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GİRİŞ SÖZÜ  
 
2011-ci ilin iyun ayında İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən yekdilliklə qəbul 
edilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər 
Prinsipləri (BMTRP) bizneslə bağlı insan hüquqlarına mənfi təsirlərin 
qarşısının alınması, təsirinin azaldılması və aradan qaldırılması üçün qlobal 
tanınmış standartlardır. BMTRP tərtib olunması və həyata keçirilməsini 
təşviq etmək mandatı BMT-nin insan hüquqları və transmilli korporasiyalar 
və digər biznes müəssisələri üzrə İşçi Qrupuna (İşçi Qrup) həvalə 
olunmuşdur. İşçi Qrupdan öz fəaliyyəti çərçivəsində gender perspektivini 
inteqrasiya etmək tələb olunur. 
 
Qadınlar və qızların biznes fəaliyyətlərinin mənfi təsirlərini fərqli və çox vaxt 
qeyri-mütənasib şəkildə yaşadıqları kifayət qədər geniş şəkildə 
sənədləşdirilmişdir. Onlar həmçinin effektiv müdafiə vasitələrinə çıxış əldə 
etməkdə də əlavə maneələrlə üzləşirlər. Bundan əlavə, ayrı-seçkiliyin 

çarpaz və çoxsaylı formaları səbəbindən müxtəlif qadınlar və qızlar yaş, 
rəng, kasta, sinif, etnik mənsubiyyət, din, dil, savad, iqtisadi resurslara çıxış 
imkanı, ailə vəziyyəti, cinsi oriyentasiya, gender kimliyi, əlillik, kənd yerində 
yaşamaq və miqrasiya, yerli xalqın nümayəndə və ya azlıq statusuna görə 
biznes fəaliyyətlərdən fərqli təsirlərə məruz qala bilərlər. Məhz buna görə də 
BMTRP-ni həyata keçirmək üçün dövlətlər və biznes müəssisələri tərəfindən 
görülən tədbirlərin genderə həssaslığı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

 
Sözügedən məsələləri nəzərə alaraq, İşçi Qrup 2017-ci ildə “BMTRP-lər 
üçün gender baxışı” təşəbbüsünə start verdi. Bu layihə bütün maraqlı 
tərəflər arasında BMT-nin İnkişaf Proqramlarının həyata keçirilməsində 
gender perspektivinin qəbul edilməsi zərurəti ilə bağlı həssaslığı artırmaq və 
həm dövlətlər, həm də biznes müəssisələri üçün praktiki təlimat hazırlamaq 
məqsədi daşıyır. Mövcud standartlara və regional məsləhətləşmələr və 
təqdimatlardan əldə edilən fikirlərə əsaslanaraq, İşçi Qrupun 2019-cu ilin 
iyun ayında İnsan Hüquqları Şurasına təqdim etdiyi hesabat (A/HRC/41/43) 
BMT-nin Proqramlarının həyata keçirilməsində gender perspektivinin 
inteqrasiyası ilə bağlı Dövlətlərə və bizneslərə təlimat təqdim edir. 
2019-cu ilin iyun ayında dərc olunan hesabat üç nəticə əldə edir. Birincisi, 
o, biznes fəaliyyəti kontekstində qadınların və qızların məruz qaldıqları ayrı-
seçkilik və fərqli təsirlərin qısa icmalını təqdim və seçilmiş mövcud gender 

bərabərliyi standartlarını təhlil edir. İkincisi, o, dövlətlərin, biznes 



müəssisələrinin və digər maraqlı tərəflərin əsaslı gender bərabərliyinə nail 
olmaq üçün istifadə edə biləcəyi üç addımlı gender çərçivəsini, digər sözlə 
genderə cavab verən qiymətləndirmə, gender transformativ tədbirləri və 
genderi transformasiya edən vasitələr hazırlayır. Üçüncüsü, hesabat 
BMTRP-nin 31 prinsipinin hər biri üçün xüsusi təlimat (o cümlədən nümunəvi 
tədbirlər) təmin etmək üçün bu gender çərçivəsindən istifadə edir. 

 
BMTRP-nin effektiv şəkildə yayılması və həyata keçirilməsini təşviq etmək 

məqsədilə öz mandatını yerinə yetirmək üçün İşçi Qrup müxtəlif təşkilatlarla 
əməkdaşlıq etməkdədir. Bu əməkdaşlığın konkret nümunələrindən biri 
cənab Livio Sarandreanın rəhbərlik etdiyi BMTİP-in Biznes və İnsan 
Hüquqları komandası ilə Asiya ölkələrindəki tərəfdaşlığımızdır. Biz müxtəlif 
tədbirlər təşkil etmək, hökumət rəsmilərinə biznes və insan hüquqları üzrə 
milli fəaliyyət planlarının hazırlanmasında məsləhət vermək və vətəndaş 
cəmiyyəti təşkilatları üçün potensialın gücləndirilməsi üzrə seminarlar təklif 
etmək istiqamətinə birgə fəaliyyət həyata keçirmişik. BMTİP-in maliyyə 
dəstəyi ilə hazırki kitabçanın nəşri həm dövlətlərə, həm də biznes 
müəssisələrinə BMTRP-ləri həyata keçirərkən gender perspektivinin 
inteqrasiyasına kömək etmək sahsəində sözügedən tərəfdaşlığının 
davamıdır. 
 
Bu kitabça İşçi Qrupun gender hesabatını istifadəçi üçün rahat şəkildə 

təqdim edir. O, həmçinin gender təlimatı və nümunəvi tədbirlərlə yanaşı, 
BMTRP-nin hər bir prinsipinin mətnini ehtiva edir. Eyni zamanda, kitabça İşçi 
Qrupun və BMTİP-nin BMTRP-lər üzrə gender təlimatını geniş şəkildə 
yaymaq üçün birgə səylərinin bir hissəsidir. Ümid edirik ki, bu, bütün müvafiq 
maraqlı tərəflər tərəfindən biznes və insan hüquqları sahəsində gender 
perspektivinin daha yaxşı inteqrasiyasına kömək edəcək. 

 
Surya Deva 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Biznes və İnsan Hüquqları üzrə İşçi 
Qrupunun üzvü   



  

Biznes və İnsan Hüquqları 

üzrə Rəhbər Prinsiplər üçün 

TƏLİMATI 
Biznes və İnsan Hüquqları 
üzrə Rəhbər Prinsiplər üçün 



1 saylı Rəhbər Prinsip 

 

Dövlətlər öz ərazilərində və/və ya yurisdiksiyasında üçüncü tərəflər, 

o cümlədən biznes müəssisələri tərəfindən insan hüquqlarının 

pozulmasından qorumalıdır. Bu, effektiv siyasət, qanunvericilik, 

qaydalar və qərarlar vasitəsilə bu cür sui-istifadənin qarşısını 

almaq, araşdırmaq, cəzalandırmaq və aradan qaldırmaq üçün 

müvafiq addımların atılmasını tələb edir. 
 
Gender təlimatı 
Dövlətlər öz ərazilərində və/və ya yurisdiksiyasında fəaliyyət göstərən 

bütün biznes müəssisələrinin qadınların insan hüquqlarına hörmət 

etməsini təmin etmək üçün müvafiq addımlar atmalıdır. Qadınlara qarşı 

ayrı-seçkiliyin, təzyiqin və zorakılığın bütün formalarının qarşısının 

alınması, araşdırılması, cəzalandırılması və aradan qaldırılması üçün 

bütün dövlət siyasətləri, qanunvericilik aktları, qaydalar və qərarlar 

Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplər üçün gender 

çərçivəsini və təlimatları inteqrasiya etməlidir. 

 

Nümunəvi tədbirlər  
a. Dövlətlər, o cümlədən müvəqqəti xüsusi tədbirlər vasitəsilə qadınlara 

qarşı fəaliyyət göstərən və bütün sahələrdə maddi bərabərliyin əldə 
edilməsinə mane olan ayrı-seçkilik mahiyyətli güc strukturlarının 

əsas səbəblərini aradan qaldırmalıdırlar; 
b. Dövlətlər qadınlara qarşı birbaşa və ya dolayısı yolla ayrı-seçkilik 

yaradan mövcud qanunvericiliyə yenidən baxmalı və qadınlara qarşı 
cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılığı aradan qaldırmaq üçün 
təsirli tədbirlər görməlidir ki, qadınların kişilərlə bərabər imkanlara 

çıxışı təmin olunsun; 
c. Dövlətlər müxtəlif müəssisələrə qadınların insan hüquqlarına 

hörmətlə yanaşmağa öz məsuliyyətlərini yerinə yetirmək imkanı 
yaratmaq məqsədilə əsaslı gender bərabərliyinin əldə edilməsinə 
töhfə vermək üçün biznes müəssisələrini təşviq etməli və 

həvəsləndirməlidirlər. 



d. Dövlətlər qadınların və qadın təşkilatlarının Rəhbər Prinsiplərin 
həyata keçirilməsi üçün milli fəaliyyət planı və digər bu kimi vasitələr 
də daxil olmaqla qanuni və siyasi tədbirlərin görülməsində iştirakını 
təmin etməlidirlər; 

e. Dövlətlər müasir köləlik və təchizat zəncirlərində şəffaflıqla bağlı 
qanunlar da daxil olmaqla təməl insan hüquqlarının yoxlanılması 
prosesinə gender perspektivini inteqrasiya etməlidir 

f. Dövlətlər məhkəmə və məhkəmədənkənar mexanizmlərinin 
qadınların biznes sahəsində üzləşdiyi insan hüquqları pozuntularının 

aradan qaldırılması üçün effektiv vasitələr kimi çıxış etməsini təmin 
etməlidirlər. 

 
2 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Dövlətlər öz ərazilərində və/yaxud yurisdiksiyalarında fəaliyyət 

göstərən bütün biznes müəssisələrinin fəaliyyətləri boyu insan 

hüquqlarına hörmətlə yanaşmasına dair gözləntilərini aydın şəkildə 

bəyan etməlidir. 

 
Gender təlimatı 
Dövlətlər təkcə təlimatlar vasitəsilə deyil, həmçinin də öz ərazilərində 

və/yaxud yurisdiksiyalarında fəaliyyət göstərən bütün biznes 

müəssisələrini bütün əməliyyatları boyunca, o cümlədən təchizat 

zəncirlərində qadınların insan hüquqlarına hörmət etməyə təşviq etmək 

üçün stimul və əks-stimullar yaratmalıdırlar. 

 
Nümunəvi tədbirlər 

  
a. Dövlətlər biznes müəssisələrindən qadınların insan hüquqlarına 

hörmət etmələrini və fəaliyyət göstərdikləri yerlərdə ayrı-seçkiliyi, 

cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılığı aradan qaldırmağı tələb 
edən beynəlxalq çərçivələr yaratmaq üçün kollektiv şəkildə 
çalışmalıdırlar; 

b. Dövlətlər biznes müəssisələrini idarə heyəti üzvləri arasında 
qadınların müəyyən faizdə təmsil olunmasını təşviq və bütün 



fəaliyyətləri müddətində genderlər arasında maaş fərqi haqqında 
hesabat verməyə sövq etməlidirlər; 

c. Dövlətlər ayrı-seçkilik normaları və ya təcrübələri ilə üzləşdikdə 
qadınların insan hüquqlarına hörmət edilməsi yanaşması barədə 

xaricdə fəaliyyət göstərən bizneslərə istiqamət göstərmək və dəstək 
vermək üçün diplomatik və ticarət nümayəndəliklərindən istifadə 
etməlidirlər; 

d. Dövlətlər öz fəaliyyətləri müddətində tutarlı gender bərabərliyinə nail 
olmaq üçün ölçülə bilən addımların atılmasında liderlik nümayiş 

etdirən biznes müəssisələrinə stimullar təklif etməyi nəzərdən 
keçirməlidir; 

e. Dövlətlər öz ərazilərində və/yaxud yurisdiksiyalarında fəaliyyət 
göstərən biznes müəssisələrindən öz fəaliyyətləri çərçivəsində qadın 
hüquq müdafiəçilərinin və pozuntular haqqında məlumat verən 

şəxskərin hüquqlarına hörmət etmələrini tələb etməlidirlər. 
 
 
3 saylı Rəhbər Prinsip 

 

Müdəfiə öhdəliyini yerinə yetirmək üçün Dövlətlər aşağıdakıları 
tətbiq etməlidirlər:  
a. Biznes müəssisələrindən insan hüquqlarına hörmət etməyi 

tələb etməyə yönəlmiş və ya təsiri olan qanunları tətbiq etməli 
və vaxtaşırı bu qanunların uyğunluğunu qiymətləndirmək və hər 
hansı boşluqları aradan qaldırmalı; 

b. Korporativ hüquq kimi biznes müəssisələrinin yaradılmasını və 
davamlı fəaliyyətini tənzimləyən müvafiq qanunların və 
siyasətlərin şirkətlər tərəfindən insan hüquqlarına hörmətini 
məhdudlaşdırmamasını və əksinə onun üçün imkanlar 
yaratmasını təmin etməli; 

c. Biznes müəssisələrinə fəaliyyətləri boyu insan hüquqlarına 
necə riayət etmələri ilə bağlı səmərəli təlimatlar verməli; 

d. Biznes müəssisələri insan hüquqlarına göstərdikləri təsirləri 
hansı üsullarla idarə etdiklərini izah etmək üçün  onları sövq və 
ehtiyac olduqda onlardan tələb etməli. 

 



 
Gender təlimatları  
Dövlətlər mövcud qanunların və siyasətlərin qadınların insan 
hüquqlarına birbaşa və dolayı ayrı-seçkilik təsirlərini qiymətləndirməli və 

onlarla əlaqədar tədbirlər görməlidirlər. Dövlətlər həmçinin biznes 
müəssisələrinə onların fəaliyyətləri boyu insan hüquqlarına necə riayət 
etmələri ilə bağlı təlimatların verilməsində gender çərçivəsini və Rəhbər 

Prinsiplər üçün təlimatları nəzərə almalıdırlar. 
 
 

Nümunəvi rəhbərlik 

 

a. Dövlətlər bizneslər tərəfindən insan hüquqlarına hörmətin təşviqi və 
təmin edilməsi ilə bağlı bütün qanun və qaydaların hazırlanmasında, 

nəzərdən keçirilməsində və qiymətləndirilməsində gender 
bərabərliyindən çarpaz mövzu kimi istifadə etməlidirlər; 

b. Dövlətlər qanunların və siyasətlərin işlənib hazırlanmasında və ya 
yenilənməsində qadınların və qadın təşkilatlarının mənalı iştirakını təmin 
etmək üçün fəal tədbirlər görməlidir; 

c. Dövlətlər istehlakçı təhlükəsizliyi, korporasiyalar, əmək, insan 
hüquqları, ətraf mühit, reklam, əyləncə, investisiya, bank işi, maliyyə, 

vergi və rəqabət əleyhinə kimi müxtəlif qanunların qadınlara necə təsir 
etdiyini nəzərə almalı və əlaqədar tədbirlər görməlidir; 
d. Dövlət siyasəti, o cümlədən Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı siyasət gender-transformativ olmalıdır. Məsələn, 
yoxsulluq, səhiyyə, mənzil, təhsil, sanitariya, layiqli iş, torpaq və iqlim 

dəyişikliyi ilə bağlı siyasətlər qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin əsas 
səbəblərini həll etməlidir. 

 
 
4 saylı Rəhbər Prinsip 

 

Dövlətlər əsas payı dövlətə məxsus və ya onun nəzarətində olan və 

ya ixrac kredit agentlikləri və rəsmi investisiya sığortası və ya 

zəmanət agentlikləri kimi dövlət qurumlarından əhəmiyyətli dəstək 

və xidmətlər alan biznes müəssisələri tərəfindən insan hüquqlarının 



pozulmasına qarşı müdafiə sahəsində müvafiq əlavə addımlar 

atmalıdırlar və ehtiyac olduqda insan hüquqları ilə əlaqədar 

müvafiq yoxlamanı tələb etməlidirlər. 

 
Gender təlimatları  
Dövlətlər əsas payı dövlətə məxsus və ya dövlətin nəzarətində olan 
biznes müəssisələri və dövlət qurumlarının yalnız gender bərabərliyinə 
nail olmaqda nümunə göstərmələrini deyil, həm də öz işgüzar 

tərəfdaşlarından bunu tələb etmək üçün müvafiq alətlərdən istifadə 
etməklərini təmin etməlidirlər. 
 
 
Nümunəvi tədbirlər 

 

a. Dövlətlər gender bərabərliyi haqqında məlumatlılığı artırmaq və bu 
məqsədə nail olmaq üçün müvafiq maraqlı tərəflərin bacarıqlarını 
artırmaq istiqamətində dövlətdən maliyyə dəstəyi alan və ya dövlət 
sertifikasiyasından keçən təhsil müəssisələrindən tələb etməlidir; 

b. Dövlət əsas payı dövlətə məxsus və ya dövlətin nəzarətində olan 
biznes müəssisələrindən insan hüquqları üzrə müvafiq araşdırmanın 
aparılmasında və məlumatların cinslərə görə bölüşdürülmüş şəkildə 
toplanması yolu ilə gender çərçivəsinə və təlimatlara əməl etməyi 
tələb etməlidir; 

c. Dövlətlər inkişafa yardım, ixrac krediti, pensiya və suveren investisiya 
fondları ilə məşğul olan agentliklərdən gender bərabərliyi siyasətini 
öz mandatlarına inteqrasiya etməyi tələb etməlidir;  

d. Dövlətlər əsas payı dövlətə məxsus və ya dövlətin nəzarətində olan 

biznes müəssisələrindən qadınların müəyyən faizini öz idarə 
heyətlərinə təyin etmələrini və məşğulluqda gender bərabərliyinə nail 
olmaqda əldə edilmiş irəliləyişlər haqqında məlumatları hər il 
açıqlamalarını tələb etməlidir;  

e. Dövlətlər əsas payı dövlətə məxsus və ya dövlətin nəzarətində olan 
biznes müəssisələrindən qadınların cinsi və reproduktiv sağlamlığını 
və hüquqlarını qorumaq üçün təsirli tədbirlər görmələrini tələb 
etməlidir;  



f. Dövlət öz agentliklərindən, habelə əsas payı dövlətə məxsus və ya 
dövlətin nəzarətində olan biznes müəssisələrindən cinsi qısnama, 
gender əsaslı zorakılıq, hamiləlik və analıq/atalığa əsaslanan ayrı-
seçkilik və gender maaş fərqini aradan qaldırmaq üçün siyasət və 

mexanizmlərə malik olmasını tələb etməlidir; 
g. Dövlətlər əsas payı dövlətə məxsus və ya dövlətin nəzarətində olan 

bütün biznes müəssisələrindən genderə uyğun effektiv şikayət 
mexanizmləri yaratmağı tələb etməlidir. 

