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Bu bələdçi kitabçası Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMT-nin İnkişaf Proqramı  
tərəfindən icra edilən “Azərbaycanda innovasiya əsaslı və dayanıqlı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı” 
layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Layihənin məqsədi siyasətlərin formalaşdırılması proseslərində 
və yerli inkişafın təşviqi fəaliyyətlərində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iştirakını gücləndirmək, 
onların potensial və imkanlarını artırmaq, eləcə də sosial sahibkarlıq və sosial innovasiya sahəsində 
əlverişli ekosistem və potensial yaratmaqdır. Layihə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına genderə 
həssas layihələrin icma səviyyəsində hazırlanması və həyata keçirilməsində dəstək göstərir. Layihə 
çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri üçün müvafiq təlimlər təşkil edilmişdir. 
Diqqətinizə çatdırdığımız Bələdçi Kitabçası təlimin təqdim etdiyi əsas mövzuları əhatə edir. 

Bu bələdçi kitabçası Dr. Aysel Vəzir tərəfindən hazırlanıb.

Bu kitabçada ifadə olunmuş fikirlər Avropa İttifaqının və ya BMT-nin İnkişaf Proqramının mövqeyini əks 
etdirməyə bilər.

Avropa İttifaqı öz nou-hausunu, resurslarını və amallarını tədricən birləşdirmək 
qərarına gəlmiş 27 üzv dövlətdən ibarətdir. 60 ildən artıq genişlənmə müddəti 
ərzində onlar, birgə olaraq, mədəni müxtəlifliyi, tolerantlığı və fərdi azadlıqları 
qoruyub saxlayaraq, sabitlik, demokratiya və dayanıqlı inkişaf zonasını yaradıblar. 
Avropa İttifaqı öz sərhədlərindən kənarda digər ölkə və xalqlarla öz nailiyyətlərini və 
dəyərlərini paylaşmağa sadiq olan tərəfdir.

BMT-nin İnkişaf Proqramı BMT-nin aparıcı agentliyi olub, yoxsulluq, bərabərsizlik və 
iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaqdadır. Biz, 170 ölkədə müxtəlif mütəxəssis və 
tərəfdaşlarımızdan ibarət geniş şəbəkəmizlə birgə fəaliyyət göstərərək, planet və 
insanlar üçün hərtərəfli və dayanıqlı həllər üzərində çalışırıq.

Avropa İttifaqı 
tərəfindən maliyyələşdirilir
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Qadınların və kişilərin bərabərliyi insan hüquqlarının təməlində dayanır. BMT-nin 
İnsan Hüquqları Bəyannaməsində hər bir insanın cinsi mənsubiyyətinə heç bir 
fərq qoyulmadan bütün hüquqlara və azadlıqlara malik olduğu qeyd edilir. Dünya 
dövlətlərinin əksəriyyəti bir sıra beynəlxalq paktlar1, konvensiyalara və siyasət 
platformalarına qoşularaq qadın hüquqları və gender bərabərliyinin qorunmasını 
dövlətin məsuliyyəti olaraq tanıyır və bu sahədə konkret öhdəliklər götürür. Məsələn, 
Qadınlara qarşı ayrı — seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında 
beynəlxalq Konvensiya (CEDAW, 1979) 189 dövlət, o cümlədən Azərbaycan 
tərəfindən qəbul edilmişdir. Pekin Bəyannaməsi və Pekin Platformasına (1995) 
dəstək verən onlarca dövlətlər və yüzlərcə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları qadın 
və qızların hüquqlarının qorunması, hər sahədə qadınların mövqeyinin güclənməsi 
üçün çalışır. 

21-ci əsrdə ayrı-ayrı icmaların və regionların inkişafında kəskin fərqlər, cəmiyyətlərdə 
artan bərabərsizlik, qloballaşmanın gətirdiyi imkanlar və risklər və iqlim dəyişikliyinin 
bəşəriyyətin qarşısında qoyduğu ciddi problemlərə cavab olaraq dayanıqlı inkişaf 
siyasəti bir çox dünya dövlətləri, icma və digər təşkilatlar tərəfindən dəstəkləndi. 
Gender bərabərliyinin dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında aparıcı mexanizmlərdən 
biri olduğu siyasətlər çərçivəsində — Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərində öz əksini 
tapır. Qadın və kişilərin bərabər hüquq və imkanları, qadınların qərarvermədə və 
ehtiyatlardan istifadədə kişilərlə eyni səviyyədə iştirak etməsi inkişafın dayanıqlı, 
davamlı və hər kəsə əlçatan olmasını təmin edir. Beləcə, gender bərabərliyi həm 
17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərindən biri (DİM 5), həm də bir çox başqa DİM-lərə 
çatmaq üçün sürətləndirici amildir.

İcmaların dayanıqlı inkişafında gender bərabərliyi mərkəzi yer alır. Qeyri-bərabər 
imkanlar, patriarxal qaydalar, ailədaxili zorakılıq, iş və maliyyə imkanlarının qadınlar 
üçün daha əlçatmaz olması, qadınların yerli qərarvermə strukturlarında zəif təmsil 
olunması, qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi aşılayan stereotiplər icmalarda və ailələrdə 
onillərlə sürən bərabərsizliyi davam etdirir. Nəticədə isə qadınlar yerli inkişafın 
istiqamətləri və prioritetlərini müəyyən etmək imkanından məhrum olur, uğurlu 
inkişafın gətirdiyi faydalardan istifadə edə bilmir, lakin dayanıqsız inkişafın verdiyi 
sosial, iqtisadi və ekoloji zərəri ödəmiş olurlar. Bu səbəbdən, yerli inkişafın əsl mənada 
dayanıqlı olması üçün hər bir proqram, layihə və təşəbbüsün genderə həssas şəkildə 
tərtib olunması zəruridir.

1 Məsələn, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt (1966) və İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Paktın (1966) 3 maddəsi təsdiq edir ki, bu iştirakçı dövlətlər kişi və qadınların Paktlarda nəzərdə tutulmuş 
hüquqlardan bərabər istifadə etmələrini təmin etməyi öhdələrinə götürürlər.
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Bələdçinin məqsədi icma səviyyəsində aparılan layihələrin genderə həssaslığını 
artırmaq üçün iştirakçılara zəruri bilik və bacarıqların verilməsindən ibarətdir. Bələdçidə 
oxuculara gender bərabərliyinə aid əsas anlayışlar, icmaların gender təhlili, layihələrin 
hazırlanması və icrasında əhali qruplarının gender-əsaslı ehtiyaclarına yönələn və 
gender nizamını dəyişdirən yanaşmalar izah edilir. Eyni zamanda burada icmada 
ehtiyac və maraqların müəyyənləşdirilməsi, müxtəlif qruplarla birgə işin qurulması, 
ictimai dialoqun aparılması və layihə nəticələrinin qiymətləndirilməsində genderə 
həssas yanaşmanın tətbiqi üçün praktiki alətlər təqdim olunur.

Bələdçi qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər, qeyri-formal qruplar, yerli idarəetmə 
orqanları və icma fəalları üçün faydalı olacaq. Bələdçidə təqdim edilən tövsiyələr və 
praktiki alətlər oxuculara həm yeni layihələrin hazırlanmasında, həm də artıq hazır 
olan layihələrin gender həssaslığının artırılmasında yardım edəcək.

***
Təsəvvür edək ki, biz kənddə və ya şəhərin hansısa hissəsində yaşayan 
icmanın inkişafı üçün tərtib edilən layihənin müzakirəsindəyik. Geniş 
otaqda masanın ətrafında icma üzvləri, müxtəlif təşkilatların və 
hökumət qurumlarının nümayəndələri əyləşib. Layihə su təchizatı, təhsil 
problemləri, ətraf mühitin qorunması və ya icma inkişafı üçün mühüm 
olan digər sahələrə yönəlib. Mövzu yerli sakinlərin yaşayışını müsbətə 
doğru dəyişdirəcək maliyyə resurslarının və peşəkar dəstəyin cəlb 
olunmasıdır. Müzakirə davam edir, fikirlər toqquşur, tənqidlər və təkliflər 
səslənir. Nəhayət, otaqdakılar ümumi maraqlara xidmət edən məqsəd, 
hədəflər və fəaliyyət planı üzərində razılığa gəlir. Otaqdan çıxarkən biz 
kənarda dayanan böyük bir qadın qrupu görürük. Qadınlar danışır, tələb 
edir, bağlı qapıları döyür. Biz məhz o an anlayırıq ki, bağlı qapı arxasında 
gedən müzakirədə bir yerli qadın belə iştirak etməyib. İcmanın yarısını 
təşkil edən qadınlar nə problemlərini səsləndirə bildi, nə də həll yollarının 
müəyyənləşdirilməsində səs sahibi oldu.

İlk baxışda inandırıcı gəlməyə bilər, amma bu mənzərə icmada qadınların maraq, 
ehtiyac və qərarlarını nəzərə almayan, onların iştirakı olmadan hazırlanan hər bir 
layihə, proqram və təşəbbüsün təməl zəifliyini əks etdirir. İcmada hədəf, plan və 
tədbirlərin həm kişilərin, həm də qadınların bəzən fərqlənən maraq və ehtiyacları 
əsasında formalaşması yerli inkişafın dayanıqlı olması üçün əsas şərtlərdən biridir.
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Təəssüf ki, sırf qadınlara və qızlara yönələn layihələr istisna olmaqla, hələ də bir çox 
icma-əsaslı inkişaf layihələri genderə həssas şəkildə tərtib olunmur. Genderə həssas 
layihələr icmada qadın və kişilər arasında olan sosial və iqtisadi fərqləri hesaba 
alır, onların fərqli maraq və ehtiyaclarını öyrənir, bütün fəaliyyət istiqamətlərində 
onları nəzərə alır və məqsəd və hədəfləri onlara əsasən müəyyən edir.

