Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin 2021-ci il üzrə fəaliyyəti haqqında
HESABAT
Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi öz
fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Prezidentin fərman və
sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, respublikanın tərəfdar olduğu
beynəlxalq konvensiyaları, dövlət proqramlarını rəhbər tutaraq müvafiq sahələr üzrə
vəzifələrini icra edir.
Komitə 2021-ci ildə əsasnamə ilə müəyyən edilmiş istiqamətlər üzrə və iş planına
uyğun fəaliyyət göstərmişdir. Öz fəaliyyətində o, bütün dövlət orqanları ilə səmərəli
əməkdaşlıq etmiş, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə layihələr icra etmişdir.
Komitə tərəfindən təşkil olunan tədbirlərdə yerli icra, hüquq-mühafizə və məhkəmə
orqanlarının, habelə yerli özünüidarəetmə orqanlarının nümayəndələri yaxından iştirak
etmişlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 mart 2021-ci il tarixli 1294 nömrəli
sərəncamı ilə Komitə tərəfindən hazırlanan “Azərbaycan Respublikasında Qadın
məşğulluğunun təminatı ilə bağlı 2022-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 30 may tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “İctimai şuranın vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən seçilməsinə dair
Əsasnamə”yə uyğun olaraq 19 fevral 2021-ci il tarixində Komitə yanında İctimai şuranın 11
nəfərdən ibarət yeni tərkibinin müəyyən olunması üçün İctimai Şuraya seçkilər keçirilmişdir.
Seçkinin yekunu olaraq, sənədləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olan
rəsmi qeydiyyata alınmış 21 namizəd arasından 11 nəfər İctimai Şuranın yeni tərkibinə
seçilmişdir
Cari il ərzində Komitə öhdəliyinə düşən 22 Dövlət Proqramının və eyni zamanda Milli
Fəaliyyət Planlarının icrası istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir.
Ailə məsələləri sahəsində həyata keçirilmiş fəaliyyətlər.
“Gənclər arasında ailənin və nikahın əhəmiyyəti, onun qorunması və
möhkəmləndirilməsi məqsədilə erkən nikahın və qohumlar arasında nikahın mənfi
nəticələrinə dair maarifləndirmə Qaydası”na uyğun olaraq Komitə və Gənclərin İnkişaf və
Kariyera Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Bərabər hüquqlarımız” adlı layihə çərçivəsində gənclər
və Komitənin könüllüləri üçün “Erkən nikahın fəsadları” mövzusunda onlayn təlim
keçirilmişdir.
Eyni zamanda Qaydaya əsasən aidiyyəti qurumlarla birgə “Erkən nikaha YOX deyək”
adlı videoçarx hazırlanmış, Komitənin və aidiyyəti qurumların sosial şəbəkə səhifələrində
paylaşılmış, eləcə də TV vasitəsi ilə nümayiş etdirilmişdir.
Həmçinin “Ziyanlı vərdişlərin qurbanı olma! Sağlamlığını qoru!“ adlı videoçarx da
hazırlanaraq, Komitənin rəsmi saytına və sosial şəbəkə səhifələrinə yerləşdirilmişdir.
Komitə tərərfindən gənc ailələrə psixoloji dəstəyin verilməsi və ailə dəyərləri haqqında
maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi məqsədilə psixoloq iştirakı ilə “Ailə könüllüləri” üçün
“Əsas psixo-sosial bacarıqlar və ilkin psixoloji yardım” mövzusunda vebinar həyata
keçirilmişdir.
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15 may “Beynəlxalq Ailə Günü” ilə əlaqədar olaraq Komitə tərəfindən onlayn silsilə
tədbirlər və görüşlər keçirilmişdir.
Komitənin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan Respublikasının Ailələrə dair 2021–2030-cu illər
üçün Strategiyası” layihəsinin ilk ictimai müzakirəsi, daha sonra Komitədə və Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasında növbəti müzakirələri keçirilmişdir.
Komitənin təşəbbüsü, Səhiyyə Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı şəhərində
yerləşən orta ixtisas təhsili müəssisələrində gənc və yeniyetmələr arasında sağlam həyat
tərzinin təbliği, gənclərin ailə həyatına hazırlığı, reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması
sahəsində maarifləndirilməsi məqsədi ilə müvafiq sahə üzrə ekspertlərin iştirakı ilə tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə tədbirlərdən 1742 iştirakçı faydalanmışdır.
Cari ildə Komitə tərəfindən Qaradağ və Sabunçu rayon İcra Hakimiyyətləri və Komitənin
nəzdində fəaliyyət göstərən Şüvəlan UADM ilə birgə “açıq qapı” günləri aksiyası keçirilmişdir.
3 gün ərzində 3 rayonda 186 ailə aksiyada iştirak edərək, psixoloji, hüquqi və sosial işçi
tərəfindən göstərilən xidmətlərdən faydalanmışdır.
“Ailə könüllüləri” layihəsi çərçivəsində “Ahıllara və Tənhalara Dəstək” İctimai Birliyi ilə ilə
birgə xeyriyyə tədbiri keçirilmişdir. Tədbir zamanı 9 könüllü ailə tərəfindən 11 tənha insana
yardım edilmişdir.
Eyni zamanda layihə çərçivəsində daha bir könüllü proqramının həyata keçirilməsinə
başlanılmış və proqrama 28 könüllü cəlb edilmişdir. Könüllülər Komitənin müxtəlif
fəaliyyətlərinə cəlb olunmuşdur.
