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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 أذربيجان: تعليقات ختامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 ذربيجـــانأل الثـــاين والثالـــث نيالـــدورياجلـــامع للتقريـــرين نظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر  - ١
(CEDAW/C/AZE/2-3) ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٣ املعقـــودتني يف ٧٦٦ و ٧٦٥ يف جلـــستيها

ا واألسـئلة   ــالقـضاي رد قائمة   ــوت). CEDAW/C/SR.766 و CEDAW/C/SR.765ر  ـانظ (٢٠٠٧
ي الوثيقــة ــــوتــرد ردود أذربيجــان ف ، CEDAW/C/AZE/Q/3 يف الوثيقــةاملقدمــة مــن اللجنــة   
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 مقدمة  
 الثـاين   نيالـدوري اجلـامع للتقريـرين     تقريرهـا   لتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف         - ٢

 بعــني االعتبــار أخــذوالثالــث، الــذي التــزم باملبــادئ التوجيهيــة للجنــة بــشأن إعــداد التقــارير، و 
ه مـن ردود كتابيـة      وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملـا قدمتـ        . التعليقات اخلتامية السابقة للجنة   

علــى قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت أثارهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، وللعــرض الــشفوي  
لتطـورات األخـرية يف تنفيـذ االتفاقيـة يف     لذين عرضـا بإسـهاب ل  واملعلومات الكتابية اإلضافية ال   

فيـذ االتفاقيـة، غـري      سياسـية لتن  ملا تتحلى به من إرادة      وتشيد اللجنة بالدولة الطرف     . أذربيجان
 قــضاياأهنـا تعــرب عـن أســفها لعـدم قــدرة الوفـد علــى اإلجابـة بــصورة وافيـة علــى عـدد مــن ال       

 .واألسئلة اليت طرحتها اللجنة

 رفيـع املـستوى برئاسـة رئـيس اللجنـة           اوتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرسـاهلا وفـد         - ٣
وتعــرب . ن خمتلــف الــوزاراتمــضــم متخصــصني احلكوميــة لــشؤون األســرة واملــرأة والطفــل، 

 .اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
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وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة    - ٤
 .٢٠٠١يونيه /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف حزيران

 
 اجلوانب االجيابية  

الـيت  قـوانني  طائفـة مـن ال  سنته يف اآلونة األخرية من ملا ين اللجنة على الدولة الطرف     تث - ٥
ملا حققتـه مـن امتثـال    ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وتشجيع املساواة بني اجلنسني، و       

قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف اعتمــاد وترحــب بوجــه خــاص ب .اللتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة
، ٢٠٠٥يونيـه   /يف حزيـران  باألشخاص  االجتّار  مكافحة  ، وقانون   ٢٠٠٦تشرين األول   /أكتوبر

 .اإليدز/وقانون منع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

املرأة عــن لنــهوض بــالوطنيــة لاألجهــزة وترحــب اللجنــة جبهــود الدولــة الطــرف لتعزيــز  - ٦
ــشاء طريـــق  ــام   إنـ ــرأة عـ ــضايا املـ ــة بقـ ــة املعنيـ ــة احلكوميـ ــا يف ، والـــيت ١٩٩٨اللجنـ تغـــري امسهـ

اللجنـة احلكوميـة لـشؤون األسـرة واملـرأة والطفـل، وحيمـل رئيـسها مـا يعـادل                    إىل   ٢٠٠٦ عام
مـصلحة   يف كـل  اجلنـسني متـايز  وترحـب أيـضا بإنـشاء نقـاط اتـصال بـشأن سياسـة         . رتبة وزير 
لدولـة الطـرف    بااللجنة  تشيد  كما  . قضايا املرأة املتعلقة ب  لرصد تنفيذ سياسة احلكومة      يةحكوم

، الـذي تترأسـه امـرأة حاليـا،         ٢٠٠١عام  ) أمني املظامل (مكتب مفوض حقوق اإلنسان     إلنشاء  
 .وتعيني مستشار خاص بشأن املساواة بني اجلنسني يف مكتب أمني املظامل

للفتـرة  خطة العمل الوطنيـة بـشأن قـضايا املـرأة           العتماد  وتشيد اللجنة بالدولة الطرف      - ٧
للفتــرة د مــشروع خطــة العمــل الوطنيــة بــشأن قــضايا األســرة واملــرأة  ، وإعــدا٢٠٠٥-٢٠٠٠
٢٠١٠-٢٠٠٧. 

