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BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının 

 Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (BMTQAK) 

GĠRĠġ QEYDĠ  

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 319 (İV) 

saylı, 3 dekabr 1949-cu il tarixli Qətnaməsində 1 yanvar 1951-

ci ildən etibarən Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq yaratmaq 

qərarını qəbul etdi. 

 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığın Nizamnaməsi 428 (V) saylı 

Qətnaməyə Əlavə olaraq, 14 dekabr 1950-ci ildə Baş 

Assambleya tərəfindən qəbul olundu. Həmin 4 səhifəlik 

Qətnamədə Assambleya həm də Dövlətlərə Ali Komissarla 

onun rəhbərlik etdiyi qurumun qaçqınlarla bağlı səlahiyyətinə 

aid edilən vəzifələrinin icrası sahəsində əməkdaşlıq etməyə 

çağırdı. Nizamnaməyə müvafiq olaraq, Ali Komissarın 

fəaliyyəti humanitar, sosial və bütünlüklə qeyri-siyasi səciyyə 

daşıyır. 

Ali Komissarın vəzifələri Nizamnamədə və nəticə etibarı ilə 

Baş Assambleya tərəfindən qəbul olunmuş müxtəlif 

Qətnamələrdə müəyyən olunub. Baş Assambleya, habelə 

İqtisadi və Sosial Şura tərəfindən Ali Komissarlıqla bağlı qəbul 

olunmuş qətnamələr BMT QAK-ın www.unhcr.org  saytında 

yerləşdirilmişdir. 

Ali Komissar hər il Baş Assambleya
1
 qarşısında hesabat verir. 

Nizamnamənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, İqtisadi və Sosial 

Şura
2
 tərəfindən Məsləhət Komitəsi yaradılmış və sonralar 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar Fondunun İcraçı 

                                                 
1
 Baş Assambleyanın 58/153 saylı, 24 fevral 2004-cü il tarixli Qətnaməsi. 

2
 İqtisadi və Sosial Şuranın 393 (Xİİİ)B saylı, 10 sentyabr 1951-ci il tarixli 

Qətnaməsi. 

http://www.unhcr.org/


 3 

Komitəsi
3
 kimi yenidən təsis olunmuşdur. Sonuncu 1958-ci 

ildə Ali Komissarın Programının İcraçı Komitəsi
4
 ilə əvəz 

olunmuşdur. 

 

İcraçı Komitənin üzvləri qaçqın problemlərinin həllinə maraq 

və sədaqət nümayiş etdirən Dövlətlərdən ən geniş mümkün 

coğrafi prinsiplərə əsaslanmaqla, İqtisadi və Sosial Şura 

tərəfindən seçilir. İcraçı Komitə öz səlahiyyəti daxilində, 

xüsusi olaraq, Ali Komissarlığın maddi yardım programını 

nəzərdən keçirib təsdiqləyir və Ali Komissara onun müraciəti 

əsasında bu Nizamnamə ilə nəzərdə tutulan vəzifələrinin həyata 

keçirilməsi sahəsində məsləhətlər verir. İcraçı Komitə ilkin 

olaraq, 24 dövlətdən ibarət olmuşdur. 2010-cu ilin mayınadək 

üzvlük Əlcəzair, Argentina, Avstraliya, Avstriya, Banqladeş, 

Belçika, Benin, Braziliya, Kanada, Çili, Çin, Kolumbiya, Kosta 

Rika, Kot-Divuar, Kipr, Konqo Demokratik Respublikası, 

Danimarka, Cibuti, Ekvador, Misir, Estoniya, Efiopiya, 

Finlandiya, Fransa, Almaniya, Qana, Yunanıstan, Qvineya, 

Vatikan Dövləti, Macarıstan, Hindistan, İran İslam 

Respublikası, İrlandiya, İsrail, İtaliya, Yaponiya, İordaniya, 

Keniya, Livan, Lesoto, Lüksemburq, Madaqaskar, Meksika, 

Çernoqoriya, Mərakeş, Mozambik, Namibiya, Niderland, Yeni 

Zelandiya, Nikaraqua, Nigeriya, Norveç, Pakistan, Filippin, 

Polşa, Portuqaliya, Koreya Respublikası, Moldova 

Respublikası, Rumıniya, Rusiya Federasiyası, Serbiya, 

Sloveniya, Somali, Cənubi Afrika, İspaniya, Sudan, İsveç, 

İsveçrə, Tailand, keçmiş Yuqoslaviya Respublikası 

Makedoniya, Tunis, Türkiyə, Uqanda, Böyük Britaniya, 

Tanzaniya Birləşmiş Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları, 

                                                 
3
 Baş Assambleyanın 832(İX) saylı, 21 oktyabr 1954-cü il tarixli 

Qətnaməsinə uyğun olaraq, İqtisadi və Sosial Şuranın 31 mart 1955-ci il 

tarixli , 565 (XİX) saylı Qətnaməsi. 
4
 Baş Assambleyanın 1166(Xİİ) saylı, 26 noyabr 1957-ci il tarixli, İqtisadi 

