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Ön söz.
Azərbaycanın ərazisi öz coğrafi mövqeyinə görə zəlzələlərə, torpağ sürüşməsinə,
selə, daşqına və güclü külklərə meyllidir. Bugün dünyada gedən Qlobal İqlim Dəyişikliyi
və kotoklizmalar Azərbaycana da öz təsirini göstərməkdədir.
Tarixə nəzər salsaq, dəfələrlə faciələrlə nəticələnən güclü zəlzələlər olmuşdur.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti yarandığı gündən təbii və texnogen
fəlakətlər, müharibə və münaqişələrdən zərər çəkmiş insanlara yardım etmişdir.
2000-ci ildə Cəmiyyətin Strategiyası və Siyasətində dəyişikliklər edildi.
Cəmiyyətdə “Fövqəladə Hallara Hazırlıq və Cavabvermə” şöbəsi təsis edildi. Artıq
fəlakətlərdən sonra əhaliyə yardım siyasəti, fəlakətə qədər yardım siyasəti ilə əvəz
olundu.
2001-ci ildə ilk dəfə “İmkanlılığın və imkansızlığın Qiymətləndirilməsi” layihəsi
müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi, 2003-cü ildə həmin məcmuə yenilənərək bütün
tərəfdaşlara, hökumət təşkilatlarına və donorlara paylanıldı. Qiymətləndirmənin
nəticələrinə əsaslanaraq fəlakətin qarşısını almaq, onun təsirini yumşaltmaq və əhalini
maarifləndirmək kimi kiçik layihələr həyata keçirildi.
Artıq son illər toplanmış təcrübəyə görə Icma əsaslı layihələrin keçirilməsinə
üstünlük verilir. Bütün bunların məntiqi nəticəsi olaraq düşünürük ki, “İcmaya Əsaslanan
Fəlakət Riskinin Azaldılması” bu gün təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün region üçün
aktualdır.

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti
“İŞTIRAKÇILIĞI TƏMIN ETMƏKLƏ İMKANLILIĞIN VƏ ZƏIFLIYIN
QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI”
(İİZQ)
Mart 2013-May 2013

GIRIŞ
Avstriya İnkişaf Agentliyi və Avstriya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin maliyyə və texniki
dəstəyi ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 2012-ci ilin dekabr ayından etibarən
“İcma Əsaslı Fəlakət Riskinin Azaldılması” layihəsinin yerinə yetirilmısinə başlamışdır.
Bu 3 illik layihənin birinci ili İsmayıllı rayonunun Diyallı və Təzəkənd kəndlərini, ikinci ili
İsmayıllı rayonu və onun daha başqa 2 kəndini, üçüncü ili isə Zakatala və onun 2
kəndini əhatə edir. Layihənin birinci ilində yerinə yetirilməli olan fəaliyyətlərdən biri də
“İştirakçılığı təmin etməklə İmkanlılığın və Zəifliyin Qiymətləndirilməsi” olmuşdur.
Bu fəaliyyətdə əsas məqsəd, hədəf kəndlərində icma qruplarının, icma üzvlərinin
iştirakçılılığını təmim etməklə kənd əhalisinin fəlakətə qarşı mövcud imkanlılığını və
zəifliyini təyin edərək fəlakət riskinin azaldılması istiqamətində fəaliyyət planı tərtib
etmək və yerinə yetirməkdən ibarətdir.

METODOLOGIYA
Bu fəaliyyətin həyata keçirilməsindən öncə layihə çərçivəsində yaradılmış Kənd
İcma Qruplarına “Fəlakət Riskinin Azaldılmasının (FRA) terminləri və konsepsiya”
barəsində təlim keçirilmişdir. Daha sonra Kənd İcma Qruplarına “İştirakçılığı təmin
etməklə İmkanlılığın və Zəifliyin Qiymətləndirilməsi” (İİZQ) nədir, onun məqsədi, ondan
istifadə qaydaları və onun üstünlüyü barəsində təlim keçirilmişdir. Kənd İcma Qruplarına
İİZQ-nin tərkib hissəsi olan “Fövqəladə Hadisələrin (FH) Qiymətləndirilməsi Matrisi”,
“Həyati Vacib Elementlər”, “İmkanlılığın və Zəifliyin Qiymətləndirilməsi” və “Fəaliyyət
Planının Tərtib Olunması” cədvəl və matrislər izah edilmişdir. Hər bir Kənd İcma
Qrupları
kiçik
qruplara
bölünərərk öz kəndlərindəki
real vəziyyətə əsaslanan bu
cədvəl
və
matrisləri
doldurmuşlar. Doldurulmuş
cədvəl və matrislər təqdim
edilmiş, müzakirə olunmuş
və orda müfaviq dəyişikliklər
edilmişdir.
Bu mərhələdən sonra
hər bir Kənd İcma Qrupu
qrup müzakirələri aparmaq
üçün
kəndlərində kənd
əhalisindən ibarət 2 müxtəlif
qrup təşkil etmişdir. Bu
qruplar elə təşkil olunmuşdur
ki, qrup üzvlərinin tərkibində

qadınlar da olmaqla kənd əhalisinin ən imkansız üzvləri də olsun. Qruplar təşkil
olunarkən hər bir qrup üzvünün öz fikrini sərbəst ifadə etmə faktorunun olması da
nəzərə alınmışdır. Kənd İcma Qruplarının dəstəyi ilə qrup müzakirələri aparılmış və
yuxarıda sadalanan cədvəl və matrislər doldurulmuşdur.
Kənd İcma Qrupları tərəfindən və qrup müzakirələr zamanı tərtib olunmuş bu 2
cədvəl və matrislər müqayisə olunmuş, müzakirə olunmuş və son variant
hazırlanmışdır.
Alınmış nəticələr İsmayıllı rayonunun İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini
(Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının rəhbəri) ilə bir daha müzakirə olunmuş və son
hesabat hazırlanmışdır. Alınmış nəticələr aşağıdakı cədvəl və matrisdə öz əksini
tapmışdır.

DIYALLI KƏNDININ İİZQ HESABATI
Diyalı kəndinin FH-lər xəritəsi AzQAC-nin köməyi və dəstəyi ilə Kənd İcma
Qrupları tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Xəritədə Həyati Vacib Elementler, Fövqəladə
Hadisələr və digər elementlər öz əksini tapmışdır.

