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  أذربيجان    
  مجع البيانات وحتليلها    

مـع بيانـات     وضـع نظـام جل     صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       جيري اآلن باالشتراك مع       - ١
  .خرىاألاالت جلمع البيانات يف اجملنظام إحصائي وسيوضع يف املستقبل . العنفعن 

  الدستوري والتشريعي واملؤسسياإلطار     
ضـــمانات املـــساواة ”بـــشأن نون مجهوريـــة أذربيجـــان ايلـــي مقتطفـــات مـــن قـــفيمـــا   - ٢
  :“اجلنسني بني
  

   التعاريف الرئيسية- ٢املادة     
  :يستخدم هذا القانون التعاريف التالية    ٠-٢
يف اجملــاالت الرجــل واملــرأة علــى حنــو متكــافئ   مــشاركة بــاملفهوم اجلنــساين يقــصد  ١-٠-٢

  حلياة االجتماعية ذات الصلة؛جماالت ايف مجيع السياسية واالقتصادية والثقافية و
فـرص  يف  قوق اإلنسان، و  يف ح الرجل واملرأة   انية املساواة بني    املساواة اجلنس يقصد ب   ٢-٠-٢

  التمتع هبا واملساواة بينهما يف املركز االجتماعي؛
املساواة يف اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنـسان لكـل مـن الرجـل        فرص  ال ؤتكافيقصد ب   ٣-٠-٢

  مكانات والظروف؛واملرأة من حيث اإل
التمييز اجلنسي التحرش اجلنسي، وعدم املساواة يف معاملـة فـرد مقارنـة             يقصد ب   ٤-٠-٢

  املقابل؛آخر من اجلنس بفرد 
ــان التحرش اجلنــسي يقــصد بــ   ٥-٠-٢ ــع ضــمن  ســلوك إتي دمــة، اخلعمــل أو الات عالقــخلي

يشمل ذلك أي سـلوك جنـسي يـشكل اعتـداء علـى كرامـة الـشخص سـواء كـان                     و
  .بغري اللفظ أو باللمس أو اإلحياءللفظ أو ذلك با

  
  اجلنسعلى أساس نوع القضاء على التمييز  - ٣املادة     

  .على أساس نوع اجلنسمجيع أشكال التمييز حتظر     ١-٣
  :ليس يف البنود التالية ما يعترب متييزا    ٢-٢
احلـــــصانات والبـــــدالت اإلضـــــافية املمنوحـــــة للمـــــرأة مبوجـــــب قـــــانون العمـــــل   ١-٢-٣

  أذربيجان؛ هوريةمجل
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  اليت يؤديها الرجال؛) أو اخلدمة البديلة(اخلدمة العسكرية   ٢-٢-٣
  حتديد القانون سنا خمتلفة لتقاعد وزواج الرجال والنساء؛  ٣-٢-٣
ــا للمـــاد    ٤-٢-٣ ــرة يف  ١٥ة تقييـــد حـــق الـــزوج يف طلـــب الطـــالق وفقـ  مـــن قـــانون األسـ

  أذربيجان؛ مجهورية
  والنساء يف مرافق االحتجاز؛هتيئة ظروف خمتلفة للرجال   ٥-٢-٣
  .تشجيع االضطالع بأنشطة خاصة تكرس املساواة بني اجلنسني  ٦-٢-٣
  .وال توجد إحصاءات دقيقة عن مدى استفادة النساء من النظام القانوين  - ٣
 ٣ ٤٦٢مـن بينـها    ،شـكوى  ٧ ٩٠٠ مكتب أمـني املظـامل  تلقى  ،  ٢٠٠٧خالل عام   و  - ٤

 قـرارات احملـاكم، ومـشاكل       إنفـاذ عدم  تتعلق أساسا ب  ى  الشكاووكانت  . شكوى قدمتها نساء  
االجتماعيــة، ومحايــة احلــق يف الرعايــة الــصحية،  أخــرى بــشأن املعونــة امللكيــة، وبــشأن إثبــات 

  .تتعلق باإلعالة والعنف وما إىل ذلكوقضايا 
شــكوى  ٢ ٨٢٧ مــن بينــها شــكوى، ٨ ٦٠٠أمــني املظــامل ، تلقــى ٢٠٠٨ويف عــام   
  .من نساءوردت 

  ؛السكنشاكل شكوى تتعلق مب ٥٧١  -  
  قرارات احملاكم؛شكوى تتعلق ب ٣٣٣  -  
   قرارات احملاكم؛إنفاذعدم بشأن  شكوى ٢١٣  -  
  .العنفشكوى تتعلق ب ١٤٥  -  

 امـرأة  ١٥ة، وقـدمت    ـق باإلعالـ  رأة شكاوى تتعلـ    ام ٦٥ ى ذلك، قدمت  ــوباإلضافة إل   
ــالعنف  ــق بـ ــكاوى تتعلـ ــالث  ،شـ ــدمت ثـ ــساء  وقـ ــق باال نـ ــكاوى تتعلـ ــخاص شـ ــار باألشـ   .جتـ

  .وقد مت البت يف هذه الشكاوى وفقا لإلجراءات القانونية الواجبة
تــوفري فــرص العمــل أحــد ي جمــال ــــاواة بــني اجلنــسني فــاملــسذا، تــشكل كفالــة ــــوهك  - ٥

