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BQXK “Robotlar və BHH” 

mövzusunda inşa müsabiqəsi elan 

edir!  

İnşaların qəbulu üçün son tarix:   

30 iyun 2021-ci il  

  

  

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) beynəlxalq humanitar hüquqla (BHH) 
maraqlananlar üçün “Robotlar və BHH” mövzusunda inşa müsabiqəsi elan edir.  

Hər il silahlar getdikcə daha da təkmilləşir, müharibə metodları isə daha da inkişaf 
edir. Bir neçə onillikdir ki, dövlətlər və mütəxəssislər bir araya gələrək hərbi 
texnikanın sürətlə inkişaf etməsindən və silahlı münaqişələr zamanı texnologiyanın 
tətbiqindən irəli gələn çağırışlar və Cenevrə Konvensiyaları və onun Əlavə 
Protokollarının bu çağırışlara necə cavab verə bilməsi barədə müzakirələr aparırlar. 
Məsələnin aktuallığını və BHH-nin normalarının möhkəmləndirilməsi üçün səylərin 
daha da artırılmasına ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq, BQXK elmi ictimaiyyəti və 
mütəxəssisləri “Robotlar və BHH” mövzusunda inşa müsabiqəsində iştirak etməyə 
dəvət edir.  

Müsabiqədə iştirak etmək üçün inşaları 30 iyun (daxil olmaqla) 2021-ci il  tarixə 
qədər Təşkilat Komitəsinə göndərmək lazımdır. Müsabiqədə fərdi qaydada iştirak 
etmək tələb olunur. Müsabiqəyə kollektiv işlər qəbul olunmur.   

Müsabiqənin nəticələri 1 sentyabr 2021-ci il tarixdə elan olunacaq və nəticələrə 
müvafiq olaraq qaliblərin müxtəlif dil bölmələri və nominasiyalar üzrə 
mükafatlandırılması nəzərdə tutulur.  

Müsabiqəyə təqdim edilmiş ən yaxşı işləri qiymətləndirən zaman ilk olaraq ideyanın 
orijinallığı, beynəlxalq humanitar hüquq üzrə biliklər və irəli sürülmüş arqumenti 
əsaslandıra bilmək meyarları nəzərə alınacaqdır.    

    

Müsabiqənin keçirilməsi Qaydaları    

1-ci bölmə – Müsabiqənin təşkili    

Maddə 1 – “Robotlar və BHH” inşa müsabiqəsinin (bundan sonra – müsabiqə) təşkilatçısı Beynəlxalq Qızıl Xaç 

Komitəsidir (BQXK) (bundan sonra – Təşkilatçı). 

Təşkilatçı öz mülahizəsinə uyğun olaraq müsabiqənin keçirilməsinə və təqdim edilmiş işlərin qiymətləndirilməsinə 

kənar ekspertləri cəlb edə bilər. 

Maddə 2 – Müsabiqə çərçivəsində bölmələr Azərbaycan, erməni, qazax, qırğız, rus, özbək, ukrayna, türkmən və tacik 

dilləri üzrə müəyyənləşdirilir. Hər bir bölmənin koordinatoru aşağıda qeyd olunub:  
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• Azərbaycan dili bölməsi üzrə – BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyi;   

• Erməni dili bölməsi üzrə – BQXK-nın Ermənistandakı nümayəndəliyi;   

• Qazax dili bölməsi üzrə – BQXK-nın Qazaxıstan Respublikasındakı missiyası;  

• Qırğız dili bölməsi üzrə – BQXK-nın Qırğızıstan Respublikasındakı missiyası;   

• Rus dili bölməsi üzrə – BQXK-nın Rusiya Federasiyası, Belarus və Moldovadakı regional nümayəndəliyi;   

• Özbək, tacik və türkmən dilləri bölməsi üzrə – BQXK-nın Mərkəzi Asiya üzrə regional nümayəndəliyi;  

• Ukrayna dili bölməsi üzrə – BQXK-nın Ukraynadakı nümayəndəliyi.  

Maddə 3 – Müsabiqə ilə bağlı bütün məsələlər, o cümlədən hazırkı Qaydalardan kənaraçıxmalar, onların 

dəyişdirilməsi və ya şərh edilməsi müsabiqənin Təşkilatçısı tərəfindən təsdiqlənir.   

Maddə 4 – Təşkilatçının qərarları qətidir və onlardan şikayət oluna bilməz.   

2-ci bölmə – Müsabiqə iştirakçıları 

Maddə 5 – Müsabiqədə yaşından, peşə fəaliyyətindən və yaşadığı ölkədən asılı olmayaraq, hazırkı Qaydalara uyğun 

olaraq inşanı və ərizə formasını (1 saylı Əlavə) təqdim etmiş hər kəs iştirak edə bilər. Müsabiqə iştirakçısı seçdiyi dil 

bölməsi çərçivəsində yalnız bir inşa təqdim edə bilər. Eyni bir iştirakçı inşa və ərizəni müxtəlif dil bölmələri üzrə 

göndərərsə, birinci göndərilmiş inşa qiymətləndiriləcəkdir. 

