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Ön söz 
 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bir çox beynəlxalq konvensiya və aktlara qoşuldu. 
Bu konvensiya və aktlar içərisində gender və qadın hüquqları sahəsində də bir sıra sənədlər vardır. Bu 
sahə Azərbaycan üçün çox yeni bir sahə idi. Belə ki, bu sahədə müstəqilliyə qədər hələ heç bir 
qanunvericilik mövcud deyildi və heç bir araşdırma aparılmamış və fəaliyyət həyata keçrilməmişdi.  

Hazırda isə Azərbaycan qanunvericiliyində gender və qadın haqları sahəsində bir sıra sənədlər 
mövcuddur. Qanunvericiliyə edilən yeniliklərə təkan kimi Azərbaycan Respublikasının 1979-cu ildə 
yaradılmış BMT-nin Qadınlara Qarşı Bütün Növ Ayrı-seçkilyin Aradan Qaldırılması Haqqında 
Konvensiyaya 1995-ci ildə qoşuşulması və bununla da qarşısına öhdəlik götürməsinin təkan rolunun 
oynaması hesab etmək olar.  

Azərbaycan qanunvericiliyində genderlə bağlı mövcud qanunlardan ən əsası “Gender 
bərabərliyinin (kişi və qadın) təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunudur. Bu qanun 
Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasından sonra kişi və qadın arasında hüquqi bərabərliyi təmin edən 
bir sənəddir. Bununla belə qanunun təsvirində və həyata keçirilməsində bir sıra boşluqların mövcud 
olması danılmazdır. Belə ki, qanunun daim təkmilləşdirilməsinə və icrasının təmin edilməsinə böyük 
ehtiyac vardır.  

Azərbaycanda sırf qadın haqları sahəsində də bir sıra sənədlər qəbul edilmişdir. Bu sənədlərə AR-
da Dövlət Qadın Siyasətinin Həyata Keçirilməsi Haqqında AR Prezidentinin Fərmanı, AR-da Qadınların 
Rolunun Artırılmasına dair Tədbirlər haqqında AR Prezidentinin Sərəncamı, Dövlət Fəaliyyət Planı və s. 
aid etmək olar.  

Gender bərabərlyinin və qadın hüquqlarının hüquqi səviyyədə həm yerli, həm də beynəlxalq 
səviyyədə təmin edən bir sıra sənədləri təşkilatımızın bu sayında verməyi qərara aldıq. Düşünürük ki, 
onlar haqqında tək Azərbaycan qadınları deyil, ümumi əhalinin maarifləndirilməsi vacibdir.  

Ümid edirik ki, bülletenimizin bu sayında çox dəyərli məlumatlar əldə edə biləcəksiniz! 
 
 
 

 
Hörmətlə, 
 
Ülviyyə Məmmədova 
GBQT İB - İcraçı Direktor 
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Gender haqqında 
 

          GENDER - cins və gender anlayışlarını 
fərqləndirən müasir sosial elm. İnsanın cinsi qadın və 
kişi arasındakı psixoloji və sosioloji fərqlərin başlıca 
səbəbi və əsası hesab olunur. Elmi tədqiqatların 
inkişafı nəticəsində aydın oldu ki, bioloji nöqteyi-
nəzərdən kişilər və qadınlar arasında oxşarlıq 
fərqlərdən daha çoxdur. Tədqiqatçılar hətta belə hesab 
edirlər ki, kişilər və qadınlar arasındakı yeganə aydın 
və əhəmiyyətli fərq onların nəsil artırmasındakı rolu 
ilə bağlıdır. Bu gün aydın görünür ki, bu cür «tipik» 
cinsi fərqlər, məsələn, kişilərin daha hündürboy, ağır 
çəkili, əzələli və fiziki cəhətdən güclü olması olduqca 
dəyişkəndir və cinslə düşünüldüyündən daha az 
bağlıdır. Məsələn, Şimali-Qərbi Avropanın qadınları, 
Cənub-Şərqi Asiyanın kişilərindən daha 
hündürboydular. Bədənin, eləcə də fiziki gücün 
formalaşmasına qidalanma və həyat tərzi əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərir. Bioloji fərqlərdən asılı olmayaraq, insanların sosial rollarında, fəaliyyət 
formalarında və emosional xarakteristikalarında fərqlər mövcuddur. Antropoloqlar, etnoqraflar 
və tarixçilər «kişi üçün tipik olan», «qadın üçün tipik olan» haqqında təsəvvürlərin nisbi 
olduğunu çoxdan sübut ediblər: bir cəmiyyətdə kişi məşğuliyyəti (davranışı, xarakter əlamətləri) 
hesab edilən, digərlərində qadın məşğuliyyəti kimi qəbul olunur. Dünyada qadın və kişilərin 
sosial xarakteristikalarının nəzərə çarpan müxtəlifliyi və bioloji xarakteristikalarının oxşarlığı 
belə nəticə çıxarmağa imkan verir ki, bioloji cins insanların sosial rollarının fərqlərinin izahı ola 
bilməz. Beləliklə, gender anlayışı meydana çıxarıldı. Gender anlayışı, bioloji cinsindən asılı 
olaraq, insanlara cəmiyyət tərəfindən təlqin ediblər sosial və mədəni normaların məcmusunu 
ifadə edir. Qadın və kişilərin psixoloji xüsusiyyətlərini, davranış modellərini, peşə və 
fəaliyyətinin növlərini müəyyən edən bioloji cins deyil sosial-mədəni qaydalardır. Cəmiyyətdə 
kişi və ya qadın olmaq yalnız bu və ya digər anatomik xüsusiyyətlərə sahib olmaq deyil, həm də 
cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş bu və ya digər gender rolunu icra etmək deməkdir.  
          Gender - qadın və kişinin cəmiyyətdəki sosial rolunu və vəziyyətini təyin edən sosial 
model kimi cəmiyyət tərəfindən təşkil edilir. Gender sistemi cinslərindən asılı olmayaraq, 
insanlara ünvanlandırılan asimmetrik mədəni qiymətləri və gözləmələri əks etdirir. Sosial 
normalar zamanla dəyişir, ancaq gender asimmetriyası olduğu kimi qalır. Gender cəmiyyətin 
sosial stratifikasiyası (laylanması) üsullarından biridir. Bu üsullar irq, milliyyət, sinif, yaş kimi 
sosial demoqrafik faktorlara uyğun olaraq sosial iyerarxiya sistemini təşkil edir. Gender 
sisteminin saxlanılması və inkişafında əsas rolu insan şüuru oynayır.  Fərdlərin 
gender  şüurunun  yaradılması sosial    və mədəni stereotiplərin, normaların və təlimatların 
saxlanması və yayılması vasitəsi ilə baş  verir.  
          İnsan doğulandan etibarən  gender  sisteminin   təsir  obyektinə çevrilir - uşağa, cinsindən 
asılı olaraq müxtəlif rəngli pal-paltar, oyuncaqlar alınır. Hətta əksər hallarda oğlan uşağının 
anadan olması daha böyük fərəhlə qarşılanır. Tədqiqatlar göstərir ki, yeni doğulmuş oğlan 
uşaqlarını daha çox yedirirlər. Qız uşaqları ilə isə daha çox danışırlar.  
          Ailə tərbiyəsi prosesində (valideynlərin  və  qohumların  simasında), təhsil sistemində 
(uşaq müəssisələrində tərbiyəçi və müəllimlər simasında), ümumiyyətlə, mədəniyyət 
prosesində   (kitablardan   və   kütləvi   informasiya  vasitələrindən) uşaqların inkişafda olan 
şüuruna gender normaları yeridilir, müəyyən olunmuş davranış qaydaları formalaşdırılır və «əsl 
kişi» kimdir, «əsl qadın» necə olmalıdır haqqında təsəvvür yaradılır. Sonralar bu gender 
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normaları müxtəlif sosial və mədəni mexanizmlərin köməyi ilə saxlanılır. Öz statusları ilə 
əlaqədar rol gözləmələrini həyata keçirən individlər mikrosəviyyədə gender fərqlərini və eyni 
zamanda onların əsasında yaranmış hökmranlıq və üstünlüyü saxlayırlar. Cins və 
gender   anlayışlarının   fərqləndirilməsi   sosial   proseslərin dərk edilməsinin yeni nəzəri 
səviyyəsini ifadə edir. 80-ci illərin sonunda feminist tədqiqatçılar tədricən gender tədqiqatlarına 
keçdi. Burada ön plana insan cəmiyyətinin bütün aspektlərinin, mədəniyyətin və 
qarşılıqlı  münasibətin gender yanaşmaları çəkilir. Müasir elmdə sosial və mədəni proseslərdə və 
hadisələrin   analizində   gender   yanaşmalardan   çox   geniş   istifadə   olunur. Gender 
tədqiqatların gedişatında ənənəvi gender asimmetriyası və hakimiyyət iyerarxiyasını 
tamamlamaq üçün cəmiyyətin qadın və kişilərdən tələb etdiyi rollar, normalar, dəyərlər,  xarakter 
əlamətləri nəzərdən keçirilir. Gender yanaşmaların bir neçə istiqaməti mövcuddur. Bu gün sosial 
və humanitar elmlər tərəfindən qəbul olunmuş əsas gender nəzəriyyəsi genderin sosial təşkil 
olunması nəzəriyyəsidir. Bundan başqa, psevdogender  yanaşma da mövcuddur. Burada bu 
anlayışdan cins sözünün və ya sosial cinsi rolların sinonimi kimi istifadə olunur.  Belə vəziyyət o 
zaman təşəkkül tapır ki, tədqiqatçı müəlliflər şüurlu və ya şüursuz olaraq   biodeterminist (bax: 
biodeterminizm) mövqedə dayanır, gender  sözündən  isə  «daha  müasir» mənasında istifadə 
edirlər. Situasiya hətta o zaman dəyişmir ki, müəlliflər tərəfindən 
cins   bioloji   fakt   kimi   və   gender   sosial   konstruksiya   kimi fərqləndirilir ki, əks 
«genderin» mövcudluğu isə, iki müxtəlif bioloji cinsin inkişafı kimi qəbul olunur. Sosial 
cins  yanaşmasının   tipik  nümunəsi sosioloqların yalnız qadınlara yönəltdiyi ənənəvi suallardır: 
«Əgər belə maddi imkan əldə etsəydiniz, evdə oturmaq istərdinizmi? və ya məşhur «qadın 
siyasətçi ola bilərmi?» mövzusunda sorğu. «Kişi və qadın» peşələri və iş yerlərinin 
təsviri   bu   differensiyasının  səbəb və məqsədlərinin təhlili  ilə müşayiət olunmayan əmək 
sosiologiyası üzrə tədqiqatlar da psevdogender tədqiqatlara aiddir. Sosial cins yanaşması 
mövqeyindən izah etmək mümkün deyil ki, nə üçün keçmiş SSRİ-də həkimlərin, hakimlərin və 
ya bank qulluqçularının böyük hissəsini qadınlar təşkil etdiyi halda, Avropa və Amerikada kişilər 
təşkil edirdi. Vəziyyət yalnız o zaman aydınlaşır ki, tədqiqatçılar gender nəzəriyyəsi 
mövqeyindən bu və ya digər peşənin cəmiyyətdəki nüfuzunu və əmək haqqının miqdarını təhlil 
edir.  
          Aydındır ki, keçmiş SSRİ-də həkimlərin böyük əksəriyyətinin qadınlar olması, onların 
«anadangəlmə daha şəfqətli və fədakarlığa meylli olması» (biodeterministlərin söylədiyi kimi) 
və ya bu sosial rolun onların cinsinin nümunəsi olduğuna görə yox (sosial cins nəzəriyyəsi 
tərəfdarlarının fikrincə), bu işin daha aşağı maaşlı, (məsələn, hərbi-sənaye kompleksi ilə 
müqayisədə) və ümumiyyətlə az nüfuzlu (məsələn, fəhlələr həkimlərdən daha çox sosial 
imtiyazlara sahib idilər) olmasına görə idi. Genderin sosial təşkili nəzəriyyəsi iki postulata 
əsaslanır:  
1) gender - sosiologiya, əmək bölgüsü, gender rollar sistemi ailə və kütləvi informasiya 
vasitələrinin köməyilə yaradılır.  
2) gender həm də individlərin özləri vasitəsilə - onların şüur səviyyəsində (gender 
identifikasiyası) yaranır.  
          Bu nəzəriyyə gender eyniyyəti, gender ideologiyası və gender rolları anlayışlarından geniş 
istifadə edir. Gender eyniyyəti insanın öz mədəniyyəti çərçivəsində mövcud olan «qadınlıq» və 
«kişilik» tərifini qəbul etməsidir. Gender ideologiyası - gender fərqləri və gender 
strasifikasiyasına sosial bəraət qazandıran ideyalar sistemidir. Gender differensiyası - qadın və 
kişilər arasındakı bioloji fərqlərin sosial mənada verilməsi və sosial təsnifat vasitəsi kimi tətbiq 
edilməsi prosesidir. Gender rolu - müəyyən olunmuş sosial təlimatların, daha doğrusu, nitq, 
manevrlər, geyim, jestlər şəklində cinsə müvafiq davranışların yerinə yetirilməsi kimi anlaşılır. 
 

 
 



6 

 

GENDER TARİXİ  
 

          Gender tarixi predmeti gender münasibətlərinin tarixi 
retrospektivdə öyrənilməsi olan xüsusi tarixi fəndir. Gender tarixi 
anlayışı XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində «gender» termini ilə 
bərabər meydana çıxıb. Onun nəzəri bazasını ilk dəfə özünün 
məşhur «Gender - tarixi analizin faydalı kateqoriyasi» (1986) adlı 
məqaləsində Coan Skott yaradib. Gender tarixinin təzahürü 70-ci 
illərin sonlarında istər metodologiyanın, istərsə də təyinedici idrak 
konsepsiyalar planında çaşqın vəziyyətə düşən qadın tədqiqatları 
və qadın tarixinin inkişafına reaksiya oldu. Gender tarixi məlum 
interpretasiyalara ifratçılıqdan effektiv xilas yolu, eləcə də daha 

adekvat tarixi-analiz vasitəsi oldu. «Təmiz psixoanalitiklərdən» fərqli olaraq, gender tarixçiləri 
cinslərin fərqləri və iyerarxiyasının sosial-mədəni determinasiyasi kompleksi haqqında 
təsəvvürlərdən çıxış edir və onların makrotarixi kontekstdə fəaliyyətini və istehsalını analiz 
edirlər. Tarixi tədqiqat və ümumiləşdirmə metodlarına adaptasiya olmadan gender analizinin 
açdığı imkanların reallaşdırılması ağlasığmaz olardı. Bu, ilk növbədə, tarixçilərdən nəzəri iş 
tələb edir və gurultulu diskusiyalar doğururdu. Gender tarixi özündə qadın tarixini, kişi tarixini, 
cinslərin qarşılıqlı münasibəti tarixini, cinslərin sosial təşkili problemini və ən əsası, yuxarıda 
göstərilmiş proseslərin qarşılıqlı əlaqəsinin və bəşəriyyətin tarixi inkişafının ümumi mənzərəsinə 
təsirini birləşdirir. Bununla bərabər, gender tarixi qadın və kişinin və onların əsas 
xarakteristikalarının bəsit təsviri ilə deyil, onların müxtəlif tarixi situasiyalar çərçivəsində daimi 
müqayisəsi vasitəsilə qarşılıqlı əlaqələrinin sistematik təzahürü ilə tamamlanır. Gender 
tarixçilərinin tədqiqat çərçivəsinə bütün cəmiyyət, siniflər və ya etnik qruplar miqyasında maddi 
və mənəvi nemətlərin, hakimiyyət və nüfuzun qeyri-bərabər bölüşdürülməsini nizama salan 
mühüm sosial nəzarət institutları daxildir. Bu problemin öyrənilməsində əsas yeri 
şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqədə gender təsəvvürlərin vasitəli rollarının analizi, onların tarixi 
xarakterlərinin və mümkün dinamikasının meydana çıxarılması tutur. 
 

GENDER ANALİZİ 
 

          Bütün cəmiyyət və dövlət sferalarında mövcud və ya təklif olunan proqramlar, 
qanunvericiliklər, siyasi dövlət kursları vasitəsilə qadınlara və kişilərə göstərilən təsirin 
qiymətləndirilməsi prosesidir. Gender analizi iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə gender 
tendensiyalarının yüksək keyfiyyətli informasiya və anlayışlarının yığılmasına və bu biliklərdən 
gündəlik işdə potensial problemlərin və həll yollarının meydana çıxarılması üçün istifadə 
olunmasına əsaslanır. Eyni zamanda o, sosial prosesləri anlamaq üçün vasitədir. Sosial təsirin 
analizi (sosial ekspertiza) mədaxil və məxaricin qiymətləndirilməsindən sonra nəzərdən 
keçirilməli olan sadə «artım» deyil, bütün həyat sferalarında siyasi kursun hər bir davamlı 
analizinin ayrılmaz komponentlərini özündə cəmləşdirən hadisədir. O, dövlət fəaliyyətinin tərtib 
etdiyi və reallaşdırdığı siyasi prosesi başdan sonuna kimi əhatə edir. 
          Gender analizinin mahiyyəti - tərəflərdən birinin mövqeyinin önə çəkilməsi və ya 
zəiflədilməsinə təkan vermək deyil, hər iki cins üçün qəbul olunmuş qərarların və ya baş verən 
hadisələrin gözlənilən, yaxud mümkün olan nəticələrinin tam açılmasıdır. Gender yanaşması 
əsasında aparılan təhlil (gender təhlili) dövlət siyasətinin universal sosial-iqtisadi təhlilinin 
mühüm bir hissəsidir. Gender analizi, cinsindən asılı olmayaraq, hər bir insana siyasi kurslar, 
proqramlar və qanunvericiliyin eyni dərəcədə təsir etməsini şübhə altına alır. Belə təsəvvür 
neytral gender siyasətinə müvafiqdir. Gender analizinin təcrübədə tətbiq edilməsinin müxtəlif 
üsulları mövcuddur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Dünya Bankı 
vasitəsilə beynəlxalq səviyyədə gender analizi üzrə dərs vəsaitləri hazırlanıb və ya gender analizi 
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haqqında bəyanatlar veriblər. Bir çox ölkələrin hökümətləri (məs. Yeni Zellandiya, Norveç, 
Kanada və s.), həmçinin, gender analizi üzrə təlimatlar nəşr ediblər. 
 
