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نظـــرا لغيـــاب الـــسيدة جـــرب، تولـــت الـــسيدة نوبـــاور   
  رئاسة اجللسة) املقررة(
  .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم ــر يف التق النظ
  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة

ــع     ــدوري الرابــــ ــر الــــ ــان ألالتقريــــ ــابع(ذربيجــــ  )تــــ
)CEDAW/C/AZE/4   وAdd.1  ،CEDAW/C/AZE/Q/4 
  )Add.1 و

بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد أذربيجـان           - ١
  .إىل مائدة اللجنة

  )تابع (٦ إىل ١املواد 
قالت إن الوفد قد طالب بإتاحة الفرصـة لـه     : الرئيسة  - ٢

 بـشأن مـشروع   ٥يف إطـار املـادة   قدمـه  الرد الذي   كي يوضح   
علـى حنـو    وهـو رد مل يعـرض       لعنـف العـائلي     املناهض ل القانون  

  .مناسب يف اجللسة السابقة
ــسينوفا    - ٣ ــران حـ ــان(الـــسيدة هجـ كـــررت ): أذربيجـ

القــول بــأن مــشروع القــانون املنــاهض للعنــف العــائلي يــشدد   
 .على منع هـذا العنـف، سـواء كـان نفـسيا أم بـدنيا أم جنـسيا                 

الـــذين يـــسيئون معاملـــة   وهـــو يـــنص علـــى إبـــالغ األزواج    
يف أعقــاب كــل حادثــة مــن حــوادث العنــف، بــأمر زوجــاهتم، 

 يقضي حبرماهنم من حقـوقهم األبويـة وبفـصلهم        زجري وقائي 
ــني     ــراوح ب ــرة تت ــا١٣٠ و ٨٠عــن أســرهم لفت ــى .  يوم ويتلق

. هـــؤالء األزواج يف نفـــس الوقـــت مـــساعدة نفـــسية وعقليـــة 
منــاظرة يف لقــانون هــذا إدخــال تعــديالت  مــشروع ايتطلــب و
ــنظم    أ ــيت ت ــائي ال ــانون اجلن ــام الق ــائلي  حك ــف الع ــسألة العن . م

، ٢٠٠٧وزارة الداخليــة يف عــام قامــت وباإلضــافة إىل ذلــك، 
، بإنشاء خط سـاخن لالتـصال اهلـاتفي، ببـاكو والقـرى النائيـة             

لإلبـالغ عـن أيـة حـوادث مـن هـذا            الواقعة على مبعـدة منـها،       

ث جيــري تـــسجيل كـــل حادثــة والتحقيـــق فيهـــا   القبيــل، حيـــ 
  .ورصدها على حنو نشط

  ٩ إىل ٧املواد 
ــالـــسيدة   - ٤ ــاهمورّيـ ــادتني :  دي ال فيغـ أشـــارت إىل املـ
، مث قالـت  العمـل الـسياسي   املتعلقتني مبشاركة املرأة يف  ٨ و ٧

 امــرأة، ممــا يعكــس اخنفــاض ١٤أنــه ال يوجــد بالربملــان ســوى 
ملراكز الرفيعـة بـأي حقـل مـن حقـول           النسبة املئوية للنساء يف ا    

ــشاط ــشر إىل  . النــ ــر مل يــ ــراءات وأوضــــحت أن التقريــ اإلجــ
ــى     ــرأة عل ــساعدة امل ــصحيحية املتخــذة مل ــة،  الت ــدم كمواطن التق

وذلــك علــى الــرغم مــن االضــطالع بــالكثري جملاهبــة التمييــز يف   
  .ميادين أخرى

ــوب   - ٥ ــسيدة بلميهــ ــت إن : زرداين - الــ ــالج قالــ عــ
يف احليــاة املــشاركات النــساء ديدة لنــسبة الــش الــضآلة مــشكلة

السياسية يتطلـب القيـام بـادئ ذي بـدء بـالتركيز علـى إشـراك             
 وهــذا ســيزودهن بتجربــة طيبــة  ،النــساء يف االنتخابــات احملليــة

ــأنا      ــع ش ــد ملناصــب أرف ــا بع ــد ســعيهن فيم ــن واجــب  . عن وم
األحــزاب الــسياسية نفــسها أن تــشجع مــشاركة املــرأة، كمــا   

ومة أن تـرفض تقـدمي إعانـات ماليـة لألحـزاب      يتعني على احلك 
يف ونفـس املبــدأ ينطبـق علـى تعـيني النــساء     . الـيت تـرفض ذلـك   

  .ذات املسؤولية يف املنظمات الدوليةاملناصب 
ــسيدة أملــني   - ٦ ــساءلت عمــا إذا كانــت إجــراءات    :ال ت

خـضعت ألي شـكل     التصويت يف إطار قانون االنتخابات قـد        
املخصــصة جانــب احلــصص  وقالــت إنــه إىل  . مــن اإلصــالح 
جيــدا  ا اإلصــالح مــن شــأنه أن يكــون ســبيالهــذللمــرأة، فــإن 

ــاة الـــسياسية،  ملـــ ــا يف احليـ وتعميـــق ساعدهتا يف إبـــراز وجودهـ
  .اإلحساس العام بأمهيتها

قالــت إن ): أذربيجــان (الــسيدة هجــران حــسينوفا    - ٧
 متثـل أولويـة     احليـاة الـسياسية   مشاركة املرأة على حنو نـشط يف        
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ــن األو ــسألة    مـ ــل ملـ ــة التقبـ ــاكم يف غايـ ــزب احلـ ــات، واحلـ لويـ
لتويل خمتلف املناصب، وذلك على النقيض مـن         اجتذاب املرأة 

وأبدت موافقتها على البدايـة     . عدد كبري من أحزاب املعارضة    
نائبــات للعمـــد  حاليــا  مــن الــصعيد احمللــي، حيـــث ال توجــد     

