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تولت السيدة ديريام، املقررة، رئاسة اللجنة يف غياب         
 .السيدة سيمونوفتش

 .٠٥/١٠وافتتحت اجللسة الساعة  

ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث       
ــان  ــن أذربيجــــ ــدم مــــ ؛ CEDAW/C/AZE/2-3( املقــــ

CEDAW/C/AZE/Q/3 و Add.1( 

ــس   - ١ ــوة رئي ــى دع ــاء عل ــد   ةبن ــة، أخــذ أعــضاء وف  اللجن
 .أذربيجان أماكنهم من طاولة اللجنة

قالت مقدمـة   ): أذربيجان (ة هجران حسينوفا  السيد - ٢
التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث ألذربيجـان             

)CEDAW/C/AZE/2-3(   تزال ملتزمة التزامـا     ، إن أذربيجان ال
ــذ  ــا بتنفي ــة تام ــيريات    .االتفاقي ــران املوحــدان التغ ــورد التقري وي

ــيت حــــ     ــسياسات الــ ــة بالــ ــة واملتعلقــ ــة واهليكليــ دثت القانونيــ
حكومــة للاحلاليــة ولويــات األومــن . يلتقــدمي التقريــر األّو منــذ

زيل واالجتــار ـمعاجلــة املــسائل األكثــر صــعوبة مثــل العنــف املنــ  
ــساء ــسياسات   . بالنـ ــود علـــى الـ ــذه اجلهـ ــاح هـ ــد جنـ وال يعتمـ

لـــسليمة فقـــط بـــل أيـــضا علـــى التغـــيريات  اوالتـــدابري الوطنيـــة
ن ي التقريـــرأعـــّدوقـــد . الطويلـــة األجـــل يف الثقافـــة واملواقـــف 

ــة احل، بــشكل رئيــسي،نياملوحــد ــة اللجن ــة بقــضايا كومي  املعني
ــرأة  ــباط  -امل ــدت تــسميتها يف ش ــر / أعي  باللجنــة ٢٠٠٦فرباي

 مـع مـشاركة عـدد    - لقضايا األسرة واملرأة والطفـل   احلكومية
واملنظمــات غــري احلكوميــة ومؤســسات احلكومــة مــن وزارات 

املنظمــات عــاون مــع   ملتزمــة بالتكوميــةواللجنــة احل. أخــرى
احلكوميـــة املعنيـــة بـــاملرأة يف اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا لتنفيـــذ  غـــري

 .االتفاقية

زاع ـوقد متيزت الفترة املشمولة بـالتقرير باسـتمرار النـ          - ٣
ــالفترة   اإلقليمي مع أرمينيا والعديد من املشاكل  ــة بـــ املرتبطـــ

وقــد ســامهت تلــك العوامــل يف التــأخر يف تقــدمي      . االنتقاليــة
مت نسخة منقحة مـن التقريـرين،   وقد قدّ . ريرين املوحدين التق
ذين مت فيهمـــا تـــصحيح عـــدد مـــن األخطـــاء، إىل أعـــضاء  لـــال

 .اللجنة

ــات     - ٤ ــساوية واحلري ويف أذربيجــان، تكفــل احلقــوق املت
 للجميــع، وحيظــر فــرض أي قيــود علــى ممارســة هــذه احلقــوق  

يتم تعريـف مفهـوم    ومع ذلك، مل  . يكون أساسها نوع اجلنس   
ــرأة ” ــد املـ ــز ضـ ــام  “التمييـ ــه يف النظـ ــارف عليـ  بالـــشكل املتعـ

 بعد اعتماد القـانون املتعلـق باملـساواة         القانوين يف أذربيجان إالّ   
ومبوجب ذلـك   . ٢٠٠٦أكتوبر  /بني اجلنسني يف تشرين األول    

ــوع اجلــنس     ــى أســاس ن ــز عل ــف، مشــل التميي  التحــرش ،التعري
ويغطـي  . والرجـل اجلنسي وعدم املساواة يف املعاملة بني املـرأة         

القــانون اجلديــد، مــن مجلــة أمــور، العالقــات بــني اجلنــسني يف   
ــة     ــري احلكوميــ ــات غــ ــسياسية واملنظمــ ــزاب الــ ــشطة األحــ أنــ

ــشريعات     ــوع اجلــنس للت ــى ن ــائم عل ــل الق ــات والتحلي  .والنقاب
ــد ــوميني       وقـ ــثلني حكـ ــن ممـ ــة مـ ــل مكونـ ــة عمـ ــعت فرقـ وضـ
ــق بقــضايا     وغــري ــة تتعل حكــوميني مــشروع خطــة عمــل وطني
 وقـــدمت إىل جملـــس ٢٠١٠-٢٠٠٧لفتـــرة لســـرة واملـــرأة األ

 .الوزراء

ومـــضت قائلـــة إن هنـــاك العديـــد مـــن القـــوانني الـــيت  - ٥
ففـي  . تضمن احلقوق املتساوية للمرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة          

مكان العمل، على سبيل املثال، أرسى القانون احلق يف األجـر           
ن أحكامـا   كمـا تـضم   . املتساوي لقاء العمـل املتـساوي القيمـة       

إىل معاجلة أي ظلم     بشأن إجازة األبوين ومحاية العمل هتدف 
ــاملرأة فيمــا يتعلــق      ــشأ عــن االحتياجــات اخلاصــة ب ميكــن أن ين

 .باحلمل والوضع ورعاية الطفل
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ــة القائمــة علــى أســاس نــوع   و - ٦ ال تــزال األدوار النمطي
باإلضـافة إىل ذلـك، تعتـرب    . اجلـنس متثـل مـشكلة يف أذربيجـان    

ــرأة ــها العنــف     امل ــف، مــن بين  ضــحية للكــثري مــن أشــكال العن
زيل، وقــد عانــت الكــثريات أيــضا نتيجــة للــصراع علــى       ـاملنــ

وقــد وضــعت احلكومــة برنــامج مجهوريــة  . نــاغورين كارابــاخ
زيل يف جمتمـع دميقراطـي     ـأذربيجان الشامل ملكافحة العنـف املنـ      

وقد متت أيضا معاجلـة قـضايا العنـف         . ٢٠١٥-٢٠٠٦فترة  لل
يل والزواج املبكـر يف الربنـامج احلكـومي بـشأن احلـد مـن               زـاملن

 ومــشروع ٢٠١٥-٢٠٠٦لفتــرة لاملــستدامة  الفقــر والتنميــة 
رة للفتــخطــة العمــل الوطنيــة املعنيــة بقــضايا األســرة واملــرأة       

، انـــضمت أذربيجـــان إىل ٢٠٠٦ويف عـــام . ٢٠١٠-٢٠٠٧
محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف ضد املرأة، مبـا فيهـا العنـف             

 .زيلـاملن

ل االجتــار بالبــشر، وهــو ظــاهرة نــشأت خــالل ويــشكِّ - ٧
، ٢٠٠٤ففــي عــام . الفتــرة االنتقاليــة، مــصدرا رئيــسيا للقلــق  