Halbuki, son illərdə həm milli hökumət, həm də əsas beynəlxalq donor qurumları 
və beynəlxalq inkişaf və humanitar yardım sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar 
genderə həssas yanaşmanı bütün sahələrdə zəruri hesab edir. Müvafiq tələblər 
layihə sənədlərinin tərtibatına, icra üzrə hesabatlara və qiymətləndirmələrə daxil 
edilir. Şübhəsiz ki, burada vətəndaş cəmiyyətinin gender bərabərliyi uğrunda onillərlə 
aparılan mübarizəsi öz təsirini göstərir. Milli hökumətlərin Qadınlara qarşı ayrı — 
seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında beynəlxalq Konvensiya (CEDAW) 
və digər beynəlxalq öhdəliklərə uyğun siyasətlərin formalaşdırması, qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsini də bu amillər sırasına əlavə etmək olar.

Eyni zamanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin və bu çərçivənin quruluşuna uyğun 
gender həssaslığının bütün sahələrə tətbiq edilməsi də mühüm rol oynayır. Genderə 
həssas göstəricilər milli, regional və qlobal səviyyədə işlədilir və müvafiq məlumatların 
toplanması üzrə fəaliyyət genişlənir. Azərbaycanın DİM üzrə 3-cü könüllü hesabatı 
gender bərabərliyini milli inkişaf prioritetlərinin əsas elementlərindən biri olan insan 
kapitalının inkişafına aid edir.2 2021-ci ildə icma-əsaslı dayanıqlı inkişafın gender 
həssaslığını təmin etmək məqsədilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi bələdiyyələr üçün gender bərabərliyi üzrə bələdçi kitabçasını hazırlayıb.3 

Beynəlxalq müstəvidə donor təşkilatların dəstəklədiyi layihələrdə, sahədən asılı 
olmayaraq, gender bərabərliyi bir çərçivə yanaşması olaraq öz əhatəsini genişləndirir 
və layihələrin gender həssaslığına aid tələbləri getdikcə daha ardıcıl və aydın şəkildə 
tətbiq edilir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf təşkilatının tədqiqatına görə onun üzvü 
olan donorların mütləq əksəriyyəti gender bərabərliyini prioritet sahə olaraq seçir. 
Hesablamalar göstərir ki, 2002–2018 illərdə gender bərabərliyinin mühüm yer aldığı 
layihələrə ayrılan vəsait mütəmadi olaraq artmışdır.

2 The Voluntary National Review of the Republic of Azerbaijan, 2021, 279452021_VNR_Report_Azerbaijan.pdf (un.org)
3 The Voluntary National Review of the Republic of Azerbaijan, 2021, p 32

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279452021_VNR_Report_Azerbaijan.pdf
http://un.org
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Şəkil. Gender bərabərliyinə yönələn yardım (mlrd dollar)

Mənbə: OECD, Data — OECD

Beləliklə, dayanıqlı inkişafın əksər sahələrinə aid layihələrin hazırlıq səviyyəsi, icrası 
və qiymətləndirilməsində genderə həssas yanaşmanın tətbiqi həm əldə ediləcək 
nəticələrin keyfiyyətini artırır, həm də yeni maliyyə resurslarının cəlb olunması üçün 
yeni imkanlar yaradır.

Eyni zamanda, icma üzvlərinin layihə və proqramlara sahiblənmək, onların 
davamlılığını təmin etmək istəyi də bilavasitə layihələrin inklüzivliyindən asılıdır. 
Layihənin müddəti qurtarandan sonra təsirin davam etməsi və ya yeni mərhələyə 
keçməsini kollektiv maraq və iradə müəyyən edir. DİM prinsiplərindən birinə əsasən 
dayanıqlı inkişaf heç kəsi kənarda qoymamalıdır. Adətən, qərarvermə prosesindən 
kənarda qalan, müxtəlif səbəblərdən maneələrlə üzləşən icma üzvlərinin layihələrdə 
bərabər iştirak etməsi (layihənin inklüzivliyi) davamlılığın təmin edilməsi üçün vacib 
olan şərtlərdən biridir.

Bələdçi 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissə oxuculara genderə həssas yanaşmaya 
aid əsas anlayışları izah edir. İkinci hissə isə layihənin genderə həssas şəkildə 
hazırlanması üçün (və ya mövcud layihədə genderə həssaslığın artırılması üçün) 
əsas mərhələləri təqdim edir.
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Birinci hissə.

Genderə həssas yanaşma: 
əsas anlayışlar və onların icma 
layihələrində tətbiqi
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Birinci hissə.
Genderə həssas yanaşma: əsas anlayışlar  
və onların icma layihələrində tətbiqi

Genderə həssas yanaşmanın bünövrəsini təşkil  
edən əsas anlayışlarla tanış olaq.

Gender — ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın 
münasibətlərinin sosial cəhəti. Gender — cəmiyyətdə insanları kateqoriyalara bölən 
(məsələn, “kişi” və “qadın”, “qız” və “oğlan”, “ağbirçək” və “ağsaqqal”), hər kateqoriya 
üçün davranış normaları, xüsusiyyətlər, gözləntilər və qadağalar müəyyən edən 
sosial təsnifat sistemidir (klassifikasiyadır). Gender üzrə klassifikasiya cəmiyyətdə, 
icmalarda və ailədə gender kateqoriyaları arasında münasibətləri tənzimləyir. 
Məsələn, işlədiyiniz və ya yaşadığınız icmada müxtəlif gender kateqoriyaları var: 
ağsaqqal, ağbirçək, gəlin, baldız, kürəkən, qız, oğlan. İcmanın bir kollektiv olaraq 
fəaliyyət göstərməsi, birgə yaşayışı bu kateqoriyalar arasında olan münasibətlər, 
əmək bölgüsü, vəzifələr, qadağalar və qaydalardan çox asılıdır.

İcmanızda hansı gender kateqoriyaları mövcuddur? Onların arasında olan 
münasibətlər nə dərəcədə bərabərdir?

Nəzərə alaq ki, gender və bioloji cins bir-birindən fərqlənir. Bioloji cins insanların 
reproduktiv funksiyalarına görə fiziki fərqlərə əsaslanır. Lakin gender insanların 
cəmiyyətdə mövqeyini müəyyənləşdirir və digər sosial klassifikasiyalarla kəsişə 
bilər. Məsələn, “xanım” və “bəy” sosial rollarında biz cəmiyyətin qadın və kişilərə 
aid etdiyi xüsusiyyətləri görürük, lakin konkret tarixi dövrdə bunlar həm də sosial 
sinif göstəricilərini ehtiva edirdi. 18–19-cu əsr cəmiyyətində “xanım” kateqoriyasına 
daxil olan insanların davranış qaydaları, onlara aid ictimai qadağalar və gözləntilər, 
imkanlar və vəzifələr, həm “bəy” kateqoriyasına aid olan cəmiyyət üzvlərindən, həm 
də “xadimə” kateqoriyasına aid cəmiyyət üzvlərindən çox fərqli idi.

Beləliklə, bioloji cinsdən fərqli olaraq, gender rolları tarixi dövrdən, ölkədən, ictimai 
sinifdən asılı olaraq dəyişir. Patriarxal cəmiyyətlərdə gender münasibətləri (yəni 
müxtəlif gender kateqoriyaları arasında münasibətlər) qərarvermə səlahiyyəti, iqtisadi 
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güc və sosial üstünlük kişilərin (xüsusilə yaşlı kişilərin) əllərində cəmləşir, matriarxal 
cəmiyyətlərdə isə bu funkisiyalar qadınlarda olur. Cəmiyyətlərdə müasirləşmə 
(xüsusilə, təhsilin yayılması, insan hüquqlarının bərqərar olması, iqtisadi və siyasi 
modernləşmə) prosesi getdikcə gender münasibətlərində bərabərliyə doğru hərəkət 
müşahidə olunur. Bir çox ölkələrdə 20-ci əsrdə gender bərabərliyinə doğru ciddi 
addımlar atılıb və proses bugünə qədər davam edir. Lakin patriarxal qaydalar, 
qadınlara qarşı ayrı-seçkilik, gender-əsaslı zorakılıq, iqtisadi və siyasi sahədə gender 
bərabərsizliyi hələ də bir çox cəmiyyətlərdə, qruplarda və ailələrdə davam edir. 
Gender münasibətlərini konkret tərzdə saxlayan yazılı və şifahi qaydalar, praktikalar 
və inanclar sisteminə gender nizamı deyilir.

İcmanızda qərarvermə vəzifələrində kişilər ya qadınlar daha çox təmsil 
olunur? İqtisadi ehtiyatlar (torpaq, biznes müəssisələri, pul) daha çox 
qadınlara ya kişilərə məxsusdur?