 وذكــرت أن احلكومــة تــستهدف .رئيــسات للجــان البلديــة أو
تغيري واقعي، ومن مث، فإهنا جتوب كافة منـاطق البلـد،           إحداث  

وتوفر معلومات عمليـة عـن كيفيـة تقـدم النـساء كمرشـحات              
يف االنتخابات احمللية ونوعيـة املـساندة الالئـي حيتجنـها، مبـا يف              

دور يف كتــب الــرئيس قــد أصــبح ملو. ذلــك املــساندة القانونيــة
رعايــة كمــا أن االجتماعــات الــيت عقــدت حتــت  هــذا اجلهــد، 

وطيلـة  .  احملـتمالت  الرئيس قد حـضرها آالف مـن املرشـحات        
الــشاغل الــوطين األول، الوقـت الــذي كــان البقــاء يـشكل فيــه   

ومــع . ســائر القــضايا بعيــدا عــن مكــان الــصدارة فقــد تــوارت 
هذا، فإن املناخ اليوم موات للنساء، كما أن الوقـت قـد حـان              

  .يةللتحدث عن وضع حصص لزيادة مشاركتهن السياس
  ١٤ إىل ١٠املواد 

، ١٠أشـارت إىل املـادة      :  دي ال فيغـا    مورّيـو السيدة    - ٨
ــاملرأة     ــهوض ب ــسية للن ــيم مــن الوســائل الرئي . مث قالــت إن التعل

مراحـل التعلـيم    النـساء بـشىت     وأعربت عن دهشتها لبقاء نسبة      
تفــاوت عــام  فهنــاك :علــى حاهلــا منــذ التقريــر الــدوري الرابــع 

ائــــة بــــني الرجــــال والنــــساء،   يف امل١٦ و ١٠تــــراوح بــــني ي
بلغ سبع نقـاط يف التعلـيم العـايل، ممـا يـثري             يتفاوت  وجد  ي كما

وأعربـــت عـــن اهتمامهـــا مبعرفـــة أســـباب هـــذا   .قلقـــا خاصـــا
  .التفاوت يف نظر الدولة الطرف وطريقة تصديها له

، فتـساءلت عمـا     ١١ث عـن املـادة      يوانتقلت إىل احلـد     - ٩
سني وصــول النــساء تزمــع احلكومــة أن تقــوم بــه مــن أجــل حتــ 
ــرار     ــصنع الق ــة ب ــة املتعلق ــا إذا  ؛للمناصــب الرفيع  وكــذلك عم
ــدابري    ــق ت ــق املــساواة  كانــت املؤســسات نفــسها تطب يف لتحقي

  .جمال العمالة أو تشجع التحرك الصعودي للمرأة

، إن ١٠قالــت، باإلشــارة إىل املــادة   : الــسيدة بيلــي   - ١٠
تعلـيم جيعـل     ال مراحـل عدم تقدمي بيانات مصنفة بـشأن خمتلـف         

ــدى     ــد م ــصعب حتدي ــن ال ــع يف   م ــيم للجمي ــة التعل ــة مظل  تغطي
ــأن  . أذربيجــان ــة مل رد وصــرحت ب ــاول ياحلكوم ألســباب اتن

احملددة الخنفاض مستوى مشاركة الفتيات والبنـات، كمـا أنـه        
. ةسألذكــر اخلطــوات الالزمــة ملواجهــة هــذه املــ مل يــأت علــى 

الفقـر  جانـب   وطلبت أن تبني احلكومة العوامـل األخـرى، إىل          
الــيت قــد تــسبب اخنفــاض  والتــشرد الــداخلي والــزواج املبكــر،  
ــة يف   ــشاركة، وخاصـ ــدالت املـ ــة معـ ــانوي، مرحلـ ــيم الثـ  التعلـ

هــي اإلجــراءات الــيت يــتم اختاذهــا لتــشجيع البنــات علــى    ومــا
وأعربــت عــن اهتمــام اللجنــة بــاالطالع . ملــدارساالنتظــام يف ا

والــب النمطيــة معلومــات حمــددة عــن نتــائج حتلــيالت الق علــى 
الــواردة يف املــواد التعليميــة، وكــذلك عــن احللقــات الدراســية   

واحلــساسية جتــاه القــضايا املتــصلة الــيت نظمــت لزيــادة التوعيــة 
ــانوي     ــيم الث ــى صــعيد التعل ــوع اجلــنس عل ــن  . بن ــساءلت ع وت

اخلطــوات الــيت اختــذت مــن أجــل إحلــاق البنــات مبجموعــات    
 علـى أسـاس    التفرقـة    املواضيع غري التقليدية مـن أجـل مكافحـة        

  .نوع اجلنس
قالت إهنا تشعر بـالقلق بـشأن االمتثـال         : السيدة باتني   - ١١

، واستفسرت عن ماهية التدابري اليت جيـري اختاذهـا          ١١للمادة  
ــور، وال     ــوة األجــ ــراهن لــــسد فجــ ــت الــ ســــيما يف  يف الوقــ

الـــصناعات الـــيت تتـــسع فيهـــا هـــذه الفجـــوة، وأيـــضا عـــن        
حاالت التمييز يف األجور، سـواء       يف   للبتالتسهيالت القائمة   

وتــــساءلت عمــــا إذا كانــــت . يف القطــــاع العــــام أم اخلــــاص
احلكومــة تنــوي تعــديل قــانون العمــل مــن أجــل إدراج أحكــام 

. القيمـــةيف تتعلـــق بـــاألجر املتـــساوي لقـــاء العمـــل املتـــساوي 
وأوضــحت أن اللجنــة مهتمــة بالتفاصــيل املتــصلة بعمــل دوائــر 