Komitənin 25 könüllüsü üçün “Selektiv abortlar” mövzusunda təlim, eyni zamanda
Qaradağ Gənclər Evinin təşkilatçılığı ilə “Erkən nikah” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
Komitə tərəfindən Bərdə və Masallı rayonlarında yeniyetmə və gənclər üçün “Millimənəvi, ailə dəyərlərinin təbliği, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi” və “Doğulacaq
uşağın cinsinin seçilməsi ilə mübarizə” mövzularında, Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə “İşə
düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslər üçün faydalı məsləhətlər” mövzusunda tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Tədbirlərdən 145 iştirakçı faydalanmışdır.
“Qiçs-ə YOX” adlı buklet Azərbaycan Respublikası Milli Kitabxanasına, F.Köçərli adına
Respublika Uşaq Kitabxanasına, C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanasına (150 ədəd)
oxuculara, “İnsan alverinin qurbanı olma!”, “Uşaqları qoruyaq” adlı kitabçalar “Məzun evi”
Sosial Müəssisəsinə (50 ədəd) sakinlərə paylanılması üçün göndərilmişdir.
“Ümumdünya ana südü ilə qidalandırma həftəsi” çərçivəsində “Ana südünün möcüzəsi”
adlı elektron yaddaş vərəqəsi, “Beynəlxalq Qızlar Günü”nə həsr edilmiş “Qızlarımızın
hüquqlarını tanıyaq və qoruyaq! Onlara yüksək dəyər verək.” adlı elektron maarifləndirmə
vəsaiti, gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq kampaniyası çərçivəsində “Ailə və
onu təşkil edən üzvlərin hər biri üçün bərabər qorunma haqqı var!” adlı təqdimat hazırlanmiş
və Komitənin sosial şəbəkə səhifələrində yerləşdirilmişdir.
11 oktyabr tarixində Komitə, Səhiyyə Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı
çərçivəsində təhsil müəssisələrində yeniyetmə və gənclərin sağlam həyat tərzi, reproduktiv
sağlamlıq və ailə planlaşdırılmasına dair biliklərinin artırılması məqsədilə keçirilən
maarifləndirmə tədbirlərinin davamı olaraq “11 oktyabr-Beynəlxalq Qızlar Günü”nə həsr
olunmuş “Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması” mövzusunda Dövlət Sosial İqtisadi
Kolleci və Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin 50 nəfər müəllim və tələbə heyəti üçün
onlayn tədbir keçirilmişdir..
8 noyabr “Zəfər Günü” ərəfəsində kolleclərdə və peşə məktəblərində gənclər arasında
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milli-mənəvi, ailə dəyərlərinin və ənənələrinin təbliği, uşaqların vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsi istiqamətində onlayn və canlı tədbirlər keçirilmişdir. Ümumilikdə tədbirlərdə 455
nəfər iştirak emişdir.
Qadın problemləri və gender məsələləri sahəsində həyata keçirilmiş fəaliyyətlər.
8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsi və Komitənin birgə təşkilatçılığı, 31
siyasi partiyanı təmsil edən 50-dən çox qadının iştirakı ilə “Siyasi dialoqda qadınların rolu”
mövzusunda videokonfrans formatında tədbir keçirilmişdir.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının ictimai-mədəni həyatında səmərəli
fəaliyyətlərinə görə 8 mart – Beynəlxaq Qadınlar Günü münasibəti ilə bir qrup qadınlara
Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilmişdir. Bununla bağlı olaraq Komitə təltif edilmiş
qadınlara dövlət mükafatlarının təqdimatı tədbirini həyata keçirmişdır. Tədbirdə Azərbaycan
elminin və mədəniyyətinin inkişafında öz sözünü demiş, eləcə də ictimai-siyasi sahədə
mühüm xidmətləri olan bir qrup qadına Azərbaycan Respublikası Prezidentinn təltifləri təqdim
olunmuşdur.
Cari ildə Ümummili Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş gənc yazarlar və
jurnalistlər arasında keçirilən “Şanlı Zəfər Yolumuz” mövzusuna həsr olunmuş “Ən yaxşı
yazı” müsabiqəsi elan edilmiş müsabiqənin yekunlarına həsr olunmuş tədbir həyata
keçirilərək, müsabiqə qaliblərinə mükafatlar təqdim olunmuşdur.
Cari ildə Komitə, Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Təşkilatının (GİZ) nümayəndələrinin iştirakı ilə Göyçay rayonunda Qadın Resurs Mərkəzinin
açılışı həyata keçirilmişdir.
Eyni zamanda “Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda
iştirakının təşviqatı” layihəsi çərçivəsində Füzuli, Tərtər və Ağcabədi rayonlarında İcma
Resurs Mərkəzləri fəaliyyətə başlamışdır. Cari ildə İcma Resurs Mərkəzlərində qrafik dizayn,
veb proqramlaşdırma və kontent menecer sahələri üzrə innovativ peşə kursları həyata
keçirilmişdir.
Komitə tərəfindən gender məsələləri və qadınların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı 23
mövzuda təlim və seminarlar həyata keçirilmişdir.
Eyni zamanda “Azərbaycanda İstanbul Konvensiyası və digər gender bərabərliyi
standartlarına dair məlumatlılığın artırılması” layihəsi çərçivəsində “Gender stereotipləri,
qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığına dair maarifləndirmə” mövzusunda Qəbələ,
Zaqatala rayonlarında, Şəki şəhərində və Şəkinin Qoxmuq kəndində seminarlar keçirilmişdir.
Seminarlarda vətəndaş cəmiyyətinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, jurnalistlər, kənd
məktəbinin şagirdləri və müəllimləri olmaqla 130 nəfər iştirak etmişdir.
