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İnkişaf Strategiyası futbolun bəzi əsas sütunlarını ehtiva edir və bu mülahizələr həyata keçirildikdən sonra əhəmiyyətli 
dərəcədə faydalı olacaq. Oğlanlar və qızlar üçün kütləvi futbol və təhsil proqramları, məşqçilik təhsili, infrastrukturun inkişafı 
və klub futboluna sərmayə yatırımına üstünlük verilməsi, şübhəsiz ki, məhsuldar dayanıqlılığa aparacaq, təkmilləşdirilmiş 
proseslələrə malik rəqəmsal ekosistemə müasir idarəetmə yanaşması AFFA komandası daxilində mövcud peşəkarlığı böyük 
ölçüdə tamamlayacaq. Həmçinin davamlılıq və sosial məsuliyyətin əsas sahələri ilə yanaşı, könüllülüyün AFFA üçün xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən sahə kimi qaldığını görmək ürəkaçandır.
 
Bu fəaliyyət - sizin strategiyanız - həmçinin bizim üzvlərimizlə həyata keçirdiyimiz inkişaf təsirinin arıtırılması, qadın futbo-
lunun inkişafı, beynəlxalq rəqabətin artırılması və sonda futbolu bütün dünya üzrə həqiqətən qlobal və cəmiyyətin rifahına 
çalışan vasitə olması üçün mənim “Vizyon 2020-2023”ə böyük dərəcədə uyğundur. Şübhəsiz ki, Sizin gələcəyə baxışınızın 
həyata keçirilməsini təsdiq edən bu mühüm sənəd Azərbaycanda futbolun təbliğinə, populyarlaşmasına və daha da inkişafı-
na, onun qarşıdakı illərdə ölkədə tanınmasına və çiçəklənməsinə, gələcək uğurların əldə olunmasına töhfə verəcək.
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UEFA və Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) illər ərzində möhkəm əlaqələr qurub. Azərbaycanda futbo-
lun inkişafı və cəmiyyətin sosial rifahına fayda verə biləcək potensialından istifadəsi üçün göstərdikləri davamlı zəhmət və 
fədakarlıq münasibəti ilə AFFA-nı təbrik etməkdən məmnunuq. AFFA ölkə daxilində futbolun populyarlığının və kütləviliyinin 
inkişafı və təşviqi istiqamətində əməli addımların həyata keçirilməsində güclü liderlik nümayiş etdirməkdə davam edir. Bakı 
UEFA AVRO-2020-nin hərarətli və qonaqpərvər ev sahibi kimi parladı və bu xüsusi günlərdə xalqın futbola olan sevgisini 
aydın görmək olurdu.
 
UEFA-nın “yaxşı idarəçilik prinsipləri”nin əsas məqsədlərindən biri yalnız bir milli assosiasiyanın və gündəlik futbolun idarə 
olunması deyil, strateji inkişafın zənginləşdirilməsi və dəyərinin artırılması, həmçinin dayanıqlı gələcəyə baxışı və bunun 
əldə edilməsi üçün vacib olan məqsədlərin təyin edilməsinə olan ehtiyacdır. UEFA və onun “Grow” komandası bütövlükdə 
milli assosiasiyanın və Azərbaycanda futbolun inkişafının ilham mənbəyi olan AFFA-nın 2021-2025-ci illər üzrə İnkişaf 
Strategiyasının hazırlanmasında sıx əməkdaşlıq etməkdən məmnundur.
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Əksər sahələrdə olduğu kimi, futbolda da dayanıqlı və hərtərəfli inkişafa 
nail olmaq üçün düzgün hədəflərin müəyyənləşdirilməsi, məqsədlərə doğru 
strateji yol xəritəsinin hazırlanması və bütün bu prosesin zamanla uzlaşdırıl-
ması vacibdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında 2005-2015-ci 
illərdə futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın icrası dövründə ölkəmizdə 
futbolun inkişafı ilə bağlı mühüm işlər görüldü, infrastruktur layihələri icra     
olundu, kütləviliyin təmin olunması və futbol təhsilinin müasir tələblər səviy-
yəsinə çatdırılması prosesində irəliyə doğru böyük addımlar atıldı.  AFFA və UE-
FA-nın birgə əməkdaşlıq çərçivəsində ərsəyə gətirdiyi “GROW 2020” proqramı 
çərçivəsində 2016-2020-ci illər ərzində futbolun ölkədə ən çox izlənilən və 
ən kütləvi idman növü kimi saxlanılması üçün AFFA-nın aktiv fəaliyyəti da-
vam etdi. Son dörd ildə infrastruktur və təhsil layihələrini həyata keçirməklə 
yanaşı, klub futbolunun inkişafı və sağlam rəqabət mühitinin təmin edilməsi 
ilə bağlı ciddi işlər görüldü. Dövlətimizin böyük dəstəyi sayəsində ev sahibliyi 
etdiyimiz UEFA Avropa Liqasının final oyunu, 2021-ci ildə dörd oyununa ev 
sahibliyi edəcəyimiz Avropa Çempionatı, sözsüz ki, ölkə futbolu tarixində ən 
vacib hadisələrdəndir. Hər iki idman tədbiri ölkədə futbolun təbliği ilə yanaşı 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə idman ölkəsi kimi daha da tanıdılmasında böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu proseslərin məntiqi ardıcıllığı olaraq AFFA-nın 
hazırladığı “2021-2025-ci illər İnkişaf Strategiyası”nın ölkə futbolunun inkişa-
fına böyük töhfə verəcəyinə inanıram.

Rövnəq Abdullayev
AFFA-nın prezidenti
























































