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Giriş 
 
Müasir dövrdə sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin sosial və iqtisadi durumunun 

təmin edilməsi, sağlamlıq problemlərinin həlli və onların cəmiyyətə inteqrasiyası 

ən aktual məsələlərdən biri kimi qarşıya çıxır. Dünyanın qabaqcıl dövlətlərində bu 

məsələdə nəzərə çarpan oxşar xüsusiyyətlərdən biri idarəetmə (menecment) ilə 

bağlıdır. Bu günə kimi Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud əhali ilə bağlı 

görülən işləri təqdirə layiq hesab etsək də, sosial siyasətdə mövcud idarəetmədə 

müəyyən dəyişikliklərin aparılmasını, dünya təcrübəsindən istifadəni vacib hesab 

edirik. Bu məqalədə Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud əhalidən məsul 

qurumun – Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin idarəetmə sistemi 

nəzərdən keçiriləcək. Daha sonra isə dünya təcrübəsindən müxtəlif nümunələr 

barədə söz açılacaq. Sonda isə mövcud idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərinə dair məsləhətlər veriləcəkdir. 

 

Azərbaycan: mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud əhalidən məsul qurum Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Nazirliyin əsas vəzifələrindən biri sağlamlıq 

imkanları məhdud əhalinin reabilitasiyası, məşqulluğunun təmin edilməsi və 

onlara sosial müavinətlərin verilməsidir. Nazirliyin strukturunda bu əhali qrupu 

ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

(ƏƏSMN) yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti 

fəaliyyət göstərir. Bu qurumun tərkibinə isə Əlillərin Bərpa Müalicə Müəssisələri 

daxildir. Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti icra hakimiyyəti 

orqanı olub, fəaliyyəti tibbi-sosial ekspertiza əsasında əlilliyin və 18 yaşınadək 

uşaqların sağlamlıq  imkanlarının məhdudluğunun (bundan sonra - 

əlillik)  qiymətləndirilməsi, əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların (bundan sonra - əlilliyi olan şəxs) sosial müdafiə tədbirlərinə 

ehtiyaclarını müəyyən etməkdən ibarətdir (ƏƏSMN 2016). Sağlamlıq imkanları 

məhdud əhaliyə xidmət göstərən digər qurum isə Sosial Müdafiə Fondudur ki, o 

da müavinətlərin ödənilməsi vəzifəsini icra edir. 

 



Mövcud idarəetmədə başlıca çatışmazlıq kimi, sağlamlıq imkanları məhdud 

əhalinin sosial və iqtisadi durumunun təmin edilməsi, sağlamlıq problemlərinin 

həlli və onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində aparılan dövlət 

strategiyasının və müxtəlif qurumların fəaliyyətini koordinasiya edən bir 

qurumun (bundan sonra, koordinasiya qurumu) olmamasında görürük. Məhz belə 

bir qurumun olmaması müəyyən problemlər yaradır. Əvvəla, müxtəlif dövlət 

qurumları tərəfindən bu sahədə aparılan işlər pərakəndə olub, ümumi vəhdət 

təşkil etməkdə çətinlik çəkirlər. Məsələn, əlil insanların əmək bazarına 

inteqrasiyası istiqamətində işlər aparan qurumlar mövcud şəhər 

infrastrukturunun müyəssər hala gətirilməsindən məsul olan qurumların 

vəzifələrini icra etməməsi ucbatından öz planlarını icra etməkdə çətinlik çəkə 

bilərlər. Bu da ümumi nəticədə əlil insanlar üçün problemlərin həll edilməməsi ilə 

nəticələnir.  Digər problem isə dövlət qurumları ilə özəl sektor arasındakı 

əlaqələrdir. Xarici ölkələrin təcrübələrində görə bilərik ki, koordinasiya qurumu 

iki sektor arasında bir növ körpü rolunu oynayaraq, hər iki tərəfin sağlamlıq 

imkanları məhdud əhali ilə bağlı işlərinin vəhdət təşkil etməsinə çalışır. Məhz 

növbəti bölümlərdə dünya təcrübəsi nəzərdən keçirilərək, Azərbaycanda hansı 

tədbirlərin görülə biləcəyinə dair təkliflər veriləcəkdir.  