Komitə Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin, “Sağlam Həyat Naminə” İctimai Birliyinin və
BP şirkətinin nümayəndələrinin də iştirakı ilə növbəti dəfə 21 nəfər qadına (5 nəfər
şirniyyatçı, 7 nəfər bərbərlik, 8 nəfər dərzilik, 1 nəfər dəyirmançılıq fəaliyyəti üçün) biznes
fəaliyyətinə başlaması və mövcud bizneslərin gücləndirilməsi üçün qeyri-pul şəklində maddi
dəstək göstərmiş, qadınlar biznes planına uyğun olaraq avadanlıqlarla təmin olunmuşdurlar.
"Sahibkarlığa və Məşğulluğa İqtisadi Dəstək" layihəsinin "Gender Əsaslı Zorakılıq"
komponenti çərçivəsində 721 nəfər qeydiyyyatdan keçmışdır. Onlardan 434 nəfər psixoloji
dəstək üçün, 363 nəfər hüquqi yardım üçün, 201 nəfər özünəməşğulluq üçün, 82 nəfər
komputer, 89 nəfər peşə təlimləri üçün, 48 nəfər usta yanında öyrənmə, 17 nəfər digər
mövzular üzrə müraciət etmişdir.
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“Ümumdünya ana südü ilə qidalandırma həftəsi” çərçivəsində maarifləndirici tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
“Gender bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10 oktyabr
2006-cı il tarixli Qanununun 20-ci maddəsinə əsasən Komitə tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilməsi üçün Məlumat 4 əsas istiqamət üzrə
hazırlanaraq təqdim edilmişdir.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri üçün
“Dövlət qulluğunda gender bərabərliyi: mövcud vəziyyət və çağırışlar” mövzusunda təlimlər
keçirilmişdir.
Eyni zamanda “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsinin 15 illiyinə həsr olunmuş “Dövlət
qulluğunda gender bərabərliyi üzrə Kurikulum” adlı vəsaitin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Gender bərabərliyi üzrə məsul şəxslər üçün “Gender Azerbaijan” elektron portalı
yaradılmışdır.
Komitənin 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 yubileyi münasibətilə tədbir keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində aztəminatlı
ailələrdən olan tələbə qızlara dəstək göstərmək məqsədilə təşkil olunan “Gənc Qızların
Təhsilinə Dəstək” kampaniyasına cəlb edilən 14 tələbəyə sertifikatlar təqdim edilmişdir.
Uşaq məsələləri ilə bağlı həyata keçirilən fəaliyyətlər.
15 fevral - Beynəlxalq Uşaq Xərçəng Xəstəlikləri ilə Mübarizə Günü ilə əlaqədar Komitə,
“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi (RİİB), Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi və Milli Onkologiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Böyük mübarizənin kiçik qəhrəmanları” adlı sosial layihəyə həyata keçirilmişdir.
Komitənin layihəsi olaraq yaradılan Uşaq Səfirlər Məclisinin təşəbbüsü ilə Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda Uşaq
Səfirlər Məclisinin və “Türkiye Gençlik Vakfı”nın üzvləri iştirak etmişdirlər. Konfrans zamanı
hər iki ölkənin uşaqlarınının birgə fəaliyyəti istiqamətində təkliflər səsləndirilmişdir.
Komitə tərəfindən görkəmli dövlət və elm xadimi, tibb elmləri doktoru, akademik,
oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın unudulmaz xatirəsinə həsr olunmuş “Vətəni sevək,
ona layiq olaq!” layihəsi çərçivəsində onlayn silsilələ tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi (RİİB), Avropa
İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi, Komitə və BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF)
birgə təşkilatçılığı ilə “Erkən Uşaqlıq Dövründə İnkişaf” layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihə
çərçivəsində Gəncə və Şirvan şəhərləri, Ağcabədi və Abşeron rayonlarında aidiyyəti
qurumlar da cəlb olunmaqla müxtəlif dəyirmi masalar, konfranslar, icma platformasının
yaradılması həyata keçirilmiş, geniş maarifləndirmə işləri aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət
Planı” üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının əlaqələndirilməsi, habelə onların icrasının
gedişi barədə Komitə tərəfindən hesabatlar hazırlanmışdır. 17 qurumun iştirakı ilə Fəaliyyət
Planının icrası ilə bağlı yaradılmış işçi qrupun ilkin iclası keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 iyul tarixli 268 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə
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ekspertlərə ixtisas attestatının verilməsi, attestatın qüvvədəolma müddətinin dayandırılması
və ya ona xitam verilməsi, ekspertlərin və ekspert təşkilatlarının reyestrinin aparılması və
onların fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları”nın 1.2-ci bəndində qeyd olunmuş məsələlərlə bağlı
olaraq, Komitədə Müsabiqə Komissiyası yaradılmışdır. Müsabiqə proqramı və həmin
proqrama uyğun hazırlanmış test tapşırıqlarından ibarət imtahan sualları toplusu
hazırlanmışdır. Qanuna əsasən, Komitə tərəfindən Ekspert Şurası yaradılmışdır.
2018-2020-ci illərdə İraq və Suriya Ərəb Respublikasından Azərbaycan Respublikasına
ölkə vətəndaşı olan uşaqlar repatriasiya və deportasiya edilmiş, ailələri tərəfindən qəyyumluq
və
himayəçiliyə
götürülmüşdür.
Uşaqların
qəyyum
ailələrdə
ehtiyaclarının
müəyyənləşdirilməsi, onların psixo-sosial vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və müvafiq
xidmətlərlə təmin olunması istiqamətində Komitənin, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və
BMT-nin Uşaq Fondunun (UNİCEF) həmçinin rayon İcra Hakimiyyəti nəzdində fəaliyyət
göstərən Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə Komissiyanın
əməkdaşlarının iştirakı ilə mütəmadi işlər aparılır.
