
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 

gender bərabərliyinin təbliğ olunması ilə bağlı 

həyata keçirdiyi tədbirlər haqqında məlumat (2010-2021-ci illər) 

2010-cu il 

  Əhalinin hüquq düşüncəsinin və hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, ayrı-
seçkiliyin qadağan edilməsi, sülh və dözümlülük mədəniyyətinin təbliği məqsədilə Bakı 
şəhərində, eyni zamanda regionlarda (Beyləqan, Ağcabədi, Ağsu, Şamaxı, Goranboy, 
Bərdə, Şəmkir, Gədəbəy) yerləşən məktəblərdə şagirdlər üçün mühazirələr keçirilmişdir.  

Əhalinin insan hüquqları, o cümlədən, qadın hüquqları haqqında məlumatlılığının 
artırılması məqsədilə insan hüquqları, o cümlədən, qadın hüquqlarından bəhs edən  
video çarx hazırlamışdır.Gənc nəslin bu mövzular haqqında ətraflı 
məlumatlandırılmasının məqsədəuyğun olduğunu nəzərə alaraq  video çarx regional 
televiziyalarda və gənclərin çox olduğu ictimai yerlərdə nümayiş olunmuşdur. 

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələrdə  gender siyasətinin 
həyata keçirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Yerli özünüidarətmə 
orqanlarında qadınların rolu” adlı Konfrans keçirilmişdir.  

 Qadınların qərarqəbuletmədə rolunu artırmaq, yerli qadınlar tərəfindən irəli 
sürülən sülh təşəbbüslərinə və yerli səviyyədə münaqişələrin həllinə yönəlmiş 
proseslərə dəstək vermək məqsədilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1325 saylı 
Qətnaməsinin 10 illiyinə həsr edilmiş “Nailiyyətlər, Perspektivlər ” mövzusunda  İsveçin 
“Kvinna till Kvinna” fondunun dəstəyi ilə Konfrans keçirilmişdir.Konfransın sonunda 
beynəlxalq təşkilatlara və Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət oxunmuşdur.  

  “Cəmiyyətdə formalaşmış gender stereotiplərinin aradan qaldırılmasında KİV-
lərin rolu” mövzusunda Dəyirmi masa keçirilmişdir.Tədbirin məqsədi qadın 
problemlərinin və gender məsələlərinin kütləvi informasiya vasitələrində daha geniş 
işıqlandırılmasına, cəmiyyətdə yaranmış stereotiplərin aradan qaldırılmasında və əhali 
arasında maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsində kütləvi informasiya 
vasitələrinin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinə nail olmaq idi. 

 

2011-ci il 

        İnsan hüquqları sahəsində maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində 
Respublikanın regionlarında (Salyan, Biləsuvar, Neftçala, Şirvan, Hacıqabul və Quba 
rayonlarında) “Gənc nəslin sağlam düşüncə tərzinin və humanizm prinsiplərinin inkişaf 
etdirilməsi” mövzusunda layihə həyata keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində iştirakçılara 
özünüdərketmə, gender mədəniyyəti, tolerantlıq haqqında məlumat verilmişdır. 
 

 Təhsildə gender stereotiplərinin aradan qaldırılması sahəsində maarifləndirmə 
işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə regionlarda (Şəki, Zaqatala, Gəncə, Qazax) 
“Gender bərabərliyinin (kişi və qadınların) təminatları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun tətbiq olunması istiqamətində təlimlər keçirilmişdir. 
Təlimlərin əsas məqsədi regionlarda gender məsələləri, gender həssaslığı, gender 
bərabərliyi, praktiki və hüquqi biliklərin artırılması, eyni zamanda maarifləndirmə işini 
gücləndirməklə gender mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsidir. 

 



 Respublikanın bir sıra rayonlarında (Tovuz, Lənkəran, Biləsuvar, Zaqatala, 
Göyçay, Şabran, İmişli) “Qadın məsələləri üzrə maarifləndirmə tədbirləri” mövzusunda 
silsilə dəyirmi masalar həyata keçirilmişdir. Proqram çərçivəsində Qadınlara Qarşı Ayrı-
seçkiliyin Bütün formalarının Ləğv edilməsi haqqında Konvensiyadan irəli gələn 
öhdəliklər, milli gender prioritetləri, məcburi köçkün və qaçqın qadınların problemləri, 
qadınların sağlamlığı və məşğulluq imkanları kimi məsələlər müzakirə olunmuşdur. 

2012-ci il 

 Gender Bərabərliyi  və Qadın Təşəbbüsləri İB, Avropa Komissiyası və ACİ-YF 
İnsan Hüquqları və İdarəçilik Proqramı (Macarıstan) ilə birgə  2 illik  “Məişət zorakılığı 
barəsində məlumatlandırma kampaniyası” layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihə 
çərçivəsində regionlarda gender məsələləri sahəsində fəaliyyət göstərən QHT şəbəkəsi 
üzvlərindən ibarət Gender və İnkişaf Mərkəzləri, həmçinin qaynar xətt yaradılmışdır. 

 ABA CEELİ Azərbaycan təşkilatı ilə birgə “Azərbaycanda qadın hüquqları və 
gender stereotipləri” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilmişdir. Dövlət qurumlarının, 
ekspertlərin və ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbir zamanı ölkədə 
qadın hüquqları ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilmiş, mövcud problemlərin həlli ilə bağlı 
təkliflər verilmişdir. 

Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin dəstəyi ilə birgə “Qadın hüquqları 
üzrə bələdçi” kitabı hazırlanmışdı ilə birgə nəşr etdirdiyi kitabın təqdimatına həsr edilmiş 
tədbir 23 oktyabr 2012-ci ildə keçirilmişdir. Dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələrinin, eləcə də hüquqşünasların iştirak etdiyi tədbirdə kitabın qadınların öz 
hüquqları barəsində məlumatlılığının artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacağı, eyni 
zamanda bu sahədə fəaliyyət göstərən  qurumların işində yardımçı olacağı 
vurğulanmışdır. 

Qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin ləğvi üzrə BMT Komitəsinə hökumət hesabatına 
alternativ hesabatın hazırlanması, təqdim olunması, bununla bağlı məlumatların 
toplanması, fərdi şikayətlər proseduru və s. məsələləri əhatə edən təlim modulu 
hazırlanmışdır. Təlim modulu ilk dəfə olaraq hazırlanmış və 4 təlimdən ibarət olmuşdur. 
Modul üzrə təlimin təşkili, həmçinin Konvensiya və fakültativ protokolun da daxil edildiyi 
vəsait hazırlanmış və nəşr edilmişdir. Nəşrə CD formatında təlim modulu da daxil 
edilmişdir.  

BMT-nin “Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi” 
haqqında Konvensiyası  (CEDAW)   üzrə ictimaiyyətin məlumatlandırılması  
məqsədilə  Respublikanın regionlarında “CEDAW-Fəaliyyətdə” mövzusunda qadınlar 
arasında maarifləndirici seminarlar keçirilmişdir. Respublikanın 4 bölgəsini (Zaqatala- 
Balakən, Quba-Xaçmaz, Yevlax-Bərdə, Astara-Lənkəran) əhatə edən seminarlarda 
Konvensiyanın  (CEDAW) qəbul edilmə tarixi və qəbul edilmə səbəbləri haqqında 
məlumat verilmiş, konvensiyanın  bəndləri müzakirə edilmişdir.   

Bölgələrdə  yayımlanan Televiziya kanallarında (Lənkəran və Yevlax şəhərləri, 
Xaçmaz rayonu) "Qadınlara Qarşı ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi" 
(CEDAW) Konvensiyasının hər bir maddəsi müzakirə olunaraq yayımlanmışdır. 

          Azərbaycanın 5 bölgəsində: Şəmkir, Gədəbəy, Lerik, Xızı, Qobustan rayonlarında   
qadınlar arasında liderliyin inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Qadın hüquqları və gender 
bərabərliyi” mövzusunda təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə iştirakçılara qadın hüquqları 
və  gender bərabərliyi sahəsində beynəlxalq və milli qanunvericilik barədə məlumat 
verilmişdir.  



 Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə birgə Azərbaycan qadın 
bələdiyyə üzvləri üçün “DAYAQ” Mentorluq Proqramının icrasına başlanılmışdır. Ilk 
mərhələdə Abşeron rayonu, Bakı şəhəri Qaradağ rayonu və Sumqayıt şəhərindən olan 
qadın bələdiyyə üzvləri ilə görüşlər keçirilmiş, proqramda iştirak etmək istəyən stajorlar 
seçilmişdir. Daha sonra ictimai-siyasi həyatda fəal olan qadınlar arasından mentorlar 
müəyyənləşdirilmiş və ictimaiyyətə layihə ilə bağlı məlumat verilmişdir. 

