Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin 2014-cü il üzrə fəaliyyəti haqqında

HESABAT
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərar və
sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar olduğu beynəlxalq konvensiyaları,
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarını və dövlət proqramlarını rəhbər tutaraq
müvafiq sahələr üzrə vəzifələrin icrasını təmin etmişdir.
Əsasnamədə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri üzrə Komitə 2014-cü il üçün
İş Planına uyğun olaraq fəaliyyətini təmin etmişdir.
Komitə öz fəaliyyətini bütün dövlət orqanları ilə səmərəli əməkdaşlıq şəraitində
həyata keçirmişdir. Komitə tərəfindən Heydər Əliyev Fondu, beynəlxalq və qeyri
hökumət təşkilatlar ilə birlikdə bir sıra layihələr icra olunmuşdur. Eyni zamanda,
Komitənin ölkəmizin rayonlarında təşkil etdiyi tədbirlərdə yerli icra, hüquq-mühafizə
və məhkəmə orqanlarının, habelə yerli özünüidarəetmə orqanlarının nümayəndələri də
yaxından iştirak etmişdirlər.
Fəaliyyət dövrü ərzində Komitə kütləvi informasiya vasitələri ilə səmərəli
əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışdır.
Cəmiyyətin diqqətinin ailə məsələlərinə yönəldilməsi və dövlət ailə siyasətinin
həyata keçirilməsi məqsədi ilə milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılaraq gələcək
nəsillərə ötürülməsi, gənclərin yaşlılara hörmət ruhunda tərbiyə olunması, ailədə sülh və
dözümlülük mədəniyyətinin təbliği istiqamətində Komitə tərəfindən “Beynəlxalq Ailə
Günü” (BMT-nin Baş Assambleyasının 20 sentyabr 1993-cü il qətnaməsinə müvafiq
olaraq) münasibəti ilə may ayının 1-dən 15-dək silsilə tədbirlər və 15 may 2014-cü il
tarixində Abşeron rayonunda “Ailə Bayramı” keçirilmişdir.
Tədbirdə “Maddi mədəni irsimizi tanıyaq”, “Sağlam ailə - sağlam gələcəyin
təminatıdır”, “Mütaliə edək, dünya görüşümüzü artıraq”, “Yaşlı nəslin təcrübəsindən
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faydalanaq”, “Əylənək – öyrənək”, “Hüquqlarımızı bilək”, “Ailəmizin müsbət psixoloji
iqlimini qoruyaq” adlı guşələr tədbir iştirakçılarının istifadəsinə verilmişdir.
“Ailə Bayramı”nda Respublikanın bütün bölgələrindən ümumilikdə 76 ailə
iştirak etmişdir. Bayramda 60 il birgə ömür sürmüş Bayramovlar ailəsi və çoxuşaqlı
Səlimovlar ailəsi mükafatlandırılmış, yaxın gələcəkdə toyu olacaq Abşeron rayon sakini
üçün milli-adət-ənənələri əks etdirən xınayaxdı mərasimi təşkil olunmuş və Abşeron
rayon sakinləri Günel Həsənova ilə Emil Əliyevin nikahı rəsmiləşdirilmişdir.
Bayram şənliyində qonaq qismində Azərbaycan sənətçiləri, ekspertlər,
beynəlxalq təşkilatların, ictimaiyyətin görkəmli nümayəndələri ilə yanaşı Rusiya,
Belarusiya, Latviya Dövlətlərinin, İordaniya Krallığının ölkəmizdə olan fövqəladə və
səlahiyyətli səfirləri iştirak etmişlər. Həmçinin Rusiya və Belarusiya səfirliklərinin
əməkdaşları və Respublikamızda yaşayan milli azlıqların nümayəndələri öz adətənənələrini nümayiş etdirmək məqsədilə bayram iştirakçılarına əl işlərindən, milli
mətbəx nümunələrindən ibarət sərgi nümayiş etdirmiş, rəqs nömrələrini təqdim etmişlər.
2009-cu ildən etibarən Komitə, Heydər Əliyev Fondu və BMT-nin Əhali
Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə kinematoqrafiyanın imkanlarından istifadə etməklə
dövlət ailə siyasətinin həyata keçirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılaraq
gələcək nəsillərə ötürülməsi, gənclərin yaşlılara hörmət ruhunda tərbiyə olunması,
ailədə sülh və dözümlülük mədəniyyətinin təbliği və cəmiyyətdə mövcud olan
problemlərin işıqlandırılması istiqamətində həyata keçirilən “Azərbaycan ailəsi” film
festivalı çərçivəsində ilk dəfə olaraq bu il “Həyatdan şəkilə” adlı foto müsabiqə də
keçirilmişdir. 3 ay ərzində festivala professional və həvəskar rejissorlar tərəfindən 30dan çox film (bədii, sənədli, TV layihəsi, sosial çarx), fotoqroflar tərəfindən 100-dən
çox fotoşəkil təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 may tarixli 2918 nömrəli
Sərəncamı ilə yaradılmış “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası üzrə
Milli