Komitənin təşkilatçılığı, “Atlas” klinikasının təşəbbüsü ilə karantin qaydalarının
tələblərinə əməl olunmaqla 10 may – Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününə həsr
olunmuş xeyriyyə tədbiri baş tutmuşdur. Komitə tərəfindən həyata keçirilən növbəti aksiyada
uşaq sığınacaqlarında yaşayan 30 uşağın həkimlər tərəfindən müayinə və müalicə
olunmasına köməklik göstərilmişdir.
Eyni zamanda Komitə tərəfindən “Birgə və Sağlam” İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət
göstərən autizm sindromlu uşaqlar üçün Reabilitasiya Mərkəzində görüş keçirilmişdir.
1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş “Mənim səsim- mənim
hüquqlarım” adlı dəyirmi masa keçirilmişdir. Tədbir Komitə, UNİCEF-in Azərbaycandakı
Nümayəndəliyi və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin (RİİB) birgə əməkdaşlığı çərçivəsində
cari ilin noyabr ayında reallaşdırılması planlaşdırılan Azərbaycan Uşaqlarının V
Ümumrespublika Forumunun işinə start vermək məqsədilə keçirilmişdir. Dəyirmi masada
Uşaq Səfirlər Məclisinin üzvləri iştirak etmiş, o cümlədən respublikanın 76 rayonunu təmsil
edən, il ərzində fəallığı ilə seçilən, dövlət uşaq müəssisələrində yaşayan, habelə qeyrimillətlərdən olan uşaqlar karantin rejiminin qaydalarına uyğun olaraq onlayn şəkildə iştirak
etmişdirlər.
Komitə, “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin və UNICEF-in Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili
məqsədi ilə “Lider olmaq istəyirəm!” adlı yay məktəbi keçirilmişdir. Yay məktəbinə Uşaq
Səfirlər Məclisinin üzvləri, həmçinin şəhid və qazi övladları, fərqli millətlərdən, eyni zamanda
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar da daxil olmaqla, ümumi 60 nəfər qatılmışdır
Cari ildə Komitə, BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin
(RİİB) birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmiş Azərbaycan Uşaqlarının V Ümumrespublika
Forumunda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, sağlamlıq imkanları məhdud, digər millətlərdən
olan, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, xüsusilə də şəhid və qazi ailələrindən olan
uşaqların təmsilçiliyinə daha çox önəm verilmişdir. 7 mövzu üzrə müzakirələr aparılmış
Forumda 300 uşaq iştirak hüququ qazanmiş, iştirakçılardan 150-si birbaşa, 150-si isə onlayn
şəkildə tədbirə qoşulmuşdur. Forumun işinə start verildiyi gündən bir il ərzində bütün
proseslərə ümumilikdə 2000 uşaq cəlb olunmuşdur.
Komitə tərəfindən 15 iyun Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Qurtuluşdan doğan
Zəfər” mövzusunda tədbir və eyni zamanda bu gün münasibəti ilə “SİZİ TANIYAQ” adlı layihə
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çərçivəsində gənc və istedadlı uşaqlarla tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Komitə, BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin (RİİB)
birgə təşkilatçılığı Azərbaycanda ilk dəfə “Uşaq hüquqları” hakatonu keçirilmiş və qaliblərin
mükafatlandırılması mərasimi təşkil edilmişdir. İki gün davam edən hakatonda paytaxt və
regionları təmsil edən 10-16 yaşarası məktəblilər iştirak etmişdirlər.
“Uşaq Səfirlər Məclisi” nin təşəbbüsü ilə Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi, Sabunçu
rayonu, Maştağa və Nardaran qəsəbələri və Masallı rayonunda yerləşən tam orta
məktəblərinin qız şagirdləri ilə onlayn formatda “Qızlar müzakirəyə qoşulur” adlı, V Forumda
iştirak edən oğlan uşaqları ilə onlayn formatda “Oğlanlar müzakirəyə qoşulur” adlı
maarifləndirici silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Ümumilikdə tədbirlərdən 250 nəfər faydalanmışdır.
Komitə, Elektron Təhlükəsizlik Xidməti və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı
şəhəri və Abşeron rayonu üzrə (5 məktəb) orta məktəblərin 8-11-ci sinif şagirdlərinin (150
nəfər) iştirakı ilə “Uşaqların internetdən təhlükəsiz istifadəsinin təmin edilməsi” mövzusunda
təlimlər keçirilmişdir
“Məktəb Psixoloqu” layihəsi çərçivəsində 300 məktəb psixoloqunun iştirakı ilə 2 günlük
onlayn görüş və təlimlər keçirilmişdir.
Uşaq əməyinin istismarı hallarının aşkar edilməsi və bu halların qarşısının alınması
istiqamətində qurumlararası işin təşkili məqsədilə “Uşaq əməyinin istismarının qarşısnın
alınması” mövzusunda təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdən 300 nəfər faydalanmışdır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
nəzdində dövlət uşaq müəssisələrinin valideyn himayəsindən məhrum olmuş məzunları üçün
və “Məzun evi” Sosial Müəssisəsində yaşayan sakinlər üçün “Açıq Qapı” günü təşkil
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Yetkinlik Yaşına
Çatmayanların İşləri və Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Komissiyanın tapşırığına müvafiq olaraq
Komitə aidiyyəti dövlət orqanlarını təmsil edən ekspertlər qrupu ilə birgə əməkdaşlıq
çərçivəsində dövlət və qeyri-dövlət uşaq müəssisələrində dövri və növbədənkənar
monitorinqlər keçirir. Cari ildə uşaq müəssisələrində bir növbədənkənar və bir təkrar olmaqla
ümumilikdə 8 monitorinq təşkil olunmuşdur.