اسـتراتيجية مجهوريـة أذربيجـان لتـوفري فـرص العمـل للفتـرة              اجتاهات الربنامج احلكومي لتنفيـذ      
وكــان الربنــامج . ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٥ؤرخ ي املــرهــا األمــر الرئاســ، الــيت أق٢٠١٠-٢٠٠٧
ــوم ــاحلكــ ــر    ة ي جلمهوريــ ــد مــــن الفقــ ــستدامة واحلــ ــة املــ ــق بالتنميــ ــان املتعلــ ــرةأذربيجــ   للفتــ
 / أيلــول١٥الــصادر يف جلمهوريــة أذربيجــان  الــذي أقــره األمــر الرئاســي     ،٢٠١٥-٢٠٠٨
  .بني اجلنسنياة التدابري امللموسة لضمان املساوقد حدد ، ٢٠٠٨سبتمرب 
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لشؤون األسرة واملرأة والطفل إجراء دورات تدريبيـة ملنـسقي          كومية  لجنة احل ال وتعتزم  - ٦
يف مجيــع ترك اللجنــة علــى حنــو وثيــق  تــشو. الــشؤون اجلنــسانية يف مجيــع الوكــاالت احلكوميــة 

كـثريا  نـة   اللجساهم  تـ  و ،املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    املضطلع هبا للتشجيع على     األنشطة  
  .كوميةاحلوكاالت الالقضايا اجلنسانية يف جدول أعمال راج إداجلهود الرامية إىل يف 
  .، ومل تعتمد بعد قيد الصياغةرأةــرة واملــاألسؤون ــلشة العمل الوطنية ـخطزال وال ت  - ٧
  

  العنف ضد املرأة    
. “العنـف املـرتيل   مكافحة  ” و مشروع قانون  ـ واحد ه  مشروع قانون إىل  التقرير  يشري    - ٨

ومن املتوقـع اعتمـاد مـشروع القـانون خـالل دورة اخلريـف              . غري أن االلتباس هنا سببه الترمجة     
  .للربملان الوطين

ــا فتئــت    - ٩ ــةوم ــع    أذربيجــان  حكوم ــو اإلجــراء ملن ــرأة تتخــذ اإلجــراء تل  العنــف ضــد امل
ــه  ــزال . والقــضاء علي ــانون  وال ي ــد الن“مكافحــة العنــف املــرتيل ”مــشروع ق ــان   قي ظــر يف الربمل

ن، ومـن املفتـرض اعتمـاده       وودوليـ ون  خـرباء حمليـ   وقد أدخلت عليه حتـسينات أجراهـا        . الوطين
  .يف دورة اخلريف للربملان الوطين

ــة و الـــشاريع ووتنفـــذ خمتلـــف املـــ    ــاون مـــع منظمـــات دوليـ منظمـــات مـــع ربامج بالتعـ
  .عية، وذلك مبا يتسق مع التدابري التشريحمليةأخرى حكومية دولية و غري

فقـد  وهكـذا،  . مـشكلة العنـف ضـد املـرأة     يف معاجلـة  على أعلى مـستوى والعمل جار     
القـضاء  ”علييـف مـشروع     مهريبـان   السيدة األوىل   اليت ترأسها   مؤسسة حيدر علييف    استهلت  

 ،املؤســسةبــني تلــك مت توقيعــه الــذي  “ملــرأة يف القــرن احلــادي والعــشرين علــى العنــف ضــد ا 
  .ألسرة واملرأة والطفل، وصندوق األمم املتحدة للسكانواللجنة احلكومية لشؤون ا

البيئـة  يف هتيئـة     املـشروع     هـذا  يف إطـار  املضطلع بـه    اهلدف الرئيسي من النشاط     ويتمثل    
املالئمة للحد من العنف القائم على نوع اجلنس يف أذربيجان، وضمان محاية حقـوق اإلنـسان                

  .واملساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة
ويـستعان يف   . العنـف املـرتيل   تـدعو إىل وقـف      تلفزيونية  وبرامج  منشورات   عدة   وهناك  

ــة مــن مــشاهري الرجــال       ــة بشخــصيات عام ــات العام ــاب  (هــذه اإلعالن ــون، وكت أبطــال أوملبي
وتبــث هــذه اإلعالنــات علــى  ). معروفــون، وموســيقيون ذائعــو الــصيت، وأعــضاء يف الربملــان  

  .أذربيجانالقنوات الوطنية الثالث يف 
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ــد نظمــت     ــدارس   وق ــشعيب وكــذلك يف امل ــستوى ال ــى امل ــةشــاملة لمحــالت  عل  .لتوعي
 لقــاءات مفتوحــة علــى مــستوى املقاطعــات   ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧وعقــدت يف 

مـؤمتر عـن مكافحـة العنـف ضـد            وكـذلك  تناولت مكافحة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس           
ونوابـا مـن الربملـان، وقـادة املنظمـات غـري       ، مجعت صناع القـرار الرئيـسيني يف احلكومـة،      املرأة

وقد جاء عقـد هـذا املـؤمتر ضـمن فعاليـات االحتفـال بيـوم                . حقوق املرأة مناصري  واحلكومية،  
  .العنف ضد املرأةنوفمرب يوما دوليا للقضاء على / تشرين الثاين٢٥

قـوي  الالتعاون  على حنو أفضل،    نشطة  ومن العوامل الرئيسية اليت ساعدت يف تنفيذ األ         
  .محالت التوعية، وتوفر مصادر التمويلاستراتيجية  وحسن ختطيط فيما بني الوكاالت

ــا ل    - ١٠ ــصاب وفق ــف االغت ــة   وجيــرم تعري ــائي جلمهوري ــانون اجلن ــصابأذربيجــان لق  االغت
وال يـزال   . قسري وغري ذلك من األعمـال املتـصلة باالغتـصاب         البغاء والتعقيم ال  اإلكراه على   و

يف املـستقبل يف سـياق      فيـه   غـري أنـه رمبـا يعـاد النظـر            .لـه دون إعـادة نظـر      هذا التعريف على حا   
  . املعتزم إدخاهلاتشريعيةالصالحات جمموعة اإل

.  العمـل  مكـان حتـرش جنـسي يف      أي قـضية بـشأن      حملاكم  ومل حيدث أن عرضت على ا       - ١١
كفالـة املـساواة   لالدولـة  بالضمانات اليت توفرها    املتعلقة  قانون مجهورية أذربيجان     من   ٤املادة  و