 

 
5 saylı Rəhbər Prinsip 
 
 
Dövlətlər insan hüquqlarının həyata keçirilməsinə təsir göstərə 

biləcək xidmətlər göstərmək üçün biznes müəssisələri ilə müqavilə 

bağlayarkən və ya qanunlar qəbul etdikdə, beynəlxalq insan 

hüquqları öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün adekvat nəzarət 

həyata keçirməlidirlər. 

 
 
Gender təlimatları  
Dövlətlər dövlət xidmətlərinin özəlləşdirilməsi və dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığı ilə bağlı olanlar da daxil olmaqla, biznes müəssisələri ilə 
müqavilələrin gender perspektivini inteqrasiyasını təmin etməlidir. 

  



Nümunəvi tədbirlər 

    
a. Dövlət xidmətlərini özəlləşdirməzdən əvvəl bu cür qərarların 

qadınlara fərqli təsirlərini başa düşmək üçün gender təsirinin 
qiymətləndirilməsi aparmalıdır. 

b. Dövlətlər dövlət xidmətləri üçün müqavilələr bağlayarkən, bütün 
əməliyyatları boyunca əsaslı gender bərabərliyinə nail olmaq üçün 
tədbirlər görmək təcrübəsi olan bizneslərə üstünlük verməlidirlər; 

c. Dövlətlər dövlət xidmətləri təklif edən biznes müəssisələri ilə 
müqavilələrə gender bərabərliyi müddəalarını, o cümlədən bu cür 

müddəaların pozulmasına görə düzəldici tədbirlər daxil etməlidir; 
d. Dövlətlər qadınların iqtisadi səlahiyyətlərinin artırılmasını təşviq 

etmək üçün dövlət-özəl sektor tərəfdaşlıq qurmalıdırlar, məsələn, 
banklarla əməkdaşlıq edərək qadınlara yeni biznesə başlamaq və ya 
ali təhsil almaq üçün əlçatan maliyyə imkanları təklif etməlidirlər. 

 
 
6 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Dövlətlər kommersiya əməliyyatları apardıqları biznes 

müəssisələrinin insan hüquqlarına hörmətini təşviq etməlidirlər. 

 
Gender təlimatları 
 

Dövlətlər dövlət satınalmaları da daxil olmaqla, biznes müəssisələri ilə 

kommersiya əməliyyatlarını tənzimləyən qanun və siyasətlərində gender 

perspektivini inteqrasiya etməlidirlər. 

 

Nümunəvi tədbirlər 

   
a. Dövlətlər, eləcə də hökumətlərarası institutlar məhsul və 

xidmətlərin müəyyən faizini qadınlara məxsus bizneslərdən əldə 

etməlidirlər; 

b. Dövlətlər kommersiya əməliyyatlarını yalnız cinsi qısnama, 

gender əsaslı zorakılıq, hamiləlik və analıq/atalığa əsaslanan ayrı-



seçkilik, gender maaş fərqi və liderlik və rəhbər vəzifələrdə qadınların 

kifayət qədər təmsil olunmaması ilə bağlı siyasət və mexanizmləri 

olan bizneslərlə aparmalıdır; 

c. Dövlətlər ixrac emal və xüsusi iqtisadi zonalarda qadınların insan 

hüquqlarına təşviq etməli və onların iqtisadi səlahiyyətlərinin 

artırılmasına töhfə vermələrini təmin etməlidirlər. 

 
 
7 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Münaqişənin təsirinə məruz qalan ərazilərdə insan hüquqlarının 
kobud şəkildə pozulması riski artdığından, Dövlətlər həmin 
sahələrdə fəaliyyət göstərən biznes müəssisələrinin bu cür sui-
istifadələrə cəlb edilməməsini təmin etməyə kömək etməlidir, o 
cümlədən:   

a. Fəaliyyətlərinin və işgüzar əlaqələrinin insan hüquqları ilə 

bağlı risklərini müəyyən etməli, qarşısını almaq və 

azaltmaqda onlara kömək etmək üçün biznes müəssisələri 

ilə mümkün olan ən erkən mərhələdə əlaqə yaratmalıdır; 

b. Həm gender əsaslı, həm də cinsi zorakılığa xüsusi diqqət 

yetirməklə, sui-istifadə hallarının artan risklərini 

qiymətləndirmək və onlarla mübarizə aparmaq üçün biznes 

müəssisələrinə adekvat yardım göstərilməlidir; 

c. İnsan hüquqlarını kobud şəkildə pozan və vəziyyətin 

həllində əməkdaşlıqdan imtina edən biznes müəssisəsi üçün 

ictimai dəstək və xidmətlərə çıxışı məhdudlaşdırmalıdır; 

d. Mövcud siyasətlərinin, qanunvericilik aktlarının, qaydaların 

və icra tədbirlərinin bizneslərin insan hüquqlarının kobud 
pozuntularına cəlb edilməsi riskinin aradan qaldırılmasında 
effektiv olmasını təmin etməlidir. 

 
Gender təlimatları  



Dövlətlər münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilərdə fəaliyyət 

göstərən biznes müəssisələri tərəfindən qadınların insan hüquqlarının, 

o cümlədən cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılıq kimi hallardan sui-

istifadəsindən qorumaq üçün əlavə tədbirlər görməlidir. Onlar həmçinin 

qadınların sülh quruculuğu və keçid ədalət mühakiməsi proseslərində 

iştirakını təşviq etməlidirlər. Bu tədbirlər həm qəbul edən, həm də yerli 

dövlətlər tərəfindən fərdi və kollektiv şəkildə həyata keçirilməlidir. 

 

Nümunəvi tədbirlər 

 

a. Dövlətlər gender ayrı-seçkiliyinə və ya cinsi qısnama və gender 
əsaslı zorakılığa dözən, onu adiləşdirən və əsaslandıran sosial 
normaları dəyişdirmək üçün çoxtərəfli əməkdaşlıq tərəfdaşlığını 

təşviq etməlidir; 

b. Dövlətlər cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılıqla bağlı riskləri 
müəyyən etmək, qarşısını almaq və təsirini yumşaltmaq üçün biznes 
müəssisələrinin, xüsusən də münaqişənin təsirinə məruz qalmış 
ərazilərdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin potensialını inkişaf 
etdirməlidir; 

c. Dövlətlər müvafiq hallarda öz ərazisində və/yaxud yurisdiksiyasında 
fəaliyyət göstərən biznes müəssisələrini cinsi qısnama və gender 
əsaslı zorakılıqla bağlı risklərin qarşısını almaq və ya yumşaltmaq 

mümkün olmaya biləcəyi münaqişənin təsirinə məruz qalmış 
ərazilərdə fəaliyyət göstərməməkdən çəkinməlidir. 

d. Dövlətlər öz ərazilərində və/yaxud yurisdiksiyalarında fəaliyyət 
göstərən biznes müəssisələrini münaqişənin təsirinə məruz qalmış 
və ya digər ərazilərdə cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılıq 
törətməkdən, onlara töhfə verməkdən və ya onunla birbaşa əlaqədə 

olmaqdan çəkindirmək üçün iqtisadi diplomatiya və maliyyə 
dəstəyini geri çəkmək də daxil olmaqla, təşviq edici tədbirlər 
yaratmalıdırlar. 

e. Dövlətlər cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılığa məruz qalan 
qadınlar üçün effektiv gender transformativ vasitələrin olmasını 
təmin etməlidir. Onlar həmçinin cinsi qısnama və gender əsaslı 
zorakılığa səbəb olan, onlara töhfə verən və ya onunla birbaşa 



əlaqəli olan biznes müəssisələrinin qısa zamanda məsuliyyətə cəlb 
olunmasını təmin etməlidirlər; 

f. Dövlətlər qadınlara və qadın təşkilatlarına münaqişələrin həllində və 
sülh quruculuğu proseslərində mərkəzi rol verməlidir. 

 
 
8 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Dövlətlər biznes təcrübələrinin formalaşdıran dövlət idarələri, 

agentlikləri və digər hökümət əsaslı institutlar öz mandatlarını 

yerinə yetirərkən, o cümlədən onlara müvafiq məlumat, təlim və 

dəstək verməklə, dövlətin insan hüquqları üzrə öhdəliklərini 

bilməyini və onlara əməl etməsini təmin etməlidir. 

 
 
Gender təlimatları  
Dövlətlər insan hüquqları üzrə beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq 
gender bərabərliyinə biznes təcrübələrini formalaşdıran bütün hökumət 
qurumlarının, idarələrinin, agentlik və institutlarının strategiyalarına, 
siyasətlərinə, proqramlarına və fəaliyyətlərinə inteqrasiya edilməli olan 
çarpaz məsələ kimi yanaşmalıdırlar. 
 
Nümunəvi tədbirlər  
a. Dövlətlər beynəlxalq insan hüquqları haqqında qanuna və bütün 

hökumət orqanlarında siyasət çərçivələrinə uyğun olaraq mahiyyətcə 

gender bərabərliyini təşviq etmək üçün səyləri əlaqələndirmək üçün 

nazirliklərarası orqan yaradılmasını nəzərdən keçirməlidir; 

b. Dövlətlər dövlət qulluqçuları və siyasətçilər arasında gender 

həssaslığını artırmaq üçün seminarlar və həmyaşıdların öyrənmə 

sessiyaları təşkil etməlidirlər; 

c. Dövlətlər bütün qanunların və siyasətlərin, o cümlədən vergitutma və 

büdcə ilə bağlı qanunların gender-təsirin qiymətləndirilməsini 

aparmalıdırlar; 

d. Dövlətlər region və bələdiyyə səviyyələrində hökumət orqanlarının 

qadınların insan hüquqları haqqında məlumatlı olmasını və onlara 



hörmət etmək, qorumaq və yerinə yetirmək imkanlarına malik 

olmasını təmin etməlidir. 

 

9 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Dövlətlər, məsələn, investisiya müqavilələri və ya sazişləri 

vasitəsilə digər dövlətlər və ya biznes müəssisələri ilə bizneslə 

bağlı siyasət məqsədlərini həyata keçirərkən insan hüquqları üzrə 

öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün adekvat daxili siyasət 

imkanlarını təmin etməlidir. 
 
Gender təlimatları  
Dövlətlər öz ticarət və investisiya sazişlərinin gender əsaslı təsirlərinin 
vaxtaşırı ex ante və ex post qiymətləndirilməsi aparmalıdırlar. Dövlətlər 

bu cür sazişlərə investorların milli və beynəlxalq hüquq çərçivəsində 
qadınların insan hüquqlarına hörmət etmək məcburiyyəti öhdəliyini açıq 

şəkildə daxil etməlidirlər. 
 
Nümunəvi tədbirlər 

 

a. Dövlətlər qadın və qadın təşkilatlarının ticarət və investisiya sazişləri 

üzrə danışıqlardan əvvəl və danışıqlar zamanı səmərəli iştirakını 

təmin etməlidirlər; 

b. Dövlətlər ticarət və investisiya sazişlərindən qadınların insan 

hüquqlarını qorumaq və təşviq etmək və qadınlar üçün iqtisadi 

imkanları artırmaq üçün strateji vasitə kimi istifadə etməlidirlər; 

c. Dövlətlər öz ticarət və investisiya sazişlərinə bizneslə bağlı insan 

hüquqlarının pozulması hallarının aradan qaldırılması ilə bağlı 

müddəaları daxil etməlidirlər. 

  



10 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Dövlətlər bizneslə bağlı məsələlərlə məşğul olan çoxtərəfli 
institutların üzvləri kimi çıxış edərkən aşağıdakıları təmin 
etməlidirlər: 
    

a. Qurumlar tərəfindən təmsil etdikləri üzv dövlətlərinin 

müdafiə öhdəliyini yerinə yetirmək imkanlarına, nə də biznes 

müəssisələrinin insan hüquqlarına riayət etməsinə mane 

olmamasını təmin etməyə çalışmalı; 

b. Həmin qurumları öz mandatları və imkanları daxilində 

biznesin insan hüquqlarına hörmətini təşviq etməyə və xahiş 

edildiyi təqdirdə, texniki yardım, potensialın yaradılması və 

maarifləndirmə yolu ilə dövlətlərə biznes müəssisələri 

tərəfindən insan hüquqlarının pozulmasından qorunmaq 

üçün öz vəzifələrini yerinə yetirməyə kömək etmək üçün 

həvəsləndirməli; 

c. Biznes və insan hüquqları problemlərinin idarə edilməsində 

ortaq anlaşmanı təşviq etmək və beynəlxalq əməkdaşlığı 

inkişaf etdirmək üçün bu Rəhbər Prinsiplərdən istifadə 

etməlidirlər. 

 

Gender təlimatları  
Dövlətlər çoxtərəfli institutları öz mandatlarını yerinə yetirərkən gender 
perspektivini qəbul etməyə təşviq etməlidirlər. Dövlətlər həmçinin 

çoxtərəfli platformalarda müzakirə edilən sazişlər və siyasət çərçivələri 
mahiyyətcə gender bərabərliyini təşviq etməsini və qadınların üzləşdiyi 
mövcud ayrı-seçkiliyi dərinləşdirməməyini təmin etməlidir. 

 
  



Nümunəvi tədbirlər  
a. Dövlətlər əmək, ticarət, maliyyə, investisiya, əqli mülkiyyət, 

inkişaf, enerji, ətraf mühit, iqlim dəyişikliyi, sağlamlıq, əhali, 

tərksilah, sülh və təhlükəsizlik kimi bütün müvafiq sahələrdə 

qəbul edilmiş beynəlxalq müqavilələrin və siyasət çərçivələrinin 
gender təsirini nəzərə almalıdırlar; 

b. Dövlətlər çoxtərəfli institutlarda rəhbər vəzifələrdə qadınların 

kifayət qədər təmsil olunmaması məsələsini həll etməlidir; 

c. Dövlətlər çoxtərəfli institutları, məsələn, işə qəbul, iş mühiti və 
satınalma ilə bağlı siyasətləri vasitəsilə gender bərabərliyini 

təşviq etməyə sövq etməlidirlər. 

 
11 saylı Rəhbər Prinsip 

 

Biznes müəssisələr insan hüquqlarına hörmət etməlidir. Bu o 

deməkdir ki, onlar başqalarının insan hüquqlarını pozmaqdan 

çəkinməli və iştirakçı olduqları insan hüquqlarına mənfi təsirləri 

aradan qaldırmalıdırlar. 
 
Gender təlimatları 

 

Biznes müəssisələri qadınların insan hüquqlarının pozulmasının 

qarşısını almaq və onların iştirak etdikləri insan hüquqlarına mənfi 

təsirləri aradan qaldırmaq üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bu məsuliyyəti 

yerinə yetirmək üçün biznes müəssisələri əsaslı gender bərabərliyinin 

əldə edilməsinə töhfə verməli və bütün fəaliyyətləri boyunca qadınlara 

qarşı mövcud ayrı-seçkiliyi dərinləşdirməkdən və ya təkrar səbəb 

olmaqdan çəkinməlidirlər. 
 
Nümunəvi tədbirlər 

 

  



a. Biznes müəssisələri qadınların kişilərlə bərabər bütün imkanlardan 

istifadə etmələri üçün əlverişli mühit yaratmalıdır. Məsələn, cinsi 

qısnama, gender üzrə maaş fərqi, şəxsi gigiyena vasitələrinin 

olmaması və menstruasiyaya uyğun olmayan iş mühiti qadınları iş 

imkanlarından istifadə etməkdən və işdə qalmaqdan çəkindirə bilər;  
b. Biznes müəssisələr qadın işçilərin həmkarlar ittifaqlarının 

yaradılmasında və onlarda rəhbər vəzifələr tutmasında dəstək olmaq 
üçün tədbirlər görməlidir;  

c. Biznes müəssisələr qadınların hüquqlarını təşviq etmək üçün 

innovativ yolları araşdırmalı və ayrı-seçkilik yaradan qanunları və 
sosial təcrübələri dəyişdirmək üçün təşviqatla məşğul olmalıdırlar; 

d. Biznes müəssisələr qadınlara, o cümlədən ayrı-seçkilik yaradan 

qanunlara və ya sosial təcrübələrə görə mülkiyyətə sahib ola 

bilməyən qadınlara kredit və maliyyə imkanları təklif etmək yollarını 

tapmalıdır; 

e. Biznes müəssisələr qadınlara məxsus torpaqların alınması və 

kompensasiya prosesləri gender ayrı-seçkiliyinə əsaslanan torpaq 

mülkiyyətçiliyi təcrübələrini dərinləşdirməməsini, habelə qadınların 

dolanışıq vasitələrinə və yaşayışına mənfi təsir göstərməməsini təmin 

etməlidirlər; 

f. Biznes müəssisələr gender stereotiplərini davam etdirməməli və ya 

öz məhsul və ya xidmətləri ilə bağlı satış və marketinq də daxil 

olmaqla hər hansı bir prosesdə qadınların bədənlərini obyektə 

çevirməməli və ya onun cəzibadarlığını ön plana çəkməməlidir; 

g. Biznes müəssisələr idarə heyəti də daxil olmaqla, bütün səviyyələrdə 

qadınların işçi qüvvəsində bərabər təmsil olunmasını təmin etmək 

üçün bir sıra tədbirlər görməlidir (məsələn, kvotalar və peşəkar 

inkişafa dəstək). Onlar həmçinin öz biznes tərəfdaşlarını da bu işə 

cəlb etməli və həvəsləndirməlidirlər; 

h. Biznes müəssisələr qadınların kiberməkanda təzyiqə, təhqirə və ya 

hədə-qorxu və ayrı-seçkilik və ya zorakılıq təhlükəsi qorxusu olmadan 

sosial media platformalarından istifadə edə bilmələrini təmin etmək 

üçün təsirli tədbirlər görməlidir; 

i. Biznes müəssisələr qadınların cinsi və reproduktiv sağlamlığına və 

hüquqlarına hörmət etmək üçün addımlar atmalıdır, məsələn, ödənişli 



valideyn məzuniyyəti vermək, yeni valideynlər üçün daha sərbəst iş 

saatları və ya evdən iş seçimini təklif etmək və iş yerində ana südü 

otaqları təmin etməlidir. Biznes müəssisələr də məcburi hamiləlik 

testin keçirilməsi təcrübəsini dayandırmalıdır. 

