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Giriş 

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 2020-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 

etmişdirlər. 

Cari ilin aprel ayından etibarən COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Komitə 

tərəfindən təşkil edilən tədbirlər, iclaslar, təlim və görüşlər onlayn formatda həyata 

keçirilməyə başlanılmışdır. 

 

Ailə məsələləri sahəsində fəaliyyətə dair tədbirlər 

 

Komitə tərəfindən dövlət ailə siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində ailə 

institutunun təbliği, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və gənc nəsilə aşılanması, reproduktiv 

sağlamlıq və sağlam həyat tərzinin təbliği və digər mövzularda tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Cari il ərzində Komitənin təşəbbüsü, Səhiyyə Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 

müxtəlif təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbələri üçün “Reproduktiv sağlamlıq”, “Qeyri-

infeksion xəstəliklərin profilaktikası. Süd vəzi xərçəngi və onun profilaktikası”, “Pandemiya 

dövründə sağlam həyat tərzinin vacibliyi”, “Sağlam həyat tərzi. QİÇS-dən qorunma yolları”, 

“Qan xəstəlikləri (talassemiya və hemofiliya). Qohum evliliyi” adlı tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. Ümumilikdə tədbirlərdən 360 nəfər  tələbə və müəllim heyəti faydalanmışdır. 

Pandemiya dövründə cənab Prezident İlham Əliyevin koronavirus infeksiyası ilə 
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mübarizə çərçivəsində elan etdiyi “Biz birlikdə güclüyük!” şüarına dəstək olmaq məqsədilə 

Komitə tərəfindən “Ailəm” müsabiqəsi həyata keçirilmişdir. Müsabiqəyə ümumilikdə 23 ailə 

tərəfindən 26 video və 17 foto material daxil olmuşdur. “Ən yaxşı foto material” və “Ən yaxşı 

video material” nominasiyaları üzrə qaliblər seçilərək diplom və hədiyyələrlə 

mükafatlandırılmışlar. 

Eyni zamanda Komitə tərəfindən cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 

Respublikasında 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan edilməsi  haqqında Sərəncamının icrası 

istiqamətində “Ailə Könüllüləri” layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihəyə Azərbaycanın müxtəlif 

regionlarından 43 ailə könüllü olaraq qoşulmuşdur. Ailə könüllüləri tərəfindən həssas 

qruplara daxil olan 22 ailə (şəhid ailələri, aztəminatlı ailələr, təmas xəttində yaşayan ailələr, 

ata himayəsindən məhrum olan və anası ilə tək yaşayan uşaqlar,  tənha, kimsəsiz yaşayan 

yaşlı insanlar) ziyarət edilmişdir. Layihə çərçivəsində Komitə tərəfindən könüllü ailələrlə 

onlayn konfrans keçirilmişdir. 

Gənclər arasında milli–mənəvi dəyərlərin təbliği, onların ailə qurmağa hazırlıq 

səviyyəsinin artırılması və onlarda ailə məsuliyyətinin formalaşdırılması, nümunəvi ailə 

modellərinin tanıdılması məqsədilə “Ailələrimizi tanıyaq” layihəsinə start verilmişdir. Layihə 

çərçivəsində Faşizm üzərində qələbənin 75 illik yubileyi ərəfəsində ilk olaraq cəmiyyətdə 

hörmət qazanan, Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı, Laçın rayonundan məcburi köçkün və 

hazırda Şəkidə məskunlaşan Əhmədovlar ailəsi, daha sonra isə Lənkəran şəhərində 

yaşayan,  64 il birgə  ömür sürən, nümunəvi ailə kimi tanınan  Məmmədovlar ailəsi ilə onlayn 

görüşlər keçirilmişdir.  

Valideynlər üçün  karantin və sosial izolyasiya müddətində ailənin psixoloji iqliminə, 

yeniyetmə və gənclərin ailədə şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir edən amillərin müzakirəsi 

ilə bağlı ailələrdə yaranan psixoloji problemlərin həllində köməklik göstərmək məqsədilə 

Komitə tərəfindən psixoloqların iştirakı ilə “Pandemiya dövründə ailələrdə yaranan psixoloji 

problemlər və onların həlli yolları” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir. 

BMT-nin Baş Assambleyasının 20 sentyabr 1993-cü il qətnaməsinə müvafiq olaraq  

15 may  “Beynəlxalq Ailə günü” kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə Komitə tərəfindən 15 may 

tarixində "Azərbaycan ailəsi pandemiya və post-pandemiya dövründə: sosial-mədəni, 

psixoloji məqamlar” adlı video-konfrans keçirilmişdir. Qoşqar Məhərrəmovun moderatorluğu 

ilə keçirilən video-konfransda  Komitə sədri Bahar Muradova, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili, Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Elm və təhsil komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev, 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

professoru, “Simurq” Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədov 

çıxış etmişdir. Onlayn konfransın video-yazısı Komitənin rəsmi feysbuk səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

Komitə tərəfindən BMT İnkişaf Proqramı ilə “Cənubi Qafqazda qadınların iqtisadi 

səlahiyyətlərinin artırılması layihəsi” çərçivəsində, COVİD-19 pandemiyası ilə bağlı sağlamlıq 

imkanları məhdud övladları olan az təminatlı ailələrə yardım göstərilməsi məqsədi ilə 20 

aztəminatlı ailə seçilmişdir. Ailələrə yardım poçt vasitəsi ilə çatdırılmışdır. 