Fəaliyyət

Qrupuna

bu

sahədə

dövlət

orqanlarının,

təşkilatlarının

və

müəssisələrinin fəaliyyətini təşkil etmək və əlaqələndirmək tapşırılmışdır. Həmin
sənəddə Komitə tərəfindən aidiyyəti qurumlarla birlikdə bir sıra mühüm sənədlərin
hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, “Azərbaycan Ailəsi
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Strategiyası” layihəsinin ilkin variantı müvafiq qurumlara təqdim edilməsi üçün
hazırlanmışdır.
KİV-də dərc və nümayiş olunan məlumatların uşaqlara, gənclərə və ailələrə
mənəvi və əxlaqi təsirinin yaratdığı aktual problemlərin öyrənilməsi, bu problemlərin
həlli yollarının araşdırılması məqsədi ilə 20 iyun 2014-cü il tarixində müvafiq sahələr
üzrə ekspertlərin və KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə təlim keçirilmişdir. Təlimdə 15-ə
yaxın KİV nümayəndəsi iştirak etmiş, sonda təlim iştirakçılarına sertifikat təqdim
edilmişdir.
Sağlam və nümunəvi ailələrin təbliği istiqamətində aparılan işlərin daha da
səmərəli olması üçün hər bir rayonu təmsil edəcək 60 ildən artıq birgə ömür sürmüş
nümunəvi Azərbaycan ailələri haqqında kitabın hazırlanması məqsədi ilə rayon və şəhər
icra hakimiyyətlərinə müvafiq müraciətlər edilmiş, əldə edilən məlumatlar əsasında
kitab çapa hazır vəziyyətə gətirilmişdir.
Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti ilə
birgə hərbiçilər üçün “Sağlam ailə sağlam gələcəyin təminatıdır” adlı layihə
çərçivəsində:
 Milli-mənəvi dəyərlərin, ailə mədəniyyətinin, nəsillərarası münasibətlərin
qorunması;
 Ailə ekologiyası, nikaha daxil olan şəxslərin tibbi müayinəsinin əhəmiyyəti;
 Hüquqi maarifləndirmə, nikah müqaviləsinin əhəmiyyəti;
 Erkən nikah halları və onların yaratdığı fəsadlar;
 Gənclərin psixoloji durumuna təsir edən amillər
kimi aktual mövzular ətrafında görüşlər keçirilmiş, iştirakçıları maraqlandıran suallar
məruzəçilər tərəfindən cavablandırılmışdır.
Dövlət ailə siyasətinin dəstəklənməsi, gənclərin yaşlılara hörmət, kiçiklərə qayğı
ruhunda tərbiyə olunması və ailə həyatına hazırlığı, milli-mənəvi və ümumbəşəri
dəyərlərin qorunub saxlanılaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədi ilə Bakı şəhərinin
rayon icra hakimiyyətləri ilə birgə Ağsaqqallar, Ağbirçəklər Şurasının üzvlərinin iştirakı
ilə 2013-cü ildən etibarən həyata keçirilən “Yaşlı nəslin təcrübəsindən faydalanaq” adlı
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maarifləndirmə layihəsi 2014-cü ildə də davam etdirilmişdir. Layihə çərçivəsində 2014cü il ərzində Bakı şəhərində, 11, regionlarda 7 tədbir keçirilmişdir.
2013-cü ildən etibarən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ilə
birgə Konfederasiyanın 26 sahə Həmkarlar İttifaqı Birliklərinin nümayəndələri üçün
əhalinin hüquq düşüncəsinin inkişaf etdirilməsi, erkən nikah, insan alveri hallarına qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi və ictimai nəzarətin artırılması məqsədilə həyata keçirilən
“Müasir ailənin cəmiyyətin inkişafında yeri və rolu” adlı regional layihə uğurla
yekunlaşmışdır. Layihə çərçivəsində 2014-cü il ərzində Respublikamızın 7 regionunda
(44 rayon, şəhər) tədbirlər keçirilmişdir.
Əhalinin, xüsusilə gənclərin insan alveri, erkən nikah və qan qohumları arasında
bağlanan nikahların yaratdığı fəsadlar barəsində və sağlam həyat tərzinin təbliği
istiqamətində maarifləndirilməsi məqsədilə “Sağlam həyat naminə erkən nikaha YOX
deyək” adlı layihəyə 2014-cü ilin avqust ayında start verilmiş, layihə çərçivəsində
Zərdab, Oğuz, İsmayıllı, Hacıqabul rayonlarında tədbirlər keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə
“Milli-mənəvi ailə dəyərləri: ənənə və müasirlik” mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycanda ailə institutunun sosioloji, kulturoloji və psixoloji məqamları,
onun formalaşmasında və qorunub saxlanılmasında milli və dini dəyərlərin rolu kimi
mövzular ətrafında çıxışlar və müzakirələr olmuşdur. Konfransda ictimaiyyətin tanınmış
nümayəndələri, ilahiyyatçılar, dini icma rəhbərləri, KİV nümayəndələri, universitet və
kollec tələbələri iştirak etmişlər.
Qadın problemləri və gender məsələləri ilə bağlı 2014-cü ildə bir sıra tədbirlər
həyata keçirilmişdir:
21 fevral 2014-cü il tarixdə Komitə, Yeni Azərbaycan Partiyası ilə birgə “Ailə,
öhdəlikləri olan işçilərin hüquqları ” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirmişdir.
7 mart 2014-cü il tarixdə Komitə 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş
tədbir keçirmiş, AR Prezidentinin Sərəncamı ilə fəxri adlara layiq görülmüş qadınlara
medallar təqdim edilmişdir, fəaliyyətləri ilə fərqlənən, Leninqradın blokadadan azad
edilməsinin

70-ci

il

dönümü

münasibətilə

blokada

iştirakçıları

qadınlar

da

mükafatlandırılmışdır.
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Aprel ayından Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müassir dövrün görkəmli siyasi
xadimi, Ulu öndər Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə ithaf olunmuş “Qadınlar dövlətimizin,
dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin, bu günümüzün, gələcəyimizin dayağıdır” adlı müsabiqəyə
start verilmişdir.
9 aprel 2014-cü il tarixindən 30 aprel 2014-cü il tarixinə qədər davam edən ənənəvi
müsabiqədə yaşı 35-ə qədər olan gənc jurnalistlər iştirak etmişdir.
Müsabiqəyə 50-dən çox iş təqdim olmuşdur. Müsabiqənin nəticələrinə əsasən
iştirakçılardan 3 nəfər qalib seçilmişdir.
Komitə YAP ilə birgə regionlarda qadınların Respublikanın ictima-siyasi, sosial-mədəni
həyatında

fəallığının,

qərarqəbulu

səviyyəsində

təmsilçiliyinin

bərabərliyinin təmin edilməsi məqsədilə görüşlər keçirmişdir.