 
12 saylı Rəhbər Prinsip 

 

Biznes müəssisələrinin insan hüquqlarına hörmətlə bağlı 

məsuliyyəti ən azı İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamə və 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İş Yerində Əsas Prinsiplər və 

Hüquqlar haqqında Bəyannaməsində ifadə olunan beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış insan hüquqlarına aiddir.  

 

Gender təlimatları  
Qadınların beynəlxalq səviyyədə tanınmış hüquqlarına hörmət etmək 

üçün biznes müəssisələri digər sənədlərlə yanaşı, bütün hallarda və 

fəaliyyətlərində müvafiq olan Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün 

formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanı və Uşaq Hüquqları 

haqqında Konvensiyanı nəzərə almalıdırlar. 

 
Nümunəvi tədbirlər 

 

a. İqtisadi əsaslarla bərabər, biznes müəssisələr qadınların insan 
hüquqlarına hörmət etməli və normativ prinsip kimi əsaslı gender 
bərabərliyinin əldə edilməsinə töhfə verməlidir;  

b. Biznes müəssisələr qadınların insan hüquqlarına hörmət etmək 
istiqamətində öz məsuliyyətlərini yerinə yetirmək üçün bütün şöbələr 
və əməliyyatlar üzrə gender bərabərliyi siyasətini inteqrasiya 

etməlidirlər. Bu, qadınların insan hüquqları və gender bərabərliyi ilə 
bağlı kadrların və biznes tərəfdaşlarının potensialının artırılmasını 
tələb edə bilər; 

c. Biznes müəssisələr İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamə 

çərçivəsində qadın hüquqlarının gender baxımından neytral 
oxunuşunu qəbul etmək riskinin qarşısını almaq üçün Qadınlara 



qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında 
Konvensiyaya və Uşaq Hüquqları Konvensiyasını nəzərə almalı və 
öz məcəllələrində onlara istinad etməlidirlər; 

d. Biznes müəssisələr qadınların fərqli təcrübələrini nəzərə alaraq 

onların üzləşdiyi ayrı-seçkiliyin bir-birinə qarışan müxtəlif 
səviyyələrindən xəbərdar olmalıdırlar: müxtəlif qadınlar yaş, rəng, 
kasta, sinif, etnik mənsubiyyət, din, dil, savadlılıq, iqtisadi resurslara 
əlçatanlıq, ailə vəziyyəti, cinsi oriyentasiya, gender mənsubiyyəti, 
əlillik, kənd yerində yaşayış yeri və miqrasiya, yerli və ya azlıq statusu 

kimi fərqli meyarlara görə biznes fəaliyyətlərin fərqli təsirlərinə məruz 
qala bilərlər; 

e. Biznes müəssisələrin fəaliyyəti yerli qadınlara mənfi təsir 
göstərdikdə, onlar Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 1989-cu il tarixli (No 
169) Yerli və Qəbilə Xalqları haqqında Konvensiyasında və  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yerli Xalqların Hüquqları 
Bəyannaməsində müəyyən edilmiş öz müqəddəratını təyinetmə və 
azad, qabaqcadan və məlumatlı razılıq da daxil olmaqla bütün 
hüquqlarını nəzərə almalıdırlar. 

 

 
13 saylı Rəhbər Prinsip 
 
İnsan hüquqlarına hörmət etmək məsuliyyəti biznes 
müəssisələrindən aşağıdakıları tələb edir: 
  
a. Öz fəaliyyətləri ilə insan hüquqlarına mənfi təsirlərə səbəb 

olmaqdan və ya mənfi təsirlərə töhfə verməkdən çəkinmək və 

baş verdikdə belə təsirləri aradan qaldırmaq; 

b. İşgüzar əlaqələri ilə onların əməliyyatları, məhsulları və ya 

xidmətləri ilə birbaşa əlaqəli insan hüquqlarına mənfi təsirlərin 

qarşısını almağa və ya azaltmağa çalışmaq, hətta bu təsirlərə 

birbaşa töhfə verməsələr belə. 

Gender təlimatları  
Biznes müəssisələri qadınların insan hüquqlarına mənfi təsirlər 
yaratmamalı və ya onlara töhfə verməməli və bu təsirlər baş 



verdikdə onları aradan qaldırmalıdır. Onlar həmçinin işgüzar 
əlaqələri ilə onların əməliyyatları, məhsulları və ya xidmətləri ilə 
birbaşa əlaqəli olan qadınların insan hüquqlarına mənfi təsirlərin 
qarşısını almaq və ya yumşaltmaq üçün adekvat tədbirlər 
görməlidirlər. 
 
Nümunəvi tədbirlər 

  
a. Biznes müəssisələr qadınların insan hüquqlarını minimuma 

endirməkdən çəkinməli və gender bərabərliyi siyasətini qəbul etmək 

və bütün fəaliyyətləri çərçivəsində təcrübədə tətbiq etməklə bu 

hüquqları təşviq etməlidirlər; 

b. Biznes müəssisələr bütün biznes tərəfdaşlarını qadınların insan 

hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa təşviq, o cümlədən gender 

bərabərliyinə dair gözləntilərini ifadə etmək və bu əsasda fəaliyyəti 

qiymətləndirmək, məsləhətlər vermək, potensial yaratmaq və 

stimulları təklif etməlidirlər; 

c. Biznes müəssisələr süni zəka və avtomatlaşdırma kimi yeni 

texnologiyaların qadınların insan hüquqlarına qeyri-mütənasib mənfi 

təsir göstərməməsini təmin etməlidir. 

 

 

14 saylı Rəhbər Prinsip 
 
 
Biznes müəssisələrinin insan hüquqlarına hörmətlə bağlı 

məsuliyyəti ölçüsündən, sektorundan, əməliyyat kontekstindən, 

mülkiyyət növündən və strukturundan asılı olmayaraq bütün 

müəssisələrə şamil edilir. Buna baxmayaraq, müəssisələrin bu 

məsuliyyəti yerinə yetirməsi alətlərin miqyası və mürəkkəbliyi bu 

amillərə və müəssisənin insan hüquqlarına mənfi təsirlərinin 

dərəcəsinə görə dəyişə bilər. 
 
Gender təlimatları  



Bütün biznes müəssisələri, o cümlədən mikro, kiçik və orta müəssisələr 
qadınların, o cümlədən qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda çalışanların insan 

hüquqlarına hörmət etmək üçün Rəhbər Prinsiplərə uyğun olaraq 

müvafiq addımlar atmalıdır. 
 

 

Nümunəvi tədbirlər 

 

a. Rəhbər Prinsiplər çərçivəsində insan hüquqlarına mənfi təsirlərin 

şiddətini və aradan qaldırılması mümkün olmayan xarakterini 

müəyyən etmək üçün gender perspektivi qəbul edilməlidir; 

b. Biznes müəssisələr qadınların insan hüquqlarına hörməti təşviq 

etmək üçün əməkdaşlıq etdikləri biznes tərəfdaşları üzərində təsir 

imkanlarından istifadə etməlidirlər; 

c. Biznes müəssisələr öz təchizat zəncirlərinin bir hissəsi olan qeyri-

rəsmi iqtisadiyyatda çalışan işçiləri təyin, genderlə bağlı məsələləri 

müəyyən etməli və bu problemlərin həlli üçün müvafiq addımlar 

atmalıdırlar; 

d. Biznes assosiasiyaları, o cümlədən mikro və kiçik müəssisələr öz 

üzvləri arasında məlumatlılığı və həmin üzvlərin gender bərabərliyi 

ilə bağlı bacarıqlarını artırmalıdırlar. 

 

 

15 saylı Rəhbər Prinsip 
 
 
İnsan hüquqlarına hörmət etmək məsuliyyətini yerinə yetirmək 
üçün biznes müəssisələri aşağıdakılar da daxil olmaqla, öz 
ölçülərinə və şəraitlərinə uyğun siyasət və proseslərə malik 
olmalıdırlar:   
a. İnsan hüquqlarına hörmətlə bağlı öz məsuliyyətlərini yerinə 

yetirmək üçün siyasət öhdəliyini icr; 

b. İnsan hüquqlarına təsirlərinin müəyyən edilməsi, qarşısının 
alınması, yumşaldılması və aradan qaldırılmasını hesablamaq 
üçün insan hüquqları üzrə lazımi araşdırma prosesi; 



c. İnsan hüquqlarının pozulmasına səbəb olan və ya ona töhfə 
verdikləri hər hansı mənfi təsirlərin aradan qaldırılmasına imkan 
verən proseslər. 

 

Gender təlimatları  
Biznes müəssisələr Rəhbər Prinsiplər çərçivəsində insan hüquqlarına 

hörmət etmək üçün öz məsuliyyətlərinin bütün aspektlərini həyata 
keçirmək, yəni siyasət öhdəliyi götürmək, insan hüquqları ilə bağlı lazımi 
araşdırma aparmaq və hər hansı insan hüquqlarına səbəb olan mənfi 
problemləri aradan qaldırmaq üçün gender çərçivəsini və təlimatı bütün 
siyasət və proseslərə inteqrasiya etməlidir. 

 
Nümunəvi tədbirlər   

a. Biznes müəssisələr fəaliyyətləri boyu gender ayrı-seçkiliyinin 

mahiyyətini və miqyasını, həmçinin gender bərabərliyi tədbirlərinin 
effektivliyini qiymətləndirmək üçün Qadının Səlahiyyətləndirilməsi 

Prinsipləri çərçivəsində Gender Bərabərsizliyi Təhlili aləti kimi 
alətlərdən istifadə etməlidir; 

b. Biznes müəssisələr gender bərabərliyini yalnız insan resursları 

departamentinə aid olan müxtəliflik və ya inklüzivlik məsələsi kimi 
nəzərdən keçirməkdənsə, bütün departamentlər üzrə bütün 

siyasətlərdə, proseslərdə və strategiyalarda çarpaz məsələ kimi 
inteqrasiya etməlidir. 

 
 

16 saylı Rəhbər Prinsip 

 

İnsan hüquqlarına hörmətlə bağlı öz məsuliyyətlərini geniş tətbiq 
etmək sahəsində təməl kimi biznes müəssisələr bu məsuliyyəti 
yerinə yetirmək öhdəliyini aşağıdakı siyasət bəyanatı vasitəsilə 

ifadə etməlidir:     
b. Biznes müəssisəsinin ən yüksək səviyyəsində təsdiq edilir; 
c. Müvafiq daxili və/və ya xarici mütəxəssislər tərəfindən 

məlumatla təmin olunur; 



d. Öz əməliyyatları, məhsulları və ya xidmətləri ilə bilavasitə əlaqəli 
olan əməkdaşlar, biznes tərəfdaşları və digər tərəflərdən insan 
hüquqları ilə bağlı gözləntilərini müəyyən edir; 

e. İctimaiyyətə açıqdır və daxili və xaricdə bütün işçi heyətinə, 

biznes tərəfdaşlarına və digər müvafiq tərəfləri məlumatdırılır; 
f. Bütün biznes proseslərə tətbiq etmək üçün zəruri olan əməliyyat 

siyasətlərində və prosedurlarında əks olunur.  
 
Gender təlimatları  
Biznes müəssisələr qadınların insan hüquqlarına hörmət etmək və əsaslı 

gender bərabərliyinin əldə edilməsinə töhfə vermək öhdəliyini aşağıdan 
yuxarı iştirakçı qaydada işlənib hazırlanmış, lakin ən yüksək səviyyədə 
qəbul edilmiş gender bərabərliyi siyasətinə daxil etməlidir. Bu cür siyasət 
müstəqil sənəd ola və ya müəssisənin ümumi insan hüquqları siyasətinə 
inteqrasiya oluna bilər. 

 
 
Nümunəvi tədbirlər 
 
 

a. Biznes müəssisələr qadınlar, qadın təşkilatları, qadın hüquq 
müdafiəçiləri və gender ekspertləri ilə məzmunla məsləhətləşmələr 
əsasında gender bərabərliyi siyasətini hazırlamalı və vaxtaşırı 
nəzərdən keçirməlidir;  

b. Gender bərabərliyi siyasəti aşağıdakıları etməlidir:    
i. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi 

haqqında Konvensiya və Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiya 

kimi müvafiq beynəlxalq standartlara istinad, habelə Rəhbər 

Prinsiplər üçün gender çərçivəsi və təlimatlarından istifadə 

etməlidir; ayrı-seçkiliyin fərqli xarakterli olmasını nəzərə 

almalıdır; 

ii. Ölçülə bilən hədəfləri və göstəriciləri daxil və biznes 

tərəfdaşlarından gözlənilənləri aydın şəkildə təsvir etməlidir; 

iii. Bütün daxili və xarici maraqlı tərəflərə, o cümlədən qadın işçilərə 

və digərlərinə əlçatan dil və formatda məlumat verilməlidir; 

iv. Bütün şöbələrin əməliyyat proseslərinə inteqrasiya olunmalıdır;  



c. Biznes müəssisələr gender bərabərliyi siyasətinin həyata keçirilməsi 
üçün lazımi vəsait ayırmalı və məsul şəxsləri müəyyən etməlidir; 

d. Biznes müəssisələr hər il gender bərabərliyi siyasətində qeyd olunan 

göstəricilərə uyğun olaraq öz əməliyyatları çərçivəsində əldə edilmiş 
tərəqqi ilə bağlı cinslərə görə ayrılmış məlumatları açıqlamalıdırlar. 

 
 
17 saylı Rəhbər Prinsip 
 
İnsan hüquqlarına mənfi təsirlərini müəyyən etmək, qarşısını 
almaq, yumşaltmaq və onları həll etmək üçün biznes müəssisələri 

insan hüquqları üzrə lazımi araşdırma aparmalıdırlar. Prosesə 
faktiki və potensial insan hüquqları təsirlərinin qiymətləndirilməsi, 
tapıntıların inteqrasiyası və onlara uyğun fəaliyyət göstərilməsi, 
cavabların izlənməsi və təsirlərin necə həll edildiyi barədə məlumat 
daxil olmalıdır. İnsan hüquqlarına dair vəziyyətin araşıdırılmasına 

aşağıdakılar daxildir: 
   
a. Biznes müəssisəsinin öz fəaliyyəti ilə səbəb ola biləcəyi və ya 

töhfə verə biləcəyi və ya işgüzar əlaqələri ilə birbaşa onun 

əməliyyatları, məhsulları və ya xidmətləri ilə əlaqəli insan 

hüquqlarına mənfi təsirləri əhatə etməlidir; 

b. Biznes müəssisəsinin ölçüsü, ciddi insan hüquqlarına təsir riski 

və onun əməliyyatlarının mahiyyəti və konteksti ilə mürəkkəbliyi 

ilə fərqlənəcək; 

c. Biznes müəssisəsinin əməliyyatları və əməliyyat konteksti 

inkişaf etdikcə insan hüquqları risklərinin zamanla dəyişə 

biləcəyini qəbul edərək, davamlı olmalıdır. 
 
Gender təlimatları  
Biznes müəssisələr Rəhbər Prinsiplərə uyğun olaraq insan hüquqlarına 

dair vəziyyətin araşdırılmasının bütün mərhələlərini həyata keçirmək 
üçün gender perspektivini açıq şəkildə inteqrasiya etməlidir. İnsan 
hüquqlarına dair vəziyyətin araşdırılması biznes müəssisənin səbəb ola 

biləcəyi və ya töhfə verə biləcəyi və ya işgüzar əlaqələri ilə birbaşa onun 



əməliyyatları, məhsulları və ya xidmətləri ilə əlaqələndirilə bilən 
qadınların insan hüquqlarına həm faktiki, həm də potensial mənfi təsirləri 

əhatə etməlidir. 
 
Nümunəvi tədbirlər 

  
a. Biznes müəssisələr gender perspektivini qəbul etmədikcə, onlar 

fəaliyyətlərinin qadınlara göstərə biləcəyi fərqli və qeyri-mütənasib 
mənfi təsirləri müəyyən edə bilməyəcəklər; 

b. Biznes müəssisələr gender məsələsini “imic naminə mütləq” və ya 

insan hüquqlarına dair araşdırmaya əlavə kimi deyil, bərabərlik 
məsələsi kimi qəbul etməlidirlər; 

c. Əgər biznes müəssisəsi mənfi təsir risklərinin ən əhəmiyyətli olduğu 
prioritet sahələri müəyyən etməlidirsə, bu, potensial təsirə məruz 

qalmış icmaların, o cümlədən qadınlar və qadın təşkilatlarının 

iştirakı ilə həyata keçirilməlidir; 
d. Biznes müəssisələr istənilən halda cinsi qısnama və gender əsaslı 

zorakılığı insan hüquqlarına ciddi təsir riski kimi qəbul etməlidirlər. 

Onlar öz əməliyyatları çərçivəsində bu cür təsirlərə sıfır dözümlülük 
nümayiş etdirməlidirlər. 

 
 
18 saylı Rəhbər Prinsip 

 

İnsan hüquqları ilə bağlı riskləri ölçmək üçün biznes müəssisələri 

öz fəaliyyətləri və ya işgüzar əlaqələri nəticəsində iştirak etdikləri 
hər hansı faktiki və ya potensial insan hüquqlarına mənfi təsirləri 
müəyyən etməli və qiymətləndirməlidirlər. Bu proses aşağıdakıları 
əhatə etməlidir: 
a. İnsan hüquqları üzrə daxili və/və ya müstəqil xarici 

ekspertizadan istifadə etmək; 

b. Biznes müəssisəsinin ölçüsünə və əməliyyatın mahiyyətinə və 

kontekstinə uyğun olaraq potensial təsirə məruz qalan qruplar 

və digər müvafiq maraqlı tərəflərlə məzmunlu 

məsləhətləşmələri cəlb etmək. 



 
 
Gender təlimatları 
İnsan hüquqlarına hər hansı faktiki və ya potensial mənfi təsirlərin 

müəyyən edilməsində və qiymətləndirilməsində biznes müəssisələri 
genderə həssas yanaşma tətbiq etməli, gender ekspertlərindən istifadə 
etməli və potensial təsirə məruz qalan qadınlar, qadın təşkilatları (o 

cümlədən icma əsaslı təşkilatlar) və qadınların insan hüquqları 
müdafiəçiləri ilə məzmunlu məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.  