ددة والقطاعــات املــستهدفة علــى حــصص حمــالقــائم التوظيــف 
وأضـافت أن مـن اجلـدير بالترحيـب أن        . من قبل هـذه الـدوائر     
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ــدم معلومــات عــن آثــار التمويــل البــالغ الــصغر، وخاصــة        تق
  .بالنسبة للنساء يف املناطق الريفية

أقر باخلطوات املتخذة يف القطاع العـام       : السيد برون   - ١٢
 معرفـة كيفيـة     ملواجهة حاالت عدم التوازن، وأبـدى رغبتـه يف        

متكني املرأة من الوصول للقطاعات اليت يهيمن عليهـا الـذكور        
وذكر أنه يود أن يلم مباهية اجلزاءات القائمـة         . بشكل تقليدي 

  .بالنسبة للتحرش اجلنسي يف مكان العمل
تتميــز رغــم أهنــا قالــت إن أذربيجــان : الــسيدة أملــني  - ١٣

نطقة وأهنا قـد    مبعدل من أعلى معدالت النمو االقتصادي يف امل       
فـإن النـساء العـامالت     الفتـة،   اضطلعت بإصـالحات اقتـصادية      

زلـن    فـالكثري منـهن مـا      :فيها مل يستفدن من ذلك، فيمـا يبـدو        
واستفـــسرت، . فقـــريات ويعملـــن يف القطـــاع غـــري الرمســـي    

خيص تشريعات العمـل، عـن تـصورات احلكومـة بالنـسبة             فيما
نبـــهت إىل أن  و. لتـــساوي الـــشروط املتعلقـــة بعمالـــة املـــرأة    

التغيريات الرئيسية الالزمة للبلد تتطلب حتديد التزامات مقيـدة   
ــوارد البـــشرية واملـــساواة   . ألصـــحاب األعمـــال يف ميـــداين املـ

ــد        ــصاد البل ــع اقت ــود تنوي ــشمل جه ــد أن ت ــن املفي وســيكون م
  .مستقبال تدابري لتحقيق املساواة

قالـت إن نـسبة     ): أذربيجان(السيدة إرادة حسينوفا      - ١٤
ــساء     ٧٢٫٩ ــن الن ــة م ــدارس الثانوي ــن مدرســي امل ــة م .  يف املائ
 يف املائة من مدرسي املـدارس االبتدائيـة مـن           ٩٠يزيد عن    وما

 يف املائـــة مـــن مدرســـي ٨٠والنـــساء يـــشكلن . النـــساء أيـــضا
أمـا يف املـدارس     . املدارس اخلاصة الـيت تـضم األطفـال املعـوقني         

ائـــة مــــن   يف امل٤٨,٨املهنيـــة فـــإن نـــسبة النـــساء تـــصل إىل      
 يف املائـة بالكليـات      ٧٤,٢املدرسني، كما أن هذه النسبة تبلغ       

 يف التعلـيم العـايل مـن    املدرسـني  يف املائة من ٤٦ونسبة  . الفنية
 يف  ٤٦تبلغ نسبة اإلناث بـني طلبـة املـدارس الثانويـة            والنساء،  
 يف املائـــة فيمـــا يتـــصل ٦٨,٧إىل ترتفـــع وهـــي نـــسبة املائـــة، 

  .ينفيم البالتعليم اخلاص والتعل

قالــت إن ): أذربيجــان(الــسيدة هجــران حــسينوفا     -١٥
.  يف  املائة من الطلبة باملناطق الريفيـة        ٤٧البنات يشكلن نسبة    

ومع هذا، فإن الزواج املبكـر ميثـل مـشكلة قائمـة، وخاصـة يف             
األجـــزاء اجلنوبيـــة مـــن البلـــد الـــيت تتعـــرض لتـــأثريات الـــدول   

نــسيق مــع صــندوق التوهــي ظــاهرة جيــرى رصــدها ب. اجملــاورة
ــة   . األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة   ويف كــل عــام، تقــوم اللجن

طلبـات  حيلل  املعنية بالطلبة بنشر دليل عن قضايا نوع اجلنس،         
ــاطق   ــات حــسب املن ــشئت مراكــز   . االلتحــاق باجلامع ــد أن وق

  .املشاكلجه االيت تومن املناطق املعدة لألزمات يف املناطق 
ــا     - ١٦ ــة إهن ــة    واســتطردت قائل ــصل بالعمال ــا يت ــشري، فيم ت

إىل ذلك املشروع املتعلـق بـاملرأة يف جمـال          , والتنمية االقتصادية 
الزراعة، وهو مشروع يتـضمن تقـدمي مـساعدة إمنائيـة وإداريـة           

والنـساء  . ملن يقمن بتنظيم املشاريع، مبا يف ذلك بناء القدرات        
التـدريب  الدعم وميثلن األهداف ذات األولوية يف ميدان توفري   

  .والتمويل من أجل إنشاء أعمال جتارية
 قــد شــردواومــضت تقــول إن كــثريا مــن األشــخاص    - ١٧

أثنـــاء الـــصراع الـــذي دار يف أذربيجـــان، وأنـــه كانـــت هنـــاك 
العمـل  ري  جيـ هجرة مجاعية من املنـاطق الريفيـة، وهـي منـاطق            

وبغيـة تـشجيع    . حاليا على جعلها آهلـة بالـسكان مـرة أخـرى          
ــة هبــذه    ــضرائب  األعمــال التجاري ــاء معظــم ال ــاطق، مت إلغ  ،املن

مـن  يف الـسنة     مليـون يـورو      ٨قدمت إعانـات ماليـة تبلـغ         كما
  .أجل الدعم التقين وغري التقين

ــة    - ١٨ ــت قائلـ ــة    إوأردفـ ــار متابعـ ــت، يف إطـ ــد أقيمـ ــه قـ نـ
املؤمترات النسائية بأذربيجان، معارض جتاريـة سـنوية بالتعـاون       

