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«Ey  səhabələrim  və  ümmətim,  övladlarınızın  arasında  eyni  cür  davranın.  Mən 
övladlardan birini üstün tutsaydım, qadını daha üstün qəbul edər və onları seçərdimʺ. 

 
Həzrəti Muhəmməd 

 
Mütərəqqi dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir dövrdə hər bir ölkədə insan hüquqlarının ən 

başlıca komponentlərindən biri olan gender tarazlığının təmin olunmasına nail olunmadan, o 
cümlədən bu sahədə mövcud olan problemlərin həlli istiqamətində məqsədyönlü və davamlı addımlar 
atmadan ölkədə düzgün vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, davamlı sosial və sosial-iqtisadi inkişafa nail 
olunması mümkün deyildir. 

BMT-nin gender bərabərliyinin inkişafına insan hüquqları baxımından yanaşması maraq 
doğurur. 1976-cı ildə BMT-nin təsis etdiyi qadınlarln maraqlarına cavab verən inkişaf fondu 
(YUNİFEM) qadın hüquqlarının genişlənməsi və gender bərabərliyinin təmin edilməsi sahəsində 
göstərdiyi səylərə insan hüquqlarına əsaslanan yanaşmanı əlavə etdi. 1 

1990-cı ildən etibarən beynəlxalq təşkilatlar və inkşaf etmiş ölkələr gender probleminin və 
gender bərabərliyinin qorunması istiqamətində fəal proqramlar həyata keçirməyə başladılar. Əgər 
1990-cü illərə qədər inkişafa yardım sahəsində qadın məsələlərinə ayrıca bir sahə kimi birtərəfli 
foromada baxılırdısa, 1990-cı ildən sonra problemin həllinə kompleks yanaşılmağa 
başlanıldı.Təsadüfi deyil ki, BMT hələ keçən əsrin ortalarında (29 iyun 1951-ci il) Cenevrədə 
«Bərabər dəyərli əməyə görə kişilərə və qadınlara bərabər haqq verilməsi haqqında Konvensiya» 
qəbul edilib. Konvensiyanın 2 maddəsinin birinci bəndində belə bir fikir ifadə olunub: «Təşkilatın hər 
bir üzvü haqq maaşlarının müəyyən edilməsinin qüvvədə olan üsullarına müvafiq vasitələrin köməyi 
ilə, göstərilən üsullarla uzlaşan səviyyədə bərabər dəyərli əməyə görə kişilərə və qadınlara bərabər 
haqq verilməsi prinsipini həvəsləndirir və bütün əməkçilərə tətbiq edilməsini təmin edir. 2 

Hazırda gender problemi və gender bərabərliyinin təmin olunması dünyanın bir çox 
ölkələrində aktual problemlər sırasında durur. Bu, ilk növbədə iqtisadi və sosial sferada gender 
bərabərsizliyi amilinin insan resurslarının keyfiyyətinin pisləşməsindən irəli gəlir. Belə ki, problemin 
ciddi xarakter alması sosial-iqtisadi tərəqqiyə maneə törədir, insan kapitalının inkişafında mövcud 
sistemin səmərəliliyini aşağı salır və nəhayət, cəmiyyətdə sosial ədalətsizliyin dərinləşməsinə səbəb 
olur. 

Qeyd olunan məsələnin postsovet ölkələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün 
əhəmiyyəti isə daha böyükdür. Belə ki, yeni siyasi və iqtisadi sistemə transformasiya prosesləri 
nəticəsində bu ölkələrdə sosial-iqtisadi durumun pisləşməsi, xüsusilə də onların ağır sosial 
problemlərlə qarşılaşması əlaqədar insan hüquqları, o cümlədən gender tarazlığının təmin olunması 
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sahəsində böhranlı vəziyyət yaranmışdır. 
Hamı bilir ki, cəmiyyətin yaradıcısı olan insan bioloji faktor kimi qadın və kişi cinslərindən 