ــخاص    مت ــار باألشـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــة وطنيـ ــع خطـ ، ويف وضـ
. قّر القانون املتعلق مبكافحـة االجتـار باألشـخاص         أُ ٢٠٠٥ عام

ــب عل    ــاء يف أذربيجــان ويعاق ــة وحتظــر ممارســة البغ ــا بغرام . يه
وخيـــضع التحـــريض علـــى ممارســـة البغـــاء لعقوبـــات مبوجـــب   

 .القانون اجلنائي

وقد نـص املرسـوم الرئاسـي املتعلـق بتطبيـق سياسـات              - ٨
، علــى تــدابري  ٢٠٠٠ الدولــة إزاء املــرأة، الــذي أقــر يف عــام    

. لزيـــادة مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية واحليـــاة العامـــة 
للحد من الفقـر والتنميـة املـستدامة        وكجزء من برنامج الدولة     

، سـيتم إجـراء تقيـيم لتحديـد العقبـات           ٢٠١٥-٢٠٠٦لفترة  ل
الـيت تواجـه زيـادة عـدد النــساء يف مواقـع اختـاذ القـرار وســتعد        
تقارير سنوية بشأن وضع املساواة بني اجلنسني علـى املـستوى           

وفيمـــا يتعلـــق بالتمثيـــل الـــدويل، تـــساهم املوظفـــات . الـــوطين
 .يف املناســـبات واملـــؤمترات الدوليـــة املختلفـــة ارجية بوزارة اخل

فيما يتعلق بقـضايا اجلنـسية، فقـد صـدقت أذربيجـان علـى               أما
 .١٩٩٦اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة يف عام 

ــام يف     - ٩ ــالتعليم، إن جــداول األرق وقالــت فيمــا يتعلــق ب
التقريــر حتتــوى علــى بعــض األخطــاء الــيت مت تــصحيحها يف       

ــة  املعلومــات ا ــدة الــيت قــدمت إىل أعــضاء اللجن وجيــري . جلدي
حاليا اختـاذ تـدابري لتحـسني التثقيـف مبـسائل نـوع اجلـنس مـن                 

والـدورات التدريبيـة    املدرسية  خالل التحليل اجلنساين للكتب     
وقـد مت إنـشاء كراسـي    . بشأن تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين     

ـــجامعي ــل   ـ ــوع اجلــنس قب ــة بن ة  عــدة يف جمــال البحــوث املتعلق
 .سنوات يف مؤسستني من مؤسسات التعليم العايل

وأضافت بأن قانون العمل حيتوي على أحكام خاصة         - ١٠
. تتعلق باحتياجات النساء املتصلة باألمومـة والتزامـات األسـرة       

ــة      ــشأن احلــد مــن الفقــر والتنمي ــة ب ــامج الدول وقــد تــضمن برن
ــستدامة و ــف   ااملـ ــة للتوظيـ ــتراتيجية الدولـ ــرة لسـ -٢٠٠٦لفتـ

 تدابري لتعزيز عمل املرأة ومشاركتها يف عامل األعمـال          ٢٠١٥
ــشاريع       ــة املـ ــال تنميـ ــسني يف جمـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــمان املـ وضـ

 .الصغرية

وقــد مت تــضمني حــق املــرأة يف الرعايــة الــصحية علــى    - ١١
وضـع وتنفيـذ برنـامج       ومت. قدم املساواة مع الرجل يف القانون     

ــتح عــ    ــة، و ف ــصحة اإلجنابي دد مــن مراكــز  لتنظــيم األســرة وال
وفيما يتعلق بالفوائـد    . تنظيم األسرة يف مناطق خمتلفة من البلد      

توجــد قــوانني يف أذربيجــان حتــد  االجتماعيــة واالقتــصادية، ال
ــرأة يف    ــة امل ــن أحقي ــروض واالســتحقاقات    م ــى ق احلــصول عل

 .أو حقها يف املشاركة يف األنشطة الثقافية والرياضيةاألسرية 

املرأة الريفيـة، فقالـت إن اخلـدمات        وانتقلت إىل حالة     - ١٢
ــها يف       ــة عن ــاطق الريفي ــورا يف املن ــل تط ــة أق ــة والطبي االجتماعي
ــا أن تقطـــع مـــسافات بعيـــدة    ــا أحيانـ املـــدن، وإن املـــرأة عليهـ

 الـسياق، جيـري تنفيـذ بـرامج خاصـة         هـذا ويف  . للوصول إليهـا  
 .لتعزيز التنمية يف املناطق اجلبلية
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ــا أذربي  - ١٣ جــان ، مبوجــب الدســتور،  ويتمتــع مجيــع رعاي
املتعلقـة بـأغراض    تلـك    مبـا فيهـا      ،حبقوق متساوية أمام القـانون    

وحيتـوي قـانون األسـرة علـى        . إبرام العقـود وإدارة املمتلكـات     
 هــذه العقــود ليــست إجباريــة،  .الــزواج أحكــام تتعلــق بعقــود 

أن اللجنــة الوطنيــة لقــضايا األســرة واملــرأة والطفــل أيــدت    إالّ
 .توقيعها

 ٦ إلـى ١ املواد

ــان  - ١٤ ــسيد فلنترم ــه مل : ال ــال إن ــات عــن    ق ــدم معلوم تق
نــت الــردود وقــد بّي. االتفاقيــةبفيهــا استــشهد دعــاوى قــضائية 

متلــك قاعــدة  الــواردة علــى قائمــة القــضايا أن وزارة العــدل ال 
هـل  . االحتفاظ بسجل هذه القـضايا     بيانات جتعل من املمكن 

قـضائية  اللـدعاوى   ايـتم االحتفـاظ بـسجالت        هذا يعـين أنـه ال     
يــود أن يعــرف أيــضا  قــال إنــه بــصورة عامــة يف أذربيجــان؟ و 

ــا ــان  مـ ــضاء إذا كـ ــضائية و أعـ ــة القـ ــاط اهليئـ ــةالقانوناألوسـ  يـ
وا إذا كـان   باالتفاقيـة ومـا   علـى إملـام     واملنظمات غـري احلكوميـة      

 تــدريبا بــشأن االســتفادة مــن االتفاقيــة يف إجــراءات  واقــد تلقــ
 .كمااحمل

 إنـه مـسرور ملالحظـة أن تعريفـا للتمييـز            ومضى قـائال   - ١٥
 من االتفاقية قـد أدرج يف مـشروع         ١موضوعا على منط املادة     

ــة يف تــوفري حقــوق متــساوية     القــانون املتعلــق بــضمانات الدول
وقـد استفـسر عمـا إذا       . وفرص متساوية بـني الرجـال والنـساء       

كــان ذلــك القــانون هــو نفــس القــانون املتعلــق باملــساواة بــني    
ــسني ــؤخرا  اجلن ــراره م ــذي مت إق ــسمع   .  ال ــود أن ي ــه ي ــال إن وق

