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ANLAŞILMA MEMORANDUMU 

 

1. Giriş 

Tacikistan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti iləә Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti (bundan sonra 
“Partnyorlar” adlandırılacaq) aşağıdakılar üzrəә razılığa gəәlirləәr: 

1.1. Həәr iki təәrəәf gəәləәcəәkdəә iki Milli Cəәmiyyəәt arasında partnyorluq vəә dostluq əәlaqəәləәrini 
gücləәndirməәk vəә Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkarının (bundan sonra “Həәrəәkat” 
adlandırılacaq) inkişafına köməәk etməәk məәqsəәdiləә əәməәkdaşlıq etməәyəә başlamaq istəәyini bir 
daha təәsdiq edirləәr. 

1.2. Bu Anlaşılma Memorandumu sosial, sağlamlıq, qayğı vəә ilk yardım, fəәlakəәtəә hazırlıq, 
fandreizinq vəә resurs mobilizasiyası, gəәncləәr vəә könüllülüyün idarəә olunması, imkanqurma vəә 
inkişaf təәşəәbbüsləәri kimi müxtəәlif sahəәləәrdəә əәməәkdaşlıq etməәk barəәdəә Tacikistan Qızıl 
Aypara Cəәmiyyəәti iləә Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti arasındakı razılaşmanı bir səәnəәd 
kimi qeydəә alır. 

1.3. Təәrəәfləәr Seviliya Sazişləәri, Həәrəәkatın Fundamental Prinsipləәri vəә Nizamnaməәsi, 
Federasiyanın Baş Assambleyasının qəәrarlarının, Beynəәlxalq Konfransın qəәtnaməәləәrinin 
bütün hallarda işləәdiləәcəәyini yada salırlar. 

1.4. Anlaşılma Memorandumu Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri 
Federasiyasının 2020-ci il Strategiyası, həәr iki Milli Cəәmiyyəәtin Nizamnaməәləәri vəә Strateji 
Planlarına uyğunlaşdırılır. 

2. Preambula 

Xidiməәtləәri idarəә etməәk vəә keyfiyyəәtli xidməәtləәr göstəәrməәk sahəәsindəә həәr iki Milli 
Cəәmiyyəәtin adekvat imkanlarını təәmin etməәk məәqsəәdiləә vəә Həәrəәkat daxilindəә həәmrəәylik 
ruhunda Təәrəәfləәr prioritetləәri müzakirəә edəәcəәk vəә həәr iki Milli Cəәmiyyəәt arasında yardımı 
inkişaf etdirməәk üçün ardıcıl vəә yaxşı koordinasiya olunan yanaşma barəәdəә razılığa gəәləәcəәk. 

Tacikistan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti vəә Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti təәcrübəә 
mübadiləәsi vəә təәlimləәr vasitəәsiləә aşağıdakı sahəәləәrdəә əәməәkdaşlıq edəәcəәkləәr: 

* Təәşkilati İnkişaf 

* Fandreyzinq vəә Resurs Mobilizasiyası 

* Fəәlakəәtin İdarəә olunması vəә Fəәlakəәtəә hazırlaşma 



* İcma əәsaslı sosial sağlamlıq vəә İlk Yardım 

* Gəәncləәr vəә Könüllülüyün İdarəә olinmasının İnkişaf etdirilməәsi 

* Həәr iki Milli Cəәmiyyəәt arasında proqram mübadiləәsi üçün səәfəәrləәr etməәk 

* ƏӘhalinin əәn zavallı təәbəәqəәləәrinəә humanitar yardım 

* Tacikistan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti iləә Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti arasında digəәr 
ilgili fəәaliyyəәtləәr. 

Bu Anlaşılma Memorandumuna əәlavəә olaraq təәrəәfləәr birgəә fəәaliyyəәtləәr, həәr iki Milli 
Cəәmiyyəәt arasındakı istəәniləәn proqramlar vəә ya layihəәləәrəә dair Spesifik Layihəә İcrası 
Müqaviləәsinin birgəә olaraq hazırlanmasını müzakirəә edəәcəәk vəә bu barəәdəә razılığa gəәləәcəәkləәr. 
Spesifik Layihəә İcrası Müqaviləәsindəә qaydalar vəә həәr iki təәrəәfin məәsuliyyəәtləәri, icra 
proseduraları, maliyyəәləәşdirməә, hesabatverməә vəә qiyməәtləәndirməә göstəәriləәcəәkdir. 

