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ÖN SÖZÜMÜZ 

Cəmiyyətdə dövlət-din münasibətlərinin sivil normalarla tənzimlənməsi və vicdan azadlığı prinsipinin, 

eləcə də dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun, davamlı dözümlülük mühitinin təmin edilməsi, etnik-mədəni 

müxtəlifliyin qorunub saxlanılması çoxkonfessiyalı və polietnik cəmiyyətlərdə ictimai-siyasi sabitliyi və milli-

mənəvi həmrəyliyi şərtləndirən vacib amillərdəndir. Bu amilləri nəzərə almadan hüquqi, dünyəvi və unitar dövlət 

quruculuğu prosesində uğurlu nəticələrə nail olmaq mümkün deyildir. 

Bu gün bütün dünyada dövlət-din münasibətləri sahəsində önəmli, bir qədər də mürəkkəb məsələlərdən biri 

dövlətin dindən ayrı olması prinsipi çərçivəsində dünyəvi və dini dəyərlərin uzlaşdırılmasında uğurlu həll 

variantının tapılmasıdır. Əslində, dindarlığın ictimai şüurda varlığı “din dövlətdən ayrıdır” prinsipinə zidd deyil, 

çünki dindarlıq da cəmiyyətin mədəniyyət dəyərləri kompleksinə aiddir. 

Ona görə də, dövlətimiz cəmiyyətin demokratik əsaslar üzərində inkişafında dünyəviliklə yanaşı, diniliyin 

də iştirakına maraqlıdır. Ümumiyyətlə, dindarlıqla dünyəviliyin harmonik vəhdəti Azərbaycan xalqının milli 

dövlətçiliyinin fərqləndirici xüsusiyyətlərindəndir. 

Səyyad SALAHLI 

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr əvəzi 
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Bu baxımdan Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan din siyasəti ənənəvi müsəlman 

ölkəsi və çoxkonfessiyalı dünyəvi dövlət olan, həmçinin tarixən bir çox xalqların və etnosların sülh, əmin-amanlıq 

şəraitində yaşadığı ölkə kimi Azərbaycanın müasir dövründə dinlər arasında qarşılıqlı hörmət və etimadı, vahid 

Vətən təfəkkürü ətrafında inteqrasiya və qarşılıqlı mədəni-mənəvi zənginləşmənin, etnik-dini müxtəliflik və ümumi 

milli-mənəvi dəyərlərin inkişafına yüklənmiş bir model formalaşdırmışdır. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan bu modelin, Onun layiqli varisi kimi bu gün Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi, dövlət-din münasibətlərinin beynəlxalq hüquq normalarına 

uyğunlaşdırılması, ölkədəki tolerantlıq mühitinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, tarixi-dini 

abidələrimizin bərpası və s. sadalanan müsbət fəaliyyətlər təkcə dövlətin dinə qayğısı kimi deyil, vətəndaş 

cəmiyyəti quruculuğunda milli-mənəvi dəyərlərə sadiqlik, bağlılıq və bu dəyərləri gələcək nəsillərə deformasiyaya 

uğratmadan ötürmək fəlsəfəsinin əməli təzahürü kimi dəyərləndirilir. 

Dövlətin din siyasətindəki bu uğurlu strategiyanı həyata keçirən bir qurum kimi Azərbaycan 

Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, fəaliyyət proqramının prioritet missiyasının istiqamətləri 

üzrə əqidəsindən asılı olmayaraq vətəndaşların vicdan azadlığı barədə konstitusion hüquqlarının həyata keçirilməsi 

üçün münasib şəraitin yaradılmasını, dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsini, müxtəlif dini etiqadların dini 

qurumları arasında qarşılıqlı anlaşmanın, bir-birinə dözüm və hörmətli münasibətin möhkəmlənməsinə kömək 

edilməsini, dini zəmində qarşıdurma, ayrı-seçkilik hallarının qarşısının alınmasını və bu sahə ilə bağlı digər 

müvafiq tədbirləri həyata keçirtməklə bir sıra müsbət nailiyyətlər əldə olunmuşdur. 