Ailə siyasəti istiqamətində sosial mediada onlayn formatda keçirilən təlim və görüşlərə 

ümumilikdə 8800-dən çox baxış sayı qeydə alınmışdır.  

 

Uşaq məsələləri ilə bağlı keçirilmiş tədbirlər 

 

Komitə dövlət uşaq siyasəti istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir.  

Komitə tərəfindən uşaqların öz hüquqları ilə bağlı maarifləndirilməsi, onların 

potensialının aşkar edilməsi, müstəqil özünü ifadə etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 

istiqamətində tədbirlərin təşkilinə xüsusi diqqət yetirilir.  

Cari ildə uşaqların cəmiyyətdə üzləşə biləcəyi zorakılıq hallarından müdafiəsi, onların 

öz hüquqlarını bilməsi,  bacarıqlarının artırılması  məqsədi ilə  Komitədə 40-dan çox uşağın 

iştirakı ilə seminar keçirilmişdir.  

Komitənin layihəsi olaraq yaradılan “Uşaq Səfirlər Məclisi”Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan edilməsi ilə bağlı irəli 

sürülmüşdür. Məqsəd uşaqlarda ictimai fəallığın artırılması, liderlik keyfiyyətlərinin 

təkmilləşdirilməsi, uşaqların iştirak hüququnun təmin olunması, eləcə də onlarda idarəetmə 

mədəniyyətinin formalaşdırılmasıdır. 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü 
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münasibətilə Komitə sədri və “Uşaq Səfirlər Məclisi”nin üzvlərinin iştirakı ilə onlayn video 

konfrans keçirilmişdir.  

Eyni zamanda Uşaq Səfirlər Məclisinin təşkilatçılığı ilə “Müasir təhsil, texnologiya və 

keyfiyyət. Uşaqlar müzakirəyə qoşulur” adlı onlayn konfrans keçirilmişdir. Konfransda 

Komitənin sədr müavini Aynur Sofiyeva və Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov 

pandemiya dövründə tətbiq olunan karantin rejimi çərçivəsində təhsilin təşkili məsələləri ilə 

bağlı “Uşaq Səfirlər Məclisi”nin üzvlərini maraqlandıran sualları cavablandıraraq, təhsilin 

uşaqların həyatında mühüm rolunu, eyni zamanda hazırda davam edən pandemiya 

şəraitində tədrisin təşkili məsələsinin aktual olduğunu qeyd etmişdirlər.  

Komitənin rəsmi feysbuk səhifəsində uşaqlar üçün "Həyati bacarıqlara yiyələn!", 

“Uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili”, “Uşaq və gənclərin uğurlu ixtisas və peşə seçimi”, 

“Uşaqlarla uğurlu ünsiyyətin qurulması”, “Karantin vəziyyətində sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların psixoloji reabilitasiyası”, “Qarabağ Azərbaycandır!” mövzularında vebinar, konfrans 

və təlimlər keçirilmişdir. 

Keçirilən onlayn vebinar, təlim və seminarlara ümumilikdə 25154 baxış sayı qeydə 

alınmışdır. 

Cari ildə Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyanın 31-ci ildönümü münasibətilə onlayn 

beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfrans zamanı uzun illər davam edən Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məlumat verən çıxışçılar bu münaqişədən 

xüsusilə uşaqların əziyyət çəkdiyini qeyd etmişdirlər. Konfransda Azərbaycan, Böyük 

Britaniya, Türkiyə, Latviya, Macarıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Pakistan, 

Gürcüstan, Rusiya, Hindistan, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olmaqla 14 ölkədən 

ümumilikdə 25 uşaq iştirak etmişdir.  

 Komitə tərəfindən ənənəvi olaraq uşaqlar arasında hər il keçirilən “Qələbəyə doğru” 

kuboku uğrunda intellektual oyun uşaqların dünyagörüşünün artırılması, yeni biliklərin əldə 

edilməsinin stimullaşdırılması və asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədini daşıyır. Bu il 

“Qələbəyə doğru” kuboku uğrunda intellektual oyun hazırkı dövrdə qlobal pandemiyadan irəli 

gələrək və karantin dövrünün tələblərini nəzərə alaraq onlayn formatda keçirilmişdir. Ağstafa 

rayon, Dağkəsəmənli kənd 2 saylı orta məktəbi təmsil edən şagird intellektual oyunun qalibi 

seçilərək, “Qələbəyə doğru” kubokunu qazanmışdır. Qalibin kuboku, eləcə də finalçılar üçün 

nəzərdə tutulmuş diplom və hədiyyələr ölkədə elan edilən karantin rejiminin qaydalarına 

uyğun olaraq sahiblərinə təqdim edilmişdir. 

