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GİRİŞ

2006-cı ildə qəbul edilmiş “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə gender bərabərliyinin təmin edilməsi üzrə ən
mühüm təşəbbüslərdən hesab edilir. Qanunun 1-ci maddəsi onun məqsədinin 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 ibarət olması kimi müəyyən edib. Qanunun 5-ci maddəsi bəyan etdiyi
məqsədlərə adekvat olaraq gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin
aşağıdakı əsas istiqamətlərini müəyyən edib:

 gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması,
təkmilləşdirilməsi və inkişafı;

 normativ hüquqi aktların gender ekspertizasından keçirilməsi;
 gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata

keçirilməsi;
 gender bərabərliyi mədəniyyətinin təbliği.

Qanun gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı siyasətin müəyyən edilməsi və onun həyata
keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi vəzifələrini dövlətin üzərinə qoyur. Qanunun 6-cı
maddəsində deyilir ki, cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan
qaldırılması, kişilər ilə qadınlara bərabər imkanların yaradılması, dövlətin idarə olunmasında və
qərarlar qəbul edilməsində bir cinsin nümayəndələrinin üstünlüyünə yol verilməməsi üçün dövlət
tədbirlər görür.

Qanunun qəbulundan artıq 20 ilə yaxın bir müddət keçib. Bu müddətdə dövlət Qanunla onun
üçün müəyyən edilmiş öhdəlikləri nə qədər ugurla yerinə yetirə bilmişdir? Bu sualın cavabı ötən
müddətdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin qiymətləndirilməsindən keçdiyindən belə bir
Hesabatın hazırlanmasına zərurət yaranmışdır.
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HESABATINMƏQSƏDİ VƏ METODOLOGİYA

Hesabatın hədəflədiyi əsas məqsəd gender bərabərliyinin təmin edilməsi üzrə dövlət siyasətinin
əsas istiqamətləri ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirləri öyrənmək, bu tədbirlərin effektivliyini
qiymətləndirmək və gender siyasətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyyələr hazırlmaqdan ibarətdir.
Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün Qanunun qəbulundan 2020-ci ilin əvvəlinədək predmet
üzrə qəbul edilmiş və həyata keçirilmiş dövlət proqramları, qanunvericiliyə edilmiş əlavələr və
dəyişiklər, qadınların idarəetmədə və qərar qəbuletmədə iştirak vəziyyəti, gender bərabərliyi
mədəniyyətinin təşviqi istiqamətində təşəbbüslər, əmək bazarında və məşğulluqda qadınların
mövcud imkanları, o cümlədən məişət zorakılığının, insan alverinin, nikahın praktik vəziyyəti
öyrənilmişdir.

Araşdırma üçün lazım olan məlumatların əldə edilməsi üçün müvafiq dövlət orqanlarına sorğu
ilə müraciət edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu istisna olmaqla digər
qurumlar sorğunu cavablandırmayıblar. Fond ondan istənilən məlumatları təqdim etməmiş,
əvəzində mücərrəd cavabla vəzifəsini bitirmiş hesab etmişdir. Sorğuların cavablandırılması
müddəti COVİD 19 ilə əlaqədar sosial təcrid dövrünə təsadüf etdiyindən digər qurumların
sorğuları cavablandırmaması anlaşıqla qarşılanır. Qeyd edilən səbəbdən Hesabatın hazırlanması
üçün yalnız açıq mənbələrdə olan məlumatlarla kifayətlənməli olmuşuq.

Hesabatın birinci bölməsində ölkədə gender siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə mövcud olan
institusional potensial - gender siyasətinə məsul olan Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin hüquqi statusu və büdcəsi, məişət zorakılığı üzrə
Məlumat Bazası və Monitorinq Qrupları baqqında məlumat verilir. İkinci bölmənin məzmununu
2006-cı ildən sonra gender bərabərliyinin təminatları ilə bağlı tədbirləri özündə əks etdirən
dövlət proqramları və bu proqramlarda nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında məlumatlar təşkil edir.
Üçüncü bölmədə gender bərabərliyi təminatının yaxşılaşdırılması üzrə 2006-cı ildən sonrakı
müddətdə ölkə qanunvericiliyinə edilmiş əlavələr və dəyişiklərə yer verilib. Hesabatın növbəti
bölməsi gender bərabərliyi mədəniyyətinin formalaşdırılmasına yönəlik tədbirlər haqqında
məlumatların təsvir edilməsinə həsr edilib. Beşinci bölmə gender bərabərliyinin praktik
vəziyyətini əks etdirir. Bölmədə qadınların ölkənin ictimai həyatında və qərar qəbuletmədə
iştirak vəziyyəti, rəhbər vəzifələrdə və inzibati idarəetmədə təmsilçilik səviyyəsi ilə bağlı
məsələlər yer alıb. Bölmədə eyni zamanda əmək bazarında və məşğulluqda qadınların mövqeyi,
ailə-nikah, məişət zorakılığı və insan alverinin dinamikasındakı əsas meyllər haqqında məlumat
verilir. İstehsalatda və peşə seçimində qadınlar üçün müəyyən edilmiş qadağalar və bu
qadağaların əmək bazarında qadınların mövqeyinə təsirləri altıncı bölmənin əsas məzmununu
təşkil edir. Hesabatın sonuncu iki bölməsində isə aparılan araşdırmanın yekunu olaraq gəlinən
qənaətləri ümumiləşdirilmiş şəkildə təqdim edən əsas nəticələr və gender bərabərliyinin
yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirilməsi vacib olan tövsiyyələr təqdim edilir.

Hesabatın VI bölməsinin hazırlanmasında verdiyi dəstəyə görə iqtisadçı-ekspert Rövşən
Ağayevə və əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirik.
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I BÖLMƏ: GENDER BƏRABƏRLİYİNİN TƏMİNATLARI ÜZRƏ
İNSTİTUSİONAL POTENSİAL

Azərbaycan Respublikasında gender bərbarəliyinin təminatları üzrə institusional əsasların təşkili
“Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanunun qəbulundan əvvələ təsadüf edir. 1998-ci ildə fəaliyyətə başlayan Qadın Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən əsas dövlət qurumu kimi çıxış edirdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 fevral tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin (AQUPDK)
yaradılması ilə həmin Komitənin mövcudluğuna son qoyulmuş və onun vəzifələrini daha geniş
səlahiyyətlərlə AQUPDK həyata keçirməyə başlamışdı.

“Gender (kişi və qadinlarin) bərabərliyinin təminatlari haqqında” Azərbaycan Rrespublikasi
Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 29 noyabr 2006-cı il
tarixli Fərmanı ilə “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 19-cu1 və 20-ci2 maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi AQUPDK-ya həvalə edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 19 dekabr 2011-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Məişət zorakiliği ilə bağli məlumat bankinin təşkili və aparilmasi Qaydalari”na3

müvafiq olaraq məişət zorakılığı ilə bağlı Məlumat Bankı yaradılmışdır. Qaydalara əsasən dövlət
orqanları və məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzləri məişət zorakılığı
halları ilə bağlı məlumatları məlumat bankının funksionallığına məsul olan AQUPDK-ya təqdim
etməlidirlər. Məlumat bankında baş vermiş məişət zorakılığı halları, məişət zorakılığı halları ilə
bağlı dövlət orqanlarına müraciət etmiş şəxslər, məişət zorakılığı halları ilə bağlı aparılmış
araşdırmalar və araşdırmaların nəticələri, məişət zorakılığı halları ilə əlaqədar məsuliyyətə cəlb
edilmiş şəxslər, məhkəmə qərarları, o cümlədən valideynlik hüquqlarından məhrum edilmiş və
ya valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılmış şəxslər, eləcə də valideynlik hüquqları bərpa edilmiş
və ya valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması ləğv edilmiş şəxslər, akkreditə edilmiş
yardım mərkəzləri, onların fəaliyyəti barədə və digər məlumatlar toplanır.

"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf
Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planına (2011-2015-ci illər) müvafiq
olaraq Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarında “Gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə
Monitorinq Qrupları” yaradılmışdır. Yerli icra hakimiyyəti başçılarının müavinlərinin sədrlik
etdiyi Monitorinq Qruplarının üzvləri yerli Təhsil şöbəsinin, Səhiyyə şöbəsinin, Polis şöbəsinin,
Prokurorluğun, Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin və rayon Qeydiyyat şöbəsinin rəhbər

1 Maddə 19. Gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir.

2 Maddə 20. Gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı öz
fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik məlumat təqdim edir.

3 http://www.e-qanun.az/framework/22719

http://www.e-qanun.az/framework/22719
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vəzifəli əməkdaşlarından ibarətdir. Monitorinq Qrupları yerlərdə vəziyyətin qiymətləndirilməsi,
həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyinin yoxlanılması, riskli ailələrin müəyyən edilməsi və
lazımi dəstəyin göstərilməsi, zorakılığın səbəblərinin araşdırılması və təhlil edilməsi, xüsusilə də
baş vermiş ağır zorakılıq hallarının müzakirəsi, zorakılıq qurbanlarının müdafiəsi və müvafiq
yardımlarla təmin edilməsi üzrə fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi funksiyasını daşıyır.

Fəaliyyəti müddətində AUQPDK-ya dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləği illər üzrə
aşağıdakı kimi olub:

№ İllər Manat ABŞ dolları (ilin əvvəlinə)
1 2006 311952 339817
2 2007 643880 738903
3 2008 677999 802081
4 2009 977588 1219394
5 2010 997648 1242556
6 2011 1004041 1258828
7 2012 1028957 1308606
8 2013 1170060 1491662
9 2014 1156797 1474754
10 2015 1333443 1699953
11 2016 1292248 826140
12 2017 1287165 725490
13 2018 1409038 828846
14 2019 1547275 910162
15 2020 2243741 1319848

Cədvəldən göründüyü kimi AUQPDK-ya dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləğində demək
olar ki, hər il artım olub. 2020-ci ildə isə ayrılan vəsaitin miqdarı ötən illə müqayisədə 696466
manat çox olub.

AUQPDK-ya ayrılan vəsaitin miqdarı onun qarşısında duran vəzifələrə və həyata keçirdiyi
fəaliyyətlərə nə qədər adekvat oldugunu müəyyən etmək bu qurumun fəaliyyətinin
səmərələliyinə təsirini ölçmək baxımından maraqlı olardı. Lakin məlumat çatışmazlığı
səbəbindən bunu müəyyən etmək mümkün olmadığından qəti fikir söyləmək xeyli çətindir.