Maddə 6 – Müsabiqədə fərdi qaydada iştirak etmək tələb olunur. Müsabiqəyə kollektiv işlər qəbul olunmur.   

Maddə 7 – Hər bir şəxs inşanı müstəqil olaraq özü hazırlamalıdır. Müsabiqəyə daha əvvəl dərc edilmiş işlər qəbul 

olunmur. 

3-cü bölmə – İnşanın yazılmasına dair tələblər   

Maddə 8 – Müsabiqədə iştirak etmək üçün inşa  “Robotlar və BHH” mövzusunda yazılmalıdır.  

Maddə 9 – İnşa aşağıdakı tələblərə uyğun olaraq yazılmalıdır:  

• İstinadlar istisna olmaqla maksimum söz sayı – 1000 (“Microsoft Office” proqramı ilə yoxlanılır);  

• İnşa “Microsoft Word” formatında bir faylda göndərilməlidir;  

• Şriftin növü: “Times New Roman”; şriftin ölçüsü: 12;   

• Sətirlərarası interval: 1,5;   

• İstinadlarda şriftin növü: “Times New Roman”; şriftin ölçüsü: 10;   

• Səhifə kənarları: bütün perimetr üzrə 2 sm;  

• Müsabiqəyə təqdim olunmuş iş orijinal olmalıdır. Plagiat və digər işlərdən istifadə zamanı müəllifə 

istinad etməyən işlər müsabiqəyə qəbul olunmur.   

Maddə 10 – İnşalar Azərbaycan, erməni, qazax, qırğız, rus, özbək, ukrayna, tacik və ya türkmən dillərində yazılmalıdır.   

Maddə 11 – Artıq təqdim edilmiş inşalarda edilmiş dəyişikliklər qəbul edilməyəcəkdir.   

3-cü bölmə – İşlərin göndərilməsi 

Maddə 12 – İnşa və ərizə “Microsoft Word” formatında iki faylda mövzu yerində müvafiq dil bölməsi və iştirakçının 

soyadı, adı göstərilməklə (nümunə: “rus dili, İvanov İvan”) bir elektron məktubla  verilmiş elektron poçt ünvanına 

göndərilməlidir: icrc.competition@gmail.com 

Maddə 13 – Faylların adına qoyulan tələblər:  

1) İnşa faylının adında müsabiqə iştirakçısının soyadı, adı və vergüllə ayrılmaqla “inşa” sözü qeyd olunmalıdır 

(nümunə: “İvanov İvan, inşa”)  

2) Ərizə faylının adında müsabiqə iştirakçısının soyadı, adı və vergüllə ayrılmaqla “ərizə” sözü qeyd olunmalıdır 

(nümunə: “İvanov İvan, ərizə”)  

Maddə 14 – İşlərin qubulu üçün son tarix – 30 iyun 2021-ci il (20:00, UTC).   

4-cü bölmə – Müsabiqənin keçirilməsi   

Maddə 15 –  Müsabiqəyə təqdim edilmiş inşalar aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndiriləcəkdir:   

• İdeyanın orijinallığı və əsaslandırılması;    

• İnşanın məzmununun müsabiqənin mövzusuna uyğun olması;   

• Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə biliklər;    

• Birbaşa mənbələrlə  işləmək və elmi istinad etmək bacarığı;   

• Öz mövqeyini əsaslandırmaq bacarığı;   

• Keyfiyyətli, səliqəli tərtibat və ifadə üslubu;   

Maddə 16 – Bu Qaydalara əməl etməyən iştirakçılar Təşkilatçının qərarı ilə müsabiqədən kənarlaşdırıla bilərlər.   
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5-ci bölmə – Qaliblərin seçilməsi və mükafatlandırma   

Maddə 17 – Təşkilatçı 1 sentyabr 2021-ci il tarixdə müsabiqənin nəticələrini elan edir və elektron poçt vasitəsilə 

bütün iştirakçılara məlumat göndərir. Müsabiqə ilə bağlı bütün məlumatlar BQXK-nın internet səhifəsində 

yerləşdiriləcəkdir.  

Maddə 18 – Təqdim edilmiş inşaların keyfiyyətindən və sayından asılı olaraq müsabiqənin bölmələr üzrə 

koordinatorları öz seçimlərinə uyğun nominasiyaları müəyyən etmək hüququnu özlərində saxlayırlar. 

Nominasiyaların təqribi siyahısı bu Qaydaların növbəti maddəsində göstərilir.      

Maddə 19 – Müsabiqənin qalibləri və mükafatçıları müxtəlif dil bölmələrində bir neçə nominasiya üzrə seçilə bilərlər:  

• Məktəblilər arasında ən yaxşı iş;  

• Tələbələr arasında ən yaxşı iş;  

• Gənc tədqiqatçılar arasında ən yaxşı iş;  

• Müəllimlər və (və ya) mütəxəssislər arasında ən yaxşı iş.   

