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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
  *يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر     

  
  أذربيجان    

    
  مجع البيانات وحتليلها    

ســوى بيانــات إحــصائية حمــدودة مــصّنفة     ) CEDAW/C/AZE/4(ال يتــضمن التقريــر    - ١
ن أي حبــسب نــوع اجلــنس بــشأن وضــع املــرأة يف اجملــاالت املــذكورة يف االتفاقيــة، وال يتــضم   

ــا للمقارنــة بــني  الرجــاء تقــدمي معلومــات بــشأن  . ل وضــع املــرأة ووضــع الرجــ معلومــات تقريب
اخلطــوات املتخــذة أو املقــرر اختاذهــا إلنــشاء نظــام شــامل جلمــع البيانــات علــى النحــو الــذي      

  .)١٠، الفقرة CEDAW/C/AZE/CO/3(أوصت به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة 
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
ون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يشمل التمييـز املباشـر      الرجاء توضيح ما إذا كان القان       - ٢

والتمييز غـري املباشـر وإذا كـان يـشمل أعمـال التمييـز الـيت ترتكبـها اجلهـات العامـة واخلاصـة،                        
الرجاء تـوفري نـص البنـود    ). ١٤الفقرة (كما أوصت بذلك اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة     

  .ذات الصلة يف القانون

 
  

 .يشري ترقيم الصفحات يف قائمة القضايا هذه إىل النسخة اإلنكليزية من التقرير  *  
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جاء تقـدمي إحـصاءات عـن مـدى اسـتعمال املـرأة للنظـام القـانوين للحـصول علـى                     والر  - ٣
ــزمن،        ــة واالجتاهــات علــى مــر ال ــع اجملــاالت املــشمولة باالتفاقي ــز يف مجي االنتــصاف مــن التميي

الرجـاء أيـضا إعطـاء أمثلـة     ). ١٢الفقـرة   (طلبت ذلك اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة          كما
ة ذات الصلة، وحاالت االنتصاف لفائدة املرأة فيما يتعلق بأعمـال متييزيـة             على القضايا القانوني  

  . ارتكبتها اجلهات العامة واخلاصة
 بـشأن   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧الرجاء تقـدمي معلومـات إحـصائية مـستكملة تـشمل عـامي              و  - ٤

فيمــا يتعلــق ) أمــني املظــامل(أنــواع الــشكاوى املقدمــة مــن املــرأة إىل مفــوض حقــوق اإلنــسان    
والرجـاء  . ءات التمييز، وكذلك عن عدد التحقيقات اليت أُجريت ومدى امتثـال نتائجهـا            بادعا

كذلك تقدمي معلومات إضافية عن التدابري احملـددة املقـررة أو املتخـذة مـن أجـل تـشجيع املـرأة                     
  .على احلصول على االنتصاف ومبدأ التمييز

 مــن قــانون  ٢-٣ادة أن املــ) مــن الــنص االنكليــزي   (٤ويــشري التقريــر يف الــصفحة     - ٥
ــدابري خاصــة عنــد الــضرورة       ــا العتمــاد ت ــوفر أساســا قانوني ضــمانات املــساواة بــني اجلنــسني ت

فالرجــاء توضــيح مــا إذا . لتعجيــل املــساواة يف الواقــع وحتقيــق املــساواة احلقيقيــة بالنــسبة للمــرأة
 مـن   ٤ادة   مـن املـ    ١كان هذا النص يسمح باعتماد تدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا ألحكـام الفقـرة                 

االتفاقيـة، وتقـدمي معلومـات عـن أي تـدابري خاصـة مؤقتـة اُتخـذت يف إطـار القـانون يف الفتــرة           
 من أجـل تعزيـز حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني حبكـم القـانون وحبكـم الواقـع،                      ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  .وتأثري تلك التدابري
مراكــز تنــسيق  إنــشاء ب) ٥الفقــرة (يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة    ورحبــت اللجنــة،   - ٦

فالرجــاء . ة لرصــد تنفيــذ سياســة احلكومــة بــشأن قــضايا املــرأة يــجنــسانية يف كــل إدارة حكوم
تقدمي معلومات عن عمل مراكز التنسيق هذه، تشمل معلومات عن أي جناح خـاص حتقـق يف                 
تنفيذ سياسة الدولـة بـشأن قـضايا املـرأة وتعمـيم املنظـور اجلنـساين علـى املـستوى احمللـي الـذي                 

