BMT ilə birgə həyata keçirilən layihələr

2009
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü,
Heydər Əliyev Fondu və BMT-nin Əhali Fondunun dəstəyi ilə
Respublikanın 8 rayonunda (Ağdaş, Göyçay, Xaçmaz, Quba, Dəvəçi, Xızı,
Saatlı, Sabirabad) Komitənin əməkdaşları və ekspertlərin iştirakı ilə şagird
və tələbə kollektivi arasında insan hüquqlarından, xüsusilə qadın
hüquqlarından bəhz edən mühazirələr keçirilmişdir. Həmçinin qadın
hüquqlarından bəhs edən video çarx hazırlanmışdır. Maarifləndirici
funksiya daşıyan rolik qadınlara öz hüquqları haqqında məlumat verir.
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, BMT-nin
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Avropa Komissiyası və Rasional İnkişaf
uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən birgə həyata keçirilən
“Azərbaycanda Məcburi Köçkünlər və Qaçqınlar üçün Gender ilə bağlı
zorakılığın aradan qaldırılması” adlı layihə çərçivəsində regionlarda qaçqın
və məcburi ailələrdən olan qızlar üçün kompüter kursları təşkil edilmişdir.
Layihə çərçivəsində qadın alverindən bəhs edən “Satılmış həyat” adlı
film çəkilmişdir.
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, BMT-nin
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Avropa Komissiyası və Rasional İnkişaf
uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin birgə həyata keçirdiyi “Azərbaycanda
Məcburi Köçkünlər, Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslər üçün gender
əsaslı zorakılığın aradan qaldırılması” layihəsinin yekun konfransı
keçirilmişdir. Konfransda layihənin iki yekun nəşri – “Azərbaycanda məcburi
köçkün, qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslərlə işləyən yerli qeyri-hökumət
təşkilatlarının kataloqu” və “Təcrübə bölgüsü hesabatı 2008-2009”
(azərbaycan və ingilis dillərində) iştirakçılara paylanılmışdır.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin tərəfindən
Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kollecinin tələbələri üçün BMT-nin Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının “Şəxsi biznesinə başla və təkmilləşdir” Layihəsi üzrə
“Şəxsi biznesinə başla” (ŞBB) təlim-seminarları keçirilmişdir. ŞBB
layihəsinin əsas məqsədi şəxsi biznesinə başlamaq istəyən potensial
sahibkarların ilkin biliklərə yiyələnməsini təmin etməkdir. Seminarlar

zamanı tələbələrə alış və satış planlarının hazırlanması, işçilərə çəkilən
xərclərin, gəlir və xərclərin hesablanması yolları izah edilmiş və biznes
planın mərhələlər üzrə doldurulmasında köməklik göstərilmişdir.
Nikah yaşına təsir göstərən sosial-iqtisadi amillərin öyrənilməsi
məqsədilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi UNİCEFin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi və Sosial Araşdırmalar üzrə
Beynəlxalq Mərkəzlə əməkdaşlıq şəraitində Azərbaycanda uşaq nikahları,
o cümlədən onların səbəb və nəticələrinə dair vəziyyətin təhlilini əks etdirən
“Azərbaycanda uşaq nikahlarına dair tədqiqat” hazırlamışdır. Araşdırma
Azərbaycanın 4 bölgəsini: Bakı-Abşeron, Lənkəran, Quba və Ağstafa
bölgələrini əhatə etmişdir.
2011
25 may 2011-ci il tarixdə BMT-nin Əhali Fondu ilə birgə “Məişət
zorakılığının aradan qaldırılmasında KİV-in rolu” mövzusunda dəyirmi masa
keçirilmişdir.
1. Təhsildə gender stereotiplərinin aradan qaldırılması maarifləndirmə
tədbirlərin keçirilməsi
BMT-nin Əhali Fondu və “İnkişaf” Sosial və İqtisadi Araşdırmalar İctimai
Birliyi ilə birgə regionlarda “Gender bərabərliyinin (kişi və qadın) təminatları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq olunması
istiqamətində təlimlər davam etdirilmişdir. Təlimlərin əsas məqsədi
regionlarda gender məsələləri, gender həssaslığı, gender əsaslı ayrıseçkilik təsəvvürlərinin genişləndirilməsi, praktiki və hüquqi biliklərin
artırılması, eyni zamanda maarifləndirmə işini gücləndirməklə gender
mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsidir.
Fevral-oktyabr aylarında BMT Azərbaycan Nümayəndəliyi ilə birgə
Respublikanın bir sıra rayonlarında “Qadın məsələləri üzrə maarifləndirmə
tədbirləri” mövzusunda silsilə dəyirmi masalar həyata keçirilmişdir. Proqram
çərçivəsində Qadınlara Qarşı Ayrı-seçkiliyin Bütün formalarının Ləğv
edilməsi haqqında Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklər, milli gender
prioritetləri, məcburi köçkün və qaçqın qadınların problemləri, qadınların
sağlamlığı və məşğulluq imkanları kimi məsələlər müzakirə olunmuşdur.
2011-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə
Azərbaycanda “Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və
sosial həyatda iştirakının təşviqatı” layihəsinə start verilmişdir. 2011-2015-ci