II BÖLMƏ: AZƏRBAYCANDA GENDER BƏRABƏRLİYİNİN
TƏMİNATLARI ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMLARI

Azərbaycanda bilavasitə gender bərabərliyinin təminatlarını nəzərdə tutan ayrıca dövlət proqramı
heç zaman mövcud olmamışdır. Bu məsələ ilə bağlı müəyyən tədbirlər aşağıda qeyd edilən
müxtəlif dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuşdur.
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1. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı4.
AR Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Planda qadınlara qarşı
zorakılıq, o cümlədən məişət zorakılığı ilə mübarizənin gücləndirilməsi, bu cür zorakılığın
qurbanları üçün hüquqi müdafiə vasitələrinin, zəruri kompensasiyanın, reabilitasiyanın, tibbi və
psixoloji yardımın təmin olunması, bu sahədə geniş maarifləndirmə işinin təşkil edilməsi;
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı, BMT-nin Mülki və siyasi hüquqlar, iqtisadi, sosial
və mədəni hüquqlar haqqında Paktlardan, Uşaq hüquqları haqqında, Qadınlara münasibətdə ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyalardan, habelə transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyaya insan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin
qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında Protokoldan irəli gələn
öhdəliklərin tam həcmdə yerinə yetirilməsi və həmin sənədlərə riayət olunmasının təmin
edilməsi; əhalinin hüquq düşüncəsinin və hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi; ayrı-
seçkiliyin qadağan edilməsi, sülh və dözümlülük mədəniyyətinin təbliği məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının şəhər və rayonlarında maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.

2. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət
Proqramı (2007-2010-cu illər)5

Proqramın vəzifələrinə məşğulluq sahəsində gender bərabərliyinin təmin edilməsi və qadınların
əmək bazarında rəqabət qabiliyyətlərinin artırılması məsələləri daxil edilmiş; Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının "Ailə öhdəlikləri olan işçilər: kişi və qadın işçilər üçün bərabər rəftar və bərabər
imkanlar haqqında" 156 saylı və "Əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqında" 155 saylı
Konvensiyalarının ratifikasiyaya hazırlanması kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.

3. "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı
inkişaf Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2008-2010-cu
illər)6

Dövlət Proqramı gender bərabərliyi təminatının yaxşılaşdırılması üzrə geniş tədbirlər nəzərdə
tutulmuşdur. Planın Gender Siyasəti bəndi altında gender bərabərliyi mexanizminin inkişaf
etdirilməsinə yönələn qanunvericiliyin gender baxımından təkmilləşdirilməsi; mövcud
qanunvericiliyin, yeni qəbul olunacaq qanun layihələrinin gender ekspertizasının aparılması; Ailə
Məcəlləsinin ekspertizasının aparılması; gender bərabərliyi və ailə məsələləri üzrə Milli
Fəaliyyət Planının hazırlanması; mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələrdə
gender siyasətinin həyata keçirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi; müvafiq strukturlarda gender
siyasəti üzrə məsul şəxslər üçün texniki vəzifələrin hazırlanması; müvafiq təşkilatlarda gender
siyasəti üzrə məsul şəxslərdən ibarət Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili;
gender bərabərliyi və uşaqlarla bağlı mövcud siyasətlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsi
prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq məlumat bazasının yaradılması; cinslər üzrə
dezaqreqasiya edilmiş məlumatların toplanılması, təhlili və təqdimatı üzrə müvafiq strukturların
potensialının inkişaf etdirilməsi; qərarların qəbul edilməsi prosesində qadınların iştirakının

4 http://www.e-qanun.az/framework/12582
5 http://www.e-qanun.az/framework/13340
6 http://e-qanun.gov.az/framework/15399

http://www.e-qanun.az/framework/12582
http://www.e-qanun.az/framework/13340
http://e-qanun.gov.az/framework/15399
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artırılmasına mane olan səbəblərin araşdırılması və qiymətləndirilməsi; ölkədə gender bərabərliyi
üzrə vəziyyət barədə illik hesabatların hazırlanması; büdcənin formalaşdırılması zamanı gender
amilinin nəzərə alınması mexanizminin yaradılması; gender məsələləri üzrə əhalinin
maarifləndirilməsi işinin təkmilləşdirilməsi; aktual gender problemləri və onların həlli
istiqamətində mövcud olan müsbət təcrübənin KİV-lərdə işıqlandırılması; dində qadının rolu
haqqında yanlış təsəvvürlərin aradan qaldırılması üzrə müvafiq maarifləndirmə işinin aparılması;
«Qadınlara qarşı zorakılıq - insan hüquqlarının pozulmasıdır» mövzusunda müzakirələrin təşkil
edilməsi tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur.

Planın Gender zorakılığı, uşaqlara qarşı zorakılıq, eləcə də insan alveri hallarına qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi bəndi altında gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq
sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi; gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə
etibarlı monitorinq mexanizminin yaradılması; gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılığı
yaradan səbəblər və qarşısının alınmasına mane olan amillərin müəyyən edilməsi üzrə
qiymətləndirmənin aparılması; erkən nikah hallarının azaldılması istiqamətində fəaliyyətin
gücləndirilməsi; nikah yaşına təsir göstərən sosial-iqtisadi amillərin öyrənilməsi məqsədilə
qiymətləndirmənin aparılması; erkən nikah hallarının azaldılması məqsədilə mövcud
qanunvericiliyin pozulması hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və ictimai nəzarətin
artırılması; gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq, eləcə də insan alveri hallarının aşkar
edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində fəaliyyət göstərən
müvafiq qurumların (hüquq mühafizə, tibb, sosial xidmət, təhsil, miqrasiya strukturları və KİV)
potensialının gücləndirilməsi; qadınların ölkədən kənarda məşğulluğunun təhlükəli tərəfləri və
mümkün nəticələri haqqında əhalinin maarifləndirilməsi; Azərbaycan Respublikasında İnsan
Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrasının təmin olunması tədbirləri
nəzərdə tutulmuşdur.

Gender üzrə dezaqreqasiya olunmuş məlumatlara çıxış imkanlarının artırılması bəndi
altında isə qadınlara və uşaqlara qarşı zorakılıq halları haqqında məlumatın toplanması və nəşr
etdirilməsi; cinslər üzrə qruplaşdırılmış məlumatların toplanması, təhlili və sənədləşdirilməsi
sistemini təkmilləşdirmək üçün müvafiq qurumların potensialının inkişaf etdirilməsi; Gİİ
(Gender inkişaf indeksi) və GSVÖ-nü (Gender səlahiyyət vermə ölçüsü) hesablamaq üçün
məlumatların əldə olunması və toplanması imkanlarının təkmilləşdirilməsi tədbirləri nəzərdə
tutulmuşdur.

4. Demokratik cəmiyyətdə gündəlik zorakılıqla mübarizə üzrə Respublika Kompleks
Proqramı7.

2007-2011-ci illəri əhatə edən Proqram gender bərabərliyinin təmin edilməsi üzrə geniş tədbirlər
planını özündə ehtiva edir. Proqrama strateji planların işlənib hazırlanması; krizis mərkəzləri
şəbəkəsinin yaradılması; zorakılığın qarşısının alınması haqqında illik hesabatın hazırlanması;
müvafiq qanunların və Konvensiyaların qəbulu; qadınlar arasında işsizliyin azaldılması
məqsədilə əlavə təhsilin təşkil edilməsi; zorakılıqla bağlı statistik tədqiqatların aparılması;
təhsil müəssisələrində insan hüquqları sahəsində silsilə tədbirlərin keçirilməsi; teatr-tamaşa
müəssisələrində zorakılıqla mübarizəyə həsr olunmuş tamaşaların hazırlanması; gündəlik

7 http://www.e-qanun.az/framework/12861

http://www.e-qanun.az/framework/12861


9

həyatda zorakılığın qarşısının alınması ilə bağlı məlumat azadlığının təmin edilməsi; məlumat
əldə edilməsi qaydalarının və üsullarının təkmilləşdirilməsi, gündəlik zorakılıq problemlərinə aid
televiziya verilişlərinin təşkili; polislər, prokurorlar, vəkillər və hakimlər üçün gündəlik
zorakılıq problemi üzrə treninqlərin təşkil edilməsi; zorakılığın müxtəlif formaları, səbəb və
nəticələri, barədə əhalinin bilik səviyyəsini artırmaq məqsədilə mütəxəssislər tərəfindən bu
mövzuya həsr olunmuş kitab və broşürlərin hazırlanması və nəşr edilməsi; zorakılığın ən ağır
formalarından biri olan insan alverinin, xüsusilə qadın və uşaq alverinin qarşısını əvvəlcədən
almaq məqsədilə təbliğat işlərinin gücləndirilməsi; universitetlərdə bərabərlik və xüsusilə də
qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı təhsil proqramlarının hazırlanması kimi geniş spektri əhatə
edən tədbirlər daxil edilmişdir.

5. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxiş” İnkişaf Konsepsiyası8

29 dekabr 2012-ci ildə təsdiq edilmiş Konsepsiyanın “Gender bərabərliyinin təmin olunması və
ailənin inkişafı” adlanan 7.4. bəndində qeyd edilmişdir ki, ölkədə gender bərabərliyinin təmin
edilməsi məsələsi diqqət mərkəzində saxlanılacaq və onun həlli istiqamətində müvafiq tədbirlər
gerçəkləşdiriləcəkdir. Bu sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini gender əsaslı zorakılıq
hallarının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin görülməsi, qadınlar və kişilər üçün əmək bazarında
bərabər imkanların yaradılması, qadınların işdə irəli çəkilmək, rəhbər vəzifə tutmaq imkanlarının
daha da genişləndirilməsi təşkil edəcəkdir. Konsepsiyada bu istiqamətlərin reallaşdırılması üçün
“Azərbaycan ailəsi Strategiyası”nın, gender bərabərliyi üzrə Milli Fəaliyyət Planının, Uşaq
Məcəlləsinin və Milli Uşaq Strategiyasının hazırlanması, eyni zamanda, “Ailə psixoloqu”
institutu, məişət zorakılığına məruz qalmış şəxslər üçün yardım mərkəzləri və sığınacaqlar,
həmçinin ölkədə zorakılıq, təhsildən yayınma və erkən nikah halları üzrə monitorinq sisteminin
yaradılması kimi bir sıra məqsədli sənədlərin qəbul edilməsi qeyd edilmişdir.

6. Azərbaycan Respublikasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı
(2009-2013-cü illər)9
7. Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2014-2018-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı10.

Birinci Milli Fəaliyyət Planı şərçivəsində 70, ikinci Milli Fəaliyyət Planı çərçivəsində isə 60
tədbir nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədbirlər insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericilik;
insan alverinin qarşısının alınması və profilaktikasının gücləndirilməsi; insan alveri cinayətlərinə
qarşı cinayət təqibi; insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası və reinteqrasiyası; insan alverinin
qurbanı olmuş və ya potensial qurbanı olan uşaqlara göstərilən yardımın və onların müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi; insan alveri qurbanlarının müdafiəsi; Milli Fəaliyyət Planı iştirakçılarının
fəaliyyətinin, insan alverinə qarşı mübarizə üzrə dəstəyin və resursların əlaqələndirilməsi; insan
alverinə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; insan alverinə qarşı mübarizə
ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərini əhatə etmişdir.

8. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri.