FÖVQƏLADƏ HADİSƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MATRİSİ

FH-in TİPLƏRİ: SEL, TORPAQ SÜRÜŞMƏSİ, ZƏLZƏLƏ
SEL
Mənşəyi və Gücü
Mənşəyi:
 Son zamanlarda
yağıntının miqdarının
artması/Qlobal iqlim
dəyişikliyi
 Meşələrin qırılması
 Su ötürücülərinin
olmaması
 Torpağın erroziyası

Xəbərdaredici əlamətlər



Səmada qara puludlar
Qaranquşların aşağıdan
uçması

Başvermə vaxtı və
başvermə sürəti
Başvermə vaxtı:
1-2 saat
Başvermə sürəti:
Ani, dərhal

Gücü: Orta
Tezliyi
Son zamanlar təxminən hər
2-3 ildə 1 dəfə

Mövsümü
Yaz – Payız

Davametmə müddəti
1-2 saat

TORPAQ SÜRÜŞMƏSİ
Mənşəyi və Gücü
Mənşəyi:
 Son zamanlarda
yağıntının miqdarının
artması/Qlobal iqlim
dəyişikliyi
 Meşələrin qırılması
 Yeraltı çay
 Su ötürücülərinin
olmaması

Xəbərdaredici əlamətlər




Ağacların əyilməsi
Torpaqda çatların əmələ
gəlməsi
Evlərin divarlarında
çatların əmələ gəlməsi

Gücü: Orta
Tezliyi
Son zamanlar təxminən hər
1-2 ildə 1 dəfə

Mövsümü
Yazda

Başvermə vaxtı və
başvermə sürəti
Baş vermə vaxtı:
Dəqiq bilmək çətindir. Bu
adətən 1 həftə və daha çox
vaxtdan sonra baş verir
Başvermə sürəti:
Ani, dərhal

Davametmə müddəti
4-5 saat

ZƏLZƏLƏ
Mənşəyi və Gücü
Mənşəyi:
Torpağın/yerin silkələnməsi

Ev heyvanlarının təşvişi

Başvermə vaxtı və
başvermə sürəti
Baş vermə vaxtı:
Bir dəqiqə müddətində

Mövsümü
İstənilən zaman

Başvermə sürəti:
Ani
Davametmə müddəti
30 saniyə - 1 dəqiqə

Xəbərdaredici əlamətlər

Gücü: Güclü
Tezliyi
15-20 ildən bir dəfə

Fəlakət Riskini Qiymətləndirmək üçün Fövqəladə Hadisələrin Qiymətləndirilməsi ən
vacib faktorlardan biridir. Bu matris özündə hər bir FH üçün onun mənşəyini, təsir
gücünü,xəbərdaredici əlamtətlərini, baş vermə vaxıtını, sürətini, tezliyini, ilin hansı
mövsümündə baş verməsini və davametmə müddətini əks etdirir.

HƏYATİ VACİB ELEMENTLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
FH-nin tip
Kimlərin
hadisəyə

və
məruz

nələrin Çay ətrafında və sürüşmə zonasında yaşayan insanlar, malqalma qara, ev quşları, evlər, kənd mağazası və çayxana

ehtimalı var?
Müxtəlif qrup insanlara bu
necə təsir edər?

Xəstələr, qocalar, qadınlar, uşaqlar daha zəifdir. Belə ki, sel
dərhal baş verir və onların qaçıb canlarını qurtarması cətin
olur

Bu yaşayış vasitələrinə

Meyvə bağları, bostanlarln dağıdılmasına, ev quşlarlnln, mal-

necə təsir edər?

qaranın tələf olmaına səbəb olur.

İnsanların mal və

Yaşayış evlərinin və insanların digər əmlaklarının

mülkünə necə təsir edər?

dağılmasına səbəb olur

İnfrastrukturaya necə təsir Elektrik, rabitə dirəkləri və bərbərxanaya ziyan vurur
edər?
Əsas xidmət sahələrinə

Telefon dirəklərini, işıq xətlərini, mağazanı, su anbarını

necə təsir edər?

yararsız edir.

Bu qadın və kişilərə

Başçısı qadın olan aillələrə daha çox ziyan vurar.

müxtəlif cür təsir edər?
Gənc və yaşlı adamalara
müxtəlif cür təsir edə
bilər?

Bəli. Yaşlılar və uşaqlara daha çox təsir edir

İMKANLILIĞIN VƏ ZƏİFLİYİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (İZQ)
MATRİSİ
İmkanlılıq

Kateqoriyalar və
faktorlar

Zəiflilik

Kişi

Qadın

Kişi



Təbii ətraf mühit
kapitalı



Eyni



FH-lərə meylli
coğrafi ərazi



Eyni



Mövcud həyat şəraitinin 
təminatı eıementləri

Eyni



Qlobal iqlim
dəyişikliyinin təsiri



Eyni



Meşələrin qırılması

Eyni





Ətraf mühitin
tənəzzüllü



Eyni



Fəlakət riskini
azaltmaq üçün
zəruri ehtiyyat və
maliyyə vəsaitinin
məhdudluğu



Eyni



Ailə başçısı qadın
olan ailələrin
evləri daha da
dayanaqsızdır



Eyni



Eyni



Ailə başçısı qadın
olan ailələr daha
da imkansızdı



Eyni

Fiziki yaxud material

Sosial yaxud təşkilati

Qadın



Müqaviməti zəif
infrastruktura və
binalar



Kasıbçılıq



Əsas vəsaitlərin
məhdudluğu



İcma əsaslı qrup



Eyni





Yerli rəhbərlik



Yerli idarəetmədə
qadınların iştirakı
aşağı səviyyədədir

Zəif/imkansız qrup
və şəxslər



Riskin zəif
anlanılması

Davranış yaxud
motivasiya



Pozitiv dini etiqad



Eyni



Fövqəladə Hadisələrin
xatırlanması



Eyni



İcma iştirakçılığı





Qadınların
iştirakçılığı kişilərə
nisbətən daha zəifdir

Həmrəylik



Eyni



Beynəlxalq yardım
barəsində
informasiya azlığı



Qadınların bu cür
informasiyaları
daha azdır



Pozitiv dəyişikliyə
meylliyin zəif
olması



Bu cür dəyişikliyə
qadınların meylliyi
daha zəifdir



Eyni



Qadınların
Məlumatları daha
azdır



Eyni



Ətraf mühitə qarşı
münasibət



Məlumat azlığı



Yardımdan asılılıq

Fəlakət Riskini Azaltmaq məqsədilə səmərərli fəaliyyət planı tərtib etmək üçün icmanın fəlakətə qarşı mövcud imkanlarını və zəifliyini
təyin etmək lazımdır. Yuxarıda göstərilən cədvəl həm də qadınlara xarakter olan zəiflik və imkanları özündə əks etdirir