3. Anlaşılma Memorandumunun davam etməә müddəәti 

İngilis dilindəә iki identik orijinal nüsxəәdəә hazırlanan bu Anlaşılma Memorandumu təәrəәfləәrin 
səәlahiyyəәtli nümayəәndəәləәri təәrəәfindəәn imzalandıqdan sonra dəәrhal qüvvəәyəә minəәcəәk. Bu 
Anlaşılma Memorandumunun davam etməә müddəәti 5 (beş) ildir. Təәrəәfləәr lazım bildikdəә 
Anlaşılma Memorandumunu yenidəәn nəәzəәrdəәn keçirəә biləәrləәr. 

4. Birgəә məәsuliyyəәtləәr. 

Bu Anlaşılma Memorandumunda həәr iki Milli Cəәmiyyəәt bəәrabəәr partnyorlardır. Həәr iki Milli 
Cəәmiyyəәt proqramlara sahiblik edir vəә programların müvəәffəәqiyyəәtli olması üçün lazımi 
səәyləәr göstəәrirləәr. 

4.1. Müvafiq mandatlarına uyğun olaraq daha səәməәrəәli vəә effektiv xidməәtləәr göstəәrməәk üçün 
özləәrinin müvafiq imkanlarını gücləәndirməәk vəә idarəә etməәk baxımından Partnyorların biri-
birinəә göstəәrdikləәri dəәstəәyin qarşılıqlı faydalı olmasını təәmin etməәk. 

4.2. Layihəә/proqramların əәn zavallı insanların ehtiyaclarına xidməәt etməәsini təәmin etməәk, 
yardım, reabilitasiya vəә inkişaf arasında bağlantının layihəә/proqramlara salınmasını təәmin 
etməәk. 

4.3. Təәrəәfləәrin strategiyaları, siyasəәtləәri vəә fəәaliyyəәtləәrinəә dair kifayəәt qəәdəәr ümumi 
informasiya mübadiləәsini təәmin edəәn Milli Cəәmiyyəәtləәr arasında anlaşma vəә əәməәkdaşlığa 
köməәk etməәk. Könüllü vəә işçiləәrin təәlimləәrdəә, gəәncləәr vəә digəәr düşəәrgəәləәrdəә, oxşar 
təәdbirləәrdəә iştirak etməә imkanlarını inkişaf etdirməәyəә nail olmaq, habeləә Təәrəәfləәrin təәşkil 
etdiyi işçiləәrləә mübadiləәyəә nail olmaq vəә beləәlikləә dəә qarşılıqlı imkan qurmanın vəә Həәrəәkatın 
gücləәndirilməәsi. 

5. Modifikasiyalar vəә fikir ayrılıqları 



5.1. Təәrəәfləәrin qarşılıqlı razılığı iləә bu Anlaşılma Memorandumuna düzəәlişləәr ediləә biləәr vəә 
beləә bir razılıq yazılı şəәkildəә olmalıdır. 

5.2. Bu Anlaşılma Memorandumunun interpretasiyası iləә ilgili həәr hansı mümkün fikir 
ayrılığını təәrəәfləәr sülh yolu iləә həәll etməәlidirləәr. Sülh yolu iləә həәll etməәk mümkün olmadıqda 
Beynəәlxalq Federasiya proseduralarına uyğun olaraq təәrəәfləәr məәsəәləәyəә baxılmaq üçün onu 
Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtləәri Federasiyasına ünvanlandırmağa razılıq 
verirləәr. 

6. Yekun müddəәalar. 

6.1. Bu Anlaşılma Memorandumu Təәrəәfləәr onu imzaladıqdan sonra qüvvəәyəә minir vəә 5 (beş) 
il müddəәtinəә etibarlı sayılır. 

6.2. Bu Anlaşılma Memorandumu onu həәr iki təәrəәfin imzalaması vasitəәsiləә razılaşdırılmış 
olan etibarlılıq müddəәtinin sonunda uzadıla biləәr. 

6.3. Proqramlar/layihəәləәr xüsusunda həәr hansı çəәtinlikləәr vəә ya həәr hansı mühüm hadisəәləәr 
barəәdəә bu Anlaşılma Memorandumunu imzalayan təәrəәfləәr dəәrhal bir-biriləәrinəә məәlumat 
verməәlidirləәr. 

6.4. Təәrəәfləәrdəәn biri bu Anlaşılma Memorandumuna xitam verməәyi qəәrara alarsa o zaman 
digəәr Təәrəәfəә 1 (bir) ay qabaqcadan yazılı xəәbəәrdarlıq etməәlidir. 

6.5. Bu Anlaşılma Memorandumu ingilis dilindəә etibarlıdır vəә iki nüsxəәdəә imzalanacaq. 

Aşağıda imzalamışlar: 

Düşəәnbəә.......................                                                    Bakı......................... 
 
.....................................                                                     .................................. 
Cəәnab. Murodəәli Ruziyev                                                Cəәnab. Bayram Vəәliyev 
Baş Katib                                                                          Baş Katib 
Tacikistan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti                                  Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti 

 

 
 