  .ه مراكز التنسيق، فضال عن العوائق اليت حتول دون حتقيق ذلكحددت
 لتنفيــذ ٢٠٠٩والرجــاء تقــدمي معلومــات عــن التــدابري العمليــة املزمــع اختاذهــا يف عــام    - ٧

ــرة       ــرأة للفت ــضايا األســرة وامل ــشأن ق ــة ب ــات الرصــد  ٢٠١٢-٢٠٠٨خطــة العمــل الوطني  وآلي
  .والتقييم املقرر إنشاؤها
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  العنف ضد املرأة    
القـانون املتعلـق مبنـع العنـف        ”يشري التقريـر إىل إعـداد قـانونني بـشأن العنـف العـائلي،                 - ٨

الرجــاء ). ١٧الــصفحة ”القــانون بــشأن مكافحــة العنــف العــائلي ”و ) ٦الــصفحة (“ العــائلي
توضــيح مــا إذا كــان األمــر يتعلــق بقــانونني خمــتلفني وتقــدمي معلومــات مــستكملة بــشأن حالــة   

  .واملواعيد الزمنية التقريبية العتمادمها) القانونني(القانون 
ويشري التقرير إىل عدد من الربامج واملـشاريع الـيت تتـضمن تـدابري هتـدف إىل مكافحـة                     - ٩

ــرأة   ــصفحات (العنــف ضــد امل ــدمي معلومــات عــن اإلجــراءات    ). ١٦ و ١٥ و ٨ال الرجــاء تق
دمي معلومـات عـن أي خطـوات    والرجـاء أيـضا تقـ   . العملية املتخذة لتنفيذ هـذه التـدابري وأثرهـا    

  .عملية مت اختاذها أو من املقرر اختاذها لتحسني وصول املرأة ضحية العنف إىل العدالة
الرجاء إبالغ اللجنة ما إذا كـان قـد مت تعريـف االغتـصاب يف القـانون اجلنـائي أو أنـه                        - ١٠

 ذلـك يف  ينص بالفعل على معاقبة َمن يرتكب جرمية جنسية ضد شـخص بـدون رضـاه، مبـا يف               
  .حالة عدم املقاومة

. والرجاء تقدمي معلومات عن مدى انتشار ظـاهرة التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل                  - ١١
ــا       ــشكاوى وس ــراءات ال ــن إج ــات ع ــدمي معلوم ــات املتاحــة   وُيرجــى كــذلك تق ــواع اآللي ئر أن

ضــحية التحــرش اجلنــسي للحــصول علــى االنتــصاف ورفــع قــضايا جنائيــة ضــد اجلنــاة     للمــرأة
مني وعما إذا كانت املرأة تـستفيد مـن هـذه اآلليـات؛ وعـدد القـضايا املرفوعـة يف الفتـرة              املزعو
 ونتائجهـــا؛ وأي تعويـــضات ُدفعـــت للـــضحايا وفقـــا للـــنص اجلديـــد لقـــانون ٢٠٠٨-٢٠٠٧
وفيما يتعلق بالنص اجلديد يف قانون العمل، ُيرجـى اإلشـارة أيـضا إىل مـا إذا كـان مـن                     . العمل

  . ضحية التحرش اجلنسي االستقالة من عملها كحل للمشكلةالشائع أن تقرر املرأة
  

  االجتار يف األشخاص واستغالل البغاء    
ــصفحة    - ١٢ ــر يف الــــ ــشري التقريــــ ــالل  ٢٠يــــ ــجلت خــــ ــد ســــ ــسلطات قــــ    إىل أن الــــ

الرجـاء  .  شخـصا ٧٦٦ حالـة اجتـار بالبـشر وحماكمـة        ٧٦٩ مـا قـدره      ٢٠٠٧-٢٠٠٤الفترة  
ج احملاكمـــات يف هـــذه القـــضايا والعقوبـــات  تقـــدمي معلومـــات إحـــصائية مفـــصلة عـــن نتـــائ 

  .على اجلناة املسلّطة
الرجاء تقدمي معلومات عن عدد األشخاص املقيمني يف املآوى املعـدة لـضحايا االجتـار                 - ١٣