 ٢٠٠٦، حيـث أصـبحت منـذ عـام          لتحـرش اجلنـسي   التعرض ل املوظفني من   حتمي  بني اجلنسني   
  .ضمن اجلرائم احملظورة اليت يعاقب عليها القانون عقابا صارماتصنفه 

 مـن   ١-٦٠، أدخـل التعـديل الـالزم علـى املـادة             أعـاله  ةاملـذكور ولكفالة تنفيـذ املـادة        
رب ملنع موظـف مـن مقاضـاة        ط  وضغوحتظر املادة اآلن ممارسة أي      . قانون املخالفات اإلدارية  

  .العمل بتهمة التحرش اجلنسي
  

  واستغالل البغاءيف األشخاص االجتار     
االجتـار   (١-١٤٤عمـال باملـادة      شخـصا    ١٦٧، اعتقـل    ٢٠٠٨-٢٠٠٦  الفترة خالل  - ١٢
  .أذربيجانمن القانون اجلنائي جلمهورية ) األشخاصب

. ضـحية  ٤٥إيـواء   وميكنـه    ،وزارة الداخليـة  تـديره   لضحايا االجتار     واحد مأوىيوجد    - ١٣
  .جديدة يف املستقبلمراكز إيواء من املعتزم أن تفتتح املنظمات غري احلكومية و

منظمـة  لنساء ضحايا العنف ضد املرأة، تديره       ل مأوى واحد ويوجد يف الوقت احلاضر       
يف إطـــار اخلطـــة شأ يف املـــستقبل القريــب،   غــري أنـــه مـــن املعتــزم أن تنـــ  .غــري حكوميـــة حمليـــة 

  .العنفمن ضحايا لنساء إليواء امراكز ، مخسة لعنف ضد املرأةللتصدي لاالستراتيجية 
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 وخباصـة النـساء، اختـذت تـدابري للحـد مـن       ،من ظاهرة االجتار باألشـخاص    احلد  وبغية    - ١٤
لبية الناشــئة عــن االجتــار الفقــر لزيــادة فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة وإذكــاء الــوعي باآلثــار الــس 

  .املقدم للبناتضمان جودة التعليم باألشخاص، و
  

  العامةاحلياة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية و    
ــة   - ١٥ ــة صــنع القــرار، عقــد   بغي ــادة عــدد النــساء يف عملي اجتماعــات علــى مــستوى   تزي

التــصويت وأمهيــة لتزويــدهن مبعلومــات بــشأن حــق املــرأة يف مــع النــساء الناشــطات املقاطعــات 
  .مشاركتها يف عملية صنع القرارات، وما إىل ذلك

على مستوى املقاطعـات خصـصت لتحـسني       حلقات دراسية   عقد جهاز أمني املظامل     و  
  .املشاركة السياسية للمرأة

  :القرارمناصب اختاذ عدد النساء يف أجهزة الدولة، مبا يف ذلك   - ١٦
  

  اسم املنظمة  
العدد اإلمجايل  

  عدد النساء  للموظفني

ــوظفني   ــدد املـ عـ
يف مناصـــــــــــب 

  اختاذ القرار

ــساء   ــدد النـ عـ
يف مناصــــــب 
  اختاذ القرار

 ٤٢٤ ١٤٩ ١ ٥٢٩ ١٠٠ ٣٧٢ ١٢٦  وزارة الصحة  ١

 ١٣ ٣٩١ ١٧٥غري متاح  وزارة الضرائب  ٢

 ٦٤ ٦٦٢ ٣٠٠ ٥ ٤٤٥ ١٦  وزارة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات  ٣

 ١٨ غري متاح ٠٤٤ ٢احغري مت  وزارة الشؤون الداخلية  ٤

 ٨ ١٥٨ ١٣٠ ٦٧١  وزارة الشؤون اخلارجية ٥

 ٢٠    يف املائة٢١  وزارة األمن القومي ٦

 ٣٤ ١٣٣ ١٨٧ ٥٤٧ وزارة التنمية االقتصادية ٧

 ٩٣ ٦٧٤ ٧٢٨ ١ ٦٥٥ ٧ املوارد الطبيعيةالبيئة ووزارة  ٨

 ٥ ٩٣ ٦٩٠  ٦ ٢٢١  وزارة النقل ٩

 ١٩٦ ٦٧١ ٤١٥ ١ ٥٥٨ ٣ وزارة الصناعة احلربية ١٠

١٠ ١٣٤ وزارة الزراعة ١١  ٢٧١ ٦٢٤ ١ ٢١٩ ٣ 

 ١٤٠ ٥٦٥ ٣٨٦ ٣ ٥٥٧٢ وزارة العمل واحلماية االجتماعية ١٢

 ٣١ ٥٣ ٥٩ ٢٤٩ وزارة الصناعة والطاقة ١٣

 ٥١ ٢٦٨ ٥٥٩ ٥٠٢ ١ وزارة الشباب والرياضة ١٤

 ٦٥٥ ٥ ٧٠٩ ١٣ ١١٦ ٢٢٥ ٦٠٠ ٣٣٠ وزارة التعليم ١٥

كوميـــة املعنيـــة بـــشؤون اجلاليـــة اللجنـــة احل ١٦
 ١ ٢٠ ١٦ ٦٠  يف اخلارجاألذربيجانية
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  اسم املنظمة  
العدد اإلمجايل  

  عدد النساء  للموظفني

ــوظفني   ــدد املـ عـ
يف مناصـــــــــــب 

  اختاذ القرار

ــساء   ــدد النـ عـ
يف مناصــــــب 
  اختاذ القرار

ال تضم أي  ١٠ ١١ ٣٥ اللجنة احلكومية املعنية مبسائل الكيانات الدينية ١٧
 امرأة

 ٥٤ ٢٤٨ ٧٨٧ ٤٦٦ ١ اللجنة احلكومية اإلحصائية ١٨

ــئني    ١٩ ــشؤون الالجـــ ــة لـــ ــة احلكوميـــ اللجنـــ
 ٣ ٧٥ ٠٥٨ ١ ١٣٣ ١  واملشردين داخليا