Komitə tərəfindən İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə əməkdaşlıq 

çərçivəsində ölkədə karantin xəstəxanalarında koronavirusdan müalicə alan uşaqlara dəstək 
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məqsədilə "Kitab hədiyyəsi" aksiyasına başlanılmışdır. Aksiyanın təşkilində məqsəd 

koronavirusdan müalicə alan uşaqların təcrid şəraitində vaxtını səmərəli keçirmələrinə 

yardım etmək, onların davamlı  mütaliəyə həvəsini artırmaqla inkişafına kömək etmək, eləcə 

də mənəvi və psixoloji dəstək verməkdir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən uşaq kitabxanaları, 

uşaq nəşriyyatları və uşaq yazarlarının  böyük marağına səbəb olan  aksiyaya ilk olaraq 

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, Bakı Uşaq Nəşriyyatı, Gəncliyə 

Yardım Fondu, uşaq yazıçısı Mehriban Nağıyeva dəstək vermişdirlər. Aksiya zamanı qısa 

müddət ərzində 300-ə yaxın kitab toplanılmış və uşaqlara çatdırılmışdır. 

Həmçinin Komitənin təşəbbüsü ilə koronavirus pandemiyası dövründə Talassemiya və 

Hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara yardım məqsədilə Milli Hemotologiya və 

Transfiziologiya Mərkəzində qanvermə aksiyası həyata keçirilmişdir. Humanist xarakterli 

aksiyada “Ümidli Gələcək” Gənclər Təşkilatının, “Birlik” Xeyriyyə Təşkilatının, "Azərbaycan 

Qadınları Respublika Cəmiyyəti" İctimai Birliyinin, “SAF Həyat Naminə" Gənclər İctimai 

Birliyinin, Bakı Tekstil Fabrikinin, Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı 

Assosiasiyasının, Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin əməkdaşları və üzvləri, könüllü 

ailələr də iştirak etmişdirlər. Komitənin çağırışı ilə aksiyaya 399 nəfər qoşulmuşdur. 

 “İraq və Suriyadan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları olan uşaqların 

Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı İşçi Qrupuna” daxil olan dövlət qurumları arasındakı iş 

bölgüsünə əsasən, 2018-2020-ci illər ərzində repatriasiya olunan 247 uşaq və onların 

ailələrinə hüquqi, sosial, təşkilati və psixoloji yardımın göstərilməsi, o cümlədən yeni gətirilən 

uşaqların himayə və qəyyumluğa götürülməsi, reabilitasiya proqramlarına cəlb edilməsi və 

digər məsələlərlə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Bu ailələrə UNİCEF və 

ASAN xidmətin dəstəyi ilə maddi yardımlar da göstərilmişdir. Hal-hazırda bu qrupa daxil olan 

110 uşaq  üçün Təhsil Nazirliyi ilə birgə distant təhsil layihəsi həyata keçirilir. Komitənin 

təşəbbüsü ilə  109 uşağa  planşetlər alınmış və təqdim edilmişdir. 

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 hesabat hazırlanmışdır. 
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Regional mərkəzlərin fəaliyyəti 

 

COVİD-19 pandemiyası ilə mübarizə kampaniyası çərçivəsində Komitə nəzdində 

fəaliyyət göstərən 11 Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri (UADM-lər) tərəfindən müxtəlif 

sahələr üzrə genişmiqyaslı layihələr, maarifləndirici tədbirlər və aksiyalar həyata keçirilmişdir.  

Mərkəzlər tərəfindən uşaqlar və valideynlər arasında sağlamlıq, xəstəliklərin risk 

amilləri sahəsində müvafiq mövzularda 457 nəfərin iştirakı ilə əyani və onlayn formatda 

təlimlər keçirilmiş, bukletlər paylanmışdır.  

COVİD-19 virusunun geniş yayılması səbəbindən respublikanın Zaqatala, İsmayıllı, 

Şəki, Göyçay, Ağsu, Şamaxı, Oğuz, Qəbələ və Balakən rayonlarındakı  internat 

müəssisələrindən ailələrə göndərilmiş 59 uşağın ailə daxilində psixo-sosial vəziyyəti  

qiymətləndirilmişdir. 

Mərkəzlərin işçi heyətinin bacarıqlarının artırılması məqsədilə Beynəlxalq Qızıl Xaç 

Komitəsi, PM Akademiya,  GİZ Almaniya Tərəfdaşlıq  təşkilatı tərəfindən müxtəlif mövzularda 

keçirilən təlimlərdə 60 əməkdaş iştirak etmişdir.  

Komitə və UADM-lərdə il ərzində ümumillikdə 55 nəfər könüllülük fəaliyyətinə 

qoşulmuş, həmin fəaliyyətdən 2270 nəfər faydalanmışdır.  

Koronavirusla mübarizə kampaniyası çərçivəsində “Ailələrə zəng” maarifləndirmə 

aksiyası vasitəsilə 3245 vətəndaş məlumatlandırılmış, 1020 ailəyə məlumat vərəqi 

paylanılmış,  361 nəfərə psixoloji dəstək göstərilmiş, 1562 nəfərə Mərkəzlərin könüllüləri 

tərəfindən tikilmiş  tibbi maskalar paylanılmış, 834 uşağa onlayn məşğələ keçirilmişdir. 

Komitə və UADM-lərin səyi nəticəsində 2446 ailə ərzaq yardımı ilə təmin olunmuşdur. 

Komitə tərəfindən keçirilən "Ailədən ailəyə" dəstək aksiyası çərçivəsində 146 ailə tərəfindən 

həssas təbəqədən olan 745 ailəyə yardım göstərilmişdir.  