Xüsusi autizm sindromlu və serebral iflicli uşaqların erkən yaşda aşkarlanması və
müdaxilə proqramları, qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və onların ailələri ilə iş sahəsində
Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədiylə Komitə əməkdaşlarının Türkiyə Respublikasına
səfərləri təşkil olunmuşdur.
Regional mərkəzlərin fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər.
Cari ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və birinci vitseprezident xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə İsmayıllı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin
açılışı baş tutmuşdur.
Komitə nəzdində fəaliyyət göstərən 11 Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzlərinin (UADM)
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, əməkdaşların iş keyfiyyətinin yaxşılaşdırlması məqsədilə car
ildə UADM-lərə monitorinq səfərlərii edilmiş, monitorinq hesabatı hazırlanmış, əməkdaşlar
təlimatlandırılmışdır.
Komitə və Avropa İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə TAİEX layihəsi çərçivəsində UADMlər tərəfindən uşaq və ailələrə göstərilən xidmətlərin gücləndirilməsi, psixo-sosial işin
təkmilləşdirilməsi, xüsusi karantin və sosial izolyasiya dövründə uşaq hüquqlarının
müdafiəsi üzrə Avropa ölkələrinin qabaqcıl təcrübələrinin öyrənilməsi məqsədi ilə

6

“Pandemiya dövründə uşaqların ailələrdə zorakılıq hallarından qorunmasına dair innovativ
təcrübələr” mövzusunda 2 günlük beynəlxalq seminar təşkil olunmuşdur.
Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə ayrı-ayrı sahələrdə mütəxəssis hazırlığının təmin
edilməsi məqsədilə Komitə və Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurasının birgə təşkilatçılığı
ilə fövqəladə hal, xüsusi vəziyyət və pandemiya şəraitində uşaqlarla işləyən 60 nəfər
psixoloq və sosial işçinin peşəkarlığını artırmaq məqsədilə 3 günlük onlayn təlimlər həyata
keçirilmişdir.
UADM-lər tərəfindən Dövlət Proqramlarının və Milli Fəaliyyət Planlarının icrası
məqsədilə, qadınların məşğulluğunun artırılması və qadın sahibkarlığının inkişafı sahəsində
6 vebinar, 16 təlim və tədbir keçirilmiş, 2 peşə kursu təşkil olunmuş, 121 qadın peşəyə
yiyələnmişdir. Ümumilikdə bu tədbirlərə 852 qadın cəlb olunmuşdur.
Narkomaniya ilə mübarizə sahəsində 11 rayonda keçirilən tədbirlərdə 829 nəfər iştirak
etmişdir, eləcə də 42 rayon və şəhərdə aidiyyəti qurum nümayəndələri ilə birgə təhsil
müəssisələrinin mütəxəssisləri üçün 84 təlim keçirilmişdir.
Açıq hökümətin təşviqi məqsədilə 23 rayonda 904 ailənin iştirakı ilə “açıq qapı” günləri
keçirilmiş, müraciətlər araşdırılmışdır.
UADM-lər tərəfindən reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaması ilə bağlı 122 nəfər, uşaq
nikahlarının qarşısının alınması sahəsində 528 nəfər maarifləndirilmişdir.
UADM-lər tərəfindən övladlığa, qəyyumluğa və himayəyə verilmiş uşaqların ailələrində
vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədilə 10 ailəyə monitorinq səfəri edilmişdir.
Cari il ərzində UADM-lərə edilmiş 3093 müraciətdən 1687-i Mərkəzlər tərəfindən, 276-ı
əlaqələndirmə nəticəsində təmin olunmuşdur. Müraciətlərdən 757-i uşaq məsələləri ilə bağlı
olmuşdur. Məişət zorakılığı ilə bağlı 49, uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı 7 müraciət aidiyyəti
qurumlarla birgə araşdırılaraq, qarşısı alınmış və nəzarətə götürülmüşdür. 3 erkən nikah, 5
uşağın təhsildən yayınması faktı aşkarlanaraq, qarşısı alınmışdır. Maddi yardım, geyim və
ərzaq yardımı ilə 593 müraciətdən 327-i əlaqələndirmə nəticəsində təmin edilmişdir.
“Ailədən-ailəyə” aksiyası çərçivəsində 116 ailə tərəfindən 429 aztəminatlı ailəyə yardım
edilmişdir.
Mərkəz xidmətlərindən bəhrələməklə bağlı 734 müraciət birbaşa təmin olunmuşdur.
Mərkəz əməkdaşları tərəfindən 1486 aktiv terapiya, 2441 loqopedik, 1593 inkişafetdirici
məşğələ, 1305 psixoloji konsultasiya, 48 Portec, 5 Denver II testi, 1154 dərnək məşğələsi
keçirilmişdir. UADM-lərin əməkdaşları tərəfindən cari il ərzində 1253 ailəyə (şəhid və qazi
ailələri istisna olmaqla) səfərlər edilmişdir. Mərkəzlərdə olan keyslərin ümumi sayı 2584,
uğurlu keyslərin sayı 1894-dır. Müxtəlif mövzularda (erkən nikah, məişət zorakılığı, insan
hüquqları, sağlam həyat tərzi, ailənin qurulması və qorunması, vətənpərvərlik və s.) 577
maarifləndirici tədbir, mütəxəssislər tərəfindən 60 təlim təşkil edilmişdir. Ümumilikdə UADMlərin fəaliyyətindən 28194 nəfər bəhrələnmişdir.