GENDER — İCTİMAİ HƏYATIN SİYASİ, İQTİSADİ, MƏDƏNİ VƏ DİGƏR 
SAHƏLƏRİNDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜNASİBƏTLƏRİNİN SOSİAL CƏHƏTİDİR. 
GENDER — CƏMİYYƏTDƏ İNSANLARI KATEQORİYALARA BÖLƏN VƏ 
HƏR KATEQORİYA ÜÇÜN DAVRANIŞ NORMALARI, XÜSUSİYYƏTLƏR, 
GÖZLƏNTİLƏR VƏ QADAĞALAR MÜƏYYƏN EDƏN SOSİAL TƏSNİFAT 
SİSTEMİDİR (KLASSİFİKASİYADIR).

CƏMİYYƏTLƏR VƏ YA AYRI-AYRI İCMALAR:

1. ÜZVLƏRİ İKİ (ADƏTƏN, DAHA ÇOX) KATEQORİYAYA BÖLÜR.

2. HƏR KATEQORİYADA OLAN İNSANLARIN MÜƏYYƏN ÜMUMİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ HAQQINDA FİKİR FORMALAŞDIRIR.

3. HƏR İKİ KATEQORİYA ÜÇÜN MÜƏYYƏN DAVRANIŞ QAYDALARI, 
QADAĞALAR, GÖZLƏNTİLƏR VƏ VƏZİFƏLƏR MÜƏYYƏNLƏŞDİRİR, 
MÜƏYYƏN GÜC BALANSI TƏTBİQ ERDİR (MƏSƏLƏN, QADINLARIN 
KİŞİLƏRƏ TABE OLMASINI TƏLƏB EDİR) 

4. BUNLAR TARİXİ DÖVRƏ, ÖLKƏYƏ, SOSİAL TƏBƏQƏYƏ VƏ DİGƏR 
AMİLLƏRƏ GÖRƏ DƏYİŞİR

Gender bərabərliyi (gender equality) — qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi, bu 
hüquqların həyata keçirilməsi üçün bərabər imkanlar və qadın və kişilərin cəmiyyətdə 
bərabər sosial vəziyyəti. Qanunla tənzimlənən hüquq bərabərliyi ölkədə qadın və 
kişilərin bərabər mövqeyini təmin etmək üçün mühüm şərtdir. Azərbaycanda qadın 
və kişi bərabərliyi Konstitusiyada (maddə 25.2) birmənalı təsdiq edilir. Eyni zamanda 
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milli qanunvericilikdə ardıcıl olaraq gender bərabərliyi prinsipi tətbiq edilir və ölkədə 
xüsusi olaraq “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” 
qanun (2006) və “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” qanun (2010) 
qəbul edilmişdir. Qanunvericiliyin daim təkmilləşdirilməsi gender bərabərliyinə nail 
olmağa, cəmiyyətdə yeni şəraitdən doğan bərabərsizlik, ayrı-seçkilik, gender-əsaslı 
zorakılıq növlərinin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Lakin gender bərabərliyi sırf 
qanun səviyyəsi ilə məhdudlaşmır.

Məsələn, konkret icmada gender bərabərliyi qanunlar səviyyəsində ölkənin digər 
hissələri ilə müqayisədə eynidir (milli qanunlar hər yerdə eynidir), lakin qanunların 
icrası fərqlənə bilir, ya da yerli şəraitdə olan imkanlardan istifadə etməkdə qadınlar, 
qızlar, oğlanlar və ya kişilər xüsusi maneələrlə rastlaşır. Məsələn, müəyyən icmalarda 
gender-əsaslı qadağalar ucbatından qızlar təhsil imkanlarından uzaq qalır. Evdən 
çıxıb, ictimai məkanlara getmək valideynlər tərəfindən qadağan edilir və qızlar təhsili 
davam etdirmək və ya yeni bilik və bacarıqları əldə etmək imkanından məhrum olur. 
Cəmiyyətdə müvafiq siyasətlər, praktiki tədbirlər və ictimai dialoq sahəsində müxtəlif 
gender kateqoriyalarına aid insanlar üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır. Gender 
bərabərliyi sahəsində ölkədə və ya konkret icmada olan vəziyyəti öyrənmək istəyiriksə, 
ilk addım olaraq bəzən konkret göstəricilərə baxmaq olar.

Məsələn, icmada gender bərabərliyi ilə bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün 
aşağıdakı göstəricilərə müraciət etmək olar: təhsil səviyyəsi və peşə 
seçimində, internetdən istifadədə, aldıqları maaşlarda, yerli icraedici 
orqanlarda və bələdiyyələrdə, biznesdə, maliyyə resurslarına nəzarətdə 
qadınlar və kişilərin nisbəti, tutduğu mövqe gender bərabərsizliyi haqqında 
çox məlumat verə bilər. Eyni zamanda qadınlar və kişilərə aid yerli 
stereotiplər və davranış qaydalarına fikir vermək lazımdır. Sizdə icmanız 
haqqında bu məlumatlar var? İcmanız barədə bu məlumatları toplayıb, 
onları diqqətlə nəzərdən keçirəndə, onlar sizə icmanız haqqında nə 
söyləyir? Bu məlumatlar layihə ideyasının və ya layihədə yerli ehtiyacların 
araşdırılmasının təməl elementlərini müəyyənləşdirə bilər.

Ailədə, iş kollektivində və ya icmada əmək bölgüsü çox vaxt gender kateqoriyaları 
üzrə fərqlənir. Bir sıra ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da qadınlar ev işləri ilə 
bağlı əməyin əsas hissəsini çiyinlərində daşıyır. Buraya həm ev işləri, ailənin gündəlik 
məişət ehtiyacları (yemək bişirmə, paltar yuma, təmizlik), həm uşaq tərbiyəsi və 
qayğılarla bağlı əmək, həm də yaşlı və xəstə ailə üzvlərinə gündəlik qayğı işləri 
daxildir. Bu əməyə “reproduktiv” əmək deyilir, çünki bu əməyin işçi qüvvəsinin, icma 
və cəmiyyətin reproduksiyasında mərkəzi yeri var. Reproduktiv əməyin qarşılığında 
insanlar çox vaxt heç bir ödəniş almır. Adətən, özəl sahədə (evdə, ev təsərrüfatında) 
həyata keçirilən reproduktiv əməyi cəmiyyət və icma görmür və nəticələrindən 



BƏLƏDÇİ KİTABÇASI  |  İcmamızda genderə həssas layihələrə doğru 14

faydalanaraq əməyi göstərənləri qiymətləndirmir. Əksinə, produktiv əmək ictimai 
sahədə (iş yerlərində) baş verir, cəmiyyət tərəfindən tanınır və ödənilir. Beləcə, 
ödənilən əməklə məşğul olanlar ailədə bilavasitə pul qazanır və çox vaxt büdcəyə 
nəzarət edir, ailənin əsas təminatçısı hesab olunur. Azərbaycanda, bir çox başqa 
ölkələrdə olduğu kimi, ödənilməyən əməklə qadınlar, ödənilən əməklə isə kişilər 
daha çox məşğul olur.

Azərbaycanda 2012-ci ildə keçirilmiş tədqiqata əsasən iş həftəsi ərzində ödənilməyən 
əməyə qadınlar 6 saata yaxın, kişilər isə 2 saata yaxın vaxt, ödənilən əməyə və təhsilə 
kişilər 6 saat, qadınlar isə 2 saat 16 dəqiqə həsr edirdi.4 

İcmanızda reproduktiv və produktiv əməkdə hansı gender fərqləri var? 
Ödənilməyən əməklə kimlər daha çox məşğul olur (məsələn hansı işlər görür)? 
Ödənilməyən və ödənilən əməklə məşğul olanlar arasında icmada və ailədə 
avtoritet, qərar və söz sahibliyi, iqtisadi resurslara nəzarətdə hansı fərqlər var? 
Özəl sahələrdə vaxtın böyük hissəsini ödənilməyən əməyə sərf edənlər hansı 
imkanlardan məhrum olur? Bu suallara verdiyiniz cavablar sizə icmada olan 
gender münasibətləri və bu münasibətlərin icmanın sosial və iqtisadi həyatı 
üçün əhəmiyyətini araşdırmağa yardım edəcək. Beləcə, icmada olan sosial və 
iqtisadi problemləri daha genderə həssas və daha dərin şəkildə öyrənəcəksiniz.

Gender ədaləti — qadınlara və kişilərə münasibətdə onların real vəziyyətindən irəli gələn 
ehtiyaclara əsaslanan yanaşma. Bərabərlikdən əlavə, bir çox cəmiyyətlərdə yüzillərlə 
sürən ayrı-seçkilik və gender istismarı konkret kateqoriyaları (çox vaxt qadınları) çox 
ağır və əlverişsiz vəziyyətdə qoyur. Bu halda sırf bərabərlik prinsipindən istifadə etmək 
kifayət deyil, uzun-müddətli ədalətsizliyin gətirdiyi ziyanı aradan qaldırmaq lazımdır və 
bu məqsədlə konkret ehtiyaclara cavab verən xüsusi dəstəkləyici siyasətlərə ehtiyac 
var. Məsələn, illər boyu siyasi sahədə qadınların susduğu bir icmada bələdiyyə işlərində 
iştirak etmək istəyən qadınlar üçün xüsusi təlimlərin keçirilməsi.

İcmanızda gender ədalətini məhdudlaşdıran hansı amillər var? Uzun 
müddət ərzində bir gender kateqoriyasını əlverişsiz (və ya əlverişli) mövqedə 
yerləşdirən amilləri, inanc və stereotipləri düşünün. İcmada bunların 
nəticələrini aradan qaldırmaq üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bunları 
layihənizə daxil etmək olar?