 
Nümunəvi tədbirlər    
a. Potensial təsirə məruz qalmış qadınları təsirin qiymətləndirilməsi 

proseslərində iştirakdan çəkindirə biləcək praktik maneələri, 

patriarxal normaları və ya zorakılıq hədələrini aradan qaldırmaq üçün 
biznes müəssisələri fəal yanaşma nümayiş və innovativ vasitələr 

qəbul etməlidirlər (məsələn, görüşlər zamanı uşağa qulluq 

göstərmək və ya qadınlar üçün ayrıca görüşlər keçirmək); 
b. Təsirə məruz qalan icmalar məsləhətləşmələrdə iştirakın yalnız 

layihə başlamazdan əvvəl həyata keçirildiyi, layihə haqqında adekvat 
məlumatın əlçatan və vaxtında təqdim edildiyi, icmalar tərəfindən 

ifadə edilən narahatlıqların ciddi qəbul və həll edildiyi və davamlı və 

şəffaf ünsiyyətin təmin edildiyi halda mənalı hesab edə bilər; 
c. Biznes müəssisələr öz fəaliyyətlərinin qadınlara həqiqi təsirini 

qiymətləndirmək üçün cinslərə görə bölünmüş məlumatlardan və 
nəticə göstəricilərindən istifadə etməli və ayrı-seçkiliyin çarpaz 

mahiyyətinə görə müxtəlif qadınlara fərqli təsir göstərə biləcəyini 

nəzərə almalıdırlar; 
d. Məsləhətləşmə prosesində qadın təşkilatlarının və/yaxud həmkarlar 

ittifaqlarının iştirakı ümumiyyətlə biznes müəssisələri və təsirə məruz 

qalmış icmalar arasında mövcud olan güc asimmetriyasını həll edə 
bilər. 

 
 
19 saylı Rəhbər Prinsip 
 
 



İnsan hüquqlarına mənfi təsirlərin qarşısını almaq və yumşaltmaq 
üçün biznes müəssisələri təsir qiymətləndirmələrinin nəticələrini 
müvafiq daxili funksiyalar və proseslər üzrə inteqrasiya etməli və 
müvafiq tədbirlər tətbiq etməlidirləri.  
a. Effektiv inteqrasiya aşağıdakıları tələb edir: 
 

i. Bu cür təsirlərin aradan qaldırılması üçün məsuliyyət 

müəssisə daxilində müvafiq səviyyəyə və funksiyaya həvalə 

edilir; 

ii. Daxili qərarların qəbulu, büdcə ayırmaları və nəzarət 

prosesləri bu cür təsirlərə effektiv cavab verməyə imkan 

verir. 

b. Müvafiq tədbirlər aşağıdakılara görə fərqlənəcək: 
 

i. Biznes müəssisəsinin mənfi təsirə səbəb olub-olmaması və 

ya ona töhfə verməsi və ya təsirin yalnız işgüzar əlaqələr 

vasitəsilə onun əməliyyatları, məhsulları və ya xidmətləri ilə 

birbaşa əlaqəli olması səbəbindən iştirak edib-etməməsi; 

ii. Mənfi təsirin aradan qaldırılmasında onun təsir dairəsi. 

 

 
Gender təlimatları 
Biznes müəssisələr öz təsirlərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrini 
bütün müvafiq proseslərə inteqrasiya etməli və Rəhbər Prinsiplərə uyğun 

olaraq mənfi təsirlərin qarşısını almaq və yumşaltmaq üçün bir sıra 
gender-transformativ tədbirlər görməlidir. 

 

 
Nümunəvi tədbirlər 

 

a. Təsirin qiymətləndirilməsinin nəticələrindən asılı olaraq, gender-

transformasiya tədbirləri aşağıdakıları əhatə edə bilər:     
i. Qadınların insan hüquqlarına mənfi təsirlərlə bağlı sistematik 

narahatlıqları aradan qaldırmaq üçün gender bərabərliyi 



siyasətini və idarəetmə proseslərini və təcrübələrini yenidən 

nəzərdən keçirmək; 

ii. Qadınlara mənfi təsirlərin qarşısını almaq və ya minimuma 

endirmək üçün davam edən layihənin dəyişdirilməsi; 

iii. Bütün şöbələr üzrə müəssisə personalı arasında gender 

həssaslığının artırılması və genderə cavab verən idarəetmə 

sistemlərinin işlənib hazırlanmasında biznes tərəfdaşlarına 

dəstək; 

iv. Cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılıqla effektiv mübarizə 

aparmaq üçün müəssisənin şəxsi heyətinin və biznes 

tərəfdaşlarının potensialının artırılması; 

v. Rəhbər vəzifələrdə və idarə heyətində qadınların az təmsil 

olunmasının aradan qaldırılması üçün müsbət fəaliyyət 

siyasətlərinin qəbul edilməsi; 

vi. Qadın təşkilatları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı; 

vii. Artıq baş vermiş mənfi təsirlər üçün effektiv transformativ 

vasitələrin təmin edilməsi və ya onların aradan qaldırılmasında 

əməkdaşlıq edilməsi; 

b. Müvafiq hallarda, biznes müəssisələri gender bərabərliyini 

dəstəkləmək üçün təbliğat da aparmalıdırlar. 

 

 
20 saylı Rəhbər Prinsip 
 
In order to verify whether adverse human rights impacts are being 

addressed, business enterprises should track the effectiveness of 
their response. Tracking should: 
İnsan hüquqlarına mənfi təsirlərin aradan qaldırıldığını yoxlamaq 
üçün biznes müəssisələri onların cavab tədbirlərinin effektivliyini 

izləməlidirlər. İzləmə prosesi aşağıdakılara əsaslanmalıdır: 
a. Müvafiq keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri; 
b.  Təsirə məruz qalan maraqlı tərəflər də daxil olmaqla həm daxili, 

həm də xarici mənbələrdən rəylərin toplanması. 
 
 
Gender təlimatları 



Biznes müəssisələr insan hüquqlarına əsaslanan yanaşmaya uyğun 
olaraq toplanmış cinslərə görə ayrılmış məlumatlardan və təsirə məruz 

qalan qadınlar, qadın təşkilatları və gender ekspertləri ilə 

məsləhətləşmələr əsasında hazırlanmış nəticə göstəricilərindən istifadə 
etməklə öz cavablarının effektivliyini izləməlidirlər. 

 
 
Nümunəvi tədbirlər  
a. Biznes müəssisələr fəaliyyət göstəricilərinin genderə uyğun olmasını 

təmin etməlidirlər, əks halda qadınlara uyğunlaşdırılmış təsirlər 

izləmə prosesi ilə aşkarlanmaya bilər; 

b. Biznes müəssisələr təchizat zəncirləri də daxil olmaqla, bütün 

əməliyyatları üçün cavablarının effektivliyini izləməlidirlər; 

Biznes müəssisələr qadınları, qadın təşkilatlarını və yerli icma qruplarını 

onların gender-transformativ reaksiyalarının effektivliyini 
qiymətləndirmək üçün cəlb etməlidir. 

 
 
21 saylə Rəhbər Prinsip 
 
İnsan hüquqlarına təsirlərini necə həll etdiklərini hesablamaq üçün 

biznes müəssisələri, xüsusən də təsirə məruz qalan maraqlı tərəflər 

tərəfindən və ya onların adından narahatlıqlar qaldırıldıqda, bunu 

kənar qurumlara bildirməyə hazır olmalıdırlar. Əməliyyatları və ya 

əməliyyat kontekstləri insan hüquqlarına ciddi təsir riski yaradan 

biznes müəssisələri onları necə həll etdikləri barədə rəsmi hesabat 

verməlidirlər. Bütün hallarda ünsiyyət aşağıdakıları nəzərə 

almalıdır:   
a. Müəssisənin insan hüquqlarına təsirlərini əks etdirən və 
onun nəzərdə tutulan auditoriyası üçün əlçatan olan forma və 
tezliyə malik olmaq; 
b. Müəssisənin insan hüquqlarına aid olan xüsusi təsirə 
reaksiyasının adekvatlığını qiymətləndirmək üçün kifayət qədər 

məlumat təqdim etmək; 



c. Öz növbəsində təsirə məruz qalan maraqlı tərəflər, işçi 
heyəti və ya kommersiya məxfiliyinin qanuni tələbləri üçün 
risk yaratmamalıdır. 

 
 
Gender təlimatları 
Biznes müəssisələr mütəmadi olaraq təsirə məruz qalan maraqlı 

tərəflərə adekvat və asanlıqla əldə edilə bilən məlumatları çatdırmalıdır. 
Həm məlumat, həm də ünsiyyət vasitələri gender ayrı-seçkiliyinə və 

qadınların məruz qaldığı fərqli təsirlərə cavab verməlidir. 
 

Nümunəvi tədbirlər 
a. Biznes müəssisələr məlumat ötürülməsi vasitələrinin təsirə məruz 

qalan qadınlar üçün əlçatan olmasını təmin etmək üçün müvafiq 

addımlar atmalıdırlar; 

b. Əgər ötürülən məlumat cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılıqla 

bağlı olarsa, biznes müəssisələr qurbanların şəxsi toxunulmazlıq 

hüququna hörmət etməli və sosial damğalanmanın və gələcək 

qurbanlığın qarşısını almaq üçün qurbanların şəxsiyyətini və ya digər 

müvafiq məlumatlarını açıqlamamalıdır; 

c. Təqdim olunan məlumatda cinslərə görə bölünmüş məlumatlar 

müvafiq hallarda istifadə edilməlidir; 

d. Kommersiya məxfiliyinə dair istisna dar mənada və məlumatın 

açıqlanmamasının binəsib, təcrid olunmuş və ya həssas fərdlərin və 

icmaların vəziyyətini necə pisləşdirə biləcəyi nəzərə alınmaqla şərh 

edilməlidir. 

 
22 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Biznes müəssisələr mənfi təsirlərə səbəb olduqlarını və ya onlara 

töhfə verdiyini müəyyən etdikdə, qanuni proseslər vasitəsilə 

onların aradan qaldırılmasını təmin etməli və ya bu istiqamətdə 

əməkdaşlıq etməlidirlər. 
 
Gender təlimatları  



Biznes müəssisələr insan hüquqlarına mənfi təsirlərə səbəb olduğunu və 
ya onlara töhfə verdiyini müəyyən etdikdə, gender-transformasiya 

vasitələrini təmin etməli və ya onların təmin edilməsində əməkdaşlıq 

etməlidir. 
 
Nümunəvi tədbirlər 
a. İnsan hüquqları və transmilli korporasiyalar və digər biznes 

müəssisələri ilə bağlı İşçi Qrupun yetmiş ikinci sessiyasında Baş 
Assambleyaya təqdim etdiyi hesabata uyğun olaraq mənfi təsirləri 

aradan qaldırmaq üçün vasitələr “dəsti” təqdim edərkən (A/72)/162), 
biznes müəssisələri qadınlara və onların insan hüquqlarına fərqli təsirləri 
yadda saxlamalıdırlar; 

b. Biznes müəssisələr tərəfindən cinsi qısnama və gender əsaslı 
zorakılığa qarşı təklif olunan vasitələr qadınların təcrübələrinə cavab 

verməlidir. Məsələn, kompensasiya ödənişləri heç vaxt məhkəmə və 
ya məhkəmədənkənar mexanizmlərinə çıxışı istisna etməməli və 

təsirə məruz qalan qadınların tələbi olmadan məlumatın 
açıqlanmaması müddəası müqavilələrindən istifadə edilməməlidir; 

c. Xüsusi mənfi təsirlərin aradan qaldırılması ilə yanaşı, müvafiq 

hallarda müdafiə vasitələri də ayrı-seçkilik yaradan idarəetmə 
strukturlarında sistematik dəyişikliklərin aparılmasına yönəldilməlidir. 

Məsələn, idarəedici vəzifələrdə qadınların kifayət qədər təmsil 
olunmaması səbəbindən istehsal müəssisələrində cinsi qısnama 
şikayətləri ciddi qəbul edilmirsə, bu tarazsızlıq aradan qaldırılmalıdır; 

d. Mənfi təsirlər, o cümlədən qadınların insan hüquqlarına, biznes 
müəssisəsinin təchizatçıları ilə birbaşa əlaqəli olduqda, müəssisə 

Rəhbər Prinsiplərə əsasən tədbir görməsi tələb olunmadıqda belə, 
yenə də öz təchizatçılarından effektiv müdafiə vasitələri təmin etməyi 
tələb etməli və onları təşviq etməlidir; 

e. Biznes müəssisələr qanuni proseslər vasitəsilə mənfi təsirlərin 
aradan qaldırılmasında əməkdaşlıq etmək üçün öz məsuliyyətlərini 

yerinə yetirməkdə ardıcıllıq nümayiş etdirməlidirlər. Məsələn, onlar bu 
cür proseslərdən irəli gələn qərarlara əməl etməli və qanuni vasitələr 
axtarmaq üçün təsirə məruz qalmış icmaları, o cümlədən qadın hüquq 

müdafiəçilərini və həmkarlar ittifaqı rəhbərlərini hədəf almaqdan 
çəkinməlidirlər. 



 
 

23 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Bütün kontekstlərdə biznes müəssisələri aşağıdakıları etməlidir: 
  
a. Harada fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, bütün 

qüvvədə olan qanunlara riayət və beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış insan hüquqlarına hörmət etmək; 

b. Ziddiyyətli tələblərlə qarşılaşdıqda beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış insan hüquqlarının prinsiplərinə riayət etmək yollarını 

axtarmaq; 

c. İnsan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına səbəb olmaq və 

ya onlara töhfə vermək riskini, fəaliyyət göstərdikləri yerdə qanuna 

uyğunluq problemi kimi nəzərdən keçirmək. 

 

Gender təlimatları  
Biznes müəssisələr bütün kontekstlərdə qadınların insan hüquqları ilə 
bağlı bütün müvafiq milli qanunlara, eləcə də regional və beynəlxalq 

standartlara hörmət etməli və əsaslı gender bərabərliyinin əldə 
edilməsinə töhfə verməlidir. 

 
Nümunəvi tədbirlər 

  
a. Əgər ölkədəki normalar və ya sosial təcrübələr qadınlara qarşı ayrı-

seçkilik yaradırsa, biznes müəssisələri qadınların beynəlxalq insan 

hüquqlarının qorunmasının innovativ yollarını araşdırmalı və bu ayrı-

seçkilik normalarını müsbət dəyişmək üçün onların təsirindən istifadə 

etməlidir; 

b. Biznes müəssisələr cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılığa səbəb 

olduqda və ya buna töhfə verdikdə hüquqi məsuliyyəti nəzərə 

almalıdırlar. 

 
 

24 saylı Rəhbər Prinsip 



 

İnsan hüquqlarına faktiki və potensial mənfi təsirləri aradan 

qaldırmaq üçün tədbirlərə üstünlük vermək lazım olduqda, biznes 

müəssisələri ilk növbədə ən ağır təsirlərin və ya gecikmiş cavab 

tədbirləri onları düzəlməz hala gətirə bilən halların qarşısını almağa 

və yumşaltmağa çalışmalıdırlar. 
 
Gender təlimatları 
Ən ağır və ya həll oluna bilməyən insan hüquqlarına mənfi təsirləri 

aradan qaldırmaq üçün fəaliyyətə üstünlük verərkən, biznes 
müəssisələri gender ayrı-seçkiliyinin, cinsi qısnamanın və gender əsaslı 

zorakılığın ciddi və düzəldilməz təsirlərə malik olduğunu qəbul 
etməlidirlər. 
 

 
Nümunəvi tədbirlər 

 

a. Biznes müəssisələr gender əsaslı ayrı-seçkilik, cinsi qısnama və 

gender əsaslı zorakılığı prioritet əsasda qarşısı alınmalı, 

yumşaldılmalı və aradan qaldırılmalı olan mənfi təsirlər kimi 

nəzərdən keçirməlidir; 

b. Biznes müəssisələr fəaliyyətin prioritetləşdirilməsi ilə bağlı istənilən 

qərar potensial təsirə məruz qalan qadınların və qadın təşkilatlarının 

mənalı iştirakı ilə təmin olunması üçün imkanlar yaratmalıdırlar. 

 
 
25 saylı Rəhbər Prinsip 
 
 
Bizneslə bağlı insan hüquqlarının pozulmasından müdafiə etmək 

öhdəliyinin bir hissəsi kimi, dövlətlər məhkəmə, inzibati, 

qanunvericilik və ya digər müvafiq vasitələrlə bu cür sui-istifadələr 

öz ərazilərində və/yaxud yurisdiksiyalarında baş verdikdə, təsirə 

məruz qalan şəxslərin effektiv vəsitələrə çıxışı təmin etmək üçün 

müvafiq addımlar atmalıdırlar.  
 



 
Gender təlimatları  
Dövlətlər təsirə məruz qalmış şəxslərin bizneslə bağlı insan hüquqları 

pozuntuları üçün effektiv vasitələrə çıxışını təmin etmək üçün atdıqları 
bütün zəruri məhkəmə, inzibati, qanunvericilik və ya digər addımların 

gender baxımından transformativ olmasını təmin etməlidir. 

 
 
Nümunəvi tədbirlər 

    
a. Dövlətlər qadınların və qadın təşkilatlarının bizneslə bağlı insan 

hüquqları pozuntuları üçün effektiv müdafiə vasitələrinə çıxışını 

yaxşılaşdırmaq üçün qanunvericilik, inzibati və ya məhkəmə 
islahatlarının aparılmasında iştirakını təmin etməlidirlər. 

b. Dövlətlər onların ərazisində və/və ya yurisdiksiyasında baş verən 

cinsi qısnama və gender əsaslı zorakılıq da daxil olmaqla, qadınların 
insan hüquqlarına bizneslə bağlı mənfi təsirləri araşdırmaq, 

günahkarları cəzalandırmaq və aradan qaldırmaq üçün təsirli 
addımlar atmalıdır; 

c. (Dövlətlər öz ərazisində və/yaxud yurisdiksiyasında fəaliyyət 

göstərən biznes müəssisələrin səbəb olduğu və ya töhfə verdikləri 
ekstraterritorial mənfi təsirləri aradan qaldırmaq üçün mexanizmlər 

və proseslər yaratmalı və transmilli miqyasda olan hallarda 
transsərhəd əməkdaşlığı gücləndirməlidir; 

d. Dövlətlər məhkəmə və məhkəmədənkənar institutların mahiyyət 

baxımından gender bərabərliyinə nail olmaq üçün gender-
transformasiya vasitələri təmin edə bilməsindən əmin olmalıdırlar; 

e. Dövlətlər qadınların insan hüquqlarına mənfi təsirlərlə bağlı 

şikayətləri nəzərdən keçirərkən onların gender həssaslığı ilə və ayrı-
seçkilik edən gender stereotipləri olmadan fəaliyyət göstərmələrini 

təmin etmək üçün hakimlərin, prokurorların, polis nəfərlərinin və digər 
aidiyyəti əməkdaşların potensialını inkişaf etdirməlidirlər. 

