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Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsinin nümayəndələri Əhali və gender 
statistikası şöbəsinin müdiri Rza Allahverdiyev və 
həmin şöbənin aparıcı məsləhətçisi Sitarə Babayeva 
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Cenevrə şəhərində təşkil edilmiş “Gender statistikası 
üzrə seminar və İşçi sessiyası”nda iştirak etmişlər.  

Bu tədbirlərdə 34 ölkənin (MDB ölkələri də 
daxil olmaqla, Kanada, Çili, Çin, Danimarka, 

Estoniya, Finlandiya, Gürcüstan, Macarıstan, İrlandiya, İsrail, İtaliya, İordaniya, Latviya, Litva, 
Meksika, Niderland, Norveç, Polşa, Portuqaliya, Sloveniya, İsveç, İsveçrə, Böyük Britaniya 
Krallığı və Şimali İrlandiya) statistika orqanlarının, Gender bərabərliyi üzrə Avropa İnstitutunun, 
Avrostatın, BMT-nin Statistika şöbəsinin (UNSD), BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali 
Komissarlığının, BMT-nin Əhali Fondunun (UNFPA), BMT-nin Sənaye İnkişafı üzrə Təşkilatı 
(UNİDO), Beynəlxalq İnkişafa Yardım Fondunun (FİDA), Türkiyənin Hacettepe Universitetinin, 
BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının (UNECE), Niderland Demoqrafiya İnstitutunun 
(NİDİ), Ana problemlərinin həlli ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatın (MMM) nümayəndələri də 
daxil olmaqla ümumilikdə 65 nəfər iştirak edirdi.  

Tədbirlərin əsas məqsədi Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində gender bərabərliyinə 
dair təklif olunan göstəricilər üzrə statistik məlumatların əldə olunması yollarından və gələcəkdə 
bu istiqamətdə fəaliyyətin planlaşdırılmasından, AİK-in gender göstəricilərinin bu ölkələrə 
tətbiqinin qiymətləndirilməsindən və təklif olunan göstəricilərin əldə olunmasını təmin etməkdən 
ibarət olmuşdur. 

Tədbirdə nümayəndələr iqtisadiyyat, yoxsulluq, sağlamlıq, uşaqlar və yeniyetmələr, 
zorakılıq, səlahiyyətlər, kütləvi informasiya vasitələri, demoqrafik hadisələrin baş verməsi, baş 
vermə zamanı və ardıcıllığı, ailədə qərarların qəbul edilməsi, həmçinin ailə üzvlərinin bir-birinə 
olan münasibətlərdə gender bərabərliyi  mövzularında təqdimatlarla çıxış etdilər. 

Tədbir “Siyasətin işlənib hazırlanmasında gender göstəricilərinin əldə olunması, yığılması 
və istifadəsi təcrübəsi” mövzusunda müzakirələr və təqdimatlarla davam etdirildi. 

Sessiyanın sonunda “Gender statistikası üzrə işçi sessiyasının məruzəsi” təsdiq olundu. 
Məruzədə 2016-cı ilin mart ayında gender statistikasına dair keçiriləcək sessiyada müzakirə 
olunmaq üçün əmək haqqında gender fərqləri, muzdlu və muzdsuz əmək, iş-həyat tarazlığı, 
gender əsaslı zorakılıq, o cümlədən insan alveri, iqtisadi böhranın təsirləri, gender göstəriciləri, 
milli səviyyədə gender fərqləri, sahibkarlıq, ətraf mühit, səlahiyyətlər və ailədə qərarların qəbul 
edilməsi,  sağlamlıq və həyat tərzi, etnik azlıqlar və miqrantlar arasında gender məsələləri, 
təqaüddə gender bölgüsü, məlumat və texnologiya kommunikasiyaları, gender münasibətləri və 
stereotiplər,  zaman sərfi və xoşbəxtlik arasında əlaqə kimi məsələlər təklif olundu. Eyni 
zamanda səlahiyyətlər və ailədə qərarların qəbul edilməsini ölçmək üçün metodoloji işlərin 
aparılması nəzərdə tutuldu. 