 

GENDER BƏRABƏRSİZLİYİ 
 

 
          Müxtəlif sosial qrupların 
(burada - kişi və qadınlar) 
cəmiyyətdə qeyri-bərabər 
imkanlara və davamlı fərqlərə 
malik olması ilə müşaiyət 
olunan sosial quruluşun 
xarakteristikasıdır. Gender 
bərabərsizliyi 1980-cı ildə 
müasir feminist nəzəriyyənin 
əsası kimi gender anlayışının 
meydana çıxması ilə sosial və 
humanitar elmlərin tədqiqatçıları tərəfindən irəli sürülmüşdür. Gender konseptualizasiyası eyni 
olmayan malik sosial dəyərlərə, və biri-birinə zidd olan kateqoriyalar kimi, «kişilik» və 
«qadınlığın» sosial konstruktivləşmə prosesinə işıq saldı. Oxşarlıqların basılması və fərqlərin 
konstruklaşması sosial hökmranlıq tələb edirsə, onda, gender nəzəriyyəsində dominantlıq 
problemi mərkəzi problemə çevrilir. Ənənəvi psixoanaliz qeyd edir ki, qadın və kişi modeli öz 
keyfiyyətlərinə görə bir-birinə əksdir (tipik kişi davranışı üçün - aktivlik, aqressivlik, cəsarətlilik, 
rəqabətə və nailiyyətə yönəlmə, yaradıcı fəaliyyətə qabillik, muhakimə etmək qabiliyyəti, qadın 
davranışı üçün isə - passivlik, cəsarətsizlik və nailiyyətə yönəlişlərin olmaması, yüksək 
emosionallıq və sosial tarazlıq xasdır). Tecfel -Ternerin sosial identiklik nəzəriyyəsinə 
əsaslanaraq, K.Quinçi qadın və kişiləri müxtəlif sosial statusa malik sosial qrup kimi müəyyən 
edir. Yüksək statuslu qruplar, adətən, kompetentlik və iqtisadi nailiyyət terminlərində, aşağı 
statuslular isə - xeyirxahlıq, ürəyiaçıqlıq, humanistlik və s. terminlərdə qiymətləndirilirlər. 
Müəlliflərin fikrinə görə qadınlar bütün pozitiv keyfiyyətləri, onların «güc mövqeyində» 
uğurların olmamasının kompensasiyasıdır. Psixoloji-cinsi fərqlərə aid 1600-dən çox tədqiqatı 
təhlil edərək, E.Makkobi və K.Jaklin belə nəticəyə gəliblər ki, mövcudluğuna görə, qadın və 
kişilərin psixoloji xüsusiyyətlərində fundamental anadangəlmə fərq yoxdur, hər halda, kiçik 
uşaqlarda olan həmin fərqlər cinsi sosial halların anənəvi qeyri-bərabərliyinə əsaslanmaq üçün 
kifayət deyil. Gender bərabərsizliyi anlayışı xüsusilə sosiologiyada fəal istifadə olunur (əməyin 
fərqləndirilməsi, məşğulluq asimmetriyası problemi və s.) 

 

 
GENDER KONFLİKTİ 

 
          Gender dəyərlərinin, rollarının, münasibətlərinin maraq və məqsəd toqquşmalarına səbəb 
olan ziddiyyətin qavranılmasına əsaslanan qarşılıqlı təsir və ya psixoloji vəziyyətdir. Qadın və 
kişi davranış modellərindəki fərqlər qruplararası, şəxsiyyətlərarası və şəxsiyyətdaxili konfliktlərə 
səbəb ola bilər. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub ki, ideal kişi gözəlliyinin xarici 
əlamətlərinə sahib olan kişilərdə həyəcan, depressiya, stress, özünü qiymətləndirmənin aşağı 
enməsi adi görünüşlü kişilərə nisbətən daha tez-tez müşahidə olunur. Bu, fərdi xarakter tipləri ilə 
cəmiyyətin standart gözləmələri arasındakı uyğunsuzluqdan yaranan şəxsiyyətdaxili konfliktdən 
irəli gəlir. Həmçinin, gender davranışı ilə gender rollarının yerinə yetirilməsinin mədəni 
normaları arasındakı uyğunsuzluq da işdə gərginlik və konfliktə səbəb ola bilər. Məsələn, rəhbər 
kişiyə nısbətən rəhbər qadından tabeçilikdə olanlara qarşı daha çox mülayimlik və həssaslıq 
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gözləyirlər. Əgər qadın bu keyfiyyətləri göstərmirsə, o zaman o, həmin keyfiyyətlərə malik 
olmayan kişidən daha güclü mənfi reaksiya doğurur.  
          Beləliklə, şəxsiyyətlərarası konflikt meydana çıxır. XVIII əsrin sonunda qadın qrupları və 
təşkilatlarını formalaşdıran qadınların bərabər hüququ uğrunda mübarizə genişlənərək çox vaxt 
qruplararası konflikt xarakteri daşıyırdı. Gender konfliktlərinin bioloji, psixoloji və sosial 
əsasları var:   
1.    Cinslərin   differensiasiyası   vasitəsilə,   təbiət   bioloji   sistemlərin saxlanılmasını təmin 
edir. Populyasiyanın kişilər hissəsi orta səviyyədən yüksək dərəcədə uzaqlaşaraq populyasiyanın 
qadın hissəsindən fərqlənir. Belə ki, qadınlara nisbətən kişilər arasında dahilər və əqli cəhətdən 
geri qalan insanlar daha çoxdur.  
2.  Gender konfliktləri çox vaxt iştirakçıların psixikasında toplanan informativ modellərə 
əsaslanır. Qadınlar və kişilər bir-birilərinin məktublarını müxtəlif cür oxuyurlar və bu zaman 
qavrama və reaksiyavermə səhvləri münasibətlərin korlanmasına gətirib çıxarır.  
3.  İştirakçılar üçün şəxsi məna daşıyan problemin dərk olunmasından savayı obyektiv sosial 
toqquşmalardan irəli gələn problemlər də ola bilər. 
Məsələn,   yüksəkmaaşlı   və   nüfuzlu   iş   yerlərində rəqabət, səlahiyyətli strukturlarda iştirak 
xüsusunda ailədə liderlik və ailə borclarının işlənməsi üzündən baş verən toqquşmalar buna 
misal ola bilər. Nəticədə yaranan konfliktli ziddiyyətlər qadın və kişilər arasında deyil, müxtəlif 
cinsin nümayəndələrinin ənənəvi və yeni rolları arasında olur.  
          Qadın hərəkatı qadınlara kişilərlə bərabər hüquqlar verilməsini effektiv şəkildə müdafiə 
edərək yeni gender dəyərlərinin meydana çıxmasına, cinslərrarası münasibətlərin dəyişilməsinə 
gətirib çıxardı. Hal-hazırda qadınlar orduda xidmət edir, döyüş və ağırlıqqaldırma üzrə idman 
yarışlarında iştirak edir, təyyarə sürür və baş nazır kimi fəaliyyət göstərirlər. Cəmiyyətdə kişi və 
qadın statusu dəyişməkdədir. Lakin sosial münasibətlərdə olan konfliktləri qadın statusunun 
yaxşılaşdırılmasına qarşı cəmiyyətdə mövcud olan müqavimətlər daima qidalandırır.  
 
 

GENDER MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ 
 
Aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq üçün vacib alətdir:  
a. şəxsiyyət hüquqlarının prioritetliyi prinsipləri əsasında 

demokratik cəmiyyətin qurulması (demokratiya cinsin 
xüsusiyyətlərini «dərk və hiss etməlidir»); 

b. dövlətin həqiqi milli təhlükəsizliyinin saxlanması: ölkənin 
hər hansı bir cinsin potensialından istifadə olunmamasına 
və ya az istifadə olunmasına yol verməməsi; 

c. beynəlxalq   səviyyədə   ölkənin   rəqabət   qabiliyyətinin   
möhkəmləndirilməsi; 

d. öz üzərinə beynəlxalq və daxili öhdəlikləri götürmüş 
hakimiyyətin nüfuzunun möhkəmləndirilməsi.  
 

          Gender maarifləndirilməsi olmadan nə demokratiyanın şüurlu yolla inkişaf etdirilməsi, nə 
də vətəndaşların - qadın və kişilərin maraqlarını nəzərə alan demokratik hüquqi dövlətinin 
fəaliyyəti mümkündür. Obyektiv olaraq, ölkəyə böyük mənfəət gətirməyə qadirdir: siyasətçilər 
və idarəçilər üçün geniş informasiya bazasının yaradılması (qərar qəbul edənlər əhəmiyyətli 
sosial və iqtisadi amilləri nəzərə alırlar); reallaşan proqramlara sosial baxımdan kifayət qədər 
təmin olunmuş ədalətli xarakterin təmin edilməsi. Bu hökumətdə sosial sabitliyin yaranmasına 
şərait yaradan vətəndaş cəmiyyətinin bürokratik strukturlarından təcrid olunmağa imkan verir. 
Gender maarifləndirilməsinin QHT-lər üçün də böyük əhəmiyyəti vardır. O, biliklərlə 
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silahlandırır və qadın əhalisini böyük sosial - cinsi  ümumilik kimi özünə daxil edərək, müxtəlif 
sosial qrupların maraqlarının sosial və iqtisadi məzmununun dərindən anlamasına yol açır; baza 
biliklərini və vərdişlərini genişləndirir; ictimai maraqları, xüsusilə xüsusi diskriminasiya edilən 
qrup kimi qadınların gender maraqlarını konstruktiv şəkildə müdafiə etməyə və inkişaf 
etdirməyə kömək edir. Gender maarifləndirmə tədqiqatçılar üçün də əhəmiyyətlidir. O, 
tədqiqatların dərin təhlilinə, müxtəlif qrupların maraqlarının sosial və iqtisadi məzmununun 
anlaşılmasına yol açır, siyasi kurs, proqram və ölçülərlə qarşılıqlı təsirdə bu maraqların 
uyğunluğunu açmağa imkan verir, inkişaf və proqnoz-tövsiyyələrin mümkün ssenarilərinin 
kompleks təqdiminin mümkünlüyünü yaradır.  
 
 

GENDER MÜNASİBƏTLƏRİNİN PSİXOLOGİYASI 
 

 
          Bu, sosial psixologiyanın cinslərarası 
qarşılıqlı təsir sferasında münasibətlərin 
differensiasiyasını və qanunauyğunluqlarını 
iyerarxik öyrənən tətbiqi psixologiya sahəsidir. 
Elmdə bu problemin meydana çıxması, 
ümumiyyətlə, münasibətlər və cinslərarası 
münasibətlər problemlərinin psixologiya, sosial 
psixologiya və sosiologiya çərçivəsində 
öyrənilməsi ənənəsi ilə bağlı idi. Gender 
münasibətləri psixologiyası psixologiya elmi 
çərçivəsində cinsin psixologiyası, 
sosiologiyada cinsin sosiologiyası, sosial 
psixologiyada isə onun böyük sosial qrupların 
psixologiyası, qruplararası, münasibətlərin 

psixologiyası və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin psixologiyası kimi bölmələrinə istinad edir. 
Gender münasibətləri psixologiyası - sosial-psixoloji reallığın bütün əsas elementlərinin 
birləşdirildiyi yeni tədqiqat sahəsidir. Gender münasibətləri psixologiyasının əsas anlayışlarının 
strukturu və sistemi gender münasibətləri təhlilinin bir neçə səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilir. Belə 
ki, makrososial səviyyədə münasibətlər - «şəxsiyyət - cəmiyyət - mədəniyyət», «qrup - cəmiyyət 
- mədəniyyət» sistemində təhlil edilir. Qruplararası qarşılıqlı təsir səviyyəsində münasibətlər 
«qrup-qrup» sistemində təhlil olunur. Bu səviyyədə münasibətləri determinə edən amillər kimi 
sosial stereotiplər çıxış edir, cinslərarası münasibətlərin determinantları isə gender 
stereotipləridir. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər səviyyəsində təhlil obyekti - «şəxsiyyət-
şəxsiyyət», «şəxsiyyət-qrup» sistemidir. İntraindivid (şəxsiyyətdaxili) səviyyədə isə təhlil 
obyekti şəxsiyyətin «Mən» - konsepsiyası və onun strukturunda şəxsi və sosial identikliyin 
nisbətidir. Gender münasibətləri psixologiyasının əsas tədqiqat metodologiyası - gender 
yanaşmasıdır. O, dominantlıq sisteminin təhlilinə yönəlib və cinsi mənsubiyyətdən asılı 
olmayaraq bərabərlik ideyasını elan edir. Gender yanaşması çərçivəsində cinslərarası 
münasibətlər yalnız ictimai münasibətlər səviyyəsində (həyat fəaliyyətinin siyasi, iqtisadi 
sahələri) deyil, həm də psixoloji münasibətlər səviyyəsində (şəxsiyyətlərarası və qruplararası 
qarşılıqlı təsir) hakimiyyət və dominantlıq mövqeyindən təhlil olunur. Sosial gözləmələr, rollar 
və davranışın cinsi adekvatlığının şərti tələbləri davranışın gender xarakteristikasının 
indikatorları kimi çıxış edir. Bioloji cinsin davranış və sosial rolların psixoloji xarakterisitkasının 
ilkin səbəbi olmaması ideyasının qəbul edilməsi cinsi rollar haqqında təsəvvürlər sisteminə 
bağlanmış «Mən» - obraz və həyat ssenarisinin yenidən təşkil olunmasına yol verir, kişilərin və 
qadınların öz imkanlarını və iddialarını yenidən qiymətləndirmələrinə, həyat və yaradıcılıq 
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perspektivlərini müəyyən etmələrinə, özünüreallaşdırma və şəxsiyyətlərarası münasibətləri 
optimallaşdırma sahəsində subyektiv strategiya seçmək  üçün şəxsi ehtiyatlarını 
aktivləşdirmələrinə imkan yaradır. 
 
 

Milli qanunvericilik 
 
 

 
 

GENDER-bərabərliyinin təminatları haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

 
 
 
 
 

 
Maddə 1. Qanunun məqsədi 
 Bu Qanunun məqsədi cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin bütün formalarını aradan 
qaldırmaqla, kişi və qadınlara ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrində 
bərabər imkanlar yaratmaqla gender bərabərliyinin təmin edilməsindən ibarətdir.  
 
Maddə 2. Əsas anlayışlar 
 2.0. Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlar istifadə edilir: 
2.0.1. Gender - ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın 
münasibətlərinin sosial cəhəti; 
2.0.2. gender bərabərliyi - qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi və bu hüquqların həyata 
keçirilməsi üçün bərabər imkanlar və onların cəmiyyətdə bərabər sosial vəziyyəti; 
2.0.3. bərabər imkanlar - insan hüquqlarının həyata keçirilməsində qadınlar və kişilər üçün 
yaradılan bərabər şərait və təminatlar; 
2.0.4. cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik - seksual qısnama, cinsi əlamətə görə hüquqların 
bərabər həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran və ya inkar edən istənilən fərq, istisna və ya 
üstünlük; 
2.0.5. seksual qısnama - əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, 
başqa cinsə və ya seksual yönümə mənsubiyyətdən irəli gələn və fiziki hərəkətlərdə (toxunma, 
əllə vurma), ədəbsiz sözlərdə, jestlərdə, hədələrdə, ləkələyici təkliflərdə və ya dəvətlərdə təzahür 
edən əxlaqsız davranış. 
 
Maddə 3. Cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi 
3.1. Cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin bütün formaları qadağandır. 
3.2. Aşağıda sadalananlar ayrı-seçkilik hesab olunmur: 
3.2.1. qadınlar üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
güzəştlər, imtiyazlar və əlavə təminatlar; 
3.2.2. kişilər üçün həqiqi hərbi (alternativ) xidmətə çağırış; 
3.2.3. kişi və qadınlar üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş fərqli pensiya və nikah yaşı; 
3.2.4. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 15-ci maddəsinə uyğun olaraq, ərin 
nikahın pozulmasını tələb etmək hüququnun məhdudlaşdırılması; 
3.2.5. kişi və qadınlar üçün cəzaçəkmə müəssisələrində fərqli şəraitin yaradılması; 
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3.2.6. gender bərabərliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi.    
 
Maddə 4. Seksual qısnamaya yol verilməməsi 
Seksual qısnama qadağandır. 
Maddə 5. Gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 
5.0. Gender bərabərliyinin təmin edilməsi üzrə dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 
aşağıdakılardır: 
5.0.1. gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, 
təkmilləşdirilməsi və inkişafı; 
 5.0.2. normativ hüquqi aktların gender ekspertizasından keçirilməsi; 
 5.0.3. gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata 
keçirilməsi; 
5.0.4. gender bərabərliyi mədəniyyətinin təbliği. 
 
Maddə 6. Gender bərabərliyinin təmin edilməsində dövlətin vəzifələri  
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. 
 
Maddə 7. Əmək fəaliyyətində işəgötürənin vəzifələri 
7.1. İşəgötürən əmək fəaliyyətində kişi və qadınların bərabərliyini təmin etməlidir. 
7.2. İşəgötürənin aşağıdakı vəzifələri vardır: 
7.2.1. 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; 
7.2.2. cinsindən asılı olmayaraq, eyni işlə məşğul olan işçilərə eyni iş şəraitini yaratmaq; 
7.2.3. cinsindən asılı olmayaraq, eyni pozuntuya görə işçilərə fərqli intizam tənbehi tədbirini 
tətbiq etməmək; 
7.2.4. Bu Qanunun 9-cu və 10-cu maddələrinin tələblərini yerinə yetirmək; 
7.2.5. cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin və seksual qısnamanın qarşısını almaq üçün lazımi 
tədbirlər görmək. 
 