 من التقرير، واإلشارة إىل ما إذا كانت هنـاك خطـط لفـتح              ١٩يف البشر املشار إليها يف الفقرة       
شارة أيـضا إىل مـا إذا كانـت هنـاك مـآوى خاصـة للنـساء                 والرجاء اإل . مآوى جديدة للضحايا  

  .العنف ضحايا
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 إىل حتليـل البيانـات املـوجزة املتعلقـة بـضحايا االجتـار الـيت           ٢٠ويشري التقرير يف الفقرة       - ١٤
تكشف عن أن ضحايا االجتار هم يف معظم احلاالت من النـساء املنتميـات لُألسـر الـيت يرعاهـا                

ّمهـات العازبـات أو مـن النـساء ذوات املـستوى التعليمـي املـنخفض             والد وحيد، أو هن من األ     
فالرجاء تقدمي معلومات عن التدابري الـيت جيـري اختاذهـا للحـد مـن تعـّرض هـؤالء                   . أو األّميات 

  .النسوة لالجتار يف البشر ومعاجلة األسباب اجلذرية اليت تشجع على االجتار يف املرأة
  

  سية واحلياة العامةمشاركة املرأة يف احلياة السيا    
 إىل أن نسبة متثيل املرأة يف الربملان الوطين بعـد االنتخابـات             ٢١يشري التقرير يف الفقرة       - ١٥

 يف املائـة، وعـالوة علـى ذلـك، ووفقـا للـرد              ١١,٢، بلغـت    ٢٠٠٥األخرية اليت جرت يف عـام       
ثـــاين والثالـــث علـــى األســـئلة املطروحـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالتقرير اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني ال 

)CEDAW/C/AZE/Q/3/Add.1   يف املائـة مـن املرشـحني      ٥,٠١، تبلغ نسبة املرأة     )١٢، السؤال 
الرجـاء تقـدمي معلومـات    . ٢٠٠٤ يف املائة مـن املنتخـبني يف االنتخابـات البلديـة لعـام              ٤,٠٨و  

ــرأة يف احليــ        ــشجيع مــشاركة امل ــا لت ــع اختاذه ــة أو تزم ــة اختــذهتا احلكوم ــدابري عملي اة عــن أي ت
سـيما يف   السياسية ولزيادة متثيـل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، ال          

  .٢٠١٠االنتخابات الربملانية املقبلة يف عام 
 إىل أن اللجنـة احلكوميـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـرأة        ٢١ويشري التقرير يف الصفحة       - ١٦

 النــسب املئويــة للمــرأة يف اهليئــات احلكوميــة، والطفــل تنكــب علــى مجــع بيانــات عــن متوســط 
الرجاء تزويد اللجنـة مبـا يتـوفر لـديكم مـن معلومـات تـشمل                . يف ذلك مناصب اختاذ القرار     مبا

  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي 
  

  القوالب النمطية والتعليم    
يشري التقرير إىل أن الدراسات البحثية اليت أُجريت خالل السنوات األخـرية تؤكـد أن                 - ١٧
لرجال يف أذربيجان يشغلون املناصب القيادية يف اجملتمع وأن املرأة تضطلع عادة وعلـى سـبيل                ا

التطوع مبهام باحلياة األسرية ورعاية األطفال واألنـشطة املماثلـة، وأن ذلـك يـشكّل جـزءا مـن                   
ويــستعرض التقريــر أيــضا عــددا مــن اإلجــراءات الــيت مت اختاذهــا للقــضاء علــى   . عقليــة اجملتمــع

الرجـاء اإلشـارة   ). ١٥-١٣الـصفحات  (قف النمطية بشأن أدوار كـل مـن املـرأة والرجـل          املوا
  .إىل أثر هذه املبادرات املختلفة وتقدمي معلومات عن التحديات الكبرية املواجهة

ــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة     - ١٨ عــن القلــق ) CEDAW/C/AZE/CO/3(وأعربــت اللجن
أن إىل  ) CEDAW/C/AZE/4(ويشري التقريـر    . لنصوص املدرسية الستمرار القوالب النمطية يف ا    