 
 والتوصياتاملثرية للقلق االت الرئيسية اجمل  

بينما تـشري اللجنـة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع                     - ٨
 التعليقـات اخلتاميـة    أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه     ىأحكام االتفاقية، فإهنـا تـر     

تتطلب اهتماما ذا أولويـة مـن الدولـة الطـرف مـن اآلن وإىل حـني تقـدمي التقريـر الـدوري                       
وبناء علـى ذلـك، هتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تركـز علـى تلـك اجملـاالت يف                       . املقبل

أنــشطة التنفيــذ الــيت تــضطلع هبــا، وأن تبلــغ عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة يف    
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع        . قريرها الدوري املقبل  ت

 .الوزارات املعنية وإىل الربملان هبدف كفالة تنفيذها الكامل

ويساور اللجنة القلق من أن التقريـر مل يتـضمن بيانـات دقيقـة وموثوقـة مبوبـة حـسب                 - ٩
لة الرجـل، كـي تـتمكن مـن الوصـول إىل فهـم شـامل                اجلنس، ومعلومات تقارن حالة املرأة حبا     
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ــ املــصادفة ة، واالجتاهــات التفاقيــق بكافــة املنــاطق الــيت تغطيهــا ا ـة فيمــا يتعلـــة املــرأة احلاليـــحلال
عدم وجود هذه البيانات املفـصلة، أو توافرهـا         ألن  وتشعر اللجنة بالقلق كذلك     . رور الزمن ــمب

 تــصميم سياســات عنــدالدولــة الطــرف نفــسها بــشكل حمــدود، قــد يــشكل أيــضا عائقــا أمــام   
 رصد فعالية تلك السياسات والربامج فيما يتعلـق بتنفيـذ     عندوبرامج حمددة اهلدف وتنفيذها، و    

 .االتفاقية يف مجيع أرجاء البلد

 علـى وجـه الـسرعة نظامـا شـامال جلمـع           نـشئ الدولـة الطـرف أن ت     ب اللجنـة    يبوهت - ١٠
بـع  تتَّتشملها االتفاقيـة لكـي تقـّيم الوضـع الفعلـي للمـرأة و             البيانات يف مجيع اجملاالت اليت ت     

الدولة الطرف أن ترصد، من خالل مؤشرات قابلة    ب يبكما هت . االجتاهات على مر الزمن   
وتـدعو  . للقياس، أثـر التـدابري املتخـذة والتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق املـساواة الفعليـة للمـرأة                    

ب االقتضاء، على املساعدة التقنية الدولية      الدولة الطرف إىل أن تسعى إىل احلصول، حس       
وتـشجع الدولـة الطـرف علـى اسـتخدام          . وحتليلـها مجع البيانـات    النهوض جبهود   من أجل   

هــذه البيانــات واملؤشــرات يف صــياغة القــوانني والــسياسات والــربامج الراميــة إىل التنفيــذ   
ا املقبــل بيانــات وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تــضمن تقريرهــ . الفعــال لالتفاقيــة

إحصائية وحتليالت مبوبة حسب اجلنس وحسب املناطق، احلـضرية والريفيـة، فيمـا يتعلـق                
بأحكام االتفاقية، حبيث تشري إىل أثر التـدابري املتخـذة والنتـائج احملققـة يف التطبيـق العملـي                   

 .للمساواة الفعلية للمرأة

ــة والربو     - ١١ ــام االتفاقي ــق ألن أحك ــة القل ــساور اللجن ــاري والتوصــيات   وي توكــول االختي
القـضاة واحملـامني واملـدعني العــامني،    بقـدر كــاف، وخاصـة بـني    معروفـة  ليـست  ة للجنـة  ـالعامـ 

وتأســف اللجنــة لعــدم تــوفر معلومــات بــشأن أي قــرارات تــصدرها    . ولــدى النــساء أنفــسهن 
 .بيجانلنظام التشريعي يف أذرال يتجزأ من ا رغم أهنا جزء ،إىل االتفاقيةوتشري احملاكم 

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تتخـذ تـدابري إضـافية لنـشر معلومـات عـن                      - ١٢
ــة       ــاري والتوصــيات العام ــا يف الربوتوكــول االختي ــصوص عليه ــة واإلجــراءات املن االتفاقي