Maddə 8. Cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasında işəgötürənin vəzifələri 
8.1. İşdə irəli çəkilmək, peşə hazırlığını artırmaq, yeni ixtisasa yiyələnmək və ixtisasını artırmaq 
zamanı və işin keyfiyyətini qiymətləndirərkən, işdən azad edərkən kişi və qadınlara fərqli 
yanaşdıqda, işçinin tələbi ilə işəgötürən həmin fərqli yanaşmanın işçinin cinsi mənsubiyyəti ilə 
bağlı olmadığını əsaslandırmalıdır. 
8.2. İşə qəbul edilmək barədə müraciətə rədd cavabı almış şəxs işəgötürəndən işə qəbul edilmiş 
əks cinsin nümayəndəsinin onunla müqayisədə malik olduğu təhsil, peşə hazırlığı, təcrübə, peşə 
keyfiyyətləri və digər üstünlüklər barədə yazılı izahat tələb etmək hüququna malikdir. 
 
Maddə 9. Əməyin ödənilməsində bərabərlik 
9.1. Cinsindən asılı olmayaraq bir iş yerində işləyən, eyni ixtisas dərəcəsinə malik olan, eyni iş 
şəraitində işləyən, eyni dəyərli işi yerinə yetirən işçilərə əmək haqqı, həmçinin mükafatlar və 
işçini həvəsləndirmək məqsədi ilə ödənilən digər maddi ödənişlər eyni ödənilməlidir. 
9.2. Əmək haqqı, mükafatlar və işçini həvəsləndirmək məqsədi ilə ödənilən digər maddi 
ödənişlər müxtəlif olduqda, işçinin tələbi ilə işəgötürən əmək haqqındakı fərqin işçinin cinsi 
mənsubiyyəti ilə əlaqədar olmadığını əsaslandırmalıdır. 
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Maddə 10. Cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyi əks etdirən elan 
10.1. İşə qəbul haqqında elanlarda kişi və qadınlara fərqli tələblərin irəli sürülməsinə, hər hansı 
cinsin nümayəndələrinə üstünlük verilməsinə, iş axtaranın ailə vəziyyəti və ya şəxsi həyatı 
barədə məlumatlar sorğusuna yol verilmir. 
10.2. Alçaldıcı məzmunlu, kişi və qadınların hüquq bərabərliyi prinsipinə zidd olan elanların 
dərc edilməsi qadağandır. 
10.3. Yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün müsabiqənin elan edilməsinə yol verilmir. 
10.4. Bu Qanunun 10.3-cü maddəsində göstərilən elanların dərc edilməsinə yalnız o halda yol 
verilir ki, əmək funksiyalarının xüsusiyyətlərinə görə işçinin cinsi müəyyənedici şərt olsun və ya 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq, həmin işlərə qadın əməyinin 
tətbiqi qadağan edilsin. 
 
Maddə 11. Seksual qısnamaya məruz qalmış işçilərə qarşı hər hansı təzyiqin yolverilməzliyi 
Seksual qısnamaya görə işəgötürəndən və ya rəhbərindən şikayət etmiş işçilər işəgötürən və ya 
rəhbər tərəfindən hər hansı təzyiq və təqibə məruz qala bilməzlər. 
 
Maddə 12. Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 
Seksual qısnamaya məruz qalmış işçinin əmək müqaviləsinin xitam verilməsi barədə ərizədə 
göstərdiyi gündən əmək müqaviləsi ləğv edilir. 
 
Maddə 13. Təhsil hüququnun həyata keçirilməsində bərabər imkanlar 
13.1. Dövlət kişi və qadınlara təhsil hüququnun həyata keçirilməsi üçün bərabər imkanların 
yaradılmasını təmin edir. 
 13.2. İşəgötürən kişi və qadınlara əsas və əlavə təhsil almaq, təhsillə bağlı məzuniyyət 
hüququndan istifadə etmək üçün bərabər şərait yaratmalıdır. 
13.3. 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. 
13.4. Dərsliklər gender bərabərliyi prinsipinə əsaslanmalıdır. 
 
Maddə 14. Tədris müəssisələrinin fəaliyyətində cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik 
14.0. Tədris müəssisələrinin fəaliyyətində aşağıdakı hallar cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik 
kimi qiymətləndirilə bilər: 
14.0.1. qəbul zamanı, tədris planı tərtib olunarkən və ya biliyin qiymətləndirilməsi zamanı kişi 
və qadınlara qarşı fərqli tələblərin tətbiq edilməsi; 
14.0.2. təhsil sahəsinin seçilməsində kişi və qadınlar üçün fərqli imkanların yaradılması. 
 
Maddə 15. İqtisadi və sosial münasibətlərdə gender bərabərliyinin təminatları  
15.1. Dövlət kişi və qadınların mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsinə və sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün bərabər imkanların yaradılmasına təminat verir. 
15.2. Dövlət kişi və qadınların sosial təminat hüququnun həyata keçirilməsində, ünvanlı dövlət 
sosial yardımının və digər sosial güzəştlərin alınmasında bərabər imkanların yaradılmasına 
təminat verir.  
 
Maddə 16. Siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və həmkarlar ittifaqlarının 
fəaliyyətində gender bərabərliyinin təminatları 
16.1. Siyasi partiyalara, qeyri-hökumət təşkilatlarına və həmkarlar ittifaqlarına daxil olmaq kişi 
və qadınlar üçün eyni şərtlərlə açıq olmalıdır və onlar üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır.  
16.2. Bu Qanunun 16.1-ci maddəsində göstərilən tələb hər hansı cinsin xüsusi maraqlarının 
müdafiəsi məqsədi ilə yaradılan qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil edilmir. 
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Maddə 17. Zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ  
17.1. Cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyə məruz qalmış şəxslərə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada zərər ödənilir. 
17.2. Seksual qısnamaya məruz qalmış işçilərə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilmiş qaydada işəgötürən tərəfindən zərər ödənilir. 
 
Maddə 18. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət 
Bu Qanunun müddəalarının pozulmasında təqsirli olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 
 
Maddə 19. Gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarət 
Gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. 
 
Maddə 20. Gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının illik məlumatı 
Gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
öz fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik məlumat təqdim edir. 
 
Maddə 21. Qanunun qüvvəyə minməsi 
Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
 
İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 10 oktyabr 2006-cı il 
 

 Azərbaycan Respublikasında Dövlət Qadın Siyasətinin Həyata Keçirilməsi Haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI  
 Azərbaycan qadını öz idarəsi və mərdliyi, saflığı və sədaqəti ilə cəmiyyətimizin həyatında, 
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşdırılmasında müstəsna rol oynamışdır. Xalq 
yaradıcılığı nümunələrində, qədim rəvayət və dastanlarımızda yüksək mənəvi sifətlərlə 
səciyyələnən gözəl qadın obrazlarının bədii təsviri verilmişdir. Mənəviyyatımızın təməl kitabı 
olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un qadın surətləri bu gün də öz məziyyətləri ilə bəşəri idealların 
təntənəsinə xidmət edir.  

Azərbaycan gerçəkliyi şair və mütəfəkkirlərə qadınları həyat mənbəyi və müdriklik 
mücəssəməsi kimi vəsf etmək üçün zəngin tarixi material vermişdir. Dahi Nizami öz əsərlərində 
Məhinbanu və Nüşabə kimi qadın hökmdar, əfsanəvi Fitnə və yeddi gözəl obrazlarını 
yaratmışdır. Görkəmli memar Əcəmi Naxçıvani tərəfindən ucaldılmış Möminə xatun türbəsi 
əzəmətli memarlıq abidəsi olmaqla yanaşı xalqımızın qadına göstərdiyi ehtiram parlaq 
təcəssümüdür. 

Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin inkişafında mühüm mərhələ olan orta əsrlər 
dövründə Azərbaycan qadınının fəaliyyəti xalqımızın milli-mədəni ənənələrinin qorunub 
saxlanılması və zənginləşdirilməsinə xidmət etmişdir. XII əsr poeziyasının görkəmli 
nümayəndələrindən olan Məhsəti Gəncəvinin şer məclisləri Azərbaycan qadınının adını uzaq 
ellərdə tanıtdı. 

Orta əsrlər tariximizdə Azərbaycan hökmdarlarından Qızıl Arslanın arvadı Qətibə xanım, 
Özbək xanım arvadı Mehrican xanım, Uzun Həsənin anası Sara xatun, Şah İsmayıl Xətainin qızı 
Məhinbanu, Şirvanşah Xəlilullanın arvadı Pəri xanım, Şah Abbasın anası Xeyransa bəyim, 



14 

 

əfsanəvi Tuti Bikə və başqaları kimi görkəmli siyasi və dövlət xadimlərinin adları hörmətlə yad 
edilir. 

XIX əsr Azərbaycanın həyatında qadınların fəallığı və böyük yaradıcılıq uğurları ilə 
səciyyələnir. Bu mənada Xurşid banu Nətəvanın, Ağa Bəyim Ağa Ağabacının, Gönçəbəyimin, 
Fatma xanım Kəminənin, Şahnigar xanımın, Qəmərbəyim Şeyda Qarabağinin və başqalarının 
yaradıcılığı diqqəti cəlb edir. Həmin əsrdən Azərbaycanda baş verən siyasi, iqtisadi və mədəni 
proseslər qadınların maariflənməsi və ictimai həyatda daha fəal iştirak etməsinə güclü təkan 
verdi. 

Dünyəvi teatrın, demokratik mətbuatın, anadilli məktəbin, qız məktəblərinin və qadın 
gimnaziyalarının yaradılması Azərbaycan qadınlarının hərtərəfli inkişafı üçün yeni üfüqlər açdı. 
Bu dövrdə cəmiyyətdə maarifçiliklə yanaşı xeyriyyəçilik də mühüm yer tuturdu. Gövhər xanım 
Qəcar, Həmidə xanım Cavanşir, Nigar xanım Şıxlinskaya, Məsmə xanım Talışinskaya, Səltənət 
xanım Əhmədova və digərlərinin yaratdıqları daqın xeyriyyə cəmiyyətləri böyük iş aparırdı. O 
dövrün möhtəşəm abidəsi olan Təzə-pir məscidi də həmin xeyriyyə tədbirlərindən biri kimi 
Nabat xanım Aşurbəyli-Rzayeva tərəfindən tikdirilmişdir. Bütün bu işlərin məntiqi nəticəsi 
olaraq tariximizdə il dəfə olaraq qadınlara seçib-seçilmək hüquq verildi. 

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan qadınının demokratik 
cəmiyyətin fəal üzvünə çevrilməsi üçün geniş imkanlar yaratdı. Sovet hakimiyyəti illərində də 
Azərbaycan qadını çox mürəkkəb və şərəfli yol keçmişdir. Qadın emansipasiyası, qısa bir 
müddətdə qadınlar arasında savadsızlığın ləğvi, qadınların müəllim, həkim, mühəndis və sair 
peşələrə yiyələnərək cəmiyyətdə kişilərlə bərabər hüquqları malik olması, öz istedad və 
bacarıqlarını gerçəkləşdirə bilməsi həmin dövrün başlıca nailiyyətləridir.  

1921-ci il Azərbaycan tarixinə qadınların ilk qurultayı ili kimi daxil olmuşdur. Nəriman 
Nərimanovun məruzə ilə çıxış etdiyi bu qurultayın əsas qayəsini qadın azadlığı ideyaları təşkil 
etdi. Qurultaydan keçən qısa bir müddət ərzində Azərbaycan qadınlarının maariflənməsi, ictimai 
fəallığının artırılması sahəsində böyük işlər həyata keçirildi. 1921-ci ildə qızlar üçün təşkil 
olunmuş məktəbəqədər tərbiyə institutu bir il sonra Ali qadın pedaqoji institutuna çevrildi. 
Ceyran Bayramovanın təşəbbüsü ilə yaradılmış ilk qadın klubu bu dövrdə qadın hərəkatının 
inkişafında mühüm rol oynadı. 1923-cü ildə "Şərq qadını" jurnalının nəşrə başlaması 
Azərbaycanda qadın hərəkatı tarixində əlamətdar hadisə oldu. 

İkinci Dünya Müharibəsi qadınların əməyə daha geniş surətdə cəlb edilməsinə təkan verdi. 
Bir çox sahələrdə cəbhəyə gedən kişiləri qadınlar əvəz etdi. Həmin dövrdə Leyla 
Məmmədbəyova, Züleyxa Seyidməmmədova, Sona Nuriyeva kimi təyyarəçi, Şövkət Səlimova 
kimi qadın gəmi kapitanı yetişmişdi. Müharibə dövründə qadınlarımız ön cəbhədə mərdliklə 
döyüşmüş, arxa cəbhədə əmək rəşadəti, fədakarlıq nümayiş etdirmişlər. Bütün bunlar 
Azərbaycanda qadın hərəkatı tarixinin unudulmuş səhifələridir. 

Azərbaycan qadınlarının sovet hakimiyyəti illərində elm və mədəniyyət sahələrində əldə 
etdikləri nailiyyətlər onların böyük istedad və əməksevərliyinə dəlalət edən tutarlı sübutdur. 
Teatr səhnəsinin mahir ustaları Mərziyyə Davudova, Fatma Qədri, Hökumə Qurbanova, 
Münəvvər Kələntərli, Barat Şəkinskaya, Leyla Bədirbəyli, Nəsibə Zeynalova, Şəfiqə 
Məmmədova, Amalya Pənəhova, Azərbaycan baletinin ulduzları Qəmər Almaszadə, Leyla 
Vəkilova, Rəfiqə Axundova, sevimli müğənnilərimiz Şövkət Məmmədova, Həqiqət Rzayeva, 
Şövkət Ələkbərova, Sarpa Qədimova , Rübabə Muradova, Fatma Mehrəliyeva, Tükəzban 
İsmayılova, Zeynəb Xanlarova, görkəmli bəstəkarlarımız Ağabacı Rzayeva, Şəfiqə Axundova, 
Firəngiz Əlizadə, böyük qadın rəssamlarımız Vəcihə Səmədova, Reyhan Topçubaşova, Güllü 
Mustafayeva, Elmira Şaxtanxtinskaya, Maral Rəhmanzadə milli mədəniyyətimizin inkişafına öz 
layiqli töhfələrini vermişlər. Azərbaycanın qadın şair və yazıçıları - Nigar Rəfibəyli, Mirvarid 
Dilbazi, Mədinə Gülgün, Hökumə Billuri, Əzizə Cəfərzadə, Xanımana Əlibəyli də Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişafı tarixində silinməz izlər qoymuşlar. 
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Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan qadınlarının 1957, 1967 və 1972-ci illərdə 
keçirilmiş qurultayları da Azərbaycanda qadın hərəkatının inkişafında, onun daha mütəşəkkil 
forma almasında mühüm rol oynadı. 

Azərbaycan qadınları XX əsrdə qısa müddət ərzində yüzilliklərə bərabər inkişaf yolu 
keçmişdir. Onların cəmiyyətdə, ictimai həyatda, ailədəki mövqeyində köklü dəyişikliklər baş 
vermişdir. 

Əldə edilmiş nailiyyətlərlə yanaşı sovet dövründə formalaşan stereotiplər milli və ənənəvi 
xüsusiyyətləri, sırf qadına məxsus cəhətləri bəzən nəzərə almırdı. Qadın məsələlərinin həlli və 
qadın inkişafı haqqında sovet konsepsiyasında bir çox amillər diqqətdən kənarda qalırdı. 
Məşğulluğun forması, göstəriciləri qabardılır, əməyin keyfiyyətli, qadının daxili tələbatı ilə bu 
əməyin uyğunluğu və qadının əməkdə öz potensialını ifadə etmək imkanları unudulurdu. 

Azərbaycan qadınları müstəqillik yollarında gedən mübarizələrin ön sıralarında idilər. 1988-
ci ildən respublikada cərəyan edən mürəkkəb proseslərdə qadınlar kişilərlə bərabər iştirak 
edirdilər.1990-cı il yanvarın 19-20-də sovet qoşunlarının Bakıda və respublikanın digər şəhər və 
rayonlarında törətdikləri qanlı faciənin qurbanları arasında qadınlar da var idi. Azərbaycanın 
milli qəhrəmanları - Qarabağ cəbhəsində həlak olmuş jurnalist Salatın Əsgərova və həkim 
Gültəkin Əsgərova yeni dövrün fədakarlıq rəmzi oldular. Erməni qəsbkarlarının Azərbaycanın 
ərazisinin 20%-ni işğal etməsi nəticəsində öz doğma ev-eşiyindən didərgin düşmüş bir milyona 
qədər Azərbaycan vətəndaşı arasında qadınların sayı çoxdur. Qarabağ müharibəsinin 
nəticələrindən doğan əsas problemlərin, o cümlədən qaçqınlıq və köçkünlük həyatının ağırlığı 
başlıca olaraq qadınların - anaların, bacıların, qız-gəlinlərin üzərinə düşdü. Həmişə sülhün, əmin-
amanlığın çarçısı olmuş Azərbaycan qadınları respublikada baş verən mürəkkəb ictimai-siyasi 
proseslərin gedişində daim milli dövlətçilik mövqeyindən çıxış etmişlər.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olunmuş ilk konstitusiyası 
qadınların kişilərlə bərabər hüququnu təsdiq etdi və demokratik dövlət quruculuğu prosesində 
onların fəal iştirakının hüquqi bazasını yaratdı. 

Qadınlar cəmiyyətimizdə gedən demokratikləşmə proseslərindən istifadə edərək qısa bir 
müddətdə yeni dövrün tələblərinə uyğun qadın təşkilatları yaratdılar. Ümummilli miqyasda 
fəaliyyət göstərən qadın təşkilatları öz əsas məqsədi kimi Azərbaycanda qadının vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasını, onun sosial-iqtisadi problemlərinin həllini və sair məsələləri qeyd edirlər. Bu 
gün də yeni yeni qadın təşkilatları formalaşır, mövcud təşkilatlar isə öz şəbəkəsini, fəaliyyət 
dairəsini genişləndirir. 