 ٢٨ ٣٢٨ ١٨٨ ٠٨٠ ٢ اللجنة احلكومية املعنية باجلمارك ٢٠

اللجنة احلكومية املعنيـة بـاألوراق املاليـة يف          ٢١
 ٤ ١٣ ٣١ ٧٦ مجهورية أذربيجان 

    
  القوالب النمطية والتعليم    

فقــد أصــبح هنــاك . أذربيجــانتغــريت الرتعــة التقليديــة إىل تكــريس ســيطرة الرجــل يف   - ١٧
وتواصـل أذربيجـان قطـع      . ن النساء الالئي يلـتحقن بـسوق العمـل والتعلـيم          اليوم عدد متزايد م   

أشواط كبرية يف القضاء على القوالب اجلنـسانية النمطيـة، حيـث تتـوىل املـرأة حاليـا علـى قـدم                      
 واجليـل احلـايل   . علـى حـد سـواء    العامةاحلياة  مسؤوليات يف احلياة اخلاصة و    املساواة مع الرجل    

وقد ارتفـع كـثريا يف أذربيجـان        .  ويشكل القيم اجلنسانية اجلديدة    من الشباب هو الذي يصوغ    
  .عدد النساء الالئي أصبحت هلن حياة مهنية

ــيم إصــالحات عديــدة    - ١٨  مفهــوم عــام” واعتمــد.خــالل الــسنوات األخــرية وشــهد التعل
ــهاج وطــين ( ــة و للاســتراتيجية  يتــضمن “)من ــة التربوي ــيمنظامــا لعملي  هأســاس هــذ وعلــى . لتقي
  .الرابعالصف األول إىل الصف من للتالميذ  ةجديدية  دراسات، جرى إعداد مقرروثيقةال

 املدرســـية، حتلــيال جنـــسانيا للنــصوص  مهوريـــة أذربيجــان  جلالتعلــيم  وأجــرت وزارة    
 وختــصص هــذه النــصوص جانبــا كــبريا مــن مــضامينها للــدعوة إىل  .خباصــة النــصوص األدبيــةو

ومن شـأن    .يف صورة بطلة متعلمة ومتارس إحدى املهن      فهي تقدم املرأة    . املساواة بني اجلنسني  
  .هلذه النصوص أن يساعد يف احليلولة دون أسر املرأة يف صور ومضامني منطيةالرصد املنتظم 

يف فتـريت الـسنتني الدراسـيتني       املدارس  بنني والبنات يف    فيما يلي معلومات عن عدد ال     و  - ١٩
  :٢٠٠٨/٢٠٠٩ و ٢٠٠٧/٢٠٠٨
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  ٢٠٠٨/٢٠٠٩السنة الدراسية    ٢٠٠٧/٢٠٠٨السنة الدراسية   
  عــدد    عـــدد    

  
العدد اإلمجايل  

  البنني  البنات  للتالميذ
العدد اإلمجايل  

  البنني  البنات  للتالميذ

عـــدد تالميـــذ املـــدارس
 ٠٠٥ ٧٤٩ ٢٤٤ ٢٤٩٦٦٦ ٤١٥ ٤٥٠١ ٧٣٦٧٧٣ ١٨٦٧٠٠ ٤٧٤ ١  الثانوية

    منهم
يف الفـــصول اإلعداديـــة

صفوف مـــن األولوالـــ
 ٧٨٨ ٢٥٩ ٥٥٣ ٣٤١٢٢٦ ٥٣٥٤٨٦ ٣١٨٢٦١ ٨٥٣٢٣١ ٤٩٢  إىل الرابع

ــصفوف اخلــامس إىل ال
٣٧٠ ١٢٧ ٩٤٥ ٠٧٢٣٣٠ ٥٦٤٧٠١ ١٢٠٣٨٥ ٦٨٤٣٥١ ٧٣٦  التاسع  

ــر ــصفان العاشـــــــ الـــــــ
 ٠٩٠ ١١٩ ٧٤٦ ٨٣٦١٠٨ ٣٥١٢٢٧ ٢٩٨١٢٦ ٦٤٩١١٨ ٢٤٤  واحلادي عشر

٣٥٣ ٥٢٣٩٥٠ ١٦٧٧٥٨ ٧٨٥٤١٣ ٨٥٢٣٦٨ ٧٨١  املناطق احلضرية  ٥٧٣ ٤٠٤ 

    منهم
يف الصفوف مـن األول

 ٠٨٥ ١٤٠ ٥٥٢ ٦٣٧١١٩ ٤٩٩٢٥٩ ٧٧٣١٣٩ ٢٧٢١١٩ ٢٥٩  إىل الرابع

الــصفوف مــن اخلــامس
 ٨٢٠ ٢٠٠ ٢٦٩ ٠٨٩١٧٥ ٨٩٦٣٧٦ ٩١٧٢٠٦ ٨١٣١٨٤ ٣٩١  إىل التاسع

ــصف ـــان العاشــــالـ رــــــــ
 ٦٦٨ ٦٣ ١٢٩ ٧٩٧٥٩ ٧٧٢١٢٢ ٦٦  ٦٤ ٨٦٧٠٩٥ ١٣٠  واحلادي عشر