Maddə 20 – Müsabiqənin bölmələr üzrə koordinatorlarının qərarına əsasən müsabiqənin qalibləri və mükafatçıları 

müxtəlif nominasiyalar üzrə aşağıdakı mükafatlara layiq görülə bilərlər:   

• BQXK-nın regional tədbirlərindən birində iştiraka dəvət almaq və bütün xərclərin qarşılanması;   

• Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə ədəbiyyat;  

• İnşanın elmi jurnalda nəşrinə dəstək;  

• Müsabiqənin bölmələr üzrə koordinatorlarının mülahizələrinə əsasən beynəlxalq humanitar hüquq üzrə yay 

məktəblərinin birində iştirakla bağlı bütün xərclərin qarşılanması;  

• Müsabiqənin bölmələr üzrə koordinatorlarının mülahizələrinə əsasən digər mükafatlar.   

Maddə 21 – Müsabiqəyə təqdim edilmiş iş olduqca yüksək keyfiyyətli olarsa, Təşkilatçının qərarına əsasən qalib(lər), 

həmçinin müsabiqənin ən yüksək mükafatına da (qalib elan edilmiş inşanın Qızıl Xaçın beynəlxalq jurnalında 

(Cambridge University Press, Scopus) zərurət olduqda ingilis dilinə tərcümə olunaraq nəşrinə dəstək) layiq görülə 

bilər.   

6-cı bölmə – Digər müddəalar 

Maddə 22 – Esse və ya ərizə təqdim etməklə iştirakçı onun ərizəsində göstərilmiş fərdi məlumatların qüvvədə olan 

yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq emal olunmasına razılıq verir və həmçinin inşa da daxil olmaqla təqdim edilmiş 

materialların BQXK-nın internet səhifəsində dərc olunmasına icazə verir. Fərdi məlumatların mühafizəsi məqsədilə 

iştirakçıya, onun fərdi məlumatlarının müsabiqənin keçirilməsi, daha sonra onunla əlaqə saxlamaq üçün kimliyinin 

müəyyənləşdirilməsi və Qaydalara əməl edib-etmədiyini müəyyənləşdirmək üçün toplanıldığı barədə məlumat 

verilir. Fərdi məlumatların sahibi olan iştirakçının yazılı müraciəti əsasında ona məxsus fərdi məlumatlar Təşkilatçının 

məlumat bazasından silinə bilər. 

  

    

Müsabiqənin müddəti 
30 iyun 2021-ci il – inşaların təqdim olunması üçün son gün 

1 sentyabr 2021-ci il – BQXK-nın internet səhifəsində müsabiqənin qalibləri və mükafata layiq görülənlər barədə 
məlumatların elan olunması: https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach.   

Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizəni necə təqdim etməli  
Müsabiqədə iştirak etmək üçün tələb olunan bütün sənədlər 30 iyun 2021-ci il tarixdən gec olmayaraq göstərilmiş 

elektron poçt ünvanına göndərilməlidir: icrc.competition@gmail.com.    

Elektron məktubun “mövzu” hissəsində dil bölməsini, iştirakçının soyadını və adını qeyd etmək lazımdır 

(nümunə: “rus dili, İvanov İvan”).   

Müsabiqədə iştirak etmək üçün tələb olunan sənədlər:   

• 1 ərizə faylı (1 saylı Əlavə)   

• 1 inşa faylı (Hazırkı Qaydalara uyğun olaraq tərtib edilmiş)    
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Göndərilən hər bir faylın adında iştirakçının soyadı və adı, o cümlədən vergüllə ayrılmaqla müvafiq olaraq 

“inşa”/“ərizə” sözləri qeyd olunmalıdır (nümunə: “İvanov İvan, inşa”; “İvanov İvan, ərizə”). Bütün ərizələr elektron 

qaydada yığılmalıdır.  
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Müsabiqənin keçirilməsi Qaydalarına 1 saylı Əlavə  
  

Ərizə 
S.A.A. 

 

 

 

Doğum tarixi 

 

 

 

Yaşadığı ölkə, şəhər 

 

 

 

İştirakçının statusu 

(məktəbli, tələbə, elmi işçi, müəllim vəs.) 

 

 

Kurs və ixtisas (aiddirsə) 

 

 

Təhsil müəssisəsi, fakültə (institut)/Təşkilat 

(aiddirsə) 

 

 

 

Elektron poçt ünvanı 

 

 

 

Əlaqə nömrəsi 

 

 

 

Müsabiqə barədə məlumatı necə əldə 

etmisiniz? 

 

 

Müsabiqənin keçirilməsi Qaydalarının 22-ci 

maddəsinə əsasən sizə məxsus fərdi 

məlumatların emal olunmasına, 

saxlanılmasına və istifadə olunmasına 

razılıq verirsinizmi?  

 

 
Bu ərizəni təqdim etməklə siz Müsabiqənin keçirilməsi Qaydaları ilə yaxından tanış 
olduğunuzu təsdiq edir və bu Qaydalara uyğun olaraq müsabiqədə iştirakınıza 
razılıq verirsiniz.   