artırılması,

gender

“Bələdiyyə və Qadın” adlı

buklet çap olunmuş əhaliyə paylanılmışdır.
Komitə “Təkamül və İnteqrasiya” İctimai Birliyi ilə birgə Regionlarda qadınların texnikipeşə təhsilinin inkişafına dəstək layihəsini həyata keçirir.
Narkomaniya ilə mübarizə kampaniyası çərçivəsində “Narkotik ya Həyat” adlı baner
hazırlanmış, 2014-cü ildə 27 may tarixində “Haqverdiyev küçəsində Mərkəzi Dənizçilər
Xəstəxanasının (KASPAR) yanında bir illik yerləşdirilmişdir .
Komitə, Qadın Problemlərinin Tədqiqat Birliyi ilə birgə, Avropa Birliyinin dəstəyi ilə 2014-cü
ilin fevral ayından 2015-ci ilin may ayınadək “Bərpaya inam” adlı layihə həyata keçirir.
2011-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə Azərbaycanda
“Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakının təşviqatı”
texniki yardım layihəsinə start verilmişdir. Layihə 2011-2015-ci illəri əhatə edir.
Komitə, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, BMT-nin Əhali Fondu və Azərbaycan
Hüquqşünaslar Assosiasiyası ilə birgə “Məişət zorakılığı qurbanı olan qadınların sosialiqtisadi gücləndirilməsi və gender mə- sələləri üzrə maarifləndirilməsi” adlı layihə həyata
keçirmişdir.
Komitə, Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti birgə 2013-cü ildən başlayaraq
qadın hüquqları mövzusunda layihə həyata keçirir. Layihə çərçivəsində “Qadın hüquqları
üzrə Bələdçi” kitabı hazırlanıb nəşr edilmişdir. Layihə 2014-cü ildə də davam etdirilimişdir.
Komitə və “Konstitusiya ” Araşdırmaları Fondu USAİD-in maliyyə dəstəyi ilə Kaunterpart
İnterneşnlın Qadın İştirakçılığı Proqramı çərçivəsində regionlarda “Qadın sahibkarlığı və
Məşğulluğunun Dəstəklənməsi üzrə İctimai Maraqların Qorunması” adlı layihə həyata
keçirmişdir.
Komitə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı çərçivəsində “Kənd və rayon
yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakının təşviqatı” layihəsini həyata
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keçirir. Bu layihə Azərbaycan Respublikasının “qadınlar arasında sahibkarlığı və özü-özünə
məşğulluğu və onların biliklərinin təkmilləşdirilməsini” və Yoxsulluğun Azaldılması və Davamlı
İnkişaf üzrə Dövlət Proqramında (2008 – 2015-ci illər) və 2006 – 2015-ci illər üçün
Azərbaycan Respublikasının Milli Məşğulluq Strategiyasında qeyd olunan zəif qrupların (gənc
qadınlar, tənha analar, əlil qadınlar) iqtisadi durumunun gücləndirilməsini təşviq etməyə
yönələn strategiyaya uyğun hazırlanmışdır. Layihə, Azərbaycan hökumətinə və xüsusən də,
Komitəyə, Minillik İnkişaf Məqsədləri (1 və 3-cü Məqsədlər) və Pekin Bəyannaməsi və
Fəaliyyət Platforması ilə bağlı Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə
yetirməkdə, habelə ölkənin Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvinə dair
Konvensiya üzrə Komitənin tövsiyələrinə riayət etmək öhdəliyinə dəstək göstərir.
Layihənin ümumi məqsədi Kənd qadınlarının işgüzar və sosial fəaliyyəti üçün əlverişli
mühitin yaradılmasına dəstək göstərməkdir. Kənd qadınlarının işgüzar imkanlarının
artırılması sahəsində bilik, tədris etmə vərdişlərini yayımlayan və informasiya mübadiləsinə
kömək edən mexanizm yaratmaq layihənin əsas məqsədlərindən biri idi. Bu mexanizm, kənd
qadınlarının işgüzar və sosial imkanlarının artırılmasına yönələn regional Qadın Resurs
Mərkəzi (QRM) kimi nəzərdə tutulmuşdur və mərkəz 2013-cü ildə yaradılıb və hazırda aktiv
olaraq fəaliyyət göstərir.
Bütün görülən işlərin yekunu olaraq, layihə çərçivəsində Kənd qadınlarının işlə təmin
olunmasına dəstək göstərmək məqsədilə Sabirabad rayonunda 24 dekabrda Əmək
Yarmarkası keçirilmişdir. Əmək Yarmarkası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dovlət
Komitəsi, BMT-nin İnkişaf Proqramı, İcra Hakimiyyəti və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin
Məşqulluq İdarəsi tərəfindən təşkil edilmişdir. Əmək Yarmarkasının nəticəsində iş axtaran
qadınlar vakant iş yerləri təşkil edən şirkətlərə birbaşa özlərini təqdim etmək imkanını əldə
ediblər. Əmək yarmarkasında 21 şirkətlər tərəfindən 114 vakant iç yerləri təklif edilmişdir.
İştirak edən qadınlarən sayı 70 və kişilərin sayı 11 nəfər idi. Nəticə olaraq ümümillikdə 13
nəfər iştirakçılara iş təminatı təklifləri gözlənilir.