ibarətdir. Tarix boyu da hər bir xalq öz adət-ənənələrinə, mədəniyyətinə, milli dəyərlərinə uyğun 
qadın və kişiləri müəyyən xarakter və keyfiyyətlərlə bir-birindən ayırmışdı. Azərbaycan xalqı da 
bunlardan kənarda qalmamışdı. Ancan onu da vurğulamaq lazımdır ki, cəmiyyət durmadan inkişaf 
edir və bu inkişaf zəminində qadın və kişilərin fəaliyyət səviyyəsi, qabiliyyəti, bacarığı və s. də 
dəyişir.  

Şübhəsiz ki, ölkədə gender tarazlığının təmin olunması bilavasitə ictimai maliyyə fondlarının 
dəstəyi olmadan mümkün deyil. Belə ki, dünya təcrübəsinə görə dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar 
dövlət fondlarının, bələdiyyə büdcəsi və fondlarının idarə olunmasında gender aspektinin nəzərə 
alınması öndə durur. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələr 1999-cu ildən 
fəaliyyət göstərir və hazırda yenicə qurulmaqda olan bələdiyyə maliyyəsi sahəsində ciddi problemlər 
mövcuddur. Lakin, dövlət tərəfindən davamlı olaraq icra hakimiyyətinə məxsus səlahiyyət və 
vəzifələrin tədricən bələdiyyələrə ötürülməsi, o cümlədən fiskal desentralizasiya islahatları prioritet 
səviyyəyə qaldırılmışdır. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə maliyyəsinin idarə 
olunmasında gender aspektlərinin nəzərə alınmasının önə çəkilməsi ümumilikdə insan hüquqlarının 
qorunması istiqamətində, o cümlədən gender tarazlığının təmin olunması problemlərinin həllində 
vacib məsələlərdən biridir. 

Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqrammı(YAİİDP) gender problemi 
və gender bərabərliyinin qorunması üzrə həyata keçirilən tədbirlərin monitorinqini aparmaqdır. 
Monitorinqin aprılmasında əsas məqsəd ölkənin siyasi və iqtisadi inkişaf strategiyasını 
müəyyənləşdirərkən dövlət orqanlarının gender probleminə diqqətini artırmaq, cəmiyyətdə gender 
bərabərsizliyinin mövcud olduğu sahələri aşkar etmək və problemlərin aradan qaldırılması 
istiqamətində təkliflər hazırlamaq, hökumət və ictimaiyyətin qeyd olunan məsələlər barədə geniş 
məlumat çatdırmaqdan ibarətdir. 3 
Qender probleminin doğurduğu mənafe toqquşmaları, cəmiyyətin özünün inkişaf dinamikasılə birbaşa 
bağlıdır. Bu problem özlüyündə insanların cinslərindən asılı olmayaraq bərabərhüquqlu olmasını 
müdafiə edir. Qender feminizm ideyalarından köklü surətdə fərqlənir. Əvvəllər kişiləri daha məntiqli, 
şüurlu, impulsiv, vəfasız, dəyişkən, aktiv, radikal və s., qadınları isə daha intuitiv, konkret, şüursuz, 
kollektivçi, sabit, sadiq, dəyişməz, vəfalı, konservator və s. kimi keyfiyyətlərlə xarakterizə edirdilər.4 
Sosialist qurluşunda dövlət sosial qrum kimi çıxış edərək bütün təsisatların (ailə, təhsil, din, 
iqtisadiyyat, siyasət) rolunu minimuma endirdiyindən qender bərabərliyi ilə bağlı vasitəçiliyi də öz 
üzərinə götürmüşdü. Bu qurluşda qadın və kişilərin bərabərhüquqlu olmalarının qanunvericilikdə 
təsbid edilməsi qadınların vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdırmışdı. Azərbaycan qadınları da həmin 
dövrdə ailədə, cəmiyyətdə, siyasi və dövlət sistemində və başqa sahələrdə müəyyən yerlər tutdular. O 
dövrdə Azərbaycanda qadın şuraları var idi və onlar qadın hüquqlarının müdafiəsində dururdu. İslam 
dini də qadını cahiliyyə cəmiyyətinin nəzərindəki qeyri-insani vəziyyətdən çıxararaq müasir dünyanın 
yeni verdiyi haqları 1400 il əvvəl bəxş edərək cinslər arasındakı uçurumu aradan qaldırdı. Bəzi başqa 
etiqadlardan fərqli olaraq İslam dini nə oğlan, nə də qız uşağının dünyaya günahkar olaraq deyil, tər-
təmiz gəldiyini elan etdi. Qadının cəmiyyətdəki yeri, insanların əksəriyyətinin təsiri altında qaldığı bu 
sabit münasibətlər həmin dəyərlər istiqamətində müəyyənləşdirilmişdi. Bəzi cəmiyyətlərdə qadının 
fiziki olaraq kişidən zəif olması qəbul edildiyindən, mənəvi cəhətdən də onlardan daha zəif bir 
quruluşa malik olduqları kimi yanlış bir təfəkkür hakim idi. Hətta bəzən qadının şəxsiyyətinin, əxlaqi 
xüsusiyyətlərinin və qabiliyyətlərinin fiziki quruluşuna uyğun olaraq məhdud olduğuna da inanırdılar. 
Məsələn, cəmiyyətdə "kişi işi" ya da "qadın işi" deyə ayırd edilən məsələlər həmin dövürdə olduğu 
kimi, indi də mövcuddur. Əlbəttə ki, yaradılışları yönündən qadının edə biləcəkləri ilə kişinin edə 
biləcəyi işlər bir-birindən fərqlidir. Ancaq cahiliyyə cəmiyyətlərdəki bu ayrılıqlar daha fərqli 
istiqamətlərdə - qadının şüur və qabiliyyət yönündən daha zəif qəbul edilməsinə səbəb olmuşdu.5  

Keçid dövrü isə qadınları əvvəllər əldə etdikləri nailiyyətlərdən demək olar ki,məhrum etdi. 
Cəmiyyətdə qadının yeri və roluna dair formalaşmış təsəvvürlərin böhranı göz qabağındadır və təəssüf 
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ki, vəziyyətdən çıxış yolunun göstərilməsində hələlik cəmiyyət özü də din də, dövlət də tutarlı kömək 
edə bilmir. Gender siyasətinin düzgün informasiyasının azlığı qadın həyatında baş verən 
dəyişikliklərin çətinləşməsinə gətirib çıxardı. Ölkədə qadın hüquqlarının pozulmasının 
təzahürlərindən biri qadına qarşı zorakılıq etmək və onu zorakılıq tədbiq etməklə hədələməkdir. Bu da 
qadının işdə, evdə və ictimai yerlərdə təhlükəsizliyinin təmin edilməsini zəiflədir. Keçid dövrü 
zorakılığın artmasına təsir edən çoxlu amillərin yaranması ilə səciyyələnir. Bu dövrdə insan, cəmiyyət, 
dövləi və iqtisadiyyat arasındakı münasibətlər qadın zorakılığınının artımı ilə müşahidə edilir. Qadın 
hüquqlarına təhlükə törədən səbəblərdən biri də yoxsulluğun yayılması, işsiz və kəndli qadınlara 
yardımın göstərilməməsidir. 
1998-ci il avqustun 27-də keçmiş sosialist dövləti qadınlara qarşı dair Konvensiya imzaladı. İndi bu 
ölkələr həmin sənədin həyata keçirilməsində fəal iştirak edirlər. Konvensiyanın Azərbaycanda həyata 
keçirilməsi üçün bir sıra problemlər həll edilməlidir. Söhbət qadınların roluna və hüquqlarının 
pozulmasına aid modellərin, mədəni təsəvvürlərin xarakterlərinin dəyişdirilməsindən gedir. 
Azərbaycanda Konvensiyanın bərabərliyə dair müddəaların reallaşdırılmasına streotiplər və mədəni 
ənənələr mane olur. Bəzən hökumət qadınlara ictimai sahədə müstəqil fəaliyyət göstərən şəxsiyyət 
kimi deyil ailə konteksində, ana qismində baxmağa meylli olur. Qadın hüquqlarının pozulması 
səbəblərindən biri də yoxsulluğun yayılması, işsiz və kəndli qadınlara yardımın edilməməsidir. Belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, keçid dövrü qadınların şəxsi və ictimai həyatına çox böyük təsir göstərmişdir. 
Gender bərabərliyi sahəsində tərəqqi keçid prosesində uğurlar qazanılmasını və mövcud imkanların 
ədalətli bölünməsini təmin edər.  