Beləliklə, genderə həssas yanaşma yerli ehtiyacları daha dərin şəkildə anlamaq, 
məqsəd və hədəfləri daha dəqiq seçmək, yerli bərabərsizlik şəraitində kənarda qalan 
qrupları cəlb etmək və fəaliyyət istiqamətlərini daha effektiv etmək üçün yeni imkanlar 
yaradır.

4 Azərbaycanda vaxt istifadəsi üzrə araşdırma, 2012



BƏLƏDÇİ KİTABÇASI  |  İcmamızda genderə həssas layihələrə doğru 15

İkinci hissə. 

İcma inkişafı və genderə 
həssas layihələrin 
hazırlanması
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İkinci hissə.  
İcma inkişafı və genderə həssas  
layihələrin hazırlanması

2.1 İcma anlayışı və icma inkişafının gender nizamına təsiri

“İcma” anlayışının elmi mənbələrdə təxminən 94 fərqli açıqlaması var. Fərqlərə 
baxmayaraq açıqlamaların bir çoxu icmalara xas aşağıdakı cəhətləri vurğulayır: 
1) birgə yaşayış yeri (kənd, şəhər, şəhərin bir rayonu) və ya ortaq əhəmiyyət daşıyan 
sosial məkan (məktəb, klub, məscid, kilsə), 2) birgə maraqlar və dəyərlər, 3) birgə 
fəaliyyət və/və ya ümumi mənlik (identity), 4) insanları birləşdirən sosial əlaqələr 
(məsələn, qohumluq) və 5) rəngarənglik, digər cəhətlərdən fərqli olan insanların 
onları birləşdirən nöqtələri tapmaq bacarığında olan qruplar. Bir çox araşdırmalarda 
“icma”nın əsas xüsusiyyəti olaraq insanların özlərini bir qrupa mənsub hiss etməsi də 
vacib hesab edilir.5 

Azərbaycan Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu “icma” anlayışında həm coğrafi 
yaxınlığı, həm də ümumi maraqları nəzərə alır: “açıq şəkildə müəyyən edilmiş coğrafi 
ərazidə yaşayan (məskunlaşan) və ümumi iqtisadi, sosial və mədəni maraqlar üzrə 
birləşən istənilən insan qrupunu ehtiva edir” (MKSİF, Azərbaycan).

Layihələrinizin düzgün hazırlanması üçün icmanın konkret olaraq kimlərdən ibarət 
olduğunu, nəyə dəyər verdiyini və hansı ümumi maraqlara üstünlük verdiyini 
öyrənmək olduqca vacibdir. Layihənin inklüziv olduğunu təmin etmək üçün artıq 
hazırlıq mərhələsində icma “sərhədləri” nə kimin daxil olub-olmadığı müəyyən edilməli 
və layihənin kənarlaşdırılmış, təcrid edilmiş və ehtiyaclı qruplarla işi düşünülməlidir. 
Burada mütləq gender faktoru da nəzərə alınmalıdır.

İcma inkişafına gəldikdə, BMT bu prosesi “icma üzvlərinin birləşib kollektiv hərəkətə 
keçməsi və ümumi problemlərin həllini birgə tapması” kimi müəyyən edir. Ümumi 
çərçivə olaraq bu açıqlama faydalıdır, lakin icma daxilində təzadları, sosial və iqtisadi  

5 MacQueen, Kathleen M., Eleanor McLellan, David S. Metzger, Susan Kegeles, Ronald P. Strauss, Roseanne Scotti, Lynn 
Blanchard, and Robert T. Trotter. 2001. “What is Community? An Evidence-based Definition for Participatory Public Health.”
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bərabərsizliyi, o cümlədən gender bərabərsizliyi və ayrı-seçkiliyi, eləcə də icma 
inkişafının məqsəd və hədəflərinin müəyyənləşdirilməsində mümkün olan maraqların 
toqquşmasını nəzərə almaq lazımdır.

GENDERƏ HƏSSAS YANAŞMA — ÜMUMİ ŞƏRAİTİN VƏ YA KONKRET 
VƏZİYYƏTİN GENDER TƏRƏFİNƏ DİQQƏT YETİRƏN

SOSİAL, İQTİSADİ, MƏDƏNİ VƏ SİYASİ ŞƏRAİTİN QADINLARA VƏ 
KİŞİLƏRƏ FƏRQLİ TƏSİRİNİ GÖRƏN

QADINLARIN VƏ KİŞİLƏRİN QEYRİ-BƏRABƏR HÜQUQLARINI 
(BƏZİ DÖVLƏTLƏRDƏ), QEYRİ-BƏRABƏR İMKANLARINI (BÜTÜN 
ÖLKƏLƏRDƏ) VƏ QEYRİ-BƏRABƏR İŞTİRAKINI NƏZƏRƏ ALAN

İNKİŞAFIN ÜMUMİ TƏSİRİNİ QİYMƏTLƏNDİRƏRKƏN İNKİŞAFDAN 
KƏNARDA QALAN GENDER QRUPLARINA DİQQƏT YETİRƏN 
YANAŞMADIR

2.2 İcmanın gender təhlili

Layihə ideyanızı formalaşdırmaq üçün icmada olan vəziyyəti öyrənməlisiniz. Lakin 
gender fərqlərini əks etdirməyən araşdırma çox vaxt yanlış mənzərəni ortaya qoyur 
və mövcud olan problemləri dərinliklə əks etdirmir. Eyni zamanda, qadınların və 
kişilərin fərqli imkanları, maraqları və ehtiyacları üzərində qurulmasa, problemlərin 
həlli yolları da öz effektivliyini itirəcək. Bu səbəbdən layihə üçün aparılan icma 
araşdırmasına (bəzən layihə sənədində buna “ehtiyacların qiymətləndirilməsi” deyilir) 
gender təhlili elementi daxil edilməlidir. Gender təhlili — insanların sosial, siyasi və 
iqtisadi vəziyyətində gender-əsaslı fərqlərin öyrənilməsidir. Məsələn, kənd icmasında 
qadınlar və kişilər arasında əmək bazarında olan fərqlər, yerli idarəetmə orqanlarında 
gender balansı, qadın və kişilərin məhsulun yetişdirilməsi və bazara çatdırılmasında 
vəzifələri, icmada pulsuz səhiyyə xidmətlərindən istifadədə qadın və kişi sakinlər 
arasında olan fərqlər öyrənilir. Gender təhlilinin nəticələri layihənin məqsəd və 
hədəflərinin müəyyən edilməsində mühüm rol alır. Aşağıda icmaların araşdırılmasında 
işlədə biləcəyiniz bir neçə gender təhlili aləti təqdim edilir. Bu alətlərdən ayrı-ayrılıqda 
və ya bir yerdə istifadə etmək olar. 

Gender təhlili üçün vacib olan göstəricilər icmanın sosial, siyasi, mədəni və iqtisadi 
həyatını əks etdirən göstəricilərdir. Burada yerli ehtiyacların öyrənilməsinə və ümumi  
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icma araşdırmasına adətən daxil etdiyiniz məlumatların gender cəhətinə xüsusi fikir 
verilməlidir. Araşdırmanızda iki növ kəmiyyət göstəricisindən istifadə edəcəksiniz.

Gender cəhətdən bölünmüş göstəricilər, adətən, icma araşdırmasında istifadə 
etdiyiniz statistik məlumatları (icmada əhalinin məşğulluq səviyyəsi, təhsil səviyyəsi, 
səhiyyə müəssisələrindən istifadə, biznes müəssisələrinin sayı və s.) əhatə edir. Fərq 
ondadır ki, mümkün olduğu hallarda göstəricilər gender üzrə bölünəcək. Beləliklə, 
icmada əsas göstəricilərin qadınlar və kişilər, qızlar və oğlanlar arasında necə 
bölündüyünü öyrənmiş oluruq. İkinci növ göstərici gender-spesifik göstərici adlanır 
və sırf müəyyən gender kateqoriyasına aid olan insanlar üçün toplanır. Məsələn, 
icmada tək ailə başçısı qadın olan ailələrin sayı və ya son 3 il ərzində qadın klinikasının 
xidmətlərindən istifadə edən xanımların sayı. Hər iki növ göstərici, (həm gender üzrə 
bölünmüş, həm də gender-spesifik göstəricilər) genderə həssas göstəricilər adlanır 
və layihəmizin icmanın inkişafına effektiv şəkildə yardım etməsi üçün çox vacibdir. 
Layihə sənədinizdə bu göstəricilərdən istifadə etməyiniz, genderə həssas layihənin 
hazırlanması üçün mütləqdir.