və Sosial Şuranın 672 (XXV) saylı, 30 aprel 1958-ci il tarixli qərarı 
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Venesuela (Venesuela Bolivar Respublikası), Yəmən və 

Zambiyanı əhatə edən 79 dövlətdən ibarət olmuşdur . 

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə ilk Ali 

Komissarı Niderlanddan olan Gerrit J. van Heuven Qoedhart 

(1951-1956) olmuşdur. Ondan sonra təyin olunan komissarlar 

İsveçrədən olan Avqust R.Lindt (1957-1960), Feliks Şnayder 

(1961-1965), İrandan olan Sabruddin Ağa Xan (1966-1977), 

Danimarkadan olan Poul Hartlinq (1978-1985), İsveçrədən 

olan Jan Pyer Hoke (1986-1989); Norveçdən olan Torvald 

Stoltenberq (yanvar 1990-noyabr 1990), Yaponiyadan olan 

Sadako Oqata (1991-2000), Niderlanddan olan Ruud Lubbers 

(2001-2005) və Portuqaliyadan olan Antonio Quterres (2005 ~) 

adlı şəxslərdir. 

 

BMTQAK-ın mənzil-qərargahı İsveçrənin Cenevrə şəhərində 

yerləşir. Ali Komissar dünyanın təxminən 125 ölkəsində 

nümayəndələr və müxbirlər təyin etmişdir. 

 

Cenevrə, oktyabr 2010 

 



 5 

BAġ ASSAMBLEYANIN 428 (V) SAYLI, 

14 dekabr 1950-ci il tarixli qərarı 

 

BAġ ASSAMBLEYA, 

 

Özünün 319 A (İV) saylı, 3 dekabr 1949-cu il tarixli 

qətnaməsini nəzərə alaraq,  

 

1. Hazırki Qətnaməyə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Nizamnaməsi hesab olunan 

əlavəni qəbul edir; 

2. Hökumətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar 

üzrə Ali Komissarı ilə onun bu Komissarlıq çərçivəsində 

qaçqınlarla əlaqəli səlahiyyətinə aid vəzifələrinin icrası zamanı 

əməkdaşlıq etməyə çağırır, yəni xüsusi olaraq: 

(a) Qaçqınların himayəsini təmin edən beynəlxalq 

konvensiyalarda tərəf kimi çıxış edərək və bu 

konvensiyalar əsasında zəruri həyatakeçirmə tədbirlərin 

görülməsi; 

(b) Qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və himayə tələb 

edən rəqəmlərin sayını azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin icrası məqsədilə Ali Komissarın şəxsində 

xüsusi razılaşmaların imzalanması; 

(c) Qaçqınların  ən ehtiyaclı kateqoriyalarda istisna etmədən 

öz ərazilərinə qəbul edilməsi;  

(d) Ali Komissara onun qaçqınların könüllü repatriasiyasına 

yardım məqsədilə etdiyi təşəbbüslərdə dəstək verilməsi; 

(e) Qaçqınların assimilyasiyasına, xüsusən də onlara 

vətəndşalıq verilməsi yolu ilə yardım göstərilməsi; 
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(f) Qaçqınların digər milli dövlət orqanları tərəfindən digər 

qaçqınlarla iş üzrə səlahiyyətli orqanlara normal surətdə 

təqdim oluna bilən səfər və digər sənədlərlə, xüsusən də 

onların yenidən məskunlaşmasına kömək edə biləcək 

sənədlərlə təmin edilməsi; 

(g) Qaçqınlara onların özlərinə məxsus əşyaları və xüsusən də 

onların yenidən məskunlaşmaları üçün lazım olan 

vasitələri keçirməyə icazə verilməsi; 

(h) Ali Komissarın qaçqınların sayı və vəziyyəti ilə bağlı 

məlumatla, habelə onlara aid qanun və əsasnamələrlə 

təmin edilməsi. 

