Milli sənayenin yaşıllaşdırılmasında
gender həssaslığı üzrə təlim seminarı
Gündəlik
Azərbaycan
Tarix: 11 -12 May 2022
Vaxt: 10:00 -13:50 (Bakı vaxtı ilə)

QEYDİYYAT ÜÇÜN LİNK

Ardıcıl 2 gün, hər gün 4 saat
Format: onlayn video konfrans
Dil: İngilis/Rus və Azərbaycan dilinə sinxron tərcümə
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Təlimin gündəliyi (Azərbaycan)
Moderator: Mixaylo Koriukalov
Vaxt (ilkin)
Sessiya
GÜN 1

10:00

10:20

10:40

11:20

12:00

12:10

12:30

13:10

Salamlama nitqi:
- xanım Aytəkin Quluzadə, İqtisadiyyat Nazirliyinin Beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin müdir müavini (təsdiqlənməli)
- cənab Faiq Mütəllimov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Ekoloji siyasət şöbəsinin müdiri (təsdiqlənməli)
- xanım Məryəm Hacı-İsmayılova, Avropa İttifaqının
Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin Beynəlxalq Yardım və
Əməkdaşlıq Mütəxəssisi
- xanım Səkinə Babayeva, Azərbaycan Qadın Sahibkarları İnkişafı
Assosiasiyası İctimai Birliyi İdarə heyətinin sədri
- xanım Tatyana Çernyavskaya, EU4Environment Layihə Meneceri,
UNIDO-nun Ətraf Mühit və Enerji Direktorluğu
Buz qıran
İştirakçılara ayrı-seçkiliyin və ya bərabərsizliyin necə təzahür etdiyini və
görünməz olsa belə nə dərəcədə həssas ola biləcəyini hiss etməyə kömək
edən çalışma
Gender mövzusuna qısa giriş
- Əsas anlayışlar – gender və cins, ayrı-seçkilik, bərabər hüquqlar,
bərabər imkanlar (təqdimat)
Gender stereotipləri və düşüncə tərzimiz
- Çalışma – qadınlar və kişilər haqqında hansı stereotipləri
bildiyimizi və onların bizə necə təsir etdiyini düşünün. Bu
streotiplər bizim peşəkar münasibətimizə necə təsir edir?
- Stereotiplər necə yaranır, bizə necə təsir edir və onların mənfi
cəhətləri nədir (təqdimat)?
Fasilə
Hüquqi müstəvidə gender aspektləri (təqdimat)
- UNIDO tövsiyələri
- Gender barədə ölkə qanunvericiliyi, Azərbaycanda milli gender
siyasətləri
Azərbaycanda gender bərabərliyi (təqdimat)
- Statistika və əsas parametrlər (qərar qəbul etmə prosesinə çıxış və
aktivlər, əmək, gəlir amilləri üzrə gender maaş fərqi, sağlamlıq,
sosial məsələlər, sahibkarlıq)
Daha yaşıl iqtisadi artımda gender
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Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal təşəbbüsünün və
Dairəvi İqtisadiyyat modelinin gender aspektləri (UNİDO və digər
tövsiyələrə əsaslanan təqdimat)
Seminarın 1-ci gününə yekun vurulması
- Rəylər və gözləntilər
- Ev tapşırığı:
13:50

10:00

10:20

11:00

11:50

12:00

Giriş
-



İştirakçılar öz işləri ilə birbaşa əlaqəli olan 3-5 gender
aspektini sadalayaraq toplayır



RSDTİ/Dİ layihəsində gender aspektlərinə diqqətin
müsbət nəticələrlə əlaqələndirilməsi ilə bağlı 3-5
arqument təklif edin
GÜN 2

Təlimin ilk günündə nə oyrəndik?
Təlimin ilk günündən alınan rəy və fiikirlər
Bu gün bizi nə gözləyir

Həssaslaşdırma çalışması
- "Günün qrafiki" Qadın və kişi peşə vəzifələri, ev işləri, uşaq baxımı,
hobbi, özünə qulluq və s. üçün neçə saat vaxt ayırır?
Gender analizi
- Gender analizi nədir? Gender analizinin (təqdimatının) əhatə
dairəsi və üsulları/alətləri hansılardır?
- Gender analizi özəl şirkətlər üçün necə faydalı ola bilər?
- Praktiki çalışma – iştirakçılardan daha yaşıl iqtisadi artımla bağlı
konkret məsələnin təhlilini aparmaq üçün yenicə öyrəndikləri
gender təhlili alətlərindən istifadə etmələri xahiş olunur.
Fasilə
Gender aspektlərinin nəzərə alınması
- Gender aspektlərinin nəzərə alınması nədir? Daha yaşıl iqtisadi
inkişaf layihələrində gender aspektlərinin nəzərə alınmasına dair
nümunələr, üsullar və məsləhətlər (video + təqdimat)
- Gender aspektlərinin nəzərə alınması özəl şirkətlər üçün necə
faydalı ola bilər?