8 http://e-qanun.gov.az/framework/25029
9 http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/16/c_f_16167.htm
10 https://insanalveri.gov.az/?/az/menu/49/

http://e-qanun.gov.az/framework/25029
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/16/c_f_16167.htm
https://insanalveri.gov.az/?/az/menu/49/
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Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci ilin 25–27 sentyabr tarixlərində keçirilən
Dayanıqlı İnkişaf Sammitində 2016–2030-cu illər üçün təsdiqlənmiş Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinə qoşulmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli
1066 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurası yaradılmışdır. Ümumilikdə BMT tərəfindən üzv ölkələrlə 2030- cu ilə
kimi yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi razılaşdırılmışdır. Onlardan
özündə 9 hədəfi birləşdirən “Gender bərabərliyinə nail olmaq, bütün qadın və qızların
səlahiyyətləndirilməsi” adlanan 5-ci Məqsəd gender bərabərliyinin bütün sahələrdə təmin
edilməsi ilə bağlıdır.

Gender bərabərliyi problemlərini hədəfləyən dövlət proqramlarının qəbul edilməsi Dövlətin
həqiqətən də bu istiqamətdə tərəqqiyə olan marağını və iradəsini ifadə edir. Tərəqqinin əldə
edilməsi bu cür proqramların qəbul edilməsi ilə yanaşı onların nəzərdə tutulan hədəflərə müvafiq
qaydada həyata keçirilməsini, monitorinqinin aparılmasını, dəyişən mühitə uygunlaşdırılmasını
və yenilənməsini də tələb edir. Təəssüf ki, adları yuxarıda qeyd edilən Dövlət Proqramlarının
icra vəziyyətini əks etdirən rəsmi hesabatların olmaması səbəbindən onların gender bərabərliyinə
töhfəsini əsaslı şəkildə qiymətləndirmək mümkün olmamışdır. Bu proqramların mövcud
vəziyyətə təsirlərinin göstəriciləri kimi ayrı-ayrı sahələrdə gender bərabərlinin inkişaf vəziyyəti
ola bilər ki, bu barədə Hesabatın V bölməsində məlumat verilir.

III BÖLMƏ: GENDER BƏRABƏRLİYİNİN TƏMİNATLARI İLƏ BAĞLI
QANUNVERICİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSI ÜZRƏ HƏYATA
KEÇİRİLƏN TƏDBİRLƏR

“Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Qanunun 5-ci maddəsi gender
bərabərliyinin təmin edilməsi üzrə dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri sırasında qanunvericilik
məsələlərinə aid (1) gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün normativ hüquqi bazanın
formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi və inkişafı və (2) normativ hüquqi aktların gender
ekspertizasından keçirilməsini nəzərdə tutub.

1. Gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması,
təkmilləşdirilməsi və inkişafı üzrə tədbirlər

2009-cu il referendumu ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Bərabərlik hüququ”
adlanan 25-ci maddəsinə IV və V hissələr əlavə edilmişdir:

«IV. Heç kəsə bu maddənin III hissəsində göstərilən əsaslara görə zərər vurula bilməz, güzəştlər
və ya imtiyazlar verilə bilməz, yaxud güzəştlərin və ya imtiyazların verilməsindən imtina oluna
bilməz.

V. Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət hakimiyyəti
səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları təmin edilir.»

http://www.e-qanun.az/framework/33838
http://www.e-qanun.az/framework/33838
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1 oktyabr 2007-ci il tarixli “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə xeyli qanunlara əlavələr və dəyişiklər edilibdir ki, bunların ən əhəmiyyətliləri
aşağıdakılardan ibarətdir:

1. “Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə aşağıdakı
məzmunda beşinci hissə əlavə edilib: “Siyasi partiyalara daxil olmaq kişi və qadınlar üçün eyni
şərtlərlə açıq olmalıdır və onlar üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır”.

2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununun 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinə aşağıdakı
məzmunda üçüncü abzas əlavə edilib: “Dövlət, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, bütün tədris
müəssisələrinə qəbulda, tələbələrin təqaüdlə təmin edilməsində, tədris planının seçilməsində və
biliyin qiymətləndirilməsində kişi və qadınlar üçün bərabər imkanlar yaradılmasını təmin edir.”.

3. “Həmkarlar ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə
aşağıdakı məzmunda üçüncü hissə əlavə edilib:
“Həmkarlar ittifaqlarına daxil olmaq kişi və qadınlar üçün eyni şərtlərlə açıq olmalıdır və onlar
üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır.”

4. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsi”nin 21-1-ci maddəsinə
aşağıdakı əlavələr edilib:

1. Maddənin adında “illik məlumatı” sözlərindən sonra “, gender bərabərliyinin təmin
edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının illik məlumatı”
sözləri əlavə edilib.

2. Maddəyə aşağıdakı məzmunda yeddinci hissə əlavə edilib:
“Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinə uyğun olaraq, gender bərabərliyinin təmin
edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı öz fəaliyyəti
haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik məlumat təqdim edir."

5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilib:
1. 12-ci maddənin birinci hissəsində:
1.2. hissəyə aşağıdakı məzmunda “f” və “g” bəndləri əlavə edilib:
“f) işə qəbul, işdə irəli çəkilmək, peşə hazırlığını artırmaq, yeni ixtisasa yiyələnmək və ixtisasını
artırmaq zamanı, işin keyfiyyətini qiymətləndirərkən, işdən azad edərkən cinsindən asılı
olmayaraq işçilərə eyni yanaşmaq və bərabər imkanlar yaratmaq;
g) cinsindən asılı olmayaraq eyni işlə məşğul olan işçilərə eyni iş şəraitini yaratmaq, eyni
pozuntuya görə işçilərə fərqli intizam tənbehi tədbirini tətbiq etməmək, cinsi mənsubiyyətə görə
ayrı-seçkiliyin və seksual qısnamanın qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görmək".
2. 50-ci maddənin ikinci hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilib:
“Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün
müsabiqənin elan edilməsinə yol verilmir.”.
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6. “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” aşağıdakı məzmunda 8.4-
cü və 8.5-ci maddələr əlavə edilib:
“8.4. Qeyri-hökumət təşkilatlarına daxil olmaq kişi və qadınlar üçün eyni şərtlərlə açıq olmalıdır
və onlar üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır.
8.5. Bu Qanunun 8.4-cü maddəsində göstərilən tələb hər hansı cinsin xüsusi maraqlarının
müdafiəsi məqsədilə yaradılan qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil edilmir.".

7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə aşağıdakı məzmunda 60-1-ci maddə
əlavə edilib:
“Maddə 60-1. Seksual qısnamaya məruz qalmış işçilərə qarşı təzyiqin göstərilməsi
Seksual qısnamaya görə işəgötürəndən və ya rəhbərindən şikayət etmiş işçiyə qarşı təzyiqin
göstərilməsinə və ya işçinin təqib olunmasına görə - vəzifəli şəxslər şərti maliyyə vahidinin
yetmiş mislindən doxsan mislinədək miqdarda cərimə edilirlər".

8. “Dövlət qulluğu haqqında” 28.2-ci maddəsinə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilib:
“Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün
müsabiqənin elan edilməsinə yol verilmir.”

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə 15 noyabr 2011-ci il tarixli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə 10.1-ci maddəsində “kişilər üçün 18 yaş, qadınlar üçün 17 yaş”
sözləri “18 yaş” sözləri ilə əvəz edilib.

Azərbaycan Respublikası 11 may 2010-cu ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Analığın
mühafizəsi haqqında" 1952-ci il Konvensiyasına (yenidən baxılmış) yenidən baxılması
haqqında" 183 nömrəli Konvensiyasına və "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün
bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiyasına qoşulub.

15 noyabr 2011-ci ildə Cinayət Məcəlləsinə aşağıdakı məzminda 176-1-ci maddə əlavə edilib:
Maddə 176-1. Qadını nikaha daxil olmağa məcbur etmə
176-1.1. Qadını nikaha daxil olmağa məcbur etmə - iki min manatdan üç min manatadək
miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
176-1.2. Eyni əməllər nikah yaşına çatmayan şıxs barəsində törədildikdə - üç min manatdan dörd
min manatadək miqdarda cərimə və ya dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.

22 iyun 2010-cu ildə “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul edilib.

25 aprel 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Məişət
zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti Qaydası” və “Məişət
zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin akkreditasiyası
Qaydaları” təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasinin Inzibati Xətalar Məcəlləsinə 158-ci maddə əlavə edilib:

Maddə 158. Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanunvericiliyin pozulması

http://e-qanun.az/framework/32184
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158.1. Məişət zəminində iqtisadi xarakterli qanunsuz məhdudiyyətlərin tətbiqinə, yəni şəxs
tərəfindən digər şəxsin onun mülkiyyətində, sərəncamında və ya istifadəsində olan əmlakdan,
gəlirlərdən məhrum edilməsinə, iqtisadi asılılıq yaradılmasına, belə asılılığın saxlanılmasına və
ya ondan sui-istifadə edilməsinə yönəlmiş hərəkətlərə görə-
yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.
158.2. Məişət zəminində psixi zorakılığa, yəni şəxs tərəfindən digər şəxsə qəsdən psixi təzyiq
göstərilməsinə və ya dözülməz psixi şərait yaradılmasına yönəlmiş hərəkətlərə görə-
üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.
158.3. Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin
akkreditasiyadan keçmədən fəaliyyət göstərməsinə görə-
otuz beş manatdan əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir.

2. Normativ-hüquqi aktların gender ekspertizası üzrə tədbirlər

Qanunda normativ hüquqi aktların gender ekspertizasından keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, daha
sonra qəbul olunmuş və üstün qüvvəyə malik Normativ-Hüquqi aktlar haqqında Konsititusiya
Qanunda belə ekspertizanı nəzərdə tutan birbaşa müddəa yoxdur. Konstitusiya qanununun 45.1.7.
maddəsində “hüquqi, linqvistik, maliyyə və digər zəruri ekspertizaların keçirilməsi” nəzərdə
tutulur. Konstitusiya Qanununun qüvvəyə mindiyi (21 dekabr 2010-cu il) vaxtdan hər hansı
qanun layihəsinin gender bərabərliyinin təmin olunması nöqteyi-nəzərindən ekspertizasının
keçirilməsi halı bəlli deyildir. Konstitusiya Qanununda hüquqi, linqvistik, sui-istifadə amilinin
olub-olmamasının məcburi ekspertizasının keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, gender və
ümumiyyətlə birbaşa və dolayı ayrı-seçkilyə gətirən müddəaların olub olmamasının ekspertizası
nəzərdə tutulmur. Belə olan halda Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında
Qanunda normativ-hüquqi aktların gender ekspertizası, həmçinin layihələrdə birbaşa və dolayı
ayrı-seçkilik hallarına gətirən müddəaların olub-olmamasının məcburi ekspertizası nəzərdə
tutulmalıdır. Konstitusiya Qanununun 47-ci maddəsində göstərilir ki, “Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik aktları ilə səlahiyyətlər verilmiş digər dövlət orqanının qərarı ilə
normativ hüquqi aktın layihəsi başqa ekspertizadan (maliyyə, iqtisadi, ekoloji, kriminoloji və s.)
keçirilə bilər”. Göründüyü kimi belə ekspertizalar məcburi olan ekspertizalar sırasına daxil
deyildir, hətta gender ekspertizası qeyri-məcburi ekspertizalar sırasına da daxil edilməmişdir.11

IV BÖLMƏ: GENDER BƏRABƏRLİYİ MƏDƏNİYYƏTİNİN TƏŞVİQİ

Gender bərabərliyinin təşviqi dövlətin gender bərabərliyinin təmin edilməsi istiqamətində həyata
keçirdiyi fəaliyyətlərin mühüm hissəsini təşkil etmişdir. Bu fəaliyyətlərlə bağlı məlumatların əks
olunduğu informasiya mənbələrinin monitorinqi təlimlər, seminarlar, dəyirmi masalar, çap
materialları, elektron media, internet resursları və digər üsullar və vasitələrdən istifadə edilməklə
hədəf qrupların və maraqlı tərəflərin gender bərabərliyinin müxtəlif aspektləri üzrə çoxsaylı
məlumatlandırma tədbirlərinin keçirildiyini görməyə imkan verir.