يتــسىن حــل قــضايا مــع وزارة التنميــة، ويف هــذه املعــارض قــد  
تــذهب أعــداد أكــرب مــن و. نــوع اجلــنس علــى صــعيد التجــارة

جمـاالت مـن قبيـل التنميـة االقتـصادية، حيـث           النساء حاليـا إىل     
ن النـــساء حـــافزا يف هـــذا الـــصدد، يـــشكل وجـــود وزيـــرة مـــ

هــذا البلــد اإلســالمي امــرأة  حيــث توجــد يف جمــال األمــن،  أو
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يف امــرأة  ٢ ٠٠٠قرابــة تعمــل و. مــسؤولة عــن األمــن الــوطين
. قاضــية  ١٠٠وزارة العــدل، كمــا أن هنــاك مــا يربــو علــى      

رصـد مـدى تقـدم املـرأة يف         مباشـرة   وتتوىل هيئة تابعة للـرئيس      
ــة   ــة املدني ــل اخلدم ــه جيــري االضــطالع يف    . حق ــذا يعــين أن وه

ــراهن بعمــل جــاد    ــده،  . ســليموالوقــت ال غــري أن الوضــع يعق
ــوب    ــال، وجـ ــة احلـ ــبطبيعـ ــسهن بإ إقنـ ــساء أنفـ ــة اع النـ مكانيـ

  .التقدم حتقيق
قام بالرد على األسـئلة   ): أذربيجان(السيد مامادوف     - ١٩

 عضو مبنظمة العمـل     ناملتعلقة مبسائل العمل، فقال إن أذربيجا     
منــها الدوليــة، وأهنــا قــد صــدقت علــى عــدد مــن االتفاقيــات،   

ــام    ــور لعــ ــساواة يف األجــ ــة املــ ــم  (١٩٥١اتفاقيــ ). ١٠٠رقــ
ــانون املتعلــــقمبوجــــب و ـــ القــ ــمانات املــــساواة بــــني  ” بــ ضــ

بتـوفري شـروط عمـل      التزام  أصحاب األعمال   على  ،  “اجلنسني
متــساوية، تتــضمن ســداد نفــس األجــر إزاء العمــل مــن نفــس   
القيمة، مما يشمل التشغيل والتدريب والترقيـة وسـائر جوانـب           

ويف القطاع العام، وضـع جـدول لألجـور ال يتـيح أي             . العمل
أن نـسبة النـساء العـامالت يف        وبـش . تفرقة بني الرجال والنساء   

 يف ٧٣,٨خمتلــف القطاعــات، ذكــر أن النــساء يــشكلن نــسبة  
املائــة مــن العــاملني يف القطــاع الــصحي واالجتمــاعي، ونــسبة  

 يف املائــة يف ٣٤,٥ يف املائــة يف قطــاع التعلــيم، ونــسبة  ٦٩,٧
ــسبة   ــايل، ونـ ــاع املـ ــادق  ٣٢,١القطـ ــاع الفنـ ــة يف قطـ  يف املائـ
 يف املائــة يف قطــاع جتــاريت ٣٢,١بة وخــدمات املطــاعم، ونــس

 يف املائـــة يف قطـــاع تكريـــر ٢٩,٦التجزئـــة واجلملـــة، ونـــسبة 
 يف املائــة يف قطـاع النقــل واالتــصاالت،  ٢٤,٦الـنفط، ونــسبة  

 يف املائـة    ١٤,٣ يف املائة يف قطاع البناء، ونـسبة         ١٧,٣ونسبة  
ــنفط  نــسبة يــشكل النــساء وبــصفة عامــة، . يف قطــاع إنتــاج ال

لعاملني يف القطاع العـام، وتـصل نـسبة النـساء إىل       من ا  ٤٦,٥
ــا يـــأيت مبتوســـط ينـــاهز   يف املائـــة يف القطـــاع ٣٤ اخلـــاص، ممـ
ــة ٤٠ ــة  . يف املائ ــدل البطال ــغ يومع ــني   ٥,٦بل ــا ب ــة فيم  يف املائ

ــة، و    ــوى العاملـ ــسجالت يف القـ ــساء املـ ــة يف ٧,٥النـ  يف املائـ

ــاطلني    ــصف الع ــن  عــن العمــل  صــفوف الرجــال، ون ــا م تقريب
بـشدة  معـدل الفقـر     اخنفـض   جهود احلكومـة،    بفضل  و. ساءالن

ويف هـذا الـصدد،   . ئة تقريبا يف املا١٢إىل مستواه احلايل البالغ   
اهتمام خـاص للتنميـة االجتماعيـة وهتيئـة فـرص العمـل              تكرس

ــاطق ــدريب  . يف املن ــرامج لت ــدريب  -ووضــعت ب  - وإعــادة ت
 علـى   سوق العمل، مع التركيز بصفة خاصـة      إلحلاقهن ب النساء  

وبالتعـاون مـع منظمـة العمـل     . قطاع الفنـون واحلـرف اليدويـة    
لتـدريب النـساء    شىت  الدولية، وضعت برامج ومشاريع جتريبية      

ــى العمـــ  ــاص   لعلـ ــساهبن اخلـ ــة  حلـ ــالل تنميـ ــن خـ ــرة مـ مباشـ
  .احلرة األعمال

قالــت إن ): أذربيجــان( الــسيدة هجــران حــسينوفا    - ٢٠
األطفــال مــن ســن  انوي، الــذي يــشمل التعلــيم االبتــدائي والثــ

 سـنوات إىل    ١٠ واألطفال مـن سـن        سنوات ٩سنوات إىل    ٦
. سنة، على التوايل، إلزامي بصرف النظر عن جـنس املـرء           ١٤