İİZQ-nin nəticələri
Əsas FH:
Həyati Vacib Elementlər:
Sel, torpaq sürüşməsi və zəlzələ SEL - Çay ətrafında yaşayan insanlar, onların
mal-qarası, ev quşları, meyvə bağları, bostanları,
evləri.
Kənd mağazası, çayxana, elektrik, rabitə dirəkləri
və bərbərxana
TORPAQ SÜRÜSMƏSİ - Sürüşmə zonasında
olan insanlar, onların mal-qarası, ev quşları,
meyvə bağları, bostanları, evləri.
ZƏLZƏLƏ – Zəlzələyə davamsız bütün kənd
evləri, infrastruktura və insanların mal və
əmlakları
Əsas zəifliklər(hər 3 FH üçün):
 Qlobal iqlim dəyişikliyinin
təsiri,
 Ağacları qırılmış meşələr,
 Çay bəndinin zəifliyi,
 Müqaviməti zəif
evlər/infrastruktura,
 Fəlakət riskinin azaldılması
üçün tələb olunan maliyyə
vəsaiti.
 Fəlakət
riski
barəsində
biliklərin zəif olması,
 Pozitiv dəyişikliyə meylliyin
zəif olması



Əsas İmkanlar:
 Mövcud və təlim keçmiş
icma qrupu,
 Yerli rəhbərlik,
 Pozitiv dini etiqad,
 Baş vermiş fövqəladə
hadisələrin xatırlanması,
 İcma
iştirakçılığı
və
həmrəylik.

Riskin dərəcəsi
(1-5)
Sel – 4(orta)
Torpaq
sürüşməsi 4(orta)
Zəlzələ - 3(orta
aşağı)

Fəlakətə qarşı zəif ailələrin
mövcudluğu,
Yardımdan asılılıq

Əsas tapıntılar:
Diyalı kəndi dağ ətəyində yerləşir. Kəndi şimal tərəfdən meşəliklər əhatə edir.
Sovet höküməti dağıldıqdan sonra kənd əhalisi bu meşəliklərdən təxminən keçən
əsrin sonuna qədər yanacaq kimi istifadə etmişdir və bu faktor kəndə sel sularının
daha intensiv axmasına və torpaq sürüşməsinə meylliliyin artmaslna səbəb
olmuşdur.
Sel suları və torpaq sürüşməsi əsasən yollara, kənd əhalisinin mal və mülklərinə
böyük ziyan vurur.
Zəif infrastruktura və əsas vəsaitlər-in çatışmamazlığı böyük problem olaraq
qalır. Kənd bələdiyyəsinin və İcra nümayəndəliyinin Fəlakət Riskinin Azaldılması
üçün maliyyə vəsaiti demək olar ki yoxdur. Kiçik miqyaslı infrastruktura işlərini
həyata keçirmək kənd rəhbərliyi üçün böyük problemdir. Kənd rəhbərliyinin
balansında FRA üçün nəzərdə tutulan heç bir əsas vəsait (traktor, ekskvator və s.)
yoxdur. Belə bir vəsaiti rayondan icarəyə götürmək mümkündür. Lakin bunun üçün
maliyyə vəsaiti yoxdur.
Riskin anlanılması kənd əhalisi arasında çox zəif səviyyədədir. Bəzi evlər real
torpaq sürüşməsi təhlükəsi altında olsa da, onlar hər hansı bir tədbir görmək
istəmir, öz ata-baba yurdlarını tərk edib başqa yerlərə köçmək istəmir. Bəziləri isə
yalnız hökümət orqanlarından kömək gözləyirlər. Riskin azaldılması məqsədilə

belə evlərin sığortalanması təqdirə layiq bir addım ola bilər. Bu barədə artıq
İsmayıllı rayonunda müəyyən təcrübə vardır.
Fəlakət barəsində məlumatlılıq da bu kənddə aşağı səviyyədədir. İqlim dəyişikliyi
də daxil olmaqla fəlakəti yaradan səbəblər, onların zərərli nəticələri və riski
azaltmaq yolları barəsində əhalinin məlumatı çox azdır.
Kənd əhalisi arasında həmrəylik mövcuddur. Hər hansı bir bədbəxtlik baş verdiyi
təqdirdə insanlar bir yerə toplaşıb lazımi tədbir görmək iqtidarındadırlar. Yeni
yaradılmış və ilkin təlimlər keçmiş icma qrupları FRA üzrə fəaliyyətlərdə fəal iştirak
edə bilərlər.

Fəaliyyətlərin Planlaşdırılması
ümumi nəticələrə (tapıntılara) əsasən
Təcili Fəaliyyət Planı
Diyallı Bələdiyyəsi özündən başqa daha 3 kəndi (Göyüm, Sədian və Yuxarı Diyallı)
özündə birləşdirir. Fəlakət Riskinin azaldılması istiqamətində bu 4 kənd üçün aşağıdakı
təcili fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi zəruridir:
1. “Fəlakətdən əvvəl, fəlakət vaxtı və sonra nə etmək” barəsində kitabçalar və
vərəqələr çap etmək və əhaliyə paylamaq
2. İcma qrupları üçün xilasetmə, axtarış və psixoloji yardım barəsində təlimlər həyata
keçirmək
3. Riskinin anlanılması və ötürülməsi barəsində kitabçalar və vərəqələr çap etmək və
paylamaq
4. İcma qrupları üçün Global İqlim Dəyişikliyi, onun səbəbi, nəticələri və
adaptasiya/yumşaltma barəsində təlimlər həyata keçirmək və bu barədə kənd
əhalisi arasında maarifləndirmə işləri aparmaq
5. Göyüm və Diyallı kəndləri arasında su ötürüçüsünü inşa etmək

Yerinə
yetirilmə
müddəti

Cavabdeh şəxs
yaxud qrup

Tələb olunan
vəsait

1. “Fəlakətdən əvvəl,
fəlakət vaxtı və
sonra nə etmək”
barəsində kitabçalar
və vərəqələr çap
etmək və əhaliyə
paylamaq

