Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın müvafiq bəndləri üzrə Komitə tərəfindən 2015-cü il ərzində görülmüş işlər barədə
Məlumat

Bəndin
№
1.2

Tədbirin adı
İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul
dövlət qulluqçuları üçün ətraflı treninqlərin keçirilməsi

İcra vəziyyəti
KİV və icra strukturlarının nümayəndələri üçün “Ailə dəyərlərinin, sağlam həyat tərzinin KİVdə işıqlandırılması, vətəndaşların informasiyaya əlçatımlılığının təmin edilməsi ” mövzusunda
təlim keçirilmişdir. Tədbir

2015-ci ilin iyun ayında 30 nəfər jurnalist və icra strukturlarının

nümayəndələri iştirak edib. Tədbirin sonunda iştirakçılara sertifikat təqdim edilmişdir.
Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə mətbuat konfransları
və ictimayyətlə birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlər keçirməsi

Kanallar vasitəsi ilə: İctimai (Yeni Gün verlişi), AzTv (Səhər verlişi), APA (Sosial verlişi),
Xəzər Tv, Space Tv, Region Tv, ANS tv, Lider Tv Komitənin keçirdiyi tədbir və layihələrin
işıqlandırılması həyata keçirilmişdir.
Eyni zamanda Komitənin veb sayt və facebook səyifəsi vasitəsi ilə heyata keçirilən tədbirlər

2.3

haqqında məlumatlar təqdim olunmuşdur.
Həmçinin, rəhbərlik tərəfindən regionlarda ictimayyət nümayəndələri ilə görüşlər və qəbullar
həyata keçirilir. Regionlarda fəal qadınlarnan görüşlər təşkil edilir.
Modern.az, trend.az, day.az, 1news.az və digər veb saytlar vasitəsi ilə məlumatlar əhaliyə
çatdırılır.

2.4

Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik

“Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsində Dövlət orqanlarının funksiyaları” adlı broşur çap

aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi

edilmiş və Respublika Uşaq Forumunun iştirakçılarına paylanılmışdır.

qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar
arasında təşviq edilməsi
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4.1

Dövlət orqanları tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb edən qanun

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 may tarixli, 2918 nömrəli Sərəncamı ilə

layihələrinin hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti

təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasına əsasən Komitə BMT-

nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin

nin Uşaq Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyi ilə birgə Milli Uşaq Strategiyasının

keçirilməsi

hazırlanması üçün işçi qrup təşkil etmişdir. İşçi qrup tərəfindən aidiyyəti dövlət orqanlarının
mütəxəssisləri və QHT-lər ilə görüşlər keçirilmiş, rəy və təkliflər nəzərə alınaraq strategiyanın
layihəsi hazırlanmışdır.
17 aprel 2015-ci il tarixində Komitə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ilə
əməkdaşlıq çərçivəsində Bakı şəhərinin rayon hakimlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının
iştirakı ilə “Məhkəmə təcrübəsində qadın və uşaq hüquqları” mövzusunda dəyirmi masa
keçirilmişdir.Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd məhkəmələrdə qadın və uşaq hüquqlarının
müdafiəsi məsələsinin nəzəri və praktiki məqamlarının, bu sahədəki boşluqların və çətinliklərin
müzakirəsi, həmçinin ölkəmizin beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsi

üzrə

birgə

fəaliyyətlərin

müəyyənləşdirilməsidir.

Tədbirdə

Azərbaycan

Respublikasının Ailə Məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi haqqında Qanun layihəsi müzakirə
edilmişdir.
4.2

Əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları tərəfindən vətəndaş

2011-ci ilin sonunda Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İB, Avropa Komissiyası,

cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üçün

Komitə və ACİ-YF İnsan Hüquqları və İdarəçilik Proqramı (Macarıstan) tərəfindən həyata

müvafiq şuraların və ya əməkdaşlıq şəbəkələrinin yaradılması

keçirilən 2 illik “Məişət zorakılığı barəsində məlumatlandırma kampaniyası” layihəsi həyata
keçirilməyə başlamışdır. Layihə çərçivəsində regionlarda gender məsələləri sahəsində fəaliyyət
göstərən müxtəlif Qeyri Hökumət Təşkilatları nümayəndələrindən ibarət şəbəkə yaradılmışdır.
Şəbəkə üzvlərindən ibarət Gender və İnkişaf Mərkəzləri yaradılmışdır. Həmçinin qaynar xətt
fəaliyyətə başlamışdır. Layihə çərçivəsində tədbirlər 2015-ci ildə davam etdirilmişdir.