تنفـذ بـرامج مـن أجـل املـدعني العـامني والقـضاة وأمنـاء املظـامل                  أن  الصادرة عـن اللجنـة، و     
وتوصـي باالضـطالع حبمـالت متواصـلة للتوعيـة          . جوانـب االتفاقيـة   واحملامني تغطـي مجيـع      

وحمو األمية القانونية تستهدف النساء وخباصـة الريفيـات منـهن واملنظمـات غـري احلكوميـة                 
إجـراءات  ممـا هـو متـاح مـن         املعنية بقـضايا املـرأة وذلـك لتـشجيع النـساء علـى االسـتفادة                

 ومتكينـهن  ،املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة   قانونية وسبل انتصاف يف حالـة انتـهاك حقـوقهن         
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف أيـضا علـى أن ترصـد نتـائج هـذه اجلهـود، وأن                   . من ذلك 

تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل إحـصاءات مفـصلة عـن اسـتخدام املـرأة للنظـام القـانوين                    
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واالجتاهـات  للحصول علـى اإلنـصاف مـن التمييـز يف مجيـع اجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة،                   
 .مع مرور الزمناملصادفة 

وبينما ترحب اللجنة بقانون املساواة بني اجلنسني املعتمد مؤخرا، يساورها القلـق مـن               - ١٣
 تــرى الدولــة الطــرف، رغــم ذلــك، أهنــا غــري الــيتتمييزيــة الحكــام بعــض األأن القــانون يــشمل 

ملفهــومي املــساواة مــا يبــدو، احملــدود، فيفهــم الدولــة الطــرف مــن واللجنــة قلقــة أيــضا . متييزيــة
 .ضد املرأةللتمييز حظر مباشر وغري مباشر ما تضمنته االتفاقية من الرمسية والفعلية، و

 الطرف أن تراجع قانوهنا املتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني            ةوتطلب اللجنة إىل الدول    - ١٤
بالنـسبة   الـزواج    وأن تنظر يف إلغاء ما ينطوي عليه من أحكام متييزية، من قبيل تبـاين سـن               

 مــن ١لرجــل واملــرأة، وأن تكفــل إدراج تعريــف للتمييــز يف القــانون يتماشــى مــع املــادة   ل
االتفاقيــة، مبــا يــشمل التمييــز املباشــر وغــري املباشــر معــا ويغطــي أيــضا أفعــال التمييــز الــيت   

حتــث الدولــة الطــرف علــى  و. ٢ترتكبــها اجلهــات الفاعلــة العامــة واخلاصــة وفقــا للمــادة   
لقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وكفالـة املـساواة القانونيـة                لالع مبا يلزم من تدابري      االضط

وتــشجع الدولــة . بــني املــرأة والرجــل متــشيا مــع االتفاقيــة  ) لموســةامل(والفعليــة ) الرمسيــة(
ة الـوارد يف  لموسـ فهوم املساواة املمبالطرف على إذكاء الوعي بطبيعة التمييز غري املباشر و   

وهتيـب  . القـضائي وعامـة النـاس   اجلهـاز   أوساط املسؤولني احلكوميني وموظفي  االتفاقية يف 
رصــد تــأثري القــوانني والــسياسات وخطــط العمــل، باســتخدام   تأيــضا بالدولــة الطــرف أن 

مؤشرات قابلـة للقيـاس، وأن تقـيم مـا حيـرز مـن تقـدم صـوب التحقيـق العملـي للمـساواة                  
 . بني املرأة والرجلامللموسة

ــة     ومــا فتــئ  - ١٥ ــسلطة األبوي ــة إزاء اســتمرار املواقــف القائمــة علــى ال القلــق يــساور اللجن
ــة الراســخة   دور املــرأة والرجــل ومــسؤولياهتما يف األســرة واجملتمــع يف   بــشأن واألفكــار النمطي

علـى اخليـارات التعليميـة    نظـرا ملـا لـذلك مـن انعكـاس      سيما يف املناطق الريفية،     أذربيجان، وال 
مـستوى مـشاركتها يف   اخنفـاض  ، وعلـى وضـعها يف سـوق العمـل، وعلـى        املطروحة أمام املـرأة   