Müharibə dönəmində məktəb və kolleclərdə, sanatoriyalarda müvəqqəti olaraq 

yerləşdirilən ailələrlə müxtəlif mövzularda maarifləndirmə tədbirləri, sığınacaq şəraitində 450 

uşaqla inkişafetdirici məşğələlər keçirilmiş, analara psixoloji dəstək göstərilmişdir.  
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Vətən müharibəsi dövründə UADM-lər tərəfindən şəhid ailələri, müalicə alan 81 yaralı 

əsgər ziyarət edilmiş, psixoloji dəstək göstərilmiş, onlara sosial problemlərinin həlli ilə bağlı 

müvafiq köməkliklər edilmişdir. “Əsgərə sovqat” aksiyası çərçivəsində könüllü olaraq 

toplanmış geyim və şəxsi qulluq əşyaları və s. cəbhəyə göndərilmişdir. 

Komitə tərəfindən 31 dekabr Dünya azərbaycanlıların həmrəyliyi günü və yeni il 

ərəfəsində 11 rayonda 450-yə yaxın şəhid və müharibədən zərər çəkmiş ailələrə ərzaq 

yardımı edilmiş, uşaqlara geyimlər və yeni il hədiyyələri verilmişdir. 

Komitə, UNİCEF və ASAN könüllüləri təşkilatı ilə birgə müharibədən zərər çəkən 

uşaqlarla psixo-sosial dəstək işinin aparılması məqsədi ilə Goranboy və Ağdam rayonlarında 

“Fövqəladə hallarda uşaq müdafiəsi” layihəsi həyata keçirilir. Bu rayonlarda müharibədən 

zərər çəkən 300-dən çox ailəyə səfər edilmiş, qiymətləndirmə aparılmış, 600 uşağın ilkin 

psixo-emosional vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə zamanı məlum olmuşdur ki, 

uzun illər müharibə ərazisində yaşayan insanlar bu vəziyyətə qismən adaptasiya 

olmuşdurlar. Eləcə də həyat tərzinin pandemiya şəraitinə uyğunlaşdırılması, bəzi kəndlərdə 

uşaqların onlayn təhsilə qoşulma imkanlarının məhdud olması uşaq və yeniyetmələrin təlim 

fəaliyyətindən geri qalmasına səbəb olmaqla yanaşı, öz yaşıdları ilə davamlı ünsiyyət 

saxlamasına, fikir bölüşməsinə maneələr yaratmışdır. Bütün bu hallar da uşaq və 

yeniyetmələrin psixo-emosional vəziyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. Uşaqların təlim fəaliyyəti 

onların inkişafının mühüm hissəsidir. Psixoloji travmanın yaratdığı fəsadları tam aradan 

qaldırmaq mümkün olmasa da, travmaya olan reaksiyaları  normallaşdırmaq mümkündür. 

Bunun üçün də uzunmüddətli, sistematik  və davamlı terapiya və reabilitasiya işi aparılır. Bu 

səbəbdən də xüsusən həmin regionlarda ixtisaslı kadrların sayı və peşəkarlığı artırılmalıdır. 

Hazırda qiymətləndirmə nəticəsində toplanan məlumatlar əsasında karantin rejiminin 

qaydalarına riayət olunmaqla fərdi və qrup terapiyalarına başlanılmışdır. Uşaq və 

yeniyetmələrin yaş və probleminə görə qruplar yaradılmış, psixoloqlar tərəfindən hazırlanmış 

proqram əsasında həm uşaq və yeniyetmələr, həm də onların valideynləri ilə psixoloji iş 

aparılır. 600-dən çox ailəyə və 1400 uşağa psixo-sosial yardım göstərilmişdir. 

Cari il ərzində Komitə nəzdində fəaliyyət göstərən UADM-lərin fəaliyyətindən  25023 

nəfər (9876 ailə) bəhrələnmişdir.  
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Qadın hüquqları və gender problemləri sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər 

 

 

Dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində il ərzində bir sıra görüşlər, 

konfranslar və təlimlər həyata keçirilmişdir. 

 “Gender bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10 oktyabr 

2006-cı il tarixli Qanununun 20-ci maddəsinə əsasən Komitə tərəfindən Məlumat hazırlanmış 

və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmişdir. Məlumatda gender 

bərabərliyinin təmin edilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilə qədər olan 

vəziyyətin ümumi təsviri və 2019-cu ildə həyata keçirilən tədbirlər, qeyd edilən sahədə əldə 

edilmiş nailiyyətlər və gələcəkdə həllini gözləyən məsələlər əks olunmuşdur.  

Komitə və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) birgə təşkilatçılığı ilə 

gender bərabərliyi üzrə məsul şəxslər üçün 2 günlük təlim kursu keçirilmişdir. 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 etmişdirlər. 

Eyni zamanda Komitə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) dəstəyi ilə 

“Cənubi Qafqazda Yerli İnkişaf üçün Yaxşı İdarəetmə Proqramı” çərçivəsində layihə həyata 

keçirmişdir. Layihə çərçivəsində “Yerli özünüidarəetmədə gender bərabərliyi siyasəti” 

mövzusunda videokonfrans, “Gender Əlaqələndiriciləri üçün gender məsələlərinin təhlili”, 

“Gender və erkən nikahlar” adlı onlayn təlimlər keçirilmiş, respublikanın 15 rayon və 

şəhərində Bələdiyyələrdə Gender Komissiyaları yaradılmışdır. 