12:30

Gender aspektlərinin nəzərə alınması
- Praktiki çalışma – İştirakçılardan öz şirkətlərində RSDTİ/Dİ
layihəsində gender aspektlərinin nəzərə alınması üzrə 3 xüsusi
ideya təklif etmələri xahiş olunur (nə etməli, bu hansı nəticələrə
gətirib çıxara bilər, zəruri tərəfdaşlıqlar, məsul şəxslər, resurslar)

13:20

Monitorinq və Qiymətləndirmə. Layihənin gender təsiri
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-

-

13:40

Layihədə gender aspektlərinə necə nəzarət etmək olar? Gender
təsiri nədir? Gender təsirlərini necə qiymətləndirmək olar
(nəzəriyyə, nümunələr və məsləhətlər daxil olmaqla təqdimat)
Praktiki çalışma – iştirakçılardan öz şirkətlərində RSDTİ/Dİ
layihəsində gender aspektlərinin nəzərə alınması üzrə 3 xüsusi
ideya təklif etmələri xahiş olunur

Təlimə yekun vurulması
- İştirakçıların ümumi rəy və fikirləri
- Təlimin və öyrənilən biliklərin/bacarıqların qiymətləndirilməsinə
dair sorğu (onlayn)
- İştirakçıların öz işlərinə qayıtdıqdan sonra gender aspektlərinin
nəzərə alınması istiqamətində görəcəyi 2 konkret fəaliyyət

Görüşün məqsədləri, gözlənilən məqsədlər və nəticələr


Layihə işçilərini, tərəfdaşları1 və digər maraqlı tərəfləri gender bərabərliyi ilə tanış etmək



İştirakçıların gender həssaslığını inkişaf etdirmək



RSDTİ və Dairəvi İqtisadiyyat fəaliyyətlərində gender aspektlərinin nəzərə alınması
imkanlarını müəyyən edin



Gender analizi, gender aspektlərinin nəzərə alınması və genderə yönümlü fəaliyyətlərin
həyata keçirilməsi üzrə bacarıqların qurulması



Layihə tərəfdaşları, xüsusilə də özəl şirkətlər üçün gender aspektlərinin nəzərə alınmasının
faydalarını araşdırmaq.

Təlimdən sonra iştirakçılar suallara cavab verə biləcəklər:



Gender analizi nədir və onun necə aparmalı?
Gender aspektlərinin nəzərə alınması nədir və gender təsirlərini layihə strategiyasına və
fəaliyyətlərinə necə inteqrasiya etmək olar?



Gender məsələlərində irəliləyişi necə izləmək və qiymətləndirmək olar?



Gender amillərini mütəmadi monitorinq və qiymətləndirmə fəaliyyətlərinə necə
inteqrasiya etmək olar?