ــة للتعريــف  ــصياغة الفعلي ومــشريا إىل أن القــانون ينظــر إىل  . ال
بعــض املمارســات علــى أهنــا غــري متييزيــة، أعــرب عــن ترحيبــه   
بــإدراج التــدابري اخلاصــة املؤقتــة يف تلــك الفئــة لتــسريع عمليــة   

نظـر  ومع ذلك، فقد أعرب عن دهـشته مـن ال         . النهوض باملرأة 
أيضا إىل استبعاد املرأة من اخلدمة العسكرية واخـتالف أعمـار        

 .الزواج والتقاعد بني الرجل واملرأة على أنه غري متييزي

واستفسر، بعد اإلشادة حبقيقة أن أمينة املظامل مكلفـة          - ١٦
أمينة املظامل إىل أحكـام      حبماية حقوق املرأة، عن مدى رجوع     

ــها  ــة يف عمل كانــت تــستطيع أن تــشرع يف   وعمــا إذا ؛االتفاقي
إذا توصــلت إىل أن انتـهاكا خطــريا للقــانون  قــضائية إجـراءات  
 .قد حدث

ــالربين كــداري  - ١٧ ــسيدة ه طلبــت توضــيح تعريــف   : ال
التمييز الوارد يف القانون املتعلق باملساواة بـني اجلنـسني، الـذي            
يبـدو إىل حـد مــا ضـيقا، بـالتركيز علــى املـساواة الرمسيـة بــدال       

يتفق مع التعريـف     وأشارت إىل أنه ال   . اة املوضوعية عن املساو 
ــه    ــدو أن ــة ويب أيــضا مــع املعلومــات  يتعــارض احملــدد يف االتفاقي

وهـي تـري إن الترمجـة      . الواردة يف الردود على قائمـة القـضايا       
 .الكاملة للقانون مفيدة

وبالرغم من أن الكثري من الربامج والتـدابري التـشريعية           - ١٨
لـم تـرد ســوى معلومـات ضــئيلة    املرأة، فمت وضـعها للنـهوض بــ  

وتـساءلت، لـذلك، عمـا إذا كـان         . نتـائج حمـددة   عما أجنز من    
قــد مت تــوفري مــوارد كافيــة ألغــراض التنفيــذ وعمــا إذا كانــت   

ــس ــة  ؤالكيانـــات املـ ــدرات الالزمـ ــذ متلـــك القـ . ولة عـــن التنفيـ
وأشــارت إىل أن هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن املعلومــات عــن    

ــسلطات احملــددة   للجهــاز الــوطين للمــرأة واملــوارد البــشرية     ال
ومـــشرية إىل تـــويل رئيـــسة اللجنـــة    . واملاليـــة املخصـــصة لـــه  

ــة احل ــة     كومي ــادل رتب ــة تع ــرأة والطفــل رتب ــضايا األســرة وامل لق
ــة، استفــسرت عــن ســبب عــدم كــون تلــك الشخــصية     وزاري

وهــي تــود أن تعــرف أيــضا . لمــرأةلوزيــرة فعليــة تــرأس وزارة 
 .كوميةنة احلسبب تغيري اسم اللج

بما أشـار الـسيد فلنترمـان فإنـه         ومضت قائلة إنـه حـس      - ١٩
. توجد أي سجالت لدعاوى قضائية تتعلق بتنفيذ االتفاقيـة         ال

، مل حيــدث أبــدا ، بــصورة عامــة، ومــع ذلــك، يبــدو أنــه أيــضا
وهـــي، لـــذلك، . مت رفـــع أي دعـــاوى متييـــز أمـــام احملـــاكم أن

اإلجراءات املتاحـة هلـا     تتساءل عما إذا كانت املرأة على علم ب       
مبوجــب االتفاقيــة ومــا إذا كانــت هنــاك معونــة قانونيــة كافيــة  

 .تقدم لتمكينها من رفع هذه الدعاوى
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ــل  - ٢٠ ــسيدة بيمنت ــد مــن املعلومــات عــن    : ال طلبــت املزي
اإلجراءات اليت جيري اختاذها ضد الشركات األجنبيـة اخلاصـة          

 رحبــت  وقالــت إن اللجنــة . الــيت تــسمح مبمارســات متييزيــة   
زيل وسـتكون ممتنـة     ـبإعداد مشروع القانون اخلاص بالعنف املن     

واستفــسرت .لتقــدمي معلومــات عــن مــضمونه ووضــعه احلــايل  
ــاذ      ــدم إىل مــسئويل إنف ــذي ق ــدريب ال ــضا عمــا إذا كــان الت أي
القانون قد أدى إىل إجراء حتـسينات يف املمارسـة القـضائية يف             

 .حاالت العنف ضد املرأة

ــ - ٢١ أثنـــت علـــى حكومـــة أذربيجـــان  : اورالـــسيدة نويبـ
العتمادها القانون املتعلق باملساواة بـني اجلنـسني، الـذي تأمـل            

وقالت إهنـا قامـت،     . يف أن يعجل بتعزيز حقوق املرأة يف البلد       
بصفتها خبرية مستقلة، باستعراض القانون يف مرحلة الـصياغة         

 ووجدت أنـه أشـبه بـإعالن سياسـي منـه            لصاحل جملس أوروبا،  
هـــم احلكومـــة للتمييـــز املباشـــر فأقلقهـــا كـــثريا وقـــد . نبقـــانو
 ،املباشر، والتدابري املؤقتة اخلاصة واملـساواة بـني اجلنـسني          وغري

اكتـشفت   وقالـت إهنـا أيـضا   . حسبما ورد يف مشروع القانون  
ــه مل يقـــدم أي أســـاس إلنـــشاء أو تعزيـــز آليـــات وهياكـــل    أنـ

لــى حنــو لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني أو يــبني بالتفــصيل وع 
 املعنيـة بقـضايا املـرأة أو جهـات          كوميةكاف والييت اللجنة احل   

 .التنسيق اخلاصة بنوع اجلنس

وتساءلت عن كيفيـة تنـاول هـذه القـضايا يف القـانون              - ٢٢
وعالوة على ذلك، قالت إنه إذا كـان        . بالصيغة اليت اعتمد هبا   

  املساواة بـني اجلنـسني يف العمـل، فـسيكون          عاةهناك التزام مبرا  
أيضا من املهم معرفة ما إذا كان القانون قد نـص علـى آليـات            

 .قانونيـــة يف حـــاالت عـــدم االمتثـــال ســـبل انتـــصاف إنفـــاذ و
وذكرت أهنـا سـتكون ممتنـة أيـضا إذا قـدمت معلومـات بـشأن           
التعريف واعتماد التدابري املؤقتة اخلاصة وآليات رصد القـانون         

احليـاة الـسياسية    والتشريع الـذي يقـضي بزيـادة متثيـل املـرأة يف             
ــراء يتخـــذ لتنـــاول    ــرار وأي إجـ ــاذ القـ مـــسألة ويف مواقـــع اختـ