1995-ci ildə Pekində keçirilən IV Ümumdünya Qadınlar konfransına hazırlıq dövründə 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Qadınların Milli Komitəsi Pekin konfransına ümummilli 
məruzəni hazırlayıb təqdim etmişdir. Konfransdan sonra ümummilli fəaliyyət platformasına aid 
müzakirələr və konfranslar keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası 1995-ci iyunun 30-da 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Qadınlara münasibətdə ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv 
olunması haqqında" konvensiyasına qoşularaq öz üzərinə müvafiq öhdəliklər götürmüşdür.  

Pekin konfransından keçən beş il ərzində onun sənədlərində qeyd olunmuş prinsip və 
tövsiyələrin həyata keçirilməsi istiqamətində çox işlər görülmüş və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının müvafiq qurumlarına bu barədə hesabatlar təqdim edilmişdir. 

Respublikada qadınlara dair dövlət siyasətinin daha mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 yanvar 1998-ci il tarixli, Fərmanı ilə Qadın 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı və Nazirlər Kabinetinə ölkənin siyasi, sosial, 
iqtisadi, mədəni həyatında qadınların rolunu artırmaq məqsədilə müvafiq təkliflər işləyib 
hazırlamaq tapşırıldı.  

Fərmanın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar respublika həyatının müxtəlif sahələrində, ayrı-ayrı 
nazirlik, idarə və şirkətlərdə, ümumiyyətlə dövlət idarəçiliyi sistemində qadınların təmsil 
olunmasına dair əldə edilmiş statistik məlumat göstərdi ki, respublikanın 80-dən çox şəhər və 
rayon icra başçısından yalnız 5-i qadındır və hətta əksər işçiləri qadınlardan ibarət olan dövlət 
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qurumlarında və müxtəlif peşə sahələrində qərar qəbul etmə mövqelərində qadınlar çox zəif 
təmsil olunurlar. Şəhər və rayonlarda işçilərinin böyük əksəriyyətini qadınların təşkil etdiyi təhsil 
şöbələrinin 5-nə, səhiyyə şöbələrinin isə 8-nə qadınlar rəhbərlik edir. 

Respublikada müxtəlif səviyyələrdə qəbul olunan qanunvericilik aktları, qərar və qətnamələr, 
xüsusilə Nazirlər Kabineti, ayrı-ayrı nazirlik və idarələrdə qəbul olunan qərarlar çox vaxt gender 
siyasətinin tələbləri baxımından ekspertiza olunmur. 

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı dövr qadınların qarşısında yeni 
məqsəd və vəzifələr qoydu. Bazar iqtisadiyyatının təşəkkül tapması, ölkəmizin müxtəlif 
sahələrində aparılan islahatlar, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında vətəndaşların fəallığının 
artırılması yolunda görülən işlər qadınların cəmiyyətdəki rolunun artırılmasını tələb edir. Bu 
baxımdan qeyd edilməlidir ki, qadınlar üçün bəyan edilən bərabər hüquqlar real bərabər 
imkanların olmaması üzündən çox vaxt gerçəkləşə bilmir. 

Qadın problemlərinin həlli zərurəti Azərbaycan qadınlarının 1998-ci il sentyabrın 25-də 
keçirilmiş ilk qurultayında qeyd olundu. Respublikada cərəyan edən mürəkkəb ictimai-siyasi 
proseslərin gedişində Azərbaycan qadınlarının daim milli dövlətçilik mövqeyindən çıxış 
etdiklərini nümayiş etdirən qurultay göstərdi ki, cəmiyyətdə qadınların rolunun artırılması 
yolunda hələ çox iş görülməlidir. 

Qadınların kişilərlə hüquq bərabərliyini, xüsusilə onların dövlət idarəçiliyi sistemində lazımi 
səviyyədə təmsil olunmasını əməli surətdə təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət qurumlarında fəaliyyət növü nəzərə alınmaqla 
qadınların rəhbərlik səviyyəsində kişilərlə bərabər təmsil olunması təmin edilsin. 

2. Dövlət Statistika Komitəsi Qadınların Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə 
respublikada qadınların vəziyyətinə dair beynəlxalq standartlara cavab verən statistik məlumat 
hazırlasın. 

3. Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki: 
ölkədə gedən iqtisadi islahatlar çərçivəsində həyata keçirilən işlərdə gender siyasəti 

tələblərini rəhbər tutmaqla qadınlar üçün kişilərlə bərabər imkanlar yaradılmasını təmin etsin; 
qaçqın və məcburi köçkün qadınların məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə onların 

münasib işlə təmin edilməsi proqramı hazırlayıb həyata keçirsin; 
qadınların hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında müvafiq dəyişikliklər və əlavələr edilməsi məqsədilə mövcud 
qanunvericiliyi təhlil edib təkliflər versin; 

hər il martın 1-nə qədər bu Fərmanın yerinə yetirilməsinin gedişi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məruzə təqdim etsin; 

Bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV 
Bakı şəhəri, 6 mart 2000-ci il 
                 № 289 
 
 

Azərbaycanda Qadınların Rolunun Artırılmasına Dair Tədbirlər Haqqında 

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 
 Ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında qadınların rolunu artırmaq, Azərbaycan 
Respublikasının 1995-ci il iyunun 30-da  qoşulduğu BMT-nin «Qadınlara münasibətdə ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında» Konvensiyasından irəli gələn  
öhdəliklərini daha geniş miqyasda həyata keçirmək məqsədi ilə qərara alıram: 
 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 
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qadınlara münasibətdə dövlət siyasətinin əsaslarını, habelə ona müvafiq zəruri proqramlara dair 
təklifləri; 
  qadınların dövlət orqanlarının işində, ölkənin ictimai həyatında, sahibkarlıq sahələrindəki 
fəaliyyətinə, onların yeni ixtisaslara  yiyələnməsinə, yenidən hazırlığına və ixtisaslarının 
artırılmasına dair təklifləri; 

  qaçqın və məcburi köçkün qadınların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə dair təklifləri; 
  qadınların əmək hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün təşkilati, iqtisadi və hüquqi 

təminatlara dair təklifləri; 
  qadınların əməyinin, onların həyatının və sağlamlığının müdafiəsinin analıq funksiyaları 

nəzərə alınmaqla təmin edilməsinə dair  təklifləri; 
  beynəlxalq qadın təşkilatları və respublikada fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət qadın 

cəmiyyətləri ilə dövlət strukturlarının qarşılıqlı  əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə dair təklifləri 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.  
 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına tapşırılsın ki: bir ay müddətində 
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında  qadınların roluna dair Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək üçün məruzə hazırlasın. 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV 
 Bakı şəhəri, 14 yanvar 1998-ci il 
  № 727 
 

Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri üzrə Milli Fəaliyyət Planı haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 
 
 

 Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu "Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarının ləğv olunması haqqında" Konvensiyanın və IV Ümumdünya Qadınlar Konfransında 
qəbul edilmiş Pekin Fəaliyyət Platformasının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilsin 
(əlavə olunur). 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ 
 
 

Bakı şəhəri, 6 mart 2000-ci il № 33 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 6 mart tarixli, 33 nömrəli sərəncamı ilə 
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 
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Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri üzrə Milli Fəaliyyət  

PLANI  

(2000—2005) 

 Azərbaycan Dövləti tərəfindən qadın probleminə daimi diqqət yetirilir. Bu problem milli 
prioritetlər sırasındadır. «Azərbaycanda qadınların rolunun artırılmasına dair tədbirlər haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 14 yanvar tarixli, 727 nömrəli Sərəncamı 
verilmiş, həmin tarixdən olan 668 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Qadın 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. 

 Erməni təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal olunması və bir 
milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri ilk növbədə qadınlara öz mənfi 
təsirini göstərmişdir. Eyni zamanda, qadın və kişi bərabərliyini tam şəkildə əks etdirən milli 
qanunvericiliyin keçid dövründə həyata keçirilməsində də bir sıra problemlər meydana 
çıxmışdır. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan qadınları həm ölkədə, həm də 
beynəlxalq miqyasda gözəçarpan fəaliyyət göstərmişlər. Belə ki, onlar IV Ümumdünya Qadınlar 
Konfransında (Pekin) fəal iştirak etmiş və ondan sonrakı dövrdə də təqdirəlayiq işlər görmüşlər. 

 Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri üzrə Milli Fəaliyyət Planı 1995-ci ildə 
Azərbaycanın qoşulduğu «Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin hər cür formasının ləğv 
olunması haqqında» Konvensiya və IV Ümumdünya Qadınlar Konfransında qəbul edilmiş 
Strategiyalar (Pekin Fəaliyyət Platforması) əsasında respublikadakı mövcud vəziyyəti və 
prioritetləri nəzərə almaqla tərtib edilmişdir. Bu Plan problemlərin beynəlxalq standartlara uyğun 
şəkildə həllinə yönəldilmiş nazirlik, komitə və digər təşkilatların (o cümlədən qeyri-dövlət və 
beynəlxalq) iştirakı ilə hazırlanmış dövlət sənədidir. 

 Bu sənəddə respublikada qadın problemləri ilə bağlı təxirəsalınmaz konkret tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, eləcə də dövlət proqramlarının hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. 
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Beynəlxalq qanunvericilik  
 
Qadınlara qarşı Ayrı-Seçkiliyin Bütün Formalarının Ləğv Edilməsi Haqqında Konvensiya   
 
Baş Məclisin 34 /180 saylı 18 dekabr 1979-cu il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş, imzalanmaq, 
təsdiq edilmək və qoşulmaq üçün açıqdır 
QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ: 27(1)-ci maddəyə müvafiq olaraq 3 sentyabr 1981-ci il  
 
Bu Konvensiyanın iştirakçı dövlətləri, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin əsas insan hüquqlarına, insan şəxsiyyətinin 
ləyaqətinə və dəyərinə, kişilərdə qadınların hüquq bərabərliyinə inamını bir daha təsdiq etdiyini 
nəzərə alaraq,  
İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin ayrı-seçkiliyə yolverilməzliyini təsdiq etdiyini, 
bütün insanların ləyaqət və hüquqca azad və bərabər doğulduğunu elan etdiyini və hər hansı fərq, 
o cümlədən cinsə görə fərq qoyulmadan onun elan etdiyi bütün hüquq və azadlıqlara malik 
olmalı olduğunu nəzərə alaraq,  
insan hüquqları haqqında Beynəlxalq paktların üzv-dövlətlərin üzərinə kişi və qadınların bütün 
iqtisadi, sosial, mədəni, mülki və siyasi hüquqlardan istifadə etməkdə hüquq bərabərliyini təmin 
etmək vəzifəsi qoyduğunu nəzərə alaraq,  
kişi və qadınların hüquq bərabərliyinə yardım göstərmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının və ixtisaslaşdırılmış idarələrin himayəsi altında bağlanmış beynəlxalq 
konvensiyaları nəzərə alaraq,  
həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ixtisaslaşdırılmış idarələrin kişi və qadınların 
hüquq bərabərliyinə yardım göstərmək məqsədilə qəbul etdikləri qətnamə, bəyannamə və 
tövsiyələri nəzərə alaraq,  
bütün bu müxtəlif sənədlərə baxmayaraq, yenə də əvvəlki kimi qadınlar barəsində xeyli dərəcədə 
ayrı-seçkiliyin mövcudluğundan narahat olaraq,  
qadınlara ayrı-seçkilik qoyulmasının hüquq bərabərliyi və insan ləyaqətinə hörmət prinsipini 
pozduğunu, qadınların öz ölkəsinin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında kişilərlə bərabər 
iştirakına əngəl törətdiyini, ailənin və cəmiyyətin rifahının yüksəlişinə mane olduğunu, 
qadınların öz ölkəsinə və bəşəriyyətə xidmət etmək imkanlarının tam açılmasını daha da 
çətinləşdirdiyini xatırladaraq,  
yoxsulluq şəraitində qadınların ərzaq əldə etmək, səhiyyə xidməti, təhsil, peşə hazırlığı, işə 
düzəlmək, eləcə də digər tələbatlarını ödəmək imkanlarının daha az olmasından narahatlanaraq,  
bərabərliyə və ədalətə əsaslanan yeni beynəlxalq iqtisadi nizamın bərqərar olmasının kişi və 
qadınlar arasında bərabərliyə əhəmiyyətli kömək göstərəcəyinə əmin olaraq,  
aparteidin, irqçilik, irqi ayrı-seçkilik, müstəmləkəçilik, yeni müstəmləkəçilik, təcavüz, xarici 
işğal, ağalıq və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağın bütün formalarının ləğv edilməsinin kişi və 
qadınların hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olduğunu qeyd edərək,  
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinin, beynəlxalq gərginliyin 
azaldılmasının, sosial və iqtisadi sistemlərindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərin qarşılıqlı 
əməkdaşlığının, ciddi və təsirli beynəlxalq nəzarət altında ümumi və tam, xüsusilə nüvə silahları 
sahəsində, tərksilahın, ölkələr arasında münasibətlərdə ədalət, bərabərlik və qarşılıqlı fayda 
prinsiplərinin bərqərar olmasının, əcnəbi və müstəmləkə ağalığı və xarici işğal altında olan 
xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun həyata keçirilməsinin, eləcə də, dövlətlərin 
milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin sosial tərəqqiyə və inkişafa kömək 
edəcəyini və nəticə etibarilə kişilərlə qadınlar arasında tam bərabərlik əldə olunmasına imkan 
yaradacağını qeyd edərək,  
ölkələrin tam inkişafının, bütün dünyanın rifahının və sülh işinin qadınların bütün sahələrdə 
kişilərlə bərabər maksimal iştirakını tələb etdiyinə əmin olaraq,  
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qadınların ailənin rifahı və cəmiyyətin inkişafına verdiyi, indiyədək tam etiraf olunmamış 
töhfələrin əhəmiyyətini, analığın sosial əhəmiyyətini və hər iki valideynin ailədə və övladlarının 
tərbiyəsində rolunu nəzərə alaraq,  
qadınların nəslin davam etdirilməsindəki rolunun ayrı-seçkiliyə səbəb olub-olmadığını -belə ki, 
uşaqların tərbiyəsi kişi və qadınların, eləcə də bütövlüklə cəmiyyətin birgə məsuliyyətini tələb 
edir - dərk edərək,  
kişi və qadınlar arasında tam bərabərliyə nail olmaq üçün kişilərin, eləcə də qadınların 
cəmiyyətdə və ailədə ənənəvi rolunu dəyişdirməyin zəruri olduğunu yadda saxlayaraq,  
qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi haqqında Bəyannamədə elan edilmiş prinsipləri 
həyata keçirmək və bu məqsədlə belə ayrı-seçkiliyin bütün forma və təzahürlərini ləğv etmək 
üçün bütün zəruri tədbirləri görmək əzmi ilə  
aşağıdakılar barəsində razılaşdılar: 
 
I HİSSƏ 
Maddə 1 
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün qadınlar barəsində ayrı-seçkilik anlayışı qadınların ailə 
vəziyyətlərindən asılı olmayaraq, kişi və qadınların hüquq bərabərliyi əsasında insan 
hüquqlarının və siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, mülki və hər hansı digər sahələrdə əsas 
azadlıqların zəiflədilməsinə, yaxud tanınmasını, qadınların onlardan istifadə etməsini, yaxud 
onları həyata keçirməsini heçə endirməyə yönəldilmiş cinsi əlamətə görə hər hansı fərqləndirmə, 
istisna, yaxud məhdudiyyət deməkdir.  
 
Maddə 2 
İştirakçı-dövlətlər qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin bütün formalarını məhkum edir və təxirə 
salınmadan bütün müvafiq vasitələrlə qadınlar barədə ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi siyasəti 
yeritməyi razılaşır, bu məqsədlə aşağıdakıları öhdələrinə götürürlər:  
a) kişi və qadınların hüquq bərabərliyini öz milli konstitusiyalarına və digər müvafiq 
qanunvericiliklərinə daxil etmək, əgər bu, indiyə qədər edilməyibsə, bu prinsipin qanunun və 
digər müvafiq vasitələrin köməyi ilə praktik olaraq həyata keçirilməsini təmin etməyi;  
b) lazım olan yerlərdə qadınlar barəsində hər cür ayrı-seçkiliyi qadağan edən müvafiq 
qanunvericilik tədbirləri və digər tədbirlər görməyi;  
c) qadınların hüquqlarının kişilərlə bərabər əsasda hüquqi müdafiəsini bərqərar etmək və 
səlahiyyətli milli məhkəmələrinin və digər dövlət idarələrinin köməyi ilə qadınların bütün ayrı-
seçkilik hərəkətlərindən təsirli müdafiəsini təmin etməyi;  
d) qadınlar barəsində hər hansı ayrı-seçkilik hərəkətlərindən, yaxud fəaliyyətindən imtina 
etməyi, dövlət orqanlarının və idarələrinin bu təəhhüdə müvafiq hərəkət etməsinə təminat 
verməyi;  
e) qadınlar barəsində hər hansı bir şəxs, təşkilat, yaxud müəssisə tərəfindən ayrı-seçkiliyin ləğv 
edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görməyi;  
f) qadınlar barəsində ayrı-seçkilik demək olan qüvvədəki qanunların, qərarların, adətlərin və 
təcrübənin dəyişdirilməsi, yaxud ləğv edilməsi üçün bütün tədbirləri, qanunvericilik tədbirləri 
daxil olmaqla, görməyi;  
g) özünün cinayət qanunvericiliyində qadınlar barəsində ayrı-seçkilik sayıla bilən bütün 
müddəalarını ləğv etməyi.  
 
Maddə 3 
İştirakçı-dövlətlər, bütün sahələrdə, o cümlədən, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni sahələrdə 
qadınların insan hüquqlarını və əsas azadlıqları kişilərlə rəhbər əsasda həyata keçirmələrinə və 
onlardan istifadə etmələrinə təminat vermək üçün onların hərtərəfli inkişafını və tərəqqisini 
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təmin edən bütün müvafiq tədbirləri, qanunvericilik tədbirləri daxil olmaqla, qəbul edirlər.  
 