Noyabr 2013cü ilə qədər

İcmaq Qrupu,
AzQAC

Layihə çərçivəsində

2. İcma qrupları üçün
xilasetmə, axtarış və
psixoloji kömək
barəsində təlimlər
həyata keçirmək

Noyabr 2013cü ilə qədər

AzQAC, BMT(IOM)
expert

Layihə çərçivəsində

3. Riskinin anlanılması
və ötürülməsi
barəsində barəsində

May 2014-cü il

İcmaq Qrupu,
AzQAC

Layihə çərçivəsində

Fəaliyyətlər

kitabçalar və
vərəqələr çap etmək
və əhaliyə paylamaq
4. İcma qrupları üçün
Global İqlim
Dəyişikliyi, onun
səbəbi, nəticələri və
adaptasiya/yumşalt
ma mövzusunda
təlimlər həyata
keçirmək və bu
barədə kənd əhalisi
arasında
maarifləndirmə işləri
aparmaq
5. Göyüm və Diyallı
kəndləri arasında su
ötürüçüsü inşa
etmək

İyun 2014

Noyabr 2013-cü
il

İcma qrupu və
AzQAC

Layihə çərçivəsində

İcma qrupu, kənd
əhalisi, kənd
bələdiyyəsi, icra
nümayəndəliyi və
AzQAC

Layihə büdcəsi, icma
qrupları, bələdiyyə və
icra nümayəndəliyinin
vəsait və ehtiyatları

Orta təcili Fəaliyyət Planı
Uzun Müddətli Fəaliyyət Planı
1. Fəlakət
Riskinin
Azaldılması 1. Kənd bələdiyyəsinin Fəlakət Riskinin
fəaliyyətlərini təbliğ etmək məqsədilə
Azaldılması fəaliyyətlərini həyata
tədbirlər həyata keçirmək
keçirmək üçün onların maddi texniki
bazasını gücləndirmək məqsədilə
2. Yuxarı Diyallı və Sədian kəndləri
rayon rəhbərliyi və donor təşkilatlar
arasında su ötürüçüsü inşa etmək
qarşısında təbliğat aparmaq və digər
müvafiq tədbirlər yerinə yetirmək
3. Sədian və Diyalllı kəndləri arasında su
ötürüçüsü inşa etmək

Təzəkənd kəndinin İİZQ hesabat
Təzəkənd kəndinin FH Xəritəsi AzQAC-nin köməyi və dəstəyi ilə Kənd İcma Qrupları
tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Xəritədə Həyati Vacib Elementler, Fövqəladə
Hadisələr və digər elementlər öz əksini tapmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
Təzəkənd və Diyalı kəndləri qonşu kəndlər olduğundan, eyni coğrafi məkanda
yerləşdiyindən onların FH-ləri, Zəifliyi və İmkanlılığı demək olar ki eynidir.

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MATRİKSİ

FH-lərin

FH-in TİPLƏRİ: SEL, TORPAQ SÜRÜŞMƏSİ, ZƏLZƏLƏ
SEL
Mənşəyi və Gücü

Mənşəyi:
 Güclü yağışlar
 Qlobal iqlim dəyişikliyi
 Su ötürücülərinin
olmaması
 Torpağın erroziyası

Xəbərdaredici əlamətlər



Səmada qara puludlar
Qaranquşların aşağıdan
uçması

Başvermə vaxtı və
başvermə sürəti
Başvermə vaxtı:
1-2 saat
Başvermə sürəti:
Ani, dərhal

Gücü: Orta aşağı

Tezliyi
Son zamanlar təxminən hər
3-4 ildə 1 dəfə

Mövsümü
Yaz – Payız

Davametmə müddəti
1-2 saat

TORPAQ SÜRÜŞMƏSİ
Mənşəyi və Gücü

Xəbərdaredici əlamətlər

Mənşəyi:
 Güclü yağışlar
 Qlobal iqlim dəyişikliyi
 Su ötürücülərinin
olmaması
 Torpağın erroziyası
 Kənddə vahid
kanalizasiya sisteminin
olmaması






Ağacların əyilməsi
Torpaqda çatların əmələ
gəlməsi
Evlərin divarlarında
çatların əmələ gəlməsi

Başvermə vaxtı və
başvermə sürəti
Baş vermə vaxtı:
Dəqiq bilmək çətindir. Bu
adətən 1 həftə və daha çox
vaxtdan sonra baş verir
Başvermə sürəti:
Ani, dərhal

Gücü: Orta
Mövsümü

Tezliyi
İldə 1 dəfə

Yazda və payızda

Davametmə müddəti
4-5 saat

ZƏLZƏLƏ
Mənşəyi və Gücü

Ev heyvanlarının təşvişi

Başvermə vaxtı və
başvermə sürəti
Baş vermə vaxtı:
Bir dəqiqə müddətində

Mövsümü
İstənilən zaman

Başvermə sürəti:
Ani
Davametmə müddəti
30 saniyə - 1 dəqiqə

Xəbərdaredici əlamətlər

Mənşəyi:
Torpağın/yerin silkələnməsi
Gücü: Güclü
Tezliyi
10-20 ildən bir dəfə

HƏYATİ VACİB ELEMENTLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
FH-nın tip
Kimlərin
hadisəyə

və
məruz

nələrin Sürüşmə zonasında olan insanların, ev quşlarının, evlərin,
qalma uşaq bağçasının, məktəbin

ehtimalı var?
Müxtəlif qrup insanlara bu
necə təsir edər?
Bu yaşayış üçün

Əsasən Yeni Yol kəndinin uşaqları daha imkansızdırlar, belə
ki onlar hər gün məktəbə gedərkən sürüşmə zonasından
keçməli olurlar
Meyvə bağları, bostanlarln dağıdılmasına, ev quşlarlnln, mal-

vasitələrə necə təsir edər? qaranın tələf olmaına səbəb ola bilər.

İnsanların mal və

Yaşayış evlərinin və insanların digər əmlaklarının

mülkünə necə təsir edər?

dağılmasına səbəb ola bilər.

İnfrastrukturaya necə təsir Elektrik, rabitə dirəklərinə və bərbərxanaya ziyan vurur
edər?
Əsas xidmət sahələrinə

Telefon dirəklərini, işıq xətlərini, mağazanı, su anbarını

necə təsir edər?

yararsız edir.