 .التصنيف النمطي على أساس نوع اجلنس

سألت عما إذا كان تغيري اسم اللجنـة        : السيدة سايغا  - ٢٣
احلكوميــة املعنيــة بقــضايا املــرأة إىل اللجنــة احلكوميــة املعنيــة       

 االسـتفادة مـن   بقضايا األسرة واملـرأة والطفـل قـد أتـاح للجنـة          
وأعربـت  . زيادة يف مواردهـا البـشرية وخمصـصاهتا مـن امليزانيـة      

عـن االنــشغال بــأن تغـيري اســم اللجنــة يعـزز النمــوذج النمطــي    
واستفـسرت عـن    .  وراعية للشؤون املرتلية   للمرأة باعتبارها أماً  

ــن       ــسؤولني عـ ــسقني املـ ــة واملنـ ــة احلكوميـ ــني اللجنـ ــة بـ العالقـ
ــة آليــات  الــسياسات اجلنــسانية يف الــ  وزارات، باإلضــافة إىل أي

ــديات، واستفــسرت عــن     ــاطق والبل مــشاهبة علــى مــستوى املن
وســألت، مــشرية إىل أن . أوجــه التنــسيق والتــرابط فيمــا بينــها 

مشروع اخلطة الوطنية لقضايا األسرة واملرأة كان نتاجا خلطـة          
، عــن نتــائج تقيــيم اخلطــة  ٢٠٠٧موضــوعة للفتــرة حــىت عــام  

ن األســف إزاء ضــآلة حجــم املعلومــات  وأعربــت عــ. الــسابقة
وأخــريا، ســألت . املقدمــة عــن التعلــيم واخلــدمات االجتماعيــة 

عما إذا مت اختاذ أية خطوات يف إطـار مـا جيـري القيـام بـه مـن                   
إجراءات ملساعدة الالجئني واملـشردين داخليـا، ملعاجلـة قـضايا           

ســيما الفتيــات،  األطفــال القــصر غــري املــصحوبني بــذويهم، ال
 . يقعون عرضة بصفة خاصة ملمارسات االجتارالذين

ــسة - ٢٤ ــن     : الرئي ــة، ع ــضوا يف اللجن ــصفتها ع ــت، ب أعرب
االنشغال إزاء عدم متكن أذربيجان من حتقيق نتـائج ملموسـة،      
. علــى الــرغم مــن اخلطــط والقــوانني العديــدة الــيت مت اعتمادهــا

يــزال منخفـضا يف الوظــائف العامــة،   وقالـت إن متثيــل املـرأة ال  
وأبدت رغبتها يف معرفـة طبيعـة       .  سوق العمل بصفة عامة    ويف

ــار الـــسياسي املتـــاح لتنفيـــذ اخلطـــط املختلفـــة، وفيمـــا        اإلطـ
كانــــت هنــــاك ميزانيــــة حمــــددة لعمــــل املنــــسقني داخــــل   إذا

يـبــدو   وطلبت توضيحا عن الطبيعة املشروطة فيمـا      . الوزارات
 وقالـت إنـه سـيكون     . خلطة ضمان املـساواة يف التمثيـل للمـرأة        

من دواعي امتنان اللجنة احلصول على بيانات مفـصلة حبـسب        
نوع اجلنس لتقييم األوضـاع ميـدانيا، وعلـى معلومـات بـشأن             

واستفـسرت عمـا إذا     . النقاط املرجعية املمكنة يف هـذا الـصدد       
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ــدوائر     ــوزارات، أو الـ ــها الـ ــة تبعـــات تتحملـ ــاك أيـ كانـــت هنـ
ــيت مل  ــة، الـ ــساواة    احلكوميـ ــداف املـ ــق أهـ ــح يف حتقيـ ــني تفلـ بـ

ــة      ــاملوارد الفني ــون ب ــسقون يتمتع ــا إذا كــان املن ــسني، وعم اجلن
ــام مبهــامهم، ومــا إذا كــانوا     الكاملــة، والتــدريب الكــايف، للقي

 .يفيدون من الدعم الدويل

قــــال إن هنــــاك ): أذربيجــــان (الــــسيد غوربــــانوف - ٢٥
 ٧٧ منظمـة غــري حكوميــة تعمــل يف البلــد، مــن بينــها  ٢ ٣٠٠

ا تدرك جيدا اآلثار العمليـة املترتبـة        منظمة نسائية، وهي مجيعه   
سـيما   عن تصديق أذربيجان على الربوتوكـول االختيـاري، ال        

اإلمكانيـــة الـــيت يتيحهـــا ذلـــك الربوتوكـــول لتقـــدمي شـــكاوى 
وأضــاف أن احلكومــة تــسترشد بأحكــام الربوتوكــول، . فرديــة

فضال عن أحكام بقية الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان، الـيت           
وأعــضاء اهليئــة القــضائية علــى  . طرفــا فيهــاتــشكل أذربيجــان 

أتـاح مرسـوم رئاسـي صـادر        : دراية باملعايري املبينة يف االتفاقيـة     
 بـــشأن تأهيـــل اهليئـــات القـــضائية    ٢٠٠٦أغـــسطس /آبيف 

. وتدريب القضاة القياَم بإنشاء بـرامج حمـددة يف ذلـك الـصدد            
 وعالوة على ما سبق، يشترط تقيد احملاكم يف قراراهتا باملعـايري       

 .احملددة يف املعاهدات الدولية ذات الصلة

وأضاف السيد غوربانوف بأن مكتب شـؤون املظـامل          - ٢٦
ميثل هيكال مؤسسيا جديدا ميكن توجيه الشكاوى إليـه؛ وهـو           
يتمتع بوالية واسعة النطاق فيما خيـص حقـوق اإلنـسان، وقـد             
أســندت إليــه حبكــم القــانون صــالحيات حمــددة يف حــاالت       

تقع ضد املرأة؛ وتتوىل رئاسـة هـذا املكتـب امـرأة،            التمييز اليت   
ــع     ــرأة يف اجملتمــ ــامي للمــ ــدور املتنــ ــشهد بالــ ــر الــــذي يــ األمــ

ويف الوقــت الــذي ميثــل فيــه مــشروع القــانون      . األذربيجــاين
املتعلــق مبمارســات العنــف ضــد املــرأة خطــوة تقدميــة مهمــة،    
تدرك احلكومة ضرورة اختاذ املزيد من التـدابري، وهـي تواصـل            

ســـيما فيمـــا خيـــص  كـــشاف ســـبل اختـــاذ اإلجـــراءات، ال است
ويــتم أيــضا وضــع بــرامج . مكافحــة ممارســات العنــف العــائلي

ــار باألشـــخاص  ــضة االجتـ ــساواة بـــني   . ملناهـ ــانون املـ ــبني قـ ويـ

ــى       ــة عل ــة القريب ــيريات يف اآلون ــن تغ ــه م ــا مت إدخال ــسني م اجلن
وتوجـد عـدة مـواد      . التشريعات، مبا يف ذلـك القـانون اجلنـائي        

