
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 

Yol Xəritəsinin Tədbirlər Planının 9.3.3. yarımbəndi (Kəndin sosial-ictimai həyatında qadınların və 

gənclərin fəal iştirakının təmin edilməsi) üzrə yaradılmış İşçi Qrupunun 2017-ci il üzrə təfsilatlı 

Tədbirlər Planı 

 

№ Tədbirin və alt tədbirin adı İcra müddəti İcraçı orqanlar 

Strateji hədəf 9. Kənd yerlərində məşğulluğun artırılması və əhalinin rifahının yüksəldilməsi 

9.3.Yerli icmaların kəndin inkişafına dair təşəbbüslərinin dəstəklənməsi 

9.3.3. Kəndin sosial-ictimai həyatında qadınların və gənclərin 
fəal iştirakının təmin edilməsi 

2017-2020 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları,  
Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə 

1.  
   (9.3.3.1.) 

Kənd yerlərində ailə, qadın və gənclər siyasətinin 

dəstəklənməsi, onların ictimai həyatda daha fəal iştirakının 

təşviq edilməsi 

  

1.1. Ailə institutunun təbliği, qadınların cəmiyyətdə fəallığının və 
iştirakçılığının artırılması, gənclərin hüquqi biliklərinin və müasir 
cəmiyyətin inkişafında rolunun artırılması, gənc qızlarda liderlik 
keyfiyyətlərinin formalaşması məqsədilə yerlərdə 
özünüidarəetmə orqanlarının imkanlarını nəzərə alaraq, 
bələdiyyə orqanları ilə birgə “Ailə Akademiyası” layihəsinin 
həyata keçirilməsi 

Il ərzində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, yerli özünüidarəetmə 
orqanı (bələdiyyələr) 
 

1.2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə 
keçirilən Azərbaycanda “Kənd və rayon yerlərində yaşayan 
qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakının təşviqatı” texniki 
yardım layihəsi çərçivəsində regionlarda kənd qadınlarının 
məşğulluğunun artırılması məqsədilə onlar üçün maarifləndirici 
təlimlərin keçirilməsi 

Il ərzində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, Yerli İcra Hakimiyyətləri, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf 
Proqramı 
 

1.3. ““Yerli” kənd gənclərinə inkişafına dəstək” layihəsinin Il ərzində Gənclər və İdman Nazirliyi, aidiyyəti 
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keçirilməsi orqanlar, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası 
ilə birgə 

2.  
   (9.3.3.2.) 

Gənclərin və qadınların kənd yerlərində məşğulluğunun 
artırılması 

  

2.1. Kənd yerlərində gənclərin mövsumi və ictimai işlərə cəlb 
olunması üçün əlverişli şəraitin yaradılması 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları 

2.2. Kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində ən çox tələb olunan 
peşələr üzrə təşkil olunan peşə hazırlığı kurslarına gənclərin və 
qadınların cəlb edilməsi  

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 
Gənclər və İdman Nazirliyi 

2.3. Məktəbdən işə keçidin asanlaşdırılması məqsədilə kənd 
yerlərində gənclərin əmək bazarı ilə bağlı məlumatlılığının 
artırılması, peşəyönümü tədbirlərinin genişləndirilməsi 
 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları 

2.4. Gənclərin şəhərə axının qarşısının alınması məqsədilə kənd 
yerlərində, xüsusilə sərhədyanı və dağ rayonlarda sahibkarlıq 
(özünüməşğulluq və ailə biznes təsərrüfatının yaradılması) 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gənclərə (o cümlədən gənc 
qadınlara) məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi   

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 
Gənclər və İdman Nazirliyi, beynəlxalq 
təşkilatları cəlb etməklə 

2.5. Kənd yerlərində qadın və gənclər arasında xalq yaradıcılığı və 
qədim sənət növləri üzrə vərdişlərin aşılanması, müvafiq 
kursların təşkil olunması 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti 
orqanları  

2.6. Kənd yerlərində qadınların özünüməşğulluğunun layihələrində 
daha aktiv iştirak etmək məqsədilə onlara zəruri məsləhət 
xidmətlərinin göstərilməsi 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları 

2.7. Özünüməşğulluğun inkişaf etdirilməsi, ailə biznes təsərüfatının 
yaradılması məqsədilə işsiz qadınların və gənclərin 
sahibkarlığın əsasları kurslarına cəlb edilməsi  

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 
Gənclər və İdman Nazirliyi, 

2.8. Kənd yerlərində gənclərin və qadınların məşğulluğunun 
artırılması sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi,  
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təcrübəsinin öyrənilməsi  Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi 

2.9. Məşğul, işaxtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi, həmçinin aktiv əmək bazarı proqramlarının 
təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq hazırlanmış “İşsizlikdən 
sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun 
layihəsinin qəbul edilməsi 

iyul-sentyabr Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

2.10. İşsizlikdən sığorta sisteminin tətbiqini təmin edən yeni 
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun 
layihəsinin hazırlanması və razılaşdırılması 
 