بالفعــل علــى يتــرددن  يف املائــة مــن البنــات ٩٠قرابــة كمــا أن 
ــا تطلـــب االضـــطالع حبمـــالت    ــتظم، ممـ ــدارس بـــشكل منـ املـ

نـــاطق وخاصـــة يف امل, وعمليـــات للرصـــد مـــن قبـــل احلكومـــة
املداومـة علـى    الريفية واجلبلية، هبـدف كفالـة حريـة البنـات يف            

  . إليهااملدارس وتيسري وصوهلن
رد علـــى األســـئلة ): أذربيجـــان(الـــسيد غوربـــانوف   - ٢١

املتعلقة بالتحرش اجلنـسي، فقـال إن القـانون املتـصل باملـساواة             
بني اجلنسني يقضي بفرض غرامات وجـزاءات جنائيـة ومدنيـة           

ــاملني     أخــرى إزاء ــى الع ــل عل ــذا القبي ــن ه ــة ضــغط م .  ممارس
ــسداد     ــشركات واملؤســسات ب ــزم رؤســاء ال ــانون العمــل يل وق

  . تعويضات لضحايا التحرش اجلنسي
  ١٤ إىل ١٠املواد 
حتــــــدثت باإلشــــــارة إىل : ياوكيــــــاوزالــــــسيدة زو   - ٢٢
، فقالــت إن عــدد حــاالت اإلجهــاض يف أذربيجــان  ١٢ املــادة

آخذ يف االرتفاع فيما يبدو، ونفس الوضع ينطبق على معـدل           
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 وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس، وتــساءلت عمــا إذا كانــت      
ــد درســت هــذه املــشكلة أو    ــة ق ــة   احلكوم خططــت لوضــع أي

ــدابري  ــهات ــن والحظــت أن . ملعاجلت ــد م ــن   املفي ــد م ــدمي مزي تق
دى تـوفري خـدمات تنظـيم األسـرة وتغطيتـها،           املعلومات عن م  

مما يشمل النساء الريفيـات والنـساء املـشردات داخليـا، وأيـضا           
. عـن اخلطـط والـربامج الالزمـة للمحافظـة علـى صـحة النــساء       

اإليـدز،  /ويف ضوء تزايد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية   
استفسرت عن أسباب هذا التزايد وعما تزمع احلكومـة القيـام           

  .به لتحسني هذا الوضع
مزيـد مـن املعلومـات      بتقـدمي   طالبـت   : السيدة راسـخ    - ٢٣

خـــدمات إىل عـــن مـــدى وصـــول النـــساء يف املنـــاطق الريفيـــة  
الرعايـــة الـــصحية، وكـــذلك عـــن خطـــة عمـــل االســـتراتيجية  

ســيما أنــشطة هــذه    الوطنيــة املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة، وال   
 عمـا إذا كـان     واسـتفهمت . اخلطة والسكان الذين تـستهدفهم    

هـــذه االســـتراتيجية توســـيع نطـــاق اخليـــارات ُيعتـــزم مبوجـــب 
. املتــــصلة باإلجنــــاب وتوزيــــع وســــائل منــــع احلمــــل باجملــــان 

يف معــدل وفيـات األمهـات أثنــاء   املقلـق  االرتفـاع  الحظـت   إذ
النفــاس، طالبــت مبزيــد مــن التفاصــيل عــن عــدد مستــشفيات    

ــا   ــد، وعم ــد يف البل ــصفة خا   التولي ــاك ب ــدد  إذا كــان هن صــة ع
 مليـون مـن النـساء يف سـن          ١كاف منها خلدمـة مـا يزيـد عـن           

وأعربت عن أملها يف أن تتضمن هـذه االسـتراتيجية          . اإلجناب
تـــدابري لزيـــادة التوعيـــة خبـــدمات الرعايـــة الـــصحية والـــصحة   

يـشر   ونبهت إىل أن التقريـر مل     .  إليها اإلجنابية وتيسري الوصول  
ــة فيمــا خيــص ســيما  إىل مــشاكل النــساء املعوقــات وال  إمكاني

ــن ا  ــتفادهتن مـ ــة   اسـ ــدابري الالزمـ ــصحية، وال إىل التـ ــة الـ لرعايـ
أن مـن املفيـد     وأشـارت إىل    . لعقبات البدنية والبيئيـة   للتصدي ل 

أيــضا أن يقــدم مزيــد مــن املعلومــات عــن خــدمات الرعايــة        
العقلية املتـصلة بالنـساء، فـالعنف العـائلي كـثريا مـا يفـضي إىل                

  .عواقب نفسية
حتــــــدثت باإلشــــــارة إىل : ياوكيــــــاوزدة زو الــــــسي  - ٢٤
يعـشن  ، فالحظت أن قرابة النـصف مـن نـساء البلـد             ١٤ املادة

ــساءلت   ــة، وت ــاطق الريفي ــساء يف  عــن باملن مــشاركة هــؤالء الن
عــن مــدى إمكانيــة اإلنتــاج الزراعــي وصــنع القــرار، وكــذلك 

عـن  لتدريب والتعليم والرعاية الصحية، وأيضا      استفادهتن من ا  
ه وصـرحت بأنـ   . ة الفقر فيما بني النساء الريفيـات      تدابري معاجل 

ــد   ــن املفيـ ــيكون مـ ــسـ ــات   احلـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى مزيـ صول علـ
يتصل بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف التـدابري الوطنيـة           فيما

ــا يتعلـــق   ، والاألريـــافاملتخـــذة ملـــساندة ســـكان   ــيما فيمـ سـ
يف بالنساء املشردات داخليا والالجئات والنساء الالئي يعـشن         

أيــة منــافع قــد تعــود عــن املعلومــات إىل جانــب ، بيئــات فقــرية
ونبـهت  . الزراعيصالح  اإلبفضل برنامج   األرياف  على نساء   