Genderə həssas kəmiyyət göstəricilərinin iki növü: 
• Ümumi, lakin gender üzrə bölünmüş 

göstərici
Məsələn, işsiz əhali arasında qadınların 
və kişilərin nisbəti

• Müəyyən gender qrupu üçün spesifik 
olan

Məsələn, qadınlar arasında fiziki 
zorakılığa məruz qalanların faizi

Keyfiyyət göstəriciləri rəqəmlə ölçülmür və onların genderə həssas olması başqa 
üsullarla əldə edilir. Burada məlumat mənbələri seçilərkən icmada bütün gender 
kateqoriyalarına aid insanların fikirləri və təcrübəsi öyrənilməlidir. Xüsusilə, icmada 
kənarlaşdırılmış, fikirləri nəzərə alınmayan qrupları cəlb eləmək, onların təcrübələrini 
və təkliflərini öyrənmək çox vacibdir. Yerli məlumat mənbələri ilə işləyərkən gender 
stereotiplərini mütləq qeyd etmək lazımdır. Stereotiplərdən istifadə edən mənbələr 
(müsahibə zamanı, fokus qruplarda və yazılı mənbələrdə) icmadakı vəziyyəti yanlış 
şəkildə təqdim edir. Bu isə topladığınız məlumatların keyfiyyətini aşağı salır. Gender 
stereotipləri çox vaxt artıq əlverişsiz mövqedə olan qruplara qarşı ayrı-seçkiliyin 
davamı üçün zəmindir. İcmanın gender təhlili üçün nümunəvi addımları əhatə edən 
aləti təqdim edirik. Sualların hamısından və ya bir neçəsindən istifadə edib layihə 
ideyanızı, məqsəd və hədəfləri və layihə sənədində ehtiyacların təhlilini daha dəqiq 
və genderə həssas etmək olar.
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Keyfiyyət üsulu ilə toplanan məlumatlarda gender həssaslığı
Mənbələrin daşıdığı gender stereotiplərini 
qeyd edin. Bu stereotiplər hansı qrupların 
imkanlarının əngəllənməsi üçün zəmin 
yaradır? Gender stereotiplərinin mənbədən 
layihə sənədinə keçməsinə yol verməyin.
Mənbəyin ümumi təsəvvürləri və izahatlarında 
hansı gender nizamını görürsünüz? Qeyd edin.
Mənbəyin genderə neytral (gender cəhətini 
görməyən) yanaşması varsa, nəzərə alın və bu 
görməməzliyin mənfi təsirini qeyd edin.
Susanların danışmağına imkan yaradın 
(məsələn, fokus qruplarda dinamikaya fikir 
verin, susanları danışdırın, alternativ baxışlara 
yer verin).

İCMA TƏHLİLİ: GENDERƏ HƏSSAS YANAŞMA
(suallara cavab verin və nəticələri layihə sənədinizə əlavə edin)
• İcmada resurs və əmək bölgüsü necə təşkil edilib? Ödənilməyən və ödənilən 

əməklə kim daha çox məşğul olur? Torpaq sahələri kimə mənsubdur? (gender 
güc balansını qeyd edin)

• Mövcud problemlərdən hansı qruplar əziyyət çəkir?
• İcmada səs və qərar sahibləri daha çox kişilər ya qadınlardır? (yerli idarəetmə 

orqanlarında, icra orqanlarında, biznesdə, xidmət müəssisələrinin rəhbərliyində 
dini və qeyri-formal avtoritet sahibi olaraq)

• İcmada qadınlar və kişilər, qızlar və oğlanlar hansı xüsusi maneələrlə üzləşir? 
Pulsuz xidmətlərdən (məsələn səhiyyə xidmətindən) və ictimai obyektlərdən 
(park, idman zalı, kitabxana, ictimai su mənbəyi) istifadədə hansı qruplar 
məhdudiyyətlərlə üzləşir?

• İcmada gender münasibətləri və gender rolları haqqında hansı ümumi 
təsəvvürlər var? Toqquşan mövqelər varmı? Gender bərabərsizliyinə bəraət 
qazandıran münasibətləri qeyd edin. Qadınlar və kişilərə aid əsas gözləntiləri, 
“qadın işi”\”kişi işi” stereotipləri, qadınlar üçün mövcud olan məhdudiyyət və 
qadağaları və kişilərə aid məhdudiyyət və qadağaları qeyd edin.

• İcmada qadınlara qarşı zorakılıq halları varmı? İctimaiyyətin buna münasibəti 
necədir?

• İcmada fərqli həyat tərzi, düşüncə sahiblərinə münasibət necədir?
• İcmada söz sahiblərinin təklif etdiyi gündəmdən fərqlənən gündəm təklif etmək 

mümkündür? Bunun üçün hansı imkanlar var?
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Fikir verin ki, bu yanaşma həm icmadakı vəziyyəti əks etdirən məlumatları, həm də 
bu vəziyyətin dəyişdirilməsi üçün artıq mövcud olan mexanizmləri (fərqli gündəmin 
müzakirəsi üçün şərait, dəyişikliyin qəbulu) araşdırır.

İcmada olan vəziyyətin və layihə üçün potensial tərəfdaşların genderə həssas 
araşdırılması üçün digər faydalı çərçivə Maraqlı Tərəflərin Gender Təhlilidir. Burada 
siz, çox güman ki, yaxşı bildiyiniz maraqlı tərəflərin təhlilindən istifadə edəcəksiniz. 
Lakin mühüm fərq ondadır ki, maraqlı tərəflərin gender bərabərliyinə münasibəti də 
bu alət tərəfindən əhatə edilir.

Maraqlı Tərəflərin Genderə Həssas Təhlili
Kim (maraqlı 
tərəf olan 
qurum, 
təşkilat, qrup, 
şirkət və ya 
fərd haqqında 
əsas məlumat)

Layihədə rolu 
və təsir gücü

Layihədə 
marağı və 
maraqların 
genderə
həssas
gündəmlə
üst-üstə 
düşməsi

Layihəyə necə 
dəstək verə 
bilər

Layihəyə necə 
mane ola bilər

Genderə 
həssaslıq 
dərəcəsi

Layihənin mövzusundan asılı olaraq icmanın yerləşdiyi məkanda ictimai və özəl 
sahələrin xəritəsini yaratmaq həm icma üzvlərilə birgə məlumat toplama kimi, həm də 
birgə planlaşdırma və istədikləri dəyişikliklərin icma yaşayış yerində planlaşdırılması 
baxımından faydalı çalışmadır. Bu yanaşma İctimai və özəl sahələrin genderə 
həssas xəritəsi adlanır. Müvafiq alət və çalışma geniş spektr fəaliyyətə malik olan 
layihələr, xüsusilə infrastruktur, şəhər və kəndlərin abadlaşdırılması sahəsinə aid 
icma layihələri üçün lazımlı ola bilər. Genderə həssas variantda bu xəritədə qadınların 
və kişilərin bir yerdə yığışdığı ictimai yerlər, gender-əsaslı qadağalar (məsələn 
qadınların və ya kişilərin gedə bilmədiyi məhəllələr, binalar, parklar, ictimai binalar 
və s.) dəqiqliklə müəyyən edilir. Toplanan məlumatlar icmanın yaşadığı yerin (kəndin, 
şəhərin, məhəllənin, mikrorayonun, qəsəbənin) planında qeyd edilir.

Çalışma zamanı icma üzvlərinin narahatlıqları, maraqları və ehtiyaclarının qeyd 
edilməsi çox vacibdir. Məsələn, gender-əsaslı qadağalara görə qadınlar, qızlar, kişilər, 
oğlanlar və ya digər gender kateqoriyaları hər hansı bir ictimai yerdən istifadə edə 
bilmirsə, bu vəziyyət mütləq nəzərə alınmalıdır. Gender-əsaslı məhdudiyyətlər icmanın 
inkişafından irəli gələn imkanları bir qrup insan üçün əlçatmaz edirsə, layihədə bu 
vəziyyətin dəyişdirilməsinə doğru addımlar atılmalıdır. İcma üzvlərindən gələn bütün 
təklif və istəklər qeyd edilməli və müzakirə əsasında icma üzvləri və layihə işçiləri 
tərəfindən layihənin məqsədləri və gender bərabərliyi üçün prioritet məsələlər seçilib 
layihəyə daxil edilməlidir.
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İCMADA İCTİMAİ VƏ ÖZƏL SAHƏLƏR XƏRİTƏSİ —
GENDERƏ HƏSSAS YANAŞMA
• Qadınlar və kişilərin bir yerdə yığışdığı ictimai yerlər
• Yalnız qadınların/kişilərin yığışdığı yerlər
• Asudə vaxt necə keçirilir (gender amili)
• Gender əsaslı qadağalar (xüsusilə, “evdən icazəsiz çıxmaq” kimi qadağalar, 

ictimai tədbirlərə qoşulmaq, təhsil ocaqlarına getmək, işlə bağlı qadağalar)

İctimai təhlükəsizlik sahəsində çalışan icma layihələri və ya əhaliyə yeni xidmətlər 
yaradan layihələrdə tətbiq edilə biləcək yanaşma İcmanın genderə həssas 
təhlükəsizlik xəritəsi adlanır. Bu yanaşma icma yaşayış məntəqəsinin müxtəlif 
gender kateqoriyaları üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu (məsələn, şəhərin gənc 
qadınlar üçün təhlükəli olan rayonu), təhlükələrin nədən ibarət olduğunu və bu 
məhdudiyyətlərin icma üzvlərini hansı imkanlardan və resurslardan təcrid etdiyini 
öyrənir. Layihə komandası və icma üzvləri bir yerdə məlumat toplayaraq belə xəritəni 
hazırlayır, üzərində qeydlər edir, vəziyyətin düzəldilməsi üçün zəruri olan tədbirləri 
düşünür və layihəyə müvafiq hissələri (hədəflər, tədbirlər, büdcə, göstəricilər) daxil 
edir.

İCMADA TƏHLÜKƏSİZLİK XƏRİTƏSİ — GENDERƏ HƏSSAS YANAŞMA
• Yollar, yeraltı keçidlər: məlumat genderə həssas şəkildə toplanır və təhlil edilir 

(məsələn, qadınlar, qızlar, kişilər, oğlanlar, digər gender kateqoriyalarına aid 
insanlar üçün təhlükəli olması xüsusi qeyd edilir, səbəbləri araşdırılır). Əlilliyi 
olan icma üzvləri üçün müvafiq şəraiti olan və olmayan yollar və keçidlər. 
Ehtiyaclara uyğun hədəflər müəyyən edilir. Müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilir və 
layihəyə müvafiq hissələr (hədəflər, tədbirlər, büdcə, göstəricilər) daxil edilir.