Dövlət uşaq siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara mənəvi yardım göstərmək, onlara şən əhval
ruhiyyə bəxş etmək, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə Komitə Şəkərli Diabet liqası
ilə birlikdə Şəkərli Diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün “Qala” Dövlət Tarix
Etnoqrafiya Qoruğuna, 11 nömrəli İnteqrasiya təlimli İnternat məktəbinin uşaqları üçün BPnin idarə etdiyi Neft və Qaz terminalında yerləşən Xəzər enerji mərkəzində ekskursiya təşkil
edilmiş,
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fevral

2014-cü

il

tarixində

Milli Onkologiya Mərkəzi

ilə

birgə

Uşaq

Onkologiya Mərkəzində, 3 dekabr 2014-cü il tarixdə isə Qaradağ rayon İcra Hakimiyyəti ilə
birgə Qaradağ rayonunda yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində tədbir keçirilmişdir.
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Komitənin dəstəyi ilə “Azərbaycanın Gələcəyi” Uşaq və Gənclər Təşkilatının fəalları üçün
mütəmadi olaraq müxtəlif mövzular ətrafında təlimlər keçirilir. 7 fevral, 2014-cü il tarixində
“Gənc istedadlar” liseyində “Uşaqların internet təhlükəsizliyi” mövzusuna həsr olunmuş təlim
keçirilmişdir. Təlimdə Bakı məktəb və liseylərini təmsil edən 60 uşaq iştirak etmişdir. Rabitə
və İnformasiya Nazirliyinin, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının

İdarə

Heyətinin,

“Multimediya” İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin nümayəndələri mövzu ilə
bağlı təqdimatlar etmiş, beynəlxalq təcrübə, internetdə “fishing” proqramları və bundan
qorunmaq üçün tövsiyələr vermiş, müzakirələr aparılmışdır. Sonda uşaqlara təlimdə uğurlu
iştirakına görə Komitə tərəfindən sertifikatlar verildi.
24 fevral 2014-cü il tarixində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində mövcud real faktları,
məlumatları beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq, dünya birliyini xalqımıza, eləcə də
azyaşlı

uşaqlara

qarşı

törədilmiş

erməni

vəhşiliyi,

cinayətləri

barədə

bir

daha

məlumatlandırmaq məqsədilə Komitə tərəfindən hazırlanmış “Uşaqlar müharibənin günahsız
qurbanlarıdır” adlı kitabın təqdimatı keçirilmişdir.
23-24 Aprel 2014-cü ildə Azərbaycanda uşaq əməyinin aradan qaldırılması
istiqamətində addımların müəyyən olunması və razılaşdırılması üzrə Konfrans keçirilmişdir.
Konfrans Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi , Daxili İşlər
Nazirliyi,

Komitənin

birgə

əməkdaşlığı

çərçivəsində

beynəlxalq

və

qeyri-hökumət

təşkilatlarının iştirakı ilə keçirilmişdir. Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə uşaq
əməyinin mövcud vəziyyəti, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin müzakirəsi,
həmçinin uşaq əməyinin istismarı hallarının qarşısının alınması məqsədilə gələcəkdə
görüləcək tədbirlərin planlaşdırılması olmuşdur. Tədbirdə beynəlxalq ekspert xanım Birgitte
Poulsenin iştirak etmişdir. Müzakirələrinin yekunu olaraq uşaq əməyi hallarının qarşısının
alınması ilə bağlı təkliflər paketi hazırlanmışdır.
Komitə tərəfindən 28 aprel, 2014-cü il tarixində Azərbaycan İntellektual Oyunlar Klubu
ilə birgə əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, akademik, oftalmoloq alim Zərifə xanım
Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş “Qələbəyə doğru” uşaqlar arasında intellektual bilik oyunu
keçirilmişdir. Yarış Bakı şəhərinin 12 rayonunu (Səbail, Nizami, Yasamal, Xətai, Xəzər,
Suraxanı, Sabunçu, Binəqədi, Qaradağ, Nəsimi, Nərimanov, Pirallahı) təmsil edən
məktəbliləri arasında keçirilmişdir.
30 may, 2014-cü il tarixdə Komitə “YARAT” Müasir İncəsənət Məkanı ilə birgə
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 1 iyun-Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr edilmiş
“İstedadlı uşaqlar festivalı-2014” adlı tədbir keçirmişdir. Tədbirdə 2013-2014-cü illərdə
Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarından beynəlxalq müsabiqə və yarışmalarda yüksək
nailiyyətlər əldə edərək uğur qazanmış 200-dən çox uşaq iştirak etmişdir. Tədbirin məqsədi
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uşaq hüquqları, onların cəmiyyətdə iştirakçılığının təmin edilməsi, habelə onların uğurlarının
diqqətə çatdırılmasıdır. Bir qrup uşaq mükafatlandırılmışdır.
Komitə tərəfindən uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı ictimai maarifləndirmə kampaniyası
həyata keçirilir. Bu kompaniyanın davamı olaraq Komitə tərəfindən 16 may 2014-cü il
tarixində Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 1 nömrəli tam orta İnternat
məktəbində, 25 sentyabr 2014-cü il tarixində Komitə tərəfindən 11 nömrəli İnteqrasiya təlimli
internat məktəbində olan uşaqların valideynləri ilə birgə görüşünü nəzərdə tutan
maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.
2013-cü ildə Komitə ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında “Uşaq
əməyinin istismarının qarşısının alınması sahəsində Birgə Tədbirlər Planı (2013-2015-cı
illər)” təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planında uşaq əməyinin istismarı, onun aşkar edilməsi
yolları və bu hallarla üzləşən uşaqların hüquqlarının müdafiə edilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət
orqanları əməkdaşlarının məlumatlandırılması, maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirlər planına müvafiq olaraq Komitə tərəfindən uşaq əməyi ilə bağlı
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin regional nümayəndələri, yetkinlik yaşına çatmayanlarla işləyən
polis inspektorları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Komissiyalarının əməkdaşları üçün regional təlimlər keçirilmişdir.
Komitə