11 http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2014/10/Gender_beraberliyi_tehlil.pdf

http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2014/10/Gender_beraberliyi_tehlil.pdf
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Öz təşəbbüsü, digər dövlət orqanları, beynəlxalq və yerli QHT-lərlə əməkdaşlıq əsasında həyata
keçirilmiş tədbirlərin miqyası texniki olaraq onların hamısı haqqında məlumat verməyi mümkün
etmədiyindən, AQUPDK-nın özünün açıqladığı bəzi tədbirlər haqqında məlumat verməklə
kifayətlənərik:

 2008-2013-cu illərdə bölgələrdə qadınların ictimai-siyasi və mədəni fəallığını artırmaq üçün
keçirilən görüşlərdə 60 bölgədən 2500 nümayəndə iştirak etmişdir;

 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı
inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2011-2015)
çərçivəsində Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarında Gender zorakılığı və uşaqlara qarşı
zorakılıq üzrə Monitorinq Qruplarının fəaliyyətinin və iş keyfiyyətinin daha da
gücləndirilməsi üçün “Məişət zorakılığından müdafiə mexanizmləri” mövzusunda 50-yə
yaxın təlim keçirilmiş və seminarlar təşkil olunmuşdur;

 2016–2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət
Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə qadın hüquqları ilə bağlı qanunvericiliyi və bu sahədə digər
qanunvericilik aktlarını əks etdirən 26 buklet, 3 bələdçi və 40 digər material çap etmişdir.
Bundan başqa ailə və qadın problemləri ilə bağlı 37 təlim kursu təşkil etmiş və 179 bölgədə
qadın hüquqları və gender, yerli və beynəlxalq qanunvericiliklə təmin edilmiş mexanizmlər
haqqında maarifləndirmə işləri aparmışdır;

 2015–2018-ci illərdə qadınların sosial, iqtisadi və siyasi həyatda aktiv iştirakının müsbət
cəhətlərini aşkar edərkən gender stereotiplərinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar təxminən
500 məlumatlandırıcı xəbər yayımlanmışdır. Qəzet və jurnallarda Azərbaycan, rus və ingilis
dillərində 100-dən çox maarifləndirmə xarakterli məqalələr dərc edilmişdir;

 İcmalardakı davranış stereotiplərini yüngülləşdirmək üçün1753 nəfərin iştirakı ilə 153 təlim
kursu, 4939 nəfəri əhatə edən 141 tədbir və 1003 nəfərin iştirakı ilə 8 iclas iclası təşkil
edilmişdir. Bu mövzuları izah edən 3832 buklet və 4490 məlumat vərəqi yerli səviyyədə
paylanmışdır.

AQUPDK sədrinin məlumatına görə 2011-2018-ci illər ərzində təlim və tədbirlərdə iştirak edən
qadınların gənclərin sayı 5500 nəfər olmuşdur. 12

V BÖLMƏ: GENDER BƏRABƏRLİYİNİN MÖVCUD PRAKTİK VƏZİYYƏTİ

1. Qadınların iştirak vəziyyəti

Qadınların ali rəhbər vəzifələrdə təmsilçiliyi hər zaman aşağı olsada, son illərdə bu istiqamətdə
nisbi müsbət tendensiyalar müşahidə edilməkdədir. 2017-ci ildən qadınlar Azərbaycan
Respublikasının Birinci Vitse Prezidenti Naxçıvan MR daxil olmaqla 2 Ombudsman, 1 nazir, 1
yerli icra hakimiyyəti başçısı, 6 universitet rəhbəri səviyyəsində təmsil olunurlar. 2018-ci ildə
qadın nazir müavinlərin sayı 3-dən 5-ə qalxmışdır. 2020-ci ildən yeni parlament sədrinin də
qadın olması qadınların yüksək vəzifələrdə təmsilçilik çəkisini nisbətən artırmışdır. Digər
müsbət tendensiya isə yerli icra hakimiyyətlərində qadın müavinlərin artan dinamikasında özünü

12 http://respublica-news.az/index.php/dig-r-x-b-rl-r/reklam-v-elanlar/item/21728-azaerbaydzanda-ailae-gad-n-
vae-ushag-huguglar-n-n-mudafiaesi-inkishaf-vae-perspektivlaer

http://respublica-news.az/index.php/dig-r-x-b-rl-r/reklam-v-elanlar/item/21728-azaerbaydzanda-ailae-gad-n-vae-ushag-huguglar-n-n-mudafiaesi-inkishaf-vae-perspektivlaer
http://respublica-news.az/index.php/dig-r-x-b-rl-r/reklam-v-elanlar/item/21728-azaerbaydzanda-ailae-gad-n-vae-ushag-huguglar-n-n-mudafiaesi-inkishaf-vae-perspektivlaer
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göstərir. 2015-ci ildən Yerli İcra Hakimiyyətlərində yaradılan məişət zorakılığı üzrə Monitorinq
Qruplarının rəhbərləri qadınlardır ki, onlarda Yerli İcra Hakimiyyəti başçılarının müavinləri
vəzifələrini daşıyırlar. 2005-ci ildə Yerli icra hakimiyyəti başçılarınıın qadın müavinlərinin sayı
12, 2007-ci ildə 28 oldugu halda, 2018-ci ildə 77-ə qədər yüksəlmişdir.

Qadınlar dövlət qulluğunun aşağı təsnifatlı vəzifələrində də az sayda təmsil olunurlar. Dövlət
qulluğunun 4 -7-ci təsnifatları üzrə rəhbər vəzifələrdə qadınların iştirak payı 2010-2018-ci illər
üzrə 10%-i keçmir.

Parlamentdə qadınların təmsilçiliyi 2010-cu ildən etibarən artmağa başlayıb. 1995-ci ildə 12.1%,
2000-ci ildə 10.7%, 2005-ci ildə isə 10.5% olan təmsilçilik 2010-cu ildə 16.0%-ə, 2015-2020-ci
il seçkilərində isə 20% ə qədər yüksəlib.

Bələdiyyələrdə qadınların təmsilçiliyi artan dinamika ilə inkişaf edib. Bələdiyyə üzvü seçilmiş
qadınlar 1999-cu ildə 1.7%, 2004-ci ildə 4%, 2009-cu ildə 26.5%, 2014-cü ildə 34.9%, 2019-cu
ildə isə 38,8% təşkil edib. 2019-cu ildə bələdiyyə sədrləri arasında qadınlar 27% təşkil edib.

Məhkəmə sistemində də qadınların təmsilçiliyi aşağı səviyyədədir. 2015-2017-ci illərdə hakim
qadınlar 12%, 2018-ci ildə isə 15% təşkil edib.

Qadınlar nisbətən təhsil müəssisələrinin rəhbərləri səviyyəsində yaxşı vəziyyətdədirlər. 2018-ci
ildə ölkədə 6 rektor (13%), 37 prorektor (21%), 15 kollec direktoru (28%), 36 direktor müavini
(31%), 11 peşə təhsili məktəblərinin direktoru (13%), 40 direktor müavini (45%) ), 1244 orta
məktəblərin direktoru (33%) və 3965 direktor müavini (54%) qadın olub.

Qeyri-hökumət təşkilatlarında qadınların iştirak payı cəmi 4.1% təşkil edir. Dövlətin sonuncu
dövri Hesabatına (paraqraf 44) əsasən 2019-cu ildə 3296 QHT-dən 136-ı qadın təşkilatıdır.
AUQPDK-nın da iştirakı ilə hazırlanan başqa bir nəşrdə isə 2017-ci ildə 200 qadın təşkilatının
oldugu bildirilir.13

Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi üzrə Komitənin 2015-ci ildə
Azərbaycana Yekun Tövsiyyələrində bildirilir ki, Komitə, qadınların milli və yerli qanunverici
orqanlarda, Hökumətdə və dövlət qulluğunda, xüsusən rəhbər və qərarverici vəzifələrdə
əhəmiyyətli dərəcədə təmsil olunmamasından narahatdır. Komitə iştirakçı dövlətə qadınların
siyasi və ictimai həyatda və dövlət qulluğunda, xüsusən də rəhbər və qərar qəbuletmə
səviyyələrində tam və bərabər iştirakını təmin etməyi tövsiyə edir. Xüsusilə, Komitə iştirakçı
dövlətə siyasi partiyaların seçki siyahılarına namizəd qadınlar üçün məcburi kvotalar tətbiq
etməsini və ya qadınların seçilənlərin ən azı 30 faizinin olmasını təmin edən alternativ sistem
tətbiq etməsini və Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndinə və Komitənin 25 saylı ümumi
tövsiyəsinə uyğun olaraq qadınların yüksək vəzifələrə təyin edilməsi və rəhbər vəzifələrə sürətlə
cəlb edilməsi kimi gender bərabərliyi sisteminin təmin edilməsi kimi digər müvəqqəti xüsusi
tədbirlər görməyi tövsiyə edir.14

13 Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər səh 16
http://www.scfwcp.gov.az/store/media/NewFolder/Kitab%20Son%20.pdf

14 file:///C:/Users/USER/Downloads/N1506801%20(3).pdf, paragraph 26, 27

http://www.scfwcp.gov.az/store/media/NewFolder/Kitab%20Son%20.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/N1506801%20(3).pdf
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2. Nikah, məişət zorakılığı və insan alverinin vəziyyəti

 Nikah

2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə dəyişiklik edilərək nikah yaşı hər iki
cins üçün 18 yaş müəyyən edilmiş və bununla da hüquqi problem öz həllini tapmışdır.

Bu sahədə əsas problem özünü qabarıq şəkildə boşanmaların sayında göstərir. 2006-cı ildə 9.8%-
lik göstəricinin 2018-ci ildə 23.8%-dək yüksəlməsi boşanmanın sürətlə atmasından xəbər verir.
Digər narahatlıq doğuran məsələ isə əhalinin sayının artımı fonunda nikahların sayında
azalmanın baş verməsidir. 2006-cı ildə əhali sayı 8553.1, 2018-ci ildə isə 9898.1 olub.15 Əhali
sayında 15.73 %-lik artım oldugu halda nikahların sayında 21.34 % azalma baş verib.