ويساور اللجنة القلق إزاء اسـتمرار األفكـار النمطيـة الـواردة يف             . احلياة السياسية واحلياة العامة   
 . الكتب املدرسية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها يف سبيل القضاء علـى األفكـار               - ١٦
 والراسخة اليت تنطوي علـى التمييـز ضـد املـرأة، وعلـى اسـتنهاض مجيـع                  النمطية املستمرة 
إحداث تغيري ثقايف يكفل االحترام التـام حلقـوق         للقيام بإجراءات من شأهنا     شرائح اجملتمع   

كما حتث الدولة الطرف على نشر معلومات . املرأة وكرامتها على حنو متكافئ مع الرجل
يمـي، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التثقيـف يف جمـال حقـوق         االتفاقية من خالل النظام التعل   عن  
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اإلنسان والتدريب على الوعي باألمور اجلنسانية، من أجل تغيري اآلراء واملواقف النمطيـة             
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز تـدريب              .  املـرأة والرجـل    أدوارالقائمة بشأن   

 الكتـب املدرسـية مـن أجـل القـضاء        هيئة التدريس يف أمور املساواة بني اجلنسني وأن تنقح        
وهتيب بالدولة الطرف أن تشجع على إدخال مزيـد         . على األفكار النمطية بشأن اجلنسني    

من التنويع يف اخليـارات التعليميـة املتاحـة للفتيـان والفتيـات، وحتـث الدولـة الطـرف علـى           
ت والنـساء  التشجيع على فـتح حـوار عـام بـشأن اخليـارات التعليميـة الـيت تعتمـدها الفتيـا                   

النـساء  باسـتهداف  وتوصـي  . الحقا من فرص وحظـوظ يف سـوق العمـل          عليهايترتب   وما
محالت التوعية، وبتشجيع وسائط اإلعالم علـى تـرويج صـور         على حد سواء يف      والرجال

. ني اخلاص والعام  انإجيابية عن املرأة وعن تكافؤ وضع املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف امليد          
 إىل استهداف املناطق الريفية على وجه اخلصوص عند تنفيذ          الطرفدولة  وتدعو اللجنة ال  

 .التدابري، وإىل رصد تأثريها وتقييمه على حنو منتظمتلك 

. ومــا بــرح القلــق يــساور اللجنــة إزاء تفــشي ممارســة العنــف ضــد املــرأة يف أذربيجــان   - ١٧
القلق إزاء  ا تـشعر بـ    ، فإهنـ  العنف املـرتيل  املتعلـق بـ   اللجنة صـوغ مـشروع القـانون        وبينما تالحظ   

ويــساور اللجنــة . اعتمــاده وغيــاب املعلومــات بــشأن نطاقــه ومــضمونهالــيت شــابت  اتريالتــأخ
 .تصاب الوارد يف القانون اجلنائيالقلق كذلك إزاء التعريف احلايل لالغ

 علـى التعجيـل بـسن مـشروع القـانون بـشأن العنـف               الطرفوحتث اللجنة الدولة     - ١٨
فالـة إدراج حكـم يف صـلبه يـنص علـى مقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم، وعلـى                    املرتيل، وعلى ك  

متكني الضحايا من احلصول على خدمات العدالة بـشكل كـاف إضـافة إىل تـدابري احلمايـة                  
وتطلـب إىل الدولــة الطـرف أن تعــّرف بـه علــى نطـاق واســع يف أوســاط     . وإعـادة التأهيــل 

للجنـة بالدولـة الطـرف أن تكفـل تـوفري           وهتيـب ا  . املوظفني احلكوميني واجملتمـع بوجـه عـام       
، مبـن    املـرتيل  سبل االنتصاف واحلماية الفوريـة جلميـع النـساء الالئـي يقعـن ضـحايا للعنـف                

، مبا يف ذلـك إصـدار أوامـر احلمايـة،        داخليا فيهن النساء الريفيات والالجئات والنازحات    
وتـدعو  . ساعدة القانونيـة  وتوفري أماكن اإليـواء اآلمنـة بأعـداد كافيـة، إضـافة إىل تـوفري املـ                

ــة املــسؤولني احلكــوميني، وخباصــة موظفــو إنفــاذ القــانون      ــة توعي ــة الطــرف إىل كفال الدول
والسلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية واألخصائيون االجتماعيون، توعية تامة جبميع          

لـى   من أجـل التـصدي هلـا ع        الواجبة التطبيق أشكال العنف ضد املرأة وباألحكام القانونية       
وحتث الدولة الطرف على إجراء حبوث عن مدى انتشار مجيع أشـكال العنـف              . حنو مالئم 