20 noyabr – Ümumdünya Uşaqlar Günü ərəfəsində Komitə və UADM-lərin təşkilatçılığı
ilə uşaqlara diqqətin daha da artırılması və uşaq hüquqlarının qorunması işinin
təkmilləşdirilməsi məqsədiylə “Uşaq hüquqları aylığı” çərçivəsində bölgələrdə tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
3 Dekabr - Beynəlxalq Əlillər Günü ilə əlaqədar Komitə nəzdində fəaliyyət göstərən
Şüvəlan, Saatlı, Sabirabad, Ağdam, Göygöl, Qəbələ, Hacıqabul, Zərdab və Goranboy Uşaq
və Ailələrə Dəstək Mərkəzlərində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. Tədbirlər zamanı
UADM-lər tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşların və 44 günlük Vətən
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müharibəsi qazilərinin ailələrinə səfər edilərək, ehtiyacları qiymətləndirilmişdir. Ehtiyaclara
uyğun olaraq ailələrə təkərli oturacaq, ortopedik ayaqqabılar, ərzaq və gigiyenik vasitələrdən
ibarət bağlama və digər hədiyyələr təqdim edilmişdir
Şüvəlan UADM tərəfindən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il
münasibətilə tədbir keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində uşaqlar üçün bədii-əyləncəli proqram
təşkil olunmuş, uşaqların hazırladıqları kompozisiyalar, rəqs nümunələri nümayiş
etdirilmişdir. Tədbirin sonunda uşaqlara hədiyyələr və bayram sovqatları təqdim edilmişdir.
Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı sahəsində fəaliyyətlər.
Tvinninq layihəsi çərçivəsində Komitə əməkdaşlarının Litva Respublikası və Avstriya
Respublikasına tədris səfərləri təşkil olunmuşdur. Səfərlərin məqsədi qurumlararası
əməkdaşlıq üzrə praktiki təcrübə mübadiləsinin aparılması olmuşdur. Səfərlər çərçivəsində
məişət zorakılığı və gender əsaslı zorakılıq sahəsində qurumlararası əməkdaşlıq üzrə
praktiki təcrübə mübadiləsinin aparılması məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Avropa İttifaqının dəstəyi və BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA), Komitə, Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
onlayn “Gender bərabərliyi” hakatonu keçirilmişdir. Bakı və regionlardan ümumilikdə 16
komanda olmaqla 64 texnologiya həvəskarının iştirak etdiyi hakaton BMT-nin Əhali Fondu
(UNFPA) və BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi (UN Women) tərəfindən icra edilən "Avropa
İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə: Gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı"
proqramı çərçivəsində təşkil olunmuşdur.
Komitə ilə BMT Uşaq Fondunun (UNICEF) Azərbaycan nümayəndəliyi arasında 20212022-ci illər üzrə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini, eləcə də milli inkişaf prioritetlərini özündə
əks etdirən sənədlərin yerinə yetirilməsi, monitorinq və hesabatvermə mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar Fəaliyyət Planı imzalanmışdır.
Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi tərəfindən
Azərbaycan Respublikasında onlayn şəkildə “Selektiv abortun qarşısının alınması və ailənin
planlaşdırılması haqqında araşdırma (2-ci il)” başlıqlı KOİCA CİAT Təlim Proqramı təşkil
olunmuşdur. Sözügedən təlim proqramında Komitənin 15 əməkdaşı iştirak etmişdir.
Komitə ilə Özbəkistan Respublikası Məhəllə və Ailə Nazirliyinin nümayəndələri arasında
ölkələrin aidiyyəti qurumları ilə ikitərəfli əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və birgə
tədbirlərin keçirilməsi məqsədiylə onlayn görüş təşkil edilmişdir.
BMT-nin Mərkəzi Asiya Dövlətləri üçün Xüsusi Proqramının (SPECA) Gender və
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) üzrə İşçi Qrupunun “Ədalətin bərpası: COVID-19
pandemiyasından sonra dünyada gender bərabərliyi” mövzusunda keçirilən virtual iclasa
Azərbaycan sədrlik etmişdir.
Dövlət Komitəsinin bir qrup əməkdaşının İstanbul Konvensiyasının ratifikasiyası və
həyata keçirilməsi istiqamətində qabaqcıl təcrübələri üzrə Gürcüstan Respublikasına təlim
səfəri baş tutmuşdur. Təlim səfərinin məqsədi Gürcüstan və Azərbaycanın dövlət qurumları
arasında qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı sahəsində təcrübə mübadiləsini təşviq
etmək və İstanbul Konvensiyasının ratifikasiyasına hazırlıq və daha sonra həyata keçirilməsi
üzrə Gürcüstan nümünəsini nümayiş etdirmək olmuşdur.
Dövlət Komitəsi tərəfindən ATƏT-in İnsan Ölçüsü üzrəonlayn formatda “Qadın və
qızlara qarşı zorakılıq” mövzudakeçirilən seminarda və Avropa Şurası Gender Bərabərliyi
üzrə Komissiyanın 20-ci iclasında və Avropa Şurasının Uşaq Hüquqları üzrə Daimi
Komitəsinin (onlayn) iştirak təmin edilmişdir.
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Məişət zorakılığı ilə mübarizə sahəsində tədbirlər.
Məişət zorakılığından zərərçəkənlər üçün qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin
sığınacaqlarında yerləşdirilmiş şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Komitə
qurumlararası əlaqələndirməni həyata keçirmiş və onların müdafiəsinin təşkili məqsədilə
aidiyyəti qurumlar qarşısından məsələ qaldırmışdır. Cari ildə rəsmi və işçi qaydasında 364
məişət zorakılığından zərərçəkmiş şəxslə bağlı müraciətlərə baxılmışdır.