 

iyul- dekabr Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi, aidiyyəti orqanlar 

2.11. “İşsizlikdən sığorta haqqında” və “Məşğulluq haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanun layihələrindən irəli gələn 
normativ-hüquqi aktlaının layihələrinin  hazırlanması və təsdiq 
etdirilməsi  

ilin sonunadək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi, aidiyyəti dövlət orqanlar 

2.12. İşçi qüvvəsinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırlması məqsədilə əmək 
bazarının tələbatına uyğun peşə standartlarının hazırlanması 
və tətbiqi üzrə normativ-hüquqi bazanın hazırlanması, kənd 
təsərrüfatı və turizm sahəsində mövcud peşə standartlarının 
təkmilləşdirilməsi 

Il ərzində Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi, aidiyyəti orqanlar 

2.13. Kənd yerlərində işsiz qadın və gənclərin məşğulluğunun 
artırılması istiqamətində Dövlət Məşğulluq Xidmətinin 
potensialının artırılması   

noyabr-dekabr Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
beynəlxaq təşkilatlar 

3. 
(9.3.3.3.) 

Kənd yerlərində gənclərin və qadınların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 

  

3.1. Əhalinin sosial xidmətlərə əlçatanlığının təmin edilməsi, sosial 
xidmət sahəsində  “sosial iş” modelinin tətbiqi məqsədilə 
Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli 
şöbələrinin əməkdaşlarının “sosial işin təşkili” mövzusunda 
təlimləndirilməsi 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi 
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Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 
Yol Xəritəsinin Tədbirlər Planında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət 

istiqamətlərinə aid müəyyən edilmiş tədbirlərlə əlaqədar 
2018-ci il üzrə təfsilatlı  

TƏDBİRLƏR PLANI 

 

№ Tədbirin və alt tədbirin adı İcra müddəti İcraçı orqanlar 

Strateji hədəf 9. Kənd yerlərində məşğulluğun artırılması və əhalinin rifahının yüksəldilməsi 

9.3.Yerli icmaların kəndin inkişafına dair təşəbbüslərinin dəstəklənməsi 

9.3.3. Kəndin sosial-ictimai həyatında qadınların və gənclərin 
fəal iştirakının təmin edilməsi 

2017-2020 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları,  
Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə 

      1. 
(9.3.3.1.) 

Kənd yerlərində qadın və gənclərin sosial-iqtisadi 
vəziyyəti və ictimai həyatında iştirakı ilə bağlı müvafiq 
araşdırmaların aparılması 

  

1.1. Regionlarda, xüsusilə kənd yerlərində gənclərin sosial-
ictimai həyatına dair həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət 
parametrləri nəzərə alaraq tədqiqat metodologiyasının, o 
cümlədən sorğu anketlərinin hazırlanması, tədqiqatı 
keçirəcək intervyüçülərin toplanması, təlimatlandırılması və 
tədqiqatın keçirilməsi 

yanvar- sentyabr  Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti 
orqanları 
 

1.2. Məlumatların təhlili, tədqiqatın nəticəsinin və müvafiq 
siyasətin tənzimlənməsi istiqamətində tövsiyələrin 
hazırlanaraq çap edilməsi və geniş ictimaiyyətə təqdim 
edilməsi 

2018-ci ilin  oktyabr 
– 2019-ci ilin   

yanvar  

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, Yerli İcra Hakimiyyətləri 
 

1.3. Kənd yerlərindən gənclərin miqrasiya meyllərinin müəyyən 
olunması və səbəblərinin araşdırılması, bu sahədə müvafiq 
tədqiqatların aparılması   
 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

2. Kənd yerlərində ailə, qadın və gənclər siyasətinin   
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(9.3.3.2.) dəstəklənməsi, onların ictimai həyatda daha fəal 
iştirakının təşviq edilməsi 

2.1. Ailə institutunun təbliği, qadınların cəmiyyətdə fəallığının və 
iştirakçılığının artırılması, gənclərin hüquqi biliklərinin və 
müasir cəmiyyətin inkişafında rolunun artırılması, gənc 
qızlarda liderlik keyfiyyətlərinin formalaşması məqsədilə 
yerlərdə özünüidarəetmə orqanlarının imkanlarını nəzərə 
alaraq, bələdiyyə orqanları ilə birgə “Ailə Akademiyası” 
layihəsinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi 
 

Il ərzində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, yerli özünüidarəetmə 
orqanları (bələdiyyələr) 
 

2.2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə 
keçirilən Azərbaycanda “Kənd və rayon yerlərində yaşayan 
qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakının təşviqatı” 
texniki yardım layihəsi çərçivəsində regionlarda kənd 
qadınlarının məşğulluğunun artırılması məqsədilə onlar 
üçün maarifləndirici təlimlərin keçirilməsinin davam 
etdirilməsi 

Il ərzində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, Yerli İcra Hakimiyyətləri, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf 
Proqramı 
 

2.3. ““Yerli” kənd gənclərinə inkişafına dəstək” layihəsinin 
həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi 

Il ərzində Gənclər və İdman Nazirliyi 

3. 
(9.3.3.3.) 