2013-cü il 

Azərbaycan Qadınlarının IV Qurultayı keçirilmişdir. Qurultay ərəfəsində  
Respublikanın şəhər və rayonlarında hesabat – seçki konfransları keçirilmişdir. 
Konfranslarda 85  rayon və şəhər üzrə, statistik məlumatlara əsasən, 22 500 nəfər 
qadın iştirak etmiş, bunlardan 1803 nəfəri Qurultaya nümayəndə seçilmişdir.Tədbirdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qurultay iştirakçılarına müraciəti oxunmuş, eyni 
zamanda, qadınların AR Prezidentinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciəti və Qurultayın 
Qətnaməsi müzakirə edilərək qəbul edilmişdir. Qətnamədə qadınların məşğulluğunun 
artırılması, kəndli qadınların sosial statusunun yüksəldilməsi, ana və uşaqların sosial 
müdafiəsi və s. xidmətlərin inkişafı dəstəklənmişdir. 

 
 “DAYAQ” Mentorluq Proqramı çərçivəsində bələdiyyə üzvü olan qadınların 

ictimai məlumatlandırma mövzusunda təlimatlandırılması məqsədilə təlim-seminarlar 
keçirilmişdir. 
          Layihə çərçivəsində eyni zamanda qadınların qərar qəbuletmə prosesində 
təşəbbüskarlığının və siyası iştirakının gücləndirilməsi məqsədilə “Azərbaycanda yerli 
idarəetmədə qadın liderliyinin gücləndirilməsi” mövzusunda Konfrans  keçirilmişdir. 
Tədbirdə  yerli özünü idarəetmədə təmsil olunan qadınlar üçün hazırlanmış “Fəal ol” adlı 
Praktik Fəaliyyət Kitabçasının təqdimatı olmuşdur. Kitabça yerli özünü idarəetmədə 
təmsil olunan qadınların yaşadıqları icmalarda öz layihərini həyata keçirmək üçün 
istiqamətləndirici və təşviq edən 15-dən çox müxtəlif fəaliyyətlərini özündə əks etdirir. 
Almaniyadan gələn nümayəndə heyətinin də iştirak etdiyi Konfransın sonunda 
“Çərçivədən kənar” adlı multimedia sərgi keçirilmişdir.  

 
Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə birgə həyata keçirilən “Qadın 

hüquqları” layihəsi çərçivəsində “Qadın hüquqları üzrə Bələdçi” kitabı hazırlanıb nəşr 
edilmişdir. Kitabda ailə münasibətlərində qadın hüquqları, məişət zorakılığı və s. 
mövzular öz əksini tapmışdır. Bu kitabın qadınların hüquqi baxımdan 
maarifləndirilməsində rolunu nəzərə alaraq regionlarda (Qəbələ, İsmayıllı,  Bərdə, 
Ağdam, Zaqatala  Hacıqabul) “Qadın hüquqları” mövzusunda seminarlar keçirilmişdir. 

 
2014-cü il 

      
       Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Yeni Azərbaycan 

Partiyası ilə birgə “Ailə, öhdəlikləri olan işçilərin hüquqları” mövzusunda Dəyirmi Masa 
keçirmişdir. Tədbidə AR-nın 2010-cu ildə qoşulduğu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Ailə 
öhdəlikləri olan işçilər: kişi və qadın işçilər üçün bərabər rəftar və bərabər imkanlar 
haqqında" 156  və "Analığın mühafizəsi haqqında" 183 saylı beynəlxalq sənədlərdən 
irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, əmək sahəsində qadın və kişilərin bərabərliyi, 
eləcə də ananın və uşağın sağlamlığına, təhlükəsizliyinə şərait yaradılması kimi 
məsələlər müzakirə olunmuşdur. 
 
          Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi YAP ilə birgə qadınların 
Respublikanın ictima-siyasi, sosial-mədəni həyatında fəallığının və dövlət qadın 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olan qadınların qərarqəbulu səviyyəsində 



təmsilçiliyinin artırılması, gender bərabərliyinin təmin edilməsi məqsədilə regionlarda 
görüşlər keçirmişdir.  “Bələdiyyə və Qadın” adlı buklet çap olunmuş, əhaliyə 
paylanılmışdır. Görüşlərin keçirilməsi üçün Respublikanın 10 şəhər və rayonu 
(Gədəbəy, Siyəzən, İmişli, Yardımlı, Ağstafa, Zərdab, Oğuz, İsmayıllı, Hacıqabul rayonu 
və Sumqayıt şəhəri) regional mərkəz kimi seçilmişdir. Görüşlərdə ümumilikdə 60 rayon 
və şəhərdən olan 2500-ə yaxın nümayəndə iştirak etmişdir. 
 
          Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatı üzrə Xüsusi Proqram (SPECA) 
çərçivəsində qadın sahibkarlığın inkişafı üzrə Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. Tədbir 
üç sessiyada davam etmiş, I sessiyada Qadın sahibkarlar və biznes razılaşmaları: 
müxtəlif  istiqamətlər, II sessiyada Qadınlar və sosial sahibkarlıq: regionlarda sosial 
təcridetmə, III sessiyada Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatı üzrə Xüsusi Proqram  
çərçivəsində Potensial İnkişaf üzrə ethiyaclar və s.  mövzular Konfransın gündəmində 
müzakirə olunmuşdur.  
         
         İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına Üzv Dövlətlərin İnkişafında Qadınların rolu 
mövzusunda Nazirlərin V  Konfransı keçirilmişdir.  Tədbirdə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin adından  bəyanat səsləndirilimişdir.  Dörd Sessiyadan ibarət olan 
Konfransın sonunda  Bakı Bəyannaməsi qəbul olunmuşdur. 
Üzv Dövlətlərin OPAAW (Qadınlarin irəli çəkilməsində İKT Fəaliyyət Planı) çərçivəsində 
göstərilən sahələr üzrə əldə edikləri inkişaf, eləcə də OPAAW-ın icra mexanizmlərinə 
dair  bəyanatları: 

 Qadınların səlahiyyətləndirilməsi; yoxsulluğun aradan qaldırılması, davamlı inkişafın 
əldə olunması, adekvat resursların artırılması, gender bərabərliyinə nail olmaq üçün 
dəstəyin göstərilməsi; 

 Qərar qəbul etmə mexanizmlərində qadınların iştirakının artırılması; 

 İnkişaf etmiş səhiyyə, təhsil və  yüksək iştirak daxil olmaqla cəmiyyətdə qadınlar üçün 
bərabər imkanların təmin edilməsi; 

 Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə də daxil olmaqla bütün ayrı-seçkilik  formalarının 
aradan qaldırılması; 

 İnkişaf Göstəriciləri və fəaliyyət yönümlü tətqiqatlar. 
 
 

2012-ci ildən etibarən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə birgə 
“DAYAQ” Mentorluq Proqramı çərçivəsində bələdiyyə üzvü olan qadınların (stajorların) 
ictimai məlumatlandırma mövzusunda təlimatlandırılması məqsədilə təlim-seminarlar 
keçirilmişdir. 

Yerli özünü idarəetmədə təmsil olunan qadınlar üçün   hazırlanan “Fəal ol” adlı 
Praktik Fəaliyyət Kitabçasının və  “Qadın hüquqları üzrə Bələdçi” kitabının təbliği 
məqsədilə Bakı şəhərində və regionlarda təlimlər keçirilmişdir. Eyni zamanda  Qax, 
Balakən, Zaqatala rayonlarından və Şəki şəhərindən olan bələdiyyə üzvü  qadınların 
Konfransı keçirilmişdir.  
 
      Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatı, BMT-nin Əhali Fondu və Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyası ilə birgə  
“Məişət zorakılığı qurbanı olan qadınların sosial-iqtisadi gücləndirilməsi və gender 
məsələləri üzrə maarifləndirilməsi” adlı layihə həyata keçirmişdir.  Layihənin məqsədi 
qadınların sosial-iqtisadi potensiallarının genişləndirilməsi, məişət zorakılığının 
qurbanları üçün istinad mexanizminin gücləndirilməsi və cəmiyyətdə gender 
məlumatlılığının artırılması vasitəsilə qadınlara qarşı ailədaxili zorakıığın qarşısının 
alınmasından ibarət olmuşdur.  Layihə çərçivəsində  keçirilən təlim-seminarlarda məişət 



zorakılığına məruz qalmış qadınlarla bərabər, ucqar  kənd və qəsəbələrdə yaşayan 
qadınlar da iştirak etmişdir. 
 
2015-ci il 
     Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyası ilə birgə “Gənclərin peşə seçiminin gender aspekləri” adlı Konfrans 
keçirmişdir.  Tədbirdə gənclərin peşə seçimində qarşılaşdıqları problemlər, məşğulluq, 
gənclərin idmanda, sosial həyatda inkişafı və digər mövzular üzrə ətraflı müzakirələr 
keçirilmişdir.  

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “Vətəndaşların Sosial 
Rifahının Gücləndirilməsinə Dəstək” İctimai Birliyi və Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Sabunçu rayonunda yerləşən orta məktəblərdə son dövrün aktual 
problemləri olan erkən nikah, qadın alveri, təhsildən yayınma halları, reproduktiv sağlamlıq, 
məişət zorakılığı və qadın hüquqları mövzularında valideyn, müəllim, şagird kollektivinin 
iştirakı ilə maarifləndirici görüşlər keçirilmişdir. 