 

 
26 saylı Rəhbər Prinsip 
 



 
Dövlətlər hüquqi, praktiki və hüquqi müdafiə vasitələrinə çıxışın 

məhdudlaşdırılmasına səbəb olan bilkən digər müvafiq maneələrin 

azaldılması yollarını nəzərdən keçirmək də daxil olmaqla, bizneslə 

bağlı insan hüquqlarının pozulması hallarını aradan qaldırarkən 

daxili məhkəmə mexanizmlərinin səmərəliliyini təmin etmək üçün 

müvafiq addımlar atmalıdırlar. 
 
Gender təlimatları  
Bizneslə bağlı insan hüquqlarının pozulması halları üçün daxili məhkəmə 

mexanizmlərinə çıxışda hüquqi, praktiki və digər maneələri azaltmaq 
üçün addımlar atarkən, dövlətlər qadınların effektiv müdafiə vasitələri 

axtarışında qarşılaşdıqları əlavə maneələrə diqqət yetirməlidirlər. 
 
Nümunəvi tədbirlər 

   
a. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə Komitənin 

qadınların ədalət mühakiməsinə çıxışı ilə bağlı 33 (2015) saylı ümumi 

tövsiyəsinə uyğun olaraq, dövlətlər qadınların biznesləri insan 

hüquqlarının pozulması, məsələn, savadın aşağı səviyyəsi, məhdud 
iqtisadi resurslar, gender stereotipləri, ayrı-seçkilik yaradan 

qanunlar, patriarxal mədəniyyət normaları və məişət qaydalarına 

görə məsuliyyətə cəlb etməkdə üzləşə biləcəkləri əlavə maneələri 
azaltmaq üçün fəal və məqsədyönlü tədbirlər görməlidirlər; 

b. Dövlətlər gender qərəzini və bizneslə bağlı insan hüquqları 
pozuntularının aradan qaldırmaq məsqədilə qadınların effektiv 

vasitələr axtarmasına maneə yaradan ayrı-seçkilik yanaşmasına 

malik təsisatların təcrübələrini dəyişmək üçün sistematik islahatlar 
həyata keçirməlidir. Məsələn, genderlər arasında maaş fərqi 

qadınların müdafiə vasitələri axtarmaq üçün daha az resurslara malik 
olması ilə nəticələnəcək; 

c. Dövlətlər pozulmuş hüquqların bərpası ilə əlaqədar müraciət edən 

qadın hüquq müdafiəçiləri və həmkarlar ittifaqı rəhbərləri də daxil 
olmaqla, qadınlara qarşı heç bir təqib və ya cəza tədbirlərinin tətbiq 

olunmamasını təmin etmək üçün mexanizmlər yaratmalıdırlar; 



d. Fiziki çıxış və məhkəmələrə müraciət zamanı qadınların təkrar 
ifadələri nəticəsində yaranan əlavə qurbanlıq halları da daxil olmaqla, 

dövlətlər praktiki maneələri azaltmaq üçün texnoloji innovasiyalardan 

necə istifadə oluna biləcəyini nəzərdən keçirməlidirilər; 
e. Hüquqi yardım sxemlərinin cinsi qısnama və gender əsaslı 

zorakılığın bütün qurbanları üçün əlçatan olması ilə bərabər, müdafiə 
vasitələrinə müraciət edən təsirə məruz qalmış qadınlara dəstək 

vermək üçün fərqli maliyyə ödənişləri sistemini qəbul edə bilər. 

 
 
27 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Dövlətlər bizneslə bağlı insan hüquqlarının pozulmasının aradan 

qaldırılması üçün dövlətin mövcud hərtərəfli sistemin bir hissəsi 

kimi məhkəmə mexanizmləri ilə yanaşı, səmərəli və müvafiq 

məhkəmədənkənar şikayət mexanizmlərini təmin etməlidir. 

 

Gender təlimatları  
Dövlətlər məhkəmədənkənar şikayət mexanizmləri üzrə müvafiq mandat 
verməli və onlara bizneslə bağlı insan hüquqlarının pozulması, o 

cümlədən biznes müəssisələrinə qarşı gender ayrı-seçkiliyi və cinsi 
qısnama şikayətləri ilə məşğul olmaq üçün adekvat səlahiyyətlər və 

resurslar təqdim etməlidir.  
 
Nümunəvi tədbirlər 

     
a. Dövlətlər məhkəmədənkənar şikayət mexanizmlərinə bizneslə bağlı 

gender ayrı-seçkiliyi və cinsi qısnama hallarında effektiv 
transformasiya vasitələri təmin etmək üçün lazım olan səlahiyyətləri 
verməlidir; 

b. Milli insan hüquqları institutları və milli əlaqələndirici şəxslər kimi 
məhkəmədənkənar şikayət mexanizmlərinə təyinatlar edərkən 
dövlətlər gender balansını nəzərə almalıdırlar; 

c. Milli insan hüquqları institutlarının qlobal və regional assosiasiyaları 
öz üzvlərinin gender bərabərliyini bütün fəaliyyətləri boyunca, o 



cümlədən şikayətlərə baxılarkən çarpaz problem kimi inteqrasiya 
etmək imkanlarını inkişaf etdirməlidirlər; 

d. Milli əlaqələndirici şəxslər qadınların şikayət verərkən qarşılaşdıqları 
əlavə maneələri müəyyən etməli və aradan qaldırmalıdır. Onlar 

həmçinin şikayətlərin araşdırılmasında genderə həssas yanaşma və 
tərəflər arasında barışıq, vasitəçilik və ya dialoqun 
asanlaşdırılmasında və yekun bəyanatlarda tövsiyələrin 
verilməsində gender-transformativ yanaşmanı qəbul etməlidirlər; 

e. Dövlətlər ənənəvi və ya yerli ədalət mühakiməsi sistemlərinin 

qadınların beynəlxalq insan hüquqları standartlarına uyğun 
işləməsini təmin etməlidir. 

 
 
28 saylı Rəhbər Prinsip 
 
Dövlətlər bizneslə bağlı insan hüquqlarına vurulan zərərlərlə 

məşğul olan effektiv qeyri-dövlət əsaslı şikayət mexanizmlərinə 

çıxışı asanlaşdırmaq yollarını nəzərdən keçirməlidir. 
 
Gender təlimatları  
Dövlətlər fərdi və ya kollektiv şəkildə bizneslə bağlı insan hüquqları 

pozuntuları ilə məşğul olan biznes müəssisələri, sənaye assosiasiyaları, 

çoxtərəfli qurumlar və ya beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən idarə 

olunan bütün qeyri-dövlət şikayət mexanizmlərinin gender çərçivəsini və 

Rəhbər Prinsiplər üçün təlimatı tətbiq etməsini təmin etmək üçün zəruri 

addımlar atmalıdırlar.  
 
Nümunəvi tədbirlər 

  
a. Dövlətlər əməliyyat səviyyəsində şikayət mexanizmləri yaradan 

biznes müəssisələrini təlimatlandırmalı və müəssisələr və təsirə 

məruz qalmış icmalar, o cümlədən qadınlar arasında mövcud olan 
müxtəlif asimmetriyaları aradan qaldırmaq üçün prosesə nəzarət 

etməlidir; 
b. Beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən yaradılmış şikayət 

mexanizmləri potensial təsirə məruz qalan qadınları bu mexanizmlər 



haqqında məlumatlandırmaq üçün xüsusi tədbirlər görməli, qadın 
təşkilatlarının rəyindən istifadə etməli, şikayət prosesinin bütün 

mərhələlərində gender əsaslı yanaşmanı qəbul etməli və gender-
transformativ həlledici tədbirləri tövsiyə etməlidir. 

 

 
29 saylı Rəhbər Prinsip 
 
 
Şikayətlərin erkən həll edilməsini və birbaşa həllini mümkün etmək 

üçün biznes müəssisələri mənfi təsirə məruz qala bilən fərdlər və 

icmalar üçün effektiv əməliyyat səviyyəsində şikayət mexanizmləri 

yaratmalı və ya bu mexanizmlərin işində iştirak etməlidir. 
 
Gender təlimatları  
Biznes müəssisələr tərəfindən yaradılmış əməliyyat səviyyəli şikayət 

mexanizmləri gender çərçivəsinə və Rəhbər Prinsiplər üçün təlimatlara 

uyğun olaraq gender perspektivini özündə ehtiva etməlidir.  

 

Nümunəvi tədbirlər 

    
a. Biznes müəssisələr potensial təsirə məruz qalan qadınların, qadın 

təşkilatlarının və qadın hüquq müdafiəçilərinin əməliyyat səviyyəli 

şikayət mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasında və idarə 

olunmasında məzmunlu iştirak etmələrini təmin etməlidir. Bundan 

əlavə, şikayətlərə baxan orqanların tərkibi gender baxımından 

balanslaşdırılmış olmalıdır; 

b. Əməliyyat səviyyəli şikayət mexanizmləri ayrı-seçkiliyin müxtəlif 

formalarını, təsirə məruz qalmış qadınların hüquqi müdafiə vasitələri 

axtararkən qarşılaşdıqları çatışmazlıqları və maneələri nəzərə almalı 

və bu məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər 

görməlidir; 

c. Biznes müəssisələr təsirə məruz qalan şəxslərdən və ya icmalardan 

insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmə və ya 



məhkəmədənkənar vasitələrinə müraciət etmək hüquqlarından 

imtina etmələrini tələb etməməlidir; 

d. Biznes müəssisələr şikayət edən qadınların heç bir qorxu və ya 

təqiblər üzləşməməsini təmin etməlidir. 

 

 

30 saylı Rəhbər Prinsip 
 
İnsan hüquqları ilə bağlı standartlara hörmətə əsaslanan sənaye, 

çoxtərəfli və digər əməkdaşlıq təşəbbüsləri effektiv şikayət 

mexanizmlərinin mövcud olmasını təmin etməlidir. 
 
 
Gender təlimatları  
Sənaye assosiasiyalarının, çoxtərəfli qurumların və ya digər əməkdaşlıq 

təşəbbüslərinin insan hüquqları ilə bağlı standartları əsasında yaradılmış 
şikayət mexanizmləri genderə həssas şəkildə hazırlanmalı və genderi-

transformativ hüquqi müdafiə vasitələrini təmin edə bilməlidir.  
 
Nümunəvi tədbirlər 

  
a. Bu cür şikayət mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və effektivliyinin 

nəzərdən keçirilməsinin bütün prosesi qadın nümayəndələrinin 

iştirakını əhatə etməli, qadınların insan hüquqlarına mənfi təsirlər 

haqqında cinslərə bölünmüş məlumatlardan istifadə etməli və şikayət 
mexanizmlərinə çıxışda qadınların üzləşdiyi əlavə maneələri 

nəzərdən keçirməlidir; 
b. Sənaye miqyasında və ya çoxtərəfli şikayət mexanizmləri tərəfindən 

təmin edilən hüquqi müdafiə vasitələri təkcə insan hüquqlarının 

spesifik pozuntularını deyil, həm də qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 
sistemli əsas səbəblərini aradan qaldırmağa yönəldilməlidir. 

 
 
31 saylı Rəhbər Prinsip 
 
 



Onların effektivliyini təmin etmək üçün həm dövlət, həm də qeyri-
dövlət əsaslı məhkəmədənkənar şikayət mexanizmləri aşağıdakı 
tələblərə cavab verməlidir:    
a. Leqitim: istifadəsi nəzərdə tutulan maraqlı tərəf qruplarının 

etibarını təmin etmək və şikayət proseslərinin ədalətli aparılması 
üçün cavabdeh olmaq; 

b. Əlçatan: istifadəsi nəzərdə tutulduğu bütün maraqlı tərəf 
qrupları tərəfindən tanınır və çıxış üçün xüsusi maneələrlə 
üzləşə bilənlər üçün adekvat yardım təmin edir; 

c. Proqnozlaşdırıla bilən: hər bir mərhələ üçün müəyyən vaxt 
çərçivəsi ilə aydın və məlum prosedurun təmin edilməsi, 
mövcud prosesin növləri və nəticələri və həyata keçirilməsinə 
nəzarət vasitələrinə dair aydınlıq; 

d. Bərabər: zərər çəkmiş tərəflərin ədalətli, məlumatlı və müvafiq 

şərtlərlə şikayət prosesində iştirak etmək üçün zəruri olan 
məlumat, məsləhət və təcrübə mənbələrinə ağlabatan çıxışının 
olmasını təmin etməyə çalışır; 

e. Şəffaf: şikayətin tərəflərini onun gedişatı barədə 
məlumatlandırmaq və onun effektivliyinə inam yaratmaq və 

təhlükə altında olan hər hansı ictimai marağa cavab vermək 
üçün mexanizmin fəaliyyəti haqqında kifayət qədər məlumat 
verir; 

f. Hüquqlara uyğun: nəticələrin və müdafiə vasitələrinin 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan hüquqlarına uyğun olmasını 

təmin edir; 
g. Davamlı öyrənmə mənbəyi: mexanizmi təkmilləşdirmək və 

gələcək şikayətlərin və zərərlərin qarşısını almaq üçün çıxarılan 

dərsləri müəyyən etmək üçün müvafiq tədbirlərdən istifadə edir; 
 
Əməliyyat səviyyəli mexanizmlər həmçinin aşağıdakılara cavab 
verməlidir:  
h. İştirak və dialoqa əsaslanmalı: ideyası və icrası ilə bağlı 

istifadəçi qismində çıxış edən maraqlı tərəflərlə 

məsləhətləşmələr və şikayətləri həll etmək və aradan qaldırmaq 

vasitəsi kimi dialoqa diqqət yetirməli. 

 



Gender təlimatları 
Məhkəmədənkənar şikayət mexanizmləri üçün bütün effektivlik 

meyarları qadınların bu cür mexanizmlərə çıxışında və biznes 
müəssisələrinə qarşı effektiv hüquqi müdafiə vasitələrinin tətbiqində 

üzləşdiyi ayrı-seçkiliyin xüsusilə carpaz mahiyyətini nəzərə alaraq, 
gender əsaslı şəkildə şərh edilməlidir. 
 

 

Nümunəvi tədbirlər 

 

a. Məhkəmədən kənar şikayət mexanizmləri aşağıda təsbit olunmuş 

məqsədyönlü tədbirlər görməlidir:  
i. Məhkəmədən kənar şikayət mexanizmlərinin potensial təsirinə 

məruz qalan qadınlar üçün əlçatan olmasını və onların etibarından 

istifadə etməsini təmin etmək 

ii. Təsirə məruz qalan icmaların, o cümlədən qadınların üzləşdiyi 

güc, məlumat, maliyyə resursları və hüquqi ekspertiza natarazlığını 

aradan qaldırmaq;  
b. Qadınlara mənfi təsirlərlə bağlı şikayətlərə baxan məhkəmədənkənar 

şikayət mexanizmləri genderə həssas olmalı və təqdim edilən 

müdafiə vasitələrinin qadınların beynəlxalq insan hüquqları 

standartlarına uyğun olmasını təmin etməlidir; 

c. Məhkəmədənkənar şikayət mexanizmləri cinsə görə bölünmüş 

məlumatları toplamalı və gender əsaslı davamlı öyrənmə imkanı 

yaratmaq üçün qadın təşkilatları və qadın hüquq müdafiəçiləri ilə 

məsləhətləşmələr aparmalıdır. 

 

  



İnsan hüquqları və transmilli korporasiyalar və digər biznes 

müəssisələri məsələsi üzrə İşçi Qrupun hesabatı 
  

İ. GİRİŞ SÖZÜ 

 
A. Kontekst 

 

1. Hazırkı hesabatda insan hüquqları və transmilli korporasiyalar və 

digər biznes müəssisələri məsələsi üzrə İşçi Qrup dövlətlərə və 

bizneslərə Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplərin 

həyata keçirilməsində gender perspektivinin inteqrasiya üsulları 

barədə təlimat verir. Hesabtın məqsədi bizneslə bağlı insan 

hüquqları pozuntuları kontekstində qadınların hüquqlarının həyata 

keçirilməsinə “qorumaq, hörmət etmək və həll tapmaq” çərçivəsini 

tətbiq etməkdir. Hesabatda “qadınlar”a edilən bütün istinadlar qızları, 

həmçinin transgender və intercins qadınları da əhatə etməlidir. 

 

2. Hesabatın ümumi konteksti üç əsas amillə təmin edilir. Birincisi, İşçi 

Qrupun yetmiş ikinci sessiyasında Baş Assambleyaya təqdim etdiyi 

hesabatda qeyd edildiyi kimi, hüquq sahibləri homogen qrup 

deyillər.1 Məhz bu səbəbdən, Rəhbər Prinsiplərin qanunlar, qaydalar, 

siyasətlər, planlar, təcrübələr və qərarlar formasında tətbiqi hüquq 

sahibləri arasındakı fərqlərə uyğun olmalıdır. Qadınlar biznes 

fəaliyyətinin mənfi təsirlərini fərqli və qeyri-mütənasib şəkildə 

yaşayırlar. Onlar həmçinin effektiv müdafiə vasitələrinə çıxış 

axtarışında əlavə maneələrlə üzləşə bilərlər. Bundan əlavə, ayrı-

seçkiliyin carpaz və çoxsaylı formaları səbəbindən müxtəlif qadınlar 

yaş, rəng, kasta, sinif, etnik mənsubiyyət, din, dil, savad, iqtisadi 

resurslara çıxış imkanı, ailə vəziyyəti, cinsi oriyentasiya, gender 

kimliyi, əlillik, kənd yerində yaşayış yeri və miqrasiya, yerli və ya azlıq 

 
1 A/72/162, paraqraf 26. 
 



statusu baxımından biznes fəaliyyətlərin fərqli təsirlərinə məruz qala 

bilər. 