إىل ما ورد يف التقريـر مـن إشـارة إىل برنـامج لتـشجيع التنميـة                 
يف املناطق اجلبلية، واستفسرت عن أهداف هذا الربنامج وعن          

وتـساءلت،  . إعـداده مدى مشاركة النساء من هذه املناطق يف        
مــدى إمكانيــة فيمــا يتعلــق مبوضــوع النــساء املهــاجرات، عــن  

  .لتعليم والعمالةمن اهؤالء النساء استفادة 
ردت علــى ): أذربيجــان (الــسيدة هجــران حــسينوفا  - ٢٥

األســئلة املتــصلة بنظــام الرعايــة الــصحية يف أذربيجــان، فقالــت 
ة اإلجنابيـة  إن خطة عمل االستراتيجية الوطنيـة اخلاصـة بالـصح        

، وقد اضـطلع بـالكثري مـن العمـل          ٢٠٠٨يف عام   اعُتمدت  قد  
ــتغالل       ــا االس ــسية، ومه ــسة الرئي ــن اجملــاالت اخلم ــالني م يف جم

سيما يف املنـاطق   اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، وال    
وأشارت إىل أن معدل الوفيات النفاسية      . البعيدة عن العاصمة  

الـسابقة، ولكـن هـذا املعـدل قـد      قد ارتفع بالفعل يف السنوات  
ــة      ــايري منظم ــني بفــضل األخــذ مبع ــسنتني األخريت اخنفــض يف ال

وأضـــافت أن عـــدد مؤســـسات خـــدمات    . الـــصحة العامليـــة 
إىل األمومـــة قـــد تـــضاعف ثـــالث مـــرات تقريبـــا، حيـــث زاد 

، كمـا أنـشئ عـدد       ٢٠٠٧ مؤسسة يف عـام      ٩٠٠عن  يربو   ام
الــوالدة يف إطــار مــن مراكــز الرعايــة الــصحية يف فتــرة مــا قبــل 

ومثــة . تــوفر بروتوكــوالت ومعــدات حديثــة للرعايــة الــسريرية 
مراقبــة دائمــة مــن قبــل وكــاالت األمــم املتحــدة ملؤســسات        

  . املعايري اليت تطبقهاالرعاية الصحية من حيث التشغيل و
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أن أذربيجان واحدة من مخـسة بلـدان فقـط          أضافت  و  - ٢٦
ــصحة اإلجناب  اعتمــدت  ــة لل ــةاســتراتيجية وطني وذكــرت أن . ي

ــسية  تركــز هــذه االســتراتيجية    هــي :علــى مخــسة جمــاالت رئي
 واألمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق           ، واملراهقـة  ،صحة األمهات 

 والـصحة   ، والعنف القائم على نـوع اجلـنس       ،االتصال اجلنسي 
  .اإلجنابية واجلنسية

وواصلت كالمها قائلة إن من العوامل اهلامة يف جناح           - ٢٧
مل التمويل، مبا يف ذلك التمويل املقـدم مـن          برامج احلكومة عا  

احلـاالت الـيت    فـي   ف. املنظمات الدولية غريه من   البنك الدويل و  
تصبح فيها األمـوال غـري متاحـة، يغـدو مـن املمكـن أن تكـون                 

مـن أســباب الزيــادة احلــادة يف عــدد  فبالغــة األثــر، نتـائج ذلــك  
 مـــا حـــدث مـــن وقـــف  ٢٠٠٤حـــاالت اإلجهـــاض يف عـــام  

ارجي لعمليــة اإلمــداد بوســائل منــع احلمــل بــدون التمويــل اخلــ
اســـتراتيجية حكوميـــة  ةبالتـــايل ينبغـــي أن تـــشمل أيـــ . مقابـــل

علــى وســائل منــع احلمــل  إمكانيــة احلــصول للــصحة اإلجنابيــة 
هــــذه كمــــا يلــــزم أن تعــــاجل .  علــــى نطــــاق واســــع باجملــــان

مــن خــالل  ملتكــتم عليــه  اموضــوع اإلجهــاض  االســتراتيجية 
طبيني من املستوى املتوسط، فهم الـذين       الاألخصائيني  تدريب  

حــني أن حــاالت ويف . ينفــذون أساســا سياســة تنظــيم األســرة
بدون مقابل من خالل مراكز الرعايـة الطبيـة         جترى  اإلجهاض  

األوليــة حــىت األســبوع الثــاين عــشر مــن أســابيع احلمــل، فــإن    
. يـتم عقـب هـذه الفتـرة       ال زال   عددا كبريا من هـذه احلـاالت        

ــباب   ــن األســ ــية ومــ ــات النفاســ ــسية للوفيــ ــاالت الرئيــ  يف حــ
وزارة الـصحة حاليـا     تعمل  و. ، تقدمي الدواء اخلاطئ   اإلجهاض

  .منظمات حلل هذه املشكلةعدة مع 
واسترســلت قائلــة إن احلكومــة قــد اختــذت اخلطــوات   - ٢٨

ــلية     ــراض التناسـ ــشأن األمـ ــور بـ ــز وعـــي اجلمهـ ــة لتعزيـ الالزمـ
ــة منــ  ــع منظمــات دوليــ   هاوالوقاي ــن أجــل  ، وهــي تعمــل م ة م

ــسية       ــصحة اجلن ــة بال ــة املعني ــوظفي املراكــز اإلعالمي ــدريب م ت
وقد أقيمت مراكز للشباب ومراكـز أخـرى للطلبـة       . واإلجنابية

باملعلومـات املتـصلة بـاألمراض الـيت        الـشباب   اجلامعيني لتزويـد    
فـرع عـن فـريوس      يوجـد   و. تنتقل عن طريق االتـصال اجلنـسي      

ن خطـة العمـل الوطنيـة       اإليـدز يف كـل مـ      /نقص املناعة البشرية  
لحـد مـن الفقـر      لحلماية حقـوق اإلنـسان والربنـامج احلكـومي          