2012-ci ildən etibarən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə birgə 
həyata keçirilən “DAYAQ” Mentorluq Proqramı çərçivəsində yerli özünü idarəetmədə təmsil 
olunan qadınlar üçün   hazırlanan “Fəal ol” adlı Praktik Fəaliyyət Kitabçasının təbliği və 
«Səmərəli Ünsiyyət» mövzusunda məlumatlandırma məqsədilə regionlarda  təlim-
seminarlar keçirilmişdir. 

 
 

       Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Almaniya Beynəlxaq 
Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə birgə bələdiyyələrdə yeni təmsil olunan qadınların fəaliyyətini 
dəstəkləmək məqsədilə “Yerli idarəetmədə qadın liderliyinin təşviqi üçün strategiyalar” adlı 
Konfrans keçirmişdir. Konfransın keçirilməsində məqsəd yerli özünüidarəetmə 
orqanlarında – bələdiyyələrdə qadınların rolunu müəyyənləşdirmək, onların diqqətini 
ərazidə aparılan quruculuq, abadlıq işləri ilə yanaşı sosial məsələlərə, ailə, qadın və 
uşaqların problemlərinin həlli məsələlərinə yönəltmək olmuşdur.  Konfrans bələdiyyə üzvü 
olan qadınlara liderlik bacarıqlarının gücləndirilməsi üçün strategiyaların müzakirəsi və 
mübadiləsi imkanı yaratmışdır. Həmçinin Konfransda beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 
qadın bələdiyyə liderlərinin qarşılaşdığı spesifik problemlər və yerli siyasətdə onların 
liderlik potensialının gücləndirilməsi üçün müxtəlif strategiyalar müzakirə olunmuşdur. 
 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 
ilə birgə Sabunçu rayonu Nardaran qəsəbəsində yerləşən 295 saylı məktəbdə Beynəlxalq 
Qızlar Gününə həsr olunmuş tədbir həyata keçirmişdir.Tədbirdə erkən nikah, qızların 
təhsildən yayınma halları, insan alveri, reproduktiv sağlamlıq, qadın hüquqları haqqında 
tədbir iştirakçılarına məlumat verilmişdir. 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi CEDAW Komitəsinin 
tövsiyələrinin müzakirəsinə həsr olunmuş “CEDAW: Azərbaycanda Qadınlara Qarşı Ayrı-
seçkiliyin Bütün Formalarına YOX deyək! ” adlı  Dəyirmi Masa keçirmişdir. Tədbirdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 dekabr 2014-cü il tarixli 903 saylı sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarının ləğv olunması üzrə Komitəsinin 60-cı sessiyasında  Azərbaycan Respublikasını 
təmsil etmiş nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.  

  Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi BMT-nin Əhali Fondunun  
təşkilatçılığı ilə birgə “Məişət zorakılığının qarşısının alınması” mövzusuna həsr olunmuş 
Beynəlxalq Konfrans  keçirmişdir.Konfransda məişət zorakılığının qurbanları üçün istinad 
mexanizminin gücləndirilməsi, qadınların sosial-iqtisadi potensiallarının genişləndirilməsi, və 
cəmiyyətdə gender məlumatlılığının artırılması vasitəsilə məişət zorakılığın qarşısının 
alınması, zorakılığın səbəblərinin araşdırılması və təhlil edilməsi, zorakılıq qurbanlarının 



müdafiəsi və müvafiq yardımlarla təmin edilməsi üzrə fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və 
digər mövzularda müzakirələr aparılmışdır. 

 
     2013-cü ildən etibarən həyata keçirilən “Cənubi Qafqazda Avropa Standartlarına 

Hüquqi Yaxınlaşmanın Dəstəklənməsi” Regional Proqramı üzrə “Qadın hüquqları” adlı 
layihə keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində “Məişət zorakılığı və qadın hüquqları” mövzusunda 
regionlarda (Şamaxı, Daşkəsən, Mingəçevir, Yevlax, Balakən, Sumqayıt) seminarlar 
keçirilmişdir. 

 
2016-cı il 

           Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi  Azərbaycan Mikromaliyyə 
Assosiasiyası ilə birgə “Azərbaycan regionlarında qadın mütəxəssislərin hazırlanması və 
qadın sahibkarların inkişafı” layihəsi çərçivəsində  “Maliyyə savadlığı” və “Biznesinə başla və 

onu inkişaf etdir” adlı təlimlər həyata keçirmişdir. “Maliyyə savadlılığı”  üzrə təlimlərin  əsas 
məqsədi maliyyə savadlılığının əsasları barədə zəruri biliklərin verilməsi, “Biznesinə başla və 
onu inkişaf etdir” təliminin əsas məqsədi kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan və ya məşğul 
olmaq istəyən qadınlara biznes ideyasının yaradılmasında və biznes planın hazırlanmasında 
dəstək olmaqdır. Təlimlər Ağdaş, Quba, Göyçay, Şəmkir, Zaqatala rayonlarında,  Gəncə və 
Mingəçevir şəhərlərində keçirilmişdir.  
 
         2012-ci ildən etibarən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə birgə 
həyata keçirilən  “DAYAQ” Mentorluq Proqramı çərçivəsində hazırlanan “Səmərəli Ünsiyyət” 
adlı təlimat kitabçasının təbliği məqsədilə  Bakı şəhərində və regionlarda (Abşeron, Quba, 
Qusar, Xaçmaz, Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, 
Mingəçevir, Yardımlı, Cəlilabad, Astara, Lerik, Biləsuvar, Masallı, Lənkəran, Qəbələ, Şəki) 
təlimlər keçirilmişdir. 
 
        2012-ci ildən etibarən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti  ilə birgə həyata 
keçirilən “DAYAQ” Mentorluq Proqramı çərçivəsində Lənkəran şəhərində və Qazax, Şəmkir, 
Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı rayonlarında seminarlar keçirilmişdir.Seminarlarda 
“Qadın hüquqları üzrə bələdçi” kitabı, “Azərbaycan Respublikasında Məişət Zorakılığının 
Qarşısının Alınmasına dair Qanunvericilik Toplusu” metodiki vəsait kimi iştirakçılara 
paylanılmış, cəmiyyətdə bərabərhüquqlu sistemin formalaşması, zorakılığın qarşısının 
alınması istiqamətində “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu haqqında, həmçinin məişət zorakılığı baş verəndə 
müraciət etmə qaydaları, mühafizə orderi və s. haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdir. 
          Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi ilə birgə “İslamda qadın zorakılığına münasibət” adlı tədbir keçirmişdir. Tədbirin 
keçirilməsində məqsəd islamda qadın kişi bərabərliyi, islam cəmiyyətində qadınının mövqeyi, 
ailə dəyərlərinə və qadınlara qarşı zorakılığa islami münasibətin düzgün qiymətləndirilməsi 
olmuşdur. 
       Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti ilə 
birgə Nizami rayonunda yerləşən 12 saylı tam orta  məktəbdə Beynəlxalq Qızlar Gununə 
həsr olunmuş tədbir həyata keçirmişdir. Tədbirdə iştirakçılara qızların təhsildən yayınma 
halları, insan alveri, reproduktiv sağlamlıq, erkən nikah və onun fəsadları haqqında  məlumat 
verilmişdir. 
       “Gender əsaslı Zorakılığa Qarşı 16 Günlük Fəallıq Kampaniyası” hər il noyabr ayının 25-
də (Qadınlara Qarşı Zorakılıqla Mübarizə üzrə Beynəlxalq Gün) başlayır və 10 dekabra qədər 
(Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü) davam edir. Kampaniya qadınlara qarşı zorakılığın insan 
hüquqlarının pozulması olduğunu vurğulayır. Daha çox “16 Günlük Kampaniya” kimi tanınan 
bu fəaliyyət fərdlər və təşkilatlar tərəfindən bütün dünyada qadınlara və qızlara qarşı 



zorakılığa son qoymağa çağırış etmək üçün birgə strategiya kimi istifadə olunur. İlk dəfə 
1991-ci ildə Qadınların Qlobal Liderliyi İnsititutu kampaniyanın keçirilməsinə başlayıb və 
kampaniya Qadınların Qlobal Liderliyi Mərkəzi tərəfindən koordinasiya edilir. Ailə, Qadın və 
Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, BMT-nin Əhali Fondu, BMT-nin İnkişaf Proqramı,  
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, ABŞ-ın Beynəlxalq 
İnkişaf Agentliyi (USAİD), ABŞ Dövlət Departamentinin Narkotiklər və Hüquqi Mühafizəyə 
dair Beynəlxalq Məsələlər üzrə Bürosu və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin  birgə təşkilatçılığı ilə Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizəyə həsr olunmuş 
“Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq” kampaniyasının açılış konfransı 
keçirilmişdir 
        Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Futuroloqlar Assosasiyası ilə 
birgə Nəsimi rayonu 164 saylı və Ağdam rayonu 42 saylı məktəblərdə 9-11-ci sinif şagirdləri, 
valideyn və müəllim kollektivinin iştirakı ilə maariflədirici tədbirlər həyata keçirmişdir.Tədbir 
“Qadınlara qarşı zorakılığa YOX deyək” mübarizə kampaniyasına həsr olunmuşdur.Tədbirdə 
erkən nikah hallarının aradan qaldırılması,  qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən məişət 
zorakılığına qarşı mübarizə yolları, bu sahədə mövcud yerli və beynəlxalq qanunvericilik, 
Komitə tərəfindən həyata keçirilən müvafiq layihələr barədə məlumat verilmişdir. 
 