Amma unutmaq olmaz ki, din ideoloji sahədə ən həssas və incə mahiyyətə sahibdir. Ondan siyasi, qrup, 

şəxsi maraqlar naminə istifadə edən, yaxud din pərdəsi altında müxtəlif pozucu fəaliyyətlərə yönələn və bunun 

nəticəsində digər vətəndaşların hüquqlarını pozan, bir sözlə, insanların saf duyğularından öz məkrli məqsədlərini 

həyata keçirtmək istəyənlər də az deyildir. 

Bu mənada Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi, regionda və dünya dövlətləri sırasında tutduğu nüfuzlu yer, bir 

sıra məkrli qüvvələrin ideoloji və siyasi maraqları dini fəaliyyət sahəsində ciddi, ölçülüb-biçilmiş və tarazlaşdırılmış 

strateji planın icrasını tələb edir. 
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Bu baxımdan Dövlət Komitəsi öz qarşısında orta və uzunmüddətli perspektivdə strateji hədəflərini 

müəyyənləşdirərək onlara nail olmaq üçün fəaliyyətini aşağıda sadalanan prioritetlər istiqamətində quracaqdır: 

 

• Vətəndaşların vicdan azadlığının təmin edilməsi; 

• Dini ənənələrin, dözümlülük və tolerantlıq münasibətlərinin qorunması; 

• Tolerantlığın qorunması məqsədi ilə dini mühitdəki radikal elementlərin qarşısının alınması; 

• Dini qurumların dövlət qeydiyyatı məsələsinin təkmilləşdirilməsi və prosesin sürətləndirilməsi; 

• Dini təyinatlı ədəbiyyatın və materialların ekspertizasının aparılması və yayılmasına müvafiq nəzarətin 

həyata keçirilməsi; 

• Dini qurumların fəaliyyətinin milli dövlətçilik maraqlarına və cəmiyyətin sosial problemlərinin həllinə cəlb 

edilməsi; 

• Dini maarifçilik işinin düzgün metodlarla təşkili və gücləndirilməsi; 

• Dini sahədə qanunvericiliyin tətbiqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi; 

• Azərbaycanın dövlət-din münasibətləri modelinin beynəlxalq aləmdə təbliğ olunması. 

  

 Qeyd edək ki, Dövlət Komitəsinin əsas hədəfləri sırasında gənc nəslin düzgün maariflənməsi əhəmiyyətli yer 

tutur. Vətəndaşlarımızın yalnız sağlam dini biliklərlə maariflənməsi hesab edirəm ki, bu sahədə fundamental mahiyyət 

daşıyır və təkcə radikal cərəyanlara qarşı profilaktik metod sayılmır, həm də xurafat və mövhumatın önünü kəsən əsas 

amildir. 

Təbii ki, yaşadığımız qloballaşan dünyada, geniş kommunikativ imkanların mövcud olduğu bir şəraitdə zərərli 

dini bilgilərin qarşısını tam almaq mümkün deyil. Əsas prioritet məsələ zərərli təbliğata qarşı alternativ 

maarifləndirməni həyata keçirmək, məlumatların doğru, düzgün və milli dəyərlərimizə yad olmayan mənbələrdən əxz 

edilməsidir. Nəzərə alsaq ki, milli kimliyin formalaşmasına əsas xidmət göstərən elementlərdən biri dini kimlikdir, 

burada təkcə dövlət qurumu deyil, vahid cəmiyyətin hər bir fərdi olaraq çalışıb ənənəvi dini dəyərlərimizi yad 

ünsürlərdən qorumalıyıq. 

Ümidvaram ki, Dövlət Komitəsinin bu istiqamətlərdə həyata keçirəcəyi strateji fəaliyyət planı öz effektiv 

nəticələrini verəcək və ölkədəki dini durumun sabitliyinə xidmət göstərəcəkdir. Bu işdə Dövlət Komitəsinin 

kollektivinə yüksək əzmkar fəaliyyət və böyük uğurlar arzulayıram. 
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QANUNVERİCİLİK  ÇЯRÇİVЯMİZ 

• Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası; 

• Azərbaycan Respublikasının qanunları; 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

fərman və sərəncamları; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərar və sərəncamları; 

• Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələr; 

• “Azərbaycan Respublikasının Dini 

Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

haqqında” Əsasnamə. 