 ٤٤٢ ٦٣٣ ٩٧١ ٤١٣٥٧٤ ٢٠٨ ٢٨٣١ ٩٥١٣٦٠ ٢٣٤٣٣١ ٦٩٢  املناطق الريفية

    منهم

يف الصفوف مـن األول
 ٧٠٣ ١١٩ ٠٠١ ٧٠٤١٠٧ ٠٣٦٢٢٦ ٥٤٥١٢٢ ٥٨١١١١ ٢٣٣  إىل الرابع

الــصفوف مــن اخلــامس
 ٣٠٧ ١٦٩ ٦٧٦ ٩٨٣١٥٥ ٦٦٨٣٢٤ ٢٠٣١٧٨ ٨٧١١٦٦ ٣٤٤  إىل التاسع

ــر ــصفان العاشـــــــ الـــــــ
 ٤٣٢ ٣٤٤ ٢٩٤ ٧٢٦٣١٢ ٥٧٩٦٥٦ ٥٤٥٩ ٧٨٢٢٠٣ ١١٣  واحلادي عشر

    
  العمالة    

السياسة احلكوميـة املتعلقـة بـاملرأة       تنفيذ  بشأن  رسوم رئيس مجهورية أذربيجان     عمال مب   - ٢٠
م  تنـشر بانتظـا  جلمهوريـة أذربيجـان  اإلحـصائية احلكوميـة     لجنة  ال بدأت،  مجهورية أذربيجان يف  

الالزمـة مـصنفة    وتتضمن امللخصات البيانـات     .  ملخصات إحصائية  ٢٠٠٠مارس  /آذار ٦منذ  
  .حسب نوع اجلنس
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  )٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول(لمرأة والرجل لتوسط األجر امل    
  
  

  متوسط األجر
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  الرجل  املرأة  

أجــر املــرأة باملقارنــة 
  بأجر الرجل

  )النسبة املئوية(

نسبة عدد النساء   
ـــإل ـــى إمجالـــــ ي ـــ

  عدد املوظفني
  )النسبة املئوية(

 ١٣,٦ ٤٩,٢      إنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي
 ٣٥,٤ ٧٩,٣      إنتاج النفط

 ٤٢,٢ ٦٥,٣      الصناعة الكيميائية
 ١٠,٨ ٤٠,٨      البناء

ــسيارات ــيانة الـ ــة وصـ ــة والتجزئـ ــع باجلملـ البيـ
ةــــــاء اخلاصــــــــة واألشيـــــــوازم املنـزليـــــــوالل

 ٢١,٤ ٤٦,٥      باالستعمال الشخصي
 ٤٥,٠ ٦٤,١      خدمات املطاعم والفنادق

 ٢٢,٣ ٦٢,٢      النقل اجلوي
 ٣٩,٤ ٨٦,٢      االتصاالت

 ٣٨,٥ ٧٠,١      املالية
 ٦٦,٢ ٧٩,٦      التعليم

 ٨٢,٩ ٨٤,٣      خدمات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية
    

جيـب املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف األجـر واملكافـآت         من القـانون،  ٩ملادة  وعمال با   
 وحيملــون ،النقديــة وغريهــا مــن املــنح املقدمــة كحــوافر ملــوظفني جيمعهــم مكــان عمــل واحــد   

.  ويقومـون بعمـل يتـساوى يف القيمـة    ، ويعملون يف ظـروف واحـدة   ،شهادات ختصص متعادلة  
وبني ما يقدم هلـا وللرجـل مـن حـوافز يف شـكل      ويف حالة وجود فروق بني أجر املرأة والرجل  

منح نقدية وغريها من احلوافز املادية، يتعني على رب العمل أن يثبت أن نـوع جـنس املوظـف                   
  .ال دخل له يف ذلك

املـساواة  املتعلقـة ب منظمة العمل الدولية   ات  قت مجهورية أذربيجان على اتفاقي    قد صدّ و  
وتـشغيل املـرأة     ،)بـصيغتها املنقحـة   ( ومحايـة األمومـة      ،)العمـل واملهـن   يف  ( يف األجور، والتمييـز   

  . تلك االتفاقياتحتت سطح األرض، وتقدم تقارير دورية عن تنفيذ
 يةاالت االقتـصاد  اجملـ  يف بعـض     أجـر املـرأة وأجـر الرجـل        أن الفرق بـني      وجدير بالذكر   

ذلـك   ،ا أدىن أجـور تعرض عليهن   يف أماكن عمل    لنساء  اوإمنا إىل نسبة تركّز     متييز  يعزى إىل    ال
، هجمـال نـشاط   أن خيتـار    كـل فـرد احلـق يف        جتيـز ل  دسـتور مجهوريـة أذربيجـان         من ٣٥أن املادة   
  .مكان وطبيعة عمله وفقا لقدراته، وهوختصص
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ــد أقــ   - ٢١ ــة أذربيجــان   وق ــس وزراء مجهوري ــد ”ر جمل ــام  قواع ــق نظ ــدة صص احلــتطبي لفائ
 “ يف إجيـاد عمـل     صـعوبات  خاصة وجيدون    ةــاجتماعية  ـــون إىل محاي  ـــن حيتاج ــالذيألشخاص  ا

 املـذكورة  القواعـد  مـن  ٢-١ملـادة   وحتـدد ا  . “نظام احلصص املستثناة من   قائمة املؤسسات   ”و  
  : على حنو ما يليصنسبة احلص

ختصص لألشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين هلـم ظـروف صـحية حتـد مـن قـدرهتم علـى                      -  
الـيت  اجلهـات  من الوظائف يف )  األقلفرصة عمل واحدة على(يف املائة   ٣العمل نسبة   

  .موظفا ٥٠  و٢٥ملالك موظفيها بني املتوسط السنوي يتراوح 
ختصص لألشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين هلـم ظـروف صـحية حتـد مـن قـدرهتم علـى                      -  

الـيت يتـراوح املتوسـط الـسنوي ملـالك          اجلهات  يف املائة من الوظائف يف       ٤العمل نسبة   
ملـن   يف املائـة   ٢ختـصص منـها يف هـذه احلالـة نـسبة            (موظفا   ١٠٠  و ٥٠موظفيها بني   

  .)هم دون الثامنة عشرة من عمرهم
ختصص لألشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين هلـم ظـروف صـحية حتـد مـن قـدرهتم علـى                      -  