Gənclər və

İdman

Nazirliyi ilə

birlikdə

Azərbaycan-Ermənistan

sərhəd

bölgələrindən, xüsusi ilə təmas xəttinə yaxın rayonlarından olan 120 uşağın 27 avqust-10
sentyabr 2014-cü il tarixlərində Bakı şəhəri Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən Respublika Uşaq
İstirahət və Sağlamlıq mərkəzində istirahəti təşkil olunmuşdur.
Komitə uşaqların öz hüquqları ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində iştirakını təmin
etmək, uşaqlara öz problemləri ilə bağlı təşəbbüslərlə çıxış etmək və təkliflər vermək imkanı
yaratmaq, həmçinin ictimaiyyətin diqqətinin uşaq

hüquqlarının qorunmasına yönəldilməsi

məqsədilə 2014-cü il, noyabr ayının 17-də Bakı şəhərində Komitə, Heydər Əliyev Fondu və
UNİCEF-in

Azərbaycan

nümayəndəliyinin

dəstəyi

ilə

Azərbaycan

Uşaqlarının

III

Ümumrespublika Forumu keçirilmişdir.
Forumda Azərbaycan Respublikasının dövlət və hökumət nümayəndələri, beynəlxalq
təşkilatlar və Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Forumda
Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarından olan 350-yə yaxın uşaq, o cümlədən xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan, digər millətlərdən olan, xüsusi istedadı olan, valideyin himayəsindən
məhrum olmuş uşaqlar nümayəndə qismində iştirak etmişdir. Forumun rəsmi hissəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Forum iştirakçılarına təbrik
məktubu səslənmişdir.
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Forum öz işini panellərdə davam etdirmişdir. Ötən müddət ərzində uşaqlar arasında
sosial şəbəkələrdə, eləcədə də təşkil edilmiş təlimlərdə aparılmış müzakirələrin, qrup işlərinin
nəticəsində uşaqlar arasında onları maraqlandıran çoxsaylı suallar yaranmışdır. Bu suallar
ümumiləşdirilmiş və toplanmış sualların cavablandırılması üçün uşaqlar tərəfindən aidiyyatı
dövlət orqanlarının rəsmiləri dəvət edilmişdir.
Səsləndirilmiş suallar Komitənin sədri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin
müavini, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi, Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar nazirinin müavinləri, Xarici İşlər Nazirliyinin İnsan Hüquqları və
Demokratiya

İdarəsinin

rəisi

və

UNİCEF-in

ölkə

üzrə

nümayəndəsi

tərəfindən

cavablandırmışdır.
II Paneldə Forum zamanı müzakirə olunan 7 mövzu üzrə işçi qrupların rəhbərləri olan
uşaqlar müvafiq olaraq mövzular üzrə öz düşüncələrini, təkliflərini dövlət nümayəndələrinə və
Forum iştirakçılarına çatdırmışdır.
Rəsmi hissədən sonra Forum uşaqlardan ibarət işçi qruplarda müvafiq sahələr üzrə
ekspertlərin iştirakı ilə öz işini davam etdirmişdir. İşçi qruplarda aparılan müzakirələrin
nəticəsi olaraq Forumun 2-ci hissəsində hər bir işçi qrupun rəhbəri və müavini aparılmış
müzakirələrin nəticələrindən ibarət təqdimatlarla çıxış etmişlər. Forumun iştirakçıları olan
uşaqlar Forumdan irəli gələn və uşaqların üzərinə düşən vəzifələrin həlli, eləcədə Forumdan
sonrakı dövrdə də uşaqların bir-birləri ilə əlaqələrinin saxlanılması məqsədilə Əlaqələndirmə
Şurasını yaratmışlar. Forumun yekunu olaraq Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən əziyyət çəkən uşaqların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı dünya ictimaiyyəti
və beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanmış Bəyanat, Forumun Bəyannaməsi və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə Müraciət qəbul edilərək səsləndirilmişdir.
2 dekabr 2014-cü il tarixində Komitə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Penitensiar Xidmətinin Baş idarəsi və Yetkinlik Yaşına Çatmayanlar üçün Tərbiyə
Müəssisəsində islah olan uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, onlarda bədii qiraətə
marağın artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Azərbaycan xalq
yazıçısı, P.E.N. klubunun prezidenti Çingiz Abdullayevlə görüş keçirmiş və Tərbiyə
Müəssisəsinin kitabxanasına kitablar təqdim olunmuşdur.
10 dekabr 2014-cü il tarixində

Komitə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Baş

İdarəsi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində 4 saylı qadın cəzaçəkmə müəssisəsində məhkum
anaların internat və uşaq evlərində tərbiyə alan uşaqlar və onların müəllimləri ilə görüşünün
təşkil edilmişdir. Görüşün təşkil edilməsində məqsəd valideyin məsuliyyətinin məhkum
qadınlar arasında təbliği, onlara mənəvi dəstəyin göstərilməsidir. Eyni zamanda məhkum
qadınların

problemlərinin

öyrənilməsi,

həlli və

cəmiyyətə

adaptasiyası istiqamətinə
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yönəlmişdir. Görüşdə internat və uşaq evlərinin rəhbər işçiləri və uşaqlarla işləyən psixoloqlar
tərəfindən məhkum anaların uşaqlarla bağlı sualları cavablandırılmışdır.
17 dekabr 2014-cü il tarixində Komitə UNİCEF-lə birgə, Komitənin konfrans zalında Bakı
şəhəri üzrə hər rayondan iş təcrübəsi və peşəkarlığı ilə seçilən təhsil müəssisələrinin
psixoloqları