  

Beynəlxalq təcrübə 

Böyük Britaniya 

Böyük Britaniyada sağlamlıq imkanları məhdud əhalidən məsul qurum Əmək və 

Pensiya Departamentidir. Bu departamentin nəzdində Əlillik Məsələləri ilə bağlı 

Şöbə fəaliyyət göstərir (GOV.UK 2016). Şöbənin vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarətdir;  

- Dövlətin əlilliklə bağlı ümumi strategiyasını hazırlamaq və onun icraatına 

nəzarət etmək 

- bütün dövlət qurumlarının əlilliyin qarşısının alınması, sağlamlıq 

imkanları məhdud əhalinin sosial və iqtisadi durumunun təmin edilməsi, 

sağlamlıq problemlərinin həlli və onların cəmiyyətə inteqrasiyası 

istiqamətlərindəki işlərini koordinasiya etmək 



- Britaniya hökümətinin sağlamlıq imkanları məhdud əhali ilə bağlı 

beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icraatına nəzarət 

etmək 

- Özəl sektor, QHT, icma təşkilatları və dövlət arasında əlaqə yaratmaq 

- Əlillər tərəfindən yaradılan qurumlara maddi-texniki dəstək göstərmək 

- Maarifləndirmə, əlilliklə bağlı hüquqlar və müavinətlər haqqında 

məlumatlandırma işləri aparmaq 

 

Göründüyü kimi, koordinasiya qurumunun fəaliyyət istiqamətləri olduqca 

genişdir. Qurum həmçinin müntəzəm sorğular və tədqiqatlar aparır, onların 

nəticələrini internet səhifəsində dərc edir. Qurum bütün nazirliklərin fəaliyyətini 

koordinasiya etdiyindən, apardığı tədqiqatların mövzu dairəsi də olduqca geniş və 

müxtəlifdir.  

 

Amerika Birləşmiş Ştatları 
Britaniyadakı təcrübədən müəyyən dərəcədə fərqlənən ABŞ-da Sosial Müdafiə 

Administrasiyası sağlamlıq imkanları məhdud əhali ilə bağlı dövlət siyasətini icra 

edən qurumdur (SSA 2016). Administrasiyanın fəaliyyəti Azərbaycandakı ƏƏSMN 

fəaliyyəti ilə bir çox oxşarlıq təşkil etsə də (məsələn, müavinətlərin verilməsi) 

ciddi fərqliliklər də vardır. Başlıca fərqli cəhətlərdən biri kimi Administrasiyanın 

tədqiqat işləridir (SSA 2016 Disability Research). Əlillik Tədqiqatları adı altında 

dərc edilən elmi-tədqiqat məqalələri geniş əhatəli olub, çoxsaylı mövzuları 

özündə əks etdirir.  

 

Koordinasiya ilə bağlı diqqət çəkən əsas məqamlardan biri məşğulluq siyasəti ilə 

bağlıdır. Məlum məsələdir ki, sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin işlə təmin 

edilməsi həm dövlət, həm də özəl sektorun birgə fəaliyyətindən asılıdır. Məhz 

buna görə də, Əmək Departamenti nəzdində fəaliyyət göstərən Əlillərin Məşğulluq 

Siyasəti Şöbəsi dövlət və özəl sektordakı işəgötürənlərin fəaliyyətini monitorinq 

edib, məşğulluqla bağlı qanunlara riayət edilib-edilmədiyinə nəzart edir (ODEP 

2016). Lakin bu qurum baş verən qanun pozuntularına görə hər hansısa 

cəzalandırma səlahiyyətinə malik deyildir. Qurum sağlamlıq imkanları məhdud 

şəxslərin işlə təminatı siyasətini də icra edən məsul qurumdur. 