يف املائة من الوظـائف يف املنظمـات الـيت يزيـد املتوسـط الـسنوي ملـالك                   ٥العمل نسبة   
هـم  ملـن    يف املائـة     ٢,٥ منها يف هذه احلالـة نـسبة         ختصص( موظفا   ١٠٠موظفيها على   

  .)دون الثامنة عشرة من عمرهم
متوسـط نـسبة    ، بلغ   املرأة على تنظيم املشاريع   قدرة  لتحسني  اليت اختذت   لتدابري  لنتيجة  و  - ٢٢

يف خمتلـف جمـاالت     حاضـرة   املـرأة   وقـد أصـبحت     . يف املائـة   ١٥النـساء صـاحبات املـشاريع       عدد  
  .وما إىل ذلكلك الزراعة، والسياحة، والرعاية الصحية، ونسج السجاد احلياة، مبا يف ذ

 واســعة لتحــسني آفاقــاللحــد مــن الفقــر والتنميــة املــستدامة احلكــومي ربنــامج ويفــتح ال  
  .وضع املرأة على تنظيم املشاريع

  
  الصحة    

يف األمومــة وأنــشئت داخــل مــصحات رعايــة    لحــد مــن وفيــات األمهــات،    ســعيا ل  - ٢٣
ــشفي ــل، ووضــعت     املست ــسام الســتقبال احلوام ــات أق ــة للمقاطع ــة  ات املركزي اســتراتيجية وطني

حتــسني يف اهلــدف مــن هــذه االســتراتيجية  ويتمثــل . ٢٠١٥-٢٠٠٨  للفتــرةللــصحة اإلجنابيــة
  : اخلمسة التاليةرئيسيةالاالت اجملاالستراتيجية وتغطي . مجيع الفئاتلفائدة الصحة اإلجنابية 

  طفال حديثي الوالدة؛صحة األم وصحة األ  - ١  
  ؛)تنظيم األسرة واإلجهاض اآلمن (رية االختيار يف جمال اإلجنابح  - ٢  
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  ؛متالزمة نقص املناعة املكتسب/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  - ٣  
  الصحة اإلجنابية للمراهقني؛  - ٤  
  .اجلنس واالستغالل اجلنسيأساس نوع العنف على   - ٥  
ــة ية وتتمثــل العناصــر الرئيــس    ــ يف ختالســتراتيجية الــصحة اإلجنابي وفيــات معــدالت ض يف

  .اصة أثناء احلملخبراض املعدية، ومة األحة، ومكافنماآل اتوالدالات واألطفال، وضمان هاألم
قبـل  يف فتـريت مـا      احلمـل املـأمون، والرعايـة       بـشأن   وهناك أيضا خطط لتوعية الـسكان         

ــة مؤســسات جتهيــز ، وحتــسني  الــوالدةالــوالدة وبعــد ، وتــدريب  باملعــداتقبــل الــوالدةالرعاي
  . وما إىل ذلك اجملال الطيبالعاملني يف

 علـى   حلماية صحة األم والطفل   كومي  ربنامج احل الالتدابري يف إطار    ولقد اختذت بعض      - ٢٤
  :حنو ما يلي

درسـة أمهـات    م”ى  ة لطب النساء قسم يـسم     ث العلمي والبحداخل معهد   هناك  أصبح    -  
ــشابات  ، يقــدم ل“املــستقبل ــة  دروســا عــن مــسائل  ألمهــات ال ــة، ورعاي األمومــة اآلمن

  .احلادةاملتعلقة باإلصابات من املسائل  ذلك  وغري،األطفال حديثي الوالدة
، أعد مركز الصحة واإلصالحات سـبعة بروتوكـوالت   “كوايرأ”بادرة من مشروع    مب  -  

ــا للموافقــة وزارة الــصحة وعرضــها علــى  تنظــيم األســرة  بــشأن  اخلــرباء  وحيــضر. طلب
  .لتبادل اخلربات  عمل دولية وحلقاتن بشكل منتظم مؤمتراتواحمللي

العمل يف الوقـت    أذربيجان، جيري    مجهورية   يفوزارة الصحة   تنفيذا لألمر الصادر عن       -  
 مـن أجـل إعـداد       “األم والطفـل   مايـة صـحة   املتعلق حب برنامج العمل   ”احلاضر يف إطار    

 يـستمد مـن مبـادئ إضـفاء طـابع الالمركزيـة علـى               ، للوالدة مفهوم ملراكز الرعاية قبل   
  .املساعدة املقدمة يف فترة ما قبل الوالدة

العالقـة  صحي، والـ يـاة  احلمنـط  تتنـاول  منـشورات أخـرى    نـشرات و   بدأت تصدر عـدة     -  
  .وما إىل ذلكوتنظيم األسرة، ئهم، املراهقني وآبابني 

 مجهورية أذربيجـان واليونيـسيف      عت وزارة الصحة يف   وقَّ،  طة العمل السنوية  تنفيذا خل   -  
 وقد اعتمدت هـذه     .“تهمرعاي و األطفال حديثي الوالدة  نعاش  إ”بشأن  بروتوكوالت  

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨املؤرخ الربوتوكوالت مبوجب قرار وزارة الصحة 
  .مفهوم خدمات ما قبل الوالدة الفريق العامل الذي أنشأته وزارة الصحةأعد   -  
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 مـن  دوالر ٦ ٠٠٠ ٠٠٠حيث رصد له   من ميزانية الدولة،    ل تنفيذ هذا الربنامج     يبدأ متو   -  
  .٢٠٠٨ام  دوالر يف ع٦ ٤٢٠ ٠٠٠  و،٢٠٠٧ام  عدة يفدوالرات الواليات املتح

الترتيبــات الالزمــة العتمــاد تعريــف    مهوريــة أذربيجــان  جلوزارة الــصحة عت وضــو  - ٢٥
 ضـمن هـذه الفئـة    وفيـات األمهـات  احلايل لف  تعريويدرج ال . منظمة الصحة العاملية لصحة األم    

