
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin I rüblük  

HESABATI (2-ci hissə) 

 
Ailə məsələləri sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər. Komitə tərəfindən 

“Birlikdə faydalanaq” adlı yeni layihəyə start verilmişdir. Layihənin əsas məqsədi 

ailədaxili münasibətlərdə yaşanan psixoloji dəyişikliklər, valideyn-uşaq münasibətləri,  

həmçinin müasir dövrdə ailələri narahat edən digər aktual mövzularla bağlı 

mütəxəssislərin iştirakı ilə müzakirələrin təşkil olunmasıdır. Vətəndaşlar layihə 

çərçivəsində mütəxəssislərlə onlayn və canlı görüş, diskussiya aparmaq imkanı əldə 

edəcəklər. Layihə çərçivəsində ilk görüş “Ailənin psixoloji iqlimi” mövzusunda 

olmuşdur.  

2022-ci ilin illk rübündə təhsil müəssisələrində keçirilən maarifləndirmə tədbirləri 

davam etdirilmişdir.  Lənkəran Dövlət Universitetinin nəznində Sosial və Aqrar-Texnoloji 

Kollecinin tələbə və müəllim heyətinin iştirakı ilə “Təhlükəsiz reproduktiv sağlamlıq 

davranışlarının və sağlam həyat tərzi vərdişlərinin formalaşdırılması” mövzusunda  

onlayn, Azərbaycan Texniki Universitetinin və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universitetinin tələbələrinin iştirakı ilə “Məişət zorakılığına YOX deyək!” adlı tədbirlər 

keçirilmişdir. 

Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika xüsusi 

internat məktəbinin şagird və müəllim heyətinin iştirakı ilə “Sağlam ətraf mühit və 

sağlam həyat tərzi” mövzusunda maarifləndirici görüş  təşkil olunmuşdur. 

 

Cədvəl 1. Ailə məsələləri ilə bağlı tədbirlər. 
 

 
 

Qadın problemləri və gender məsələləri sahəsində həyata keçirilmiş 

tədbirlər. Komitənin BMT-nin İnkişaf Proqramı və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin 

əməkdaşlığı ilə birgə “Sahibkarlığa və Məşğulluğa İqtisadi Dəstək” layihəsi 
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çərçivəsində  Komitə sədrinin iştirakı ilə Sumqayıt Qadın Resurs Mərkəzi açılışı baş 

tutmuşdur. Mərkəzdə həssas qrupdan olan qadınlarla görüş keçirilmiş və onların əl 

işlərindən ibarət sərgi təşkil olunmuşdur.  

Komitə tərəfindən Qadın Resurs Mərkəzlərinin əməkdaşları üçün onlayn 

kommunikasiya və sosial media təlimi keçirilmişdir.  

 

Cədvəl 2. Qadın Resur Mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilən təlimlər. 
 

 
 

Komitə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Siyasi 

partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 

“Qadın hüquqları yeni ictimai-siyasi reallıqlar kontekstində” mövzusunda konfrans 

keçirilmişdir. Konfransın yekununda 2021-ci ildə start verilən “Gənc Qızların Təhsilinə 

Dəstək” Kampaniyasına qoşulmuş özəl sektor nümayəndələri Komitə tərəfindən 

mükafatlandırılmışdır. 

Bakı Dövlət Universitetində gənc qızların hüquq mühafizə orqanlarında xidmətə 

həvəsləndirilməsi məqsədilə onların qeyd olunan sahədə təcrübəli qadın əməkdaşlarla 

görüşü təşkil edilmişdir.  

“Uşaq Səfirlər Məclisi”nin təşəbbüsü, Komitə və “Etika Akademiyası” Fərdi 

İnkişaf Mərkəzinın birgə təşkilatçılığı ilə xüsusi istedadı və fəallığı ilə seçilən Uşaq 

Səfirlər Məclisinin üzvlərinə uşaqların fərdi bacarıqlarının inkişafı üzrə “Natiqlik – gözəl 

danışma sənəti” adlı təlim keçirilmişdir.  