لقــوانني اجلديــدة تتعلــق باملمارســات الــيت تــتم ضــد املــرأة،  يف ا
وتغطــي هــذه املــواد مــسائل مثــل ممارســة العنــف ضــد املــرأة،    
والتحرش اجلنسي، واالجتـار، واحلرمـان مـن احلريـة، واملـساس            
ــاء    ــذيب، والتـــدخل املقـــصود إلهنـ بالـــسالمة اجلـــسدية، والتعـ

 ومـن بـني     .احلمل، والصحة اإلجنابية، والتعقيم، وزرع األجنة     
 كـــــانون التـــــشريعات املهمـــــة اجلديـــــدة قـــــانون ُســـــّن يف     

 يتعلــق باخلطــة الوطنيــة حلمايــة حقــوق  ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
اإلنسان، حيتـوي علـى مـادة حمـددة بـشأن التمييـز ضـد املـرأة،                 
ــورات       ــن التط ــد م ــع حــدوث املزي ــك، ُيتوق وباإلضــافة إىل ذل

امـل جلميـع    اإلجيابية يف السنوات القادمـة لـضمان االمتثـال الك         
 .التزامات الدولة الطرف مبوجب املعاهدات

وقال إن إعداد اإلحصاءات املتعلقة بتمثيـل املـرأة هـو             - ٢٧
من : وتتمتع املرأة فعال بالتمثيل يف اهليئة القضائية      . شاغل دائم 

 منـهن يف مدينـة      ٢٣ قاضـية،    ٣٧ قـضاة يوجـد      ٣٠٨بني كل   
دد النـساء  وعلى الرغم من طروء زيادة علـى عـ     . باكو وحدها 

ــة حاجــة      ــضائية، مث ــات الق ــشغل وظــائف يف اهليئ ــدمات ل املتق
هناك خطـوات تتخـذ لتنميـة االهتمـام لـدى           : ملزيد من اجلهود  

وتتخذ خطوات أيـضا، بعـون مـن        . املرأة هبذا النوع من العمل    
اجمللس الربيطاين على وجه اخلصوص، لتقـدمي خـدمات الـدعم           

ــدانات بارتكــاب جــرائم   ــساء امل ــانون خــاص  ومت ت. للن قــدمي ق
للربملــان بــشأن إعــادة تأهيــل هــؤالء النــساء، وأنــشئت جلنــة        
ــا       ــص تأثريهـ ــا خيـ ــسجن، فيمـ ــداع يف الـ ــسائل اإليـ ــة مـ ملعاجلـ

 .املرأة على

قالــت إن ): أذربيجــان (الــسيدة هجــران حــسينوفا   - ٢٨
اللجنة احلكومية املعنيـة بقـضايا األسـرة واملـرأة والطفـل متتلـك              

ــة أن تــصبح وزارة كــ   ــة هــذه   . بريةإمكاني وأضــافت أن ميزاني
اللجنة، قد تضاعفت منذ إنشائها أكثر من ثالث مـرات، وأن      

ويعـود سـبب    .  عـضوا  ٥٥ عضوا إىل    ٢٠عضويتها زادت من    
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تغــيري اســم اللجنــة إىل أنــه مــا كــان ليتــسىن، دون اللجــوء إىل   
ذلك، إجياد هيئة حكومية حمددة تتوىل معاجلة املـسائل املتعلقـة           

؛ وعلـى الـرغم مـن أن هـذه املـسائل تتـداخل              بالطفل واألسـرة  
متس بأي حال من صالحيات اللجنـة        مع قضايا املرأة، فإهنا ال    

. يف هــذا الــصدد، بــل إن صــالحياهتا قــد زادت بفــضل ذلــك   
وأعربـت عـن أمهيـة مـسألة متثيـل اللجنـة يف امليـدان، وأن هـذه         
املسألة ستثار مرة أخرى يف الـسنة القادمـة؛ وقالـت إن اللجنـة           

تفيد مــن التعــاون مــع مكتــب أمينــة املظــامل، الــذي أمكــن    تــس
بفــضل جهــوده إنــشاء مراكــز إعــادة تأهيــل للمــرأة يف كامــل    

وتفيد اللجنة، يف خمتلف املناطق، من الدعم الـتقين         . أحناء البلد 
الــذي تقدمــه هــذه املراكــز، ومــن جهــود عــدد مــن املنظمــات  

 .احلكومية النسائية غري

ة أذربيجـــــان املـــــستقلة وقالـــــت إن عمـــــر مجهوريـــــ - ٢٩
 سـنة؛ وقـد أمكـن هلـا حتقيـق تقـدم ملحـوظ يف               ١٥يتجاوز   ال

ــا، ال   ــصرية زمني ــرة الق ــذه الفت ــدى    ه ــم ل ــة الفه ســيما يف تنمي
وقد لقي اعتماد قـانون     . اجلمهور مبسائل املساواة بني اجلنسني    

وقــدم جملــس أوروبــا،  . بــشأن هــذا املوضــوع معارضــة كــبرية 
 احلكوميـــة ووكـــاالت األمـــم   باإلضـــافة إىل املنظمـــات غـــري  

ــرأة،        ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــا صــندوق األم ــا فيه املتحــدة، مب
ــم املتحــدة       ــة، وصــندوق األم ــم املتحــدة للطفول ــة األم ومنظم
للــسكان، مــساعدة كــبرية يف إعــداد ذلــك القــانون، ولكــن       
الفــضل يف اعتمــاده يعــود بــصفة كــبرية إىل العزميــة الــيت أبــدهتا  

روع القـانون املتعلـق بـالعنف، فـإن         أما خبصوص مش  . احلكومة
املنظمات غري احلكومية تقوم حاليا باستعراضه، وسيتم تقدميـه         

 .الحقا إىل خرباء دوليني قبل عرضه على الربملان

وقالت، ردا على سؤال بشأن الـدور التنـسيقي الـذي            - ٣٠
ــرأة     ــرة واملـ ــة بقـــضايا األسـ ــة املعنيـ ــة احلكوميـ ــه اللجنـ ــوم بـ تقـ

ــة فربايـــر /شـــباط قامـــت منـــذ إنـــشائها يف  والطفـــل، إن اللجنـ
 بإنشاء جملس تنسيقي معين بقـضايا املـرأة يتـشكل مـن             ٢٠٠٦

وخالفا ملا هو عليه احلال بالنـسبة       . ممثلني من خمتلف الوزارات   

ــس       ــع جملـ ــا يتمتـ ــة، كمـ ــة احلكوميـ ــع اللجنـ ــسقني، تتمتـ للمنـ
ــشكل       ــرأة ب ــضايا امل ــز ق ــى تعزي ــصالحية العمــل عل ــسيق، ب التن

ــه إبــان املرحلــة الــسوفياتية كانــت هنــاك   والحظــت أ. نــشط ن
ــل       ــادة متثي ــسألة زي ــد أن م ــرأة، بي ــل امل حــصص خمصــصة لتمثي
ــة     ــرأة، يف الوقــت احلــايل، ليــست مــن املــسائل ذات األولوي امل
بــــسبب االضــــطرابات الــــيت خلفهــــا الــــصراع مــــع أرمينيــــا، 