Azərbaycan Respublikasınında gender bərabərliyinin təminatları haqqında qəbil edilmiş 
ganunun məqsədi 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.6 Bu üzdən gender məsələsini ciddi 
tədqiq etmək son dərəcə vacibdir. Hazırda Azərbaycanda 30-dan artıq qeyri-hökumət qadın təşkilatı 
fəaliyyət göstərir, xüsusən də dövlətin 1998-ci ildə yaratdığı Qadın Problemi üzrə Dövlət Komitəsi bu 
işdə böyük köməklik edir. Onların fəaliyyəti qadınların bir çox problemlərin həllində, xüsusən əxlaqi-
etik sahələrdə hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi üçün qərarların qəbul edilməsi prosesində özünü 
göstərir. 

Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqrammında (YAİİDP) qeyd olunur 
ki, «gender siyasətinin ölkənin ümumi inkişaf strategiyasına inteqrasiya olunması bu strategiyanın 
həyata keçirilməsinin səmərəsinin artırılmasını, iqtisadi artıma və əhalinin yoxsul qruplarının rifahına 
yönəlmiş proqramlarda nəzərdə tutulmuş mənfəətlərin insanlar arasında bərabər şəkildə paylanmasını 
təmin edir.7 
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ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Создаваемые гендерной проблемой столкновения интересов напрямую связаны с 

динамикой развития самого общества. Сама по себе эта проблема защищает равноправие 
людей независимо от их пола. На лицо kризис взглядов сформированный в отношении места и 
роли женщины в обществе, и к сожалению, пока ни само общество, ни религия, ни государство 
не могут оказать действенную помощь для поиска выхода из ситуации. Нехватка правильной 
информации о гендерной политике привела к затруднениям происходящих изменений в жизни 
женщины. 27 августа 1998 года бывшие социалистические государства подписали Конвенцию 
в отношении женщин. Сейчас эти государства принимают активное участие по претворению 
этого документа в жизнь. В настоящее время, в Азербайджане осуществляют деятельность 
свыше 30 женских неправительственных организаций. Их деятельность отражается в решении 
многих женских проблем, особенно в процессе принятия решений по обеспечению 
равноправия в нравственно-этических сферах.  
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GENDER PROBLEM IN AZERBAIJAN 
     

Collisions of interests created by a gender problem are connected directly with dynamics of 
development of the society. By itself, this problem protects equality of people irrespective of their sex. 
Because of the crisis of views on a role and place of the woman in the society, unfortunately neither 
the society nor religion, the state cannot find a way out from the situation. 

The lack of the correct information on the gender policy has led to difficulties in a life of 
women. On August 27th, 1998 the former socialist states have signed the Convention in relation to 
women. Now, these states actively participate on the realization of this document. Currently, there are 
more than 30 nongovernmental organizations established by women. Their activity is reflected in the 
solution of many female problems, especially during decision-making process for providing equality 
in moral-ethical spheres. 
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