Cari il ərzində polis əməkdaşları və prokurorlar, sosial xidmət və təhsil müəssislərinin
əməkdaşları üçün “Məişət zorakılığı və risklərin qiymətləndirilməsi” mövzusunda, 20 saatlıq
təlim kursu təşkil olunmuşdur.
Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Komitə tərəfindən ekspertlərin iştirakı ilə ali təhsil və peşə
təhsili müəssisələrində “Məişət zorakılığı ailənin psixoloji iqliminə təsir edən amil kimi”,
“Məişət zorakılığının qarşısının alınması və onunla mübarizə” mövzularında mühazirə və
seminarlar təşkil edilmişdir.
Avropa
İttifaqı
tərəfindən
maliyyələşdirilən
və
“Azərbaycanda
məişət
zorakılığı qurbanlarının təhlükəsizliyinin və onlara dəstəyin təmin edilməsi üçün dövlət
qurumlarının və yerli səviyyədə istiqamətləndirmə mexanizmlərinin imkanlarının
gücləndirilməsi” adı altında həyata keçirilən Tvinninq layihəsi çərçivəsində cari yarımil
ərzində Gender Zorakılığı və Uşaqlara Qarşı Zorakılıq üzrə Monitorinq Qruplarının üzvləri ilə
64 saatlıq (8 gün), Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin 65 əməkdaşı, bələdiyyə və yerli icra
hakimiyyəti orqanları əməkdaşları nın iştirakı ilə 48 saatlıq (6 gün), Sosial Xidmətlər
Agentliyinin 6 əməkdaşının iştirakı 64 saatlıq (8 gün), 160 yerli polis, bələdiyyə, Gender
Zorakılığı və Uşaqlara Qarşı Zorakılıq üzrə Monitorinq Qrupları, QHT-lər, beynəlxalq
təşkilatların əməkdaşlarının iştirakı ilə 80 saatlıq (10 gün) təlimlər həyata keçirilmişdir. Layihə
çərçivəsində 7 təlim vəsaiti hazırlanmış və 696 nəfərə sertifikat verilmişdir.
Layihə çərçivəsində Cinayət Məcəlləsində və Cinayət Prosessual Məcəlləsində məişət
zorakılığının kriminallaşdırılması baxımından mövcud olan boşluqlar və edilməli olan
mümkün düzəlişlər, Cinayət Məcəlləsi, Cinayət Prosessual Məcəlləsi və İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə məişət zorakılığının kriminallaşdırılması və məişət zorakılığı qurbanlarına
dəstəyin gücləndirilməsi baxımından işlənib hazırlanmış təkliflərlərin təqdimatına dair dəyirmi
masalar keçirilmişdir.
Həmçinin bu layihə çərçivəsində Komitə, Medianın İnkişafı Agentliyi və Bakı Dövlət
Universitetnin birgə təşkilatçılığı ilə jurnalistlər (60 nəfər) üçün “Məişət zorakılığı media
müstəvisində” mövzusunda 4 günlük beynəlxalq təlim keçirilmişdir.
Məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində mövcud hüquqi və institusional
mexanizimlərin əhali arasında təşviqin gücləndirilməsi və zərərçəkmiş şəxslərin vaxtında
aşkar edilməsi ilə bağlı Bakı şəhərinin 12 rayon bələdiyyəsində yaradılmış “Gender
məsələləri üzrə Komissiya”ların rəhbərlərinin iştirakı ilə Dövlət Komitəsi tərəfindən tədbir
həyata keçirilmişdir .
Eyni zamanda Dövlət Komitəsi tərəfindən məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə
sosial xidmət göstərilməsi üçün akkreditasiya olunmuş qeyri-dövlət yardım mərkəzlərin
rəhbərləri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə mərkəzlərin fəaliyyətləri haqqında məlumatlar
verilmiş və onları narahat edən çətinliklərin həlli istiqamətində səsləndirilən təkliflər müzakirə
edilmişdir.
Müharibədən sonrakı dövrdə zərər çəkmiş əhali qrupu ilə müvafiq işlərin
aparılması.
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Komitənin nəzdindəki 11 Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri tərəfindən icmada
yaşayan müharibənin nəticələrindən əziyyət çəkən ailələrə psixososial dəstək işi davam
etdirilir. Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzlərinin fəaliyyət göstərdiyi 11 rayonda 524 şəhid, 249
qazi ailəsinə səfər edilmiş, həmin ailələrdən olan 376 uşaqla psixososial iş aparılmışdır.
Həmçinin, postmüharibə dövründə Ağdam rayonunda 6-16 yaşarası 400 uşağın
psixososial qiymətləndirilməsi əsasında fərdi və qrup işi aparılmışdır.
Uşaqlar arasında vətənpərvərlik, mənəvi dəyərlərin təbliği məqsədi ilə 11 rayonda
müxtəlif layihələr həyata keçirilmiş, 512 uşaq cəlb edilmişdir.
Komitənin dəstəyi ilə “Fövqəladə hallarda uşaq müdafiəsi” layihəsi çərçivəsində
Goranboy, Ağdam və Tərtər rayonlarında, eləcə də Gəncə şəhərində müharibədən zərər
çəkən 1400-dən çox ailəyə səfər edilmiş, psixososial qiymətləndirilmə aparılmış, 2400 uşağın
ilkin psixo-emosional vəziyyəti qiymətləndirilmiş, risk qrupunda olan uşaq və analarla fərdi və
qrup terapiyası işi aparılmışdır.