ويوجــد حاليــا امــرأة . تــسبب فيــه مــن اســترتاف للمــوارد ومــا
تشغل منصب نائبة وزير، وامـرأة تـشغل منـصب أمينـة املظـامل              
علـــى مـــستوى املقاطعـــات، وتعمـــل اللجنـــة احلكوميـــة معهـــا 

وأعربت عن ثقتها بأنه على الرغم من أن هنـاك          . بشكل وثيق 
ددة يـزال يـتعني القيـام بـه، تتـوفر اإلرادة املتجـ             جهدا كـبريا ال   

 .للسعي إىل زيادة معدل مشاركة املرأة

ــالــــسيدة إ - ٣١ ــان (سينوفارادة حــ قالــــت إن ): أذربيجــ
حكومة بلـدها جعلـت مـن أولوياهتـا الوفـاء بالتزاماهتـا الدوليـة               

ــرأة   ــيم امل ــشجيع تعل ــات   . وت ــشكل الفتي ويف الوقــت احلــايل، ت
 يف املائــة مــن ٣٠  يف املائــة مــن طلبــة اجلامعــات، و ٢٤نــسبة 

ــة، و طــالب امل ــة الثانوي ــة   ٤٠رحل ــن طــالب املرحل ــة م  يف املائ
ن اإلنــاث امللتحقــات مــوتبلــغ نــسبة عــدد الــسكان . االبتدائيــة

.  يف املائـة تقريبـا     ٩٠ ،باملدارس، أو الالئي كـن ملتحقـات هبـا        
ويتم إعداد تشريعات تـضمن املزيـد مـن التعزيـز حلقـوق املـرأة              

ــة  ــاً لالتفاقيــ ــيم، وفقــ ــدد املدر . يف التعلــ ــد عــ ــات يف ويزيــ ســ
 مدّرســة؛ وتــشكل املدّرســات يف ١٣٠ ٠٠٠أذربيجــان علــى 
ــسبة   ــاً ٤٥العاصــمة ن ــة تقريب ــاك جهــود   وال.  يف املائ ــزال هن ت

ــسؤوالت        أخــرى ال ــدد امل ــادة ع ــن أجــل زي ــذهلا م ــن ب ــد م ب
 يف ١٧اإلداريــات؛ وتــشكل نــسبة مــديرات املــدارس حاليــاً      

وقالــت إن حكومــة بلــدها ستواصــل العمــل مــن   . املائــة فقــط
جــل تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإتاحــة فــرص التعلــيم أ

 .سيما صغار الفتيات املتكافئة للجميع، ال

عـن األوضـاع التعليميـة      وقالت، متحولة إىل احلـديث       - ٣٢
لالجئــــات واملــــشردات داخليــــاً، إن الــــصراع مــــع أرمينيــــا،  
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أسفر عنه مـن خـسارة يف األراضـي، تـسبب يف فقـدان أو                وما
ــدار  ــدمري م ــدة  ت ــة عدي ــسبة  . س ومؤســسات تعليمي ــت ن وكان

 ٦٠املدرسات بني املدرسني العاملني يف هذه املدارس تتجـاوز    
وأضافت أن هنـاك شـابات عديـدات يعـشن كـذلك            . يف املائة 

ــة    ــة، وأن حكومـــة بلـــدها تعمـــل علـــى تلبيـ يف خميمـــات مؤقتـ
وأكدت علـى أمهيـة تلقـي املـساعدة مـن       . احتياجاهتن التعليمية 

 .ليني يف هذا الصددالشركاء الدو

أضـافت بـأن    ): أذربيجـان  (سينوفاحالسيدة هجران    - ٣٣
حكومة بلدها جعلت من إعادة إدمـاج الالجـئني مـسألة ذات            

ويتمثل أحد التدابري املهمة يف ضمان أن يتمكن مجيـع          . أولوية
، مـــن االنتقـــال مـــن الـــسكن ٢٠٠٨الالجـــئني، حبلـــول عـــام 

ــدائم   ــسكن ال ــت إىل ال ــت إن . املؤق ــذل   وقال ــوداً تب ــاك جه هن
باملثل من أجل إتاحة فرص التعلـيم لالجئـات ألجـل إعـدادهن           

ويقـدم هلـؤالء الالجئـات التـدريب        . إلعادة اإلدماج يف اجملتمع   
يف جمــاالت مثــل اللغــات واملهــارات احلاســوبية، وقــد متكنــت    

 . من احلصول على وظائفـنفعال العديدات من بينه

 إنــه فيمــا خيــص   قــال): أذربيجــان (الــسيد زالــوف  - ٣٤
 موظفــاً مــدربني تــدريباً ٢٢٥مــسألة االجتــار باألطفــال يوجــد 

خاصــــاً يف وزارة الداخليــــة ويف املنــــاطق، يعملــــون يف جمــــال 
ــال  ــار باألطفـ ــة االجتـ ــة   . مكافحـ ــة معنيـ ــدة خاصـ ــاك وحـ وهنـ

باالجتــار، باإلضــافة إىل فــرع يكــّرس جهــوده حتديــداً ملكافحــة  
ــار يف القـــــصَّر، يف وزارة الداخ ــةاالجتـــ ــامني . ليـــ ومت، يف العـــ

 حالة من حاالت االجتار باألطفـال،       ١٤املاضيني، التحقيق يف    
ويـشهد ذلـك بـاألثر    .  من مرتكيب هذه املمارسة  ٢٥ومقاضاة  

الفعـــال الـــذي ترتـــب علـــى اعتمـــاد قـــانون مكافحـــة االجتـــار 
باألشخاص يف املـساعدة علـى احلـد مـن االجتـار، مبـا يف ذلـك                 

 .االجتار باألطفال

ــ - ٣٥ ــانوفال ــه ال ): أذربيجــان (سيد غورب ــال إن يعتقــد  ق
بوجود أية أوجه تباين أساسية بـني أحكـام االتفاقيـة واحلقـوق         

وتكفـل املـواد مـن      . املضمونة للمرأة مبوجب قوانني أذربيجـان     
ــع   ٧١ إىل ٢٤ ــاملة حلقـــوق مجيـ ــمانات شـ ــتور ضـ  مـــن الدسـ

األشخاص، كمـا يتـضمن باملثـل قـانون تكـافؤ الفـرص للمـرأة             
أحكاماً تضمن املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجـل         والرجل  

يف اجملـــاالت الـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة،  
وغريها من جماالت احلياة العامة، والقضاء علـى مجيـع أشـكال          

وعلــى الــرغم مــن أن النــصوص املــشار  . التمييــز بــني اجلنــسني
تفاقيــة، فإهنــا  تعيــد حرفيــاً الــصياغات الــواردة يف اال    إليهــا ال