 

3. Hazırki Qətnamənin həyata keçirilməsi sahəsində əməkdaşlığa 

nail olunması məqsədini nəzərə alaraq, onu edilmiş əlavəsi ilə 

birlikdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qeyri-Üzv dövlətlərinə 

də göndərilməsini Baş Katibdən xahiş edir. 

 

FƏSĠL I 

Ümumi müddəalar 

1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 

sərəncamları əsasında fəaliyyət göstərən BMT QAK öz üzərinə 

hazırki nizamnamənin miqyasına aid edilən qaçqınlara 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi altında beynəlxalq 

himayənin təmin edilməsi, göstərilən qaçqınların könüllü 

repatriasiyasının asanlaşdırılması, yaxud onların yeni ölkələrdə 

assimilyasiyası məqsədilə hökumətlərə və müvafiq 

hökumətlərin razılığı ilə özəl təşkilatlara yardım göstərmək 

yolu ilə qaçqınların probleminin yekun həllinə çalışılması üzrə 

öhdəliklər götürür. 

Öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi zamanı və xüsusən də, 

çətinliklər yarandığı zaman, məsələn, həmin şəxslərin 
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beynəlxalq statusu ilə bağlı məsələlər üzrə hər hansı fikir 

ayrılıqları yarandığı hallarda Ali Komissar, yaradılmış olduğu 

təqdirdə qaçqınların işi üzrə Məsləhət Komitəsinin rəyini tələb 

edir. 

2. Ali Komissarın fəaliyyəti öz xarakteri etibarı ilə tam qeyri-

siyasidir. O, humanitar və sosial səciyyə daşıyır və bir qayda 

olaraq, yalnız qaçqınların ayrı-ayrı qrup və kateqoriyalarına aid 

edilir. 

3. Ali Komissar Baş Assambleya, yaxud İqtisadi və Sosial Şura 

tərəfindən ona verilən rəhbər göstərişlərə əməl edir. 

4. Ali Komissarın bu məsələ ilə bağlı rəyi ilə tanış olduqdan 

sonra İqtisadi və Sosial Şura Təşkilatın üzv dövlətlərindən və 

qaçqınların problemlərinin həllinə göstərdikləri marağa və bu 

işə sədaqət nümayiş etdirdiklərinə əsaslanaraq, İqtisadi və 

Sosial Şura tərəfindən seçilən və Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatına üzv olmayan dövlətlərdən ibarət tərkibdə 

Qaçqınların işi üzrə Məsləhət Komitəsinin təsis olunması 

barədə qərar çıxara bilər. 

5. Baş Assambleya özünün səkkizinci növbəti sessiyasından 

gec olmayaraq, İdarənin fəaliyyətinin 31 dekabr 1953-cü ildən 

sonra davam etdirilib-etdirilməməsi barədə qərar qəbul etmək 

məqsədilə Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığa aid tədbirləri 

nəzərdən keçirəcək. 

 

FƏSĠL II 

Ali Komissarın Vəzifələri 

6. Ali Komissarın səlahiyyəti aşağıdakılara şamil edilir: 

A. (i) 12 may 1926-cı və 30 iyun 1928-ci il tarixli Sazişlərə, 28 

oktyabr 1933-cü və 10 fevral 1938-ci il tarixli Konvensiyaya, 

14 sentyabr 1939-cu il tarixli Protokola, yaxud da Qaçqınların 
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İşi üzrə Beynəlxalq Təşkilatın nizamnaməsinə əsasən qaçqınlar 

kimi nəzərdən keçirilən bütün şəxslərə; 

(ii) 1 yanvar 1951-ci ilə qədər baş vermiş hadisələr nəticəsində, 

habelə irqinə, dini etiqadına, vətəndaşlığına, yaxud siyasi 

əqidələrinə görə təqiblərin qurbanı olmaq barədə tam 

əsaslandırılmış ehtiyat üzündən vətəndaşı olduğu ölkədən 

kənarda qalan və həmin ölkənin hökumətinin himayəsindən 

istifadə edə bilməyən, yaxud da ya şəxsi rahatlıq səbəbləri ilə 

əlaqədar olmayan ehtiyatlanmalar səbəbindən ora qayıda 

bilməyən, ya da qayıtmaq arzusunda olmayan, ya da müəyyən 

vətəndaşlığa malik olmayıb və əvvəl adətən yaşadığı ölkədən 

kənarda qalaraq, ya şəxsi rahatlıq təsəvvürləri ilə əlaqədar  

səbəblərə görə, ya da həmin ehtiyatlanmalar səbəbindən ora 

qayıda bilməyən, yaxud da qayıtmaq arzusunda olmayan 

şəxslərə. 