 وكافة هيئات الدولة مسؤولة عن املـسامهة        ؛والتنمية املستدامة 
  .متام تنفيذهايف 
ــسألة عــن تطرقــت إىل احلــديث  و  - ٢٩ ذوي األشــخاص م

 ٢٠٠٧، فقالت إن هؤالء األشخاص ميكنهم منذ عـام          اإلعاقة
وية بدون مقابل، إىل جانب اخلـدمات اجملانيـة       أداحلصول على   

املتعلقــة بتنظــيم األســرة والــصحة اإلجنابيــة، ســواء مــن املرافــق   
العنــف  أهنــت كالمهــا باإلشــارة إىل أن    و. اخلاصــة أم العامــة 

 ،اجلنسي من األولويات الرئيسية لدى احلكومة وأنه قـد أدرج         
كافـة  يف أعمال مجيع مرافـق الـصحة اإلجنابيـة ب         بكونه كذلك،   

  .أحناء البلد
قال إنه من بني النساء     ): أذربيجان (السيد مامادوف   - ٣٠

ذوات اإلعاقـــــة الالئـــــي يعـــــشن يف أذربيجـــــان، وعـــــددهن  
منــهن معاشــات تقاعديــة،  ١٣٥ ٠٠٠تتقاضــى ، ١٧٩ ٥٨٠

 مـن   ١٥وهنـاك   . اجتماعيـة علـى إعانـات     بقيتـهن   بينما حتصل   
ــة   ــز الطبيـ ــل واملراكـ ــز التأهيـ ــصا مراكـ ــمـــصممة خصيـ وفري لتـ

وزارة تقـــوم و. لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــةاخلـــدمات الالزمـــة 
بتـوفري كراسـي متحركـة      والرعاية االجتماعية كـل عـام       العمل  

لعدد من املعوقني، فضال عن تـوفري       جمانا  ومعدات طبية أخرى    
، وذلــك هبــدف إمكانيــة احلــصول جمانــا علــى املــداواة بالعمــل  

ر ممكـن مـن   يتمتعوا بأقصى قدمتكني هؤالء األشخاص من أن      
ــان    .االســتقالل ــك، توجــد بأذربيجــان جلنت  وباإلضــافة إىل ذل

لأللعاب األوملبية للمعوقني، ومهـا جتتمعـان كـل أربـع سـنوات             
  . يف تشجيع هذه األلعابوتساعدان

ردا قالــت، ): أذربيجــان(الــسيدة هجــران حــسينوفا   - ٣١
على األسئلة املتعلقة باألشخاص الالجـئني واملـشردين داخليـا،          
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ــع إن  ــذ آب   مجيـ ــعهم، منـ ــا بوسـ ــشردين داخليـ ــسطس /املـ أغـ
والتالية هلا  الثانوي  يف املرحلتني   التعليم  احلصول على   ،  ٢٠٠٣
 كما أن امللتحقني منهم باملدارس الثانويـة غـري ملـزمني            ؛باجملان

ولــدى اضــطرار املنظمــات إىل  . بــسداد مثــن الكتــب املدرســية 
. ردين داخليـا  لمـش لأولوية البقاء   تكون  تقليل أعداد موظفيها،    

بوسـعهم احلـصول    هؤالء األشـخاص    وأهنت كالمها قائلة بأن     
وتلقــي احلكومــة بــدون مقابــل،   علــى األدويــة املعتمــدة مــن    

ــريبية  ــضات ضـ ــام     . ختفيـ ــي يف عـ ــوم رئاسـ ــدر مرسـ ــد صـ وقـ
ــات  , ٢٠٠٧ ــضاه اإلعانــــ ــئني  زادت مبقتــــ ــشهرية لالجــــ الــــ

  . يف املائة٥٠واملشردين داخليا بنسبة 
  ١٦ و ١٥املادتان 

تساءلت عما إذا كـان     : زرداين - السيدة بلميهوب   - ٣٢
االقتراح املقدم إىل الربملـان الـوطين بـشأن املـساواة بـني النـساء               

وقالــت إن الــسن . والرجــال يف ســن الــزواج قــد اعتمــد أم ال 
القانونية للـزواج بـصيغتها الراهنـة ال تتفـق مـع اتفاقيـة القـضاء                

 مـع اتفاقيـة حقـوق       على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، وال         
أيضا، معرفة ما إذا كانـت تـتم يف         املفيد  من  سيكون  و. الطفل

أذربيجان زجيات دينية أو تقليدية، إىل جانب الزجيـات املدنيـة           
هــل حتظــى إذا كــان األمــر كــذلك، و. يف إطــار قــانون األســرة

  هذه الزجيات باعتراف مدين تلقائي؟
زالــت  القالــت إن الزجيــات املبكــرة  : الــسيدة أوري  - ٣٣

وأوضــحت أهنــا قــد تلقــت معلومــات تفيــد بــأن  . مبعثــا للقلــق
ــزواج العـــريف منتـــشرة يف امل  ــا  حـــاالت الـ ــة، وأهنـ ــاطق الريفيـ نـ

ــسجل إال ال ــة، وال تــــذكر بالتــــايل يف     تــ يف املــــساجد احملليــ
ــة   ــزواج الوطني ــال إن   . إحــصاءات ال ــك، يق وباإلضــافة إىل ذل

ــساء يف موقــف ضــعيف، و    ــة تــدع الن ســيما  الالزجيــات الديني
وينبغي تقدمي مزيد مـن     . فيما يتسم حبقوق امللكية بعد الطالق     

ــوطين مــن      ــان ال ــة إىل الربمل ــشأن املقترحــات املقدم التفاصــيل ب
  .اللجنةلدواعي قلق أجل كفالة معاجلة هذه املقترحات 