Maddə 4 
1. İştirakçı-dövlətlərin kişilərlə qadınlar arasında faktik bərabərliyin bərqərar olmasının 
sürətləndirilməsinə yönəldilmiş müvəqqəti tədbirlər qəbul etməsi, bu Konvensiyada müəyyən 
edildiyi kimi, ayrı-seçkilik sayılmır, lakin o, qətiyyən bərabər hüquqlu olmayan, yaxud 
differensial standartlara gətirib çıxarmamalıdır; bu tədbirlər imkanların bərabərliyi və bərabər 
hüquqlu münasibətlərin məqsədləri əldə edildikdən sonra ləğv edilməlidir.  
2. İştirakçı-dövlətlərin analığın mühafizəsinə yönəldilmiş xüsusi tədbirləri, bu Konvensiyada 
nəzərdə tutulan tədbirlər daxil olmaqla, ayrı-seçkilik sayılmır.  
 
Maddə 5 
İştirakçı-dövlətlər aşağı məqsədlərlə bütün müvafiq tədbirləri görürlər:  
a) cinslərdən birinin naqisliyi, yaxud üstünlüyü ideyasına, yaxud kişilərin və qadınların roluna 
dair stereotiplərə əsaslanan xurafatın kökünün kəsilməsinə, adətlərin və hər cür başqa 
praktikanın ləğv edilməsinə nail olmaq məqsədilə kişi və qadınların sosial və mədəni davranış 
modelini dəyişdirmək;  
b) ailə tərbiyəsində analığın sosial funksiyasının düzgün dərk edilməsini, kişi və qadınların öz 
övladlarının tərbiyəsinə və inkişafına, uşaqların mənafeyi bütün hallarda üstün tutulmaq şərtilə, 
birgə məsuliyyət daşımalarının etiraf olunmasını təmin etmək.  
 
Maddə 6 
İştirakçı-dövlətlər qadın alverinin bütün növlərinin və qadınların fahişəliyindən istifadənin 
kökünü kəsmək üçün bütün müvafiq tədbirlər, qanunvericilik tədbirləri daxil olmaqla, görürlər.  
 
II HİSSƏ 
Maddə 7 
İştirakçı-dövlətlər qadınların ölkənin siyasi və ictimai həyatında iştirakı barəsində ayrı-seçkiliyin 
ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görür, o cümlədən qadınlara kişilərlə bərabər əsasda 
aşağıdakı hüquqları təmin edirlər:  
a) bütün seçkilərdə və açıq referendumlarda səs vermək və bütün açıq seçkili orqanlara seçilmək;  
b) hökumət siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək və dövlət 
vəzifələri tutmaq, eləcə də bütün dövlət idarəetməsi səviyyələrində bütün dövlət funksiyalarını 
yerinə yetirmək;  
c) ölkənin ictimai və siyasi həyatının problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının 
və assosiasiyaların fəaliyyətində iştirak etmək.  
 
Maddə 8 
İştirakçı-dövlətlər qadınları kişilərlə bərabər şəraitdə və heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz 
hökumətlərini beynəlxalq səviyyədə təmsil etmək, beynəlxalq təşkilatların işində iştirak etmək 
imkanı ilə təmin etmək üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər.  
 
Maddə 9 
1. İştirakçı-dövlətlər qadınlara vətəndaşlıq almaq, onu dəyişdirmək, yaxud saxlamaq barəsində 
kişilərlə bərabər əsasda hüquqlar verirlər. O cümlədən, onlar təmin edirlər ki, nə əcnəbi ilə 
nikaha daxil olmaq, nə də nikahda ikən ərin vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın vətəndaşlığının 
avtomatik surətdə dəyişməsinə səbəb olmur, onu vətəndaşlığı olmayan şəxsə çevirmir və onu 
ərinin vətəndaşlığını qəbul etməyə vadar edə bilməz.  
2. İştirakçı-dövlətlər qadınlara övladlarının vətəndaşlığı barəsində bərabər hüquqlar verir.  
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III HİSSƏ 
Maddə 10 
İştirakçı-dövlətlər qadınları təhsil sahəsində kişilərlə bərabər hüquqlarla təmin etmək məqsədilə 
onlar barəsində ayrı-seçkiliyi ləğv etmək, o cümlədən kişi və qadınların bərabərliyi əsasında 
aşağıdakıları təmin etmək üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər:  
a) peşə, ixtisas seçimi yönümündə, təhsilə çatmaqda və istər kənd, istərsə də şəhər rayonlarındakı 
bütün kateqoriyalardan olan təhsil müəssisələrində diplom almaq üçün eyni şərait; bu bərabərlik 
məktəbəqədər müəssisələrdə, ümumi, xüsusi və ali texniki təhsildə, eləcə bütün peşə hazırlığı 
formalarında təmin olunur;  
b) eyni təlim proqramlarından istifadə etmək, eyni imtahanlar vermək, eyni ixtisaslı müəllim 
heyətinə, bərabər keyfiyyətli məktəb binalarına və avadanlığa malik olmaq;  
c) kişi və qadınların rolu barədə hər cür stereotip konsepsiyaları bütün səviyyələrdə və bütün 
təhsil formalarında bu məqsədə çatmağa kömək edən birgə təhsili və digər təhsil növlərini təşviq 
etməklə, o cümlədən dərs vəsaitlərinə və məktəb proqramlarına yenidən baxmaq və təlim 
metodlarını uyğunlaşdırmaq yolu ilə aradan qaldırmaq;  
d) təqaüd və təhsil üçün digər vəsait almaqda eyni imkanlar;  
e) savadı yaşlılar arasında yaymaq proqramları daxil olmaqla təhsili davam etdirmək 
proqramlarına, o cümlədən kişi və qadınlar arasındakı hər cür bilik uyğunsuzluğunu mümkün 
qədər tez bir zamanda azaltmağa yönəldilmiş funksional savad proqramlarına yol tapmaq üçün 
eyni imkanlar;  
f) məktəbi bitirməmiş qızların sayının azaldılması və məktəbi vaxtından əvvəl buraxmış qızlar və 
qadınlar üçün proqramlar hazırlamaq;  
g) idman məşğələlərində və fiziki hazırlıqda iştirakda eyni imkanlar;  
h) ailənin sağlamlığının və rifahının təmin olunmasına yardım göstərmək məqsədilə təhsil 
xarakterli xüsusi informasiyalara, ailənin həcmini planlaşdırmağa dair informasiya və 
məsləhətlər daxil olmaqla, yol tapmaq.  
 
Maddə 11 
1. İştirakçı-dövlətlər məşğulluq sahəsində qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyi ləğv etmək məqsədilə 
kişi və qadınların bərabərliyi əsasında qadınların bərabər hüquqlarını, o cümlədən aşağıdakı 
hüquqları təmin etmək üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər:  
a) bütün insanların ayrılmaz hüququ olan əmək hüququ;  
b) işə götürülərkən eyni imkanlara malik olmaq, o cümlədən işə götürülərkən eyni meyarların 
tətbiq edilməsi hüququ;  
c) azad surətdə peşə, yaxud iş növü seçmək, vəzifədə irəli çəkilmək və məşğulluğunun təminatı 
hüququ, eləcə də iş şəraitinin bütün güzəştlərindən istifadə etmək, şagirdlik, yüksək səviyyəli 
peşə hazırlığı, ixtisasını müntəzəm artırmaq daxil olmaqla, peşə hazırlığı və ixtisasını 
təkmilləşdirmə hüququ;  
d) güzəştlər daxil olmaqla, bərabər haqq almaq, bərabər dəyərli əməyə görə bərabər şərtlər, 
həmçinin işin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə bərabər yanaşma hüququ;  
e) sosial təminat o cümlədən pensiyaya çıxarkən, işsizlik, xəstəlik, əlillik, qocalıq və əmək 
qabiliyyətini itirdiyi digər hallarda hüququ, həmçinin, ödənişli məzuniyyət hüququ;  
f) sağlamlığının mühafizəsi və təhlükəsiz əmək şəraiti, o cümlədən nəsil davamı funksiyasının 
saxlanması üzrə hüququ;  
2. Qadınlar barəsində ərə getməyə və analığa görə ayrı-seçkiliyin qarşısını almaq və onların 
əmək hüququna təsirli təminat vermək üçün iştirakçı-dövlətlər aşağıdakı müvafiq tədbirləri 
görürlər:  
a) hamiləliyə, yaxud hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətə görə işdən azad etməyi, yaxud 
işdən çıxarılarkən ailə vəziyyətinə görə ayrı-seçkilik qoyulmasını, sanksiya tətbiq etmək təhdidi 
ilə, qadağan etmək;  
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b) əvvəlki iş yerini, vəzifə üstünlüyünü, yaxud sosial müavinətini itirmədən ödənişli 
məzuniyyətlər, yaxud hamiləliyə və doğuşa görə sosial müavinətlərlə müqayisə edilə bilən 
məzuniyyətlər tətbiq etmək;  
c) valideynlərin ailədəki vəzifələrini yerinə yetirməklə yanaşı, əmək fəaliyyətini və ictimai 
həyatda iştirakını uyğunlaşdırmalarına o cümlədən uşaqlara qulluq üzrə müəssisələr şəbəkəsinin 
yaradılması və genişləndirilməsi ilə imkan verən əlavə sosial xidmətləri təşviq etmək;  
d) qadınları, xüsusilə hamiləlik dövründə, onların sağlamlığı üçün zərərli olduğu sübut olunmuş 
işlərdə müdafiə etmək;  
3. Bu maddədə bəhs edilən hüquqların müdafiəsinə dair qanunvericilik elmi-texniki biliklər 
baxımından vaxtaşırı gözdən keçirilir, eləcə də lazım olduğu qədər yenidən baxılır, ləğv edilir, 
yaxud genişləndirilir.  
 
Maddə 12 
1. İştirakçı-dövlətlər qadınların kişi və qadınların bərabərliyi əsasında tibbi xidmət almasını o 
cümlədən, ailənin həcmi məsələsini planlaşdırılmasına dair təmin etmək üçün qadınlar barəsində 
səhiyyə sahəsində ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər.  
2. İştirakçı-dövlətlər bu maddənin 1-ci bəndindən asılı olmayaraq, lazım gəldikdə, pulsuz 
xidmətlər, eləcə də hamiləlik və əmizdirmə dövründə müvafiq qida məhsulları ilə təchiz etməklə 
qadınlara hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrlərdə müvafiq xidmətlər göstərilməsini 
təmin edirlər.  
 
Maddə 13 
İştirakçı-dövlətlər qadınların kişilərlə bərabərliyi əsasında bərabər hüquqlarını, o cümlədən 
aşağıdakı hüquqları təmin etmək məqsədilə qadınlar barəsində iqtisadi və sosial həyatın digər 
sahələrindəki ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər:  
a) ailə uçun müavinət hüququ;  
b) daşınmaz əmlak üçün istiqraz, ssuda və digər formalarda maliyyə krediti almaq hüququ; c) 
istirahətlə, idmanla məşğul olmaq və mədəni həyatın bütün sahələri ilə bağlı olan tədbirlərdə 
iştirak etmək hüququ.  
 
Maddə 14 
1. İştirakçı-dövlətlər kənd yerlərində yaşayan qadınların qarşılaşdıqları xüsusi problemləri və 
ailələrinin iqtisadi rifahını təmin edilməsində oynadıqları mühüm rolu, o cümlədən təsərrüfatın 
qeyri-əmtəə sahələrindəki fəaliyyətini nəzərə alırlar və bu Konvensiyanın müddəalarının kənd 
yerlərində yaşayan qadınlar barəsində tətbiqi təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər.  
2. İştirakçı-dövlətlər kişi və qadınların bərabərliyi əsasında qadınların kənd rayonlarının 
inkişafında iştirak etmələrini və bu inkişafdan faydalanmalarını təmin etmək məqsədilə kənd 
rayonlarında yaşayan qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq 
tədbirləri görür, o cümlədən onların aşağıdakı hüquqlarını təmin edirlər:  
a) bütün səviyyələrdə inkişaf planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;  
b) ailənin həcminin planlaşdırılması məsələlərinə dair, informasiya, məsləhətlər və xidmət daxil 
olmaqla, müvafiq tibbi xidmətə yol tapmaq;  
c) sosial sığorta proqramlarından bilavasitə bəhrələnmək;  
d) hazırlıq və funksional savad daxil olmaqla, bütün formal və qeyri-formal təhsil növlərinə 
yiyələnmək, həmçinin icma xidmətinin bütün xidmət vasitələrindən, kənd təsərrüfatına dair o 
cümlədən texniki səviyyələrini artırmaq üçün məsləhət xidmətindən istifadə etmək;  
e) muzdlu iş, yaxud müstəqil əmək fəaliyyəti vasitəsilə iqtisadi imkanlara bərabər yol tapmağı 
təmin etmək üçün özünəyardım qrupları və kooperativlər təşkil etmək;  
f) kollektiv fəaliyyətin bütün növlərində iştirak etmək;  
g) kənd təsərrüfatı kreditlərinə və istiqrazlarına, satış sisteminə, müvafiq texnologiyaya yol 
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tapmaq, torpaq islahatlarında, aqrar islahatlarda və torpaqların yenidən məskunlaşdırılması 
planlarında bərabər statusa malik olmaq;  
h) lazımi həyat şəraitindən, xüsusilə mənzil şəraitindən, sanitar xidmətindən, elektrik 
enerjisindən və su təchizatından, eləcə də nəqliyyatdan və rabitə vasitələrindən istifadə etmək.  
 
IV HİSSƏ 
Maddə 15 
1. İştirakçı-dövlətlər qadınların qanun qarşısında kişilərlə bərabərliyini etiraf edirlər.  
2. İştirakçı-dövlətlər qadınlara kişilərlə eyni mülki hüquq səlahiyyəti və onu gerçəkləşdirmək 
üçün eyni imkanlar verirlər. Onlar, o cümlədən, qadınlara müqavilə bağlamaqda və əmlakı idarə 
etməkdə, həmçinin onlara məhkəmə və tribunal təhqiqatının bütün mərhələlərində bərabər 
münasibəti təmin edirlər.  
3. İştirakçı-dövlətlər razılaşırlar ki, hüquqi nəticələri qadınların hüquq səlahiyyətinin 
məhdudlaşdırılmasına səbəb olan bütün müqavilələr və hər cür digər xüsusi sənədlər etibarsız 
sayılır.  
4. İştirakçı-dövlətlər şəxslərin yer dəyişməsinə, yaşamaq və daimi yaşayış yerini azad surətdə 
seçməsinə dair qanunvericiliyə münasibətdə kişilərə və qadınlara eyni hüquqlar verirlər.  
 
Maddə 16 
1. İştirakçı-dövlətlər nikah və ailə münasibətlərinə dair bütün məsələlərlə qadınlar barəsində 
ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görür, o cümlədən kişilərlə qadınların 
bərabərliyi əsasında aşağıdakıları təmin edirlər:  
a) nikaha daxil olmaqda eyni hüquqlar;  
b) azad surətdə ər seçməkdə və nikaha yalnız özünün azad və tam razılıqa ilə daxil olmaqda eyni 
hüquqlar;  
c) nikah dövründə və o pozularkən eyni hüquq və vəzifələri olmaq;  
d) kişi və qadınların, ailə vəziyyətlərindən asılı olmayaraq, valideyn kimi övladları ilə əlaqədar 
məsələlərlə eyni hüquq və vəzifələri olması; bütün hallarda uşaqların mənafeyi üstün tutulur;  
e) uşaqların sayı və onların doğum illəri arasında fasilə məsələsini azad və məsuliyyətlə həll 
etməkdə eyni hüquqa, informasiyaya və təhsilə, həmçinin bu hüququ həyata keçirməyə imkan 
verən vasitələrə malik olmaq;  
f) qəyyum, hami, vəkil olarkən və uşaqları övladlığa götürərkən, yaxud milli qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan analoji funksiyaları həyata keçirərkən eyni hüquq və vəzifələri olmaq; bütün 
hallarda uşaqların mənafeyi üstün tutulur;  
g) ər və arvadın eyni şəxsi hüquqları, o cümlədən soyadı, peşə və məşğuliyyət seçmək hüququ;  
h) ər və arvadın mülkiyyətə pullu, yaxud pulsuz şəkildə sahib olmaq, onları almaq, idarə etmək 
və onlar barəsində sərəncam verməkdə eyni hüquqları.  
2. Uşağın nişanlanması və nikahı hüquqi qüvvəyə malik deyil, minimal nikah yaşının 
müəyyənləşdirilməsi və nikahların mütləq vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarında qeydiyyatdan 
keçirilməsi üçün, qanunvericilik tədbirləri daxil olmaqla, bütün lazımi tədbirlər görülür.  
 