2006-2008-ci illərdə boşanmaların nikahlara nisbəti

 Məişət zorakılığı

Ötən illər üzrə sistemli rəsmi statistikanın olmaması, rəsmilərin isə səsləndirdikləri məlumatların
ziddiyyətli olması məişət zorakılığının dinamikasını izləməkdə və tendensiyanı
qiymətləndirməkdə xeyli çətinlik yaradır. Dövlətin 2014-cü il Qadınlara qarşı ayrı-sekiliyin ləğvi
Komitəsinə dövri hesabatında göstərilmişdir ki, məişət zorakılığı zəminində ölkədə törədilmiş
cinayətlərin sayı 2010-cu ildə 4498, 2011-ci ildə 4280, 2013-cü ildə isə 3218 olub. Daxili işlər
nazirinin müavini O. Zalovun bildirdiyinə görə isə 2011-ci ildə məişət zorakılığı zəminində
ölkədə törədilmiş cinayətlərin sayı 2839 olub.16 Dövlətin adı yuxarıda qeyd edilən Komitəyə

15 http://justice.gov.az/documents/AZ/ehali.pdf
16 https://www.facebook.com/AilQadinVUsaqProblemlriUzrDovltKomitsi/posts/1136377179717129/

İllər Nikahların sayı Boşanmaların sayı Boşanmaların nikahlara
nisbəti, %-lə

2006 79443.0 7817.0 9.8
2007 81758.0 8340.0 10.2
2008 79964.0 7933.0 9.9
2009 78072.0 7784.0 10.0
2010 79172.0 9061.0 11.4
2011 88145.0 10747.0 12.2
2012 79065.0 11087.0 14.0
2013 86852.0 11730.0 13.5
2014 84912.0 12088.0 14.2
2015 68773.0 12764.0 18.6
2016 66771.0 13114.0 19.6
2017 62923.0 14514.0 23.1
2018 62484.0 14857.0 23.8

http://justice.gov.az/documents/AZ/ehali.pdf
https://www.facebook.com/AilQadinVUsaqProblemlriUzrDovltKomitsi/posts/1136377179717129/
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2019-cu il 6-cı dövri Hesabatında 2015-ci ildə 346, 2016-cı ildə isə 306 məişət zorakılığı
hadisəsinin baş verdiyi əks olunub. O. Zalov isə 2015-ci ildə 1283 məişət zorakılığı faktının
qeydə alındığını bildirib.

Statistika Komitəsinin məlumatına görə məişət zorakılığı üzrə cinayətdən zərərçəkənlərin sayı
2017-ci ildə 1268, 2018-ci ildə isə 1221 olub ki, onların 75%-i qadınların payına düşüb.

Narahatlıq doğuran digər məsələ mühafizə orderi institutunun tətbiqi vəziyyəti ilə bağlıdır.
Dövlətin qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin ləğvi üzrə Komitəyə sonuncu dövri Hesabatına (paraqraf
83) əsasən 2015-ci ildə məişət zorakılığı ilə əlaqədar 6 uzunmüddətli mühafizə orderi, 2016-cı
ildə 3 uzunmüddətli və 7 qısa müddətli mühafizə orderi, 2017-ci ildə 24 uzunmüddətli və 10
qısa müddətli mühafizə orderi, 2018-ci ildə 7 uzunmüddətli və 12 qısa müddətli mühafizə
orderi verilib.

Məişət zorakılığıilə nisbəttə mühafizə orderinin əhəmiyyətli dərəcədə az sayda olması bu
institutun tətbiqində problemlərin oldugunu göstərir. Bununla bağlı hər hansı rəsmi mövqe
açıqlama olmadığından bizim üçün konkret fikir irəli sürmək çətindir. Lakin qənaətimiz bundan
ibarətdir ki, qeyd edilən institutla bağlı ictimai məlumatlılığın aşağı olması və yerli icra
hakimiyyətlərində yaradılmış Monitorinq Qruplarının fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması
mövcud vəziyyəti şərtləndirə bilər.

 İnsan alveri.

AR Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 2007-2018-ci illər üzrə
Azərbaycan Respublikasında insan alveri ilə bağlı cinayətlərlə mübarizə işinin vəziyyətinə dair
statistik məlumatlarına17 əsasən 2007-2018-ci illərdə bəzi istisnalarla bu cinayətkarlığın
dinamikasında artım baş vermiş, 2018-ci ildə isə rekord həddə çatmışdır. Maraqlıdır ki,
cinayətkarlığını artan dinamikası fonunda insan alverçilərinin sayında azalma baş versədə, insan
alverçiləri qurbanlarının sayında əhəmiyyətli artım qeydə alınmışdır.

2007-2018-ci illərdə insan alveri ilə bağlı cinayətkarlığın statistikası

İllər 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
İnsan
alveri

72 79 79 67 67 89 78 98 109 141 142 144

Insan
alverçiləri

93 91 76 39 20 22 17 26 32 36 33 34

Insan
alveri
qurbanları

101 78 91 34 29 53 56 54 63 70 71 98

3. Qadınların əmək, iqtisadi və sosial münasibətlərdə vəziyyəti

17 https://insanalveri.gov.az/?/az/menu/59/

https://insanalveri.gov.az/?/az/menu/59/
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2006-2018-ci illərdə
qadınların iqtisadi fəallığı 48,7 %, təşkil edib. Məşğul əhalinin sayında gender bölgüsü 48.36%
təşkil edərək əhalinin iqtisadi fəallığında olan göstəricidən o qədər də fərqlənməyib.

İşsiz əhalinin sayında gender fərqi 2009-cu ilədək 47% üzərində olduğu halda, 2009-ci ildən
sonra qadınlar arasında işsiziliiyn səviyyəsi orta hesabla 58%-ə yüksəlib. Məşğulluq xidməti
orqanlarında rəsmi işsiz statusu olan qadınlar 2006-2013-cü illərdə 45.28% olmuşdursa, 2014-
2018-ci illərdə bu 38.10%-ə enmişdir. Maraqlıdır ki, qadınlar arasında işsizliyin statistikası
artdığı bir şəraitdə, rəsmi işsiz statusunun əldə edilməsində bunun əksi baş vermişdir.

İşsiz statusunun aşağı olması işsizliyə görə müavinətlərin alınmasına mənfi təsir göstərmişdir.
2006-2016-cı illərdə bu orta hesabla 31.65% olmuşdur. 2017-2018-ci illərdə isə ən yüksək
göstərici qeydə alınmışdır. Bu illərdə işsizliyə görə müavinat alanların səviyyəsi 43.55%-ə
yüksəlmişdir. Diqqət çəkən məqam 2018-ci ildə işsizliyiə görə hər iki cinsdən müavinat alanların
sayında kəskin azalmanın baş verməsidir. 2017-ci ildə müavinat alan qadıbların sayı 2226 nəfər
idisə, 2018-ci ildə bu 449 nəfərə qədər azalmışdır. Dövlət Statistika Komitəsi bunun səbəbini
rəsmi işsiz statusu verilən şəxslərin sayının azalması ilə izah edir.

2006-2018-ci illərdə əmək, məşğulluq və sosial münasibətlərdə iştirak nisbəti

Göstərici 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
201
6 2017 2018

İqtisadi
fəal
əhalinin
sayı (min
nəfər) 4402

4443.
3

4477.
7

4531.
9

4587.
4

4626.
1

4688.
4

4757.
8

4840.
7

4915.
3 5012.7

5073
.8

5133.
1

kişilər
(min nəfər)

2283.
4

51.9
%

2313.
152.1

%

2315.
851.7

%

2314
51.1
%

2329.
7

50.8
%

2354.
7

50.9
%

2395.
3

51.1
%

2436
51.2.

%

2475.
7

51.1
%

2510.
851.1

%
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51.3%

2609
51.4
%

2637.
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51.4
%

qadınlar
(min nəfər)

2118.
6

48.1
%
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247.9

%

2161.
948.3

%

2217.
9

48.9
%

2257.
7

49.2
%

2271.
449.1

%
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148.9

%
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8
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%

2365
48.9
%
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%
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%

2495.
7
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%

Məşğul
əhalinin
sayı (min
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8
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2
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5
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7
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1
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qadınlar
(min nəfər)

1984.
4

48.3
%

2013
48.4
%

2042.
1

48.4
%

2071.
9

48.5
%

2101.
7

48.5
%

2125.
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%

2153.
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%

2183.
7

48.3
%
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%
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%

İşsiz
əhalinin
sayı (min
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251.
7 253.8
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Qadınların orta əmək haqqı kişilərin əmək haqqından əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. 2018-ci ildə
iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı təsnifatı üzrə
qadınların əmək haqqı kişilərin əmək haqqının 53,8% -ni təşkil edir. Kişilərdə orta aylıq nominal
əmək haqqı 670.20 oldugu halda, qadınlarda isə bu 360.80 manat olmuşdur. Əmək haqqı fərqi
özünü daha çox peşə, elmi və texniki fəaliyyətlər (34.5%), mədənçıxarma sənayesi (52.4%),
inzibati və yardımçı xidmətlər (57.4%), emal sənayesi (66.1%), daşınmaz əmlakla əlaqədar
əməliyyatlar (62%), maliyyə və sığorta fəaliyyəti (63.9%) sahələrində göstərir.

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (2018)

İqtisadi fəaliyyət növləri

Orta aylıq əmək haqqı,
manat

Qadınların
orta aylıq
əmək haqqı
kişilərin orta
aylıq əmək
haqqına
nisbətən, faizlə

Qadınlar kişilər

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 270.5 284.1 95.2
Mədənçıxarma sənayesi 1657.9 3165.8 52.4
Emal sənayesi 399.4 604.4 66.1
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı 456.4 599.4 76.1
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və email 226.1 352.9 64.1
Tikinti 506.3 714.1 70.9
Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri 326.6 408.5 80.0
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 553.6 859.7 64.4
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 472.2 571.9 82.6
İnformasiya və rabitə 761.1 934.9 81.4
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1064.8 1667.0 63.9
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 300.7 485.1 62.0
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 512.6 1487.5 34.5
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi 361.7 630.1 57.4
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat 492.4 635.7 77.5
Təhsil 341.6 432.1 79.1
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin
göstərilməsi 222.6 299.5 74.3
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində
fəaliyyət 250.6 373.4 67.1
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 426.5 734.7 58.1
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Cəmi 360.8 670.2 53.8

Qadınlar bir qayda olaraq daha çox əmək haqqının aşağı olduğu sahələrdə fəaliyyət göstərsələr
də, bu sahələrdə belə onların əmək haqqı kişilərin əmək haqqından fərqlənir. Məsələn, məşğul
qadınların ən çox fəaliyyət göstərdikləri təhsil sahəsində (38.6%) qadınların orta əmək haqqı
kişilərin aldığı əmək haqqının 79.1%-ni; əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi
sahəsində (16.2%) əmək haqqının 74.3%-ni; ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində
(11.2) isə əmək haqqının 80%-ni təşkil edir.