ل شـامل  ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وأسباهبا وعواقبها، لكي تتخذ أساسـا لتـدخّ       
وموجــه، وعلــى إدراج نتــائج تلــك البحــوث وأثــر إجــراءات املتابعــة املتخــذة يف تقريرهــا    

عو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل كفالة جتـرمي تعريـف االغتـصاب يف              وتد. الدوري املقبل 
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القانون اجلنائي ألي فعل جنـسي يرتكـب ضـد شـخص دون رضـاه، مبـا يف ذلـك يف حالـة                       
 .غياب مقاومة ذلك الفعل

كافحة االجتار بالبـشر، تظـل      ملالدولة الطرف   باجلهود اليت تبذهلا    ترحب اللجنة   فيما   و  - ١٩
رار االجتار بالنساء والفتيـات واسـتغالل البغـاء، وإزاء غيـاب التـدابري الراميـة إىل                 قلقة إزاء استم  

 .إعادة تأهيل النساء الالئي وقعن ضحايا لالجتار

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تنفـذ خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار                    - ٢٠
ــة االجتــار     ــانون حمارب ــاذ ق ــاال وأن تكفــل إنف ــذا فع ــشر تنفي ــاذا كــامال،  بالب  باألشــخاص إنف

وتوصـي اللجنـة بـأن تعـاجل        . سيما عـن طريـق مقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم بـشكل فعـال               وال
الدولة الطرف السبب اجلذري لالجتار بالبـشر مـن خـالل زيـادة جهودهـا لتحـسني احلالـة                   
 االقتصادية للمرأة مبا يفضي إىل القـضاء علـى ضـعفها إزاء االسـتغالل واالجتـار يف البـشر،       
واختاذ ما يلزم من تدابري إلعادة تأهيـل النـساء والفتيـات مـن ضـحايا االسـتغالل واالجتـار                    

وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطـرف إىل اختـاذ مجيـع التـدابري املالئمـة            . وإدماجهن يف اجملتمع  
 .البلدمن أجل قمع استغالل البغاء يف 

 القلـق يـساورها إزاء      فـإن خـرية،   ومع ترحيب اللجنة مبا أحـرز مـن تقـدم يف اآلونـة األ              - ٢١
اخنفاض مستوى مشاركة املرأة يف احليـاة العامـة ويف احليـاة الـسياسية ويف مواقـع صـنع القـرار،             
ــك، ومنــها املواقــف          ــباب الكامنــة وراء ذل ــوات ملموســة ملعاجلــة األس ــدم اختــاذ خط وإزاء ع

 .االجتماعية والثقافية السائدة

تـدابري ملموسـة لزيـادة عـدد النـساء يف            اختـاذ    على اللجنة الدولة الطرف     وتشجع - ٢٢
احمللــي ويف الربملــان واألحــزاب   /ســيما علــى املــستوى البلــدي    مواقــع اختــاذ القــرار، وال  

وتوصــي بــأن تــستخدم الدولــة الطــرف     . واخلدمــة املدنيــة  اجلهــاز القــضائي   الــسياسية و
التــدابري اخلاصــة ب ، املتعلقــةتفاقيــةال مــن ا٤ مــن املــادة ١اســتخداما فعــاال أحكــام الفقــرة  

 للجنة، وأن تـضع أهـدافا وجـداول زمنيـة ملموسـة للتعجيـل           ٢٥ والتوصية العامة    ،املؤقتة
وتـدعو  . مـستوياهتما ميـع   يف احليـاتني العامـة والـسياسية جب        متكافئ   على حنو مبشاركة املرأة   

 .ر الوقتالدولة الطرف إىل رصد اآلثار اليت ختلفها التدابري املتخذة والنتائج احملققة مبرو

 القلق يساور اللجنة إزاء الفصل املهين بـني النـساء والرجـال يف سـوق العمـل             ال يزال و  - ٢٣
يـساور اللجنـة القلـق إزاء مـا ينطـوي عليـه قـانون               كمـا   . وفجوة األجور بـني النـساء والرجـال       

املـرأة  إزاء مبالغـا فيـه    املرأة، حيث يبدو أنه يسلك هنجـا محائيـا    علىمن أثر سليب حمتمل     العمل  
ـــا أُبوصــفها  ــد مــن مث فرصــها االقتــصادية يف عــدد مــن اجملــاالت   مًـّ ــة عــن  . ويقي وتعــرب اللجن
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األسف لعدم توفري معلومات عن املصارف اليت تقدم قروضا واعتمادات للمؤسسات الـصغرية             
 .  السابقةرحبت هبا يف تعليقاهتا اخلتاميةقد  واليت كانت اللجنة ،اليت تديرها نساء