Qaçqınların İşi üzrə Beynəlxalq Təşkilat tərəfindən onun 

fəaliyyəti ərzində qaçqın hesab olunmaq hüququ ilə bağlı 

məsələlər üzrə çıxarılmış qərarlar qaçqın statusunun bu bəndin 

şərtlərinə cavab verən şəxslərə qaçqın statusunun verilməsinə 

mane olmur. 

Ali Komissarın səlahiyyəti A bölməsində göstərilən aşağıdakı 

şəxslərə şamil edilmir: 

a) vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən könüllü olaraq 

yenidən istifadə etmiş; yaxud 

b) öz vətəndaşlığından məhrum olduqdan sonra onu könüllü 

olaraq yenidən əldə etmiş; yaxud 

c) yeni vətəndaşlıq əldə etmiş və öz yeni vətəndaşı olduğu 

ölkənin himayəsindən istifadə edən; yaxud 

d) təqiblərdən ehtiyatlanma nəticəsində hüdudlarından 

kənarda qaldıqları, yaxud tərk etdikləri ölkədə könüllü 

olaraq yenidən yerləşmiş; yaxud 
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e) vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən istifadədən 

imtinasını əsas götürməklə şəxsi rahatlıq təsəvvürləri ilə 

əlaqədar olmayan səbəblərə bir daha istinad edə bilmirlər, 

çünki qaçqın kimi tanınmalarına əsas kimi götürülən 

şəraitlər bir daha mövcud deyildir. Bu zaman sırf iqtisadi 

xarakterli səbəblər əsas kimi götürülmür; yaxud 

f) müəyyən vətəndaşlığı olmayan şəxslər olaraq, öz əvvəlki 

adətən yaşayış yeri hesab olunan ölkəyə qayıtmağı ilə 

bağlı həmişəki imtinasını əsas götürməklə hər hansı digər 

səbəblərə bir daha istinad edə bilmirlər, çünki onların 

qaçqın kimi tanınmalarına əsas kimi götürülən şəraitlər bir 

daha mövcud deyildir və onlar həmin ölkəyə qayıda 

bilirlər. 

В. Vətəndaşı olduğu ölkədən kənarda olan, yaxud da onların 

müəyyən vətəndaşlıqları olmadığı təqdirdə irqi, dini etiqad 

əlamətlərinə, vətəndaşlıq mənsubiyyətinə, yaxud siyasi 

əqidələrinə görə təqiblərdən tam əsaslandırılmış 

ehtiyatlanmalara malik olmaları nəticəsində öz əvvəlki adi 

yaşayış yerindən kənarda olan, yaxud da göstərilən 

ehtiyatlanmalar səbəbindən öz vətəndaşlıq mənsubiyyəti 

ölkəsinin müdafiəsindən istifadə etmək arzusunda olmayan, 

yaxud müəyyən vətəndaşlıqları olmadığı təqdirdə öz əvvəlki 

adi yaşayış yeri ölkələrinə qayıtmaq arzusunda olmayan bütün 

digər şəxslərə. 

7. Lakin Ali Komissarın yuxarıdakı 6-cı bənddə müəyyən 

olunmuş səlahiyyəti aşağıdakı şəxslərə şamil olunmur: 

a) əvvəlki bənddə vətəndaşı olduqları ölkələrdən hər biri ilə 

əlaqədar olaraq nəzərdən keçirilən şərtləri təmin edən 

şəxslər istisna olmaqla bir neçə ölkənin vətəndaşları olan 

şəxslərə; yaxud; 

b) yaşadıqları ölkənin səlahiyyətli orqanları tərəfindən 

onların həmin ölkənin vətəndaşlıq mənsubiyyəti ilə bağlı 

hüquq və vəzifələrinin təsdiqləndiyi şəxslərə; yaxud 
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c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının digər orqanları və 

agentliklərindən himayə  və ya yardım almaqda davam 

edən; və ya 

d) Ektradiksiyaya dair razılaşmaların müddəaları ilə cinayət 

törətməsini nəzərdə tutmaq üçün ciddi səbəblər olan və ya 

Beynəlxalq Hərbi Tribunalın London Xartiyasının Vİ 

maddəsində qeyd edilən və ya İnsan Hüquqları üzrə 

Universal Bəyannamənin 14 Maddəsinin 2-ci bəndinin 

müddəaları ilə cinayət törətmiş hesab edilənlərə 

aidiyyətdə. 