2018-ci ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə işləyənlərin sayı, faizlə

Fəaliyyət növləri Qadın Kişi
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 1.8 4.3
Mədənçıxarma sənayesi 0.7 3.2
Emal sənayesi 4.3 8.9
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülmısi və təchizatı 0.5 2.7
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 2.3 2.9
Tikinti 1.2 10.7
Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri 11.2 23.5
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 2.0 6.5
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 1.2 1.8
İnformasiya və rabitə 1.2 2.0
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1.4 1,8
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 1.1 1.3
Peşə, elmi və texniki fəaliyyətlər 3.8 3.3
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi 1.4 2.1
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat 4.8 8.6
Təhsil 38.6 9.8
Əhaliyə səhiyyə və soaial xidmətlərin göstərilməsi 16.2 3.2
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyətlər 5.4 2.2
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 09 1.2

Əmək bazarında qadınların zəif durumu fəaliyyət növləri üzrə fərdi sahibkarların gender
bölgüsündə də təzahür edir. Təhsil istisna olmaqla digər bütün fəaliyyət növlərində qadınlar
əhəmiyyətli dərcədə zəif durumdadırlar. Elə fəaliyyət növləri vardır ki, qadınlar kişilərə nisbəttə
10 dəfədən az təmsil olunurlar.

Fəaliyyət növləri üzrə fərdi sahibkarların gender bölgüsü, 2019

Fəaliyyət növləri Qadınlar Kişilər
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sayı faizlə Sayı faizlə

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 59859 33.0 161793 24.5
Mədənçıxarma sənayesi 33 0.0 698 0.1
Emal sənayesi 3173 1.7 14815 2.3
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı 6 0.0 61 0.0
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və email 24 0.0 258 0.0
Tikinti 122 0.1 6540 1.0
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 42386 23.4 162704 24.6
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 1215 0.7 90677 13.7
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 5838 3.2 33147 5.0
İnformasiya və rabitə 1180 0.7 5512 0.8
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 450 0.2 1370 0.2
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 3510 1.9 9183 1.4
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 4757 2.6 9486 1.4
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi 1056 0.6 2243 0.4
Təhsil 3971 2.2 2197 0.3
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 1041 0.6 1679 0.3
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət 1300 0.7 10060 1.5
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 46510 25.7 134531 20.4
Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak üçün ev
təsərrüfatlarının istehsal etdiyi mal və xidmətlərə
dair fəaliyyət 4842 2.7 14050 2.1
Cəmi 181273 100 661004 100

VI BÖLMƏ: QADIN ƏMƏYİNİN TƏTBİQİ QADAĞAN OLUNAN İŞ YERLƏRİ:
QADINLARIN ƏMƏK HAQQINA VƏ İŞSİZLİYİNƏ MÜMKÜN TƏSİRLƏRİ

Qanunvericilik əmək münasibətlərində hər cür, o cümlədən cinsi ayrı-seçkiliyi yolverilməz sayır
və bu müddəa Əmək Məcəlləsinin18 16-cı maddəsində əksini tapıb. Lakin həmin müddəada qeyd
edilir ki, bəzi sosial qruplarla (məsələn, əlillər və 18 yaşa çatmamış şəxslər) yanaşı qadınlara
əmək münasibətlərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı-
seçkilik hesab edilmir. Məsələn, Əmək Məcəlləsinin 94-cü maddəsinə əsasən, 14 yaşına
çatmamış, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara natamam iş vaxtı müəyyən
etməlidir. Yaxud Əmək Məcəlləsinin 98-ci maddəsinə əsasən, hamilə və üç yaşınadək uşağı
olan qadınlar gecə işlərinə cəlb edilə bilməzlər.

Bir qayda olaraq bu cür imtiyazlar qadınların gəlirlərinə və əmək haqqlarının səviyyəsində
gender qeyri-bərabərliyinə səbəb olmur. Çünki həmin imtiyazlar maaşlar məbləğinə hər hansı

18 http://www.e-qanun.az/code/7

http://www.e-qanun.az/code/7
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ixtisar tətbiq etmədən təqdim olunur. Lakin əmək qanunvericiliyində müəyyən işlərdə qadınların
çalışmasını qadağan edən hallar nəzərdə tutulur ki, nəticə etibarlı ilə həmin iş yerlər xarakterinə
və mürəkkəbliyinə görə daha yüksək maaşların mövcudluğu iqtisadiyyat üzrə əmək haqlarının
səviyyəsində gender bərabərsizliyinin yaranmasını qaçılmaz edir.

Əmək Məcəlləsinin 241-ci maddəsi qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan iş yerləri və işlərlə
bağlı tələbləri. Belə ki, əmək şəraiti ağır, zərərli olan iş yerlərind, habelə yeraltı tunellər, şaxtalar
və digər yeraltı işlərdə qadın əməyi istifadə edilə bilməz. Eyni zamanda, qadınların müəyyən
edilmiş normalardan artıq ağır əşyaların qaldırılması və bir yerdən başqa yerə daşınması işlərinə
cəlb edilməsinə yol verilmir. Məsələn, elə bu maddəyə görə, qadınların iş funksiyaları
çərçivəsində ümumi çəkisi maksimum 15 kiloqramdan çox olmayan əşyaları əl ilə qaldırılaraq
başqa yerə daşımasına, ümumi çəkisi 10 kiloqramdan çox olmayan əşyanı bir metr yarımdan
artıq hündürlüyə qaldırmasına icazə verilir.

Əmək Məcəlləsinin bu müddəsından çıxış edərək Nazirlər Kabinetinin 20 oktyabr 1999-cu il
tarixli 170 saylı qərarı19 ilə qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır
olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısı təsdiqləyib. Qərara
əsasən, 37 istiqamət üzrə 680 peşə və iş yeri üzrə qadın əməyinin tətbiqi qadağandır. Təəssüf ki,
Azərbaycanın əmək statistikası bir sıra ölkələrdən fərqli olaraq peşələr üzrə məşğul olanların
sayını açıqlamır. Əgər belə məlumat olsa idi, o zaman qadın əməyinin tətbiq edilmədiyi peşə və
iş yerlərinin ümumi məşğulluqda xüsusi çəkisi barədə daha aydın təsəvvür olardı. Bu
informasiya həmçinin qadınların potensial məşğulluq imkanlarını hansı miqyasda
məhdudlaşdırdığı barədə informasiya əldə etməyə imkan yaradardı.

Əlavə olaraq, Azərbaycan statistikası əmək haqqı üzrə məlumatları da peşələr üzrə deyil, yalnız
iqtidsadiyyatın sektorları üzrə (sənaye, tikinti, təhsil, kənd təsərrüfatı və s.) açıqlayır. Odur ki,
qadın əməyninin qadağan edildiyi peşələr üzrə iş yerlərinin sayı və əmək haqqı səviyyəsi barədə
dəqiq məlumatlara sahib olmadan belə iş yerlərinin əmək haqlarında mümkün gender fərqlərinə,
eləcə də qadınlar arasında işsizlik səviyyəsinə nə dərəcədə təsir etdiyi barədə əsaslandırılmış fikir
söyləmək və etibarlı nəticələrə gəlmək çox mürəkkəbdir. Burada mümkün yanaşma qadın
əməyinin tətbiqi qadağan olunan sektorlar üzrə təhlilin aparılması, əmək haqları arasında gender
fərqlərinin analizi ola bilər.

Qadın əməyinin qadağan edildiyi sahələr üzrə məşğulluğun və əmək haqqının
səviyyəsi

Qadın əməyinin
qadağan edildiyi
peşələrin və iş
yerlərinin aid
olduğu sahələr

Qadın əməyinin qadağan edildiyi
peşələrin və iş aid olduğu sahələrdə
məşğulluq, min nəfər

Qadın əməyinin qadağan
edildiyi sahələr üzrə orta
aylıq əmək haqqı,

Cəmi
məşğulluq,
nəfər

Məşğul
qadınlar,
nəfər

Qadınların
ümumi sahə
məşğulluğun
da payı,%

Sahədə
qadınların
əmək haqqı,
manat

Bu sahələr
üzrə qadın
və kişilərin
orta əmək

19 http://www.e-qanun.az/framework/3085
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haqqının
nisbəti, %

1.Tikinti 354000 35000 10.0 506.3 70
2.Emal sənayesi 255000 84600 33.2 399.4 66
3.Mədənçıxarma
sənayesi

41000 4700 11.5 1658 52

4.Elektrik enerjisi
istehsalı

28000 2350 8.3 456.4 76

5.Nəqliyyat 203000 18800 9.2 554 64.4
6.Rabitə 63000 3750 5.9 761 81.3
7.Kənd təsərrüfatı 1770 987 55.8 270.5 95

Qadağa aid edilən
sahələr üzrə cəmi
məşğul əhali

2711000 1133850 41.8 - -

İqtisadiyyat üzrə cəmi
məşğul əhali və orta
əmək haqqı səviyyəsi

4879300 2350 48.1 361 53.4

Cədvəldə təqdim edilən məlumatlardan çıxan əsas nəticələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

 Bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə qadın əməyinin tətbiqinə qadağanın nəzərdə tutulduğu
iqtisadi sektorlarda ümumi məşğul əhalinin sayı 2.711 mln. nəfərdir ki, bu cəmi
məşğulluğun 55.4%-ni təşkil edir. Həmin sahələr üzrə məşğul qadınların sayı isə 1.133
mln. nəfər və ya qeyd olunan sektorlar üzrə cəmi məşğulluğun 41.8%-nə bərabərdir;

 Qadın əməyinin tətbiqinə qadağaların müəyyən edilməsinin yalnız aqrar sektorda qadın
məşğulluğuna təsiri əhəmiyyətli olmadığı görünür. Belə ki, rəsmi məlumatlara görə, kənd
təsərrüfatı sektoru üzrə bütün məşğul olanların 55.8%-ni qadınlar təşkil edir. Bütövlükdə
isə iqtisadiyyat üzrə bütün məşğul qadınların (2.350 mln. nəfəri) 42.2%-i məhz aqrar
sahədə çalışır;

 Aqrar sektor istisna olmaqla qadın əməyinə qadağanın tətbiqi nəzərdə tutulan yerdə qalan
sahələrdə cəmi 149.2 min nəfər qadın işçi qüvvəsi çalışır ki, bu da qeyd edilən sahələr
üzrə ümumi məşğulluğun (944 min nəfər) cəmi 15.7%-ni təşkil edir. Bu fakt qadağanın
tətbiqinin aqrar sektordan kənarda digər sahələrdə qadın məşğulluğunun xüsusi çəkisinin
əhəmiyyətli səviyyədə aşağı düşməsinə azaldıcı təsir göstərdiyini nümayiş etdirir. Ümumi
məşğulluqda qadınların xüsusi çəkisi rabitədə 5.9%, elektrik enerjisi istehsalında 8.3%,
nəqliyyatda 9.2%, tikintidə 10%, mədən sənayesində 11.5%, emal sənayesində isə 33.2%
təşkil edir.

 Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan sektorlarda qadın və kişi işçi qüvvəsinin əmək
haqqı arasında fərqlər mövcuddur və bütün sahələrdə istisnasız olaraq qadınların əmək
haqqı kişilərə nisbətən aşağıdır. Bu fərq kənd təsərüfatında 5%, rabitədə 18.7%, tikintidə
30%, emal sənayesində 34%, nəqliyyatda 35.4%, mədənçıxarma sənayesində 48% təşkil
edir. Lakin bu fərqin sözügedən sahələrdə qadın əməyinə qoyulan qadağalarla birbaşa
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bağlı olduğunu iddia etmək xeyli çətindir. Çünki qadın əməyinin tətbiqi qadağan
olunmayan sahələrdə, məsələn, təhsil, səhiyyə və dövlət idarəetməsində də qadın və kişi
işçü qüvvəsinin əmək haqqı arasında kişilərin xeyrinə fərqlər var. Bu fərq təhsil
sektorunda 21%, səhiyyədə 25%, dövlət idarəetməsində isə 23% təşkil edir. Həmin 3
sahə üzrə qeyd olunan fərq qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan sahələrdə mövcud
olan fərqlərdən kəskin fərqlənmir.

Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan peşələrin bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə nə qədər iş yerini
əhatə etdiyi barədə etibarlı və rəsmi statistika olmadığından həmin qadağaların qadın işsizliyinə
real təsirlərini qiymətləndirmək mümkün deyil. Lakin real fakt odur ki, qadınlar arasında işsizlik
kişilərə nisbətən daha yüksəlkdir. Məsələn, 2019-cu ilin əvvəlinə olan məlumata görə,
iqtisadiyyat üzrə 254 min nəfər cəmi işsiz əhalinin 146 min nəfəri və ya 58%-i qadınlar olub.
Qadınlar arasında işsizlik faizi 6%-ə yaxın olduğu halda, kişilər üzrə həmin göstərici 4%
ətrafında olub. Göründüyü kimi, fərq kiçik deyil.

Etibarlı statisitka olmasa da, hipotetik olaraq qadın əməyinin tətbiqi üçün xeyli sayda peşə və iş
yerləri üzrə məhdudiyyətlərin doğurduğu neqativ nəticə kimi əmək qabiliyyətli yaşında qadınlar
arasında qeyri-iqtisadi fəallıq əmsalının kişilərlə müqayisədə daha yüksək olmasını qeyd etmək
olar. Belə ki, 2018-cu ilə olan məlumata görə, 3.9 mln. nəfər əmək qabiliyyətli yaşda qadınların
36.2%-i qeyri-iqtisadi fəal əhali kateqorsiyasına aid olub. Halbuki kişilər arasında bu göstərici
22% olub. Qadınlar arasında qeyri-iqtisadi fəallığın 45%-i və ya təxminən 630 min nəfərin evdar
qadın statusu ilə işləmədiyi bildirilir.

Lakin qadınlar arasında işsizliyin daha yüksək olmasına, əmək haqqının azlığına başqa
faktorların da təsirini istisna etmək olmaz. Əsas faktrolardan biri kimi təhsil səviyyəsini qeyd
etmək mümkündür. Məşğul qadınlarıın cəmi 14%-i ali təhsilli olduğu halda kişi işçi qüvvəsi üzrə
həmin göstərici 20%-ə yaxındır. Yaxud ibtidai təhsil səviyyəsilə məşğul olan qadınların ümumi
məşğulluqda xüsusi çəkisi kişilərə nisbətən 3 dəfə çoxdur.

VII BÖLMƏ: NƏTİCƏLƏR

Müsbət aspektlər

1. Ölkədə gender bərabərliyinin təmin edilməsi üzrə siyasətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan
institusional əsaslar yaradılmışdır. Gender siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsinə
məsul olan AQUPDK -nin mövcudluğu bu sahədə effektiv siyasətin təşkili və həyata keçirilməsi
üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məişət zorakılığı ilə bağlı Məlumat Bankının və Monitorinq
Qruplarının yaradılması gender bərabərliyinin təminatına əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir
göstərən məişət zorakılığına şərait yaradan halların aradan qaldıırlması üçün yaxşı strategiyaların
hazırlanmasında etibarlı məlumat mənbəyi ola bilər.

2. Bilavasitə gender bərabərliyinin həllinə hədəflənmiş xüsusi dövlət proqramları olmasa da,
müxtəlif dövlət proqramlarına gender məsələlərinə aid tədbirlər daxil edilmişdir. Proqramların
gender problemlərinin geniş spektrini əhatə etməsi ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrində
gender bərabərlyinin təmini üzrə müxtəlif xarakterli tədbirlərin - qanunvericiliyin
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təkmilləşdirilməsi, məlumatlılığın artırılması, institusional əsasların gücləndirilməsi, gender
mədəniyyətinin təşviqi, qadınların ictimai həyatda fəallığının artırılması, gender əsaslı
diskriminasiyanın tamamilə ləğv edilməsi vəs. həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır.

3. “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təmin edilməsi haqqında” Qanunun qəbulundan
sonra Konstitusiyaya, Ailə Məcəlləsinə, Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə,
Əmək Məcəlləsinə və digər qanunlara bir çox əlavələr və dəyişikliklər edilməklə, o cümlədən
müvafiq beynəlxalq Konvensiyalara qoşulmaqla qanunvericilik müstəvisində gender
bərabərliyinin bir çox problemləri həllini tapmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Əmək
Məcəlləsinin 241-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan qadınlara müəyyən sahələrdə əmək fəaliyyətinin
qadağan edilməsi istisna olmaqla, qanunvericilikdə başqa əhəmiyyətli mübahisəli məsələ
qalmamışdır.

4. AQUPDK öz resursları hesabına, o cümlədən yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
əsasında əhəmiyyətli sayda təlimlər/seminarlar keçirmək, çap materialları hazırlayaraq aidiyyatı
auditoriyaya çatdırmaq, elektron media vasitələri ilə məlumatlanadırma kampaniyası aparmaq
vəs. kimi üsullardan istifadə etməklə gender mədəniyyətinin təşviqində əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Bu cür tədbirlər gender bərabərliyi probleminin aid olduğu bütün subyektləri -
qadınları, kişiləri, məktəbliləri, tələbələri, hüquq mühafizə orqanları, yerli icra hakimiyyəti və
digər aidiyyatı orqanlarların əməkdaşlarını əhatə etmişdir.

5. Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan peşə və iş yerlərinin əhatə dairəsi qanunvericiliklə
dəqiq müəyyən edilib, qadağanın aid edildiyi sahə, peşə və iş yerlərinin siyahısı hər kəs üçün
açıq olduğundan bu məsələdə subyektiv mülahizələrə əsaslanaraq qadınların başqa sahələrdə
işəgötürmədə diskriminasiyaya məruz qoymaq imkanını aradan qaldırır. Əmək qanunvericiliyi
qadınlar üçün qadağan olunan peşə və iş yerlərinin siyahısının müəyyən edilməsini
diskriminasiya saymır və bu addımı qadınları onların sağlamlığa zərər vura biləcək ağır və
zərərli əmək şəraitindən qorumaq üçün atıldığını vurğulayır.

Neqativ aspektlər

1. AQUPDK-nın təşkilati və maliyyə imkanları onun qarşısında duran vəzifələrə mütənasiblik
təşkil etmir. Komitənin zəif imkanları gender siyasətinə kompleks şəkildə yanaşmağa -
məlumatların toplanması, təhlillərin aparılması, proqramların hazırlanması və həyata
keçirilməsinə olan ehtiyacları qarşılayacaq miqdarda deyil. Özünün məlumatlarından da
göründüyü kimi, Komitə bir çox tədbirləri yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq əsasında
həyata keçirmişdir. Komitənin bilavasitə özü tərəfindən planlaşdırılan və həyata keçirilən
tədbirlərin dairəsi çox geniş deyil. Qeyd edilən amilin həyata keçirilən tədbirlərin keyfiyyəti və
effektivliyinə də mənfi təsirləri diqqətdən qaçmır. İllik hesabatlarının20 məzmunu Komitənin
fəaliyyətinin əsasən statistik xarakterli oldugunu göstərir. Müvafiq strukturların olmasına
baxmayaraq gender bərabərliyinin mövcud vəziyyətini əks etdirən hərtərəfli və etibarlı
məlumatlara və bu məlumatlara əsaslanan obyektiv təhlillərə rast gəlinmir. AQUPDK-nın
məsuliyyətinin və rolunun artırılmasının vacibliyi Qadınlara qarşı ayr-seçkiliyin ləğvi

20 http://www.scfwca.gov.az/page/illik-hesabatlar
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Komitəsinin dövlətə Tövsiyyələrində də yer alıb. Tövsiyyələrdə deyilir ki, Komitə müvafiq
dövlət qurumlarında gender mərkəzlərinin qərar qəbuletmə səviyyələrində yerləşməməsindən,
bütün bölgələrdə qurulmamasından və qanunvericilikdə, siyasətdə, proqramlarda və layihələrdə
gender perspektivini səmərəli şəkildə təbliğ edə bilməməsindən narahatdır.

2. Gender bərabərliyinə yönəlik tədbirlərin müxtəlif dövlət proqramlarına pərakəndə şəkildə
daxil edilməsi problemin səmərəli həllinə təminat yaratmır. Planlaşdırılan tədbirlərin zəruriliyini
əsaslandıran təhlillərin olmaması ehtiyacların necə müəyyənləşdirilməsi haqqında konkret fikir
sürməyə çətinlik yaradır. Eyni zamanda Proqramlarda tədbirlərin konkret göstəricilərlə deyil,
ümumi şəkildə göstərilməsi onların icra vəziyyətini və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail
olundugunu qiymətləndirməyə imkan vermir. Qadınlara qarşı ayr-seçkiliyin ləğvi Komitəsinin
Azərbaycana tövsiyyələri və dövlətin Komitəyə dövri hesabatlarının məzmunu belə bir təəssürat
yaradır ki, ölkədə gender siyasəti əsasən bu Komitənin tövsiyyələrinə uyğun müəyyənləşdirilir.
Dövlət proqramlarının ehtiyaclara uygun planlaşdırılmaması onun effektivliyinə və adekvat
nəticələrin əldə edilməsinə mənfi təsir göstərir. Belə bir qənaətə gəlməyə digər səbəblərlə yanaşı
həyata keçirilən tədbirlərin real nəticələrdə ifadə olunmaması da əsas yaradır. Ən ciddi problem
isə nəzərdə tutulan tədbirlərin əhəmiyyətli hissəsinin həyata keçirilməməsində özünü göstərir.
"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf
Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında (2008-2010-cu illər) nəzərdə
tutulmuş aşağıdakı tədbirlərlə bağlı hər hansı məlumatın olmaması onların icra edilməməsi
haqqında mühakimə yürütməyə əsas yaradır: gender bərabərliyi və ailə məsələləri üzrə Milli
Fəaliyyət Planının hazırlanması; müvafiq strukturlarda gender siyasəti üzrə məsul şəxslər üçün
texniki vəzifələrin hazırlanması; müvafiq təşkilatlarda gender siyasəti üzrə məsul şəxslərdən
ibarət Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili; qərarların qəbul edilməsi
prosesində qadınların iştirakının artırılmasına mane olan səbəblərin araşdırılması və
qiymətləndirilməsi; büdcənin formalaşdırılması zamanı gender amilinin nəzərə alınması
mexanizminin yaradılması.