 2017-ci il 

 
       Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Tərtər rayonunda Azərbaycan  
Respublikasının  Dövlət  Müstəqilliyinin   bərpasının  25 illiyi və “8 Mart Beynəlxalq Qadınlar 
Günü” münasibəti ilə “Müstəqilliyin bərpasında qadınların rolu” adlı tədbir 
keçirmişdir.Tədbirdə Ağdam, Füzüli, Goranboy, Tərtər rayonlarından və Naftalan şəhərindən 
olan fəal qadınlarla yanaşı, Qarabağ döyüşlərində xidmətləri olan qadınlar, şəhid və 
aztəminatlı ailələrindən olan qadın nümayəndələr iştirak etmişdir. Tədbir zamanı cəbhə 
bölgəsində vətənpərvərlik nümunəsi təcəssüm etdirdiyinə görə  bir sıra qadınlar Komitə 
tərəfindən diplomlarla təltif edilmişlər.   
 
      8 Mart- Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.Tədbir rəsmi və 
bədii hissədən ibarət olmuşdur.Rəsmi hissədə ölkə başçısının qadınlara təbrik məktubu 
səsləndirilmiş və Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin inkişafında öz sözlərini demiş, eləcə 
də  ictimai-siyasi sahədə mühüm xidmətləri olan bir qrup qadınlara Prezident təltifləri təqdim 
olunmuşdur. Eyni zamanda dövlət ailə, qadın və uşaq siyasətinin həyata keçirilməsi 
sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmiş tanınmış ziyalılar Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən mükafatlandırılmışdır. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 10 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2017-ci ilin “İslam Həmrəyliyi İli” elan  
olunması ilə əlaqədar Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan 
Fotoqraflar Birliyinin dəstəyi ilə “İslam ölkələri qadınlarının inkişafı” adlı  fotomüsabiqə təşkil 
etmişdir. Foto müsabiqə 3 nominasiya - “Ana  obrazı”   “İdmançı  qadın”,  “Lider  
qadınlar” üzrə keçirilmişdir. Tədbirdə fotomüsabiqənin qalibləri mükafatlandırılmışdır.  

Müsabiqədə Azərbaycan fotoqrafları ilə yanaşı İslam ölkələrini-Türkiyə, İndoneziya, Mərakeş, 
Əfqanıstan, Tacikistan, Qırğızıstanı təmsil edən fotoqraflar da iştirak etmişlər. Müsabiqənin 
davam etdiyi bir ay ərzində 150-yə yaxın fotoşəkil daxil olmuşdur. Müsabiqənin qaliblərini 
mükafatlandırmaq üçün 10 nəfərdən ibarət münsiflər heyətinin tərkibində peşəkar fotoqraflar 
da iştirak etmişdir. 
      Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət 
Sərhəd Xidməti ilə birgə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 24 iyul tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında İnsan alverinə qarşı 
mübarizəyə dair  2014-2018-ci illər üçün Mili Fəaliyyət Planı”nın 13.9.2 saylı “İnsan 
alverinin, xüsusilə qadın və uşaq alverinin, həmçinin  məcburi əməyin qarşısının alınması 
məqsədi ilə hazırlanmış maarifləndirici vəsaitlərin sərhəd və gömrük keçid məntəqələrində 



paylanılması” bəndinin icrası məqsədilə “Qadın alveri” bukleti sərhəd və gömrük keçid 

məntəqələrində paylanılmışdır. 
        2012-ci ildən etibarən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə birgə həyata 
keçirilən “DAYAQ” Mentorluq Proqramı çərçivəsində ünsiyyət bacarıqlarının artırılması 
məqsədilə regionlarda bələdiyyə üzvü olan qadınlar üçün (Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, 
Tovuz, Qazax, Ağstafa, Samux, Goranboy, Göygöl, Siyəzən, Hacıqabul, Şirvan, Salyan, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, Ucar, şabran) təlim-seminarlar keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində 
həmçinin yerli özünüidarəetmədə gender bərabərliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Abşeron, 
Xaçmaz, Quba, Zaqatala, Balakən Saatlı,  İmişli və  Beyləqan  rayonlarında və Şəki 
şəhərində bələdiyyə sədri və üzvü olan kişi və qadınlar üçün təlimlər keçirilmişdir. 
        Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar 
Cəmiyyəti ilə birgə Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlara qarşı ayrı-
seçkiliyin ləğv edilməsi üzrə Komitəsi (CEDAW) qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri kimi 
gender məsələləri üzrə məsul şəxslər və kadrlar şöbəsinin əməkdaşları üçün Forum 
keçirmişdir. Forumun məqsədi gender məktəbinin mütəxəssisləri də daxil olmaqla hədəf 
qrupunun iştirakçıları üçün Gender üzrə əlaqələndirici sistemin və Milli Qadın Mexanizminin 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ehtiyacların və perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi 
olmuşdur. 
       Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 
ilə birgə  Beynəlxalq Qızlar Gününə həsr olunmuş tədbir həyata keçirmişdir.Tədbirdə 
iştirakçılara erkən nikah və onun yaratdığı fəsadlar barədə təqdimat təqdim olunmuş, eyni 
zamanda qızların təhsildən yayınma halları, reproduktiv sağlamlıq, erkən nikah, onun 
fəsadları haqqında  məlumat verilmiş və erkən nikah haqqında sosial çarx nümayiş 
olunmuşdur. 

Gender Zorakılığına qarşı 16 günlük Fəallıq Kampaniyası 25 noyabr Beynəlxalq 
Qadınlara qarşı Zorakılığın aradan Qaldırılması Günü tarixindən başlayaraq 10 dekabr İnsan 
Hüquqları Günü tarixinədək davam edən beynəlxalq kampaniyadır. Kampaniyanın məqsədi 
gender əsaslı zorakılığın insan hüquqları kimi təbliği üçün yerli, milli, regional və beynəlxalq 
səviyyədə maarifləndirmənin aparılmasıdır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığı (UNHCR), Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondu (UNFPA), Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu (UNICEF), Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (İOM), Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) əməkdaşlığı ilə birgə  “Heç kim kənarda 
qalmasın:Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son!” adlı Konfrans  keçirmişdir. 

Kampaniya çərçivəsində həmçinin Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində yerləşən 7 saylı  orta 
məktəbin  və Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda yerləşən məktəblərin 9-11-ci sinif şagirdləri, 
valideyn və müəllim kollektivinin iştirakı ilə maariflədirici tədbir həyata keçirmişdir.Tədbirdə 
erkən nikah hallarının aradan qaldırılması,  qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən məişət 
zorakılığına qarşı mübarizə yolları, bu sahədə mövcud yerli və beynəlxalq qanunvericilik, 
Komitə tərəfindən həyata keçirilən müvafiq layihələr barədə məlumat verilmişdir.Tədbirdə 
eyni zamanda, gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə Monitorinq Qrupunun üzvləri 
tərəfindən hesabat təqdim edilmişdir. 
 

2013-cü ildən etibarən həyata keçirilən “Cənubi Qafqazda Avropa Standartlarına Hüquqi 
Yaxınlaşmanın Dəstəklənməsi” Regional Proqramı üzrə “Qadın hüquqları” adlı layihə 
çərçivəsində regionlarda (Naftalan, Quba, Gəncə, Şabran, Siyəzən, Oğuz, Şamaxı, Xaçma, 
Abşeron) kişi və qadınlar üçün hüquqi maarıfləndirmə sahəsində seminarlar keçirilmişdir.  
Seminarın məqsədi insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin olunmasında, bərabərlik və 
inkişaf strategiyalarının həyata keçirilməsində bu gün ən ciddi maneələrdən biri olan məişət 
zorakılığı ilə davamlı mübarizənin aparılmasının təmin olunması, qadınların cəmiyyətdə 
rolunun artırılması, sosial statuslarının yüksəldilməsidir. Seminarlarda iştirakçılara 



cəmiyyətdə bərabərhüquqlu sistemin formalaşması, zorakılığın qarşısının alınması 
istiqamətində “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” və “Məişət 
zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları, 
həmçinin məişət zorakılığı baş verəndə müraciət etmə qaydaları, mühafizə orderi və s. 
barədə ətraflı məlumat verilmişdir.  

 
 
2018-ci il 
 
           Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən  “Azərbaycan 
Qadınına  Seçki Hüququ verilməsinin 100 illiyi” münasibəti ilə “8 Mart Beynəlxalq 
Qadınlar Günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.Tədbir rəsmi və bədii hissədən 
ibarət olmuşdur.Daha sonra “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti – dövründə qadınlar” adlı 
film nümayiş olunmuşdur.Rəsmi hissədə ölkə başçısının qadınlara təbrik məktubu 
səsləndirilmiş, Azərbaycanın  ictimai-siyasi sahədə mühüm xidmətləri olan bir qrup 
qadınlara Prezident təltifləri təqdim olunmuş, ailə, qadın və uşaq siyasətinin həyata 
keçirilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmiş tanınmış ziyalılar Komitə tərəfindən  
mükafatlandırılmışdır. 
 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Sabunçu rayonunda 
yerləşən 255, 187, 108, 22, 209, 128, 293 saylı  orta məktəblərdə və Suraxanı 
rayonunda yerləşən 114 saylı  orta məktəbdə şagirdlərin, müəllim, valideyin 
kollektivlərinin iştirakı ilə  tədbir keçirmişdir.Tədbirdə  qızların təhsildən yayınma halları, 
zorakılıq, reproduktiv sağlamlıq, erkən nikah və onun fəsadları, narkomaniya və onun 
fəsadları  mövzusunda məlumat verilmiş, maarifləndirici bukletlər paylanılmışdır. 