Azərbaycan 

Respublikasının  

Dini Qurumlarla İş  

üzrə Dövlət Komitəsi   

bu qanunvericilik 

çərçivəsində strateji 

planının icrasını həyata 

keçirir: 

6 



MİSSİYAMIZ 

• Dini fəaliyyət sahəsində vahid dövlət 

siyasətinin həyata keçirilməsi; 

• Dini etiqad azadlığının təmin 

olunması üçün müvafiq şəraitin 

yaradılması; 

• Dövlət-din münasibətlərinin 

tənzimlənməsi və inkişafının təmin 

edilməsi; 

• Müxtəlif dini etiqadların dini 

qurumları arasında qarşılıqlı 

anlaşmanın və bir-birinə dözüm və 

hörmətli münasibətin 

möhkəmlənməsinə kömək edilməsi; 

• Dini zəmində qarşıdurma və ayrı-

şeçkilik hallarının, digər mənfi 

təzahürlərin qarşısının alınması. 

Azərbaycan 

Respublikasının Dini 

Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi bu missiyanı 

həyata keçirir: 
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Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə ölkədəki milli-mənəvi mühitin, eləcə də 

mövcud dini konfessiyalar arasındakı dözümlülük münasibətlərinin, tarixi 

tolerantlıq ənənələrinin qorunmasını təmin etməklə yanaşı, bu  

münasibətlərə təhdid yaradan bütün mənfi təzahürlərin qarşısını almaq 

əzmindədir. 

GЯLЯCЯYЯ BAXIŞIMIZ 
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ЯSAS DЯYЯRLЯRİMİZ 

Liderlik 

• İşçiyə inam və etimad əsasında qurulmuş 

sağlam ambisiyalara, intellektə və 

təşkilatçılığa soykənmək; 

Sяdaqяtlik 

• Millətə və xalqa xidmət etməyi hər şeydən 
üstün tutmaq; 
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Peşяkarlıq 

• Bilik və bacarıqlardan maksimum istifadə 

etməklə xidmət göstərmək; 

• Fəaliyyət və hərəkətlərdə sistemlilik, 

ardıcıllıq və dürüstluk, verilən vədlərə 

sadiqlik gostərmək; 

İnteqrativlik 

• Professionalizm, sağlam muhakimə 

mədəniyyəti və yetkin intellektual potensial 

gostərmək; 

İntellekt 

Cavabdehlik 

• Hədəflərə nail olmaq üçün vəzifə borcunu 
qüsursuz və məsuliyyətlə yerinə yetirmək; 

Qяrяzsizlik 

• Bütün fəaliyyət istiqamətlərində obyektivliyi 
daim qorumaq;  

Şяffaflıq 

• İdarəetməni şəffaf və cəmiyyətə daha açıq 
etmək. 



PRİORİTETLЯRİMİZ 

Vətəndaşların vicdan azadlığının təmin edilməsi 

 

• Dinə münasibətindən asılı olmayaraq vətəndaşların milli 

və beynəlxalq qanunvericiliklə tanınmış vicdan və dini 

etiqad azadlığının təmin edilməsi. Dinin və dindarlığın 

dünyəvi vətəndaş cəmiyyətinə inteqrasiyası və ölkədə 

dini mühitin müsbət tendensiyalara dayanan harmonik 

inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması. 

  

Dini ənənələrin, dözümlülük və tolerantlıq 

münasibətlərinin qorunması 

 

• Azərbaycanın mənəvi-mədəni, ənənəvi tarixi-dini 

ənənələrinin, dinlərarası dialoq və tolerantlıq 

münasibətlərinin qorunması və bu sahədəki potensialın 

gerçəkləşməsinə yönələn müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi.  

Ölkədəki dini plüralizm və 

dindarlığın yüksək 

dinamik inkişafı 

tendensiyası Azərbaycan 

Respublikasının Dini 

Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi qarşısında 

növbəti strateji dövrdə din 

sahəsində dövlət 

siyasətinin məqsəd,vəzifə 

və prinsip istiqamətləri 

üzrə strateji fəaliyyət 

prioritetləri 

müəyyənləşdirmişdir: 
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PRİORİTETLЯRİMİZ 

Tolerantlığın qorunması məqsədi ilə dini mühitdəki  

radikal elementlərin qarşısının alınması 

• Radikal dini qrupların, ekstremist fikirlərin təbliğatçısı olan 

qeyri-ənənəvi dini cərəyan və təriqətlərin dini qurumlara və 

ibadət evlərinə mümkün təsirinin qarşısının alınması, eləcə də 

onların tamamilə zərərsizləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin 

kəmiyyət və keyfiyyət baxımından gücləndirilməsi.   