• Təhlükəsiz ictimai yerlər (məlumat genderə həssas şəkildə toplanır və təhlil 
edilir)

• Təhlükəli küçə və məhəllələr, məlumat genderə həssas şəkildə toplanır və təhlil 
edilir (məsələn, qadınlar, qızlar, kişilər, oğlanlar, digər gender kateqoriyalarına 
aid insanlar üçün təhlükəli olması xüsusi qeyd edilir, səbəbləri araşdırılır). 
Seksual azlıqlar üçün təhlükəli məkanlar qeyd edilir. Ehtiyaclara uyğun hədəflər 
müəyyən edilir. Müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilir və layihəyə müvafiq hissələr 
(hədəflər, tədbirlər, büdcə, göstəricilər) daxil edilir.

• İşıqlandırma, kameralar — təhlükəsizliyin artırılması məqsədilə ehtiyacı olan 
məkanlar xəritədə qeyd edilir. Ehtiyaclara uyğun hədəflər müəyyən edilir. 
Müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilir və layihəyə müvafiq hissələr (hədəflər, 
tədbirlər, büdcə, göstəricilər) daxil edilir.

• İctimai sahələrdə seksual qısnama, fiziki və ya cinsi zorakılıq halları — sahələr 
qeyd edilir və hadisələrlə bağlı məlumatlar toplanıb təhlil edilir.
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İcma üzvlərinə sosial xidmətlər göstərən layihələr və ya əlavə təhsil imkanları, peşə 
təkmilləşdirmə kursları və ya biznes kurs və seminarlar açan layihələr Gender əsaslı 
maneə və dəstəkləyici amillər yanaşmasından istifadə edə bilər. Bu yanaşma, 
həmçinin icma üzvlərinə hər bir böhran vəziyyətində yardım çatdıran layihələrdə də 
uğurla tətbiq edilir. Bu yanaşma çərçivəsində xidmət və imkanların icma üzvləri üçün 
maksimal dərəcədə əlçatan və onların ehtiyac və maraqlarına uyğun olması təmin 
edilir. İcmada qadınlar və digər gender kateqoriyalarının yeni açılacaq xidmətdən 
və ya paylaşılan resurslardan istifadə etməkdə hansı maneələrlə üzləşir? Hansı 
dəstəkləyici amillər onların yeni imkanlardan səmərəli və tam şəkildə istifadə etməsinə 
yardım edir? Məlumatlar bu iki sual əsasında toplanır: təhlil zamanı icmada müxtəlif 
gender/yaş qrupları üçün tipik maneələr və dəstəkləyici amillər. Əngəllərlə üzləşən 
digər qruplara da xüsusi diqqət yetirmək vacibdir (məsələn, əlilliyi olan icma üzvləri, 
uzaq yaşayış yerlərində məskunlaşanlar, kəskin yoxsulluqdan zərər çəkənlər). 

Gender əsaslı maneələrə aid misallar: qadınlara\qızlara evdən kənara 
çıxmaq qadağan edilir, qızlara bəzi ictimai yerlərə getmək ailələr tərəfindən 
qadağan edilir, oğlan və qızların bir yerdə iştirak etdiyi tədbirlərə bəzi 
ailələrdən qadağa, məişət zorakılığı, internet istifadəsi qadağası, mobil 
telefon istifadəsi qadağası, qadın və kişilərin davranış və həyat seçimlərini 
məhdudlaşdıran təsəvvür və ənənələr, icmada uşaq müəssisələrinin 
olmaması, yoxsulluğun gender aspektləri (qadınların az maaşlı işlərdə 
işləməsi) və ondan törəyən maddi çətinliklər, qadın və qızların müəyyən 
bilik və bacarıqlardan kənarlaşdırılması (məsələn, kompyuter və ya maliyyə 
sahəsində).

Gender əsaslı dəstəkləyici amillərə aid misallar: ailə dəstəyi, gender 
bərabərliyi üçün fəal çalışan yerli hökumət və vətəndaş cəmiyyəti, yerli 
biznesdən dəstək, göstərilən xidmətlərin qadınlara, qızlara, kişilərə və 
oğlanlara birbaşa faydası haqqında icmada geniş məlumatlılıq, təhlükəsiz və 
effektiv nəqliyyat, xidmətlərin təqdim olunduğu məkanın genderə həssas 
və yerli vəziyyətdən məlumatlı şəkildə seçilməsi, qadınlar, qızlar və digər 
kateqoriyalar üçün rol modeli olan insanların icmada tanınması, dəstək 
şəbəkələri (peşə, dostluq və s.), gender stereotiplərinə qarşı mütəmadi və 
uğurlu mübarizə.
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Gender əsaslı maneələr və dəstəkləyici amillər. I-ci hissə Gender əsaslı 
maneələr və dəstəkləyici amillər. I-ci  hissə
Maneə Hansı qrup 

icma üzvləri 
rastlaşır

Əsas 
xüsusiyyətləri

Aradan 
qaldırma 
ehtimalı

Aradan 
qaldırmanın 
yolları

Qeydlər 
(layihəyə 
müvafiq 
elementi 
daxil etmək 
üçün zəruri 
addımlar)

Gender əsaslı maneələr və dəstəkləyici amillər. II-ci hissə
Dəstəkləyici 
amil

Hansı qrup 
icma üzvləri 
arasında

Əsas 
xüsusiyyətləri

Digər icma 
üzvlərinə 
dəstəkləyici 
amili ötürmək 
ehtimalı

Güclənməsinin 
yolları

Qeydlər 
(layihəyə 
müvafiq 
elementi 
daxil etmək 
üçün zəruri 
addımlar)

İcmada gender təhlilinin aparılması üçün icma üzvlərinin gender ehtiyaclarını və 
strateji gender maraqlarını6 öyrənməyiniz layihənin məqsəd və hədəflərini dəqiq 
seçməyə yardım edəcək. Gender ehtiyacları gender bərabərsizliyindən doğur və 
bərabərsizliyi yaradan əsas amilləri aradan qaldırmadan da ödənilə bilər. Gender 
əsaslı strateji maraqlar isə bilavasitə bərabərsizliyi mütəmadi yaradan şəraitin köklü 
dəyişdirilməsinə bağlıdır və mövcud gender nizamını dəyişdirir. Məsələn, bir icmada 
erkən nikah qurbanı olmuş qızlara hüquqi, sosial, tibbi və psixoloji yardım göstərilirsə, 
bu, gender ehtiyaclarının ödənilməsinə yönələn tədbirlərdir. Lakin bu icmada erkən 
nikah praktikasının davamlılığını və ictimaiyyət tərəfindən qəbulunu ləğv etməyə 
hədəflənən layihələr müvafiq şəraitin dəyişdirilməsinə çalışır. İcmada yoxsulluğun 
aradan qaldırılması, qızların təhsili və gəlir gətirən peşəkar fəaliyyət arasında əlaqənin 
effektiv şəkildə qurulması, qanunların ardıcıl icrası, əhali arasında erkən nikahın 
mənfi nəticələrinə dair məlumatlılığın artması təmin edilir və bütün müvafiq qurum və 
təşkilatların əlaqəli fəaliyyəti nəticəsində həyata keçirilir.

Layihələr gender ehtiyaclarının ödənilməsi və ya gender maraqlarının həyata 
keçirilməsi yanaşmasına arxalana bilər. Layihənin məzmunu, yerli şəraiti və layihənin 
imkanları (büdcə, işçiləri, vaxt çərçivəsi) nəzərə alınaraq bu və ya digər yanaşmaya 
üstünlük verilir, ya da hər iki yanaşmadan bir yerdə istifadə edilir. Aşağıda iki yanaşma 
arasında əsas fərqlər göstərilir.

6  Yanaşma Karolin Mozerin gender təhlili çərçivəsindən istifadə edir. Çərçivə haqqında məlumatı, tənqidi və işlənməsi 
haqqında burada daha ətraflı oxumaq olar: Gender planning and development: Revisiting, deconstructing and reflecting,  
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf 

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf
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GENDER ƏSASLI EHTİYACLARA CAVAB VERƏN VƏ MÖVCUD GENDER 
NİZAMINI DƏYİŞDİRƏN YANAŞMALAR
Gender əsaslı ehtiyaclara cavab 
verən (gender-responsive) layihə

Gender nizamını dəyişdirən (gender-
transformative)

Bərabərsizliyi tanıyır Bərabərsizliyi yaradan/yaşadan səbəbləri 
bilir və dəyişdirməyə çalışır

Bərabərsizlikdən doğan ayrı-seçkiliyi, 
istismarı, zorakılığı görür

Bərabərsizlikdən doğan ayrı-seçkiliyi, 
istismarı, zorakılığı köklü səbəblərə 
bağlamağı bacarır

Güc, resurs, imkan və qərar sahəsində 
olan ierarxiyaların gender cəhətini tanıyır 
və nəzərə alır

İerarxiyaların əvəzinə bərabər və şəffaf 
balansı yaratmaqla bağlı məqsəd qoyur 

Ondan yaranan fərqli ehtiyaclara çarələr 
təklif edir

Qeyri-bərabər gender nizamını 
dəyişdirməklə bağlı məqsəd qoyur

Bərabərliklə eyni olmağı qarışdırmır Bərabərliklə eyni olmağı qarışdırmır

2.3 Genderə həssas layihələr: icmada risklər və imkanlar

Layihə ideyasını və onun effektiv icrasını düşünərkən gender amilinin hansı imkan və 
risklərlə bağlı olduğu haqqında fikirləşməyə dəyər. Qabaqcadan həm yeni imkanları, 
həm də riskləri nəzərə almaqla biz icma inkişafına yönəlmiş səylərimizi düzgün şəkildə 
qorumağı və açılan fürsətlərdən səmərəli şəkildə istifadə etməyi öyrənirik. Genderə 
həssas layihələrin açdığı imkanların və yaratdığı risklərin bəzi nümunələri: 

• Gender nizamını dəyişdirən və ya sadəcə ehtiyaclı və kənarlaşdırılmış 
qrupu gücləndirən hər bir layihə daxili stabilliyi pozur (burada müəyyən 
qeyri-stabillik riski yarana bilər) və eyni zamanda müsbət dəyişiklik üçün 
yeni imkanlar açır.