 
3. İkincisi, qadınların insan hüquqları universal insan hüquqlarının 

ayrılmaz, bütöv və toxunulmaz hissəsi olduğundan2 həm dövlətlər, 
həm də biznes müəssisələri həyatın bütün sahələrində gender əsaslı 
ayrı-seçkiliyi və bərabərsizlikləri müəyyən etmək, onun qarşısını 
almaq və aradan qaldırmaq üçün konkret addımlar atmalıdırlar. Bu 
mənada aşağıda təsvir olunduğu kimi Rəhbər Prinsiplərdə gender və 
qadınların insan hüquqlarına bir neçə istinad var. Bununla belə, nə 
Dövlətlər, nə də biznes müəssisələri Rəhbər Prinsiplər üzrə öz 
öhdəliklərini və vəzifələrini yerinə yetirərkən gender bərabərliyinə 
adekvat diqqət yetirməyiblər. Biznes və insan hüquqları üzrə mövcud 
milli fəaliyyət planlarında gender perspektivinin məhdud 
inteqrasiyası3 və mövcud müasir köləlik qanunvericiliyinin gender-
neytral mahiyyəti4 bunu nümayiş etdirir. İşçi Qrupu tərəfindən təşkil 
olunan məsləhətləşmələr müəyyən etmişdir ki, bir çox biznes 
bərabərsizliyin struktur formalarını mənalı şəkildə həll etmədən 
gender məsələsini “formal təlabat” sıyahısına atıb. Buna görə də, 
Dövlətlər və bizneslər Rəhbər Prinsiplərin həyata keçirilməsində 
spesifik və praktik gender təlimatlarından faydalana bilər. 
 

4. Üçüncüsü, İnsan Hüquqları Şurasının 17/4 saylı qətnaməsinə uyğun 
olaraq, İşçi Qrup öz fəaliyyəti çərçivəsində gender perspektivini 
inteqrasiya etmək üçün açıq mandata malikdir. Bu mandata uyğun 
olaraq, İşçi Qrup öz hesabatlarında və ölkəyə səfərləri zamanı 
gender bərabərliyi məsələlərinə diqqət yetirir.5 2017-ci ildə başlatdığı 
və hazırkı hesabatın əsasında duran gender-linzası layihəsi genderin 

 
2 Vyana Bəyannaməsi və Fəaliyyət Proqramı, I hissə, para. 18. 
3 Bax: https://globalnaps.org/issue/gender-womens-rights/  
4 Surya Deva, “Köləlik və gender-kor tənzimləyici reaksiya”, Cambridge Core bloqu (8 
Mart 2019). https://www.cambridge.org/core/blog/2019/03/08/slavery-and-gender-
blind-regulatory-responses/ səhifəsi. 
5 Bax: e.g., A/72/162, A/HRC/41/43/Add.1 and A/HRC/38/48/A 

https://globalnaps.org/issue/gender-womens-rights/
https://www.cambridge.org/core/blog/2019/03/08/slavery-and-gender-blind-regulatory-responses/
https://www.cambridge.org/core/blog/2019/03/08/slavery-and-gender-blind-regulatory-responses/


biznes və insan hüquqları sahəsində çarpaz mövzu kimi daxil 
edilməsinə yönəlib.6 

 
B. Məqsədləri 

 

5. Hazırkı hesabatda İşçi Qrup bir əsas və iki köməkçi məqsədə nail 
olmağa çalışır. Əsas məqsəd Dövlətlərə və bizneslərə Rəhbər 
Prinsiplərin həyata keçirilməsində gender perspektivinin inteqrasiyası 
üzrə təlimat verməkdir. İşçi Qrup üç mərhələli gender çərçivəsi təklif edir 
– genderə həssas qiymətləndirmə, gender-transformasiya tədbirləri və 
gender transformasiya vasitələri – və bu çərçivədən 31 rəhbər prinsipin 
hər birinə xas olan gender təlimatlarını inkişaf etdirmək üçün istifadə edir 
(əlavəyə baxın). 
 
6. Hesabatın bir-biri ilə əlaqəli iki ikinci dərəcəli məqsədi bunlardır: (a) 
biznes və insan hüquqları sahəsində gender inteqrasiyasına ehtiyac 
haqqında məlumatlılığı artırmaq; və (b) Dövlətlər və bizneslər tərəfindən 
həyata keçirilən gender inteqrasiyasının yaxşı təcrübələrini vurğulamaq.7 

 
 
C. Metodologiya 

 

7. Hazırkı hesabatda və ona əlavədə təklif olunan gender çərçivəsi və 
təlimat mövcud gender bərabərliyi standartlarına əsaslanır. 

Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi 
haqqında Konvensiyanın qəbulu, Vyana Bəyannaməsi və Fəaliyyət 
Proqramı və Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platforması 
mahiyyətcə gender bərabərliyinə nail olmaq üçün konkret tədbirlərin 
qəbul edilməsi zərurətini əks etdirir. Biznes və insan hüquqları 

sahəsində standartlar gender bərabərliyinə və qadın hüquqlarına 
münasibətdə daha da həssas olur. Qadınların Gücləndirilməsi 

 
6 Bax: www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx. 
7 Bu yaxşı təcrübələrin bəzi konkret nümunələri İşçi Qrupun internet saytında 
yerləşdiriləcək: www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens


Prinsipləri və İƏİT-in Məsuliyyətli Biznes Davranışı üçün Müvafiq 
Yoxlamalar üzrə Rəhbərliyi bu tendensiyanın nümunələridir.8 

 
8. Hesabat, eləcə də yaxşı təcrübələrin toplusu, həmçinin: (a) müxtəlif 

beynəlxalq təşkilatların və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

agentliklərinin, müqavilə qurumlarının və xüsusi prosedurların 

nəticələri; (b) İşçi Qrupu tərəfindən verilən açıq məlumat çağırışına 

cavab olaraq dövlətlər, biznes qurumları, sənaye assosiasiyaları, 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və akademiklər tərəfindən göndərilən 

təqdimatlar;9 və (c) İşçi Qrupun Banqkok, Cenevrə, Mexiko, Nayrobi, 

Yeni Dehli, Ottava, Suva və Sidneydə keçirilən iclaslarında topladığı 

çoxtərəfli regional məsləhətləşmələrdə əldə edilmiş fikirlərə istinad 

edir.10 
 
D. Əhatə dairəsi və məhdudiyyətlər 

 

9. Hazırkı hesabat Rəhbər Prinsiplərin hər üç sütunu ilə əlaqədar 

Dövlətlər və biznes müəssisələri üçün gender təlimatlarını ehtiva 

edir. “Gender” termini biznes fəaliyyətlərin fərqli təsirlərinə məruz 

qala bilən kişilər, qadınlar və gender qeyri-binar şəxslər arasında 

sosial şəkildə qurulmuş rollara və güc münasibətlərinə aiddir. 

Bununla belə, qadınların tarixən patriarxal normalar və güc 

strukturları səbəbindən ayrı-seçkiliyə məruz qaldığını nəzərə alsaq, 

hesabatda təklif olunan gender çərçivəsi istənilən hüquq sahibləri 

qrupuna münasibətdə istifadə oluna bilsə də, hesabatdakı təlimat 

yalnız qadınlara yönəlib. Təlimat lezbiyan, gey, biseksual, 

transseksual və interseks şəxslərə qarşı ayrı-seçkiliklə mübarizəyə 

yönəlmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali 

 
8 Həmçinin bax: “Genderə cavab verən müvafiq araşdırmanın həyata keçirilməsi və 
mineral tədarük zəncirlərində qadınların insan hüquqlarının təmin edilməsi üzrə 
maraqlı tərəflərin bəyanatı”. https://mneguidelines.oecd.org/Stakeholder-Statement-
Implementing-Gender-Responsive-Due-Diligence-and-ensuring-human-rights-of-
women-in-Mineral-Supply-Chains.pdf səhifəsində.  
9 www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/2018Survey2.aspx. 
10 www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx. 

https://mneguidelines.oecd.org/Stakeholder-Statement-Implementing-Gender-Responsive-Due-Diligence-and-ensuring-human-rights-of-women-in-Mineral-Supply-Chains.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Stakeholder-Statement-Implementing-Gender-Responsive-Due-Diligence-and-ensuring-human-rights-of-women-in-Mineral-Supply-Chains.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Stakeholder-Statement-Implementing-Gender-Responsive-Due-Diligence-and-ensuring-human-rights-of-women-in-Mineral-Supply-Chains.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/2018Survey2.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx


Komissarlığı tərəfindən nəşr olunan biznes üçün davranış 

standartları və Uşaq Hüquqları və Biznes Prinsipləri kimi digər 

müvafiq standartlarla birlikdə oxunmalıdır. 

 
10. Hazırkı hesabatda təqdim olunan gender təlimatları ümumi xarakter 

daşıyır: ölçüsündən, sektorundan, yerləşdiyi məkandan, fəaliyyət 

kontekstindən, mülkiyyətindən və strukturundan asılı olmayaraq 

bütün Dövlətlərə və bütün müəssisələrə şamil edilir. Bununla belə, 

müxtəlif biznes növləri (məsələn, qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən 

şirkətlər, kiçik və orta müəssisələr və transmilli korporasiyalar) üçün 

xüsusi təlimatların hazırlanması faydalı olardı. Eynilə, müxtəlif 

sektorlarda fəaliyyət göstərən biznes müəssisələri qarşılaşdıqları 

xüsusi problemlərə uyğun tərtib olunmuş əlavə təlimatlardan 

faydalana bilərlər. 

 

II. QADINLAR, BİZNES VƏ İNSAN HÜQUQLARI: ÇAĞIRIŞIAR 

 

11. Qadınlar dünya əhalisinin demək olar ki, yarısını təşkil edir. Bir çox 

ölkələrin konstitusiya və qanunlarında ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi 

müddəalarına baxmayaraq, təcrübədə qadınlar ayrı-seçkilik yaradan 

sosial normalar, patriarxal hakimiyyət strukturları və gender 

stereotipləri səbəbindən həyatın bütün sahələrində ayrı-seçkiliyin və 

zorakılığın müxtəlif formaları ilə üzləşməkdə davam edirlər. Məsələn, 

bir müddət əvvəl Dünya Bank “Qadınlar, Biznes və Hüquq” 

indeksində orta qlobal xalın 74,71 olduğunu bildirmişdir ki, bu da 

ölkələrdə ölçülmüş sahələrdə kişilərin qanuni hüquqlarının yalnız 

dörddə üçünün qadınlara verdiyini göstərir.11 2019-cu ilin yanvarında 

dünya üzrə milli parlament üzvlərinin yalnız 24,3 faizi qadın idi.12 

2018-ci ildə Fortune 500 şirkətlərinin baş icraçı direktorlarının yalnız 

 
11 Dünya Bankı, Qadınlar, Biznes və Qanun 2019: İslahat Onilliyi (Vaşinqton ş.), səh. 3.  
12 Parlamentlərarası Birlik, “Qadınlar milli parlamentlərdə”.        
http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm səhifəsi. 

http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm


4,813, Hollivudun ən çox 250 gəlir gətirən filmlərin direktorlarının isə 

yalnız 8 faizini qadınlar təşkil edi təşkil edir.14 

 

12. Dünya miqyasında kişilərin 72 faizi ilə müqayisədə qadınların 

yalnız 65 faizinin bank hesabı var15 və qadınlar qlobal səviyyədə 
torpaqlarının yalnız 20 faizindən azına sahibdirlər.16 Dünyada 20-24 
yaş arası qadınların təxminən 21 faizi uşaqlıq yaş dövründə ərə 

verilib,17 müasir köləlikdə olan insanların təxmini sayının 71 faizi isə 
qadınlardır.18 Dünyada kişilərdən təxminən 327 milyon az qadın 

smartfona malikdir və mobil internetə daxil ola bilir.19 
 
13. Qadınların iqtisadiyyata töhfəsi ya tanınmır (məsələn, ev 

təsərrüfatları işi) və ya lazımınca qiymətləndirilmir (məsələn, 
qadınlara aid hesab olunan peşələrdə və sənayelərdə). Qayğı 

xidmətlərinin əksəriyyətini qadınlar həyata keçirirlər (məsələn, 
ailələrdə uşaqlara, qocalara və xəstələrə və əlillərə qulluq etmək), 
lakin əksəriyyəti bu işə görə maaş almır. Qadınlar bütün dünyada 

qeyri-rəsmi, təsadüfi və yarım-ştat işlərdə, eləcə də istismara və sui-
istifadəyə daha çox məruz qaldıqları çoxsaylı sənayelərin təchizat 

zəncirlərində həddindən artıq böyük sayda təmsil olunurlar.20 Bundan 
əlavə, qadınlar hamiləlik və analıqla bağlı ayrı-seçkiliklə üzləşirlər, 

 
13 http://fortune.com/2018/05/21/women-fortune-500-2018/.  
14 Martha M. Lauzen, “Selüloit tavan: 2018-ci ilin ən yaxşı 100, 250 və 500 filmində 
qadın-kişilərin pərdəarxası məşğulluğu” (2019). https://wome-nintvfilm.sdsu.edu/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Celluloid_Ceiling_Report.pdf səhifəsi. 
15 https://globalfindex.worldbank.org/basic-page-overview.  
16 https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-
worlds-land-its-time-to-give-them-equal-property-hüquqlar/.   
17 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu (UNICEF), “Uşaq nikahları: son 
tendensiyalar və gələcək perspektivlər” (2018), səh. 2. 
18 www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/.  
19 İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Rəqəmsal Gender Boşluğunu aradan 
qaldırılması: Cəlb et, İnkişaf etdir, Yenilikçi ol (2018), səh. 13. 
20 Danimarka İnsan Hüquqları İnstitutu, Biznesdə Qadınlar və İnsan Hüquqları (2018), 
səh. 14–18. 

http://fortune.com/2018/05/21/women-fortune-500-2018/
https://wome-nintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2019/01/2018_Celluloid_Ceiling_Report.pdf
https://wome-nintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2019/01/2018_Celluloid_Ceiling_Report.pdf
https://globalfindex.worldbank.org/basic-page-overview
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-time-to-give-them-equal-property-hüquqlar/
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-time-to-give-them-equal-property-hüquqlar/
http://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/


idarəetmədə az təmsil olunurlar, və orta hesabla dünya üzrə 
kişilərdən təxminən 20 faiz daha az maaş alırlar.21 
Həmkarlar ittifaqları qadınların hüquqlarının qorunmasında və 
mütəşəkkil iş yerlərində ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizədə əsas rol 
oynaya bilər. Bununla belə, bir neçə amil (məsələn, patriarxal 
dəyərlər və məişət işləri) səbəbindən bir çox qadın işçi həmkarlar 
ittifaqlarında fəal rol oynaya bilmir. Üstəlik, qadınların əksər 
həmkarlar ittifaqlarında qərar qəbul etmə vəzifələrindən kənar olması 
onların insan hüquqları ilə bağlı problemləri çox vaxt diqqətdən 
kənarda qalır və ya ciddi qəbul edilmir. Bu amillər həmkarlar 
ittifaqlarının iş yerində gender bərabərliyinin təşviqində potensialını 
aşağı salır. 

 
14. İşçi Qrupun məsləhətləşmələri təsdiq etmişdir ki, cinsi qısnama və 

gender əsaslı zorakılıq həyatın bütün səviyyələrində geniş yayılıb: 

evdə, təhsil müəssisələrində, iş yerlərində, idmanda, bazarda, ictimai 

nəqliyyatda, ictimai toplantılarda, kiberməkanda və ümumiyyətlə 

cəmiyyətdə. Məsləhətləşmələr onu göstərmişdir ki, daha yaxşı iş 

şəraiti müqabilində cinsi tələblər qoyulur və hasilat sənayesində 

mühafizəçilər tərəfindən cinsi zorakılıq endemik problemdir. Bununla 

belə, tədqiq edilmiş 189 ölkəin 45-də məişət zorakılığı ilə bağlı 

qanunlar, 59-da isə qadınları iş yerində cinsi qısnamadan qoruyan 

qanunlar yoxdur.22 Sosial damğalanma qorxusu, işini itirmək və daha 

ciddi qurbana çevrilmək kimi bir çox maneələr qadınları cinsi təqib və 

gender əsaslı zorakılıq haqqında məlumat verməkdən çəkindirir. 

 
15. Məhsul və xidmətlərin marketinqində və çatdırılmasında bir çox 

müəssisələr gender stereotiplərini davam etdirməyə, ayrı-seçkilik 
yaradan sosial normaları adiləşdirməyə və qadın bədənini obyektə 
çevirməyə və seksuallaşdırmağa meyllidirlər ki, bu da qadınlara bir 

əmtəə minasibətinin formalaşması ilə nəticələnir. Qeyri-real gözəllik 
idealı yaratmaq üçün reklamlarda qadın obrazlarının rəqəmsal 
manipulyasiyası, qadınları həddindən artıq kosmetikadan istifadə 

 
21 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Qlobal Maaş Hesabatı 2018/19: Gender Ödəniş 
Boşluqlarının Arxasında Nə Yatır (Cenevrə, 2018), səh. 23. 
22 Dünya Bankı, Qadınlar, Biznes və Qanun 2018, (Vaşinqton, D.C.), səh. 19-20. 



etməyə, qeyri-sağlam pəhriz saxlamağa və ya plastik əməliyyat 
etməyə məcbur edir.23 Bəzi qeyri-adi formalarda bizneslər 
pornoqrafiya istehsalı da daxil olmaqla,24 cinsi istismar məqsədilə 
qadın alverində rol oynayır.  

 
16. Qadınlar həmçinin münaqişələr və münaqişədən sonrakı 

vəziyyətlərdə, biznesin fəaliyyət göstərə, töhfə verə və ya ondan 
faydalana biləcəyi şəraitlərdə25 belə onların insan hüquqlarına qeyri-
mütənasib təsirlə üzləşirlər. Məsələn, münaqişələrdə cinsi zorakılıq 

kişi gücünü və hökmranlığını göstərmək üçün bir vasitə kimi istifadə 
olunur. Bundan əlavə, qadınların təcrübələri adekvat nəzərə 
alınmadığı üçün münaqişələrdə qadınların insan hüquqlarına mənfi 
təsirlər sülh quruculuğu və keçid dövründə ədalət mühakiməsi 
tədbirlərində tam mənadə nəzərə alınmır. 