Dini qurumların dövlət qeydiyyatı məsələsinin  

təkmilləşdirilməsi və prosesin sürətləndirilməsi 

• Dini icması dövlət qeydiyyatından keçməmiş ibadət evlərində, 

xüsusilə aktiv fəaliyyəti ilə seçilən məscidlərdə rəsmi dini 

icmaların formalaşdırılmasına kömək göstərilməsi və dövlət 

qeydiyyatına alınması istiqamətində işin davam etdirilməsi və 

prosesin sürətləndirilməsi. 

 Dini təyinatlı ədəbiyyatın və materialların ekspertizasının  

aparılması və yayılmasına müvafiq nəzarətin həyata 

keçirilməsi 

• Dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), 

audio və video materialların, mal və məmulatların və dini 

məzmunlu başqa məlumat materiallarının dinşünaslıq 

ekspertizasının aparılması, onların istehsalı, idxalı və 

yayılması ilə bağlı nəzarət tədbirlərinin davam etdirilməsi. 
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PRİORİTETLЯRİMİZ 

Dini qurumların fəaliyyətinin milli dövlətçilik maraqlarına və cəmiyyətin  

sosial problemlərinin həllinə cəlb edilməsi 

• Dini icmalarla işin milli dövlətçilik maraqlarına və müasir dövrün tələblərinə uyğun qurulması, 

onların cəmiyyətdə yerinin və rolunun möhkəmləndirilməsi, eləcə də sosial problemlərin həllinə 

cəlb olunması məqsədilə ardıcıl tədbirlərin təşkil olunması. 

Eyni zamanda dini qurumlara münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 

digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunla nəzərdə 

tutulmuş qaydada və hallarda nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi. 

 

Dini maarifçilik işinin düzgün metodlarla təşkili və gücləndirilməsi 

• Dini maarifçilik işinin düzgün metodlarla təşkili, gücləndirilməsi və genişləndirilməsi, milli-

mənəvi dəyərlərin, ölkədəki tolerantlıq mühitinin qorunub-saxlanılması məqsədilə dini icma 

sədrləri, din xadimləri və ilahiyyatçılar üçün istiqamətləndirici təlim kurslarının davam etdirilməsi. 

Dini maarifləndirmə işinin keyfiyyət baxımından gücləndirilməsi və miqyasının genişləndirilməsi, 

bu prosesə sağlam dini icmaların, din xadimlərinin, ilahiyyatçılar və digər mütəxəssislərin cəlb 

olunması. 

Dini maarifçilik işinin aparılmasında böyük rol oynayan və dindar kontingent daxilində ciddi 

ehtiyac hiss edilən dini ədəbiyyatın nəşr edilməsi. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizin formalaşmasında böyük xidmətləri olan, mövcud dini durumun 

tənzimlənməsi, gənc nəslin dini dünyagörüşünün formalaşması və maarifçilik işinin aparılması 

baxımından dini irsinin təbliği böyük əhəmiyyət daşıyan tarixi şəxsiyyətlərimizin və onların zəngin 

dünyagörüşünün yerli və beynəlxalq müstəvidə tanıdılması. 
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PRİORİTETLЯRİMİZ 

Dini sahədə qanunvericiliyin tətbiqi 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

• Dini təyinatlı ədəbiyyatın satışı ilə məşğul olan 

ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrinin fəaliyyətinin 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tənzimlənməsi, 

bu sahədə mövcud vəziyyətə nəzarəti təmin edəcək 

real mexanizmin hazırlanaraq tətbiq olunması. 

Həmçinin, dini ibadət yerlərinin inşası, o cümlədən 

bərpası və əsaslı təmiri ilə bağlı məsələlərin həllinə 

və bu prosesin şəffaflığına xidmət edən 

mexanizmin hazırlanaraq işlək vəziyyətə 

gətirilməsi. 