Komitə 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 
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birgə “Gender və erkən nikahlar” mövzusunda onlayn təlim keçirmişdir. Təlimə Mingəçevir və 

Gəncə şəhərlərindən, Ağdam və Bərdə rayonlarından 30 nəfər iştirakçı (qadınlar, kişilər və 

gənclər) qoşulmuşdur. 

Komitə tərəfindən “8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü”nə həsr olunmuş tədbir həyata 

keçirilmişdir. Tədbirdə ölkə başçısının qadınlara təbrik məktubu səsləndirilmiş və 

Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin inkişafında, eləcə də  ictimai-siyasi sahədə mühüm 

xidmətləri olan bir qrup qadınlara Prezident təltifləri təqdim olunmuşdur. 

Koronavirus pandemiyası ilə bağlı müxtəlif istiqamətlərdə mübarizə aparılmaqdadır. Bu 

mübarizə müxtəlif peşə sahibləri olan insanlardan gərgin əmək, çətin və məsuliyyətli  

qərarlar tələb edir. Bu məqsədlə Komitə tərəfindən “Görünməyən Qəhrəmanlar” mövzusunda 

jurnalistlər və yazarlar arasında "Ən yaxşı yazı" müsabiqəsi elan olunmuşdur. Təqdim 

olunmuş məqalələrin münsiflər heyəti tərəfindən dəyərləndirilməsi prosesi başa çatmış, 

nəticələr müəyyən olunmuşdur. 

 

Qadın Resurs Mərkəzləri ilə iş 

 

Komitə 2011-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə 

Azərbaycanda “Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda 

iştirakının təşviqatı” texniki yardım layihəsi həyata keçirilir. Layihənin məqsədi kənd və rayon 

yerlərində yaşayan qadınların və gənclərin iqtisadi həyatda fəal iştirakı, sahibkarlıq fəaliyyəti 

və məşğulluğu üçün iqtisadi imkan və bacarıqlarının artırılmasıdır. Layihə Bakı şəhərinin 

Xəzər rayonunda, Biləsuvar, Salyan, Sabirabad, Neftçala, Masallı, Zaqatala, Qusar, Xaçmaz, 

rayonlarında həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində 2011-2020-ci illərdə 9 Qadın Resurs 

Mərkəzi (QRM) açılmışdır.  

QRM-lərin kənar maliyyələşmədən asılılığını azaltmaq və fəaliyyətinin davamlılığını 

təmin etmək məqsədilə onların dövlət qeydiyyatına alınaraq qeyri-hökumət təşkilatı kimi 

fəaliyyət göstərməsi təmin edilmişdir. Cari ildə Bakı şəhəri Xəzər rayon QRM və Qusar rayon 
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QRM qeyri-hökumət təşkilatı kimi dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Cari il ərzində layihə çərçivəsində 57 nəfər qadın sahibkarlığa başlamışdır. 529 nəfər 

qadın "Kompüter operatoru”, “Mehmanxana inzibatçısı”, “Aşpazlıq”, “İş axtarmaq və CV 

yazmaq bacarıqları”,  “Dil kursları”, "QHT-nin yaradılması və idarə edilməsi", “Əlilliyin Dərki”, 

"Layihə yazılması Fandreyzinq", “Risklərin təhlili və idarəetmə“, “Maliyyə idarəetməsi”, “Öz 

biznesini başla və inkişaf etdir”, “Markalaşma, qablaşdırma və satış strategiyası”, "Liderlik 

təlimi", “İş prespektivi" və "Vergi uçotunun aparılması"  və sairə mövzularda təlimlərdə iştirak 

etmişdir.  

Komitə cari ilin sentyabr ayından başlayaraq “Göyçay rayonunda qadınların 

məşğulluğuna və mikro sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək göstərilməsi və Qadın Resurs 

Mərkəzinin yaradılması” layihəsini həyata keçirir. Layihə çərçivəsində 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. 28 nəfər qadına biznes fəaliyyətinə başlaması və mövcud 

bizneslərin gücləndirilməsi üçün qeyri-pul şəklində maddi dəstək göstərilmiş, qadınlar  biznes 

planına uyğun olaraq  avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. 

Hal-hazırda Xəzər QRM-nin 238  nəfər,  Sabirabad QRM-nin 510 nəfər, Qusar QRM-

nin 217 nəfər, Masallı QRM-nin 450 nəfər, Zaqatala QRM-nin 337 nəfər, Xaçmaz QRM-nin 

192 nəfər, Salyan QRM-nin 265, Neftçala QRM-nin  347, Biləsuvar QRM-nin 243 nəfər üzvü 

var (Ümumilikdə 9 QRM-nin 2799 nəfər üzvü var). 

 

Beynəlxalaq əlaqələrin inkişafı istiqamətində tədbirlər 

 

Tvininq layihəsi üzrə Finlandiya, Yunanıstan, Fransa, Litva və Avstriyanın təqdim 

etdiyi layihələr nəzərdən keçirilmiş və seçim yekunlaşmışdır. Seçim nəticəsində  

“Azərbaycanda məişət zorakılığı qurbanlarının dəstəklənməsi və təhlükəsizliyinin təmin 
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edilməsi mexanizmləri üzrə yerli və dövlət qurumlarının potensiallarının gücləndirilməsi“ adlı 

Litva və Avstriyanın birgə layihəsi üzrə sənədlər hazırlanmışdır.  

