaməsi və Cənubi Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya region 

üçün bütöv hökumət və bütöv cəmiyyət yanaşması nəzərindən imkanlar  
- Növbəti addımlar 

10:55 5. Sual və cavab sessiyası 
 
- Hökumət təmsilçiləri  
- Qurumların təmsilçiləri 



 

 

Hökumət və digər qurumlar üçün məlumat mənbələri  

- Progress Declaration 

- GCM Resolution 

- IMRF Modalities resolution 

- IMRF Background Information 

- IMRF Logistics note 

- IMRF Roundtable 1 - Background Note  

- IMRF Roundtable 2 - Background Note  

- IMRF Roundtable 3 - Background Note  

- IMRF Roundtable 4 - Background Note  

- IMRF SEEECA Region Notes 

- Voluntary report of Azerbaijan on GCM  

 

https://migrationnetwork.un.org/hub/discussion-space/international-migration-review-forum-2022/content/imrf-progress-declaration
https://undocs.org/A/76/642
https://undocs.org/en/A/RES/73/326
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/imrf-background-note.pdf
https://migrationnetwork.un.org/resources/imrf-logistics-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-1-background-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-2-background-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-3-background-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-4-background-note
https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imanelli_iom_int/Ehc7PAfmEddMtPc6niRD0rUBR9mF9CNuMnGtTQ23joRs_w?e=H2iVRY
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/imrf-azerbaijan.pdf