 

Ümumiyyətlə, bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, ABŞ-da sağlamlıq 

imkanları məhdud əhali üçün sosial, iqtisadi, təhsil və infrastruktur cəhətdən 

aktual olan məsələlərə görə məsul olan bütün qurumlar müvafiq strategiya 

hazırlamış, onu internet səhifələrində dərc etmişlər. Məsələn, Nəqliyyat 

Nazirliyinin ‘‘Müyəssərlik’’, Təhsil Departamentinin ‘‘Xüsusi Təhsil Proqramı’’ və 

Əmək Nazirliyinin ‘‘Məşğulluq Siyasəti’’ adlı strategiyalar mövcuddur. 

Strategiyalar haqqında ictimaiyyətə məlumat açıqlanması əlilliyi olan şəxslərin, 

habelə, işəgötürənlərin və digər müəssisə rəhbərlərinin öz vəzifə və hüquqlarını 

bilməsi cəhətdən vacibdir.  

Tövsiyə və təkliflər 
Əlilliklə bağlı sosial siyasətin idarə edilməsindəki əsas təklifimiz ümumi dövlət 

strategiyasının hazırlanmasıdır. Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış strategiyası 

çərçivəsində sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin sosial və maddi rifahının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində görüləcək işlər öz əksini tapmışdır. Eynilə, 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 2012-2019-cu illər üzrə İnklüziv 

Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Proqramının layihəsində də sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaq və şagirdlər üçün münasib təhsil sisteminin yaradılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Lakin ağlamlıq imkanları məhdud əhalinin sosial və maddi rifahının 

yaxşılaşdırılması sahəsində qanuni məsuliyyət daşıyan müəyyən qurumların belə 

bir strategiyası mövcud deyildir. Məsələn, infrastrukturun müyəssər hala 

gətirilməsində məsuliyyət sahibi Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və 

Arxitektura Komitəsi belə bir strategiya irəli sürməyib.  

 

Ümumiyyətlə,müxtəlif qurumların strategiyalarının vahid mərkəzdən idarə və 

koordinasiya edilməməsi yekun işin keyfiyyətinə də mənfi təsir edə bilər.  

 

Dövlət qurumlarının idarəetməsi sahəsində islahatların aparıldığı bir dövrdə 

ƏƏSMN daxili strukturunda da yeniliklərin edilməsi sağlamlıq imkanları məhdud 

əhali ilə bağlı sosial siyasətin daha da uğurla icrasına təkan verəcəkdir. 

Yaradılacaq qurumun səlahiyyətləri Britaniya və ABŞ təcrübəsindəki kimi 



müxtəlif olmalı, qurumun maddi-texniki və kadr bazası ona nəzarət və 

koordinasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər güclü olmalıdır.  

 

Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-

Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin ABŞ və Britaniya təcrübəsində olduğu kimi 

tədqiqatlarını onlayn formada da dərc etməsi digər təklifimizdir. Hal-hazırda 

tədqiqat materialları jurnal şəklində çap edilir ki, bu da onun əhalinin müəyyən qismi 

(məsələn, rayonlarda yaşayanlar) üçün əlçatan etmir. Tədqiqat işlərinin müntəzəm dərc 

edilməsi dövlət qurumlarının və özəl sektorun əlillik sahəsində gördükləri işlər barədə 

ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün vacibdir.  
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Summary 
 
 
Titled as “Social policy for disabled people: new approach in governance”, the 
paper’s core theme is the way responsible authorities manage and coordinate 
policies concerning the population with disability. It first looks at the functions of 
responsible authority in Azerbaijan – The Ministry for Labour and Social 
Protection of Population. The author of the paper argues that one of the key 
problems in governance is the absence of central governmental body that can 
coordinate policies for disabled people. In other words, although different 
governmental bodies do have specific policies for disabled people, there is a lack 
of interconnectedness between them, thus, resulting in weaker outcome than it 
could have been otherwise. For instance, as discussed in the paper, the United 
Kingdom has an Office For Disability Issues whereas there is Social Security 
Administration in US that handles and manages disability policies in a more 
coordinated fashion. The paper finally puts forward recommendations as to the 
benefits of having central governmental body that can coordinate policies for 
disabled people, and how it can be established in Azerbaijan. 
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