“Qızlar müzakirəyə qoşulur” layihəsi çərçivəsində şagirdlərin iştirakilə tanınmış 

alim, idmançı, ixtiraçı, yaradıcı qadınlarla mütəmadi görüşlər təşkil olunur. Layihə 

çərçivəsində növbəti görüşlər Şüvələn Gənclər evində tarzən və pedaqoq Humay 

Qədimovanın iştirakı ilə  keçirilmişdir. 

Fevral-mart aylarında layihə çərçivəsində görüşlər İmişli və Samux rayonlarında 

həyata keçirmişdir.  

Komitənin təşəbbüsü ilə İctimai Televiziyada (İTV) yayımlanan “Sabaha 

saxlamayaq” verilişində “Uşaqlarımızı zərərli informasiyalardan necə qoruyaq?”  

mövzusu müzakirə edilmişdir.  
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Komitənin və Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurasının Peşəkar İxtisasartırma 

Proqramın birgə təşkilatçılığı, Təhsil Nazirliyin dəstəyi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin 

orta ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən məktəb psixoloqları üçün “Sosial-

Emosional Öyrənmə” adlı onlayn təlim keçirilmişdir. 

 

Cədvəl 3. Uşaq məsələləri sahəsində keçirilən tədbirlər. 
 

 

 

2022-ci ilin I rübü ərzində Komitənin Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzlərinə 

müxtəlif mövzularda 840 müraciət edilmişdir. Bu müraciətlərdən 474-ü təmin 

olunmuşdur. 

 

Qrafik 1. UADM-lərər daxil olan müraciətlərin mövzular üzrə təhlili 
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Birinci rüb ərzində UADM-lər tərəfindən 9 Dövlət Proqramının 17 bəndi üzrə 70 

tədbir keçirilmiş, 1323 nüsxə buklet paylanılmış, “Ailə başçısına məktub” aksiyası 

davam etdirilmişdir.  
 

Cədvəl 4. UADM-lər tərəfindən keçirilən tədbir və təlimlər. 
 

 
 

Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri və İcma Resurs Mərkəzləri tərəfindən 21 

rayonda keçirilən “açıq qapı” günündə  müxtəlif problemlərlə bağlı müraciət edən 397 

vətəndaşa psixoloji, hüquqi və sosial problemlərin həlli üzrə dəstək göstərilmişdir.  

Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı sahəsində fəaliyyətlər. Komitə tərəfindən 17 ay 

davam edən “Azərbaycanda məişət zorakılığı qurbanlarının təhlükəsizliyinin və 

onlara dəstəyin təmin edilməsi üçün dövlət qurumlarının və yerli səviyyədə 

istiqamətləndirmə mexanizmlərinin imkanlarının gücləndirilməsi” adlı Tvinninq 

layihəsi yekun tədbiri keçirilmişdir. 

BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyinin və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 

Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə "Qadın, sülh və təhlükəsizlik: Post münaqişə 

dövründə bərpa işlərində qadınların rolu" mövzusunda keçirilmiş konfransda 

Komitənin sədri çıxış etmişdir. 

Komitə sədri Bahar Muradova BMT-nin Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiyasının 

66-cı sessiyasında "İqlim dəyişikliyi, ətraf mühit və fəlakət risklərinin azaldılması 

strategiyaları və proqramları kontekstində gender bərabərliyi, bütün qadın və 

qızların səlahiyyətlərinin artırılmasına nail olmaq" mövzusuna həsr edilmiş nazirlər 

səviyyəsində dəyirmi masada onlayn formatda çıxış etmişdir.  

Komitə sədrinin Latviyanın Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri Dainis Qarançs ilə görüşü keçirilmişdir. 

Cari ilin birinci rübündə “Avropa İttifaqı-Azərbaycan İllik Fəaliyyət Proqramı”nın 

müzakirəsi həyata keçirilmişdir.  
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Avropa Şurası və Avropa İttifaqının birgə həyata keçirdiyi Yaxşı İdarəçilik üçün 

Tərəfdaşlıq (PGG II) proqramı üzrə Yerli Rəhbər Komitənin video-konfrans formatında 

iclasında Komitə əməkdaşları iştirak etmişdir. 

 

 