 .تعكس بدقة املبادئ اليت تقوم عليها االتفاقية

أشـارت إىل   ): أذربيجـان  (سينوفاحـ السيدة هجـران     - ٣٦
ــرأة      ــرص للمـ ــافؤ الفـ ــانون تكـ ــاد قـ ــصياغة واعتمـ ــام بـ أن القيـ
والرجل مل يكن عملية سـهلة ألن املـسألة الـيت يعاجلهـا مـسألة               

دف املتــوخى وقالــت إن اهلــ. حــساسة يف اجملتمــع األذربيجــاين
من القانون يتمثل يف تكميل التشريعات القائمـة، وعمـالً هبـذا            
القانون متكني اللجنـة احلكوميـة املعنيـة بقـضايا األسـرة واملـرأة              
والطفل من كفالـة إعمـال ضـمانات حقـوق اإلنـسان للمـرأة،              

وعلى سبيل املثـال، بيَّنـت      . ورصد التقدم احملرز يف هذا الصدد     
 النــــساء العــــامالت يف الــــوزارات دراســــة استقــــصائية لعــــدد

احلكومية أن أعداد النساء العامالت فيها مرضية بـصفة عامـة،           
بيد أن التشريع اجلديد من شأنه أن يسهِّل أيضاً مهمـة ضـمان             

 .متثيل املرأة متثيالً جيداً على مستوى صنع القرار

وأعربت عن تسليمها بوجـود أعـداد أقـل مـن النـساء              - ٣٧
سيما على املستويات العليا، مما كـان        ة، ال يف املؤسسات العام  

عليه احلال إبان املرحلة السوفياتية، عندما كان نظام احلـصص          
وميكــن عــزو ذلــك إىل املــشكالت الــيت  . يطبــق بــشكل صــارم

جوهبت أثناء املرحلة االنتقاليـة التاليـة للحقبـة الـسوفياتية، الـيت             
ــطرابات     ــسبب االضــ ــدات، بــ ــساء عديــ ــا نــ ــربت خالهلــ أُجــ

تماعية والصراعات ونزوح السكان، على قبـول أي نـوع          االج
وقالــت إن حكومــة بلــدها تتخــذ  . مــن العمــل ُيعــرض علــيهن 

والحظــت وجــود عــدد مــن  . خطــوات ملعاجلــة تلــك املــشكلة 
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النساء رفيعات املستوى يف وفد بلـدها، وأشـارت أنـه يوجـد،             
على سبيل املثال، يف الـسلك الدبلوماسـي موظفـات عديـدات            

 علــى املــستوى املتوســط، ومــن املؤكــد أن     يــشغلن مناصــب 
. إىل وظــائف رفيعــة املــستوى يف املــستقبل     بعــضهن ســُيرقني  

وأضافت أن ضعف متثيـل املـرأة يف املـستويات العليـا يعـود إىل               
ــز،     ــيس إىل التميي ــة، ول ــيم الكافي عــدم متــتعهن مبــستويات التعل
وهلذا السبب فإن الرفع من املستويات التعليميـة للمـرأة مـسألة          

 .ذات أولوية

 أعربت عن قلقهـا إزاء اسـتمرار شـيوع          :السيدة شن  - ٣٨
وقالـت إن   . املتعلقة بـاملرأة يف اجملتمـع اآلذري      القوالب النمطية   

التقرير دعا املرأة اجلنس الثاين، وتـساءلت مـا إذا كانـت املـرأة          
ــردا أو لكوهنــا أمــا فحــسب       . حتظــى حقيقــةً بقيمــة لكوهنــا ف

 بـسبب جـنس اجلـنني مـضيفة         جهـاض  عن ممارسـة اإل    حتدثتو
ــرأة       ــرب امل ــها يف حــني ُتعت ــرة ومعيل ــرب رأس األس أن الرجــل ُيعت

وأكـدت أنـه    . مسؤولة عن تدبري شؤون البيت وتربية األطفال      
واعتـربت أن التعلـيم ميكـن أن يـؤدي          . جيب تغيري هذه الذهنية   

دورا حيويــا وتــساءلت مــا إذا كــان جيــرى تعلــيم األطفــال يف   
ــشاطر املــ   والحظــت . سؤولية عــن البيــت واألســرة  املدرســة ت

ــها     ــسانية يف املــدن لكن وجــود مراكــز أحبــاث يف الــشؤون اجلن
سألت ما إذا كانت مراكز كهذه موجودة يف املنـاطق ومـا إذا    

ــة الطــرف خطــة شــاملة لت    ــدى الدول  األطفــال ثقيــفكانــت ل
 واستطردت قائلة إنه رغـم      .واجلمهور بشأن القضايا اجلنسانية   

كــثريا عــالم التطــرق إىل القــضايا اجلنــسانية، حماولـة وســائط اإل 
ــا ــستوى   م ــا دون امل ــت جهوده ــت   . كان ــا إذا كان وســألت م

تتخــذ أي تــدابري مــن شــأهنا حتــسني نوعيــة الــربامج وتوعيــة        
 .ائط اإلعالم بالقضايا اجلنسانيةوس

وأعربت عن ترحيبها بتقدمي قدر أكرب مـن املعلومـات           - ٣٩
نون مكافحــة العنــف بــشأن مــا إذا كانــت أحكــام مــشروع قــا

املـــرتيل تلـــيب بالكامـــل احلاجـــة إىل منـــع هـــذا العنـــف ومحايـــة  
وحتـدثت اسـتنادا إىل التقريـر عـن         . ضحاياه وحماكمـة مرتكبيـه    

وجــود مراكــز لألزمــات تعــىن بالــضحايا مــن النــساء، تــديرها   
ــة ال   ــري احلكومي ــة املنظمــات غ ــر  . احلكوم وأضــافت أن التقري

 دقيقة عن العنـف املـرتيل       يفيد أيضا عن عدم وجود إحصاءات     
 .األحيـان بـاإلبالغ عنـه     كثري من   بسبب عدم قيام الضحايا يف      

وشددت يف هـذا الـصدد علـى وجـوب التـزام الدولـة الطـرف                
 والتـشجيع علـى     أوضـاع املـرأة   القيام بشكل نـشط باستقـصاء       

وتــساءلت مــا إذا كانــت املنظمــات غــري احلكوميــة،  . اإلبــالغ
ه املـشكلة، سـُتدعى إىل املـشاركة        وهي اجلهة األكثر دراية هبذ    

وطلبـــت أخـــريا  . يف املـــشاورات املتـــصلة مبـــشروع القـــانون   
 واملـشردات احلصول على معلومات عن احتياجات الالجئات       

 .يقعن ضحية العنف املنـزيلاللوايت 

ميكــن التــذرع   قالــت إنــه ال:أبيــا - الــسيدة كــوكر - ٤٠
ملـسائل العائليـة   بعدم رغبة اجملتمـع أو احلكومـة يف التـدخل يف ا          

يــزال  اخلاصــة كحجــة لعــدم تعزيــز حقــوق املــرأة يف جمتمــع ال 
ــا . مـــثقال بالقوالـــب اجلامـــدة  ــه إذا مـ ــافت أنـ أحجمـــت  وأضـ