لقـــضاء علـــى الفـــصل املهـــين بنوعيـــه األفقـــي  لصـــي اللجنـــة بتعزيـــز اجلهـــود وتو  - ٢٤
والعمودي، واختـاذ التـدابري مـن أجـل تـضييق الفجـوة يف األجـور الـيت تفـصل بـني النـساء                        
والرجال ورأهبا، باستخدام نظم لتقييم الوظائف يف القطاع العام ترتبط بزيـادة األجـور يف               

 الدولة الطرف إدخال أحكام      إىل  اللجنة تطلبو. رأةالقطاعات اليت تكون الغلبة فيها للم     
وتطلــب أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن  . القيمــةيف بــشأن تــساوي األجــر للعمــل املتــساوي  

ملـرأة يف سـوق العمـل، وأن جتـري          تستعرض وحتلـل بدقـة تـأثري قـانون العمـل علـى فـرص ا               
ع علـى تقاسـم     يلـزم مـن تعـديالت لكفالـة صـحة مجيـع العـاملني وسـالمتهم، وأن تـشج                   ما

املسؤوليات األسرية بني النـساء والرجـال، وأن تـساهم يف القـضاء علـى األفكـار النمطيـة                   
ــالتمييز ضــد املــرأة   ــة املــشوبة ب ــة الطــرف إىل أن تــضّمن  . واملواقــف التقليدي وتــدعو الدول

 . وعما اختذته من إجراءات ذات صلةليالتتقريرها القادم معلومات عن تلك التح

لوفـاة النفاسـية   جنة عن قلقها إزاء عـدم اسـتخدام الدولـة الطـرف لتعريـٍف ل       وتعرب الل  - ٢٥
يف الدولــة الطـرف    رمبـا تـُـخطــئ   ،ملنظمـة الـصحة العامليـة، ولـذلك    ـوحــد  يتفق مع التعريـف امل   

إزاء االفتقـار إىل منـهجيات      أيـضا   وتعـرب اللجنـة عـن القلـق         . نسبـة الوفيات النفاسيـة  حساب  
 كذلك لــعدم    قلقبالاللجنة  تشعـر  و. ليل البيانات املتعلقة باألمومـة املأمونـة    دة جلمع وحت  ـَّـوحـُـم

عـدم توفــر جمموعـة شـاملة        ألساسـية والحتمــال     احلمل يف قائمــة العقـاقري ا      إدراج وسائل منـع    
 .من وسائل منع احلمل للنساء

ية كـي  وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة من منظمة الصحة العامل           - ٢٦
تتبنـى تعريفها للوفيات النفاسية وتـتخذ خطوات لتوحيد منهجيات مجع وحـساب وتقيــيم          

. البيانات من أجـل مواصـلة رصــد وتقيــيم اخلـدمات الـصحيــة يف جمــال األمومــة املأمونـة                 
توصـي اللجنة الدولة الطـرف بتوسـيــع نطـاق جمموعـة وسائــل منــع احلمـل الـشاملة                    كما

 .ـاءوتوفريها للنس

ــق     - ٢٧ ــن القلـ ــة عـ ـــرب اللجنـ ـــر ورداءة  وتعـ ــشـي الفقـ ــة  ألن تفـ ــاع االجتماعيـ  -األوضـ
لتميــيز  ااالقتصادية يف البلـد مـن بـني العوامـل الـيت تـؤدي إىل انتـهاك حقـوق اإلنـسان للمـرأة و                     

ســيما النــساء  وتعــرب اللجنــة عـن قلقهــا بــصفـة خاصـة إزاء حالــة املــرأة الريفيـة، وال   . هــا ضـد
انعـدام  ـرة و ـِــ طـَـبأوضــاع معيـشية خ    اليت تـتسـم   يف املناطق اجلبليـة واملناطق املرتفعـة،       قيمـاتامل

ــة االســتفادة مــن خــدمات   ــة الــصحية والتعلــيم و إمكاني ــة والرعاي  يةتــسهيالت االئتمـــانالالعدال
 .واخلدمات اجملتمعية
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اجلنـسني عنـصـرا   وحتــث اللجنة الدولة الطرف على أن جتعـل تعزيز املـسـاواة بـني        - ٢٨
سـيما تلـك الراميـة إىل ختفيــف          صرحيـا من عناصر خططها وسياساهتا اإلمنائيـة الوطنية وال       