3. Qadınların ictimai idarəetmədə təmsilçiliyndə son illərdə nisbi artım qeydə alınsada,
ümumilikdə idarəetmədə və siyasi həyatda iştirakçılıq aşağı səviyyədədir. Ali icraedici
hakimiyyətdə, parlamentdə və məhkəmələrdə qadınlar əhəmiyyətli dərəcədə az sayda təmsil
olunurlar ki, bu da qadınların qərar qəbuletmədə iştirakına ciddi şəkildə mane olur. Yerli icra
hakimiyyətlərində və bələdiyyələrdə qadınların sayının artması onların qərar qəbuletmədə
iştirakına təsir etmək gücündə deyil. Mövcud vəziyyət onu göstərir ki, 2012-ci ildə qəbul edilmiş
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxiş” İnkişaf Konsepsiyası”nda nəzərdə tutulan qadınlar və kişilər
üçün əmək bazarında bərabər imkanların yaradılması; qadınların işdə irəli çəkilməsi; rəhbər
vəzifə tutmaq imkanlarının daha da genişləndirilməsi kimi tədbirlər də lazımi şəkildə həyata
keçirilməmişdir.

4. Nikah, məişət zorakılığı və insan alverinin vəziyyətində mənfi dinamika gender siyasətinin
nəticəyönümlü və ünvanlı olmaması ilə bağlı qənaətləri gücləndirir. Həyata keçirilən tədbirlər
cəmiyyətdə gender mədəniyyətini formalaşdırmalı olduğu halda bunun əksi baş vermişdir.
Nikahların sayının azalması fonunda boşanmaların sayının artması xüsusi narahatlıq doğurur.
"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf
Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında (2008-2010-cu illər) erkən nikah
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hallarının azaldılması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi; nikah yaşına təsir göstərən
sosial-iqtisadi amillərin öyrənilməsi məqsədilə qiymətləndirmənin aparılması; erkən nikah
hallarının azaldılması məqsədilə mövcud qanunvericiliyin pozulması hallarına qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi və ictimai nəzarətin artırılması kimi tədbirlərin nəzərdə tutulması fonunda
vəziyyətin pisləşməsi Planın effektivliyini və onun icrasını şübhə altına alır.

Aydın və dəqiq gender statistikasının yoxluğu bu məqsədlə yaradılmış strukturların, xüsusilə
məişət zorakılığı üzrə məlumat bankının və monitorinq qruplarının qeyri-effektiv fəaliyyətindən
xəbər verir. Müxtəlif qurumların məişət zorakılığı ilə bağlı fərqli rəqəmlər səsləndirməsi
qurumlararası əməkdaşlığın və koordinasiyanın zəif olmasını göstərir. Məişət zorakılığının
sayına nisbəttə mühafizə orderlərinin az sayda olması bu institutun məişət zorakılığının
qarşısının almasındakı roluna olan ümidləri azaltmışdır. Belə nəticə eyni zamanda ictimai
məlumatlılığın lazımi səviyyədə olmaması kimi də anlaşla bilər.

5. Məşğulluqda qadınların vəziyyətinin pisləşməsi tendensiyası xüsusi narahatlıq doğurur. İşsiz
əhalinin sayında gender fərqi 2009-cu ilədək 47% üzərində olduğu halda, 2009-ci ildən sonra bu
orta hesabla 58%-ə yüksəlmişdir. Məşğulluq xidməti orqanlarında rəsmi işsiz statusu olan
qadınlar 2006-2013-cü illərdə orta hesabla 45.28% olmuşdursa, 2014-2018-ci illərdə isə bu
azalaraq 38.10%-ə enmişdir. 2006-2016-cı illərdə işsizliyə görə müavinət alan qadınların çəkisi
orta hesabla 31.65% oldugu halda, 2017-2018-ci illərdə bu 43.55%-ə yüksəlmişdir. 2018-ci ildə
qadınların əmək haqqı kişilərin əmək haqqının 53,8% -ni təşkil etmişdir.

6. Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan peşə və iş yerlərilə bağlı rəsmi statistik məlumatlar
son dərəcə məhduddur. Məsələn, qadın əməyi üçün qadağaların tətbiq edildiyi peşə və iş
yerlərinin ümumilikdə iqtisadiyyat üçün real olaraq nə qədər iş yeri tədim etdiyi, eyni zamanda
həmin peşə və iş yerləri üzrə orta mək aylıq əmək haqqının səviyyəsi barədə hər hansı rəsmi
statistika mövcud deyil. Bu statistikanın əhəmiyyəti odur ki, mövcud qadağaların potensial
olaraq qadınlar arasında işsziliyə, eləcə də əmək haqqlarında gender bərabərliyinin
formalaşmasına təsirini qiymətləndirən tərəfsiz və obyektiv analizlərin hazırlanmasına imkan
verərdi. Müntəzəm olaraq əmək bazarının gender aspektlərinin öyrənilməsi və
qiymətləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən qeyd olunan statistik informasiya bazası mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.

7. Etibarlı və peşəkar beynəlxalq təşkilatların məlumatları da gender siyasətində geriləmələrin
olmasını təsdiq edir. BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən insan inkişafı indeksində Azərbaycan
2014-cü ildə 189 ölkə içərisində 76-cı yerdə, 2015-2016-cı illərdə 78-ci yerdə oldugu halda,
2018-ci ildə 87-ci yerə enib. 2014-cü illə müqayisədə 2018-ci ildə 11 pillə geriləmə baş verib.
Dünya İqtisadi Forumunun Global Gender Fərqi Hesabatlarında isə vəziyyət son 4 ildə cüzi
istisnalarla demək olar ki, dəyişməz qalıb. Azərbaycan bu indeks üzrə 2014-2015-ci illərdə 94,
2016-ci ildə 86-cı, 2017-ci ildə 98-ci, 2018-ci ildə 97-ci yerdə qərarlaşıb.

VII BÖLMƏ: TÖVSİYYƏLƏR

1. AQUPDK-nin fəaliyyətinin səmərələliyinin və qarşısında duran vəzifələrin effektiv şəkildə
həyata keçirilməsini təmin etmək üçün bu qurumun təşkilati və maliyyə bazası gücləndirilməlidir.
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Komitənin regional bölmələri yaradılmalı, strukturları gücləndirlməli və dövlət büdcəsindən
ayrılan vəsaitin miqdarı artırılmalıdır. Bilavasitə Komitənin məsuliyyətində olan İnformasiya
Bankının və Monitorinq Qruplarının səmərələliyinin artırılması üçün Komitə müvafiq tədbirlər
görməlidir. Ümumilikdə Komitə üzərinə düşən vəzifələrin icrasında daha məsuliyyətli olmalı və
gender bərabərliyinin təmini istiqamətində səylərini gücləndirməlidir.

2. Gender bərabərliyinin təminatının yaxşılaşdırılması üçün xüsusi dövlət proqramına ciddi
ehtiyac duyulur. Dövlətin sonuncu dövri Hesabatında 2019-2024-cü illəri əhatə edən Milli
Fəaliyyət Planın hazırlanması yaxşı xəbər olsada, Plan bu günədək qəbul edilməmişdir. Planın
hazırlanması prosesində VCT-lərin iştirakı haqqında məlumatlara da rast gəlinmir. Komitə
gecikmiş də olsa, Planının ictimai müzakirəsini təşkil etməli və VCT-ləri prosesə yaxından cəlb
etməlidir. Bu Plana VCT-lərin baxışlarının daxil edilməsi, planın təkmilləşdiirlməsi və bu tipli
sənədlərdə ənənəvi müşahidə olunan qeyri-konkretliyin aradan qaldırılması üçün də faydalı
olardı.

3. Qadınların idarəetmədə iştirak səviyyəsinin artırılması üçün xüsusi tədbirlərə ehtiyac vardır.
Qadınların dövlət orqanlarında əmək fəaliyyətinə marağının və rəhbər vəzifələrdə çəkisinin
artırılması üçün stimullaşdırıcı tədbirlər görülməlidir. Bu cür tədbirlər eyni zamanda seçkili
orqanları və ictimai sektoru da əhatə etməlidir. Qeyd edilən tədbirlər qadınların qərar
qəbuletmədə və ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirakının artırılması nöqteyi-nəzərdən də vacib
əhəmiyyətə malikdir.

4. Məişət zorakılığının qarşısının alınması üzrə tətbiq edilmiş mexanizmlərin işləkliyinin
yaxşılaşdırılması və məişət zorakıığına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün əlavə tədbirlərə
zərurət vardır. Məişət zorakılığının vəziyyətinin qiymətləndirlməsi etibarlı və səhih
məlumatlardan asılı oldugundan məlumatların toplanmasına və onların təhlilinə ciddi önəm
verilməlidir. Bu istiqamətdə səmərələliyin təmin edilməsi təkmil monitorinq mexanizminin
olmasını tələb edir.

5. Qadınların rəsmi məşğulluqda iştirakının artırılması, peşə bölgüsündə struktur
bərabərsizliyinin aradan qaldırılması üçün tədbirlərə ehtiyac böyükdür. Bütün sahələrdə kişi və
qadınların əmək haqqı fərqini azaltmaq və bərabər dəyərli işlərə bərabər əmək haqqı prinsipinin
həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir.

6. Qadın əməyinin tətbiqinə qadağaların qoyulduğu sahələrin siyahısına yenidən baxılmalıdır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Əmək və məşğulluq saһəsində ayrı-seckilik һaqqında”
Konvensiyası (№ 111) cinsi mənsubiyyətə görə əmək və məşğulluqda ayrı-seçkiliyi
yolverilməz hesab edir. Bu təşkilata məxsus “Yeraltı işlərdə qadın əməyinin tətbiqi haqqında” 45
saylı Konvensiyadan başqa heç bir beynəlxalq sənəd qadın əməyinə və məşğulluğuna
məhdudiyyət müəyyən etmir. Fikrimizcə, qadın əməyinə tətbiq edilən məhdudiyyətlər yuxarıda
qeyd edilən Konvensiyaya uygunlaşdırılmalı və yaxud qadağanların dairəsi
məhdudlaşdırılmalıdır. Siyahının təsdiq edildiyi zamandan (1999-cu il) sonrakı müddətdə
texnologiyaların inkişafında əldə olunan nailiyyətlər qadağan olunan müəyyən sahələrdə
qadınların əmək fəaliyyətini mümkün edə bilər.

7. İctimai məlumatlandırma kampaniyalarının təşkili ehtiyaclara uygun və nəticəyönümlü
olmalıdır. Əhəmiyyətli sayda tədbirlərin fonunda nəticələrin qənaətbəxş səviyyədə olmaması

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/labour.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/labour.shtml
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tədbirləin təşkili və həyata keçirilməsinə yenidən baxmağı tələb edir. Ehtiyacların düzgün
qiymətləndirilməsi, boşluqların doldurulması və daha təkmil proqramların hazırlanması üçün
strategiyaların hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesinə müxtəlif maraqlı tərəflərin fəal
şəkildə cəlbi məqsədəmüvafiqdir.