Eyni zamanda “Böhran dövründə tətbiq olunan tədbirlər və təcrübələr” mövzusunda 

hesabatlar hazırlanaraq BMT Qadınlar Təşkilatı və Avropa Şurasına təqdim edilmişdir. 

Həmçinin uşaqların vəziyyəti ilə bağlı pandemiya dövründə görülən işlərlə bağlı Avropa 

Şurasının müvafiq Komitəsinə hesabat və təkliflər göndərilmiş, məlumatlar Şuranın saytında 

öz əksini tapmışdır.  BMT-nin “Qlobal miqrasiya şəraitində qadın və qız alveri ilə bağlı ümumi 

tövsiyələr” adlı sənəd layihəsinə dair  təkliflər hazırlanmışdır.  

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı hərbi təcavüzünə 

dair  Komitə tərəfindən 2 müraciət və 2 bəyannamə hazırlanaraq Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsi 

ilə beynəlxalq təşkilatlara və ailə, qadın və uşaq problemləri ilə məşğul olan xarici ölkələrdə 

yerləşən müvafiq qurumlara göndərilmişdir.  

Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOİKA) təşkilatçılığı ilə Komitənin 14 

əməkdaşı üçün “Selektiv abortların qarşısının alınması” layihəsi çərşivəsində onlayn təlim 

təşkil olunmuşdur. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd selektiv abortlar və ailə 

planlaşdırılması mövzusu üzrə biliklərin artırılmasıdır.  

Cari il ərzində Komitə sədrinin İran İslam Respublikasının Qadın və Ailə Məsələləri 

üzrə Vitse-Prezidenti Məsumə Ebtekar, Avropa Şurasının (AŞ) Azərbaycan 

Respublikasındakı Ofisinin rəhbəri Zoltan Hernyes, Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki 

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Qo Min, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) 

Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin sabiq rəhbəri Elena Sessera və təşkilata 

təyin olunmuş yeni rəhbər Arian Bauer, BMT-nin Uşaq Fondunun  (UNİCEF) Avropa və Orta 

Asiya üzrə (mənzil qərargahı Cenevrədə yerləşən) regional direktoru Əfşan Xan, BMT-nin 

Uşaq Fondunun (UNICEF)  Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Edvard Karvardin, 

BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri, Rezident Əlaqələndiricisi Qulam İsakzai, 

İsveçrə Konfederasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri 

xanım Muriel Peneveyre, Özbəkistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı 

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri cənab Bəhrom Əşrəfxanov, Böyük Britaniyanın Azərbaycan 

Republikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri cənab Ceyms Şarp, Yaponiyanın 

Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Vada Cuniçi ilə görüşü 

təşkil edilmişdir. Görüşlərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi müzakirə 

olunmuşdur.   
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Qəbul edilən hüquqi sənədlər 

 

Zərərli informasiya məhsullarının dövriyyəyə daxil edilməsinin, o cümlədən 

informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə uşaqlara qarşı törədilən hüquqpozmaların 

qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 30 

noyabr tarixli, 792s nömrəli Sərəncamının 2.1-2.3-cü bəndlərinin icrası məqsədilə Komitə 

tərəfindən “İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə  Ekspert Şurasının 

Əsasnamə”sinin, “İnformasiya məhsulunun yaş kateqoriyalarına aid edilməsi 

Qaydası”nın, “İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə ekspertlərə 

ixtisas attestatının verilməsi, attestatın qüvvədəolma müddətinin dayandırılması və ya 

ona xitam verilməsi, ekspertlərin və ekspert təşkilatlarının reyestrinin aparılması və 

onların fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın layihələri hazırlanmış və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2020-ci il tarixli Qərarı ilə Qaydalar təsdiq 

edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 aprel 2019-cu il tarixli, 291s nömrəli 

Sərəncamının 2-ci hissəsinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə “Gənclər arasında ailənin 

və nikahın əhəmiyyəti, onun qorunması və möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə erkən 

nikahın və qohumlar arasında nikahın mənfi nəticələrinə dair maarifləndirmə 

Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar 

layihəsi hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 iyun 2020-ci il tarixli 

213 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr  tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasının 7.4-cü bəndinə əsasən 

Komitə tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının Uşaqlara dair 2020–2030-cu illər üçün 

Strategiyası” hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 iyul 2020-ci il tarixli 

2073 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Strategiyanın məqsədi ölkədə uşaq müdafiəsi 

sisteminin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələblərinə və BMT-nin “Uşaq 

hüquqları haqqında Konvensiyası”nın prinsiplərinə tam uyğunlaşdırılmasından, Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində  bütün uşaqlar üçün bərabər imkanların yaradılmasından, onların 

ən ümdə maraqlarının qorunmasından, dövlət qayğısına ehtiyacı olan uşaqların hüquqlarının 

daha səmərəli müdafiəsindən, onlar üçün müasir standartlara malik sosial dəstək 

xidmətlərinin təmin edilməsindən ibarətdir.  