V HİSSƏ 
Maddə 17 
1. Bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinin gedişini yoxlamaq üçün qadınlar barəsində ayrı-
seçkiliyin ləğv edilməsi üzrə Komitə (bundan sonra Komitə adlandırılacaq) yaradılır. O, 
Konvensiya qüvvəyə mindiyi vaxt on səkkiz, onu təsdiq edəndən, yaxud ona otuz beşinci dövlət 
qoşulandan sonra iyirmi üç yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə və Konvensiyanın əhatə etdiyi 
məsələlərdə səriştəyə malik ekspertdən ibarət olur. Bu ekspertlər iştirakçı-dövlətlər tərəfindən 
onların öz vətəndaşları arasından seçilir və özlərinin şəxsi keyfiyyətlərində çıxış edirlər; həm də 
ədalətli coğrafi bölgü və müxtəlif sivilizasiya formalarının, həmçinin əsas hüquq sistemlərinin 
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təmsil olunması nəzərə alınır.  
2. Komitə üzvləri iştirakçı-dövlətlərin irəli sürdükləri şəxslərin daxil edildiyi siyahıdan gizli 
səsvermə yolu ilə seçilir. Hər iştirakçı-dövlət öz vətəndaşları arasından yalnız bir nəfərin 
namizədliyini irəli surə bilər.  
3. İlk seçkilər bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən altı ay sonra keçirilir. Hər seçkinin 
keçirilməsinə, heç olmasa, üç ay qalmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi iştirakçı-
dövlətlərə iki ay müddətində öz namizədlərini təqdim etmək, təklifi ilə məktub göndərir. Baş 
katib namizədlikləri beləliklə irəli sürülmüş bütün şəxslərin əlifba sırası ilə siyahısını onların 
namizədliyini irəli sürmüş iştirakçı-dövlətlər göstərilməklə hazırlayır və bu siyahını iştirakçı-
dövlətlərə təqdim edir.  
4. Komitə üzvlərinin seçkisi İştirakçı-dövlətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin 
Birləşmiş Mİllətlər Təşkilatının Mərkəzi idarələrində çağırdığı iclasında keçirilir. İştirakçı-
dövlətlərin üçdə ikisinin yetərsay olduğu bu iclasda ən çox səs alan və iştirakçı-dövlətlərin 
iclasda və səsvermədə iştirak edən nümayəndələrinin mütləq əksəriyyətinin səsini qazanan 
namizədlər Komitəyə üzv seçilmiş sayılırlar.  
5. Komitə üzvləri dörd il müddətinə seçilir. Lakin ilk seçkilərdə seçilmiş doqquz üzvün 
səlahiyyət müddəti iki ildən sonra bitir; bu doqquz üzvün familiyası Komitə Sədrinin seçkilərdən 
dərhal sonra keçirdiyi püşk vasitəsilə müəyyən edilir.  
6. Komitənin əlavə beş üzvünün seçilməsi bu maddənin 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərinə müvafiq 
olaraq Konvensiyanı otuz beşinci dövlət təsdiq edəndən, yaxud ona qoşulandan sonra keçirilir. 
Beləliklə, seçilmiş əlavə üzvlərdən ikisinin səlahiyyət müddəti iki ildən sonra bitir; həmin 
üzvlərin familiyalarını püşk vasitəsilə Komitə Sədri müəyyən edir.  
7. Gözlənilməz vakansiyanı tutmaq üçün, eksperti Komitə üzvü funksiyalarına xitam vermiş 
iştirakçı-dövlət öz vətəndaşları arasından, Komitənin bəyənməsi şərtilə, yeni ekspert təyin edir.  
8. Komitə üzvləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vəsaitindən, Komitənin vəzifələrinin 
əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, Baş Məclis tərəfindən müəyyən edilmiş qayda və şərtlərlə Baş 
Məclisin təsdiq etdiyi haqq alırlar.  
9. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Komitənin bu Konvensiyaya müvafiq olaraq 
funksiyalarını səmərəli yerinə yetirməsi üçün lazımi sayda personal və maddi vəsait ayırır.  
 
Maddə 18 
1. İştirakçı-dövlətlər baxılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bu 
Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün gördükləri qanunvericilik və məhkəmə 
tədbirləri, inzibati və digər tədbirlər və bununla bağlı əldə edilmiş tərəqqi barəsində məruzələr 
təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər:  
a) maraqlı dövlət üçün bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən sonra bir il ərzində;  
b) ondan sonra, ən azı, dörd ildə bir dəfə və daha sonra Komitə tələb etdikdə.  
2. Məruzələrdə bu Konvensiyanın təəhhüdlərinin yerinə yetirilmə dərəcəsinə təsir göstərən 
amillər və çətinliklər göstərilə bilər.  
 
Maddə 19 
1. Komitə məxsusi prosedura qaydalarını müəyyən edir.  
2. Komitə iki il müddətinə vəzifəli şəxslərini seçir.  
 
Maddə 20 
1. Komitə bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə müvafiq olaraq təqdim edilən məruzələrə baxmaq 
üçün, adətən, iki həftədən çox davam etməyən iclaslar keçirir.  
2. Komitənin iclasları, bir qayda olaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi idarələrində, 
yaxud Komitənin müəyyən etdiyi hər hansı digər münasib yerdə keçirilir.  
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Maddə 21 
1. Komitə hər il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinə İqtisadi və Sosial Şura vasitəsilə 
öz fəaliyyəti haqqında məruzə təqdim edir və iştirakçı-dövlətlərdən aldığı məruzə və 
informasiyaların öyrənilməsi əsasında ümumi xarakterli təklif və tövsiyələr verə bilər. Bu cür 
ümumi xarakterli təklif və tövsiyələr iştirakçı-dövlətlərin qeydləri (əgər varsa) ilə yanaşı 
Komitənin məruzəsinə daxil edilir.  
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Komitənin məruzələrini məlumat üçün qadınların 
vəziyyətinə dair Komissiyaya göndərir.  
 
Maddə 22 
İxtisaslaşdırılmış idarələr bu Konvensiyanın onların fəaliyyət dairəsinə daxil olan müddəalarının 
yerinə yetirilməsi məsələlərinə baxılarkən təmsil olunmaq hüququna malikdir. Komitə 
ixtisaslaşdırılmış idarələrə Konvensiyanın onların fəaliyyət dairəsinə daxil olan sahələrdə yerinə 
yetirilməsi barədə məruzə təqdim olunmasını təklif edə bilər.  
 
VI HİSSƏ 
Maddə 23 
Bu Konvensiyada heç nə:  
a) iştirakçı-dövlətin qanunvericiliyində olan; yaxud  
b) həmin dövlət üçün qüvvədə olan hər hansı digər beynəlxalq konvensiyada, müqavilədə, yaxud 
sazişdə rast gəlinə bilən kişi və qadınların hüquq bərabərliyinə kömək edən müddəalara 
toxunmur.  
 
Maddə 24 
İştirakçı-dövlətlər bu Konvensiyada tanınan hüquqların tam gerçəkləşməsi uçun milli səviyyədə 
bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdələrinə götürürlər.  
 
Maddə 25 
1. Bu Konvensiya onu bütün dövlətlərin imzalaması uçun açıqdır.  
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın depozitarisi təyin edilir.  
3. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqetmə fərmanları saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.  
4. Bu Konvensiya bütün ölkələrin ona qoşulması uçun açıqdır. Qoşulma, qoşulma haqqında 
sənədin saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilməsi isə həyata 
keçirilir.  
 
Maddə 26 
1. Hər hansı iştirakçı-dövlət istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına yazılı 
məlumatla, bu Konvensiyaya yenidən baxılmasını xahiş edə bilər.  
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi hər hansı tədbirin görülməsini lazım saysa, bu 
xahiş barəsində məhz hansı tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi haqqında qərar qəbul edir.  
 
Maddə 27 
1. Bu Konvensiya iyirminci təsdiqetmə fərmanı, yaxud qoşulma haqqında sənəd saxlanmaq uçun 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil veriləndən sonra otuzuncu gün qüvvəyə 
minir.  
2. Bu Konvensiyanı iyirminci təsdiqetmə fərmanı, yaxud qoşulma haqqında sənəd saxlanmağa 
veriləndən sonra təsdiq edən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət uçun, o, həmin dövlət öz 
təsdiqetmə fərmanını, yaxud qoşulma haqqında sənədini saxlanmağa təhvil verəndən sonra 
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otuzuncu gün qüvvəyə minir.  
 
Maddə 28 
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi dövlətlərin təsdiq, yaxud qoşulma zamanı etdiyi 
qeyd-şərtlərin mətnlərini alır və bütün dövlətlərə göndərir.  
2. Bu Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrinə uyğun gəlməyən qeyd-şərtlərə yol verilmir.  
3. Qeyd-şərtlər istənilən vaxt Baş katibin adına göndərilmiş müvafiq bildirişlə geri götürülə bilər. 
Baş katib sonra bu haqda bütün iştirakçı-dövlətlərə xəbər verir. Belə bildiriş alındığı gündən 
qüvvəyə minir.  
 
Maddə 29 
1. Bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi barəsində iki, yaxud bir neçə iştirakçı-dövlət arasında 
danışıqlar yolu ilə həll edilməyən hər hansı mübahisə tərəflərdən birinin xahişi ilə arbitraj 
təhqiqatına verilir. Əkər arbitraj təhqiqatı haqqında ərizə veriləndən sonra altı ay ərzində tərəflər 
arbitraj təhqiqatının təşkili barəsində razılıq əldə edə bilməsələr, bu tərəflərdən hər hansı biri 
həmin mübahisəni Beynəlxalq Məhkəməyə Məhkəmənin Statusuna müvafiq ərizə ilə verə bilər.  
2. Hər bir iştirakçı-dövlət Konvensiyanı imzalayarkən, yaxud təsdiq edərkən, yaxud ona 
qoşularkən özünü bu maddənin 1-ci bəndindəki müddəalarla bağlı saymadığını bəyan edə bilər. 
Digər iştirakçı-dövlətlər bu cür qeyd-şərt qoymuş hər hansı iştirakçı-dövlət barəsində bu 
maddənin göstərilən bəndindən irəli gələn təəhhüdlər daşımırlar.  
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq qeyd-şərt qoymuş hər hansı iştirakçı-dövlət öz 
qeyd-şərtini istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildirişlə geri 
götürə bilər.  
 
Maddə 30 
Rus, ingilis, ərəb, ispan, Çin və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu 
Konvensiya saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.  
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı 
imzaladılar. 

 

Pekin Bəyannaməsi   

Pekin, 15 sentyabr 1995-ci il  

1. Biz, Qadınların məsələrinə dair 4-cü Ümumdünya konfransında iştirak edən ölkələr,  

2. Burada, Pekində, 1995-ci ilin sentyabr ayında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təsis 
olunmasının 50-ci ildönümündə yığışanlar,  

3. Bəşəriyyət naminə dünyanın bütün qadınları üçün bərabərlik, inkişaf və sülh məqsədlərinə nail 
olmağı tam qətiyyətlə qərara almış,  

4. Dünyanın bütün qadınlarının diləkləri ilə hesablaşaraq; və qadınların və onların vəzifələrinin 
və şəraitlərinin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, yol açan qadınlara haqq qazandıraraq, və dünya 
gənclərinin təcəssüm etdirdiyi ümüdlərlə ilhamlanaraq,  

5. Təsdiq edirik ki, son onillikdə qadınların vəziyyəti çox cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşmışdır, lakin bu inkişaf bərabər olmamışdır; kişi və qadın arasındakı qeyri-bərabərlik 
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əvvəlki kimi mövcuddur, əsas maneələr hələ də qalır və bu da bütün insanların rifahında özünü 
ciddi şəkildə göstərir,  

6. Eləcə də təsdiq edirik ki, dünya insanlarının çox hissəsinin, ələlxüsus qadınların və uşaqların 
yaşayışlarına təsir edən və yaranmasının səbəblərini həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq 
sahələrdə axtarılması vacib olan yoxsulluq bu vəziyyəti ağırlaşdırır,  

7. Bu məhdudiyyətləri və maneələri aradan qaldırmaq və beləliklədə bütün dünya qadınlarının 
bundan sonrakı vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və onların imkanlarını genişləndirmək işinə öz sözsüz 
tərəfdarlığımızı bəyan edirik və razılaşırıq ki, bu, növbəti yüzilliyə yeni naliyyətlərlə getməyimiz 
üçün, elə bu gün, təxirəsalınmaz, əzmlə, ümüd, əməkdaşlıq və həmrəylik ruhu ilə dolub daşan 
tədbirlər görülməlidir.  

Biz:  

8. Qadınların və kişilərin bərabərliyinə və insaniyyət ləyaqətinə və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsində, insan haqqları üzrə Ümumi Bəyannamədə və insan hüquqları 
sahəsində digər beynəlxalq sənədlərdə, xüsusilə də Qadınlara Münasibətdə Ayrı-Seçkiliyin 
Bütün Formalarının Aradan Qaldırılması haqqında Konvensiyada və Uşaq Hüquqlarına dair 
Konvensiyada, eləcədə Qadınlara qarşı Zorakılığın Aradan Qaldırılması haqqında Bəyannamədə 
və İnkişaf Hüquqlarına dair Bəyannamədə elan olunmuş digər məqsədlərə və prinsiplərə;  

9. Qadınların və qızların insan haqqlarının, ümumi insan haqqlarının və əsas azadlıqların 
ayrılmaz, tərkib və bölünməz hissəsi kimi tam həyata keçməsini təmin etməyə;  

10. Bərabərlik, inkişaf və sülh məqsədlərinə nail olmaq üçün, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
əvvəlki yüksək səviyyəli konfranslarında və görüşlərində - qadınların vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması üzrə 1985-ci ildə Nayrobidə, uşaqlar üzrə 1990-cı ildə Nyu-Yorkda, ətraf mühit 
və inkişaf üzrə 1992-ci ildə Rio-de-Caneyroda, insan haqqları üzrə 1993-cü ildə, Vyanada, əhali 
və inkişaf üzrə 1994-cü ildə Qahirədə və sosial inkişaf üzrə 1995-ci ildə Kopenhagendə - əldə 
edilmiş konsensusun və tərəqqiyə;  

11. Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsindəki Nayrobi perspektiv strategiyasının tam 
və effektiv həyata keçirilməsini təmin etməsinə;  

12. Fikir, vicdan, din və əqidə azadlığı hüquqları daxil olmaqla qadınların vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına və imkanlarının genişləndirilməsinə, beləliklədə, qadınların və kişilərin 
mənəvi, etik, ruhi və intelektual tələblərini fərdi və ya başqaları ilə birlikdə təmin olunmasına və 
bunun vasitəsi ilə onlara öz şəxsi arzularına müvafiq həyatlarını formalaşdırarkən cəmiyyətdə öz 
potensialını tam həyata keçməsinə şəraiti yaratmağa;  

öz tərəfdarlığımızı təsdiq edirik. Biz əminik ki:  

13. Qadınların imkanlarının genişləndirilməsi və onların bərabərlik əsasında, qərarların qəbul 
edilməsi prosesində iştirakını və hakimiyyətdə təmsil olunmaq çatmaq mümkünlüyü də daxil 
olmaqla, cəmiyyətin bütün sahələrində hərtərəfli iştirakı, bərabərlik, inkişaf və sülh məqsədlərinə 
çatmaqda başlıca əhəmiyyət daşıyır;  

14. Qadınların hüquqları insan hüquqlarıdır; 274  
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 15. Bərabər hüquqlar, imkanlar və vəsaitlərə əlçatma, kişilər və qadınlar arasında ailə 
borclarının bərabər bölünməsi və onlar arasında həmahəng əməkdaşlıq, onların və onların 
ailələrinin rifahı üçün, eləcə də demokratiyanın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıyır;  

16. Dayanıqlı iqtisadi artım, sosial inkişaf, ətraf mühitin qorunması və sosial ədalət əsasında 
yoxsulluğun aradan qaldırılması, qadınların iqtisadi və sosial inkişafa cəlb edilməsini, bərabər 
imkanlar qadınların və kişilərin aparıcı qüvvə və benefisiar kimi dayanıqlı inkişaf edən insanlara 
yönəldilmiş tam və bərabər hüquqlu iştirakını tələb edir;  

17. Sağlamlıqlarının, ələlxüsus onların fərdi fertilliyinin, bütün aspektlərinə nəzarətə bütün 
qadınların hüquqlarını dəqiq tanınması və təsdiq olunması onların imkanlarının genişlənməsində 
həlledici əhəmiyyət daşıyır;  

18. Yerli, reqional və qlobal səviyyədə əminamanlıq əldə oluna biləndir və idarəçilik işində, 
münaqişələrin nizamlanmasında və bütün səviyyələrdə sarsılmaz sülhün bərqərar olunmasına 
köməkliyində vacib qüvvə olan qadınların vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması ilə ayrılmaz surətdə 
bağlıdır;  

19. Qadınların hüquqlarının genişləndirilməsinə və vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına köməklik 
göstərən, gender aspektlərini nəzərə alan siyasəti və inkişaf sahələrindəki proqramları daxil 
etməklə, qadınların hər cür iştirakı ilə kəsərli, effektiv və qarşılıqlı tamamlanan strategiyalar və 
proqramlar hazırlamaq, həyata keçirmək və bütün səviyyələrdə onların həyata keçməsinə nəzarət 
etmək vacibdir;  

20. Mülki cəmiyyətin, xüsusi ilə qadın qruplarının və şəbəkə strukturlarının, digər qeyri-hökumət 
və icma təşkilatlarının, onların sərbəstliyinə tam hörmətlə yanaşmaqla hökumətlərlə 
əməkdaşlıqda iştirakı və bütün qüclərini səfərbər etməsi Fəaliyyət Platformasının həyata 
keçməsinin və onunla bağlı sonrakı fəaliyyətin vacib şərtidir;  

21. Fəaliyyət Platformasının həyata keçirilməsi, hökumətlər və beynəlxalq cəmiyyətlər 
tərəfindən öhdəliklər tələb edir. Hökumətlər və beynəlxalq cəmiyyətlər, Konfransda götürdükləri 
öhdəlikləri daxil olmaqla, öz praktiki tədbirlərə dair milli və beynəlxaiq öhdəlikləri ilə qadınların 
imkanlarının genişləndirilməsi və vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün təcili olaraq tədbirlərin 
görülməsinin zəruriliyini qəbul edir.  