8. Ali Kommissar onun ofisinin səlahiyyətlərinə aid olan 

qaçqınlara aşağıdakıları etməklə himayəni  təmin edəcək: 

 

a) qaçqınların himayə edilməsi, onların ərizələrinə nəzərət 

etmək və onlara düzəlişləri təklif etmək üçün beynəlxalq 

konvensiyaların bağlanmasını və ratifikasiya edilməsini 

təşviq etmək; 

b) Hökumətlərlə xüsusi razılaşmaları təşviq etməklə 

qaçqınların vəziyyətini yaxşılaşdrmaq və himayə tələb 

edən saylarını azaltmaq üçün hesablanmış istənilən 

tədbirləri icra etmək; 

c) könüllü repatriasiya və yeni milli icmalarda 

assimiliyasiyanı təşviq etmək üçün hökumətin səylərinə və 

fərdi səylərə köməklik göstərmək; 

d) hətta ən acınacaqlı kateriqoriyaya aid olan qaçqınlar istisna 

olmamaqla Dövlətlərin ərazisinə daxil olmasını təşviq 

etmək; 
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e) Qaçqınlara öz vəsaitlərini və xüsusilə də onların yenidən 

məskunlaşması üçün zəruri olan vəsaitlərini transfer etmək 

üçün icazəni almaqda səylər göstərmək; 

f) Hökumətlərdən onların  ərazilərində qaçqınların sayı və 

şəraitləri barədə və onlara aid qanun və qaydalara dair 

informasiyanı əldə etmək; 

g) Hökümətlər və aidiyyəti hökumətlər arası təşkilatlarla sıx 

əlaqə saxlamaq; 

h) qaçqınlar məsələsi ilə məşğul olan özəl təşkilatlarla onun 

fikirləşdiyi kimi ən yaxşı tərzdə əlaqə qurmaq; 

i) qaçqınların rifahı ilə məşğul olan özəl təşkilatların 

səylərinin əlaqələndilməsinə imkan yaratmaq. 

9. Ali Kommissar Baş Assembleyanın müəyyən etdiyi və onun 

sərəncamında olan resurlar daxilində repatriasiya və təkrar 

məskunlaşdırma daxil olmaqla əlavə fəaliyyətlətlə məşğul ola 

bilər. 

10. Ali Kommissar qaçqınlar üçün yardım məqsədilə aldığı hər 

hansı bir dövlət və ya şəxsi maliyyə vəsaitlərini idarə edəcək və 

bu vəsaiti belə yardımı idarə etmək üçün özünün ən yaxşı 

ixtisaslaşmış hesab etdiyi özəl və ya münasib olduqda dövlət 

agentlikləri arasında bölüşdürücək. 

Ali Kommissar özünün münasib saymadığı və ya istifadə edilə 

bilinməyən hər hansı bir təklifini rədd edə bilər. 

Ali Kommissar Baş Assembleyanın ilkin təsdiqi olmadan 

Hökumətlərə maliyyə vəsaiti üçün müraciət etməyəcək və ya 

ümumi müraciət etməyəcək. 
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Ali Kommissar özünün illik hesabatına bu sahədə öz 

fəaliyyətləri barədə bəyannaməni də daxil edəcək. 

11. Ali Kommissar öz fikirlərini Baş Assembleya, İqtisadi və 

Sosial Şura və onların törəmə orqanlarında təqdim etmək 

hüququna malik olacaq. 

Ali Kommissar İqtisadi və Sosial Şura vasitəsilə hər il Baş 

Assembleyaya hesabat verəcək; onun hesabatı Baş 

Assembleyanın gündəliyinin ayrıca maddəsi kimi hesab 

ediləcək. 

12. Ali Kommissar müxtəlif ixtisaslaşmış agentlikləri 

əməkdaşlığa dəvət edə bilər. 

 

FƏSĠL ĠĠĠ 

TəĢkilat və  maliyyə 

13. Ali Kommissar Baş Katibin təqdimatı ilə Baş Assembleya 

tərəfindən seçiləcək. Ali Kommissarın təyin edilməsinin 

şərtləri Baş katib tərəfindən təklif ediləcək və Baş Assambleya 

tərəfindən təsdiqlənəcək. Ali Kommissar 3 il müddətinə, 1 

yanvar 1951-ci il tarixdən təyin ediləcək. 

14. Ali Kommissar eyni  müddətə özündən başqa bir millətin 

nümayəndəsini Ali Komissarın müavinini vəzifəsinə təyin 

edəcək. 