وأنه أُجري حتليـل جنـساين   ) ١٤الصفحة (الصور النمطية غري مسموح هبا يف الكتب املدرسية       
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الرجــاء تقــدمي معلومــات عــن  ف). ٢٦الــصفحة (للنــصوص املدرســية بــدعم مــن وزارة التعلــيم  
ذا األسـاس لكفالـة خلـو الكتـب املدرسـية      نتائج هذا التحليل وعن اإلجراءات املتخـذة علـى هـ         

  .من الصور النمطية عن دور املرأة والرجل
متـدرس   بشأن نسبة    ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧الرجاء تقدمي معلومات إحصائية تشمل عامي       و  - ١٩

ــة         ــصنفة حــسب املنطق ــة، م ــة والعالي ــة والثانوي ــيم االبتدائي ــصبيان يف مراحــل التعل ــات وال الفتي
كذلك بيان التدابري اليت اُتخذت ملعاجلة األسباب الرئيسية اليت تـدفع           والرجاء  . الريفية/احلضرية

بالفتيات والنساء الشابات إىل االنقطاع عن التعليم، كما بّينت ذلك أذربيجـان يف ردهـا علـى           
ــدوريني الثــــاين والثالــــث      ــرين الــ ــامع للتقريــ ــالتقرير اجلــ ــا يتعلــــق بــ ــة فيمــ ــئلة املطروحــ األســ

)CEDAW/C/AZE/Q/3/Add.1وتأثري تلك التدابري)١٤ؤال ، الس ،.  
  

  العمالة
وفقــا للتقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث، الــذي قدمتــه أذربيجــان إىل   - ٢٠

ــإن   ــة فــ ــاهز   ”اللجنــ ــساء تنــ ــات النــ ــط مرتبــ ــال  ٧٠متوســ ــات الرجــ ــن مرتبــ ــة مــ “  يف املائــ
)CEDAW/C/AZE/2-3   الفجـوة يف  الرجـاء تقـدمي معلومـات مـستكملة بـشأن        ). ٤٧، الصفحة

كمـا أوصـت   ورأهبـا   هـذه الفجـوة      لتـضييق أجور الرجال والنساء وبيان التدابري اليت مت اختاذهـا          
  ).٢٤الفقرة (بذلك اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة 

 علـى احلـصص     ا قائم انظامأن هناك   شارة إىل   اإل من التقرير، وردت     ٢٧ويف الصفحة     - ٢١
الرجـاء تـوفري املزيـد مـن املعلومـات          . ا للفئـات الـضعيفة اجتماعيـا      يتعلق بتوفري العمالة، ال سيم    

  .عن قطاعات العمالة اليت يشملهاوعن تنفيذ هذا النظام 
ــصفحة    - ٢٢ ــر يف ال ــه  ٢٩ويــشري التقري ــدعم املــشاريع احلــرة   من ــة ل إىل أن املؤســسة الوطني
املـشاريع وأن    يف نطـاق مـوارد التمويـل املخصـصة للمـرأة منفـذة               ٢٠٠٧وّسعت منـذ عـام       قد

الرجـاء تقـدمي    . آليات االئتمان البالغ الصغر القائمة تقوم بدور كبري يف توفري رأس املـال األويل             
معلومات عن تأثري مصادر التمويل اجلديدة هـذه علـى املـرأة منفـذة للمـشاريع، ال سـيما عـدد                     

  .تالريفية، اليت استفادت من هذه اآلليا/النساء، مصنفة حبسب املنطقة احلضرية
  

  الصحة
 ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠٤ارتفـع بـني عـام       قـد   يشري التقرير إىل أن معدل وفيات األمهات          - ٢٣

الرجـاء بيـان   ). ٣٤ و ٣٠الـصفحتان  (على الرغم من التدابري املتخـذة للتـصدي هلـذه املـشكلة       
اخلطوات األخرى اليت اُتخذت أو املقرر اختاذها ملعاجلة هـذه احلالـة، وتقـدمي بيانـات إحـصائية                   

  . إذا كانت متاحة٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ات صلة باملوضوع تشمل العامني ذ
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كـومي حلمايـة صـحة األم والطفـل     احلربنـامج  الالرجاء تقدمي معلومات عن حالة تنفيذ        - ٢٤
  . وتأثري التدابري املتخذة٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة 
ــسابقة     - ٢٥ ــة الـ ــات اخلتاميـ ــرة CEDAW/C/AZE/CO/3(ويف التعليقـ ــت )٢٥، الفقـ ، أعربـ
تعريــف املوحــد التعريفــا لوفــاة األمهــات متماشــيا وتعتمــد ن أذربيجــان ال ألنــة عــن القلــق اللج