 
 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Gəncə Şəhər İcra 

Hakimiyyəti ilə birgə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş 
“Azərbaycan Qadınının Seçki Hüququ: Tarix və müasir qadın hərəkatı” adlı 
Konfrans həyata keçirmişdir. Konfransda “Azərbaycan XX əsrin əvvəlində:milli oyanış”,  

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qadınlar”, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və 
gənclik”, “1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Qarabağ 
bölgəsində  erməni separatçılığı”, “Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”, 
“Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı” və “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə 
dövrü” mövzularda məruzələr olmuşdur. Tədbirdə “Azərbaycan Dövlət Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə Qadınlar” mövzusunda  film nümayiş edilmişdir. 

 
          Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “Azərbaycan 
qadınına seçki hüququnun verilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş Qadınların V  Forumu” 
keçirilmişdir. Forumun keçirilməsində məqsəd 1918-ci il mayın 28-də qurulan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə bütün vətəndaşların bərabər hüquqlarının 
tanınması, qadınlara seçki hüququnun verilməsinin 100 illiyinin qeyd olunması və son 
100 ildə qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin müzakirəsi, 
qarşıda dayanan vəzifələrin müəyyən edilməsi olmuşdur.  Forum 2 hissədən ibarət 
olmuşdur. Forumun 1-ci hissəsi plenar şəkildə, 2-ci müxtəlif mövzular üzrə panellərlə 
davam etmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə və  
Azərbaycan Qadınına  Seçki Hüququnun verilməsinin 100 illiyinə həsr edilmiş  Film 
nümayiş olunmuşdur. "İqtisadiyyatda qadınlar: yeni imkanlar və çağırışlar” adlı  Paneldə 
Kənd və rayon ərazilərində qadınların qərar qəbul etməkdə səlahiyyətlərinin artırılması 
və qadınların iqtisadi hüquqlarının təmin edilməsi, Dayanıqlı inkişaf və biliklər 
iqtisadiyyatı Gender nəzəri-hüquqi paradiqmalarda, Qadınların iqtisadi imkan və 



bacarıqlarının artırılmasının sahibkarlığın inkişafına təsiri, Azərbaycan qadınlarının 
aparıcı şirkətlərdə rolu və onların innovativ inkişafda perspektivləri , Qadın 
sahibkarlığının inkişafında son dövrlər mövcud olan problemlər və perspektivlər, yeni 
tendensiyalar adlı mövzulr müzakirə olunmuşdur. "Qadınlar və İKT: reallıq və 
perspektivlər" adlı Paneldə Rəqəmsal bərabərsizliyin gender aspektləri, Qadınlar və 
sosial media: Çağırışlar və imkanlar, İKT sahəsində qadınların irəli çəkilməsi və o 
cümlədən qadın və qızların müəllif kimi müvafiq təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə 
stimullaşdırılması, İKT-nin qadın sahibkarlığının inkişaf  etdirilməsinə töhfəsi, İKT 
sahəsində qadın və qızların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi-Gələcəyin Təminatı 
mövzuları müzakirə olunmuşdur.  “Ekologiyada Qadınlar və Qida Təhlükəsizliyi” adlı  
Paneldə Davamlı ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında qadınların rolu, Ekologiya 
və Qadınlar ,  Azərbaycanda  “Coca-Cola” və Ekologiya mövzularında çıxışlar olmuşdur.    
“Bərabərliyin 100 illiyi: tarixin nailiyyətləri və müasirlik” adlı Paneldə qadın hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsində əldə olunan nailiyyətlər müzakirə olunmuşdur. Sonda  
“Azərbaycan qadınına seçki hüququnun verilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş 
Qadınların V  Forumu”nun Qətnaməsi qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinə  Müraciət təqdim olunmuşdur. 
 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının (BMT) Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə birgə Gender Zorakılığına qarşı 
16 Günlük Fəallıq Kampaniyasına həsr olunmuş “Heç kim kənarda qalmasın: Qadınlara 
və qızlara qarşı zorakılığa son!” mövzusunda Konfrans keçirimişdir. Konfransda  
Azərbaycanda Gender bərabərliyi və gender münasibətləri:Mövcud vəziyyət və 
imkanlar  “Kişilərin gender bərabərliyinə münasibətinə dair  Tədqiqat” (IMAGES)ın 
nəticələri ilə bağlı təqdimat təqdim olunmuşdur.  “Promundo” Beynəlxalq təşkilatının və 
Qadınlar üzrə Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzinin (ICRW) tərtib etdiyi “Kişilərin gender 
bərabərliyinə münasibətinə dair  Tədqiqat” (IMAGES) kişi və qadınların gender 
normaları ilə bağlı təcrübəsi və bu məsələlərə dair yanaşma tərzi, gender bərabərliyi 
siyasətinə münasibət, qayğı göstərmə və kişilərin ata qismində iştirakı da daxil olmaqla 
ev təsərrüfatındakı dinamika, ailə daxili zorakılıq, sağlamlıq və iqtisadi təzyiq kimi 
məsələləri əhatə edən ən müfəssəl araşdırma hesab olunur. Tədqiqat BMT-nin Əhali 
Fondunun Azərbaycandakı Nümayəndəliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi, BMT-nin Əhali Fondunun Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Regional Ofisi 
(UNFPA EECARO), “Promundo” Beynəlxalq Təşkilatı və Sosial Tədqiqatlar üzrə 
Beynəlxalq Mərkəzi ilə  birgə əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşmışdır.        

 
         Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi orta məktəblərdə yuxarı 
sinif (X-XI siniflər) şagirdlərinin iştirakı ilə “Lider Qadınlarla görüşlər” adlı tədbir 
keçirmişdir. Görüşlərin keçirilməsində məqsəd ölkənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni və 
elmi həyatında öz fəallıqları ilə fərqlənən, rəhbər vəzifələrdə çalışan qadınların 
şagirdlərlə öz təcrübələrini bölüşməsi və dəyərli tövsiyələrin verilməsidir.  Tədbir Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət 
Qəhrəmanova və İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil, Ombudsman Elmira Süleymanovanın 
iştirakı ilə Bakı şəhəri Səbail rayonunda yerləşən 160 saylı Klassik Gimnaziyada  həyata 
keçirilmişdir. 

Tədbirdə  Azərbaycan Respublikasının dövlət uşaq siyasətinin başlıca prinsipləri,  
son dövrlərdə ölkədə aparılan uğurlu təhsil islahatları, uşaq hüquqları, gənc nəslin 
cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş hazırlanmasında, hərtərəfli şəxsiyyət kimi 
formalaşmasında müəllimlərin müstəsna rolu, eyni zamanda, qızların təhsildən yayınma 
halları, reproduktiv sağlamlıq, narkomaniya, erkən nikah və onun fəsadları haqqında  
məlumat verilmişdir. 
 



       Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Qaradağ Rayon İcra 
Hakimiyyəti ilə birgə Abşeron rayonu Fatmayı kənd tam orta  məktəbdə Beynəlxalq 
Qızlar Gununə həsr olunmuş tədbir həyata keçirmişdir.Tədbirdə iştirakçılara qızların 
təhsildən yayınma halları, reproduktiv sağlamlıq, erkən nikah və onun fəsadları 
haqqında  məlumat verilmişdir və mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
 
           Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Rusiya Federasiyasının 
Həştərxan vilayətinin “İşgüzar Qadınlar” Assosiyasiyası ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq 
çərçivəsində “Qadın Sahibkarlığı: inkişaf perspektivləri və əməkdaşlıq "mövzusunda 
dəyirmi masa, həmçinin IX Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumu çərçivəsində 
“Qadın sahibkarlığının inkişafında ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivləri mövzusunda 
tədbir keçirmişdir. 

Yaradıcı, yenilikçi insan əməyini, kreativ düşüncəni, mədəni və hüquqi şüurun 
təntənəsini, iqtisadi inkişafı tərənnüm edən “Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü”  hər il 26 
apreldə bütün dünyada qeyd olunur. Bu məqsədlə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi  Müəllif Hüquqları Agentliyi ilə birgə “İnnovasiya və yaradıcılıqda 
qadınlar: dəyişikliyin aparıcı qüvvəsi” mövzusunda dəyirmi masa keçirmişdir. Tədbirin 
əsas məqsədi qadınların innovasiya və yaradıcılıq sahəsindəki fəaliyyətinin və böyük 
rolunun bir daha göstərilməsi, yenilikçi və yaradıcı qadınların dəstəklənməsidir. 
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Gününün “İnnovasiya və yaradıcılıqda qadınlar: dəyişikliyin 
aparıcı qüvvəsi” devizi altında keçirilməsi də təsadüfi deyildir. ÜƏMT-nin bu günlə bağlı 
açıqlamasında xüsusi qeyd olunur ki, qadınlarımızın səyləri nəticəsində hər gün 
həyatımızı zənginləşdirən və bilik sərhədlərimizi genişləndirən yeni ideyalar, faydalı 
kəşflər və ixtiralar əldə edilir. Yaradıcılıq sahələrində isə (kino, musiqi, ədəbiyyat, 
incəsənət, moda, dizayn və s.) qadınlar daim mədəniyyət konsepsiyasının özünü 
yenidən dərk edərək, bədii və yaradıcılıq ifadəsinin hüdudlarının axtarışı ilə bizi yeni 
dünyaların icad və qavranılmasına sövq edirlər. 