EU4Environment Təşəbbüsünün Dairəvi İqtisadiyyat və Yeni Artım İmkanları komponentinin
UNIDO Milli İcra Tərəfdaşları (MİT).
1
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İştirakçılar
Bu təlim seminarı Azərbaycanda MİT-i, eləcə də milli koordinator tərəfindən müəyyən edilmiş digər
əsas maraqlı tərəflərin nümayəndələrini bir araya gətirəcəkdir. Bunlara dövlət qurumları, QHT-lər,
beyin mərkəzləri, sənaye assosiasiyaları, özəl şirkətlər və ya ölkədə layihənin uğurlu icrasında
həlledici rol oynayan digər qurumlar daxildir.
Hər seminar üçün iştirakçıların ilkin sayı təxminən 20 nəfərdir. Seminarın video yazısı kurs başa
çatdıqdan sonra daha geniş auditoriyanın faydalanması üçün təlim videosu kimi istifadəyə
veriləcəkdir. Seminarın bütün sessiyalarında iştirak edən iştirakçılara təlim sertifikatları veriləcəkdir.
Praktiki məlumat
Təlim virtual formatda (Zoom) baş tutacaq və ingilis/rus dillərində Azərbaycan dilinə sinxron
tərcümə ilə aparılacaqdır. Bu təlimdə iştirak etmək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edərək
qeydiyyatdan keçin (qeydiyyatdan sonra sizə görüş linki ilə avtomatik elektron məktub gələcək):
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIudeuorz8qGdPOth_n8lQiIZOYJad6kPVu
Ümumi məlumat
“Avropa İttifaqı Ətraf Mühit naminə” (EU4Environment) proqramı ilə əlaqəli gender aspektlərinin
nəzərə alınması kontekstində layihə işçiləri və əsas maraqlı tərəflər üçün gender həssaslığı üzrə
seminar UNIDO tərəfindən onun Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz
İstehsal (RSDTİ) və Dairəvi İqtisadiyyat üzrə işinin bir hissəsi kimi həyata keçiriləcəkdir.
Gender bərabərliyi UNIDO-nun fəaliyyətində vacib əhəmiyyət kəsb edir, çünki davamlı sənaye
istehsalı və inkişafının məqsədləri kişilər və qadınlar arasında sosial və iqtisadi bərabərsizliklərin
aradan qaldırılmasından asılıdır. Gender bərabərliyi qadın və kişilərə iqtisadi, siyasi, sosial və
mədəni baxımdan bərabər töhfə vermək imkanları yaratmaq və bununla heç kimin cinsinə görə öz
potensialını tam şəkildə ortaya qoymaqda maneələrlə üzləşməməsindən ibarətdir.
UNIDO inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatı dövrünü yaşayan ölkələrdə yaşıl sənayenin
böyüməsini təşviq etməklə və onların sənayelərində ekoloji göstəriciləri yaxşılaşdırmaqla, habelə
ekoloji cəhətdən təmiz mal və xidmətlər təklif edən sənaye sahələrinin yaradılmasını dəstəkləməklə
ölkələrə ətraf mühitin idarə edilməsində texniki yardım göstərir. Bununla belə, əsas istehsal
resurslarına məhdud çıxış imkanları kimi gender bərabərsizlikləri qadınların çox vaxt öz
potensiallarını tam reallaşdıra bilməməsi və onların hələ də ümumi yoxsulluq, ərzaq qıtlığı və ya
təhsil və təlimə çıxışla bağlı mənfi nəticələrlə üzləşməsi mənasına gəlir. Bu mənada UNIDO gender
boşluğunu aradan qaldırmaq, bərabərsizlikləri yox etmək və sənayenin inkişafı proseslərinin qadın
və kişilərin fərqli ehtiyaclarını və dəyərlərini nəzərə almasını təmin etmək üçün çalışır.
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində bu prosesi dəstəkləmək üçün təlim seminarı layihənin əsas işçi
heyətinin (milli icraçı qurumların təmsilçiləri) və layihənin uğurlu icrasında mühüm rol oynayan
maraqlı tərəflərin gender biliklərinin və gender aspektlərinə həssaslığının gücləndirilməsinə diqqət
yetirir. 2020-2021-ci illərdə seminar artıq UNIDO-nun milli icraçı tərəfdaşları ilə birgə Ermənistan,
Belarus, Gürcüstan və Ukraynada keçirilmişdir. 2022-ci ilin yazında müvafiq seminar layihədə iştirak
edən daha iki ölkədə, yəni Azərbaycan və Moldovada keçiriləcəkdir. Təlimin məzmunu (xüsusilə
milli qanunvericilik bazası və ölkəyə əsaslanan statistik məlumatlar baxımından) milli kontekstə
uyğunlaşdırılmışdır.
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EU4Environment Təşəbbüsü haqqında
“Avropa İttifaqı Ətraf Mühit naminə” (EU4Environment) layihəsi altı tərəfdaş ölkəyə (Ermənistan,
Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna) ekoloji fəaliyyətləri dəstəkləməklə, yaşıl
inkişaf imkanlarını nümayiş etdirməklə və rəvac verməklə, ekoloji risk və təsirlərin daha yaxşı idarə
olunması üçün mexanizmləri müəyyənləşdirməklə altı tərəfdaş ölkənin təbii sərvətlərini qorumağa
və əhalinin rifahını yaxşılaşdırmağa kömək etmək məqsədilə həyata keçirilir.
Layihə, təqribən 20 milyon AVRO büdcə ilə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və beş
tərəfdaş təşkilatla birgə icra olunur: İƏİT, UNECE, UNEP, UNIDO və Dünya Bankı. Təşəbbüsün icra
dövrü 2019-2022-ci illəri əhatə edir.
Əlavə məlumat üçün bizə yazın: t.chernyavskaya@unido.org
Daha ətraflı məlumat üçün bu səhifəyə daxil olun: www.eu4environment.org