بيـــد أن التقريـــر يـــشري إىل أن هـــذا التعريـــف كـــان مـــستخدما منـــذ . ملنظمـــة الـــصحة العامليـــة
  . حاليا يف أذربيجاناملعتمدالرجاء تزويد اللجنة بتعريف وفيات األمهات . ٢٠٠١ عام
السـتخدام احملـدود لوسـائل منـع احلمـل احلديثـة وتوفرهـا علـى نطـاق                  ويالحظ التقريـر ا     - ٢٦

). ٣٩ و ٣٨الــصفحتان (حمــدود ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن ازديــاد يف عــدد حــاالت اإلجهــاض    
زيادة يف اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي،    أن هناك الحظ أيضا التقرير   يو

الرجـاء تقـدمي معلومـات عـن     ). ٤٠الـصفحة  (اإليـدز  /ةباإلضافة إىل فريوس نقص املناعـة البـشري     
اخلطوات العملية الـيت مت اختاذهـا أو املقـرر اختاذهـا لكفالـة متكـني الرجـال والنـساء، مبـا يف ذلـك                         
املراهقون، مـن الوصـول إىل املعلومـات املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة ووسـائل منـع                      

الرجـاء تقـدمي    . وك اجلنـسي املـسؤول، ونتـائج تلـك التـدابري          احلمل الزهيدة التكلفة، وتعزيز الـسل     
  .، إذا كانت متاحة٢٠٠٨ و ٢٠٠٧إحصاءات ذات صلة باملوضوع عن السنتني 
  النساء والفتيات املشردات يف الداخل

الرجاء تقدمي معلومـات عـن التـدابري العمليـة املتخـذة لتحـسني حالـة النـساء والفتيـات                      - ٢٧
ــداخل علــ   ــشردات يف ال ــرأة يف أذربيجــان،      امل ــز دور امل ــق بتعزي ــر الرئاســي املتعل ى أســاس األم

 ومـشروع وقـف العنـف ضـد املـرأة،           ،وبرنامج مكافحـة العنـف اليـومي يف اجملتمـع الـدميقراطي           
ــأثري تلــك التــدابري، فــضال عــن أي   ١٠ و ٨ و ٢املــشار إليهــا يف الــصفحات    مــن التقريــر، وت

  .صعوبات تواجه يف جمال التنفيذ
جاء تقدمي معلومات عن أي خطـوات اُتخـذت لكفالـة مـشاركة النـساء املـشردات                 الر  - ٢٨

ــهن يف ختطــيط      ــاد توطين ــاليت ينتظــرن أن ُيع ــداخل ال ــاكن يف ال ــز   أم ــصميم وجتهي ــوطني، وت الت
الــيت قــدمها ممثــل األمــني العــام بــشأن واملــستوطنات اجلديــدة وتنفيــذ التوصــيات املتعلقــة بــذلك 

الرجــاء اإلشــارة، ). ٦٤، الفقــرة A/HRC/8/6/Add.2(لــداخل ايف لمــشردين لحقــوق اإلنــسان 
  .، سومغايت وغانغاباكوبوجه خاص إىل اجلهود املبذولة يف هذا الصدد يف 

  الزواج واحلياة األسرية
الرجاء تقدمي معلومات مستكملة عن حالة التعديل املقترح على قانون األسـرة املتعلـق                - ٢٩

الرجــاء تقــدمي بيانــات إضــافية عــن فحــوى      . أة والرجــلاملــربــني  ســن الــزواج  يفباملــساواة 
  .الفحص الطيب قبل الزواج، والغرض من تلك املقترحاتبإلزامية إجراء املقترحات املتعلقة 
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 إىل الدولـــة الطـــرف يف تعليقاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة     هاوتقـــرر اللجنـــة تأكيـــد طلبـــ     - ٣٠
 عامـا   ١٨لـيت تـشمل الفتيـات دون سـن          زويدها ببيانات عن الزجيـات ا     واملتعلق بت ) ٣٠ الفقرة(

  .ومبعلومات عن الزجيات الدينية والتقليدية، مبا يف ذلك مركزها القانوين
  


