
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİM 5.a.1 indikatorunun monitorinqi üzrə Bacarıqların artırılması seminarı 

Bakı, Azərbaycan 
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Qısa icmal: 

Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin 5-ci hədəfi "gender bərabərliyinə nail olmaq və bütün qadın və qızları 

gücləndirmək", müstəqil gender hədəfi kimi tanınır və hökumətlərin spektr üzrə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması 

üçün öhdəlikləri nəzərdə tutur. Bu həmçinin qadınların yoxsulluğun azaldılmasına, ərzaq təhlükəsizliyinə və 

bəslənməsinə və davamlı inkişafa nail olmağın əsas rolunu tanıyır. Məqsəd 5 özündə 9 hədəfi birləşdirir. Bunların 

arasında, FAO tərəfindən qəyyumluq orqanı təyin edilmiş Hədəf 5.a [...] qadınlara iqtisadi resurslara, habelə torpaq 

və digər əmlak növlərinə mülkiyyət və nəzarət, maliyyə xidmətlərə, milli qanunlara uyğun olaraq miras və təbii 

qaynaqlara bərabər hüquqlar verilməsi " məqsədi daşıyır. 

Göstərici 5.a.1 statistik ölçü göstəricidir, hansıki “(a) əkin sahələrində (ümumi kənd təsərrüfatı əhalisindən), 

cinsiyyətə görə mülkiyyət və ya təhlükəsizliyə malik olan insanların payı; və (b) mülk sahibləri və ya kənd təsərrüfatı 

torpaqlarının hüquqlarının daşıyıcıları arasında qadınların payını” göstərir. 

Torpaq mülkiyyəti və ya cinsiyyətlə ayrılmış əkin sahələrinin təhlükəsiz hüquqlarına dair statistik məlumatların 

toplanması ölkələrin qadınların bərabər torpaq hüquqlarına və tərəqqiyə, torpaq mülkiyyətində və ya idarə 

olunmasında faktiki bərabərliyinə yönəldilmiş qanuni çərçivəsinin effektivliyini izləmək üçün vacibdir. 2019-cu ilin 

aprel ayında Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) mövcud məlumat mənbəyində DİM 5.a.1 göstərici 

ölçmək üçün lazım olan sualları əlavə etmək məqsədilə FAO-ya texniki yardım üçün müraciəti etdi. 

Bu tələbə cavab olaraq, FAO Azərbaycan DSK işçiləri və göstərilən metodologiyaya uyğun digər qurumların təmsil 

etdiyi müvafiq maraqlı tərəfləri tanış etmək, həmçinin bu göstəricini ölçmək üçün istifadə edilə bilən məlumat 

mənbələrini və ölçmə üçün lazım olan sualları təqdim etmək üçün bir günlük seminar təşkil edir. Texniki seminar 

DSK Mərkəzi idarəsi tərəfindən keçiriləcəkdir. Bu bir günlük seminardan sonra, növbəti gün iştirakçılar həmin 

sahədə texniki ekspertlərin iştirakı ilə anket layihəsi üzərində işləyəcəklər. 

Bakıya səfər zamanı, FAO-nun baş ofisindən DİM-lər üzrə əlaqələndirici şəxs, gələcək tədqiqatlar və əməkdaşlıq 

sahələrinə dair yolları araşdırmaq üçün ESS Bölməsinin məsuliyyəti altında digər DİM göstəriciləri təqdim etmək 

üçün DSK-nin yüksək səviyyəli rəhbərliyi ilə görüş keçirəcəkdir. 

 
Gözlənilən nəticələr 

Seminarın sonunda, Milli Statistika Komitəsinin texniki ekspertlərindən qazanılmış təcrübəni tətbiq etmələri və 

lazım olduqda əldə edilmiş məlumatları öz təşkilatlarına çatdırmaqları gözlənilir. DİM 5.a.1 göstəricisi üzrə 

məlumatların toplanması üçün istifadə ediləcək sorğular müzakirə ediləcək və lazımlı suallar cavablandırılmaq 

üçün hazırlanacaq. 



İştirakçıların etməli olduqları: 

- 5.a.1 göstərici metodologiyasının əsas prinsiplərindən xəbərdar olmaq 

- Göstərici üçün istifadə olunan əsas termin və anlayışları anlamaq 

- Tətbiq edilə bilən məlumatların toplanması strategiyaları ilə tanış olmaq 

- Göstəricinin necə hesablandığını başa düşmək 

- DİM 1.4.2 göstəricisi ilə fərqlər, oxşarlıqlar və tamamlayıcılığı anlamaq 

- Anket sorğusunun dizaynında iştirak etmək 

Hədəf auditoriyası 

QHT nümayəndələri milli çox məqsədli ev təsərrüfatlarının sorğusuna cavabdeh olan müdiriyyət / bölmə / 

vahiddən (məsələn, İşçi Qüvvələri Araşdırmaları, Yaşayış Standartları Ölçmə Araşdırmaları, Ev Büdcəsi 

Araşdırmaları, Gəlirlər və xərclər Araşdırmaları və s.) Və / və ya kənd təsərrüfatı tədqiqatları üçün texniki 

mütəxəssislər və statistik işçilərdən ibarət olmalıdır. 

 
Vacib qeyd: Seminarın əvvəlində Dövlət Statistika Komitəsi milli kontekstdə torpaq üzərində mülkiyyət 

hüquqlarının tanınması üçün hüquqi sənədlər üzrə hüquqi ekspertlərlə işə başlamalıdır. 

 

 TƏKLİF OLUNAN GÜNDƏM 
 

CÜMƏ AXŞAMI 27 İYUN, Məkan müəyyən olunacaq 

 

 
9:00-11:00 

1. Salamlama və açılış 

2. və onun alt göstəriciləri 

3. EDGE layihəsi qaydaları 

4. Sual-cavab 

Fasilə (11:00-11:30) 

 

 
11:30-13:00 

 

5. Əsas terminlər və anlayışların tərifi 

6. 5.a.1 göstəricisi üçün proqnoz şərtləri 

7. Sual-cavab 

Nahar (13:00-14:00) 

 
14:00-15:30 

8. Məlumat toplama strategiyaları (1-ci hissə): minimum məlumat yığımı, fərdi səviyyəli modul, parsel 

səviyyə modulları, əlavə məlumat, tezlik və fərdiləşdirmə. 

Fasilə (15:30-16:00) 

16:00-17:00 
9: 1.4.2 göstəricisi ilə uyğunlaşma 

10. Sual-cavab və 5.a.1-də suallara cavab verə biləcək anket / sorğunun müzakirəsi 

 
 
 
 

GÜN 2 CÜMƏ 28 İYUN 

 

09:00-17:30 
İş görüşləri (TBD) 

Sorğu dizaynı 



 