• Yeni qrupların güclənməsi icmada hazırkı güc və avtoritet sahibləri 
tərəfindən bir təhlükə olaraq anlaşıla bilər, öz mövqelərinin müdafiəsi 
üçün onlar, layihə qarşısında məhdudiyyətlər qoya bilər. Eyni zamanda 
qərarvermənin daha inklüziv olması, yeni qrupların (məsələn, adətən 
kənarlaşdırılan qadınların) prosesdə iştirak etməsi icmada daxili 
gərginliyi azalda bilər, daha mütəşəkkil fəaliyyətin qurulması üçün 
imkanlar yaradar.
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• İcmada resurslara nəzarət daha çox bir qrupun əlində idisə, yeni fəallaşan 
icma üzvləri bəzi iqtisadi maraqlara əngəl ola bilər. Bu icmadaxili 
gərginliyi artıra bilər. Lakin resurslara çıxışın daha geniş həcmdə icma 
üzvləri üçün açılması, bərabərsizliyin azalmasına, daha ədalətli resurs 
bölgüsünə və şəffaflığa gətirir.

• Genderə həssas layihələr bəzən dərin kök salmış yerli adət və ənənələrin 
əksinə qızların və qadınların daha geniş təhsil, iqtisadi və sosial iştirak 
imkanlarını icma inkişafının tərkib hissəsinə çevirir. Bu halda icma 
üzvlərinin bir qismi layihəni yerli ənənələrə təhlükə hesab edə bilər. Eyni 
zamanda qadın və qızlar üçün yeni imkanların açılması icma tərəfindən 
müsbət qarşılana bilər. Burada layihənin icma içərisində güclü dəstək 
alması və bütün maraqlı tərəflərin layihəyə birgə sahiblənməsi mühüm 
rol oynayır.

2.4 Layihənin məqsədi və hədəfləri, hədəf qrupları  
və fəaliyyət planı 

İcmanın ehtiyaclarını öyrəndikdən sonra layihənin icmaya hansı dəyişikliyi gətirəcəyini 
müəyyən etməliyik. Beləliklə, layihənin dəyişiklik nəzəriyyəsi üzərində işimizə 
başlayırıq. Dəyişiklik nəzəriyyəsi ilkin vəziyyəti və problemləri, layihə vasitəsilə çözüm 
yollarını və əldə etmək istədiyi məqsəd və hədəfləri əhatə edir. Dəyişiklik nəzəriyyəsi 
layihənin həm vəziyyətə dair görüşünü, həm də seçilən məqsədlərə çatmaq üçün yol 
xəritəsini təqdim edir. İcma vəziyyətinə dair araşdırmanın genderə həssas şəkildə 
aparılması layihənin dəyişiklik nəzəriyyəsini də gender bərabərliyi prinsiplərinə uyğun 
şəkildə tərtib etməyə yardım edir. Bu prosesdə genderə həssas yanaşma tətbiq 
edərək aşağıdakı suallara cavab verməliyik:

Layihənin dəyişiklik nəzəriyyəsi icmada gender nizamına təsir edəcək və ya 
icmada konkret gender qrupunun ehtiyaclarını ödəyəcək? Yaxud hər ikisi 
(balansı müəyyən edin) və yollarını göstərin.

İcmada olan vəziyyət genderə həssas və inklüziv şəkildə təhlil edilibsə, layihənin 
hədəf qruplarını (layihənin ortaya qoyacağı məhsullardan faydalanacaq icma 
üzvləri) seçmək bir o qədər də çətin olmayacaq. Ola bilər ki, hədəf qrupu bütövlükdə 
icma əhalisidir. Bu halda layihə “heç kəs kənarda qalmasın” prinsipinə uyğun olaraq 
adətən, icmada imkan, qərar və resurslara çıxışı daha az olan qrupların bərabər 
iştirakını təmin etməlidir. Təhlilimiz bizə artıq imkanlar və resurslardan kənarda 
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qalan gender kateqoriyalarını, ehtiyaclı qrupları, ayrı-seçkiliyə məruz qalan qrupları 
göstərdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, gender bərabərsizliyinin xüsusi ehtiyacları olan 
qrupların problemləri ilə kəsişdiyi yerdə olan icma üzvlərinin dəstəyə ciddi ehtiyacı 
var. Aşağıda xüsusi ehtiyacları olan qrupların gender bərabərsizliyindən doğan əlavə 
problemlərinə dair misallar göstərilir.

Xüsusi ehtiyaclı qruplara aid gender bərabərsizliyi
Əlilliyi olan qadınlar — fiziki maneələr, maddi asılılıq, psixoloji asılılıq, ailə zorakılığı 
(fiziki, cinsi, psixoloji və iqtisadi), cəmiyyətdən təcrid olunma. Bu problemlərin bir 
çoxundan əlilliyi olan kişilər də əziyyət çəkir, lakin gender bərabərsizliyi qadınlar 
üçün əlavə maneələr və risklər yaradır.
Qızlar — erkən nikah, təhsildən məcburi yayınma, gender stereotipləri və qadağalar, 
ailə zorakılığı, gender əsaslı zorakılıq, maddi asılılıq. Təhsildən məcburi yayınma, 
erkən nikah, ailədə və ailədən kənarda zorakılıqla oğlanlar da rastlaşır və onların 
ciddi dəstəyə ehtiyacı var.
Yaşlı qadınlar — ömür boyu ödənilməyən əməklə məşğul olduğu üçün ciddi 
maddi problemlər, aşağı pensiya, ailə zorakılığı (fiziki, cinsi, psixoloji və iqtisadi), 
cəmiyyətdən təcrid olunma.
Qaçqın və köçkün qadınlar — maddi asılılıq, sıx ailə və icma nəzarəti, yaşayış 
şəraiti, stereotiplər, ailədaxili zorakılıq.
Uzaq yaşayış yerlərində yaşayanlar — xidmətlərin olmaması, izolyasiya, 
sıx icma və ailə nəzarəti, gender əsaslı qadağalar, məlumatsızlıq, xidmətlərin 
uzaqda yerləşməsi, evdən kənarda hərəkətə və ictimai tədbirlərdə iştirak üçün 
məhdudiyyətlər.
Ev xidməti işlərində  işləyənlər/ailə işçiləri — fiziki, cinsi, psixoloji və iqtisadi 
zorakılığa məruz qalmağın yüksək riski, müqaviləsiz iş, iş verəndən asılılıq (məsələn, 
sənədlər, iş icazəsi və s. səbəblərdən).

Məqsəd və hədəfləri müəyyənləşdirərkən onların icmadakı qadınlar və kişilər üçün 
vacib olduğunu düşünməliyik. Layihənin məqsədi və hədəflərini müəyyən edərkən 
gender qruplarının fərqli vəziyyəti, imkanları, ehtiyacları və maraqları mütləq nəzərə 
alınmalıdır. Layihə sənədində məqsəd və hədəflərin müxtəlif gender kateqoriyaları 
üçün nə kimi müsbət dəyişiklik gətirəcəyi izah edilməlidir. Eyni zamanda, icmada 
xüsusi ehtiyacları olan qrupların vəziyyəti və layihənin onların həyatına gətirəcəyi 
dəyişiklik aydın izah edilməlidir.

Məqsəd, adətən, müvafiq sahədə ciddi müsbət dəyişikliyin uğurunu göstərir. Layihənin 
məqsədini genderə həssas etmək üçün məqsədin məzmununu düşünərkən onun 
müxtəlif gender qruplarının həyatına hansı müsbət və mənfi dəyişiklik gətirəcəyini 
imkan daxilində müəyyən etməliyik (proqnozlaşdırma). Mənfi dəyişikliyi aradan 
qaldıran mexanizmləri layihəyə daxil etməliyik və ya bu mənfi təsirləri neytrallaşdırmaq 
üçün mexanizmlər qurmalıyıq. 
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Hədəflərə də eyni meyarla yanaşıb, hədəflərin gender təsirini düşünməliyik. Məsələn, 
layihə icmada yeni iş yerlərinin açılmasına nail olmağı hədəf qoyursa, icmada 
“qadın işi”\”kişi işi” stereotiplərinə görə bu yeni iş yerlərinə kimin müraciət etməsini 
düşünək. Kənarda qalan və bu yeni imkandan bəhrələnə bilməyən qrup üçün bəlkə 
əlavə dəstəkləyici tədbirlər keçirmək olar. Ya da əlavə hədəf olaraq, məsələn qızlar 
və qadınlar üçün müvafiq peşə kursları açmaq olar. Beləliklə, hədəflərin gender 
həssaslığını üç yolla artırmaq olar:

1. Hədəfin məzmunu dəyişdirilə bilər.

2. Layihənin hədəfə nail olduğunu müəyyən edən göstəriciləri gender üzrə bölüb, 
müəyyən faizlərə nail olmağı hədəf olaraq seçmək olar. Məsələn, müəyyən təhsil 
imkanlarından istifadə edən icma üzvləri arasında qızların 50% təşkil etməsi.