 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi İsveçrə Konfederasiyasının 
Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı 
(UNDP), Əhali Fondu (UNFPA) ilə birgə həyata keçirdiyi  “Azərbaycanda özəl sektorda 
qadınlar: imkanlar və çətinliklər” adlı Gender Qiymətləndirilməsi hesabatının təqdimatını 
keçirmişdir.Gender vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə dair aparılan tədqiqatın başlıca 
məqsədi qadınların özəl sektor iqtisadiyyatında iştirakına təsir edən amilləri müəyyən 
etmək, o cümlədən qadınların iqtisadi sahədə səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi 
istiqamətində fəaliyyət göstərən hökumət qurumları, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatlarının səylərinə töhfə vermək olub. Qiymətləndirmənin əsas vəzifələri qadınların 
iş imkanlarından yararlanması, layiqli iş  yerləri ilə təmin edilməsi və özəl sektorda 
uğurlu karyera qurmasının qarşısını alan gender əsaslı amilləri müəyyən edib təhlillər 
aparmaqdan ibarət olub. Qiymətləndirmə zamanı eyni zamanda kişilərin özəl sektor 
iqtisadiyyatında iştirakına təsir edən gender əsaslı amillər təhlil edilib.  

 

 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycanda Qadın 
Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə birgə “Üfüqdə yeni fürsətlər: 
qadın sahibkarlar üçün yaşıl işıq” mövzusunda konfrans keçirmişdir. Konfransın 
təşkilində əsas məqsəd qadın sahibkarlığının inkişafına dəstək olmaq, onlar üçün yeni 
imkanlar yaratmaqdan ibarətdir. Noyabrın 12-18-də dünyada sahibkarlığın inkişafı 
həftəsi qeyd olunur. Konfrans həmçinin bu təşəbbüsə dəstək vermək məqsədi 
daşımışdır. Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının dəstəyi, eyni zamanda ölkədə 



fəaliyyət göstərən qadın sahibkarların təşəbbüsü ilə təsis olunmuşdur. Assosiasiyanın 
əsas məqsədi kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan sahibkar qadınları bir araya 
gətirmək, onların inkişafına, yerli və dünya arenasına çıxmalarına dəstək verməkdir. 
Eləcə də məqsəd assosiasiyanın təşəbbüsü ilə yerli və beynəlxalq tədbirlərdə, 
forumlarda, konfranslarda, təlimlərdə sahibkar qadınların iştirakını təmin etməkdir. 
Konfrans zamanı “Sahibkarlıqda qadınlar: biznes və ailə öhdəliklərini necə 
balanslaşdırmaq olar?” və “İnvestorlarla mentor saatı” mövzusunda iclaslar keçirilmişdir. 
Konfrans çərçivəsində xanımların əl işlərindən ibarət sayca 13-cü olan "Göz nuru, əl 
əməyi" adlı sərgi təşkil olunmuşdur. 

 
 
2019-cu il 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi “8 Mart Beynəlxalq 

Qadınlar Günü”nə həsr olunmuş “Qadınlar Dayanıqlı İnkişafa Doğru” adlı tədbir 
keçirmişdir.Tədbir ənənəvi olaraq,  rəsmi və bədii hissədən ibarət olmuşdur.Tədbirdə 
“Dövlət qadın siyasəti” adlı film nümayiş olunmuş,  Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin 
inkişafında öz sözlərini demiş, eləcə də  ictimai-siyasi sahədə mühüm xidmətləri olan bir 
qrup qadınlara Prezident təltifləri təqdim olunmuşdur.Eyni zamanda ailə, qadın və uşaq 
siyasətinin həyata keçirilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmiş tanınmış ziyalılar 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən  mükafatlandırılmışdır. 

 
 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Dini Qurumlarla Iş üzrə 

Dövlət Komitəsi və Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birgə Sumqayıt şəhəri Hacı 
Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən 6 nömrəli məktəbdə erkən nikahların qarşısının 
alınmasına həsr olunmuş maarifləndirici tədbir həyata keçirilmişdir.Tədbirdə erkən nikah 
və təhsildən yayınma halları, onların fəsadları,  aradan qaldırılması yolları, narkomaniya 
və onun fəsadları, reproduktiv sağlamlıq, qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən məişət 
zorakılığına qarşı mübarizə yolları, bu sahədə mövcud yerli və beynəlxalq 
qanunvericilik,  Komitə və İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən müvafiq layihələr 
barədə məlumat verilmişdir.Tədbirdə erkən nikahlara həsr olunmuş video-çarx nümayiş 
edilmiş və  sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmışdır. 

 
 

 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Dini Qurumlarla Iş üzrə 
Dövlət Komitəsi ilə birgə Saatlı və Masallı rayonunda erkən nikahların qarşısının 
alınması ilə bağlı maarifləndirici tədbir həyata keçirilmişdir.Tədbirdə erkən nikah və 
təhsildən yayınma halları, onların fəsadları,  aradan qaldırılması yolları, narkomaniya və 
onun fəsadları, reproduktiv sağlamlıq, qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən məişət 
zorakılığına qarşı mübarizə yolları, bu sahədə mövcud yerli və beynəlxalq qanunvericilik  
barədə məlumat verilmişdir.  

 
2020-ci il 

 

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasınının 7.4 bəndinin 
icrasının təmin olunması, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya”sı (CEDAW), Pekin 
Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platforması, Dayanıqlı İnkişaf  Məqsədləri və digər 
beynəlxalq sənədlərə uyğun olaraq  hazırlanan “Azərbaycan Respublikasında Gender 
Bərabərliyi üzrə 2020-2024-cü illər Milli Fəaliyyət Planı”nın layihəsi aidiyyəti qurumlarla 
razılaşdırılmış və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. 

 



 BMT TŞ-nın “Qadınlar, Sülh və Təhlükəsizlik üzrə 1325 saylı Qətnaməsinin 
Azərbaycan Respublikasında Tətbiqinə dair 2020-2023-cü illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nın layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.   
 
  “Azərbaycan Respublikasında Qadın məşğulluğunun təminatı ilə bağlı 2021-2023-
cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın layihəsi hazırlanmışdır. 
 
 
          Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin “Qadınlar Bələdiyyələrin 
İnkişafı Uğrunda” İctimai Birliyinin birgə əməkdaşlığı ilə həyata keçirdiyi   “Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin Tətbiqi Vasitəsilə Gender Əsaslı Bələdiyyələrin Təşviqi"  layihəsi 
çərçivəsində 31 yanvar 2020-ci il tarixində də ölkədə keçirilən son bələdiyyə 
seçkilərində  qadınların əldə etdiyi nailiyyətlərlə bağlı Dəyirmi Masa keçirilmişdir. 
Tədbirdə 23 dekabr 2019-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində qalib gəlmiş bələdiyyə 
üzvləri iştirak etmiş və qadınların bu sahədəki nailiyyətlərindən bəhs olunmuşdur. 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) birgə təşkilatçılığı ilə gender bərabərliyi üzrə məsul 
şəxslər üçün  təlim kursu keçirmişdir. Təlimdə iştirakçılara gender bərabərliyinin təmin 
edilməsi, qadın hüquqlarının müdafiəsi, liderlik, gender auditi, mövcud gender siyasəti 
və bu istiqamətdə milli qanunvericilik və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, cinsi ayrı-
seçkiliklə mübarizə üsulları və digər müvafiq mövzularla bağlı məlumat verilmişdir. 
Təlimlərdə 45-ə yaxın qurumun gender məsələləri və kadr məsələləri üzrə məsul 
şəxsləri iştirak etmişdir. 
 
       Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi  “8 Mart Beynəlxalq Qadınlar 
Günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirmişdir.Tədbirdə ölkə başçısının qadınlara təbrik 
məktubu səsləndirilmiş və Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin inkişafında öz 
sözlərini demiş, eləcə də  ictimai-siyasi sahədə mühüm xidmətləri olan bir qrup 
qadınlara Prezident təltifləri təqdim olunmuşdur. 

 
 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) dəstəyi ilə “Cənubi Qafqazda Yerli İnkişaf üçün Yaxşı 
İdarəetmə Proqramı” çərçivəsində üç mərhələli layihə həyata keçirmişdir. 

    Layihənin I mərhələsində millət vəkillərinin,  icra başçılarının müavinlərinin və 
bələdiyyə sədrlərinin iştirakı ilə “Yerli özünüidarəetmədə gender bərabərliyi siyasəti” 
mövzusunda videokonfrans keçirilmişdir. 