15. (a)  Təmin edilən büdcə limitləri daxilində  Ali 

Kommissarın ofisinin personalı Ali Kommissar tərəfindən 

təyin ediləcək və onların öz funksiyalarının icrasında onun 

qarşısında məsuliyyət daşıyacaq. 
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 (b)Belə personal özünü Ali Kommissarın Ofisinin 

məqsədlərinə həsr edən şəxslər arasından seçiləcək. 

(c) Onların işə qəbul olunma şərtləri Baş Assembleyanın qəbul 

etdiyi personalın tənzimlənməsi və Baş Katibin təbliğ etdiyi 

qaydalara uyğun olacaq. 

(d)  Təzminat ödənilmədən də işə qəbul üçün icazə verən 

müddəa da nəzərdə tutulacaq. 

 

16. Ali Kommissar qaçqınların məskunlaşdığı ölkələrin 

hökumətinə orada nümayəndə təyin edilməsi zərurəti 

məsələsində məsləhət verəcək. 

Belə bir zərurəti qəbul  edən istənilən bir ölkədə həmin ölkənin 

hökumətinin təsdiq etdiyi nümayəndə təyin edilə bilər. 

Yuxarıda deyilənlərdən asılı olaraq həmin nümayəndə birdən 

artıq ölkədə xidmət edə bilər. 

17. Ali Kommissar və Baş Katib qarşılıqlı maraq məsələlərində 

əlaqə və məsləhətləşmə üçün münasib işlər görəcəklər. 

18. Baş katib  Ali Kommissara büdcə limitləri daxlində bütün 

zəruri imkanları təmin edəcək. 

19. Ali Kommissarın Ofisi Cenevrə, İsveçrədə yerləşəcək. 

20. Ali Kommissarın Ofisi BMT-in büdcəsi daxlində 

maliyyələşəcək. Baş Assembleya başqa cür qərar qəbul 

etməyənə kimi Ali Kommissarın Ofisinin fəaliyyəti ilə bağlı 

inzibati xərclərdən başqa heç bir əlavə xərc BMT büdcəsindən 

xərclənməyəcək və Ali Kommissarın fəaliyyəti ilə bağlı bütün 

digər xərclər könüllü ödəmələr hesabına maliyyələşəcək. 
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21. Ali Kommissarın Ofisinin idarə edilməsi BMT-in Maliyyə 

Tənzimlənməsindən və Baş Katibin bu məsələ ilə bağlı təlimat 

verdiyi maliyyə qaydlarından asılı olacaq. 

22. Ali Kommissarın maliyyə vəsaitləri ilə bağlı əməliyyatları 

BMT-in Auditorlar Şurası tərəfindən audit olunacaq, bu şərtlə 

ki, Şura maliyyə vəsaiti ayrılan agentliklərdən audit edilmiş 

hesabları da qəbul edə bilsin.  Belə maliyyə vəsaitlərinin 

saxlanması və onların verilməsi üçün inzibati məsələlər BMT-

in Maliyyə Tənzimlənmələrinə uyğun və bu məsələlərdə Baş 

Katibin təlimat verdiyi qaydalar üzrə Ali Kommissar və Baş 

Katib arasında razılaşdırılacaq. 
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BMT-in Qaçqınlar üzrə Agentliyi (UNHCR) 

Nəşr edilib: 

UNHCR Communications and Public Information Service 

(Kommunikasiya və İctimai İnformasiya Xidməti) 

P.O. Box 2500 

1211 Geneva 2 

Switzerland 

www.unhcr.org 

İnformasiya və sorğular üçün zəhmət olmazsa  

Communications and Public Information Service 

((Kommunikasiya və İctimai İnformasiya Xidməti) 

hqpi00@unhcr.org ilə əlaqə saxlayın 

 

 

(2) İqtisadi və Sosial Şuranın Qərarı 393 (XIII) B, 10 sentyabr 

1951 

(3) İqtisadi və Sosial Şuranın Qərarı 565 (XIX), 31 mart 1955, 

Baş Assembleyanın Qərarı 832 (IX), 21 oktyabr 1954 uyğun 

olaraq qəbul edilmişdir 

(4) Baş Assembleyanın Qərarı 1166 (XII),26 noyabr 1957 və  

İqtisadi və Sosial Şuranın Qərarı 672 (XXV),30 aprel 1958.  

 

http://www.unhcr.org/
mailto:hqpi00@unhcr.org
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