üçün

“Müasir

dövrdə

uşaq

psixologiyasının

problemləri:

ailə-məktəb”

mövzusunda təlimin keçirilmişdir. Təlimdə “Uşaqların intiharı” və “Risk qrupunda olan
uşaqlar” mövzuları ətrafinda müzakirələr təşkil edilmişdir. Təlimin əsas məqsədi sertifikat
almış psixoloqların gələcəkdə müvafiq materiallar üzrə təmsil etdikləri rayonun təhsil
müəssisələrinin psixoloqları üçün eyni mövzuda təlimlərin keçirilməsidir. Təlimdə 20-yə yaxın
psixoloq iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 may tarixli, 2918 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasına
əsasən Komitə tərəfindən Milli Uşaq Strategiyasının layihəsi hazırlanmışdır. Bu məqsədlə
Komitə BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyi ilə birgə əməkdaşlıq həyata
keçirərək Strategiyanın hazırlanması üçün işçi qrup təşkil etmiş və işçi qrupun aidiyyəti dövlət
orqanlarının mütəxəssisləri ilə görüşlər keçirilmiş, rəy və təkliflər nəzərə alınaraq
strategiyanın layihəsi hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 8 may 2012-ci il tarixli, 626 saylı Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası”nın 6.4
bəndinə əsasən cari ildə 5 uşaq müəssisəsində uşaq hüquqlarının vəziyyətinə dair dövri
monitorinq keçirilmişdir. 2 müəssisədə növbədənkənar monitorinq keçirilmişdir. Onlardan
birində - Çiçək uşaq bağçasında keçirilmiş monitorinqin nəticəsi olaraq müəssisənin fəaliyyəti
dayandırılmışdır.

2014-cü il ərzində regional mərkəzlərlə iş şöbəsi Məişət zorakılığı və erkən
nikahların qarşısının alınması məqsədi ilə Göygöl, Ağdam,Bərdə, Hacıqabul, Zərdab
rayonlarında

ilə yerli icra hakimiyyətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində tədbirlər

keçirilmiş, Uşaq inkişafı üzrə ABA (TDA-Tətbiqi Davranış Analizi) metodik vəsait
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və təlim vəsaiti hazırlanmış, mərkəzlərin

işçi

heyyəti üçün təlim keçirilmişdir. Denver testi üzrə ölkə standartlarının hazırlanması
üçün müxtəlif yaş qrupları üzrə anketlər toplanılmışdır. Uşaqların müəssisələrə
düşməsinin qarşısının alınması, əhalinin məlumatlandırılması məqsədilə mərkəzlərdə
həssas təbəqədən olan uşaqlar və onların ailələri üçün “açıq qapı” məsləhətləşmələri
təşkil edilmişdir. Ümumilikdə,49 (uşağın bacarıqları qiymətləndirilmiş, valideynlərə
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müvafiq məsləhətlər verilmişdir. Bu müddətdə 8 uşağın (bir ailədən 3 uşaq) müəssisəyə
düşməsinin qarşısı alınmış, və 1 uşaq ailəsinə geri qaytarılmışdır. Uşaqlar arasında
bərabər imkanlar yaratmaq və onların iştirak hüququnun təmin edilməsi məqsədi ilə
“YARAT” qeyri-kommersiya təşkilatı ilə birgə aztəminatlı ailələrdən olan və valideyn
himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların yaradıcılıq bacarıqlarının dəstəklənməsinə
yönəlmiş “BACARART” layihəsini həyata keçirərək layihəyə 50 uşaq cəlb olunmuşdur.
2008-2015- ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı
inkişaf Dövlət Proqramı“ çərçivəsində əmək bazarının mövcud vəziyyəti, məşğulluq və işsizlik
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üzrə müvafiq tədqiqatların aparılmasında Dövlət Statistika
Komitəsi ilə mütəmadi iş aparılır. Eyni zamanda, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və Dövlət
Statistika Komitəsi ilə birgə “Ölkənin əmək bazarında qeyri-rəsmi əmək fəaliyyəti ilə məşğul
əhalinin sayının qiymətləndirilməsinə dair” metodologiya hazırlanır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin “ Aşağı (səviyyə) tələb edən
işlərin feminizasiyasının ölçülməsi”nə dair müayinənin metodologiyasının hazırlanması və
müayinənin keçirilməsi ilə əlaqədar

yaradılmış işçi qrupunda iştirak edilmiş və təkliflər

verilmişdir.
Komitənin dəstəyi ilə BMT- nin Əhali Fondu tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan
Respublikasında Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə üzrə təlim vəsaiti: Səhiyyə və hüquqmühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün məlumat kitabçası, Azərbaycan Respublikasında
Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə üzrə təlim vəsaiti: Dəstək Mərkəzlərinin əməkdaşları
üçün məlumat kitabçası və eyni zamanda, BMT-nin və Komitənin birgə əməkdaşlığı ilə
“Doğulan uşaqların cinsə görə nisbətinin pozulmasının səbəbləri: Mövcud vəziyyətin təhlili və
problemin həlli yolları” mövzusunda hesabat oxunmuş, redaktə edilmişdir.
Komitənin Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı ilə birgə keçirdiyi “Müasir cəmiyyətin inkişafında
ailənin yeri və rolu” layihəsi ilə əlaqədar “Ailənin sosioloji funksiyaları” və “Ailənin sosialpsixoloji funksiyaları” mövzusunda Bakıda və regionlarda mühazirələr oxunmuşdur.
Oxfam təşkilatının və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin “Regionlarda ərzaq
təhlükəsizliyi

problemlərinin

qiymətləndirilməsi

və

monitorinqi

sahəsində

vətəndaş

cəmiyyətinin bacarıqlarının artırılması” adlı təlim keçirilmişdir. Komitə KİV nümayəndələri
üçün “Ailə dəyərlərinin KİV-də işıqlandırılması” mövzusunda təlim keçirmişdir.
Beynəlxalq Qadınlara Qarşı Zorakılıqla Mübarizə Günü ilə əlaqədar “16 günlük
fəallıq” kampaniyası çərçivəsində “Qadınlara səlahiyyət, cəmiyyətə tərəqqi”

konfransında

“Məişət zorakılığı və erkən nikahların qarşısının alınmasında KİV-lərin rolu” mövzusunda
təqdimat olmuşdur. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibət Akademiyasının