Gənclərin və qadınların kənd yerlərində məşğulluğunun 
artırılması 

  

3.1. Kənd yerlərində gənclərin və qadınların mövsumi və ictimail 
işlərə cəlb olunması üçün əlverişli şəraitin yaradılması 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi,  yerli 
icra hakimiyyəti orqanları 

3.2. Kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində ən çox tələb olunan 
peşə və ixtisasların müəyyən olunması üçün araşdırmaların 
aparılması 

ilin sonunadək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,  

3.3. Kənd təsərüfatı sahəsində ən çox tələb olunan peşələr 
üçün modul təlim proqramlarının hazırlanması 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, aidiyyəti orqanlar,  
beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə    

3.4. Regionlarda, xüsusilə kənd yerlərində işsiz gənclər və 
qadınlar üçün aktiv əmək bazarı proqramlarının 
keyfiyyətinin və çeşidinin artırılması, əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi  

il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, beynəlxalq təşkilatlar 
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3.4. Gəncləri və qadınları kənd təsərrüfatı və  turizm sahəsində  
prioritet peşələr üzrə peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilməsi 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi  

3.5. Peşəyönümü xidmətlərinin (xüsusilə ümumi orta 
məktəblərdə yuxarı sinif şagirdləri üçün) əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi və xidmətin keyfiyyətinin artırılması üzrə 
təkliflərin hazırlanması, peşəyönümü mərkəzinin 
yaradılması imkanlarının araşdırılması 
 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi  

3.6. Məktəbdən işə keçidin asanlaşdırılması məqsədilə kənd 
yerlərində gənclərin əmək bazarı ilə bağlı məlumatlılığının 
artırılması, boş (vakant) iş yerləri haqqında mütəmadi 
məlumatlar və məsləhət xidmətləri əldə etmələrini təmin 
etmək məqsədi ilə daim yenilənən məlumatı özündə əks 
etdirən elektron informasiya terminallarının kənd poçt və 
yaxud icra nümayəndəliklərin binalarında quraşdırılması 
 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları 

3.7. Sənaye istehsalı, xidmət və kəndli fermer təsərrüfartların 
yaradılması ilə bağlı özünüməşğulluğun inkişafı 
istiqamətində həyata keçiriləcək çevik  proqramlara  kənd 
yerlərində, xüsusilə  sərhədyanı və dağ rayonlarda 
gənclərin və qadınların daha aktiv cəlb edilməsi, bu sahədə 
müvafiq  məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi və kursların 
təşkil edilməsi 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi, beynəlxalq 
təşkilatların iştirakı ilə  

3.8. Beynəlxalq və donor təşkilatların dəstəyi ilə gənc 
işaxtaranlar üçün xüsusi layihələrin  hazırlanması və tətbiqi 
 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, beynəlxalq 
təşkilatların iştirakı ilə 

3.9. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərini nəzərə 
alaraq müasir tələblərə cavab verən işsiz və işaxtaran 
vətəndaşlar üçün Regional Peşə Tədrisi Mərkəzləri 
şəbəkəsinin genişləndirilməsi, mövcud olanların maddi-
texnilki bazasının gücləndirilməsi, səriştə əsaslı modul və 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, beynəlxalq 
təşkilatların dəstəyi ilə  



7 
 

distant (məsafədən) təlim imkanların artırılması 

3.10. İşçi qüvvəsinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırlması məqsədilə 
əmək bazarının tələbatına uyğun peşə standartlarının 
hazırlanması və tətbiqi üzrə normativ-hüquqi bazanın 
hazırlanması, kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində mövcud 
peşə standartlarının təkmilləşdirilməsi 

Il ərzində Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ədliyyə 
Nazirliyi, aidiyyəti orqanlar 

3.11. Qeyri-formal və informal təhsil üsulu ilə əldə olunmuş 
səriştələrin tanınması üçün işçi qüvvəsinin sertifikasiyası 
sisteminin yaradılması üçün normativ-hüquqi bazanın 
formalaşdırılması 

Il ərzində Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil 
Nazirlyi, Ədliyyə Nazirliyi, aidiyyəti orqanlar 

3.12. Kənd yerlərində işsiz qadın və gənclərin məşğulluğunun 
artırılması istiqamətində Dövlət Məşğulluq Xidmətinin 
potensialının artırılması   

Il ərzində Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
beynəlxaq təşkilatlar 

4. 
(9.3.3.4.) 

Kənd yerlərində gənclərin və qadınların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 

  

4.1. Əhalinin sosial xidmətlərə əlçatanlığının təmin edilməsi, 
sosial xidmət sahəsində  “sosial iş” modelinin tətbiqi 
məqsədilə Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun yerli şöbələrinin əməkdaşlarının “sosial işin 
təşkili” mövzusunda təlimləndirilməsi 

Il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
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