  

Azərbaycanın dövlət-din münasibətləri modelinin 

beynəlxalq aləmdə təbliğ olunması 

• Azərbaycanın zəngin tolerantlıq ənənələrinin, 

dövlət-din münasibətləri modelinin, dövlətimizin 

dünyada dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoq 

dəstəyinin yerli və beynəlxalq aləmdə təbliği 

məqsədilə layihələrin davam etdirilməsi. 
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HЯDЯFLЯRİMİZ 

Dövlətçiliyimizin dünyəvi əsaslarının, dünyəvi dövlət 

modelinin dindarlar tərəfindən qəbul edilməsinə və əməli 

müstəvidə dəstəklənməsinə nail olmaq 

• Bu hədəfə çatmaq üçün ölkənin dini baxımdan həssas 

olan bölgələrində dindar kontingentlə müvafiq görüşlərin 

keçirilməsi, maarifləndirici broşür və vərəqələrin 

hazırlanıb dini ibadət yerlərində paylanması, ənənəvi dini 

təqvim bayramlarının, mərasimlərin keçirilməsində aktiv 

iştirak etmək. 

  

Dindarlar arasında milli kimlik şüurunun, dövlətçiliyin, 

vətənpərvərlik hissinin möhkəmləndirilməsinə nail olmaq 

• Hədəfə nail olmaq üçün kütləvi dini yığıncaqlar zamanı 

müvafiq təbliğat işlərinin görülməsi ilə bağlı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi. Dindar kontingentin dövlətçilik 

baxımından sağlam mövqe nümayiş etdirməsinə nail 

olmaq üçün nüfuzlu dindarlarla əməkdaşlığı 

gücləndirmək və istiqamətləndirici görüşlər keçirmək. 

Din sahəsinə sosioloji 

yanaşma ictimai və siyasi 

həyatda dinin təzahürlərinin 

nəzərə alınaraq 

qiymətləndirilməsi dinin 

cəmiyyətlə münasibətlərində 

tənzimləyici funksiyanın 

əsas hədəflərini 

formalaşdırmağa imkan 

yaradır. Bu münasibətlə 

Dövlət Komitəsi dövlət 

mənafeləri,  təhlükəsizliyi, 

milli maraqları nəzərə alaraq 

yaxın perspektivdə strateji 

hədəflərini 

müəyyənləşdirmişdir: 

14 



HЯDЯFLЯRİMİZ 

Destruktiv qurupların dindarlardan siyasi 

məqsədlərlə istifadə etmələrinin qarşısını 

almaq. Dindarların dövlətçilik baxımından 

sağlam mövqe nümayiş etdirməsinə nail 

olmaq 

• Hədəfə çatmaq üçün digər dövlət qurumları 

ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində, radikal, 

destruktiv quruplaşmalara qarşı müvafiq 

inzibati tədbirlər həyata keçirmək. Dinin 

siyasiləşməsinin zərərləri haqqında 

maarifləndirməni gücləndirmək. 

  

Müxtəlif dini dünyagörüşə malik dini 

qurumların vahid vətəndaş cəmiyyətində 

inteqrasiyasına nail olmaq 

• Hədəfə nail olmaq üçün müxtəlif dini 

dünyagörüşə malik dini qurumlar arasında 

pozitiv dialoq mühitinin 

genişləndirilməsini təmin etmək, vətəndaş 

cəmiyyətinə inteqrasiya naminə konstruktiv 

əlaqələri intensivləşdirmək. 

15 



MЯQSЯDLЯRİMİZ 

• Dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi və inkişafı, o 

cümlədən Azərbaycanın zəngin tolerantlıq ənənələrinin 

ölkənin daxili və xaricində geniş təbliğatının təmin 

edilməsi, həmçinin ölkəmizin zəngin tolerantlıq mühitinin, 

Azərbaycanda mövcud olan dinlərarası qarşılıqlı hörmət 

prinsiplərinin nümayiş etdirilməsi; 

 

• Regionlarda uşaqların, qızların və gənc qadınların təhsil 

almasının əhəmiyyətinin ictimaiyyətə daha geniş 

çatdırılması, erkən nikahların qarşısının alınması ilə bağlı 

maarifləndirmə işinin aparılması, gənc qadın və qızların 

ölkənin ictimai həyatında iştirakının gücləndirilməsi;  

 