Komitə tərəfindən Strategiyanın icrası məqsədi ilə hazırlanmış “Uşaq Strategiyasının 

həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı” Azərbaycan Respublikası 
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Prezidentinin 27 noyabr 2020-ci il tarixli 2306 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Ölkədə məişət zorakılığının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin beynəlxalq 

standartlara uyğunlaşdırılması, ailələrin möhkəmləndirilməsi naminə onların vaxtında və 

hərtərəfli yardımla təmin edilməsi, məişət zorakılığı ilə mübarizə sahəsində normativ hüquqi 

aktlarda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi və səmərəliliyinin artırılmasıdır. Bu 

məqsədlə Azərbaycan Respublikasında “Məişət zorakılığı ilə mübarizəyə dair 2020–2023-

cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 

noyabr tarixli 2307 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Analitik araşdırmalar 

COVİD-19 pandemiyası ilə bağlı ölkədə karantin rejiminin tətbiqi nəticəsində ailələrdə 

yaranmış vəziyyəti öyrənmək məqsədilə Komitə təhlil aparmışdır. 648 respondentin iştirakı 

ilə keçirilən araşdırmanın nəticələri təhlil edilərək ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. Təhlilə dair 

bəzi diaqramlar (Diaqram 1, Diaqram 2, Diaqram 3) paraqrafın sonunda təqdim edilmişdir.   

Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında narkotik və psixotrop maddələrdən istifadə 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsinin aparılması və təhlili üzrə metodologiya hazırlanmışdır. 

Sənədin 2021-ci il ərzində qiymətləndirilməsi və təhlili nəzərdə tutulmuşdur. 

Vətən Müharibəsi dövründə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən 

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilmiş terrorizm əməlləri haqqında kütləvi informasiya 

vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı təşkil edilmişdir. 

Diaqram 1.  Karantin dövründə birlikdə keçirilən vaxta münasibətin bölgüsü, faizlə 
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Qeyd: Karantin zamanı birgə vaxt keçirməyə münasibəti öyrənən zaman sorğuda 

iştirak edənlərin 58,2%-i karantin dövründə ailəliklə gün boyu birlikdə olmaqdan “razı” 

olduqlarını, 40,6%-i “qismən razı” olduqlarını, 1,2% isə “razı olmadığını” bildirmişdir. 

 

Diaqram 2. Ailədə zorakılıq hallarının baş vermə bölgüsü, faizlə 

 

Qeyd: Ailədə zorakılıq hallarının ölçülməsi məqsədilə keçirilən sorğuda 

respondentlərin cavablarına əsasən 1,3% zorakılığın tez-tez baş verdiyini bildirsə də, 65,7% 

isə ümumiyyətlə ailələrində zorakılıqla üzləşmədiklərini qeyd etmişdir. 

Diaqram 3. Ailədə zorakılıq hallarının kimə qarşı  baş verməsinin bölgüsü, faizlə 
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Qeyd: Sorğuda iştirak edən qadın respondentlərin 68,2%-i, kişi respondentlərin  

15,1%-i isə zorakılıq hallarının onlara qarşı baş verdiyini qeyd etmişlər. Kişilərin 84,9%-i, 

qadınların isə 31,8%-i isə sualı cavablandırmamışdır. 

 

Çap materialları və video roliklər 

 

Komitə tərəfindən “Qohumlar arasında nikahın mənfi nəticələri”, “Erkən Nikah”, 

“Gender bərabərliyi”, “Ailədə gender bərabərliyi” və “Reproduktiv sağlamlıq” mövzularında 

bukletlər, “Bələdiyyələrdə Gender Bərabərliyi siyasətini həyata keçirmək üçün praktiki 

tövsiyələr” adlı kitabça, “Ailə Qadın Uşaq” jurnalının 25-ci nömrəsi hazırlanmış və çap 

edilmişdir. 

Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar ailələri ev şəraitində asudə vaxtını səmərəli və 

faydalı keçirməyə stimullaşdırmaq və ailəliklə mütaliə ənənəsini təbliğ etmək məqsədilə 

“Ailəliklə mütaliə” layihəsi çərçivəsində Komitə əməkdaşlarının ailələrinin iştirakı ilə videoçarx 

hazırlanmışdır. Həmçinin Komitə tərəfindən “Erkən nikah və onun fəsadları”,  “Biz terrora yox 

deyirik, sülh və ədalət istəyirik”, “Qadınlara qarşı zorakılığa son qoymaq hər kəsin vəzifəsidir 

- qadınlara və qızlara dəstək olmaq vaxtıdır!” mövzularında videoçarxlar da hazırlanmışdır.  

 

Vətəndaş müraciətləri 
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Komitə öz Əsasnaməsinə uyğun olaraq 2020-ci ildə vətəndaşların ərizə və 

şikayətlərinə baxılması və qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata 

keçirmişdir. 2020-ci il ərzində Komitəyə vətəndaşlardan 6506 müraciət, o cümlədən 4627 

ərizə, 1876 şikayət daxil olmuşdur.   

Komitəyə daxil olan vətəndaş müraciətləri Komitənin səlahiyyətləri və vəzifələri 

çərçivəsində baxılmış və cavablandırılmışdır.  

Cari il ərzində Komitəyə vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı aidiyyəti orqanlardan 691 

cavab məktubu daxil olmuşdur. 

