
 

 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin I rüblük  

HESABATI (1-ci hissə) 

2022-ci ilin birinci rübü ərzində  Dövlət Komitəsi tərəfindən  Dövlət Proqramları və 4 

Milli Fəaliyyat Planları üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

       

   
 

Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, digər normativ hüquqi sənədlərin 

hazırlanması. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 6 mart tarixli 1294 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi Qaydası”na uyğun olaraq Komitə tərəfindən hazırlanmış “Gender 

Bərabərliyi üzrə 2022-2025-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın layihəsi yenidən 

işlənilmiş, rəy və təkliflərin bildirilməsi üçün dövlət qurumlarına göndərilmişdir. 

Postmüharibə dövründə psixo-sosial işin aparılması. Şüvəlan, Ağdam, 

İsmayıllı,Zərdab, Hacıqabul və Saatlı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri tərəfindən 

şəhid və qazi ailələrinə səfərlər edilmiş, ailələrdə  olan uşaqlar mərkəz xidmətlərinə və 

dərnəklərə cəlb edilmişdir. 

Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq beynəlxalq və milli 

səviyyədə qeyd edilən əlamətdar günlərlə bağlı tədbirlərin keçirilməsi. 
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1595 nəfərin iştirakı ilə 62 tədbir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağdam, Şüvəlan, Saatlı, Sabirabad, 

Hacıqabul, Qəbələ, İsmayıllı, 

Goranboy, Göygöl, Zaqatala, 

Zərdab rayonlarında 

 

Komitə və İctimai 

Şuranın birgə 

təşkilatçılığı ilə 

Komitə və “Azərkitab” 

Kitab Mərkəzinin birgə 

təşkilatçılığı ilə 

 

Komitə və İctimai 

Şuranın birgə 

təşkilatçılığı ilə 

 

“20 yanvar” 
faciəsinin 32 

illik ildönümü  

“Xocalı 

faciəsi”nin 30 

illik ildönümü  

“Xocalı-30.Unutmadıq, 

unutdurmayacağıq” 

31 Mart 

Azərbaycanlıların 

Soyqırımı Günü 



 

 

2 fevral “Gənclər günü” münasibətilə Komitənin mərkəzlərində gənclərin iştirakı ilə 

keçirilən tədbirlərdə vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunmuş sərgilər təşkil edilmiş, 

qazilərlə görüşlər keçirilmişdir.  

8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı ilə təltif olunan,  Azərbaycanın ictimai-siyasi sahələrində uğur 

qazanan qadınların iştirakı ilə tədbir keçirilmişdir. 

Komitə və Sağlam Ailə Tibb Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə aztəminatlı ailələrdən 

olan qadınlar üçün tibbi müayinə aksiyası keçirilmişdir.  

UADM-lər tərəfindən icma daxilində Vətən müharibəsi iştirakçılarının qadın ailə 

üzvləri, eləcə də risk qrupuna aid olan aztəminatlı,çoxuşaqlı və məişət zorakılığından 

zərər çəkmiş qadınların iştirakı ilə tədbirlər təşkil edilmişdir.  

Milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması məqsədilə Ağdam, Şüvəlan, Saatlı, 

Sabirabad, Hacıqabul, Qəbələ, İsmayıllı, Goranboy, Göygöl, Zaqatala, Zərdab 

rayonlarında Novruz bayramına həsr edilmiş tədbirlər həyata keçirilmişdir. 400-dən çox 

qazi və şəhid ailəsinə Komitə tərəfindən bayram sovqatları paylanılmışdır. 

21 Mart-Ümumdünya Daun Sindromlu İnsanlar Günü münasibətilə UADM-lərin 

xidmətindən bəhrələnən daun sindromlu  uşaqlar və onların valideynləri ilə görüş təşkil 

edilmişdir.  

Komitəyə daxil olan vətəndaş müraciətlərinə baxılması, təhlilin aparılması və 

aidiyyəti üzrə əlaqələndirilməsi ilə bağlı işlərin görülməsi. 

2022-ci ilin birinci rübü ərzində Komitəyə 1012 vətəndaş müracəti, 387 xidməti 

məktub daxil olmuşdur.  

Qrafik 1. Vətəndaş müraciətlərinin mövzular üzrə təhlili. 

 

 

 

Komitəyə məişət zorakılığı ilə bağlı daxil olan 88 müraciət ilə bağlı yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarından 85 cavab məktubu alınmış və bu cavab məktublarının təhlili 

aparılmışdır. Müraciətlər ilə bağlı yerli icra hakimiyyətlərinin Gender zorakılığı və 

uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə monitorinq qrupları ilə birgə tədbirlər görülmüşdür. 
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Cari ilin 16 mart tarixində Komitə sədrinin Şamaxı rayonunda regional qəbulu 

keçirilmişdir. Qəbulda Şamaxı və Qobustan rayonundan olan 50-yə yaxın sakinin ərizə, 

müraciət və təkliflərinə baxılmışdır. 

Dövlət Komitəsinə sosial şəbəkə və kütləvi informasiya vasitələrindən cari il 

ərzində Komitəyə 99 müraciət daxil olmuşdur.  

Qrafik 2. Müraciətlərin mövzular üzrə təhlili. 

 

 

 

Cari ilin birinci rübü ərzində Komitə kütləvi informasiya vasitələri ilə səmərəli 

əməkdaşlıq etmişdir. 

Komitə tərəfindən zorakılıq, intihar, erkən nikah və digər mənfi hallarla bağlı 

mediada yayılmış informasiyalara operativ münasibət bildirmişdir. 

Cari ilin 18 yanvar tarixində Dövlət Komitəsinin tvitter səhifəsi təsdiqlənmişdir 

(mavi tık). 

Dövlət Komitəsinin "Ailə və Bərabər İnkişaf" adlı jurnalı hazırlanmış və rəsmi sayta 

yerləşdirilmişdir.  

Cəmiyyətdə uşaqların məlumatlandırılma səviyyəsinin artırılması, həmçinin uşaq 

hüquqlarının qorunması istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin gücləndirilməsi 

məqsədilə “Ailədə uşaqların hüquqlarını qoruyaq, oxuyaq və paylaşaq, uşaqlara laqeyd 

qalmayaq” adlı  elektron çap vəsaiti hazırlanaraq Komitənin sosial şəbəkələrində 

paylaşılmışdır. 

Komitə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclə və İdman Nazirliyi, 

Avropa İttifaqı və BMT-nin Əhali Fondunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində “Ürəyimizin 

səsini dinləyək” sosial çarx hazırlanmışdır. 

Eyni zamanda Komitə, Avropa İttifaqı, UNFPA, UN Woman və Regional İnkişaf 

İctimai Birliyi ilə birgə “Ən yaxşı ata” foto və video müsabiqəsi həyata keçirilmişdir. 
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