Bu qadınlara və kişilərə

Başçısı qadın olan aillələrə daha çox ziyan vurar.

müxtəlif cür təsir edər?
Gənc və yaşlı adamlara
müxtəlif cür təsir edər?

Bəli. Yaşlılar və uşaqlara daha çox təsir edir.

İMKANLILIĞIN VƏ ZƏİFLİYİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (İZQ)
MATRİKSİ
İmkanlılıq

Kateqoriyalar və
faktorlar

Zəiflilik

Kişi

Qadın

Kişi



Təbii ətraf mühit
kapitalı



Eyni



FH-lərə meylli
coğrafi ərazi



Eyni



Mövcud həyat şəraitinin 
təminatı eıementləri

Eyni



Qlobal iqlim
dəyişikliyinin təsiri



Eyni



Meşələrin qırılması

Eyni





Ətraf mühütün
tənəzüllü



Eyni



Fəlakət riskini
azaltmaq üçün
zəruri ehtiyat və
maliyyə vəsaitinin
məhdudluğu



Eyni



Başçısı qadın olan
ailələrin evləri
daha
dayanaqsızdır



Eyni



Eyni



Ailə başçısı qadın
olan ailələr daha
imkansızdı



Eyni

Fiziki yaxud maddi

Sosial yaxud təşkilati

Qadın



İcma əsaslı qrup



Eyni



Yerli rəhbərlik



Yerli idarəetmədə
qadınların iştirakı
aşağı səviyyədədir



Müqaviməti zəif
infrastruktura və
binalar



Kasıbçılıq



Əsas vəsaitlərin
məhdudluğu



Zəif/imkansız qrup
və şəxslər



Riskin zəif



Davranış yaxud
motivasiya

Pozitiv dini etiqad



Eyni



Eyni



Beynəlxalq yardım
barəsində
informasiya azlığı



Bu cür
informasiya
qadınlarda daha
da azdır



Pozitiv dəyişikliyə
meyilliyin zəif
olması



Bu cür dəyişikliyə
qadınların
meyilliliyi daha da
zəifdir



Ətraf mühitə qarşı
münasibət



Eyni



Məlumat azlığı





Yardımdan asılılıq

Qadınlarda
məlumat daha
azdır



Eyni



Fövqəladə Hadisələrin
xatırlanması



İcma iştirakçılığı





Qadınların
iştirakçılığı kişilərə
nisbətən daha zəifdir

Həmrəylik



Eyni

qavranılması

İİZQ-nin nəticələri
Əsas FH:
Həyati Vacib Elementlər:
Sel, torpaq sürüşməsi və zəlzələ SEL – Selin insanlara, onların mal və mülklərinə,
infrastrukturaya və s. təsiretmə riski əhəmiyyətli
dərəcədə böyükdür
TORPAQ SÜRÜSMƏSİ - Sürüşmə zonasında
yaşayan insanlar (əsasən məktəb şagirdləri), ev
quşları, evlər, uşaq bağçası, məktəb
ZƏLZƏLƏ – Zəlzələyə davamsız bütün kənd
evləri, infrastruktura və insanların mal və
əmlakları
Əsas zəifliklər(hər 3 FH üçün):
 Qlobal iqlim dəyişikliyinin
təsiri
 Müqaviməti
zəif
evlər/
/infrastruktura,
kənddə
kanalizasiya
sisteminin
olmaması
 Fəlakət riskinin azaldılması
üçün tələb olunan maliyə
vəsaiti.
 Fəlakət
riski
barəsində
biliklərin zəif olması,
 Pozitiv dəyişikliyə meylliyin
zəif olması
 Fəlakətə qarşı zəif ailələrin
mövcudluğu,
 Yardımdan asılılıq

Əsas İmkanlar:
 Mövcud və təlim keçmiş
icma qrupu,
 Yerli rəhbərlik,
 Pozitiv dini etiqad,
 Baş vermiş fövqəladə
hadisələrin xatırlanması,
 İcma
iştirakçılığı
və
həmrəylik.

Riskin dərəcəsi
(1-5)
Sel – 3(orta aşağı)
Torpaq
sürüşməsi 4(orta)
Zəlzələ - 3(orta
aşağı)

Əsas tapıntılar:
Təzəkənd kəndi də dağ ətəyində yerləşir və Diyalı kəndinə oxşar coğrafi mövqeyə
malikdir. Diyalı kəndindən fərqli olaraq Təzəkənd kəndinin yalnız şimali qərbini
meşəliklər əhatə edir. Təzəkənd kəndi üçün fəlakət riski torpaq sürüməsidir.
Əlverişsiz coğrafi mövqe, son illərdə yağan intensiv yağışlar, zəif infrastruktura
kənd əhalisini bu sürüşməyə qarşı daha imkansız edir.
Zəif infrastruktura və əsas vəsaitlər-in çatışmamazlığı böyük problem olaraq
qalır. Kənddə kanalizasiya sistemi yoxdur. Evlərin çirkab suları sadəcə özündən
aşağıda yerləşən qonşuların həyətyanı sahələrinə ötürülür. Bu da torpağın
boşalmasına səbəb olur və bunu da biz sürüşmənin əsas səbəblərindən biri kimi
hesab edirik.
Kənd bələdiyyəsinin və İcra Hakimiyyətinin Nümayəndəliyinin Fəlakət Riskinin
Azaldılması üçün maliyyə vəsaiti demək olar ki yoxdur. Kiçik miqyaslı infrastruktura
işlərini həyata keçirmək kənd rəhbərliyi üçün böyük bir problemdir. Kənd
rəhbərliyinin balansında FRA üçün nəzərdə tutulan heç bir əsas vəsait (traktor,
ekskvator və s.) yoxdur. Belə bir vəsaiti rayondan icarəyə götürmək mümkündür.
Lakin bunun üçün maliyyə vəsaiti yoxdur.
Riskin anlanılması kənd əhalisi arasında çox zəif səviyyədədir. Bəzi evlər real
torpaq sürüşməsi təhlükəsi altında olsa da, onlar hər hansı bir tədbir görmək
istəmir, öz ata-baba yurdlarını tərk edib başqa yerlərə köçmək istəmir. Bəziləri isə
yalnız hökümət orqanlarından kömək gözləyirlər. Riskin azaldılması məqsədilə

belə evlərin sığortalanması təqdirə layiq bir addım ola bilər.
Fəlakət barəsində məlumatlılıq da bu kənddə aşağı səviyyədədir. İqlim dəyişikliyi
də daxil olmaqla fəlakəti yaradan səbəblər, onların zərərli nəticələri və riski
azaltmaq yolları barəsində əhalinin məlumatı çox azdır.
Kənd əhalisi arasında həmrəylik mövcuddur. Hər hansı bir bədbəxtlik baş verdiyi
təqdirdə insanlar bir yerə toplaşıb lazımi tədbir görmək iqtidarındadırlar. Yeni
yaradılmış və ilkin təlimlər keçmiş icma qrupları FRA üzrə fəaliyyətlərdə fəal iştirak
edə bilər.