ألي  أو بعـد انتهائـه، نتيجـة          يومـا منـذ بدايـة احلمـل        ٤٢يف غـضون    الوفيات اليت تـستجد     
  .سبب طارئ أو عرضيتستثين من ذلك الوفيات اليت تنشأ عن  و،باحلملصل سبب يت

  : التاليةالتدابريونظرا لتزايد عدد حاالت اإلجهاض، اختذت   - ٢٦
الــربامج التدريبيــة املتعلقــة بتنظــيم األســرة املــسائل املتعلقــة بتقــدمي املــشورة يف   تــضمني   -  

  فتريت ما قبل الوالدة وقبل اإلجهاض؛
  ؛بعد تدريبهممراكز تنظيم األسرة ي وظفالرصد املنتظم مل  -  
 تــدريب الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة املمــول مــن “كــوايرأ”مــشروع اســتهالل   -  

. نوطبـاء وأطبـاء التوليـد واملمرضـ    ، مبن فيهم األالطبينيالعاملني  من ١ ٠٠٠أكثر من  
وجتــري مشــاورات متصلــة مع كل مــن العاملني بعــد تلقيـه التـدريب لتيـسري تطبيقـه            

  .ملا اكتسب من معارف ومهارات
  

  معلومات من وزارة الصحة يف مجهورية أذربيجان    
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

 ٢٥٦ ٣٢٥٢٥ ٢٢  عدد حاالت اإلجهاض

 ٧٨٤ ٣٣٦٦ ٥  عدد حاالت األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

 ٤٤١٤٣٦  فريوس نقص املناعة البشرية

 ٤١٥٩  حاالت اإلصابة باإليدز
    

   داخليااتالنساء والفتيات املشرد    
 ضمان توفري احلماية االجتماعيـة لالجـئني      لالتشريعية   إرساء األسس    حىت اآلن يتواصل    - ٢٧

ــا   ــا وفق ــشردين داخلي ــة  وامل ــوانني املتعلق ــا  مب”للق ــشردين داخلي ــوفري ” و “ركــز الالجــئني وامل ت
. واملعـايري القانونيـة الدوليـة   ، “األشـخاص ذوي املركـز املماثـل   احلماية االجتماعية للمشردين و 

سـوما وأمـرا رئاسـيا، ومت اعتمـاد       مر ٦٢مـا جمموعـه      ١٩٩٣ام  ـــ ذ ع ـــمندر  ـــ، فقد ص  ذاــوهك
واتـساقا  . اأمـر  و  قـرارا  ٢٦٠ قانونا تشريعيا، كما قام جملس الوزراء باعتماد ما يربـو علـى              ٢٥
 مرســوما ١٨، صــدق رئــيس مجهوريــة أذربيجــان يف األعــوام اخلمــسة األخــرية علــى  ذلــكمــع 
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 قـرارا وأمـرا، وهنـاك قـانون تـشريعي واحـد             ٦٤ يف هذا الـسياق      اعتمد جملس الوزراء  وأمرا، و 
  .ده الربملان الوطينيف هذا الشأن اعتم

تــشكل أحــد مــصادر القلــق الجــئني واملــشردين داخليــا  لاالجتماعيــةفتــسوية املــشاكل   
  .اهتماماهتايف بؤرة  وستظل دوما ،لحكومةالرئيسية ل
وقد قام بدور كبري يف توفري احلماية االجتماعيـة للمـشردين داخليـا كـل مـن الربنـامج                     
ي عـام  ـــ فالـذي اعتمـد    “ن داخليـا ــشرديجـئني واملـ  تـسوية مـشاكل الال   ” اخلاص بــ     يــاحلكوم
ـــ   ، ١٩٩٨ ــامج احلكــومي اخلــاص ب ــرص العمــل  حتــسني الظــر ”و الربن ــادة ف ــشة وزي  وف املعي

 هـــذا “مرفـــق” و، ٢٠٠٤عـــام  الـــذي اســـتهل العمـــل بـــه يف “لالجـــئني واملـــشردين داخليـــا
  .٢٠٠٧الربنامج، الذي اعتمد يف عام 

ــصفية آخــر خمــيم مــن خميمــا      ثــين عــشر، وذلــك يف ســياق   الت الالجــئني اوقــد متــت ت
وقـد  . ٢٠٠٧عـام   رفقه الذي اعتمد يف      وم ٢٠٠٤كومي الذي بدأ تنفيذه منذ عام       ربنامج احل ال

ن ـــ مـن الالجئي   شـخص    ٧٠ ٠٠٠فائـدة   حتسني الظروف املعيشية ل   ن هذا العمل من ضمان      مكّ
  .رص العمل هلمة وكفالة فد من مشاكلهم االجتماعيتسوية العديواملشردين داخليا، و

 امــرأة الالئــي أعيــد توطينــهن يف مــستوطنات ٢٥ ٠٤٨مــن بــني النــساء البــالغ عــددهن و  
 اخنفـض ونتيجة للتدابري اليت جرى اختاذها،      .  امرأة ٥ ٤٣٢ فرص العمل ملا عدده    أتيحت   ،جديدة

 وخــالل الــسنوات.  يف املائــة٣٥ يف املائــة إىل ٧٤معــدل الفقــر يف أوســاط املــشردين داخليــا مــن  
  . الجئا ومشردا داخليا٧٢ ٦٤٧ هاخلمس األخرية، مت إجياد فرص عمل مناسبة ملا جمموع

 شـقة بتمويـل     ١٧ ٠٠٠ مستوطنة تـضم     ٦١، أنشئت   ٢٠٠٨-٢٠٠١وخالل الفترة     
 وجهـزت باهلياكـل االجتماعيـة       ،من ميزانية صندوق الدولة االستئماين للنفط ومـصادر أخـرى         