     Layihənin II mərhələsində Respublikanın 67 rayon və şəhərinin Gender 
Məsələləri üzrə Məsul şəxsləri-İcra Hakimiyyəti başçılarının İctimai-siyasi və humanitar 
məsələlər üzrə müavinləri, İcra Hakimiyyətlərinin şöbə müdirləri və digər əməkdaşları, 
bələdiyyə sədrləri, ərazi icra nümayəndələrinin iştirakı ilə “Gender Əlaqələndiriciləri 
üçün gender məsələlərinin təhlili” adlı onlayn təlimlər keçirilmişdir. 

    Təlimlərdə “Bələdiyyələrdə Gender Bərabərliyi siyasətini həyata keçirmək üçün 
Praktiki Tövsiyyələr” kitabı iştirakçılara təqdim olunmuş, son dövrün aktual problemləri 
olan gender əsaslı zorakılıq halları nəticəsində təhsildən yayınma, erkən evlilik, insan 
alveri və əmək bazarında yaranan problemlərin qarşısının alınmasında yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının əhəmiyyətli rolundan bəhs edilib.  

    Həmçinin iştirakçılara  gender məsələlərinin təhlili, yerli hakimiyyət orqanlarının 
fəaliyyət planlarına gender bərabərliyinin daxil edilməsinin “SWOT” təhlili, yanaşma və 
strategiyası, gender həssas göstəricilər və s. mövzular haqqında məlumat verilmişdir.   
Təlimlərdə iştirakçılar həyata keçirilən layihənin əhəmiyyətini vurğulayaraq, gender 
məsələləri ilə bağlı rayonda həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər haqqında məlumat  



verərək və təkliflər irəli sürüblər.  Təlimlərin sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar 
cavablandırılmış, mövzu ətrafında müzakirələr aparılmışdır. 

     Layihənin III mərhələsində pilot olaraq seçilmiş Respublikanın 15 rayon və 
şəhərində Bələdiyyələrdə Gender Komissiyaları yaradılmışdır. 

 
 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Almaniya Federal İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin sifarişi ilə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən  “Qafqazda Aztəminatlı Məcburi Köçkün və Yerli 
Əhalinin İqtisadi və Sosial İnkişafı” (EPİC) layihəsi ilə birgə  “Gender və erkən nikahlar” 
mövzusunda onlayn təlim keçirmişdir. Təlim EPİC layihəsinin “Aztəminatlı məcburi 
köçkün icma üzvlərinin, onlarla birgə yaşayan yerli əhalinin, xüsusilə gənclərin və 
qadınların öz həyat şəraitlərini yaxşılaşdırmaq və imkanlarının artırılması” komponenti 
çərçivəsində  “Gender Vebinarları Həftəsi” ərzində həyata keçirilən beş təlimdən biri 
olmuşdur. 

Təlimin keçirilməsində məqsəd gender problemləri, erkən nikahlar, onların baş 
vermə səbəbləri və qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən işlər, mövcud 
beynəlxalq və milli qanunverilik aktları, eyni zamanda belə neqativ halların qarşısının 
alınmasında icma üzvlərinin də iştirakının vacibliyi barədə əhalini maarifləndirməkdir. 
İştirakçılara eyni zamanda, Komitənin fəaliyəti və həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin 
istiqamətləri haqqında da məlumat verilmişdir. Təlimə Mingəçevir və Gəncə 
şəhərlərindən, Ağdam və Bərdə rayonlarından 30 nəfər iştirakçı (qadınlar, kişilər və 
gənclər) qoşulmuşdur. 

 
 

        
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Almaniya Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) dəstəyi ilə 2020-ci ilin oktyabr ayı ərzində “Gender məsul 
şəxslərin vəzifələri və gender məsələlərinin təhlili” adlı təlimlər (5 təlim)  təşkil etmişdir. 
COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq, təlimlər onlayn şəkildə həyata keçirilmişdir. 
Təlimlərdə 60-a yaxın təşkilatın Nazirliklərin, Dövlət Komitələrinin, Agentliklərin, Dövlət 
Xidmətlərinin və Açıq və Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlərin gender məsələləri üzrə məsul 
şəxsləri iştirak etmişdir. 
Təlimlərdə gender bərabərliyinin təbliğ olunması, gender əsaslı zorakılığın  qarşısının 
alınması istiqamətində gender məsələləri üzrə məsul şəxslərin üzərinə düşən 
vəzifələrdən, çalışdıqları qurumlarda gender bərabərliyinin təmin olunması və gender 
mədəniyyətinin təbliğ olunması istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi və vəzifə 
təlimatları barədə məlumat verilmişdir.   Həmçinin iştirakçılara  gender məsələlərinin 
təhlili,  gender bərabərliyinin təmin olunmasının “SWOT” təhlili, yanaşma və 
strategiyası, gender həssas göstəricilər və s. mövzular haqqında məlumat vermişdir. 
Təlimin sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmış, mövzu ətrafında 
müzakirələr aparılmışdır.  
 
 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) dəstəyi ilə 2020-ci ilin sentyabr ayından başlayaraq 
Göyçay rayonunda qadınların məşğulluğuna və mikro sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək 
göstərilməsi və Qadın Resurs Mərkəzinin yaradılması layihəsini həyata keçirir. 
 Layihənin məqsədi kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə 
qoşulması, onlar arasında mikro sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlıq sahəsində bilik, 
bacarıqlarının gücləndirilməsi və məşğulluğunun artırılması üçün iqtisadi imkanlarının 
genişləndirilməsidir. 



 Layihə çərçivəsində sentyabr-oktyabr ayları ərzində Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin 
iştirakı ilə rayon və kənd qadınları ilə görüşlər keçirilmiş, həyat şəraiti ilə yaxından tanış 
olmuş və ehtiyacları müəyyənləşmişdir. Qadınlar arasında seçim edərkən həssas 
qrupdan olanlara üstünlük verilmişdir. Seçilmiş, məşğulluğuna dəstək göstəriləcək 
qadınlar üçün “Özünü təqdim etmə bacarıqları”, “Liderlik bacarıqlarının inkişaf 
etdirilməsi”, “Gender bərabərliyi və insan hüquqları”, “Erkən nikah və məişət zorakılığı” 
“Maliyyə savadlılığı” , “Ailə büdcəsinin idarə olunması”, “Biznesin təşkili və idarə 
olunması” mövzularında təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə 30-a yaxın qadın və qızlar 
iştirak etmişdir. Dekabr ayında 28 nəfər qadına (14 nəfər bərbərlik, 4 nəfər  dərzilik, 3 
nəfər əl işləri, 4 nəfər fermer, 2 nəfər  şirniyyatçı, 1 nəfər xalçaçılıq fəaliyyəti üçün) 
biznes fəaliyyətinə başlaması və mövcud bizneslərin gücləndirilməsi üçün qeyri pul 
şəklində maddi dəstək göstərilmiş, qadınlar  biznes planına uyğun olaraq  avadanlıqlarla 
təmin olunmuşdur. 
 
 

2021-ci il 
 
 

Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə 
əlaqədar şöbəsi və Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Siyasi dialoqda qadınların rolu” mövzusunda videokonfrans formatında 
tədbir keçirilib.Tədbirdə 31 siyasi partiyanı təmsil edən 50-dən çox qadın iştirak etmişdir. 

Tədbirdə ölkədə reallaşdırılan sistemli islahatlar, həmçinin siyasi dialoq mühitinin 
təşviqi istiqamətində görülmüş işlər haqqında məlumat verilmişdir. Eyni zamanda siyasi 
proseslərdə iştirak edən tərəflər arasında sağlam və etibarlı münasibətlərin 
qorunmasında qadınların əvəzolunmaz rolunun, vətəndaş cəmiyyəti instiutlarının daha 
fəal mövqe tutmalarının vacibliyi qeyd olunmuşdur.  

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 mart 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə 

Azərbaycan Respublikasının ictimai-mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə  8 
mart–Beynəlxaq Qadınlar Günü münasibəti ilə bir qrup qadınlara Azərbaycan 
Respublikasının fəxri adları verilmişdir.  Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və AMEA-nın Qadınlar Şurasının 
birgə təşkilatçılığı ilə “Qadın alimlər COVİD-19 ilə mübarizədə ön sıralarda” 
mövzusunda Konfrans keçirilmişdir.Tədbirdə qadın alimlərin elm, texnologiya və 
innovasiyalar sahəsində əldə etdiyi uğurlar haqqında məlumat verilmişdir. Pandemiya 
dövründə  aparılan maarifləndirmə işlərində qadın alimlərin rolunun vacibliyi qeyd 
olunmuşdur. 
 

Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq  Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
tərəfindən Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyası (AKQA) üzvləri ilə video formatda 
görüş keçirilmişdir.Tanışlıq və informasiya mübadiləsi məqsədi daşıyan görüşdə AKQA 
üzvlərinin təklifləri və üzləşdikləri problemlərlə bağlı müzakirələr aparılmışdır. 
 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Salyan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Neftçala, Masallı, Zaqatala, Qusar, Xaçmaz, Göyçay, Tovuz, Bakı şəhəri 
Xəzər rayon Qadın Resurs Mərkəzlərinin rəhbərləri ilə görüş keçirmişdir. Görüş zamanı 
Qadın Resurs Mərkəzlərinin işinin təkmilləşdirilməsindən, üzərinə düşən vəzifələrdən, 
qarşılaşdıqları problemlərdən bəhs olunmuşdur.Həmçinin məişət zorakılığı halları, erkən 
nikahlar, gender bərabərliyinin təmin olunması, ailə dəyərlərinin qorunması, qadın 
məşğulluğunun artırılması, qadınların biznes bacarıqlarına yiyələnməsi mövzuları 
müzakirə edilmişdir. 



 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Gənclərin İnkişafı və 

Karyera Mərkəzinin Qazax Nümayəndəliyi ilə birgə  “Bərabər hüquqlarımız” adlı layihə 
həyata keçirmişdir.Layihə çərçivəsində “Gender və insan hüquqları” mövzusunda video 
formatda təlim həyata keçirilmişdir. Təlimdə gender bərabərliyi, bu sahədə mövcud yerli 
və beynəlxalq qanunvericilik haqqında məlumat verilmişdir.Təlimdə  Gənclərin İnkişafı 
və Karyera Mərkəzinin Qazax, Şəmkir, Tovuz, Şamaxı Nümayəndəliyinin əməkdaşları, 
könüllüləri, üzvləri, Bakı Dövlət Universitetinin Qazax Filialının və Qazax Dövlət Sosial-
İqtisadi Kollecinin tələbələri iştirak etmişdir.Ümumilikdə təlimə 50 nəfər iştirakçı 
qoşulmuşdur. 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və 
Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası “Qızların peşə seçiminə 
hazırlıq” mövzusunda birgə onlayn formatda maarifləndirmə tədbiri keçirmişdir. Tədbirdə 
1 və 2 saylı Uşaq Evləri, SOS Uşaq kəndlərinin yuxarı sinif şagirdləri iştirak etmişdir.  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Siyasi partiyalar və 
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin  birgə təşkilatçılığı ilə “Dövlətçiliyi qoruyan dəyərlər: demokratik 
ənənələr və milli birlik” mövzusunda videokonfrans keçirilmişdir.Tədbirdə Azərbaycanın 
demokratik inkişaf yolunda irəliləməsi, öz milli maraqları əsasında dünya birliyinə 
inteqrasiya etməsi, ölkədə etibarlı təhlükəsizlik və dayanıqlı sabitlik mühitinin 
yaradılması, dövlət quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər, 
son dövrdə keçirilən islahatların yeni siyasi konfiqurasiyanın formalaşdırılması, siyasi 
birliyin təmin olunması və milli həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi mövzularında cıxışlar 
olmuşdur.Video-konfransda siyasi partiyaların rəhbərləri və nümayəndələri, millət 
vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar və tanınmış ictimai 
xadimlər iştirak etmişdir. 

 
 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, eləcə də Gənclərin İnkişafı 
və Karyera Mərkəzinin (GİKM) Qobustan, İsmayıllı, Siyəzən, Qax,  və Qazax 
Nümayəndəliklərinin birgə təşkil etdiyi “Bərabər hüquqlarımız” layihəsi çərçivəsində 
“Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi  və sosial  həyatda iştirakı” 
mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.Görüşdə   kənd və rayon yerlərində yaşayan 
qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakının təşviqi istiqamətində Komitə tərəfindən 
həyata keçirilən layihələr, eyni zamanda dövlət tərəfindən qadınların iqtisadi fəallığının 
artırılması sahəsində yaradılan imkanlar barədə məlumat verilmişdir. Tədbirdə GİKM-in 
Qobustan, İsmayıllı, Siyəzən, Qax,  və Qazax nümayəndəliklərinin əməkdaşları və 
üzvləri, o cümlədən könüllülər iştirak etmişdir.  
 
 

 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü, Təhsil 
Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə böyük xeyriyyəçi Zeynalabdin Tağıyevin 
təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə yaradılan Qızlar Məktəbinin 120 illik yubileyinə və 
Beynəlxaq Qızlar Gününə həsr olunmuş tədbir  keçirilmişdir.   Tədbirinin keçirilməsində 
məqsəd Azərbaycanda tarixi xeyriyyəçilik ənənələrini davam etdirmək və dövlətimizin 
inkişafında gənclərin, xüsusilə qızların  müasir təhsil imkanlarından faydalanmalarına 
dəstək olmaqdır.Vaxtilə məktəbin açılışının keçirildiyi zalda baş tutan tədbirdə özəl 



sektor nümayəndələri,  eyni zamanda tarixçilər, dövlət qurumları və vətəndaş 
cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişdir. 

Tədbirdə qızların bərabər imkanlar daxilində inkişafının, təhsil almasının, iqtisadi-
sosial həyatda fəallığının, hüquqlarının qorunmasının cəmiyyətin inkişafındakı önəmi və 
bu istiqamətdə H.Z.Tağıyevin yaratdığı Qızlar Məktəbinin müstəsna rolu barədə 
məlumat verilmişdir. Tədbirdə  “Gənc Qızların Təhsilinə Dəstək” Kampaniyası 
çərçivəsində  aztəminatlı ailələrdən olan və 2021-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul 
imtahanlarında yüksək nəticə əldə edən 14 tələbə qıza dəstək göstərilmiş və sertifikatlar 
təqdim edilmişdir.  

 
 

Ailə, Qadın və Uşaq  Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Almaniya 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) əməkdaşlığı ilə birgə “Cənubi Qafqazda Yerli İnkişaf 
üçün Yaxşı İdarəetmə Proqramı” çərçivəsində 2020-ci ildə Respublikanın 15 rayon və 
şəhərində Bələdiyyələrdə Gender Komissiyaları yaradılmış və əlavə 15 bələdiyyədə 
gender komissiyasının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci ildə seçilmiş 
bələdiyyələrdə yaradılmış Gender Komissiyalarının nümayəndələri üçün bələdiyyələrin 
hüquq və vəzifələri, gender bərabərliyi, liderlik mövzularında təlimlər keçirilmişdir. 
Təlimlərdə bələdiyyələrin hüquqları və vəzifələri, mövcud problemlər, çıxış yolları və bu 
istiqamətdə təcrübə mübadiləsinin mühüm əhəmiyyəti, gender bərabərliyinin təmin 
olunması istiqamətində mövcud problemlər,  gender bərabərliyinin təbliği ilə bağlı 
gender komissiyalarının üzərinə düşən vəzifələr barədə təlim iştirakçılarına məlumat 
verilmişdir. Ümumilikdə bələdiyyələrin hüquq və vəzifələri, gender bərabərliyi, liderlik 
mövzularında 6 təlim (2 canlı, 4 onlayn), 1 təlim Lənkəranda məişət zorakılığı 
mövzusunda olmuşdur. 
 

 Ailə, Qadın  və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Avropa İttifaqı və Avropa 
Şurasının əməkdaşlığı ilə birgə “Azərbaycanda İstanbul Konvensiyası və digər gender 
bərabərliyi standartlarına dair məlumatlılığın artırılması” layihəsi çərçivəsində “Gender 
stereotipləri, qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığına dair maarifləndirmə” 
mövzusunda regionlarda seminarlar keçirmişdir. Seminarlar Qəbələ, Zaqatala 
rayonlarında, Şəki şəhərində və Şəkinin Qoxmuq kəndində (Qəbələdə 1, Zaqatalada 1, 
Şəkidə 3 olmaqla cəmi 5 seminar) keçirilmişdir. Seminarlarda vətəndaş cəmiyyətinin və 
ictimaiyyətin nümayəndələri, jurnalistlər, kənd məktəbinin şagird və müəllimləri olmaqla 
130 nəfər iştirak etmişdir. Seminarlarda qadınlara qarşı zorakılıq haqqında film nümayiş 
etdirilmiş və sonda sual-cavab əsasında müzakirələr aparılmaqla interaktiv şəkildə 
davam etdirilmişdir. 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Almaniya Əməkdaşlıq 
Təşkilatı (GİZ) ilə birgə  “Cənubi Qafqazda Yerli İnkişaf üçün Yaxşı İdarəetmə Proqramı” 
çərçivəsində Lənkəran şəhərində (Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu) seçilmiş 
bələdiyyələrdə yaradılmış Gender Komissiyalarının nümayəndələri üçün bələdiyyələrin 
hüquq və vəzifələri, gender bərabərliyi, liderlik mövzularında təlim keçirilmişdir.Təlimdə 
yerli özünüidarəetmə orqanlarında Gender Bərabərliyi Komissiyasının mahiyyəti, 
beynəlxalq konvensiya və milli qanunvericilik aktları, bələdiyyələrdə gender məsələləri 
üzrə məsul şəxslərin hüquq və vəzifələri mövcud problemlər, çıxış yolları və bu 
istiqamətdə təcrübə mübadiləsinin mühüm əhəmiyyəti barədə məlumat 
verilmişdir.Təlimdə 20 nəfər bələdiyyə sədri və üzvü olan kişi və qadın iştirak etmişdir. 
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