3. Kənarda qalan gender kateqoriyası üçün ayrıca hədəf müəyyən etmək olar. 
Məsələn, ailə sağlamlığı mərkəzində kişilər üçün xüsusi psixoloji yardım günlərini 
təşkil etməklə.

Aşağıda təqdim edilən alət layihə hazırlayanlara, məqsəd və hədəflərin genderə 
həssas şəkildə müəyyən edilməsində yardım edəcək.

Layihənin məqsədi, hədəfləri və hədəf qruplarının genderə həssas şəkildə 
müəyyən edilməsi
Layihə elementi Gender həssaslığını artıran addımlar
Məqsəd • Məqsədin müxtəlif gender qruplarının həyatına hansı 

müsbət və mənfi dəyişiklik gətirəcəyini müəyyən edir.

• Mənfi dəyişikliyi aradan qaldıran mexanizmlər layihəyə 
daxil edilir və ya bu mənfi təsirləri neytrallaşdırmaq üçün 
mexanizmlər qurulur və layihəyə daxil edilir.

Hədəf • Hədəflərin müəyyənləşdirilməsində icmanın təhlilinin 
nəticələri əsas götürülür.

• Hədəflərin gender təsiri müzakirə edilir və müvafiq tədbirlər 
görülür.

• Lazım olsa, konkret gender kateqoriyası üçün vacib olan  
əlavə hədəf seçilir.

Hədəf qrupu • İcmanın vəziyyəti genderə həssas və inklüziv şəkildə təhlil 
edilir.

• Hədəf qruplarının müəyyənləşdirilməsində təhlilin nəticələri 
və “heç kəs kənarda qalmasın” prinsipi nəzərə alınır
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Layihədə nəzərə tutulan fəaliyyətin (o cümlədən, icma görüşlərinin, təlimlərin, 
seminarların, yerli məsləhət şuraları və komitələrin yaradılması kimi tədbirlərin) 
icmada bütün gender kateqoriyalarını əhatə etməsi, hər kəs üçün əlçatan olması 
təmin edilməlidir. Tədbirlərin keçirilimə vaxtı və məkanı elə seçilməlidir ki, adətən 
ictimai sahədə məhdudiyyətlərlə rastlaşan qruplar (adətən qadınlar və qızlar) üçün 
rahat şərait yaradılsın. 

Layihə tədbirləri haqqında məlumat hər kəsin başa düşəcəyi dildə, qəliz terminlərdən 
istifadə etmədən hazırlanmalıdır. Layihənin gender bərabərliyi istiqamətində hədəfləri 
və ölkədəki gender bərabərliyi siyasətinə uyğun olması açıq şəkildə layihənin məlumat 
vasitələrində və tədbirlərdə təqdim edilməlidir. Layihə işçiləri layihənin gender 
bərabərliyi sahəsində mövqeyi, hədəfləri və genderə həssas yanaşması haqqında 
tam məlumatlı olmalıdır. Layihə işçiləri üçün gender həssaslığı mövzusunda təlimlər 
keçirilməli, layihənin icmalarda gender bərabərliyinə təsirini izah edən məlumat 
vərəqləri paylanmalıdır. Layihənin media və icma əlaqələri üçün cavabdeh işçiləri 
gender məsələlərinin işıqlandırılması təlimi keçməlidir.

Layihə tədbirləri genderə həssas şəkildə planlaşdırılırsa və fəaliyyət planında yer 
alırsa, bu eyni zamanda mütləq büdcədə müvafiq məbləğdə vəsaitin ayrılması ilə 
bərabər olmalıdır. Məsələn, bəzi icmalarda qadın və qızlar üçün xüsusi təlim və ya 
məlumatlandırma görüşləri nəzərdə tutulursa, bu büdcədə öz əksini tapmalıdır.

2.5 Hesabatların yazılmasında genderə həssas yanaşma

İcma əsaslı layihələrin gedişatı, nailiyyətləri və çətinlikləri adətən layihə müddətində 
mütəmadi hazırlanan hesabatlarda və/və ya yekun hesabatda əks edilir. Hesabatlar 
layihənin məqsəd və hədəflərinə dair irəliləyişini təqdim edir və qabaqcadan müəyyən 
edilmiş göstəricilərdən istifadə edir. Təbii ki, genderə həssas şəkildə müəyyən 
edilmiş göstəriciləri, məqsədi və hədəfləri olan icma layihəsində gender aspektini 
işıqlandırmaq üçün hesabatın müəllifləri artıq zəruri baza və məlumata malikdir. Lakin 
hesabatda layihənin gender təsirini aydın, dolğun və dəqiq şəkildə göstərmək üçün 
bir neçə format mövcuddur. Formatın seçimi layihənin mövzusu, hesabatın təsdiq 
edilmiş strukturu, toplanan məlumatların xüsusiyyətləri və digər amillərdən asılıdır. 

Birinci formatda hesabatın bir hissəsi sırf layihənin gender təsirinə həsr edilir. 
Burada layihənin genderə həssas hədəf və göstəriciləri ayrıca qeyd edilir. Onların 
ölkənin gender siyasəti prioritetləri ilə əlaqələri göstərilir. Layihə üçün təsdiqlənmiş 
genderə həssas göstəricilər sadalanır (mümkündürsə, onların Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri və DİM üzrə milli göstəricilərlə əlaqəsini nümayiş etdirmək olar). Sonra 
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ardıcıl şəkildə layihənin müvafiq mərhələsində və ya yekununda genderə həssas 
hədəf və göstəricilər üzrə nailiyyətlər və çətinliklər müzakirə edilir. Layihənin icmada 
konkret hədəf qruplarının gender ehtiyaclarına və gender strateji maraqlarına təsiri 
və (olubsa) icmada gender nizamına təsiri müzakirə edilir. Burada mütləq layihənin 
həm gözlənilən, həm də gözlənilməz, həm müsbət, həm də mənfi təsiri açıq və aydın 
şəkildə göstərilməlidir.

İkinci variantda hesabatda gender təsiri ayrı hissədə müzakirə edilmir, lakin layihənin 
dəyişiklik nəzəriyyəsində genderə həssas ehtiyacların qarşılanması və/və ya 
gender nizamının dəyişməsi göstərilir və hesabatda nəticələri müzakirə edilir. 
Lakin bu variantda da genderə həssas tədbirlərin misallarını göstərmək məsləhətdir. 
Eyni zamanda genderə həssas göstəricilər seçilmişdirsə, hər bir hesabat formatında 
onlara əsasən nəticələr müzakirə olunmalıdır.

Üçüncü variantda bütün hesabat mətni üzrə nəticələrin təhlilində gender amili 
mütəmadi müzakirə edilir. Beləliklə, layihənin hər bir hədəfi və məhsulu üzrə 
hesabatın müvafiq hissəsində gender təsiri müzakirə edilir. Layihənin ümumi 
nəticələrini təqdim edərkən hesabatın hər hissəsində bu nəticəyə aid olan gender təsiri 
də göstərilir. Məsələn, müəyyən icmalarda su təchizatı təmir edilirsə, burada fayda 
görən icmalarda həm qadınların, həm də kişilərin həyatında hansı dəyişikliklərin baş 
verdiyi göstərilməlidir. Qadınların və kişilərin əməyinin azalması və ya asanlaşması 
kimi nəticələr müzakirə edilməlidir və icmada gender bərabərsizliyi izah edilməlidir 
(məsələn, qadınların ödənilməyən əməyinin azalması). Layihənin gözlənilməyən 
nəticələri ayrı hissədə müzakirə edilirsə, orada da layihə fəaliyyətinin gender təsirinin 
gözlənilməz nəticələri olubsa, onlar göstərilməlidir.

Hər bir formatda icmanın layihədə iştirakı və layihəyə sahiblənməsi mütləq qeyd edilir. 
Burada layihənin inklüziv və genderə həssas tərzdə həyata keçirilməsini göstərən 
misalların yer alması məqsədəuyğundur.

Yekun söz

Qadın və kişilərin bərabər hüquq və imkanları, qadınların qərarvermədə və ehtiyatlara 
çıxışda kişilərlə eyni səviyyədə iştirak etməsi dayanıqlı və inklüziv inkişafın zəruri 
tərkib hissəsidir. İcma əsaslı dayanıqlı inkişaf üçün çalışan layihələr hazırlıq prosesinin 
ilkin mərhələsindən genderə həssas yanaşmanı düşünülmüş və ardıcıl şəkildə tətbiq 
etməlidir. Bələdçi, layihənin əsas tərkib hissələrinin (vəziyyətin təhlili, məqsəd və 
hədəflərin müəyyən edilməsi, göstəricilərin seçilməsi və s.) qadınlar və kişilər, qızlar 
və oğlanların ehtiyacları və strateji maraqlarına uyğun şəkildə hazırlanmasını izah 
edir və oxuculara müvafiq alətlər təqdim edir. Ümid edirik ki, burada verilən bilik və 
məsləhətlər işinizə dəstək olacaq!
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