عـن البحـوث الـيت    معلومات إضافية دعت إىل تقدمي   و  - ٣٤
ــتراك   ــرى باالشــ ــد  جتــ ــم املتحــ ــة األمــ ــع منظمــ ــة مــ ة للطفولــ

الــزواج املبكــر بــشأن نظمــات، املمــن وغريهــا ، )فاليونيــسي(
ــة  ــيريات املترتبــ ــا والتغــ ــة يف  عليهــ ــسبة لــــسياسة احلكومــ بالنــ

  .الزواج ميدان
قالــت إن ): أذربيجــان(الــسيدة هجــران حــسينوفا     - ٣٥

فيمـا يتعلـق    املرأة  املساواة بني الرجل و   لتحقيق  التعديل املقترح   
ى أعلـى مـستوى داخـل احلكومـة،         بسن الزواج قد نـوقش علـ      

دون مـــشقة يف الـــدورة الربملانيـــة الـــيت اعتمـــاده ومـــن املتوقـــع 
، يف  ومن املـأمول فيـه أن يـتم       . ٢٠٠٩ستنعقد يف خريف عام     

املقترحات اخلاصة جبعـل الفحـوص      تناول  إطار قانون األسرة،    
 .الطبية السابقة على الزواج وعقود الزواج من األمـور امللزمـة          

محايـــــة يف ض أن تـــــساعد عقـــــود الـــــزواج   فمـــــن املفـــــرو 
  .املرأة حقوق
أذربيجان قد انـضمت    ملا كانت    هواستطردت قائلة إن    - ٣٦
جملس أوروبا، فإهنا قد عملت على جعـل نظامهـا القـانوين      إىل  

متمــشيا مــع مبــادئ جملــس أوروبــا، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق         
 ومع هذا، فإن الفـرد املتـزوج  . بأحوال املعيشة وحقوق امللكية 

الذي ال حيوز ملكية مـا يـصبح حاليـا يف وضـع غـري مـوات يف         
يف قـد أحـرز     بعـض التقـدم     حـني أن    يف  عليـه،   و. حالة الطالق 

زال هنـاك    مـا فإنـه   جمال ترسـيخ قبـول مفهـوم عقـود الـزواج،            
  . بهعالكثري مما ينبغي االضطال

ومــضت تقــول إنــه، بالنــسبة للفحــوص الــسابقة علــى    - ٣٧
ــراض كــثري   ــاك أم ــزواج، هن ــراض   ال ــن األم ــضا م ــشمل بع ة، ت

ــة      ــر يف حال ــة يف بعــض أجــزاء أذربيجــان، ســوف تظه املتوطن
وليس مـن اجلـائز علـى اإلطـالق أن جتـرى            .إجراء فحص طيب  

ــت        ــد تثب ــه ق ــذا، فإن ــع ه ــي؛ وم ــشكل إلزام ــذه الفحــوص ب ه
جــدواها، حيــث أهنــا ســتمكن الــراغبني يف الــزواج مــن القيــام  

مـن هـم ُمقـدمون      أمـراض   خبيار أكثر استنارة بناء علـى معرفـة         
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إجـراء فحـوص طبيـة      وسـيكون   . على الزواج هبم، إن وجدت    
لمناقـشة  املطروحـة ل  قبل الـزواج موضـوعا هامـا مـن املواضـيع            

  .هذا العاميف الدورة الربملانية اليت ستنعقد يف وقت الحق من 
واسترسلت قائلة إن مثـة فـصال بـني الكنيـسة والدولـة               - ٣٨

يين اختيــاري، وال جيــوز االحتفــال والــزواج الــد. يف أذربيجــان
مـع  باالشتراك  واحلكومة تقوم،   . به إال بعد عقد الزواج املدين     

الـزواج املبكـر، وذلـك هبـدف هتيئـة          مسألة  ، برصد   اليونيسيف
الــدعم الــالزم إلصــدار قــانون يتعلــق بــالعنف، فــالزواج املبكــر 
باإلكراه ميكـن اعتبـاره إىل حـد مـا مبثابـة عنـف مرتكـب ضـد                  

ومع هـذا، فـإن تلـك املـسألة ال تتعلـق إال بنـسبة مئويـة                 . الفرد
وطوال العـامني  . بالغة الضآلة من حاالت الزواج يف أذربيجان 

احلكومة بنجاح على منع الـزواج املبكـر مـن    عملت  املاضيني،  
أمـا البحـوث الـيت      . التوعيـة خالل الربامج التلفزيونية ومحالت     

ف وغريهـا مـن   اليونيـسي  علـى الـزواج املبكـر مـن قبـل           تأجري
ــيغتها النهائيـــة،  نتائجهـــا م توضـــع املنظمـــات، فلـــ بعـــد يف صـ

ــاقش  ــة   بكــثري وســوف تن مــن التعمــق مــع املؤســسات التعليمي
  .وهيئات أخرى كذلك

الــزواج متــام قــال إن ): أذربيجــان(الــسيد مامــادوف   - ٣٩
بأذربيجــان يتطلــب تــسجيل كــل مــن الفــردين املعنــيني لــدى    

عقـود الـزواج    املتاحـة بـشأن     انات  البيتظهر  و. السلطات احمللية 
ــذا      ــة يف ه ــا احلكوم ــيت اضــطلعت هب ــة ال ــادرات التروجيي أن املب

 حــىت عــام  ٢٠٠٤مــن عــام  ف .قــد كللــت بالنجــاح  الــصدد 
ــن   ٢٠٠٨ ــرب مـ ــا يقـ ــع مـ ــود  ١٢٠ ٠٠٠، مت توقيـ ــن عقـ  مـ

الـــزواج، ومـــن املتـــوخى هلـــذا العـــدد أن يتزايـــد يف الـــسنوات 
  .القادمة

  .١٥/١٧رفعت اجللسة الساعة   
  