ــستدامة   ــة امل ـــي    . حـــدة الفقــر وحتقيــق التنمي ــة الطــرف علــى أن تول ـــة الدول وحتـــث اللجن
سـيما املقيمـات منهــن يف املنـاطق       االهتمام بصفة خاصة الحتياجات النساء الريفيات، وال      

ــرارات        ــاذ الق ــات اخت ــشاركتهن يف عملي ــضمـن م ــى أن ت ـــة، وعل ـــاطق املرتفع ــة واملن اجلبلي
وتزويدهـن بإمكانية االستفادة الكاملة مـن خـدمات العدالـة والتعلـيم واخلـدمات الـصحية        

كمـا حتـــث اللجنــة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ التـدابري املالئمــة                  . والتسهيالت االئتمانيـة 
. أشــكال التميـيـــز ضــد املــرأة فيمــا يتــصل مبلكيــة األراضــي ووراثتهـــا للقــضاء علــى مجيــع 

وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تؤكـد حقوق اإلنسان للمرأة يف مجيع برامج التعاون              
اإلمنائي مع املنظمات الدولية ومقدمـي املعونة الثنائيــة كـي يتـسنـى هلـا أن تعـاجل األسـباب                   

يـيز ضـد املرأة، مبا يف ذلك األسباب اليت تؤثـر على النـساء يف             االجتماعية االقتصادية للتم  
 .املناطق الريفية، من خالل مجيع مصادر الدعم املتوفـرة

قـوق  املـساواة يف احل تكفـل  ـات ظ اللجنـة مع القلق أنـه بالرغم مـن أن التـشريع    ـالحتـو - ٢٩
يزال التميــيز ضـد      ت األسرية، ال  لنساء والرجال يف املسائل ذات الصلة بالزواج والعالقا       بيــن ا 

ـــن اجملــالني، وميكـــن  ، مــن حيــث املمارســة، يف   علــى نطــاق واســـع املــرأة قائمــا ومنتــشـرا  هذي
وتعــرب . غــري املــسجـلةالزجيـــات الدينيـــة مجلــة أمـــور أخــرى، يف اســتمرار مــشاهدتـه، ضمـــن 

نــة، الـذي قـد يـنخفض     س ١٧إزاء ســن الزواج القـانوين للفتيـات وهـو    أيضا اللجنة عن القلق   
 .مـمـا يشجـع علـى الزواج املبكــرة يف حاالت معينـة ـسن

وتطـلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تنفـذ تدابري يف جمـال إذكــاء الوعــي ترمــي                  - ٣٠
إىل حتقيق املساواة بني النساء والرجال فيمـا يتـصل بــالزواج والعالقـات األسـرية حـسبما                   

وتدعــو اللجنــة الدولـة    .  للجنة٢١من االتفاقية والتوصية العامة      ١٦ تطالب بذلك املادة  
وحتــث  . الطرف أيضا إلـى أن تضمـن تسجيل مجيع حاالت الزواج علـى النحـو الـصحيح              

 سـنة، وفقـا     ١٨اللجنة الدولة الطرف علـى أن ترفــع الـسـن القانونيـة الدنيــا للـزواج إىل                  
وتطلــب .  مــن االتفاقيــة١٦، مــن املــادة ٢ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والفقــرة ١ للمــادة

اللجنة من الدولة الطرف أيضـا أن تـُــضمـِّـن تقريرهـا التـايل معلومـات عـن حـاالت زواج                   
يتجـاوزن الثامنة عشـرة يف أذربيجـان وعـن حـاالت الـزواج الدينــي أو       الفتيات الـالتـي مل  

علـى مــر الزمــن، والوضــع        يف ذلك مـدى انتـشار تلـك احلـاالت واجتاهاهتـا              التقليدي، مبا 
 .القانونـي هلــا
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حل مشاكل الالجئني واملـشردين     كومـي لـ ربنامج احل الب ب ـرحتوبالرغم من أن اللجنة      - ٣١
ــا     داخليــ ـا، فإهنـــا تالحـــظ مــع القلــق أن وضــع النــساء والفتيــات الالجئــات واملــشردات داخلي