Sosial araşdırma, təhlil və sorğular
Komitə tərəfindən “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin məhkəməyə çıxış
imkanları: mövcud vəziyyət və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda tədqiqat
hazırlanmış və təqdimatı həyata keçirilmişdir.
“Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında narkotik və psixotrop maddələrdən istifadə
dərəcəsinin qiymətləndirilməsinin aparılması və təhlili” üzrə analitik hesabat, “Regionlarda
insan alveri probleminin sosial psixoloji aspektlərinin öyrənilməsi, səbəblərinin
müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırılması” və “Günün aktual problemi – İNTİHAR” ilə bağlı
təhlillər aparılmış, Azərbaycanda erkən nikahlarla bağlı mövcud vəziyyət, onların səbəbləri
və nəticələrini öyrənmək məqsədilə “Müasir Azərbaycanda erkən nikahlar: Sosioloji Təhlil”
analitik hesabat hazırlanmışdır.
Eyni zamanda Azərbaycanda “Mövcud Ailə Münasibətləri: Sosial-Psixoloji Təhlil” adlı
araşdırma hazırlanaraq çap edilmişdir.
Həmçinin Komitə tərəfindən uşaq hüquqlarının təmin edilməsinə dair ölkədə ümumi
vəziyyətin təhlili, uşaq hüquqlarının qorunması sahəsində irəliləyişlərin və çatışmazlıqların
nəzərdən keçirilməsi, aktual problemlərin həlli istiqamətində təkliflərin hazırlanması, yetkinlik
yaşına çatmayanların maraqlarının qorunması və sağlam həyat tərzinin təbliği istiqamətində
aparılmış tədbirlərin nəticələrinin üzə çıxarılması məqsədilə uşaq hüquqlarının təmin
edilməsinə dair respublika üzrə 2018-ci və 2019-cu illərin analitik məlumatlarını özündə əks
etdirən, hər bənd üzrə infoqrafika ilə işlənilmiş ətraflı müqayisəli təhlil hazırlanmışdır.
Azərbaycanda erkən nikahlarla bağlı mövcud vəziyyəti, onların səbəbləri və nəticələrini
öyrənmək məqsədilə “Müasir Azərbaycanda erkən nikahlar: Sosioloji Təhlil” Analitik hesabatı
hazırlanmışdır.
İnsan alveri probleminin sosial-psixoloji aspektlərinin öyrənilməsi, səbəblərinin
müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırılması üçün respublikanın 4 şəhər, 3 rayonunda 500
respondentlə sorğu keçirilmiş, 50 nəfər mütəxəssislə dərinləşdirilmiş müsahibə aparılmışdır.
Maarifləndirmə vəsaiti və çap materialları, video roliklər
“Beynəlxalq Qızlar Günü”nə həsr edilmiş “Qızlarımızın hüquqlarını tanıyaq və qoruyaq!
Onlara yüksək dəyər verək.” adlı elektron maarifləndirmə vəsaiti, “Ümumdünya ana südü ilə
qidalandırma həftəsi” çərçivəsində “Ana südünün möcüzəsi” adlı elektron yaddaş vərəqəsi,
gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq kampaniyası çərçivəsində “Ailə və onu təşkil
edən üzvlərin hər biri üçün bərabər qorunma haqqı var!” adlı təqdimat hazırlanmiş və
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Komitənin sosial şəbəkə səhifələrində yerləşdirilmişdir.
Komitə, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Bakı Dövlət Universiteti və GİZ-in birgə təşkilatçılığı ilə
“Dövlət qulluğunda gender bərabərliyi üzrə Kurikulum” vəsaiti nəşr edilmişdir. Kurikulum
universitetlərin, kitabxanaların və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının istifadəsinə təqdim
edilmişdir.
GİZ ilə əməkdaşlıq çərçivəsində “Gender Yönümlü Həssas Yanaşma: Praktik Alətlər və
Nəzəri Üsullar” Bələdçi Vəsaiti və “Azərbaycanda Gender Büdcələşməsinin Tətbiqi:
Beynəlxalq Təcrübə və Tövsiyələr” adlı vəsait hazırlanaraq çap edilmişdir.
“Qiçs-ə YOX” adlı buklet Azərbaycan Respublikası Milli Kitabxanasına, F.Köçərli adına
Respublika Uşaq Kitabxanasına, C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanasına (150 ədəd)
oxuculara, “İnsan alverinin qurbanı olma!”, “Uşaqları qoruyaq” adlı kitabçalar “Məzun evi”
Sosial Müəssisəsinə (50 ədəd) sakinlərə paylanılması üçün göndərilmişdir.
Komitə tərəfindən “İnsan alverinə qarşı mübarizə” mövzusunda, eyni zamanda
uşaqların internet təhlükəsizliyi və mobil telefonlarda valideyn nəzarəti funksiyası ilə bağlı
video çarxlar hazırlanmışdır.
Həmçinin Komitə tərəfindən Korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış qaydalarını
təbliğ edən animasiya formatında maarifləndirici qısametrajlı film çəkilmiş və hesabat ili
ərzində aidiyyəti uşaq məsələləri ilə məşğul olan QHT-lərə (Azərbaycan Uşaq və Gənclərin
Sülh Şəbəkəsi, Ümid Yeri Xeyriyyə İctimai Birliyi, SOS Uşaq kəndləri, Ümidli gələcək İctimai
Birliyi) paylanılmışdır.
Eyni zamanda “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər
üçün Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə əlaqədar uşaq hüquqları sahəsində maarifləndirmə
tədbirlərinin davamı olaraq təhlükəsiz internet mövzusunda məlumatlandırıcı sosial çarx
hazırlanmışdır.
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