illəri əhatə edəcək layihənin başlanğıc mərhələsi 2011-ci ilin sentyabr
ayından 2012-ci ilin may ayınadək pilot region kimi Sabirabad rayonunda
həyata keçiriləcək. Oktyabr ayı ərzində artıq Sabirabadda yaşayan
qadınların iqtisadi və sosial həyatda fəal iştirakı ilə bağlı ehtiyac və
imkanların qiymətləndirilməsi üçün fokus qruplarla iş aparılmış və seminar
keçirilmişdir.
2012
2012-ci ildən etibarən BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA), BMT-nin
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı (UNHCR) və “Rasional İnkişaf uğrunda”
Qadınlar Cəmiyyəti ilə birlikdə “Məcburi köçkünlər və sığınacaq axtaran
şəxslər/qaçqınlar arasında gender əsaslı zorakılığın aradan qaldırılması”
layihəsi çərçivəsində “Qadınlara qarşı zorakılığa yox deyək!” məişət
zorakılığına qarşı maarifləndirmə kampaniyası keçirilmişdir. Kampaniya
çərçivəsində həmçinin “Məişət zorakılığı: 50 suala 50 cavab” adlı buklet
nəşr olunmuşdur.
30 noyabr tarixində Beynəlxalq Muğam mərkəzində “Gender əsaslı
zorakılığa qarşı16 günlük fəallıq” Kampaniyası çərçivəsində Kampaniyanın
yekunlarına həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir.
Qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin ləğvi üzrə BMT Komitəsinə hökumət
hesabatına alternativ hesabatın hazırlanması, təqdim olunması, bununla
bağlı məlumatların toplanması, fərdi şikayətlər proseduru və s. məsələləri
əhatə edən 53 slayddan ibarət təlim modulu hazırlanmışdır. Təlim modulu
ilk dəfə olaraq hazırlanmış və 4 təlimdən ibarətdir. Modul üzrə təlimin
təşkili, həmçinin Konvensiya və fakültativ protokolun da daxil edildiyi vəsait
hazırlanmış və nəşr edilmişdir. Nəşrə CD formatında təlim modulu da daxil
edilmişdir. Hər iki material həmçinin veb səhifəsində yerləşdirilmişdir.
2012-ci ilin ikinci yarısından Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi BMT-nin Əhali Fondu ilə birgə
Azərbaycan Respublikasında doğulmuş uşaqların cinsə görə nisbətinin
pozulmasına həsr olunmuş tədqiqat həyata keçirir. Layihə çərçivəsində
regionlarda selektiv abortlar üzrə müsahibələr və fokus qruplarında
müzakirələr keçirilmişdir.
2012-ci ildə BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası və AR İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi ilə birlikdə “Avropa İqtisadi Komissiyası regionunda sahibkarlıq
sahəsində gender boşluqlarının aradan qaldırılması məqsədilə

əməkdaşlığın aradan qaldırılması” mövzusunda Sahibkar Qadınların
Üçüncü Forumu keçirilmişdir

2013
16 günlük Fəallıq Kampaniyası çərçivəsində “Qadınlara qarşı
zorakılığa YOX deyək” layihəsinin yekunlarına həsr olunmuş tədbir
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, BMT-nin Əhali
Fondu(UNFPA), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı(UNHCR), BMTnin İnkişaf Fondu(UNDP), Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Rasional
İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti ilə birgə 2008-ci ildən başlayaraq
Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkün icmalarında gender əsaslı
zorakılığın azaldılması məqsədilə beş illik layihə həyata keçirmişdir.
Layihədə 14 ərazi əhatə olunmuşdur. Layihə çərçivəsində 2013-cü ilin iyul
ayinda “Erkən nikahlara Yox” şüarı altında Erkən nikahlar: 50 suala 50
cavab adlı buklet hazırlanmış , əhaliyə paylanılmışıdır. Bukletdə nikah
anlayışı, etibarsız nikahlar, erkən nikahın səbəbləri, fəsadları, qaşısının
alınması, məsuliyyət və cəza öz əksini tapmışdır.
Layihənin yekunu olaraq 25 noyabr 2013–cü il tarixində 16 günlük
Fəallıq Kampaniyası çərçivəsində “Qadınlara qarşı zorakılığa YOX deyək”
layihəsinin yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
“Doğulan uşaqların cinsə görə nisbətinin pozulmasının
səbəbləri: Mövcud vəziyyətin təhlili və problemin həlli yolları” na
həsr olunmuş tədbir.
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi, BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA) ilə birgə 27 noyabr 2013–
cü il tarixində “Doğulan uşaqların cinsə görə nisbətinin pozulmasının
səbəbləri: Mövcud vəziyyətin təhlili və problemin həlli yolları” mövzusuna
həsr olunmuş tədbir keçirmişdir.
“Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial
həyatda iştirakının təşviqatı” texniki yardım layihəsi
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı arasında imzalanan, iki illik “Kənd və

rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakının
təşviqatı” texniki yardım layihəsi həyata keçirir.
Layihənin əsas məqsədi, kənd qadınlarının iqtisadi və icma
həyatında iştirakı ilə bağlı ehtiyac və problemlərinin dəyərləndirilməsi,
müsbət təcrübələri yerli şəraitə və kənd yerlərində yaşayan qadınların
xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdırıb onların işgüzar və sosial fəaliyyəti üçün
əlverişli mühitin yaradılmasını təmin etməkdir.
Layihə dekabr ayından başlayaraq Sabirabad və Neftçala
rayonlarında həyata keçirilir.