rektorluğu
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respublikanın Həmkarlar İttifaqlarının kadr və fəalları üçün keçirilən kurslarda “Ailə kultu, ailə
ənənələrinin dirçəlişi Azərbaycan cəmiyyətinin rifahı və sabitlik əhəmiyyətli amil kimi”
mövzusunda mühazirə oxumuşdur.
“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın
həyata keçirilməsi üzrə 2014-2017-ci illər üçün Dövlət Proqramı” layihəsində nəzərdə
tutulmuş 5.6.6 bəndindəki “Uşaqların internet təhlükəsizlik” mövzusundakı tədbirlərlə bağlı
texniki və maliyyə göstəriciləri hazırlanıb.
Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Taxnalogiyalar nazirliyi, Asan Xidmətin
Qiymətləndirmə komissiyası, Nazirlər Kabineti ilə “Elektron hökumət” istiqamətində
yazışmalar həyata keçirilmiş və müvafiq məsələlərlə bağlı məktublar göndərilmişdir.
Komitənin veb səhifəsinin texniki və proqram-dizayn tərtibatının yeniləşdirilmişdir. “Netty
2014” milli internet mükafatına nominant kimi seçilmişdir.
“Küçə uşaqları ilə bağlı statistik məlumatların toplanması və sığınacaqların fəaliyyəti,
baxımsız

uşaqların

re-inteqrasiyası

sahəsində

fəaliyyət

göstərəcək

mütəxəssislərin

hazırlanması istiqamətində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi” ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Avropa İttifaqı ilə birgə TAİEX layihəsi çərçivəsində 2013-cü
ildə Tədqiqat kçirilmiş və 2014-cü ildə hazırlanmış yekun tövsiyələr Şimali İrlandiyanın Qərb
Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin Ailələrə Dəstək və Övladlığagötürmə Xidmətlərinin
rəhbəri cənab Pat Armstrong və Ailələrə Dəstək və Korporativ Tərbiyə Xidmətlərin direktoru
cənab Thomas James Cassidy tərəfindən təqdim olunmuşdur.
«Narkomanlığa düçar olmuş uşaqların və qadınların ailədə və cəmiyyətdə hüquqlarının
müdafiəsi» adlı Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan konfransda BMT-nin
Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin, Avropa Şurasının, Dünya Səhiyyə
Təşkilatının nümayəndələri, eləcə də Fransa, ABŞ, Pakistan, Qazaxıstan və digər ölkələrdən
ekspertlər, müvafiq dövlət qurumlarının nazir müavinləri, ölkə ictimaiyyəti, millət vəkilləri
iştirak ediblər.
Komitə “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli fəaliyyət Planı”nı
rəhbər tutaraq,«Açıq qapı» vətəndaş forumun keçirilmişdir. Forumun çərçivəsində ailə, qadın
və uşaq məsələləri üzrə Qeyri-Hökümət Təşkilatların nümayəndələrinin təklif və rəylər
dinlənilmişdi. Bu təkliflər içərisində Komitənin nəznində Ana və uşaq fondunun yaradılması,
uşaq bağçaları ilə bağlı monitorinqlərin aparılması və gücləndirilməsi,regionlarda krizis
mərkəzlərinin yaradılması, internat evlərinin məzunlarının yaşayış evi ilə təmin olunması, ailə
dəyərləri haqqında sosial roliklərin sayının artırılması, QHT-r barəsində informasiya
bazasının yaradılması kimi maraqlı mövzulara toxunulmuşdu.
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İl ərzində “Sonsuzluq problemi” və “Qarışıq nikahlar” mövzusunda təhlil hazırlanmışdır.
Ailə, Qadın və Uşaq problemləri , bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasəti ilə bağlı
qəzet və jurnallarda, TV kanallarında məqalələr dərc olunmuş və çıxışlar edilmişdir. Sağlam
həyat tərzinin keçirilməsi və insan alverinin, xüsusilə qadın və uşaqların zorakılığa məruz
qalması hallarının qarşısının alınması istiqamətində maarifləndirici məlumatlar Komitənin
saytı və “facebook” səhifəsində yerləşdirilmişdir. Bu məlumatlardan il ərzində 300 min nəfər
istifadə etmişdir.
2014-cü il ərzində Komitə Xarici əlaqələr və protokol xidməti şöbəsi bir sıra
ölkələrin aidiyyəti dövlət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması, eləcə də
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin inkişaf etdirilməsini istiqamətində fəaliyyət göstərmişdir.
Eyni zamanda, BMT-nin Uşaq Fondu, BMT-nin Əhali Fondu, BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi
Komissiyası, BMT-nin İnkişaf Proqramı və s. təşkilatlarla əməkdaşlıq etmişdir.
24 aprel 2014-cü il tarixində Absheron Marriott otelində Komitə, Mərkəzi Asiya
Ölkələrinin İqtisadiyyatı üzrə Xüsusi Proqram (SPECA) çərçivəsində Qadın sahibkarlığının
inkişafı

üzrə

Beynəlxalq

Belarusiya, Gürcüstan,

Konfrans

keçirilmişdir.