مكانيــة حــصوهلن علــى التعلــيم  ســيما فيمــا يتعلــق بإ واليــزال يتــسم بالــضعف والتهميـــش،   ال
 .ة واإلسكانيـالصحالرعايـة والعمالة و

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تنفـــذ تــدابري موجهـــة مـــن أجـــل النــساء      - ٣٢
والفتيات الالجئات واملشردات داخليـا، يف إطار جـداول زمنيـة حمـددة، لتحـسني إمكانيـة            

حيـة واإلســكان وأن تـــرصد تنفيــذ تلــك  حــصوهلن علــى التعلــيم والعمالــة والرعايـــة الــص  
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعد تقريـرا عن النتائج اليت تتحقق بـصدد     . التدابـيـر

 .حتسني حالة هذه الفئـات من النساء والفتيات يف تقريرها الدوري املقبــل

 وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبـــل، يف أقـــرب وقــت ممكــن، تعــديل    - ٣٣
 . من االتفاقية، املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم على النحـو األوىف، لـــدى تنفيـذها                - ٣٤
اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، إعالن ومنهـاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة،            

 .ـدرج معلومات عن ذلك فـي تقريرها الدوري املقبـلوتطلب إىل الدولة الطرف أن تـُ

بـد من تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو تــام وفعـال مـن                وتؤكد اللجنة أيضـا على أنـه ال      - ٣٥
ــة   ــة لأللفي ـــة الطــرف إىل أن تدمـــج   . أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائي ـــة الدول وتـدعـــو اللجن

أحكام االتفاقيـة بـصورة صـرحية يف مجيـع          منظـورا يراعي املساواة بني اجلنسني وأن تراعـي        
جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب مـن الدولة الطرف أن تــورد              

 .معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

وتـالحـظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بصكوك حقوق اإلنسان السبعة الدولية  - ٣٦
متتع النساء حبقوق اإلنسان اخلاصــة بـهــن وباحلريـات األساسـية يف مجيـع          يعزز   )١(الرئيسية

 .مناحـي احليــاة

وتطلــب اللجنــة نــشـر هـــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف أذربيجــان     - ٣٧
لتوعيـة سكاهنا، وخاصـة املسؤولون احلكوميـون والـسـاســة والربملـانيون ومنظمــات املـرأة              

__________ 
حلقوق املدنيــة ماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــابــاحلقوق االقتــصادية واالجتاخلــاص العهــد الــدويل  )١( 

يــة القــضاء علــى مجيــع العنــصـري، واتفاقلقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز االتفاقيــة الدوليــة لوالــسياسية، و
أو القاســية أو العقوبـــة ضــروب املعاملــة غيـــره مــن واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وأشــكال التميـــيز صــد املــرأة، 

حماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد    االتفاقية الدولية لـ  واتفاقية حقوق الطفل و   ،  الالإنسانية أو املهينة  
 .أسرهم
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نــسان، بــاخلطوات الــيت اختــذت لــضمان املــساواة القانونيــة والفعليـــة ومنظمــات حقــوق اإل
وتـشجع اللجنـة الدولـة      . للمـرأة، فضـال عـن اخلطـوات األخـرى املطلوبـة يف هـذا الـصدد              

الطـرف، بــصفة خاصـة، علــى أن تعقـد منتــدى عامــا مبــشاركة مجيـع األطــراف الفاعلــة يف      
ــة، فــضـال عــن اجملتمــع املــدين ملناقــشة طريقـــ    ــر ومــضمون التعليقــات  الدول ة عــرض التقري

ــة الطــرف أن تواصــل النــشـر، علــى نطــاق واســـع،     . اخلتاميــة وتطلــب اللجنــة مـــن الدول
سيما بيـن أوسـاط منظمات املرأة ومنظمات حقـوق اإلنـسان، لالتفاقيــة وبروتوكوهلـا               وال

ــدو     ـــائج ال ــة، وإعــالن ومنهـــاج عمــل بــيجني ونت ــاري، والتوصــيات العامــة للجن رة االختي
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”االستثنائيـة الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة، املعنونـة           

 .“ والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشريناجلنسني

وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن ترد علـى الـشواغل املـُــعرب عنـها يف هــذه                - ٣٨
 مــن االتفاقيــة، ١٨ملقبــل املقــدم مبوجــب املــادة  التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري ا 

 .٢٠٠٨أغسطس /واملقرر تقدميه يف آب

 