Fəaliyyətlərin Planlaşdırılması
ümumi nəticələrə (tapıntılara) əsasən
Təcili Fəaliyyət Planı
Fəlakət riski böyük olan kəndlərdən biri Yeniyol Təzəzkənd Bələdiyyəsinə aiddir. Bu
kənd də daxil olmaqla Təzəkəndə Fəlakət Riskinin Azaldılması istiqamətində aşağıdakı
təcili fəaliyyətləri həyata keçirtmək lazımdır.
1. Yeni Yol və Təzəkənd kəndləri arasında su ötürücüsünü inşa etmək.
2. “Fəlakətdən əvvəl, fəlakət vaxtı və sonra nə etmək” barəsində kitabçalar və
vərəqələr çap etmək və əhaliyə paylamaq.
3. İcma qrupları üçün xilasetmə, axtarış və psixoloji yardım barəsində təlimlər həyata
keçirmək.
4. Riskinin anlanılması və ötürülməsi barəsində kitabçalar və vərəqələr çap etmək və
əhaliyə paylamaq.
5. İcma qrupları üçün Global İqlim Dəyişikliyi, onun səbəbi, nəticələri və
adaptasiya/yumşaltma barəsində təlimlər həyata keçirmək və bu barədə kənd
əhalisi arasında maarifləndirmə işləri aparmaq.

Fəaliyyətlər
1. Yeni Yol və
Təzəkənd kəndləri
arasında su
ötürücüsünü inşa
etmək
2. “Fəlakətdən əvvəl,
fəlakət vaxtı və
sonra nə etmək”
barəsində kitabçalar
və vərəqələr çap
etmək və əhaliyə
paylamaq
3. İcma qrupları üçün
xilasetmə, axtarış və
psixoloji yardım
barəsində təlimlər
həyata keçirmək

Yerinə
yetirilmə
müddəti

Cavabdeh şəxs
yaxud qrup

Tələb olunan
vəsait

Noyabr 2013-cü
il

İcma qrupu, kənd
əhalisi, kənd
bələdiyyəsi, icra
nümayəndəliyi və
AzQAC

Noyabr 2013cü ilə qədər

İcmaq Qrupu,
AzQAC

Layihə çərçivəsində

Noyabr 2013cü ilə qədər

AzQAC, BMT(IOM)
expert

Layihə çərçivəsində

Layihə çərçivəsində

4. Riskinin anlanılması
və ötürülməsi
barəsində barəsində
kitabçalar və
vərəqələr çap etmək
və əhaliyə paylamaq
5. İcma qrupları üçün
Global İqlim
Dəyişikliyi, onun
səbəbi, nəticələri və
adaptasiya/yumşalt
ma barəsində
təlimlər həyata
keçirtmək və bu
barədə kənd əhalisi
arasında
maarifləndirmə işləri
aparmaq

May 2014-cü il

İcmaq Qrupu,
AzQAC

Layihə çərçivəsində

İyun 2014

İcma qrupu və
AzQAC

Layihə çərçivəsində

Orta təcili Fəaliyyət Planı
Uzun Müddətli Fəaliyyət Planı
1. Fəlakət
Riskinin
Azaldılması
Kənd bələdiyyəsinin Fəlakət Riskinin
fəaliyyətlərini təbliğ etmək məqsədilə
Azaldılması fəaliyyətlərini həyata
tədbirlər həyata keçirmək
keçirmək üçün onların maddi texniki
2. Sürüşmə riskini azaltmaq məqsədilə
bazasını gücləndirmək məqsədilə
kənddə vahid kanalizasiya sisteminin
rayon rəhbərliyi və donor təşkilatlar
inşası üçün rayon rəhbərliyi və donor
qarşısında təbliğat aparmaq və digər
təşkilatlar qarşısında təbliğat aparmaq
müvafiq tədbirlər yerinə yetirmək
və digər müvafiq tədbirlər yerinə
yetirmək

İlkin Təsərrüfat Sorğuları
Əhalinin Məlumatlılığı
Fəlakət Riskinin Azaldılması Layihəsi AIA – Aprel 2013
1. Sıra nömrəsi _____
2. Müsahibənin tarixi _____/____ / 2013
3. Kəndin adı: __________________________
4. Müsahibə olunanın adı: ________________________________________________

A. Ümumi Məlumatlar
5.
6.

7.

8.

Kiçik yaşlı (0 -6) uşaqların sayı:

o cümlədədn ______ oğlan ______ qız

Yeniyetmələrin (7-16) sayı:

o cümlədədn ______ oğlan ______ qız

Yetkin yaşında (17-65) olanların sayı:
Yaşlıların sayı (65-dən yuxarı):

o cümlədədn ______ kişi ______ qadın
o cümlədədn ______ kişi ______ qadın

9.

Ailə başçısının cinsi

Kişi

Qadın

10.

Müsahibə götürülənin cinsi və yaşı

Kişi

Qadın

11.

Ailəyə gəlir gətirənlərin sayı:

o cümlədədn ______ kişi ______ qadın

12.

İşləmək qabiliyyətini itirənlərin sayı:

o cümlədədn ______ kişi ______ qadın

yaşı______

B. Bilik, Davranış və təcrübə
Risk barəsində məlumatlılıq

13.

Kəndinizin məruz qaldığı Fövqəladə Halları (FH)
sadalayın.
Bu FH-ın baş vermə səbəbini bildiyiniz təqdirdə
sağdakı sütunda yazın

Səbəbləri
1 = Zəlzələ
2 =Daşqın
3 = Torpaq sürüşməsi
4 = Sel
5 = Quraqlıq
6 = Güclü külək
7 = Dolu
8 = Epidemiya
9 = Yanğın
10 = Digər

11= Bilmirəm

14.