 
17. Ticarət və investisiya siyasətləri çox vaxt gender baxımından neytral 

olduğundan, qadınlara qarşı mövcud ayrı-seçkiliyi gücləndirməyə 
meyllidirlər. Təbii ehtiyatların istismarı, vergidən yayınma, qənaət 
tədbirlərinin26 və dövlət xidmətlərinin özəlləşdirilməsinin27 mənfi 

təsirləri də qadınlar tərəfindən fərqli və qeyri-mütənasib şəkildə 
yaşanır. Bundan əlavə, məsələn, hazırda əsasən qadınlar tərəfindən 
yerinə yetirilən tapşırıqların avtomatlaşdırılması nəticəsində 
tənzimləyici tədbirləri genderə həssas deyilsə, “dördüncü sənaye 
inqilabı” qadınlara daha çox mənfi təsir göstərə bilər.28 

 
18. Ətraf mühitin çirklənməsi, iqlim dəyişikliyi və torpaqların alınmasının 

təsirləri də gender baxımından neytral deyil. Su mənbəyi biznes 

fəaliyyəti nəticəsində çirklənirsə, bu, kənd yerlərində təsirə məruz 
qalmış qadınların içməli su gətirmək üçün hər gün daha uzun piyada 

 
23 Ümumilikdə bax A/HRC/32/44, paraqraf 65–66. 
24 A/67/261, paraqraf 9–11. 
25 www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.asp.  
26 A/73/179. 
27 Danimarka İnsan Hüquqları İnstitutu, Biznesdə Qadınlar, pəh. 32-40. 
28 Qadın Siyasətinin Tədqiqatları İnstitutu, Qadınlar, Avtomatlaşdırma və İşin 
Gələcəyinə baxın (2019). 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.asp


yol getməsinə səbəb ola bilər. Eynilə, torpaq infrastruktur və mədən 
layihələri və ya bənd tikmək üçün alındıqda, dolanışığı və/və ya 

qazanc üçün bu torpaqdan asılı olan qadınlarla nadir hallarda 
məsləhətləşmələr aparılır və ya onlar xüsusi olaraq qərar qəbul etmə 
proseslərinə cəlb olunmurlar. Nəticə etibarilə, onlar nə inkişaf 

layihəsində ədalətli pay, nə də dolanışıq itkisinə görə kompensasiya 
ala bilərlər. 

 
19. Biznes fəaliyyətindən mənfi təsirə məruz qalan qadınlar effektiv 

müdafiə vasitələrinə çıxış əldə etməkdə əlavə maneələrlə 

üzləşirlər.29 Təsirə məruz qalan qadınlar müəyyən məhkəmə, 
məhkəmədənkənar və ya əməliyyat səviyyəli mexanizmlərə çıxış 
əldə edə bilsələr belə, onlar müvafiq hüquqi müdafiə vasitələrini 

tətbiq edə bilmirlər, çünki bu müdafiə vasitələri mexanizmlər adətən 
gender-neytral prosesləri qəbul edir və ya daha da mənfi tərzdə, 

mövcud patriarxal normalar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. 
 

20. Bizneslə bağlı insan hüquqları pozuntularına qarşı mübarizədə 

mühüm rol oynayan qadın hüquq müdafiəçiləri, effektiv hüquqi 
müdafiə hüququ da daxil olmaqla, insan hüquqlarının təşviqi və 
qorunmasında çox vaxt cinsi zorakılıq, mizoginist ictimai qınaq, 

onlayn təcavüz və məişət zorakılığı kimi əlavə və müxtəlif risklərlə30 

üzləşirlər. 

 
21. Yuxarıda təsbit olunan ayrı-seçkiliyin formaları gender perspektivinin 

qanunlara, qaydalara, siyasətlərə, planlara, təcrübələrə, proseslərə 

və qərarlara inteqrasiyasın uğursuqluğunu əks etdirir. Bu bənddə 
qeyd olunan gender-neytral insan hüquqlarının müvafiq tədqiqi üzrə 
ümumi iş təcrübəsi bariz nümunədir.31 Dövlətlərin və biznes 

 
29 A/72/162, paraqraf 30; Qadınlara Qarşı Ayrı-seçkiliyin Aradan Qaldırılması üzrə 
Komitə, qadınların ədalət mühakiməsinə çıxışı ilə bağlı ümumi tövsiyə № 33 (2015), 
paraqraf 3, 8-10 və 13. 
30 A/HRC/40/60, paraqraf 6. 
31 Bax Joanna Bourke Martignoni və Elizabet Umlas, Biznes müəssisələr üçün Gender 
Məsləhətinə Həssas Müvafiq Araşdırma: İnsan Hüquqlarına əsaslanan yanaşmalar 
(Cenevrə Beynəlxalq Humanitar Hüquq və İnsan Hüquqları Akademiyası, 2018). 



müəssisələrin qərar qəbul etməsinə gender əsaslı yanaşma ayrı-
seçkiliyin çarpaz mahiyyətini də nəzərə almalıdır. Məsələn, tək ana, 

miqrant qadın, lezbiyan, dərisi fərqli rənqdə olan və əlil qadın iş 
yerində müxtəlif ayrı-seçkilik və cinsi təcavüz halları ilə üzləşə bilər. 

  



 III. SEÇİLMİŞ MÖVCUD STANDARTLAR  
 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında 
Konvensiya  
22. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında 

Konvensiya qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının kökünü 

kəsmək və mahiyyətcə gender bərabərliyinə nail olmaq məqsədini 
qoymaqla İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin gender-

transformativ ifadəsini təmin edir. Konvensiya müəyyən edir ki, 
“Qadınlara qarşı ayrı-seçkilik” geniş mənası (maddə 1). O, iştirakçı 
dövlətlərdən hər hansı şəxs, təşkilat və ya müəssisə tərəfindən 

qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq üçün bütün lazımi 
tədbirləri görməyi tələb edir (maddə 2 (e)). Bu, mahiyyətcə 

bərabərliyə nail olmaq üçün müvəqqəti xüsusi tədbirlərin – həm də 
təsdiqedici fəaliyyətlər kimi tanınan tədbirlərin qəbulunu əhatə edə 
bilər (maddə 4). 

 
23. Qadınlara Qarşı Ayrı-seçkiliyin Aradan Qaldırılması üzrə Komitə 

Konvensiyanın bir sıra müddəalarının mənasını daha da ətraflı 
şəkildə işləyib hazırlamışdır. Bərabər dəyərli əməyin bərabər 

ödənilməsi ilə bağlı 13 nömrəli (1989) ümumi tövsiyəsində Komitə 
əmək bazarında kişilərin üstünlük təşkil etdiyi bəzi sektorlarda, 
məsələn, hasilat sektorlarında, habelə işçilərin əksəriyyətinin qadın 

olduğu tikiş sənayesində narahatlıq doğuran gender 
seqreqasiyasının aradan qaldırılması yollarını təklif edir. Ailə 

təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən ev işlərində çalışan qadınların 
vəziyyəti müvafiq olaraq, Komitənin kənd və şəhər ailə 
təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən qadın işçilər haqqında 16 saylı 

(1991) və və qadınların ödənişsiz məişət fəaliyyətinin kəmiyyətinin 
müəyyən edilməsi və onların ümumi milli məhsulda tanınması 

məqsədilə 17 saylı (1991) ümumi tövsiyələrində müzakirə olunur. 
Qadın əməkçi miqrantlara dair 26 saylı ümumi tövsiyədə (2008) 
Komitə qadın əməkçi miqrantların hüquqlarını qorumaq üçün mənşə 

və təyinat ölkələri üçün bir sıra tövsiyələr təqdim edir. Qadınlara qarşı 
zorakılığa dair 19 saylı (1992) və qadınlara qarşı gender əsaslı 

zorakılığa dair 35 saylı (2017) ümumi tövsiyələrində Komitə 19 saylı 



ümumi tövsiyəni yeniləyərək, dövlətlərə və qeyri-dövlət subyektlərinə 
gender əsaslı zorakılıqla mübarizə üçün tədbirlər görməyi tövsiyə 

edir. Komitə qadınların ədalət mühakiməsinə çıxışı ilə bağlı 33 saylı 
(2015) ümumi tövsiyəsində insan hüquqlarının pozulmasına görə 
qadınların ədalət mühakiməsinə çıxışını yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra 

tədbirləri qeyd edir. 
 

24. Konvensiyada yer alan standartlar Rəhbər Prinsiplər çərçivəsində 
insan hüquqlarına hörmət etmək məsuliyyətinin bir hissəsi kimi bütün 
müəssisələrə şamil edilir. Konvensiyanın müddəalarının biznesə 

aidiyyəti burada qısa şəkildə göstərilə bilər. 5-ci maddəyə hörmət 
etmək üçün korporativ reklamlar seksual stereotipləri təbliğ 

etməkdən çəkinməli və 6-cı maddəyə uyğun fəaliyyət göstərmək 
üçün müəssisələr qadın alverini (o cümlədən cinsi istismar üçün) 

asanlaşdırmamalıdır. 10-cu maddəyə uyğun hərəkət etmək üçün 
özəl təhsil təminatçıları qadınların təhsil və peşə hazırlığına bərabər 
çıxışını təmin etməlidir. Bütün müəssisələr məşğulluğun bütün 

aspektlərində, o cümlədən gender maaş fərqi, hamiləliyə əsaslanan 
ayrı-seçkilik və iş-ailə həyatı balansının olmaması ilə bağlı ayrı-

seçkiliyi aradan qaldırmalıdır (maddə 11). Əgər qadınlar kişilərlə 
bərabər şəkildə bank kreditləri və digər maliyyə kredit formalarından 
istifadə edə bilmirlərsə, bu, Konvensiyanın 13-cü maddəsini poza 

bilər. Qadınların hamiləlik testindən keçməsini tələb edən iş təcrübəsi 
və iş zamanı nikahla bağlı məhdudiyyətlər 16-cı maddəninin 

tələblərini pozmuş olur. 
 
Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platforması 
25. Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platforması hökumətləri, özəl 

sektoru və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını, o cümlədən qadın 
qruplarını gender bərabərliyinə nail olmaq və həyatın bütün 

sahələrində qadınları gücləndirmək üçün konkret tədbirlər görməyə 
dəvət etməkdə mühüm bir sənəd və təşəbüsdür. Pekin 

Bəyannaməsində qadınların səlahiyyətlərinin artırılması və onların 
cəmiyyətin bütün sahələrində bərabərlik əsasında tam iştirakının 
bərabərliyə, inkişafa və sülhə nail olmaq üçün əsas olduğu təsdiqlənir 



(maddə 13) və kişilərin bərabərliyə yönəlmiş bütün hərəkətlər tam 
şəkildə iştirakına təşviq edildiyi qeyd olunur (maddə 25). 

 
26. Fəaliyyət Platformasında (maddə 44) hökumətlər və özəl sektor, 

digərləri ilə yanaşı, qadınlar üzərində yoxsulluğun davamlı və artan 

yükü; təhsil və təlimdə bərabərsizliklər və qeyri-adekvatlıqlar və 
qeyri-bərabər çıxış; qadınlara qarşı zorakılıq; iqtisadi strukturlarda və 

siyasətlərdə bərabərsizlik; təbii ehtiyatların idarə edilməsində və ətraf 
mühitin mühafizəsində gender bərabərsizliyi kimi narahatlıq doğuran 
sahələrdə strateji tədbirlər görməyə dəvət olunur. Bundan əlavə, 

regional inkişaf bankları, regional biznes assosiasiyaları və digər 
regional institutlar Fəaliyyət Platformasının həyata keçirilməsi üçün 

kreditləşmə və digər fəaliyyətlərində resursların səfərbər edilməsinə 
töhfə verməyə və kömək etməyə dəvət olunurlar (maddə 351). 

 
Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi Prinsipləri  
27. Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi Prinsipləri 2010-cu ildə qəbul 

olunub. Onlar iş yerində, bazarda və icmada gender bərabərliyinin 
təşviqinə yönəlmiş yeddi prinsipdən ibarətdir. Bütün dünyada 

fəaliyyət göstərən müxtəlif sektorlardan olan 2000-dən çox şirkətin 
nümayəndələri Prinsiplərə dəstək bəyanatı imzalamışlar.32 İştirakçı 
şirkətlərin sayı az olmasa da, qlobal miqyasda kifayət qədər azdır. 

 
28. 2017-ci ilin mart ayında Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi 

Prinsiplərinin Gender Boşluğunun Təhlili Aləti şirkətlərə Prinsiplərə 
münasibətdə siyasət və təcrübələrini qiymətləndirməyə kömək 
etmək və öz növbəsində onlara gender bərabərliyinə nail olmaq üçün 

əlavə tədbirlər hazırlamaq imkanı vermək üçün istifadəyə verilmişdir. 
Qlobal tendensiyalara dair 2018-ci il hesabatı nümayiş etdirmişdir ki, 

Alətdən istifadə edən şirkətlərin 69 faizinin gender bərabərliyi və 
qadınların səlahiyyətlərinin artırılması üçün öhdəliyi olsa da, yalnız 
30 faiz Prinsiplər vasitəsilə gender bərabərliyinə nail olmaq üçün 

 
32 www.empowerwomen.org/en/weps/companies.  
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vaxta bağlı, ölçülə bilən məqsədlər və hədəflər qoyub.33 Alətdən 
istifadə edən şirkətlərin yalnız 16 faizi qadınların və kişilərin icma 

məsləhətləşmələrində bərabər iştirakını təmin edir.34 Bu, Prinsiplərlə 
biznes əlaqələrinin həm genişliyini, həm də dərinliyini artırmaq üçün 
daha çox iş görülməli olduğunu göstərir. 

 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 
29. Genderin həm müstəqil, həm də çarpaz məsələ kimi nəzərdən 

keçirildiyi Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyi, digər məsələlərlə 
yanaşı, hamının insan hüquqlarını həyata keçirməyə, gender 
bərabərliyinə və bütün qadın və qızların səlahiyyətlərinin 
artırılmasına nail olmağa çalışır.35 5-ci Məqsəd ictimai və özəl 
sahələrdə bütün qadınlara və qızlara qarşı ayrı-seçkiliyin və 
zorakılığın bütün formalarına (o cümlədən insan alveri və cinsi 
istismara) son qoymağa yönəlmiş 5.1 və 5.2 hədəfləri vasitəsilə bu 
kollektiv istəyi həyata keçirir. Məqsəd çərçivəsində digər hədəflərə 
5.4-cü hədəfdə, tez-tez qadınlar və qızlar tərəfindən görülən 
ödənişsiz qayğı və ev işlərinin dəyərinin tanınması və 5.5-də 
qadınların qərar qəbulunun siyasi, iqtisadi və ictimai həyat kimi bütün 
səviyyələrində liderlik üçün tam və effektiv iştirakını və bərabər 
imkanlarını təmin etmək daxildir. 
 

30. 5.a-dan 5.c-yə qədər hədəflər qadınların və qızların səlahiyyətlərini 
artırmaq üçün qanunvericiliyin, siyasətlərin, islahatların və 
texnologiyaların istifadəsini təşviq edir ki, bu da öz növbəsində əsaslı 
gender bərabərliyinə nail olmağa kömək edir. 2030-cu il 
Gündəliyində bizneslər üçün mühüm rol nəzərdə tutulub.36 Bununla 
belə, əgər dövlətlər və bizneslər Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
həyata keçirilməsində gender-neytral yanaşmanı qəbul etsələr və ya 
gender məsələsini yalnız 5-ci Məqsəd çərçivəsində aktual hesab 
edərlərsə, onlar nəticədə dünya əhalisi yarısını geridə qoya bilərlər. 
Buna görə də gender perspektivi 2030-cu il Gündəliyi çərçivəsində 

 
33 “Qadınların Gücləndirilməsi Prinsipləri: qlobal trendlər hesabatı 2018”, səh. 4. 
34 Həmin yerdə. 
35 Baş Assambleyanın 70/1 qətnaməsi, preambula 
36 paraqraf 28, 39, 41, 52, 60, 62 və 67 və Məqsəd 17. 



bütün məqsəd və hədəflərin həyata keçirilməsində inteqrasiya 
edilməlidir. Məsələn, yoxsulluğun və aclığın aradan qaldırılmasına 
yönəlmiş tədbirlər (Məqsəd 1), hamı üçün layiqli əməyin təşviqi 
(Məqsəd 8), ölkələr daxilində və ölkələr arasında bərabərsizliyin 
azaldılması (Məqsəd 10), iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə (Məqsəd 13), 
ədalətə çıxışın təmin edilməsi (Məqsəd 1) 16) və dövlət-özəl 
tərəfdaşlığın gücləndirilməsi (Məqsəd 17) genderə uyğun olmalıdır. 

 
İƏİT-nin Məsuliyyətli Biznes Davranış üzrə Müvafiq Araşdırma 

Rəhbərliyi  
31. İƏİT-nin Məsuliyyətli Biznes Davranış üzrə Müvafiq Araşdırma 

Rəhbərliyi OECD-nin Çoxmillətli Müəssisələr üçün Təlimatlarının 
lazımi araşdırma komponentlərinin həyata keçirilməsində 
müəssisələrə praktiki təlimat təqdim edir. Rəhbərlik mühüm addım 
hesab oluna bilər, çünki o, biznesləri riskə əsaslanan lazımi 
araşdırmaya gender perspektivini tətbiq etməyə çağıran tövsiyələri 
ehtiva edir.37 İƏİT mənfi təsirləri qiymətləndirərkən bizneslərə 
“qadınların və kişilərin üzləşə biləcəyi müxtəlif risklərə xüsusi diqqət 
yetirməyi tövsiyə edir”.38 Müəssisələr həmçinin “qadınlara qeyri-
mütənasib şəkildə təsir göstərə bilən hallarda gender 
məsələlərindən və qadınların insan haqlarından xəbərdar 
olmalıdırlar”.39 Budan əlavə, İƏİT “lazım olduqda müvafiq araşdırma 
zamanı gender perspektivindən istifadə etməyi” tövsiyə edir.40 
Şübhələrin qarşısını almaq üçün, qeyd olunmalıdır ki, gender 
perspektivi bütün hallarda bütün dövlətlər və bizneslər, ictimai və 
özəl sahələr üçün hər zaman keçərlidir. Həmin məqsəd altındakı 
digər hədəflərə 5.4-cü hədəf, qadınlar və qızlar tərəfindən adətən 
icra olunan ödənişsiz qayğı və ev işlərinin dəyərinin tanınması və 
5.5-də qadınların siyasi, iqtisadi və ictimai həyatın bütün 
səviyyələrində qərar qəbulunda liderlik üçün tam və effektiv iştirakını 
və bərabər imkanlarını təmin etmək daxildir. 
 