22. İndiki yüzilliyin sonuna kimi qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsindəki Nayrobi 
perspektivli strategiyalarının məqsədlərinə nail olması üçün cəhdlərimizi və praktiki işlərimizi 
aktivləşdirək;  

23. Qadınlara və qızlara, bütün insan hüquqlarından və əsas azadlıqlardan tam istifadə etmək və 
bu haqqların və azadlıqların pozulmasına qarşı əməli tədbirlərin görülməsi üçün şəraiti təmin 
edək;  

24. Qadınlara və qızlara qarşı olan ayrı-seçkiliyin hər bir formasını aradan qaldırılması üçün 
bütün zəruri tədbirləri görək, kişilərin və qadınların arasındakı bərabərliyə, qadınların 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və onların haqqlarının genişləndirilməsinə nail olması yolunda 
yaranan bütün maneələri ləğv edək;  

25. Bərabərliyin nail olunmasının bütün cəhdlərində kişilərin hərtərəfli iştirakına müvəffəq olaq;  
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26. Məşğulluq daxil olmaqla, qadınların iqtisadi cəhətdən müstəqilliyinə nail olmağa köməklik 
göstərməyə, iqtisadi strukturların kökündən dəyişməsi, inkişafın ən vacib iştirakçıları kimi, bütün 
qadınlara, o, cümlədən kənd rayonlarında yaşıyan qadınlara, istehsal mənbələrinə, imkanlara və 
hökumət xidmətlərində bərabər mümkün şəraitin yaradılması əsasında, yoxsulluğun struktur 
şərtlənmiş səbəblərini aradan qaldırmaqla, qadınların çəkdiyi yoxsulluğun permanent və artan 
ağırlığına son qoyaq;  

27. Qızlara və qadınlara özəl təhsilini, daimi təhsili, savad və peşəkar hazırlığını və ilkin tibbi-
sanitar köməkliyi almaq üçün imkanları təqdim etmək şərti ilə, yenilməz iqtisadi artım da daxil 
olmaqla, insanlara yönəldilmiş dayanıqlı inkişafi həvəsləndirək;  

28. Qadınların sülh naminə hərəkatında oynadıqları aparıcı rolu qəbul edərək, qadınların 
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün sülhün bərqərar olması istiqamətində müsbət addımlar atmağa 
təşəbbüs etməyə, ciddi və effektiv beynəlxalq nəzarəti şəraitində ümumi və tam 
silahsızlaşdırmaya aktiv nail olmağa və nüvə silahsızlaşdırmağına və nüvə silahının bütün 
aspektlərdə yayılmasının qarşısını almağa imkan yaradan, nüvə sınaqlarını qadağan edən, hər 
şeyi əhatə edən universal və effektiv nəzarətə imkan yaradan müqavilənin təxirəsalınmaz 
bağlanmasına dair danışıqları dəstəkləyək;  

29. Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığın bütün formalarının qarşını alıb, aradan qaldıraq;  

30. Qadınlar və kişilər üçün təhsilə, tibbi yardıma və bu sahələrdə onlara bərabər münasibət 
bəslənməsinə şərait yaratmaq, qadınların cinsi və reproduktiv sağlamlığının yaxşılaşdırılmasını, 
eləcə də onların təhsil səviyyələrinin artmasına nail olaq;  

31. Qadınların və uşaqların bütün insan haqqlarını qorumağa və rəğbət qazandıraq;  

32. İrqi mənsubiyyət, yaş, dil, etnik mənsubiyyət, mədəniyyət, din, əlillik və ya yerli əhaliyə 
mənsubiyyət kimi faktorlara görə hüquqların genişləndirilməsinə və vəziyyətlərinin 
yaxşılaşdırılmasına mane olan əngəllər kompleksi ilə qarşılaşan bütün qadınlara və qızlara insan 
hüquqlarının və əsas azadlıqlarının tam müştərəkliyindən istifadə etməyə bərabər şəraitlərin 
təqdim olunması səylərini artıraq;  

33. Birinci növbədə qadınların və qızların mühafizəsi maraqlarında olan, humanitar hüquq daxil 
olmaqla, beynəlxalq hüquqa hörməti təmin edək;  

34. Bütün yaşlarda qızların və qadınların qabiliyyətlərinin maksimal inkişafına nail olaq, hamı 
üçün daha da mükəmməl dünyanın quruluşunda hərtərəfli və bərabər iştirakını təmin etməyə və 
inkişaf prosesində onların vəzifələrini artıraq.  

Biz qətiyyətlə hazırıq ki:  

35. Qadınların və qızların vəziyyətlərinin daha da yaxşılaşdırmaq vasitələrindən biri kimi, 
qadınlara, torpaq, kredit, elm və texnika, peşəkar hazırlıq, məlumat, kommunikasiya vasitələri və 
bazar daxil olmaqla, iqtisadi mənbələrə bərabər istifadə imkanı üçün şərait yaratmağı təmin 
edək, o cümlədən, bu mənbələrdən bərabər istifadə etməyi təmin etməklə, eyni zamanda 
beynəlxalq əməkdaşlığa şərait yaradaq;  

36. Beynəlxalq təşkilatlar və idarələr tərəfindən bütün səviyyələrdə ciddi tərəfdarlıq tələb edən 
Fəaliyyət Platformasının uğurla həyata keçməsini təmin edək. İqtisadi inkişaf, sosial inkişaf və 
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ətraf mühitin qorunması, bütün insanların yaşayış səviyyəsinin artırılmasına yönəldilmiş, 
səylərimizin əsasını təşkil edən, dayanaqlı inkişafın qarşılıqlı əlaqəli və bir birini tamamlayan 
komponentləri olduğuna tam əminik. Kasıbların, xüsusi ilə, kasıbçılıq şəraitində yaşayan 
qadınların, ekoloji mənbələrdən daimi istifadə hüquqlarıni tanımaq çərçivəsində, ədalətli sosial 
inkişaf dayanıqlı inkişafın vacib binövrəsidir. Biz, təsdiqləyirik ki, daimi binövrə əsasında sosial 
inkişafa və sosial ədalətə nail olmağa köməklik göstərmək üçün, dayanaqlı inkişaf kontekstində, 
hərtərəfli və fasiləsiz iqtisadi inkişaf vacibdir. Fəaliyyət platformasını uğurla həyata keçirmək 
üçün, eləcədə milli və beynəlxalq səviyyələrdə mənbələrin, həmçinin, qadınların vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə, çoxtərəfli, ikitərəfli və fərdi mənbələri daxil etməklə, bütün mövcud 
maliyyələşdirmə mexanizmlərini cəlb etməklə, inkişaf edən ölkələr üçün yeni və əlavə 
mənbələrin lazımi səviyyədə səfərbər olunması; milli, subregional, regional və beynəlxalq 
idarələrinin potensionalını gücləndirmək üçün maliyyə mənbələri; bərabər hüquqlara, bərabər 
vəzifələrə və bərabər imkanlara, eləcə də, qadın və kişilərin bütün milli, regional və beynəlxalq 
orqanlarda və siyasətin formalaşdırma prosesində bərabərhüquqlu iştirakına nail olma işinə 
sədaqət; və dünya qadınları qarşısında hesabatı təmin edən mexanizmlərin təsis olunmasını və ya 
bütün səviyyələrdə möhkəmləndirilməsini tələb edək;  

37. Beynəlxalq əməkdaşlıq və yardıma ehtiyacı olan, keçidli iqtisadiyyatı olan ölkələrdə 
Fəaliyyət Platformasını uğurla həyata keçməsini təmin edək;  

38. Bununla Biz, aşağıdakı Fəaliyyət Platformasını qəbul edirik və hökumətlər kimi öhdəlikdən 
çıxış edərək, həmin aspektlərin bütün proqram və strategiyamızda yerinə yetiriləcəyinə nəzarət 
etməyi öhdəmizə götürürük. Biz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sistemini, regional və 
beynəlxalq maliyyə idarələrini, digər müvafiq regional və beynəlxalq idarələrini və bütün 
qadınlar və kişiləri, eləcə də, onların müstəqilliyinə tam hörmət etməklə, qeyri-hökumət 
təşkilatlarını, və hökumətlərlə birgə əməkdaşlıq edən vətəndaş cəmiyyətinin bütün sektorlarını 
Fəaliyyət Platformasının həyata keçməsi üçün öz üzərlərinə öhdəliklərin götürməsinə və buna 
hərtərəfli şərait yaradılmasına təkidlə dəvət edirik. 
 

Kişilərə və Qadınlara Eyni Dəyərə Malik Əməyə Görə Bərabər  
Ödəniş Haqqında Konvensiya 

 
1951-ci il iyunun 29-da Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş konfransının otuz dördüncü 
sessiyasında qəbul edilmişdir  
QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ: 6-ci maddəyə müvafiq olaraq 23 may 1953-cü il 
B e y n ə l x a l q   Ə m ə k   T ə ş k i l a t ı n ı n   B a ş   k o n f r a n s ı,  
 
Beynəlxalq əmək bürosunün İnzibati şurası tərəfindən 1951-ci il iyunun 6-da Cenevrədə 
çağırılan otuz dördüncü sessiyasına t o p l a ş a r a q,  
 
sessiyanın gündəliyinin yeddinci bəndi olan kişilərə və qadınlara eyni dəyərə malik əməyə görə 
bərabər haqq ödənilməsi prinsipinə dair bir sıra təkliflər qəbul edilməsini q ə r a r a   a l a r a q,  
 
bu təkliflərə beynəlxalq konvensiya forması verməyi q ə r a r a   a l a r a q ,  
 
bu gün, min doqquz yüz əlli birinci il iyunun iyirmi doqquzunda bərabər ödəniş haqqında 1951-
ci il Konvensiyası adlandırıla biləcək aşağıdakı Konvesiyanı q ə b u l   e d i r:  
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Maddə 1  
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:  
a) «ödəniş» termininə adi, əsas, yaxud minimal əmək haqqı, yaxud adi, əsas, yaxud minimal 
maaş və sahibkarın əməkçiyə birbaşa, yaxud dolayışı ilə, pulla, yaxud natura ilə ödədiyi haqq 
daxildir;  
b) «kişilərə və qadınlara eyni dəyərə malik əməyə görə bərabər ödəniş» termininə cinsi əlamətə 
görə ayrı-seçkilik qoyulmaması ilə müəyyənləşdirilən maaş dərəcəsi daxildir.  

Maddə 2  

1. Təşkilatın hər bir üzvü qüvvədə olan maaş dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi üsullarına 
müvafiq vasitələrin köməyi ilə bütün əməkçilər barəsində kişilərə və qadınlana eyni dəyərə 
əməyə görə bərabər ödəniş prinsipini təşviq və bu üsullara uyğun gəldiyi dərəcədə təmin edir.  
2. Bu prinsip aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilər:  
a) milli qanunvericiliklə;  
b) qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən, yaxud etiraf edilən ödənişi təyinetmə sistemi ilə;  
c) sahibkarlar və zəhmətkeşlər arasında kollektiv müqavilələrlə; d) bu müxtəlif üsulların 
birləşdirilməsi ilə.   

Maddə 3  

1. Bu fəaliyyət bu Konvensiyanın müddəalarının tətbiqinə yardım göstərdiyi təqdirdə, müxtəlif 
vəzifələrin yerinə yetirilmiş iş əsasında obyektiv qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər görüləcəkdir.  
2. Bu qiymətləndirmə üsulları, maaş dərəcələri səlahiyyətli hakimiyyət orqanları tərəfindən, 
yaxud kollektiv müqavilələrlə müəyyən edildiyi hallarda, belə müqavilələrdə iştirak edən 
tərəflərin qərar obyekti ola bilər.  
3. Maaş dərəcələri arasındakı cinsə görə fərqdən asılı olmayaraq, icra edilən işin belə obyektiv 
qiymətləndirilməsindən irəli gələn müvafiq fərq kişilərə və qadınlara eyni dəyərə malik əməyə 
görə bərabər ödəniş prinsipinə zidd sayılmır.  

Maddə 4  

Təşkilatın hər bir üzvü bu Konvensiyanın müddəalarını həyata keçirmək məqsədilə sahibkarların 
və zəhmətkeşlərin maraqlı təşkilatları ilə lazımi qaydada əməkdaşlıq edirlər.  

Maddə 5  

Bu Konvensiyanın təsdiq edilməsi haqqında sənədlər qeydiyyatdan keçirilmək üçün Beynəlxalq 
əmək bürosunun Baş direktoruna gəndərilir.  

Maddə 6  

1. Bu Konvensiya yalnız Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təsdiqetmə haqqında sənədlərini Baş 
direktorun qeydiyyatdan keçirdiyi üzvləri üçün məcburidir.  
2. O, Baş direktor Tçşkilatın iki Üzvünün təsdiqetmə haqqında sənədini qeydiyyatdan keçirəndən 
on iki ay sonra qüvvəyə minir.  
3. Sonralar bu Konvensiya hər bir Təşkilat üzvü barəsində onun təsdiqetmə haqqında sənədinin 
qeydiyyatdan keçirildiyi tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.  
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Maddə 7  

1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin 35-ci maddəsinin 2-ci bəndinin müvafiq olaraq 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş direktoruna göndərilən bəyanatlarda aşağıdakılar 
göstərilməlidir:  
a) maraqlı Təşkilatın Üzvünün bu Konvensiyanın müddəalarını dəyişimədən tətbiq etməyi 
öhdəsinə götürdüyü ərazilər;  
b) onun bu Konvensiyanın müddəalarını dəyişikliklərlə tətbiq etməyi öhdəsinə götürdüyü 
ərazilər və bu dəyişikliklərin təfərrüatı;  
c) Konvensiyanın tətbiq edilməyəcəyi ərazilər və tətbiq edilməmənin səbəbləri;  
d) qərarını vəziyyətə gələcəkdə baxılmasına qədər dayandırdığı ərazilər.  
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin a) və b) yarımbəndlərində xatırlanantəəhhüdlər təsdiqetmənin 
ayrılmaz hissəsi sayılacaq və onunla eyni nəticəli olacaqdır.  
3. Təşkilatın hər hansı üzvü yeni bəyanatla bundan əvvəlki bəyanatının bütün, yaxud bu 
maddənin 1-ci bəndinin b), s) və d) yarımbəndləri barəsindəki qeyd-şərtlərindən imtina edə bilər.  
4. Təşkilatın hər hansı üzvü 9-cu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, bu Konvensiyanın 
denonsasiya edilə biləcəyi dövrlər ərzində Baş direktora hər hansı əvvəlki bəyanatlarının 
şərtlərini hər hansı digər münasibətlərlə dəyişdirən və müəyyən ərazilərdəki cari vəziyyəti 
bildirən yeni bəyanat göndərə bilər.  

Maddə 8  

1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin 35-ci maddəsinin 4-ci və 5-ci bəndlərinə 
müvafiq olaraq, Beynəlxalq əmək bürosunun Baş direktoruna göndərilən bəyanatlarda bu 
Konvensiyanın müddəalarının məlum ərazidə dəyişikliklə, yaxud dəyişilmədən tətbiq ediləcəyi 
göstərilir; əgər bəyanatda Konvensiyanın müddəalarının dəyişdirilmək şərtilə tətbiq ediləcəyi 
göstərilərsə, bu dəyişikliklərin nədən ibarət olduğu dəqiqləşdirilməlidir.  
2. Təşkilatın müvafiq üzvü, yaxud üzvləri və ya beynəlxalq hakimiyyət orqanları yeni bəyanatla 
hər hansı əvvəlki bəyanatlarında qeyd edilmiş dəyişdirmə hüququndan tam, yaxud qismən imtina 
edə bilər.  
3. Təşkilatın müvafiq üzvü, yaxud üzvləri və ya beynəlxalq hakimiyyət orqanları 9-cu maddənin 
müddəalarına müvafiq olaraq, Konvensiyanın denonsasiya edilə biləcəyi dövrlərdə Baş direktora 
hər hansı əvvəlki bəyanatının şərtlərini hər hansı digər münasibətlə dəyişdirən və bu 
Konvensiyanın tətbiqinin mövcud vəziyyəti barədə məlumat verən yeni bəyanat göndərə bilər.  

Maddə 9  

1. Bu Kovensiyanın təsdiq etmiş hər hansı Təşkilat Üzvü, o ilkin qüvvəyə mindiyi vaxtdan on 
illik dövr qurtardıqdan sonra, onu Beynəlxalq əmək bürosunun Baş direktoruna göndərilmiş və 
qeydiyyatdan keçirilmiş aktla denonsasiya edə bilər. Denonsasiya, denonsasiya haqqında akt 
qeydiyyatdan keçirildikdən bir il sonra qüvvəyə minir.  
2. Əvvəlki bənddə xatırlanan on illik dövr qurtardıqdan sonrakı bir il ərzində özünün bu 
maddədə nəzərdə tutulan denonsasiya hüququndan istifadə etməyən bu Konvensiyanı təsdiq 
etmiş hər bir Təşkilat Üzvü sonrakı on illik dövrdə bu Konvensiya ilə bağlı olur və sonralar hər 
on illik dövr qurtardıqda, bu maddədə müəyyən edilmiş qaydada onu denonsasiya edə bilər.  
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Maddə 10  

1. Beynəlxalq əmək bürosunun Baş direktoru Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bütün üzvlərinə 
bütün təsdiqetmə sənədlərinin qeydiyyatdan keçirilməsi, Təşkilat Üzvlərindən aldığı denonsasiya 
aktları barədə xəbər verir.  
2. Baş direktor aldığı ikinci təsdiqetmə sənədini qeydiyyatdan keçirməsini Təşkilat Üzvlərinə 
xəbər verərkən, Təşkilat Üzvlərinin diqqətini bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixə cəlb 
edir.  

Maddə 11  

Beynəlxalq əmək bürosunun Baş direktoru Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci 
maddəsinə müvafiq olaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə əvvəlki maddələrin 
müddəalarına uyğun olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi bütün təsdiqetmə sənədləri, bəyanatlar və 
denonsasiya haqqında aktlar barədə tam məlumat göndərir.  

Maddə 12  

Beynəlxal əmək bürosunun İnzibati Şurası lazım saydığı hər dəfə Baş konfransa bu 
Konvensiyanın tətbiqi haqqında məruzə təqdim edir və Konvensiyaya tam, yaxud qismən 
yenidən baxılması məsələsinin gündəliyi salınıb-salınmamasını həll edir.  

Maddə 13  

1. Konfrans bu Konvensiyanı tam, yaxud qismən yenidən baxılması əsasında yeni Konvensiya 
qəbul edərsə və yaxud yeni Konvensiyada başqa cür nəzərdə tutulmamışsa, onda:  
a) yeni, dəyişdirilmiş Konvensiyanın hər hansı Təşkilatın Üzvünün təsdiq etməsi ilə qüvvəyə 
minməsi 9-cu maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, bu Konvensiyanın avtomatik surətdə 
dərhal denonsasiyasına səbəb olacaq  
b) yeni, dəyişdirilmiş Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən bu Konvensiya, Təşkilat 
Üzvlərinin onu təsdiq etməsi üçün bağlıdır.  
2. Bu Konvensiya, hər halda, onu forma və məzmunca təsdiq etmiş, yeni-dəyişdirilmiş 
Konvensiyanı isə təsdiq etməmiş dövlətlər üçün qüvvədə qalır.  