Bu FH-ın daha təhlükəliliyi nöqteyi nəzərindən (baş
verəcəyi halda nəticələrinin daha ağır olması)
sıralayın

15.

Siz risk barəsində hər hansi bir məlumat
eşitmisiniz yaxud oxumusunuz yaxud bilirsiniz ki,
FH-lara necə hazır olmaq lazımdır?

 Zəlzələ
 Daşqın
 Torpaq sürüşməsi
 Sel
 Quraqlıq
 Güclü külək
 Dolu
 Epidemiya
 Yanğın
 Digər
 =Bilmirəm

16.

Əgər bəli, onda necə?

17.

Evinizin məruz qala biləcəyi 3 ev FH-ları sadalayın

18.

19.

20.

Sizin kənddə selin baş vermə ehtimalı artır?

Sizin kənddə torpaq sürüşməsinin baş vermə
ehtimalı artır?

Hansı amillər selin yaxud torpaq sürüşməsinin baş
vermə ehtimalını artırır

1 = bəli
2 = xeyr
1= İbadət olunan yerlər
2= TV
3= radio
4= sərgi
5= teatr səhnələri
6= qəzet
7= məktəb
8= plakat\elan
9= dost/qonşu
10= ictimai yığıncaqlar
11= digər
1 = ev yanğını
2 = eletrik vurması
3 = suda boğulma
4 = yıxılma
5 = digər
6 = bilmirəm
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
4= münasib sual deyil
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
4= münasib sual deyil
1 = meşəliklərin məhvi
2 = bəndlərə qulluq edilməməsi
3 = güclü yağış
4 = kanalların təmizlənməməsi
5 = bilmirəm
6 = digər

Fiziki Təhlükəsizlik
Sizin eviniz təhlükəsiz yerdə yerləşmişdir?

1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm

Torpaq sürüşməsi ilə münasibətdə evinizi necə
təsvir edərdiniz?

1= Torpaq sürüşməsinə mütəmadi/ardıcıl həssaz olan yer
2= Torpaq sürüşməsinə hərdənbir həssaz olan yer
3= Torpaq sürüşməsinə nadir hallarda həssaz olan yer
4= Torpaq sürüşməsinə heç vaxt həssaz olmayan yer

Sel ilə münasibətdə evinizi necə təsvir edərdiniz?

1= selə mütəmadi/ardıcıl həssaz olan yer
2= selə hərdənbir həssaz olan yer
3= selə nadir hallarda həssaz olan yer
4= selə heç vaxt həssaz olmayan yer

21.

22

23

24

25

26

Evinizin möhkəmliliyini necə qiymətləndirərdiniz?

Ailənizi evaukasiya etmək məcburiyyətində
qalsaydınız hara köçərdiniz?

Sizin yaxud kəndinizin hər hansı bir alternativ
evakuasiya planı vardır?

1 = yaxşı
2 = orta
3 = pis
1 = kənddəki qohum yaxud dostlarimgilə
2 = başqa kənddə olan qohum yaxud dostlarimgilə
3 = məktəb binasına
4 = ibadət olunan yerə
5= kənddə olan təhlükəsiz yerə/sığınacaqlara
6 = digər
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm

İCMANIN/TƏŞKİLATLARIN HAZIRLIĞI
Sizin ailə hər hansi bir icma qrupuna yaxuda
təşəbbüsünə cəlb olunmuşdur?

1= heç birinə
2= hərdənbir
3= fəal iştirak edirəm

Sizin hər hansı bir üsulunuz (vasitəniz) vardır ki, siz
FH baş verməzdən ğncə digər adamları bu barədə
xəbərdar edəsiniz?

1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm

27

28

29

Əgər hə, onda necə?

30

Sizin kənddə FH qrupu vardır? (əgər cavab yox,
onda növbəti 3 sualı buraxın)

31.

Siz kəndinizdə FH qrupuna daxil olan kiminsə
adını bilirsiniz?

32.

Sizcə kəndinizdə FH qrupu fəal və yaxşı
hazırlıqlıdır?

33.

Sizin kəndinizdəki FH qrupu hər hansı bir
simulyasiya yaxud real FH-larla məşğul olmuşdur?

34.

Fəlakət baş verdiyi təqdirdə sizə kömək edə
biləcək hər hansı bir icma üzvü vardır?
Əgər hə, onda kim?

35.

1=media,telefon
2=İcmanın Reproduktoru/səsucaldıcısı vasitəsilə
3=Mobil telefonu ilə
4=Digər
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1 = Bəli (Adını deyin………………………..…..)
2 = Xeyr
(Üzvlərin indiki siyahısını yoxlayaraq sualın səhv yaxud
düz olmasını yoxlayın)
1 = düzgün
2 = səhv
3 = heç kimin adı söylənmədi
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1= qonşu
2= ailə üzvləri yaxud dost
3= məscid
4=məktəb
5= Xilasedici briqada
6= Kənd FH qrupu
7= İcma Qrupları
8= Hökümət/Bələdiyyə
9= Digər

36.

(ailədə uşaq vardırsa)
Sizin uşaqlara məktəbdə FH üzrə hər hansı bir
məlumat verilir?

1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
Məktəbin adını yazın: ………………………

PSİXOLOJİ HAZIRLILIQ
37.

Sizcə siz təhlükəsiz yerdə yazşayırsınız?

38.

Əgər hə, nə üçün?

39.

Əgər yox, nə üçün?

40.

Sizcə siz FH-lara hazırlıqlısınız?

41.

Əgər hə, onda necə?

1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1= İnfrastrukturların müdafiəsi/qorunması
2 =Təhlükəsiz yerdə yerləşmiş möhkəm ev
3= Digər
1= İnfrastrukturların qorunmaması
2 = Keyfiyyətsiz ev
3= Digər
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1= ailənin hazırlılığı
2= yerli təşkilatların hazırlılığı
3= Kənd FH qrupu.İcma Qruplarının hazırlığı
4= təhlükəsiz ərazi
5= Digər

Fövqəladə Hallara Cavabvermə
42.

FH-lara hazır olmaq üçün sizin ailəıniz hər hansı bir
tədbir görmüşdür?

43.

Əgər hə, onda nə?

44.

45.

46.