• Əhalinin daha da dolğun maarifləndirilməsi, dini etiqad 

azadlığının təmin edilməsi, tolerantlıq ənənələrinin 

hərtərəfli öyrənilməsinin və bu məqsədlə dini 

dözümsüzlüyün müxtəlif aspektlərinin araşdırılması;  

 

•  Ölkədə gənclərə milli-mənəvi dəyərlərin təbliği və onlar 

arasında ideoloji maarifləndirmənin həyata keçirilməsi; 

16 



MЯQSЯDLЯRİMİZ 

• Müxtəlif dini etiqadların dini qurumları arasında qarşılıqlı 

anlaşmanın, bir-birinə tolerant və hörmətli münasibətin 

möhkəmlənməsinə kömək edilməsi, dini zəmində 

qarşıdurma və ayrı-seçkilik hallarının, digər mənfi 

təzahürlərin qarşısının alınması;  
  

• Dini sahədə xarici ideoloji təsirlərin mənfi təzahürlərini 

nəzərə alaraq, sağlam mənbələr əsasında müntəzəm 

maarifləndirmə işinin aparılması və bu sahədə müvafiq 

koordinasıyasının həyata keçirilməsi; 
  

• Maarifləndirmə işinin həyata keçirilməsində kütləvi 

informasiya vasitələrinin, dini araşdırma mərkəzlərinin, 

gənclər və qeyri hökumət təşkilatlarının  imkanlarından 

istifadə edilməsi; 
  

• Maarifçilik işində dini ədəbiyyatların nəşri ilə yanaşı 

elektron kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından 

istifadə olunması; 

17 



MЯQSЯDLЯRİMİZ 

• Milli-vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması, 

inanclı kontingent daxilində milli dövlətçilik 

işinin gücləndirilməsi;  

 

• Hər hansı dini qrupun vətəndaş 

cəmiyyətindən digərləri tərəfindən təcrid 

olunmasının və yaxud özünü təcridinin 

qarşısının alınması;  

 

• Dini qurumların və bütövlükdə dindarların 

müasir demokratik vətəndaş cəmiyyətinin 

dəyərlərinə bağlılığının təmin edilməsi, 

onların cəmiyyətin quruculuq proseslərinə 

cəlb edilməsi; 

 

• Dini qurumların cəmiyyətin, onun xüsusi 

yardıma ehtiyacı olan təbəqələrinin sosial 

problemlərinin həllinə yönəlmiş ictimai 

fəaliyyətinə şərait yaradılması; 
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• Mötədil dindarlara və dini qrumlara 

dindarlığın ekstremist və destruktiv 

təzahürlərinə qarşı fəaliyyətində yardım 

göstərilməsi; 

  

• Dini təşkilatlar və qruplara bu 

təşkilatlardan və qruplardan kənar 

vətəndaşların dünyagörüşlərinə, 

baxışlarına dözümlü münasibət 

göstərməsinin ardıcıl olaraq aşılanması; 

  

• İstənilən dini qrupun digərlərini 

bərabərhüquqlu, lakin fərqli baxışlar 

sisteminə malik vətəndaş qrupu kimi 

qəbul etməsinə nail olunması; 

  

• Bəzi dindar qruplar tərəfindən din və 

məzhəb fərqlərinin qabardılmasına, bu 

fərqlərin təbliğat vasitəsi kimi istifadə 

olunmasına yol verilməməsi; 



MЯQSЯDLЯRİMİZ 

• Hər hansı bir şəxsin dini və ya 

inancını dəyişdirməyə, ondan 

imtina etməyə və ya açıqlamağa 

birbaşa və dolayı yolla məcbur 

edilməsi halları ilə mübarizə 

aparılması; 

  

• Dinlərarası nifrəti, dini 

ekstremizm ideyalarının, 

dözümsüzlüyün təbliğatına 

yönəlmiş materialların ölkə 

ərazisində yayılmasının qarşısının 

alınması; 

  

• Ayrı-ayrı dini konfessiyalar, 

həmçinin dindarlarla dindar 

olmayanlar arasında əqidə 

müxtəlifliyinə rəğmən vahid 

vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri 

qismində qarşılıqlı əlaqələrin 

inkişaf etdirilməsi, onların 

müxtəlif sosial-ictimai layihələrdə 

birgə fəaliyyətə cəlb olunması. 
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