İlin yekunlarına əsasən vətəndaşların müraciətlərinin ərazi və mövzular üzrə statistik 

təhlili aparılmış və nəticədə ən aktual problemlər müəyyən edilmişdir. Aparılan araşdırılma 

zamanı məlum  olmuşdur ki, cari ildə Komitəyə ən çox Bakının Yasamal, Binəqədi,  Suraxanı 

rayonlarından, həmçinin Sumqayıt və Lənkəran şəhərlərindən, Sabirabad, Saatlı, 

rayonlarından müraciətlər daxil olmuşdur. Müraciətlərin əksəriyyəti maddi yardım (1844), 

uşaqla keçirilən fərdi məşğələlər (398),  müalicə və müayinə olunmaqda köməklik (364), işlə 

təmin olunma (350), müxtəlif  yönümlü sosial müavinətlərin alınması (467), məhkəmə 

qərarlarının icra edilməməsi (515) ilə bağlıdır.  

Cari ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstərişinə əsasən Komitənin sədr 

müavinləri tərəfindən Naftalan, Ağdaş, Saatlı, Sabirabad, Hacıqabul rayonlarında 

vətəndaşların regional qəbulu keçirilmiş və 964 vətəndaş müraciətinə baxılmışdır.  

 

QHT-lərlə iş 

 

Komitə cari il ərzində qeyri-hökumət təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlıq edərək, birgə 

layihələr icra etmişdir. 

Komitə və “Qadınlar Bələdiyyələrin İnkişafı Uğrunda” İctimai Birliyinin birgə 

əməkdaşlığı ilə həyata keçirilən  “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin Tətbiqi Vasitəsilə Gender 

Əsaslı Bələdiyyələrin Təşviqi" layihəsi çərçivəsində ölkədə keçirilən son bələdiyyə 

seçkilərində qadınların əldə etdiyi nailiyyətlərlə bağlı Dəyirmi Masa keçirilmişdir.  

Eyni zamanda Komitə və “Sağlam Həyat Naminə” İctimai Birliyinin birgə əməkdaşlığı 

və British Petroleum Şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə 2020-ci il ərzində Tovuz rayonunda 

“Qadınların məşğulluğuna və mikro sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək məqsədi ilə İcmada Ailəyə 

Dəstək Klubunun yaradılması” adlı layihə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində cari ilin mart 

ayında Tovuz rayonunda qadınlara maliyyə savadlılığı, biznes bacarıqları ilə bağlı təlimlər 

keçirilmiş, 22 nəfər qadına biznes fəaliyyətinə başlaması və mövcud bizneslərin 
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gücləndirilməsi üçün qeyri-pul şəklində maddi dəstək göstərilmiş, qadınlar  biznes planına 

uyğun olaraq  avadanlıqlarla təmin olunmuşdur.  

Komitə “Azərbaycan uşaqları” İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Uşaq 

Sığınacağı Reinteqrasiya Mərkəzi, “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin Qadın 

və Uşaq Sığınacağı, “NUR” Uşaq evi,  həmçinin “Ümid yeri” Uşaq Sığınacağı Xeyriyyə 

Cəmiyyətində yerləşdirilmiş ümumilikdə 150-yə yaxın uşaq arasında sosial aksiya 

keçirmişdir. Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən Komitəyə təqdim 

edilən xüsusi dizayn olunmuş 2.000 tibbi maska və oyuncaqlar uşaqlar arasında 

paylanılmışdır. 

 

KİV, İctimai Şura ilə iş 

 

Mətbuatla iş istiqamətində bütün yerli televiziya kanalları, radio, qəzet, onlayn media 

və informasiya agentlikləri ilə mütəmadi əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, müsahibələrin 

təşkil edilməsi və onların monitorinqinin aparılması işi, verilişlərdə Komitənin təmsilçiliyinin 

təmin edilməsi, Komitə tərəfindən keçirilən tədbir və görüşlərə medianın dəvəti istiqamətində 

mühüm işlər həyata keçirilmişdir.  

İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən 

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilmiş terrorizm əməllərinin, xüsusilə də qadın və 

uşaqların hədəflənərək qətlə yetirildiyini əks etdirən məlumatların beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqətinə çatdırılması və təşkilatlara göndərilməsi məqsədilə bəyanatlar hazırlanmışdır. Bu 

məqsədlə media nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı təşkil edilmişdir. 

İctimai Tv-nin və Komitənin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Uşaqlar Gününə həsr 

edilmiş uşaq hüquqlarının müdafiəsi mövzusunda proqram təşkil edilmişdir. 

Azərbaycan Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin və Komitənin birgə təşkilatçılığı 

ilə AzTv-nin “Çıxışa doğru” verilişi “Məişət zorakılığına qarşı mübarizə” mövzusuna həsr 

olunmuşdur.  
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Komitə tərəfindən İctimai Şuranın yeni tərkibinin formalaşdırılması üçün 2020-ci il 

mayın 14-dən iyunun 22-dək namizədlərin qəbulu elan edilmiş və Seçki Komissiyası 

yaradılmışdır. Seçki Komissiyasının protokuluna əsasən pandemiyanın yaratdığı 

problemlərdən irəli gələrək, seçkilərin 2021-ci ildə keçirilməsi və İctimai Şuranın üzvlərinin 

sayının 11 olması təsdiq edilmişdir. 