47.

Torpaq sürüşməsi yaxud sel vaxtı ailə üzvlərinizi
maksimum müdafiə etmək üçün hansı tədbirlər
görülməsi barəsində məumata maliksiniz (ərzaq,
qiymətli əşyalr və s.)?

FH-ların mənfi təsirini azaltmaq üçün sizin evinizin
hansı imkanları vardır (Torpaq sürüşməsi və sel ilə
əlaqədar)?

FH-ların mənfi təsirini azaltmaq üçün sizin evinizin
hansı imkanları vardır (zəlzələ ilə əlaqədar)?

Torpaq sürüşməsi, sel və zəlzələnin təsirindən
kəndinizi qorumaq üçün sizin kənddə hər hansı bir
tədbir görülmüşdür?

1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1. Evakuasiya yollarının müəyyənləşdirilməsi
2. Ərzaq Ehtiyyatı
3. Şəxsiyyət vəsiqəsi də daxil olmaqla Ekstemal Hallar
çantası
4. Fəlakət zamanı necə davranmaq barəsində ailəmin
hazırlılığı
5. Digər…………………………

1= çox az məlumata malikəm
2= Qismən məlumata malikəm
3 = orta səviyyədə məlumata malikəm
4=Kifayyət qədər məlumata malikəm

1= Evin ətrafında torpağın səviyyəsinin qaldırılması
2= Kanalın digər tərəfə yönəldilməsi
3= Evin strukturunun möhkəmləndirilməsi
4= Digər

1= Ev əşyalarının bərkidilməsi
2= Xeyr
3= Digər
1= Çay sahili boyu bəndlərin tikilməsi
2= Kanalın digər tərəfə yönəldilməsi
3= Su yollarının təmizlənməsi
4= Təşkilatlra məxsus binalarda mebel və
avadanlıqların bırkidilməs
5= Heç biri
6= Bilmirəm
7 = digər

48.

49.

50.

51.

52.

Zəlzələ baş verdiyi təqdirdə əgər sizin evin içində
olsanız onda nə edərdiniz?

Zəlzələ baş verdiyi təqdirdə əgər sizin evin çölündə
olsanız onda nə edərdiniz?

Sizin ailəniz hansi su mənbələrindən istifadə edir?

Sizcə istifadə etdiyiniz su təmiz və təhlükəsizdir?
Torpaq sürüşməsi, sel baş verdiyi zaman sizcə
istifadə etdiyiniz su təmiz və təhlükəsiz qalacaq?

53.

Ailəniz suyu təmizləmək üçün kimyəvi yaxud digər
vasitələrdən istifadı edir?

54.

Siz yaxud sizin ailə üzvlərindən kimsə İlk Yardım
təlimi almışdır?

55.

Əgər hə, onda kim?

56.

Əgər hə, onda bu təlimi kim keçirtmişdir?

57.

Oynaqlarını sındıran adama necə kömək
edərdiniz?

58.

İlk Yardım barəsində kimə müraciət edərdiniz?

Gender

1= heçnə
2 =çölə qaçmaq
3= hər hansı bir mebelin altında gizlənmək
4 = digər
5 = bilmirəm

1= heçnə
2 = elektrik xətlərindən uzaqda dayanmaq
3 = dayanaqsız yerlərdən uzaq olmaq
4 = Binalardan uzaq dayanmaq
5 = bilmirəm
6 = digər

1= Həyətdə yaxud evdə su kranı
2= İctimai yerlərdə su kranı
3= şəxsi quyu
4= İctimai quyu yaxud bulaq
5=Çay, kanal, su axını, göl, gölməçə
6= yağış suyu
7=qablaşdırılmış su
8= çən
9= digər
1 = bəli
2 = xeyr
3 = bilmirəm
1= bəli
2= xeyr
3= vəziyyətdən asılıdır
4= bilmirəm

1= neç vaxt
2= nadir hallarda
3= bəzən
4= tez-tez
5= həmişə
1 = bəli
2 = xeyr
1 = ailə başçısı (kişi)
2 = ailə başçısı (qadın)
3 = oğul
4 = qız
5 = digər:
1 = Qızıl Aypara Cəmiyyəti
2 = Humanitar işlər üzrə Avropa Komissiyası
3 = digər
4 = bilmirəm
1 = düzgün cavab (uzanmaq və oynağı yuxarı qaldırmaq)
2 = səhv cavab
3 = bilmirəm
1 = Xəstəxana / həkim/ tibb bacısı
2 = Kənd FH qrupu
3 = Xilasedici briqada
4 = bələdiyyə
5 = bilmirəm
6 = digər
7 = heç kimdən

59
60
61

Sizin kənddə kişi və qadınlar FH-lara fərqli məruz
qalmışdir?
Əgər cavab bəlidirsə onda bu fərqli təsir nədən
ibarıtdir?
Fəlakət baş verən zaman kişi və qadınların bu
fəlakıtə cavab vermə zamanı hansı fərqli rolları
olmuşdur?

1=Bəli
2=Xeyr

İqlim dəyişikliyi
62
63
64

65

Son illərdə sizin yaşadığınız ərazidə FH-ların tezliyi
və gücü artmışdır?
Əgər cavab bəlidirsə onda bunun səbəbini nədə
görürsünüz?
İqlim dəyişikliyinə adaptasiya barəsində sizin
rayonda hər hansı bir fəaliyyət yerinə yetirilirmi?

1=Bəli
2=Xeyr

1=Bəli
2=Xeyr

Əgər cavab bəlidirsə bu hansı fəaliyyətlərdən
ibarətdir?

Yerli ənənəyə əsaslanan FH fəaliyyətləri

66

67

68

Sizin yaşadığınız ərazidə artıq uzun illər boyu
formalaşmış hansı Fəlakət Riskinin azaldılması
tədbirləri mövcuddur?

Fəlakət baş verməsindən öncə siz onun hər hansı
bir əlamaətini bilirsiniz?

Sizin yaşadığınız ərazidə artıq uzun illər boyu
formalaşmış hər hansı bir cavabvermə tədbiri
vardır ki, siz fəlakət baş verən zaman bunu
edirsiniz?

1= Qalın bulud
2= Güclü yağış
3= Çayın güclü axını
4= Su rezervuarlarında suyun səviyy əsinin artması
5= Heyvanların narahat davranışı
6= Torpağın hərəkəti
7= Digər