4.3

İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi prosesində

Komitənin rəsmi internet səhifəsi (http://scfwca.gov.az/) vasitəsilə vətəndaşlar arasında ailə,

ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək vasitəsi kimi internet

qadın və uşaq məsələləri üzrə rəy sorğuları keçirilmiş, nəticələri internet saytında mütamadi

səhifələrindən istifadə edilməsi (vətəndaşların təklif və

olaraq yerləşdirilmişdi. Sorğularda 3250 istifadəçi iştirak etmişdir. Aparılan sorğuların nəticələri

rəylərinin qəbul edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi,

təhlil olunmuş və nəticələr Komitənin gələcək fəaliyyətində nəzərə alınaraq xüsusi strategiya

2

interaktiv sual-cavab bölmələrinin yaradılması və s.)

hazırlanmışdır.
Vətəndaşların ictimai müzakirəyədəvət edilməsi və layihələrlə bağlı təkliflərin təqdim edilməsi
məqsədilə Komitənin internet saytında “Forum”, “Suallar”, və “Təklif və tövsiyyələr” bölmələri
yaradılmışdır. Bu bölmələrə ümumlikdə 3000 dən çox vətəndaş müxtəlif məslələrlə bağlı
müraciət etmişdir. Müvafiq məsələlərin həlli isitqamətindəki işlərlər bağlı hər bir vətəndaşa
elektron-poçt və ya mobil əlaqə vasitəsilə məlumatlar verilmişdir.
Xüsusən ictimai maraq kəsb edən sahələr üzrə Statsistika və təhlil-araşdırmalar bölmələri
yaradılmşdırki buda, öz növbəsində vətəndaşların ölkədəki proseslərlə bağlı məlumatlılığının
artırılmasını həyata keçirir.
Həmçinin, vətəndaşlar tərəfindən təkliflərin göndərilməsi üçün “e-mail” ünvanı qeyd
olunmuşdur.
2013 ildən başlıyaraq Komitənin “facebook” səhifəsi vasitəsilə 500 000-dən çox sorğulara və
müraciətlərə cavab verilmişdir, maarifləndirici materiallar yerləşdirilmişdir.

4.4

tərəfindən “Açıq

qapı”

vətəndaş

forumları keçirir,məqsəd

Dövlət orqanları tərəfindən «Açıq qapı» vətəndaş forumlarının

Hər

keçirilməsi

maraqlandıran sualların müzakirəsini təşkil etmək, ictimaiyyəti geniş və dolğun informasiya ilə

il

Komitə

vətəndaşları

təmin etməkdir. 22 dekabr 2015-ci il tarixində açıq qapı günü baş tutmuşdur. Forumdan əvvəl
jurnalistlərin suallarını cavablandırmaq üçün Komitə sədri Hicran xanım Hüseynova mətbuat
brinfinqi keçirmişdir.Keçirilən tədbirdə ölkəmizdə sahibkarlıq üzrə fəaliyyət göstərən qadınlar,
eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və nümayəndələri iştirak etmişdilər.
Müvafiq mövzular ətrafında sahibkar qadınlar və QHT rəhbərləri çıxışlar edərək, bu mövzunun
aktuallığını vurğulamış, öz təkliflərini vermiş, qarşılaşdıqları çətinliklər barədə iştirakçılarla
bölüşmüşdürlər.Qarşılıqlı müzakirələrlə davam edən vətəndaş forumunda iştirakçıların mövzu
ilə bağlı sualları cavablandırılmış, eyni zamanda onların təklifləri dinlənilmişdir.Açıq qapı günün
mövzusunun sahibkarlığa həsr edilməsinin məqsədi ölkəmizdə daha çox qadının bu sahəyə
cəlb edilməsi, qadınların iqtisadi fəallığının artırılaraq inkişaf etdirilməsidir.
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5.2

Dövlət orqanlarının öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq həyata

16.12.2014-cü il tarixində keçirilən «Açıq qapı» vətəndaş forumunda Komitənin elektron

keçirdikləri elektron xidmətlər barədə ildə bir dəfədən az

xidmətləri haqqında təqdimat edilmişdir.

olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi

22 dekabr, 2015-ci il tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
vətəndaşlar üçün “Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafına” həsr edilmiş “Açıq Qapı
Günü” Vətəndaş Forumu keçirilmişdir. Tədbirdə ölkəmizdə sahibkarlıq üzrə fəaliyyət göstərən
qadınlar, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdir. Forumda
qadın sahibkarlığının inkişafı sahəsi üzrə nailiyyətlər və problemlər müzakirə ediləcək,
qadınların əmək və digər iqtisadi hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində atılan addımlardan bəhs
edilmişdir. Açıq qapı günün mövzusunun sahibkarlığa həsr edilməsinin məqsədi ölkəmizdə
daha çox qadının bu sahəyə cəlb edilməsi, qadınların iqtisadi fəallığının artırılaraq inkişaf
etdirilməsidir.

5.4

Rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, kommunal xərclərin
və digər inzibati ödənişlərin elekron qaydada ödənilməsinin

27.04.2013 ildən

qeydiyyata alınmış “Ölkələrarası övladlığa götürmə üçün müraciətin və

təkmilləşdirilməsi

sənədlərin qəbulu” və “Ölkədaxili övladlığa götürmə ilə bağlı məlumatların verilməsi” üzrə
inzibati reqlamentlərdə qeyd olunduğu loço Elektron xidmətin təşkili və göstərilməsi mütəmadi
olaraq ödənişsiz həyata keçirlir.

9.2

Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici materialların nəşri

Vətəndaş hüquqları, açıq hökümətin təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair “Öz

və əhali arasında paylanması

hüquqlarını bil” adlı yaddaş kitabçası hazırlanmışdır. Kitabçada vətəndaşların əmək, təhsil və
nikah hüquqlarının müdafiəsi sahələrində maarifləndirici məlumatlar əhatəedilib.
Kitabça

elektron

formada

Komitənin

veb

saytında

(http://scfwca.gov.az/wp-

content/uploads/2014/05/korrpusiya12.pdf) və sosial şəbəkə səhifəsində yerləşdirilib.

9.3

«Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı» çərçivəsində öhdəliklərin icrası

Komitənin illik fəaliyyət planları layihələri və həyata keçirilmiş tədbirlər barədə hesabatlar il

istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi

ərzində ictimaiyyətə açıqlanmış, eləcə də Komitənin internet resursunda yerləşdirilmişdir.
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Həmçinin vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin bir başa iştirakı ilə il ərzində keçirilmiş seminar,
konfrans, dəyirmi masalar KİV tərəfindən işıqlandırılmışdır.
26-27 may 2015-ci il tarixlərindəKomitə Azərbaycan Universiteti ilə birgə adı çəkilən
universitetdə “Ailə və uşaq məsələlərinə dair şəffaflığın və vətəndaşlara xidmətin təmin
edilməsi” mövzusunda tələbələr üçün təlim keçirmişdir. Təlimdə Ombudsman Aparatının,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Bakı Beynəlxalq MultikulturalizmMərkəzinin,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Azərbaycan Universitetinin, Milli Televiziya və
Radio Şurasının, Komitənin nümayəndələri müvafiq mövzularda təqdimatlarla çıxış etmişdir.
Sonda iştirakçı tələbələr sertifikatlarla təltif olunmuşdur. Komitə nümayəndələri “Komitənin
fəaliyyətləri istiqamətləri üzrə informasiya şəffaflığın təmin olunması məsələləri” və
“İnformasiya təhlükəsizliyi və elektron xidmətlərin istifadəsi ” mövzularında çıxışlar ediblər.
9.4

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün
vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyi

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığı (UNCHR), BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) və Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar
Cəmiyyəti ilə birgə 2013-cü ildən başlayaraq qaçqın və məcburi köçkün qadınlar və qızlar üçün
“Erkən Nikahlara Yox” adlı layihə həyata keçirir. Layihə çərçivəsində “Erkən Nikahlar: 50 suala
50 cavab” adlı buklet çap olunmuş, əhaliyə paylanmışdır.
Layihənin məqsədi erkən nikahların baş vermə səbəbləri, fəsadları, qarşısının
alınması,

məsuliyyət

və

cəza

tədbirləri

və,s.

haqqında

qadınların

və

qızların

maarifləndirilməsidir. Layihə hal-hazırda davam etdirilir.
Layihənin həyat keçirilməsinə konfransların keçirilməsinə, zalların icarə haqqının
ödənilməsinə, çap materiallarının hazırlanmasına Komitə böyük dəstək vermişdir.
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