Rusiya, Almaniya, Türkiyə,

İordaniya,

Konfransda
Latviya,

Bolqarıstan,
Litva,

Fransa,

Mərakeş, Qətər, Əfqanıstan, Türkmənistan, dövlətlərinin və Ərəb Sahibkar Qadınlar
Şurasının nümayəndələri iştirak etmişdir.
8 dekabr 2014-cü ildə “Narkomanlığa düçar olmuş uşaqların və qadınların ailədə və
cəmiyyətdə hüquqlarının müdafiəsi” beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
20-21 oktyabr 2014-cü il tarixlərində Bakı şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Qadın məsələləri üzrə məsul Nazirlərinin V Konfransı keçirilmişdir. Cari ilin iyun ayında İƏT
ilə müvafiq tədbirin keçirilməsinə dair imzalanmış qarşılıqlı razılaşma sənədinə əsasən, (56
ölkə-Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Malayziya, Türkiyə, İndoneziya, İran,
Niger, Əlcəzair, Küveyt, Liviya, Qazaxstan, Qatar, Oman, İraq, Pakistan, Misir və s. ölkədən
nazirlər və ekspertlər, 10 beynəlxalq təşkilatın-UNİCEF, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı,
Dünya Bankı və.s Ümumilikdə 220-dən artıq nümayəndə iştirak etmişdir)
25-27 noyabr 2014-cü il tarixlərində “Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün
formalarının ləğv olunması haqqında” Konvensiyası üzrə Azərbaycan Respublikası
Hökumətinin beşinci dövri məruzəsinin təqdimatına hazırlıq sessiyası keçirilmişdir.
2014-cü il ərzində Komitənin Hüquqi təminat şöbəsi tərəfindən vətəndaşların
müraciətlərinə baxılmış, hüquqi yardım və məsləhətlər verilmişdir, müvafiq sahələr üzrə
normativ-hüquqi aktların layihələri hazırlanmış, təqdim olunmuş layihələrə dair hüquqi rəylər
və təkliflər verilmiş, hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirilmiş, məhkəmə işlərində ailə, qadın
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və uşaqların hüquqları və Komitənin maraqları müdafiə edilmişdir. Eyni zamanda, şöbənin
əməkdaşları beynəlxalq konfranslarda və dəyirmi masalarda Komitəni təmsil etmişlər.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 fevral tarixli 37 nömrəli
qərarı ilə “İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə
reinteqrasiyası üzrə Proqram" təsdiq edilmişdir. Proqramın layihəsi Komitə tərəfindən
hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 66 s nömrəli, 12 mart 2014-cü il tarixli
Sərəncamı ilə Zərdab və Göygöl Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzlərinin yerləşdiyi binalar
Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin balansına
verilmişdir.
“Gender bərabərliyi, qadın hüquqları və məişət zorakılığı” mövzusunda hüquq
fakültəsinin bakalavriat və magistratura səviyyələrinin sonuncu kurslarında təhsil alan
tələbələr və məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə sosial xidmət göstərilməsi üçün
akkreditasiya olunmuş qeyri-dövlət mərkəzlərindən dəvət olunmuş hüquqşünaslar üçün
təlimlər keçirilmişdir.
25 noyabr 2014-cü il tarixində keçirilmiş “Qadınlara səlahiyyət, Cəmiyyətə tərəqqi”
mövzusunda keçirilən Konfransın “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Qanun
və erkən nikahlarla mübarizə üzrə hüquqi normativ aktlar” mövzusunda keçirilən 1-ci
sessiyasında təqdimat təqdim edilmişdir.
ATƏT-in “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Qanunun icrasının
dəstəklənməsi” layihəsi çərçivəsində 1, 3, 4 dekabr 2014-cü il tarixlərində hakimlər, icra
hakimiyyətlərinin nümayəndələri və sosial işçilər üçün təlimlər keçirilmişdir.
Məişət zorakılığının qarşısının alınması üzrə qanunun icra vəziyyəti ilə bağlı
müşahidələr göstərdi ki, icra hakimiyyətlərində məsul şəxslər müəyyən edilməmişdir. “Məişət
zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
bağlı əlavə tədbirlərə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli,
537 nömrəli Fərmanında Qanunun müvafiq müddəalarının yerli icra hakimiyyəti orqanları
tərəfindən həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına məktub
hazırlanaraq göndərilmişdir. Bundan sonra bir çox rayonlardan məsul şəxslərlə bağlı
məlumatlar Komitəyə daxil olmuş və bunun əsasında həmin şəxslər barəsində məlumat
bazası yaradılmışdır. Belə ki, hər bir rayon icra hakimiyyətindən 2 nəfər, 1 hüquqşünas və 1
psixoloq olmaqla məsul şəxslər təyin olunmuşdur.
2014-ci il ərzində Komitəyə vətəndaşlardan 2600 müraciət, o cümlədən 1689 ərizə,
911 şikayət daxil olmuşdur. Müraciətlərdə 780-ı qəbul zamanı təqdim edilmişdir.
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Cari il ərzində Komitəyə vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı 585 cavab məktubu daxil
olmuşdur.
Müraciətlərin hamısı qeydiyyata alınaraq icraata verilmiş və müvafiq olaraq rəhbərliyin
göstərişi ilə baxılmaq üçün yerlərə göndərilmişdir.

2014-cü il ərzində nəşr edilmiş çap materialları:
1. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı çərçivəsində maarifləndirici buklet;
2. “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası” adlı
kitabça;
3. “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsində Dövlət orqanlarının funksiyaları”
adlı broşur.
4. “Ailədə psixoloji iqlim” adlı kitabça
5. “Ailə Zorakılıq Uşaq” adlı kitabça
6. “Ailə və iş” adlı kitabça
7. “Uşaqlar müharibənin günahsız qurbanlarıdır” adlı kitab
8. “Uşaq hüquqları üzrə bələdçi”
9.

Uşaq hüquqları haqqında konvensiya

10. “Valideyn qayğısı – uşaqların təhlükəsizliyi” mövzusunda yaddaş
vərəqələri
11. Uşaqlarin icbari Dispanterizasiyasi adlı buklet
12.Uşaq ve Ailələrə Dəstək mərkəzlərinin Fəaliyyəti adlı buklet
13.“Bələdiyyə və Qadın” adlı buklet
14.“Fəal ol” adlı təlimat kitabçası
15.“Qadın Alveri” Özünü Müdafiə Etməyi Bacar adlı buklet
16.“Narkotiklər yox deyək!” broşür
17.“Qadın reproduktiv sağlamlığının sirləri” adlı buklet
18.Ailə,qadın,uşaq jurnalının 13-14 sayı

15