 
37 Həmçinin http://mneguidelines.oecd.org/duediligence/ ünvanında mövcud olan 
sektora aid lazımi araşdırma təlimatına baxın. 
38 İƏİT-nin Məsuliyyətli Biznes Davranışı üzrə Müvafiq Araşdırma Rəhbərliyi, səh. 27. 
39 Həmin yerdə, səh. 41 
40 Həmin yerdə  

http://mneguidelines.oecd.org/duediligence/


32. İƏİT bizneslərin atmalı olduğu bir sıra genderə həssas addımları 
təklif edir, məsələn, cinslərə görə ayrılmış məlumatların toplanması 
və qiymətləndirilməsi, genderə həssas və genderə cavab verən 
siyasətlərin işlənib hazırlanması və qiymətləndirilməsi, üst-üstə 
düşən və ya artan zəifliklərin müəyyən edilməsi və şikayətlərin 
mexanizmlər genderə həssaslıq səviyyəsinin təyin olunması.41 O, 
həmçinin bizneslərə xatırladır ki, qadınlar kimi maraqlı tərəflər 
“maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi fəaliyyətləri kontekstində əlavə 
diqqətə ehtiyac duyurlar”.42 Milli əlaqələndirici şəxslər kontekstində 
genderə xüsusi istinad olmasa da, Məsuliyyətli Biznes Davranışı 
üzrə İşçi Qrupu tərəfindən genderlə bağlı keçirilən seminar zamanı 
genderin hüquqi müdafiə vasitələrinin təmin edilməsi ilə bağlılığı 
açıq şəkildə etiraf edilmişdir.43 Daha geniş maarifləndirmə və 
potensialın yaradılması üzrə seminarlar İƏİT Təlimatlarının bütün 
komponentlərinin həyata keçirilməsində gender perspektivinin əsas 
istiqamətə çevrilməsinə kömək edə bilər. 

 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının standartları 
33. Bu illər ərzində Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bir neçə gender 
bərabərliyi standartlarını işləyib hazırlamışdır: 
a. Bərabər dəyərli əməyə görə kişi və qadın işçilər üçün bərabər əmək 

haqqı prinsipi (Bərabər Əmək haqqı Konvensiyası, 1951 (№ 100)); 
b. Digərləri ilə yanaşı cinsinə görə ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi 

(Ayrı-seçkilik (Məşğulluq və Peşə) Konvensiyası, 1958 (No. 111)); 
c. Ailə öhdəlikləri olan işçilərə işlə məşğul olmaq üçün bərabər 

imkanların və bərabər rəftarın təmin edilməsi (Ailə Məsuliyyətləri 
Olan İşçilər Konvensiyası, 1981 (№ 156)); 

d. Qadınların reproduktiv hüquqlarının dəstəklənməsi haqqında 
müddəa (Analığın Mühafizəsi Konvensiyası (yenidən işlənmiş), 
1952 (№ 103) və Analığın Müdafiəsi Konvensiyası, 2000 (№ 183)). 

 

 
41 Həmin yerdə. 
42 Həmin yerdə, səh. 51. 
43 İƏİT, “Məsuliyyətli biznes davranışı və gender üzrə seminar: sədrin xülasəsi”, 20 
mart 2019-cu il, səh. 5–6. 



34. Ən son 2017-ci ildə yenidən işlənmiş Çoxmillətli Müəssisələr və 

Sosial Siyasətlə bağlı Üçtərəfli Prinsiplər Bəyannaməsi məşğulluq, 

təlim, iş və həyat şəraiti və sənaye münasibətləri kimi sahələrdə 

çoxmillətli müəssisələrə və hökumətlərə təlimatlar təqdim edir. 

Baxmayaraq ki, Bəyannamə genderi çarpaz məsələ kimi əks 

etdirmir, hökumətlərdən “məşğulluq sahəsində imkan və rəftarı 

bərabərliyini təşviq etmək” və digər məsələlərlə yanaşı, cinsə 

əsaslanan ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq (bənd 28), 35. “bərabər 

dəyərli işə görə kişi və qadın işçilər üçün bərabər 

mükafatlandırmanın təşviq edilməsi” (bənd 29) və “qadınlara və 

kişilərə qarşı iş yerində zorakılıqla mübarizə aparmaq üçün addımlar 

atmaq” (bənd 43) tələb olunur. Çoxmillətli müəssisələr həmçinin “öz 

əməliyyatları boyu ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipini rəhbər 

tutmalıdırlar” (bənd 30). 

 

35. Bundan əlavə, Beynəlxalq Əmək Konfransının 2019-cu ilin iyununda 
keçiriləcək 108-ci sessiyası iş dünyasında qadınlara və kişilərə qarşı 
zorakılıq və təqiblərə dair təklif olunan konvensiyanın mətninin 

müzakirəsini əhatə edəcək.44  
 
  

 
44 www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--en/index.htm. 



IV. RƏHBƏR PRİNSİPLƏR ÜÇÜN GENDER ÇƏRÇİVƏSİ  
 

 

36. Rəhbər Prinsiplər gender və qadınlara bir neçə istinadları ehtiva 
edir. İstinadları üç “gender istiqaməti”ndə qruplaşdırmaq olar. Birinci 
istiqamət ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinin ümumi prinsipi ilə 
səciyyələndirilir: Rəhbər Prinsiplər qadınların və kişilərin üzləşə 

biləcəyi müxtəlif riskləri nəzərə alaraq ayrı-seçkiliyə yol verilməyən 
şəkildə həyata keçirilməlidir.45 Bu, Rəhbər Prinsiplərin genderə 
uyğun oxunmasını inkişaf etdirmək üçün istifadə edilə bilən mühüm 
çarpaz prinsipdir. 

 

37. İkinci istiqamət müəyyən yerlərdə gender perspektivinin 

inteqrasiyasının zəruriliyini açıq şəkildə vurğulayan müddəalarla 

formalaşır. 3 saylı Rəhbər prinsipin şərhində qeyd olunur ki, Dövlətlər 

qadınların üzləşə biləcəyi xüsusi problemləri dərk edərək, digər 

məsələlərlə yanaşı, gender məsələlərini effektiv şəkildə nəzərdən 

keçirmək üçün bizneslərə müvafiq təlimat verməlidir. 7 saylı Rəhbər 

prinsipdə vurğulanır ki, Dövlətlər həm gender əsaslı, həm də cinsi 

zorakılığa xüsusi diqqət yetirərək, münaqişənin təsirinə məruz 

qalmış ərazilərdə fəaliyyət göstərən biznes müəssisələrinə sui-

istifadə hallarının artan risklərini qiymətləndirmək və həll etmək üçün 

adekvat yardım göstərməlidir. 18 saylı Rəhbər prinsipin şərhində 

vurğulanır ki, insan hüquqlarına hər hansı mənfi təsirləri müəyyən 

edərkən, biznes müəssisələri qadınların və kişilərin üzləşə biləcəyi 

müxtəlif riskləri nəzərə almalıdırlar. Nəhayət, 20 saylı Rəhbər 

prinsipin şərhində qeyd olunur ki, biznes müəssisələri həssaslıq və 

ya marginallaşma riski yüksək ola bilən qruplar və ya əhali 

qruplarından olan fərdlərə təsirlərinə öz reaksiyalarının effektivliyini 

izləmək üçün xüsusi səylər göstərməli və müvafiq olduqda genderə 

görə bölünən məlumatlardan istifadənin vacibliyini vurğulamalıdırlar. 

 
45 A/HRC/17/31, səh. 6. 

 



38. Üçüncü gender istiqamətinin əsası şəraitdən asılı olaraq biznes 

müəssisələrinin əlavə standartları nəzərdən keçirməli ola biləcəyini 

nəzərdə tutan 12 saylı Rəhbər prinsipə şərhində öz əksini tapıb. 

Məsələn, müəssisələr xüsusi diqqət tələb edən xüsusi qruplara və ya 

əhaliyə mənsub olan şəxslərin insan hüquqlarına hörmət etməlidir. 

Qadınlar kimi qrupların hüquqlarına dair daha çox işlənən sənədlər 

xüsusi qeyd edilir. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 

ləğv edilməsi haqqında Konvensiya bizneslərin hər zaman nəzərə 

almalı olduğu əlavə standartların bir hissəsi olmalıdır, çünki gender 

perspektivinin qəbul edilməsi bütün şəraitlərdə uyğun olacaq. 

 

39. Yuxarıdakı III fəsildə müzakirə edilən bu üç gender istiqamətinə və 

qadın hüquqlarına aid beynəlxalq standartlara əsaslanaraq, İşçi Qrup 

Rəhbər Prinsiplər üçün gender çərçivəsini işləyib hazırlayıb və bu çərçivə 

hər üç sütuna aid olan üç mərhələli çevrədən ibarətdir: genderə cavab 

verən qiymətləndirmə, gender-transformasiya tədbirləri və gender-

transformasiya vasitələri (şəklə bax). Qiymətləndirmə müvafiq qaydada 

həssas olmalıdır: o, qadınların insan hüquqlarına, eləcə də ayrı-seçkilik 

normalarına və patriarxal hakimiyyət strukturlarına fərqli, kəsişən və 

qeyri-mütənasib mənfi təsirləri aradan qaldırmalıdır. Bundan sonrakı 

tədbirlər və müdafiə vasitələri transformativ olmalıdır ki, onlar ayrı-

seçkiliyin, gender əsaslı zorakılığın və gender stereotiplərinin əsasını 

qoyan patriarxal normalara və qeyri-bərabər güc münasibətlərinə 

dəyişiklik gətirə bilsin. 

 
 
 
 
  



  



  



40. Dövlətlər və biznes qurumları mövcud gender bərabərsizliyi və ayrı-
seçkilikləri, habelə onların müvafiq cari və gələcək hərəkət və ya 
hərəkətsizliyinin belə hallara təsirini müəyyən etmək üçün 
qanunların, siyasətlərin, normaların, təcrübələrin və fəaliyyətlərin 
mənzərəsinin gender əsaslı qiymətləndirilməsini vaxtaşırı həyata 
keçirməlidirlər. Bu cür qiymətləndirmə prosesi cinslərə görə 
bölünmüş məlumatlardan istifadə, genderə həssas ekspertləri cəlb 
və aşağı səviyyədə fəaliyyət göstərənlər də daxil olmaqla qadın 
təşkilatları ilə məsləhətləşmələri əhatə etməlidir. 
Qiymətləndirmələrin nəticələri həyatın bütün istiqamətlərində əsaslı 
gender bərabərliyinə nail olmaq üçün gender-transformativ 
tədbirlərin tam kompleksinin görülməsi ilə bağlı dövlətləri və 
biznesləri məlumatlandırmalıdır. Əgər bu tədbirlər bu məqsədə nail 
olmaq üçün kifayət etmirsə, təsirə məruz qalan qadınlar üçün gender 
transformativ vasitələr mövcud olmalıdır. Düzəldici vasitələr 
profilaktik, bərpaedici və çəkindirici elementləri birləşdirməlidir46 və 
qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyə yol verən mövcud güc strukturlarını 
dəyişdirməlidir. 

 
41. İşçi Qrup 31 rəhbər prinsiplərin hər birinə xas gender təlimatları təklif 

etmək üçün gender çərçivəsini tətbiq etmişdir (bax əlavə). Hər bir 
rəhbər prinsip üçün təlimat dövlətlərin və bizneslərin öz əməliyyatları 

boyunca gender perspektivini necə birləşdirə biləcəyini göstərən 
seçmə Nümunəvi tədbirləri əhatə edir. İşçi Qrupun internet saytında 
yerləşdiriləcək yaxşı təcrübə nümunələri bu inteqrasiya prosesində 

əlavə praktiki yardım göstərməlidir. 
 

42. Rəhbər Prinsiplərin həyata keçirilməsini asanlaşdırmağa yönəlmiş 

bütün təşəbbüslər və hesabat çərçivələri təklif olunan gender çərçivəsini 
və təlimatı birləşdirməlidir. Bundan əlavə, biznes və insan hüquqları 

sahəsində gələcək standartlar qadınların mənalı iştirakı ilə hazırlanmalı 
və qanunlara uyğun olaraq genderə cavab verən tədbirlər təklif etməlidir. 
 

 
46 A/72/162, bənd 40. 

 



. V. NƏTİCƏLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR  
 

Nəticələr 

 

43. Son illərdə mahiyyətcə gender bərabərliyinə nail olmaqda əldə 
edilmiş ciddi irəliləyişə baxmayaraq, bir çox problemlər hələ də 
qalmaqdadır. Qadınlar həyatın bütün sahələrində ayrı-seçkiliyin, 

əlverişsiz vəziyyətin, təcridin və zorakılığın müxtəlif formalarını 
yaşamaqda davam edirlər. Onlar qərar qəbuletmə vəzifələrində az 

təmsil olunur, çox vaxt biznes fəaliyyətlərin fərqli və qeyri-mütənasib 
şəkildə təsirlərinə məruz qalır və effektiv müdafiə vasitələrinə çıxışda 
əlavə maneələrlə üzləşirlər. Qadınlar həmçinin yeni texnologiyaların 

da daha çox mənfi təsirləri ilə üzləşə bilərlər. 

 

44. Son illərdə gender perspektivinin biznes və insan hüquqları 

standartlarına inteqrasiyasının artmasına dair bəzi sübutlar 

mövcuddur. Bununla belə, əksər dövlətlər və biznes müəssisələri 

Rəhbər Prinsiplər üzrə öz vəzifə və öhdəliklərini həyata keçirməkdə 

qadınların müxtəlif təcrübələrinə hələ də az və ya qeyri-adekvat 

diqqət yetirirlər. Bu “gender tokenizmi (formallıq)” praktikası 

dəyişməlidir. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarını aradan 

qaldırmaq və əsaslı gender bərabərliyinə və bütün sahələrdə insan 

hüquqlarının qorunmasına nail olmaq üçün dövlətlər və biznes 

müəssisələri qadın təşkilatları və bütün digər aidiyyəti subyektlərlə 

birlikdə ayrı-seçkilik yaradan güc strukturlarında, sosial normalarda 

və qadınların bərabər istifadəsinə mane olan mühitlərdə sistematik 

dəyişiklikləri təmin etməlidirlər. Təklif olunan gender çərçivəsi və 

təlimat bunun necə həyata keçiriləcəyinə dair konkret addımları 

ehtiva edir. 

  



Tövsiyələr 

 

45. İşçi Qrupu aşağıdakıları tövsiyə edir: 
a. Dövlətlər Rəhbər Prinsiplərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş biznes 

və insan hüquqları üzrə milli fəaliyyət planları da daxil olmaqla, bütün 
təşəbbüslərin və tədbirlərin işlənib hazırlanmasında və ya yenidən 
nəzərdən keçirilməsində gender çərçivəsini və təlimatları tətbiq 
etməlidirlər;  

b. Dövlətlər bir sıra təsirli stimullar və həvəsləndirmələr vasitəsilə 
biznes müəssisələrini Rəhbər Prinsiplər çərçivəsində insan hüquqları 
üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün gender çərçivəsini və 
təlimatları inteqrasiya etməyə təşviq etməlidirlər;  

c. Biznes müəssisələr insan hüquqlarına hörmət etmək üçün 
məsuliyyətlərinin bütün aspektlərində gender çərçivəsini və təlimatı 
tətbiq etməli, yəni ciddi siyasət öhdəliyi götürməli, insan hüquqları ilə 

bağlı məzmunlu araşdırmalar aparmalı və effektiv reabilitasiyanı 
təmin və ya əməkdaşlıq etməli və əsas gender bərabərliyinə nail 
olmaq üçün töhfə verməlidirlər;  

d. Biznes müəssisələr potensial təsirə məruz qalan qadınların, qadın 
təşkilatlarının, qadın hüquq müdafiəçilərinin və gender ekspertlərinin 
insan hüquqlarının lazımi müayinəsinin bütün mərhələlərində 
məzmunlu iştirakını təmin etməlidirlər;  

e. Biznes müəssisələr dəstək verməli və bütün biznes tərəfdaşlarının 
öz fəaliyyətlərində gender çərçivəsini və təlimatları tətbiq etmələrini 
və qadınların insan hüquqlarına hörmət etmələrini təmin etmək üçün 

öz təsir imkanlarından istifadə etməlidirlər;  
f. Müəssisələrə Rəhbər Prinsiplərin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

məsləhət verən ekspertlər və məsləhətçilər genderə həssas 

yanaşmanı qəbul etməli və gender dəyişikliyi tədbirləri və vasitələri 
tövsiyə etməlidir; 

g. Fond birjaları, sənaye assosiasiyaları və investorlar biznesləri təklif 
olunan gender çərçivəsinə və təlimatlara və digər müvafiq 
standartlara uyğun olaraq əsaslı gender bərabərliyinə nail olmağa 

töhfə verməyə təşviq etmək üçün təsirli addımlar atmalıdırlar; 
  



h. Beynəlxalq maliyyə institutları gender çərçivəsini və təlimatı, o 

cümlədən insan hüquqlarına dair lazımi araşdırmanın aparılması, 

layihələr üçün hər hansı maliyyə dəstəyinin təsdiq edilməsi, bu cür 

layihələrin monitorinqi və dəstəklənən layihələrlə bağlı şikayətlərə 

baxılması zamanı inteqrasiya etməlidir; 

i. Milli insan hüquqları institutları, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, 
həmkarlar ittifaqları, qadın təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, 
hüquqşünaslar, hüquq firmaları, hakimlər, jurnalistlər və elmi dairələr 

mahiyyətcə gender bərabərliyinin təşviq edilməsində və Rəhbər 
Prinsiplərin həyata keçirilməsində öz rollarında gender çərçivəsindən 
və təlimatlardan istifadə etməlidirlər.  

i. Dövlətlər və/və ya bizneslər tərəfindən Rəhbər Prinsiplərin 
yayılmasını və həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün layihələri 
maliyyələşdirən agentliklər, təşkilatlar və fondlar təklif olunan gender 
çərçivəsi və təlimata uyğun olaraq bu cür layihələrdə gender 

perspektivini açıq şəkildə birləşdirməlidirlər. 
  



  



 


