
Azərbaycan Respublikasının 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən 

qadın siyasəti 

 

 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ölkəmizdə qadın 

hüquqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək və onların pozulmasının qarşısının 

alınması, gender bərabərliyinin təmin olunması və gender mədəniyyətinin təbliğ 

olunması istiqamətində  fəaliyyət göstərərək qadın siyasətinin formalaşdırılmasında 

iştirak edir, bu siyasətin tənzimlənməsini, inkişafını təmin edir.  

Ölkəmiz 1995-ci ildə BMT-nin “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 

aradan qaldırılması üzrə” Konvensiyasına, 2000-ci ildə Konvensiyanın Əlavə 

Protokoluna qoşulmuşdur. Konvensiyaya əsasən iştirakçı dövlətlər ratifikasiyadan bir il 

sonra və hər dörd ilin sonunda dövrü olaraq rəsmi  hesabat təqdim etməlidirlər. Dövlət 

Komitəsi BMT-nin CEDAW Komitəsinə Azərbaycan Hökumətinin  Konvensiyanın həyata 

keçirilməsinə dair dövrü məruzələri təqdim edir. Hazırda ölkəmizin altıncı dövrü 

hesabatı təqdim edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasında Dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi 

haqqında” Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədi ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin  Qərarına əsasən nazirlik, komitə, şirkət, konsern və 

digər dövlət müəssisə və təşkilatlarında daxili imkanlar çərçivəsində gender siyasəti 

tələblərinə uyğun olaraq gender məsələləri üzrə məsul şəxslər təyin edilmişdir. Bu 

Qərar bütün dövlət orqanları (qurumları) və digər təşkilatların gender bərabərliyinin 

təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, həyata keçirdikləri siyasətlərə 

gender amilinin daxil edilməsinə imkan verir. 

Komitə tərəfindən hazırlanan qanun layihəsi əsasında 2006-cı ildə “Gender (kişi 

və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

qəbul edilmişdir. Qanunun məqsədi cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin bütün 

formalarını aradan qaldırmaqla, kişi və qadınlara ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, sosial, 

mədəni və digər sahələrində bərabər imkanlar yaratmaqla gender bərabərliyinin təmin 

edilməsindən ibarətdir.  

Həmin Qanunun 20-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Ailə, 

Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi gender bərabərliyinin təmin edilməsinə 

nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı olaraq öz fəaliyyəti haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik məlumat təqdim edir. Məlumatda 

gender bərabərliyinin təmin edilməsi sahəsində perspektivlər, hüquqi müstəvidə əldə 



olunan nailiyyətlər, beynəlxalq əməkdaşlıq, mövcud problemlər və maneələr, gələcəkdə 

icrası planlaşdırılan məsələlər və hədəflər əks olunur. 

Komitə tərəfindən qadın hüquqları sahəsində mövcud yerli və beynəlxalq 

qanunvericilik; erkən nikahların və qızların təhsildən yayınması hallarının qarşısının 

alınması; gender əsaslı zorakılıq və törətdiyi fəsadlar; qadınların və qızların ünsiyyət 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, liderlik qabiliyyətinin gücləndirilməsi; qadınların qərar 

qəbuletmədə iştirakının artırılması; kənd qadınlarının sosial-iqtisadi təşviqatı; qızların 

peşə bacarıqlarının artırılması, qadın  və icma resurs mərkəzlərinin yaradılması; 

qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinin gücləndirilməsi və s mövzularda layihələr həyata 

keçirilir. Respublikanın bütün regionlarında geniş miqyaslı maarifləndirmə tədbirləri 

təşkil edilərək əhalinin məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması təmin edilir və eyni zamanda  

görülən işlər barədə mütəmadi olaraq mətbuata məlumat verilir. 

Layihələr və tədbirlər  müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının, 

özəl və qeyri-hökumət təşkilatlarının və beynəlxalq təşkilatların birgə,  fəal əməkdaşlığı 

ilə təşkil edilir. 

Komitənin müvafiq sahədə yerlərdə fəaliyyətinin təşkili və dəstək verilməsi 

məqsədilə Qadın və İcma Resurs Mərkəzləri yaradılmışdır. Hazırda 11 rayonda 

(Biləsuvar, Sabirabad, Salyan, Xaçmaz, Qusar, Masallı, Neftçala, Bakı şəhəri Xəzər 

rayonu, Zaqatala, Göyçay)  Qadın Resurs Mərkəzi və 3 rayonda (Füzuli, Ağcabədi, 

Tərtər) İcma Resurs Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzlər məsləhətləşmə, mentorluq, 

şəbəkələşmə, gücləndirmə, təhlükəsiz məkan, səmərəli ünsiyyət və təbliğat daxil 

olmaqla, qadınlara geniş xidmət göstərən texniki qurum kimi fəaliyyət göstərir. Qadın 

Resurs Mərkəzlərinin  kənar   maliyyələşmədən   asılılığını   azaltmaq   və   fəaliyyətinin 

davamlılığını təmin etmək məqsədilə onların dövlət qeydiyyatına alınaraq qeyri-hökumət 

təşkilatı kimi fəaliyyət göstərməsi təmin edilmişdir. 

 

Komitə tərəfindən mütəmadi olaraq müvafiq sahədə tədqiqatlar aparılır, 

qadınların problemləri araşdırılaraq onların həlli üçün əlaqədar dövlət qurumları 

qarşısında məsələlər qaldırılır, qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklər təklif olunur. 

 

 

Komitə tərəfindən gender bərabərliyinin təmin edilməsi sahəsində aparılmış 

tədqiqatlar  



• Dövlət Komitəsi BMT-nin Əhali Fondu ilə birgə “Azərbaycanda doğulan uşaqların 

cinsnisbətinin pozulmasına zəmin yaradan mexanizmlər: keyfiyyət və kəmiyyət 

əsaslı Tədqiqat” (2012-ci il) 

 

• BMT-nin Əhali Fondu ilə birgə “Kişilərin gender bərabərliyinə münasibətinə dair  

Tədqiqat” (2017-ci il) 

 

• BMT-nin Əhali Fondunun Dövlət Komitəsi ilə birgə hazırladığı “Azərbaycanda qadına 

qarşı zorakılığın iqtisadi nəticələri” adlı Tədqiqat  

 

• BMTİP, BMT Əhali Fondu və Komitənin birgə layihəsi əsasında “Özəl sekorda kişilər 

və qadınlar: imkan və çətinliklər” mövzusunda Təhlil  (2018-ci il) 

 

• “Müasir Azərbaycanda erkən nikahlar:Sosioloji Təhlil” Analitik hesabat (2021-ci il) 

 