ة أطفــال، ضــ رو٣٦ ، وىرس للموســيقايــة، وأربــع مــد مدرســة ثانو١١٤: والتقنيــة األساســية
 محامـا،  ٣٢  قاعة لالتـصاالت، و   ٣٢ ، و ناديا ٣٢  مركزا طبيا، و   ٣٩ ومخسة مستشفيات، و  

  .كز لرجال اإلطفاءا مرة، ومثانية مراكز للطب البيطري، وتسعا مبىن إداري٤٢ و
لفائـدة الالجـئني     أخـرى    ، من املقرر اختـاذ تـدابري      واتساقا مع التدابري املشار إليها أعاله       

  : على النحو التايلواملشردين داخليا
مؤسـسات التعلـيم    و من الالجئني واملشردين داخليـا باملـدارس الثانويـة           نيامللتحقإعفاء    -  

عمـال  ، وذلـك   مـن تـسديد الرسـوم الدراسـية      دفع عنهم تكاليف تعلـيمهم    ن تُ ممالعاملي  
  ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٤باألمر الرئاسي الصادر يف 

  توفري الكتب املدرسية جمانا للملتحقني بالتعليم الثانوي؛  -  
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ــة ختفــيض عــدد املــوظفني       -   ــا بوظــائفهم يف حال احتفــاظ املــوظفني مــن املــشردين داخلي
  والعاملني لدى املنظمات؛

  ؛باألدوية وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحةن داخليا يداملشرتزويد  - 
  ؛جماناالعالج ألدوية وبان داخليا يداملشرتزويد  - 
طعـون  الويـة ورفـع   اهل اتمن تسديد مقابل عن اسـتخراج بطاقـ  ن داخليا ياملشردإعفاء    -  

  ؛إىل حمكمة االستئناف
 ا دوالر٦٨تزيـد عـن   ن داخليا من تسديد أي ضرائب عـن أي إيـرادات        ياملشردإعفاء    -  

  .من دوالرات الواليات املتحدة
الـضعف املنحـة الـشهرية الغذائيـة املوزعـة      ، رفعـت بنـسبة   ٢٠٠٨أغـسطس  /ومنذ آب   

  .على املشردين داخليا
 يـشاركون   ، وخباصـة النـساء    ،وجدير بالذكر أن الالجـئني واملـشردين داخليـا أنفـسهم            - ٢٨

عمليــة إعــادة   وخــالل   .أمــاكن املــستوطنات اجلديــدة وإدارهتــا   ختطــيط علــى حنــو نــشط يف   
ليـة انتقـاهلم إىل املـستوطنات اجلديـدة مـن           االستيطان، يشاركون أيضا يف معاجلـة مـا حيـيط بعم          

حـىت  مـشاكل   مل تـربز أي     و.  التكيف مع البيئة اجلديدة وكفالة تعلـيم األطفـال         من قبيل عوامل  
  .اآلن يف هذا اجملال

 غري أن هناك الكثريين من املشردين داخليا ال يزالـون يعيـشون يف ظـروف غـري مواتيـة                    
ــة، ويواجهــون  ت وغريهــا مــن أمــاكن ا اإلســكان العــام، وأمــاكن املبيــ يف بنايــات  إلقامــة املؤقت

  .مشاكل يف جمايل التعليم والعمل وما إىل ذلك
وف املعيـشة وزيـادة فـرص       حتـسني الظـر   ” املعنـون ويقدم كـل مـن الربنـامج احلكـومي            
الـذي اعتمـد    رفقـه    وم ٢٠٠٤الذي بدأ العمل به منذ عام        ،“لالجئني واملشردين داخليا   العمل

لتحــسني الظــروف املعيــشية للمــشردين  ) ٢٠١٢حــىت عــام (بري ملموســة ، تــدا٢٠٠٧يف عــام 
 ا داخليــينشردمــن املــ ٨٩ ٠٠٠ أي -  أســرة٢٠ ٠٠٠ ويكفــل فــرص عمــل لفائــدة ،داخليــا

 مستوطنة على الطراز الفنلندي ال تصلح للعـيش فيهـا،           ١٥يعيشون مؤقتا يف ظروف صعبة يف       
للوحــدات العــسكرية التابعــة لــوزارة ويف مــدارس تقــع يف املــدن والــضواحي، ومبــاين خمصــصة  

  .الدفاع يف مجهورية أذربيجان
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 امـرأة،  ١٤١ ٤٦١ن  البالغ عـدده ،القادرات صحيا املشردات داخليا   ومن بني النساء      
  :فرص عمل مناسبة موزعة على حنو ما يلي)  يف املائة٣١( ٤٣ ٢٢٧أتيحت ملا جمموعه 

  
  جمال العمل  عدد النساء

  ةاخلدمة املدني  ٤٦٤
  التعليم  ١٥ ٨٥٧
  نظام الرعاية الصحية  ٤ ٤٢٩
  الزراعة  ١٩ ١٧١
  عضوية الربملان  ١

  جماالت أخرى  ٤ ٤٩٢
    

  الزواج واحلياة األسرية    
قيـد نظـر    للمـساواة بـني املـرأة والرجـل يف سـن الـزواج              ال يزال تعـديل قـانون األسـرة           - ٢٩

  .م القادمومن املتوقع أن يعتمد هذا التعديل يف العا. الربملان
 باالشتراك مع اللجنة احلكومية املعنية بـشؤون األسـرة واملـرأة            ،وقد أجرت اليونيسيف    - ٣٠

 وضـعت   وقـد . ٢٠٠٩-٢٠٠٨والطفل دراسة عن الـزواج املبكـر يف أذربيجـان تغطـي الفتـرة               
وستـصبح األرقـام واألعـداد املتعلقـة        . لدراسـة وهـي اآلن يف سـبيلها إىل النـشر          الصيغة النهائية ل  

  .لزواج املبكر متاحة عندما تنشر هذه الدراسةبا
  