Maddə 14  

Bu Konvensiyanın fransız və ingilis dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.  
 
Yuxarıda gətirilən mətn Konvensiyanın Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Baş konfransının Cenevrədə 
keçirilmiş və 1951-ci il iyunun iyirmi doqquzunda başa çatmış otuz dördüncü sessiyasında 
lazımi qaydada qəbul edilmiş əsl mətndir.  
 
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, bu Konvensiya 1951-ci il avqustun ikisində imzalandı. 
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Ölkə Üzrə Son Xəbərlər 
 

 
Azərbaycanın regionlarında qadın hüquqları və gender bərabərliyi üzrə 

İnformasiyanın yayılması 
 

          “Qadın və Müasir Dünya” Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi 
”Azərbaycanın regionlarında qadın hüquqları və gender bərabərliyi üzrə 
informasiyanın yayılması” layihəsini Şirvan regionunun 3 rayonunda Şamaxı, 
Ağsu və Qobustan rayonlarında həyata keçirmiş,layihə başa çatmaq 
üzrədir.Biz gender bərabərliyinin saxlanılması,bütün proqram və layihələrin 
hazırlanması və müddətində bu layihə və proqramlar haqqında qadınları geniş 
informasiya ilə təmin olunmasını diqqət yetiririk.Bu məsələ həmişə diqqət 

mərkəzindədir(bizim işçi heyətimizin 80% qadındır). Layihədə hər rayondan 25 qadının iştirakı 
planlaşdırılmışdır və 25 qadın müxtəlif təşəbbüs qruplarından seçilmişdir.Layihə iştirakçıları 
müəyyən edilmiş müddətə qədər təqdim edilmiş ərizə forması əsasında kondinatorlar,jurnalist və 
insan hüquqları üzrə ekspertdən ibarət xüsusi komisiya tərəfindən seçilmişdir.Təcrübəli 
treynerlər dəvət olunmuşdur. Müvafiq layihənin əsas məqsədi gənc qadın liderlərin və qadın 
hüquq müdafiəçilərin iştirakı ilə 2 günlük tədris sesiyasının keçirilməsi olmuşdurLayihə 
çərçivəsində növbəti sahələr üzrə iştirakçıların tədrisi nəzərdə tutulurdu; - Kənd icmalarında 
gender mədəniyyətinin artırılması və regionlarda qadınların inkişafına dair məlumatlandırılma 
kompaniyasının keçirilməsi. Şirvan regionundan olan marginallaşmış qadınların ictimai 
həyatda  aktivliyinin gücləndirilməsi üçün bu qadın qrupları arasında sərbəst informasiya əldə 
etməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması.    
         Gender bərabərliyi haqqında çap materiallarının hazırlanması və kənd icmaları arasında 
yayılması.-Azərbaycan regionlarında xüsusən də kənd icmalarında qadın hüquqları mühafizəsi 
haqqında məlumatın təkminləşdirilməsinə yardım etməkBu layihənin həyata keçirilməsi layihə 
iştirakçılarına əldə etdikləri biliklər hesabına öz rayonlarında qadınları məlumatlandırmaq və 
aktivləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcək.Bundan 
əlavə,layihə gender bərabərliyi,insan hüquqları və qadın hüquqları məsələləri sahəsində 
iştirakçılar arasında gələcək əmakdaşlıq,bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə əlaqələrin 
qurulmasına imkan verəcək. Tadris kursunun aparılmasında intiraktiv təlim metodlarından 
istifadə edilmiş,rol oyunlar kiçik qruplarda iş aparılmış,birlikdə əməkdaşlığa  əsaslanan gələcək 
fəaliyət və layihələr planlaşdırılmasi nəzərdə tutulmuşdur.Tədris kursunun aparılması zamanı 
müxtəlif tematik vasitələrdən istifadə edilmişdir.Azərbaycanin demakrətik inkişaf yolunda 
dayanan ciddi maniələrdən biri qadinlara qarşı diskriminasiyaya münasibətinin xüsusilə də 
regionlarda mövcud olmasıdır.Azərbaycanda qadınlara qarşı bu cür münasibət uzun müddət 
ərzində formalaşmişdır.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası əsasinda qadinlara verilmiş 
hüquq və azadlıqlara baxmayaraq,onlar bizim cəmiyyətdə gedan siyasi,sosial və iqtisadi 
proseslər nəticəsində məhdudlaşdərılır.İnsan hüquqlarını yalnız bir hüquqi sənədlə müdafiə 
etmək qeyri-mümkündür.Bu layihə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “cəmiyyətdə 
həm qadın həm də kişilərin inkişafı üçün bərabər şərait yaradılmalı və qadın hüquq və 
azadlıqlarına hörmət artırılmalıdır” maddəsinin təcrübədə real həyata keçirilməsinə yardımçı 
olacaq. 
Şamaxı şəhəri Qadın və Müasir Dünya Mərkəzi. 
 
 
 



50 

 

Tovuzda qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 
keçirilən görüşdə də vəziyyət müzakirə edilib. 

 
          Azərbaycanda qadınların əksəriyyətinin öz 
hüquqlarını bilməməsi və dövlətin verdiyi 
imkanlardan yararlanmağı bacarmaması məişət 
zorakılığına və qadın hüquqlarının pozulmasına 
səbəb olur. Tovuzda bu məsələlərin müzakirə  
olundugu tədbir keçirilib. 
          Gənclərin tibbi müayinədən keçərək ailə 
qurmaqları, ailə qurmadan öncə nikah müqaviləsi 
imzalayaraq nikaha girmələrinin vacibliyi xüsusi 
vurğulandı. Qızların erkən yaşda ailə qurmalarına 
toxunan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət
Qəhramanova bu məsələdə  ananın üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü bildirdi. Millət vəkili 
Qənirə Paşayeva isə qadınların ümumiyyətlə hər bir sahədə, eləcə də dövlətin idarə olunmasında da 
fəal iştirakı vacib olduğunu bildirib.  
 
 

Binəqədidə qadınlar mükafatlandırılıb 

           Bu gün Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətində
(RİH) 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə
tədbir keçirilib. RİH-in ictimai və siyasi təşkilatlarla iş
üzrə şöbəsinin müdiri Natiq Əliyevin Lent.az-a verdiyi
məlumata görə, qadınları təbrik edən RİH başçısı Alı
Qocayev bu gün əldə olunan uğurların, respublikanın
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatında qazanılan
nailiyyətlər qadınların rolunun əvəzsiz olduğunu
vurğulayıb. Azərbaycan qadınlarının ölkənin
inkişafındakı danılmaz xidmətlərini diqqətə çatdıran
Alı Qocayev bu sırada Heydər Əliyev Fondunun

prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyevanı nümunə kimi göstərib. Tədbirdə çıxış edən YAP 
Binəqədi Rayon Təşkilatının sədri Nəbi Xəlilov, qadınlar şurasının sədri Məlahət İbrahimova, Milli 
Qəhrəman, şəhid anası Salatın Hümbətova və digərləri qadınlara göstərilən dövlət qayğısından 
məmnun olduqlarının bildiriblər. Sonda rayonun ictimai-sosial həyatında fəallıq göstərən 55 qadın 
RİH tərəfindən mükafatlandırılıb.  
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Azərbaycanda 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü qeyd olunur. 

          8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü Klara 
Setkinin təklifi ilə 1910-cu ildə sosialist qadınların 
Kopenhagendə keçirilən II beynəlxalq konfransında 
təsis olunub. Mahiyyət etibarilə bu gün qadınların 
ictimai-siyasi, iqtisadi bərabərlik, öz hüquqları uğrunda 
mübarizədə həmrəylik günü kimi yaradılıb. Dünyanın 
bir çox ölkələrində 8 Mart məhz çalışan, əməkçi 
qadınların günü kimi qeyd olunur.  İlk dəfə 1911-ci ildə 
Almaniya, Avstriya, İsveçrə və Danimarkada, 1913-cü 
ildə isə Rusiyada bu gün qeyd edilməyə 
başlanılıb. 1975-ci ildə BMT tərəfindən 8 Mart 
Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi elan edilib.  
Azərbaycanda bu bayram 1917-ci ildən mütəmadi qeyd 
edilməyə başlanılıb. 1998-ci ildə Azərbaycanda Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də 
yaradılıb. Azərbaycan həm də Avropa Şurasının qadınlarla bağlı bürosunda təmsil olunur, BMT-
nin qadın məsələləri üzrə komissiyasının tam hüquqlu üzvüdür. 1995-ci ildən isə ölkəmiz
qadınlara qarşı münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında
beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Rəsmi statistikalara görə, ölkədə səhiyyə sahəsində çalışanların
70, təhsil işçilərinin isə 69 faizi qadınlardır. Azərbaycan Milli Məclisinin 14 qadın üzvü var.
Ölkədə bir komitə sədri, Ombudsman, nazir müavinləri, icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri,
QHT və KİV rəhbərləri olan qadınlar var. 8 Mart-Beynəlxalq Qadınlar günü Azərbaycanda qeyri-
iş günü elan olunub.  
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Beynəlxalq Təcrübə 
 
 
                    Avropa Birliyinin Prezidenti də, Xarici İşlər Naziri də Qadın ola bilər.................    
 
          Avropa Birliyinə prezidentlik uğrunda mübarizədə yeni namizəd peyda olub. Bu, 
Latviyanın keçmiş prezidenti Vayre Vike Freyberqdir. Buna qədər prezidentlik uğrunda yarışda 
daha çox Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Toni Bleyerin şansı yüksək qiymətləndirilirdi. 
Ancaq namizədlərin sayı artdıqca Bleyerin şansı xeyli azalır. Beləliklə, Avropa Birliyinin 
prezidentliyi uğrunda yarışda 5 namizəd iştirak edir, bunlardan 4-ü kişi, 1-i qadındır. Avropa 
Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinini analitiki Petr Kaçinski Latviyanın eks-prezidentinin kişi 
namizədlərlə mübarizədə şansının az olmadığı qənaətindədir: "Vayre Vike Freyberq danışıqlarda 
güclü xanım siyasətçi kimi özünü göstərib, xarici dilləri mükəmməl bilir, liderlik xüsusiyyətinə 
malikdir, ən əsası - Avropa Birliyinin siyasi dairələrində nüfuz sahibidir". Avropa Birliyinin 
xarici işlər naziri uğrunda yarışa da yeni namizədlər qatılıb. Bu, Avstriyanın keçmiş xarici işlər 
naziri Ursula Plasnik və Yunanıstanın təhsil naziri və keçmişdə Avropa Birliyinin komissarı 
vəzifəsində çalışmış Anna Diamantopuludur. Göründüyü kimi, xarici işlər naziri postu uğrunda 
mübarizəyə də iki xanım namizəd qatılıb. Bəzi ekspertlər bu amili Avropada gender balansının 
qorunmasıyla izah edirlər. Yəni Avropa Birliyi ölkələri qadınlara verdiyi önəmə əməldə də riayət 
etməli, hakimiyyəti zərif cinsin nümayəndələriylə bölüşməlidirlər. Hazırda Avropa Birliyinin 27 
komissarı arasında 3 qadın var. Yeri gəlmişkən, Avropanın ümumi ordusunun yaradılması təklifi 
ortaya atılıb. Bunu İtaliyanın xarici işlər naziri Franko Frattini açıqlayıb. O, bu yeni təkliflə 
Avropa Birliyinin noyabrda keçiriləcək sammitində çıxış edəcəyini deyib. İtaliyalı nazirin 
sözlərinə görə, Lissabon müqaviləsinin qüvvəyə minməsi Avropa Birliyi ölkələrinin hərbi 
qüvvələrini birləşdirməsi zərurətini artırıb. Gömrük maneələrinin ortadan qaldırılması və avroya 
keçidlə Avropada inteqrasiyanın sürətləndiyini deyən F.Frattini bu prosesin ümumi müdafiə 
siyasətinin formalaşdırılmasına yol açdığını vurğulayıb. İtaliyanın xarici işlər naziri istəyini belə 
əsaslandırıb: "ABŞ və Çin böyük ikiliyi formalaşdırarlarsa, bu, yeni strateyi birliyin yaranmasına 
yol açacaq. Yəni Atlantik birliyi Sakit okean birliyi ilə əvəz edilə bilər. Bu halda Avropa 
Birliyinin oyundankənar vəziyyətə düşəcəyi ehtimalı böyükdür. Ona görə də Avropa Birliyi 
bütün imkanlarını səfərbər edərək bir güc şəklində ortaya çıxmalıdır. Yalnız onda Avropa Birliyi 
ilə hesablaşa bilərlər". 

 
20 Fevral dünyada sosial ədalət günüdür.  

          20 fevral bütün dünyada Sosial Ədalət günü kimi qeyd edilir. Bu gün BMT Baş 
Assambleyası tərəfindən “dünya ictimaiyyətinin yoxsulluqla mübarizə işində səylərini artırmaq 
və dünyada hər kəs üçün iş yerləri, gender bərabərliyi və insan hüquqların hörmətə nail olmaq” 
məqsədilə yaradılıb. BMT-nin baş katibi Pan Gi Mun Dünya Sosial Ədalət Günü ilə bağlı 
müraciətində bildirib ki, sosial ədalət bərabərlik, ədalət, müxtəlifliyə hörmət, sosial müdafiə 
dəyərləri və iş yerləri də daxil olmaqla, həyatın bütün sahələrində insan hüquqlarının yerinə 
yetirilməsi üzərində qurulub. Yoxsulluq və işsizliyin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına şərait 
yaradan qlobal maliyyə böhranının acı nəticələri ilə üzləşdiyimizdən bu məqsədlər həmişəkindən 
daha mühümdür. BMT Baş Assambleyasının Sosial Ədalət anlayışına daxil etdiyi əsas prinsiplər 
bu gün Azərbaycanda tam şəkildə təmin edilib. Görülən tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə əhalinin 
yoxsulluq həddi ildən-ilə azalır. Altı il bundan əvvəl Azərbaycan vətəndaşlarının təxminən 50 
faizə yaxını yoxsulluq səviyyəsində yaşayırdı, bu gün bu göstərici 11 faiz təşkil edir. Əgər 2008-
ci ilin yekunları ilə müqayisə etsək, görərik ki, ötən il yoxsulluq 13,2 faizdən 11 faizə düşüb. Bu 
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göstərici onu göstərir ki, hətta böhranlı ildə Azərbaycanda yoxsulluğa qarşı çox ciddi mübarizə 
aparılıb və bu mübarizənin praktik nəticələri var. Sosial Ədalət anlayışına daxil edilən daha bir 
məsələ insanların iş yerləri ilə təmin edilməsidir. Ölkəmizdə işsizliklə bağlı əsas məsələlər 
demək olar həll olunub. Ötən il 74 min, son 6 ildə isə 840 min yeni iş yeri açılıb. Bununla da bu 
böyük sosial bəla müsbət həllini tapıb. Azərbaycanda gender bərabərliyinə, qadınların 
cəmiyyətdə fəal mövqe tutmalarına da böyük diqqət yetirilir. Ölkə Konstitusiyasında cəmiyyətdə 
cinslər arasında qeyri-bərabərliyin ləğv edilməsi, qadınlarla kişilərə bərabər hüquq və 
azadlıqların verilməsi əks olunub. Azərbaycan BMT-nin /Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında/, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının /Bərabər əməyə görə 
kişi və qadınların bərabər mükafatlandırılması haqqında/, /Anaların mühafizəsi haqqında/ 
konvensiyalarını dəstəkləyib, 4-cü Pekin Dünya Qadınlar Konfransının fəaliyyət platformasına 
qoşulub, Avropa Sosial Xartiyasını tanıyıb. İnsan hüquqularına gəlincə isə Azərbaycanda dövlət 
quruculuğu və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində səylərin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin 
əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilib. Ölkəmiz insan hüquqları sahəsində fəaliyyət 
göstərən nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı inkişaf etdirib, insan hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsində onlarla beynəlxalq sənədə tərəfdar çıxıb və bu sahədə beynəlxalq 
öhdəliklərin həyata keçirilməsində mühüm nailiyyətlər qazanıb. Azərbaycan Prezidentinin 1998-
ci il 18 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunan insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət 
proqramı çərçivəsində qanunvericilik və institusional islahatlar həyata keçirilib. Demokratik 
ədalət mühakiməsi prinsiplərinə əsaslanan yeni məhkəmə sistemi, konstitusiya nəzarəti, insan 
hüquqları üzrə müvəkkil kimi yeni təsisatlar yaradılıb, hüquq-mühafizə fəaliyyəti 
təkmilləşdirilib, qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti 
genişlənib, insan hüquqlarının təmini sahəsində effektiv müdafiə mexanizmləri formalaşdırılıb. 
Hazırda Azərbaycanın daxil olduğu yeni inkişaf mərhələsi insan hüquqlarının müdafiəsi 
sahəsində aparılan ardıcıl islahatların davam etdirilməsini şərtləndirir. Ölkəmizdə gedən sürətli 
iqtisadi inkişaf isə bu prosesin daha uğurlu alınmasında əsas qüvvə kimi çıxış edəcək.  
 

8 Martın bayram edilməsinə etiraz edənlər də var 

 
          8 Mart bayramı bütün dünyada Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi 
qeyd olunur. Lakin bu bayramın tərəfdarları ilə yanaşı, onu qəbul 
etməyənlər də var. Belə ki, Almaniyanın qadın hüquqları üzrə 
hərəkatının ən tanınmış simalarından olan Alisa Şvarçer Beyənxalq 
Qadınlar Gününün ləğv edilməsini təklif edib. O, “Frankfurter 
Rundschau” qəzetinə verdiyi müsahibəsində məsələyə belə münasibət 
bildirib: “8 Mart Almaniya Demokratik Respublikası dövründən 

qalmış “soializmin qalığı”dır və o, müasir qadınların öz hüquqları uğrunda mübarizədə 
rastlaşdıqları çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə heç cür kömək etmir”. 
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Mənbələr:   
www.gender-az.org  
www.mqfxeber.az  
www.apa.az  
www.lent.az  
www.xazar.tv 
www.kaspi.az   
www.aztv.az 
www.xalqqazeti.com  
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