احلكومة عن اختاذ إجراء حـازم، لـن يكـون للجهـود األخـرى              
ــة إىل حتــسني وضــع املــ   ــأثري طفيــف الرامي ــساءلت . رأة إال ت وت

مثــال علــى جمــال   ي أإذا كــان الوفــد قــادرا علــى تقــدمي      مــا
أحجمـــت فيـــه احلكومـــة عـــن اختـــاذ إجـــراء لـــئال تتـــدخل يف  

وســألت، رغــم اختـــاذ عــدد مـــن    . خــصوصية احليــاة العائليـــة  
التدابري تعزيزا حلقوق املرأة، ما إذا كان هلذه التـدابري أي تـأثري             
عملي وما إذا كانت هناك أي خطـط إلعـادة النظـر يف كتـب               

 .لب اجلامدةاملناهج الدراسية بغية إزالة القوا

 وتدابري   قالت إنه رغم وجود قوانني     :السيدة سيمس  - ٤١
هادفة إىل منع االجتار بالنساء، واصل عديد من النساء، بينـهن           
فتيـــات، مغـــادرة أذربيجـــان طلبـــا علـــى مـــا يبـــدو للعمـــل أو  

وتساءلت ما إذا أُجريـت أي دراسـة بـشأن األسـباب            . الزواج
وأضــافت أن عديــدا . ة أولئــك النــساء علــى املغــادرحتمــلالــيت 

منـــهن غـــادر قـــسرا مـــن دون شـــك، وأكرهتـــهن العـــصابات  
وطالبـت  . اإلجرامية الدولية على االستغالل اجلنسي والدعارة     



CEDAW/C/SR.765 (A)

 

10 07-21664 
 

بوجوب معاقبة املسؤولني عن ذلك حىت ولـو كـانوا أصـحاب      
ســـلطة أو نفـــوذ، كـــي تكـــون معاقبتـــهم مثـــاال علـــى حتقيـــق   

 وميكـن معاقبـة     والحظت أن الدعارة حمظـورة    . املصلحة العامة 
متعاطيها بفرض غرامة أو بـإنزال عقوبـة خدمـة اجملتمـع لكنـها              

 والفاعـل شددت على أنه جيـب التمييـز بوضـوح بـني الـضحية            
ــا أم الزبــائنوســألت مــا إذا كانــت العقوبــة تطــال    ، ألن البغاي

 .الزبائن هو من غياب البغاياغياب 

ــسيدة جــرب  - ٤٢ ــة    :ال ــدابري املتخــذة لتوعي ــن الت  ســألت ع
اجلمهــور بقــضية العنــف املــرتيل الــيت ُتعتــرب مــن احملرمــات، يف     

واعتـربت أنـه    . سياق اإلعداد لنظر الربملان يف مشروع القانون      
ينبغي للوفد أن يقدم معلومات عن جترمي التحـرش اجلنـسي يف            

وأعربــت أيــضا عــن تقــديرها  . تعلمأمــاكن العمــل وأمــاكن الــ 
رى إنزاهلــا يف جــرى تقــدمي تفاصــيل عــن العقوبــات الــيت جيــ لـو 

وسألت ما إذا كانت احلكومة تعتـزم إنـشاء         . حال االغتصاب 
واعتربت أنـه مـن     . جهة تنسيقية معنية مبكافحة االجتار بالنساء     

غري الواضح ما إذا كان الفريق العامـل املـذكور يتمتـع بـسلطة              
ــشكاوى   كمــا ســألت عــن  . ســن مــشاريع القــوانني وتلقــي ال

 كفالـة عـدم وقـوع الالجئـات        اجلهود احملددة املبذولة من أجل    
 .واملشردات داخليا ضحية سهلة للتجار

 قالــت إهنــا :)أذربيجــان (الــسيدة هجــران حــسينوفا  - ٤٣
نــسخة مــن مــشروع قــانون مكافحــة  بســتزود أعــضاء اللجنــة  

زيل الذي أعربت عن سرورها ألن تعلـن أنـه حظـي            ـالعنف املن 
انـضمت  وأضـافت أن أذربيجـان   . بتأييد أغلبيـة نـواب الربملـان      

يف ذلـك    إىل محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف ضد املرأة، مبـا         
العنف املـرتيل، الـيت شـكلت أساسـا إضـافيا للـضغط مـن أجـل               

وأضافت أن وسائط اإلعالم شـاركت      . مترير مشروع القانون  
بشكل نشط يف توعية اجلمهور بعدما ضمَّنت مجيـع الـصحف      

وات التلفزيونيـة   أعداَدها فسما خاصا باملرأة وبثت معظـم القنـ        
 .“ساعة املرأة”مناقشات معمقة بشأن قضايا املرأة يف إطار 

 قـال إن األسـر املتخبطـة        :)أذربيجـان  (السيد زالوف  - ٤٤
 االجتماعية اليت طبقت طائفـة      الدوائريف مشاكل ختضع ملراقبة     

وقال يف معـرض رده  . من التدابري اهلادفة إىل منع العنف املرتيل   
نــات حمــددة إنــه جــرى اإلبــالغ يف عــام   علــى طلــب تقــدمي بيا 

ــها    ٥ ٣٤٢ عــن ٢٠٠٦ ــرأة يف أذربيجــان، بين ــة ضــد امل  جرمي
 إصــــابة ٦١٨  عمليــــة ضــــرب و٢ ٤٧٧  اعتــــداء و٣ ٨٥٧

 حالـــة ٢٤  حالـــة اغتـــصاب و٣٥  اعتـــداء جنـــسيا و١٤٨ و
 حالـة دفـع     ٤٥  حالـة ختريـب جـسيم و       ٣٣٥ معاملة قاسـية و   

وجب املواد ذات الـصلة     على االنتحار، ويعاقَب عليها مجيعا مب     
 .اجلنائيقانون المن 

وأضاف أنه خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، تبـيَّن أن             - ٤٥
جرمية من كل مخس جرائم ضـد النـساء دافعهـا الغـرية أو غـري            

وقال إنه خـالل الـسنوات اخلمـس        . ذلك من األسباب العائلية   
ــا يفــسر ارتفــاع      ــساء، م املاضــية، ازدادت حــاالت ضــرب الن

ــرأة مــستو ــع حــاالت   . ى العنــف ضــد امل ــة أن مجي وأكــد للجن
العنــف ختــضع للتحقيــق الواجــب، وأنــه جــرى البــت يف نــسبة  

وأضـــاف أنـــه خـــالل الـــسنتني  .  يف املائـــة مـــن الـــدعاوى ٩٥
 قــضية ٣٣٢ حالــة اجتـار، وُعرضـت   ٣٧١املاضـيتني أُبلـغ عـن    

 منظمـــة ٤٠ شخـــصا وُحلـــت ٣٦٠علـــى احملـــاكم وحـــوكم 
 الّتجــــار بلــــغ  جممــــوع ضــــحاياوخــــتم قــــائال إن. إجراميــــة
 .شخصا ٢٩٨

 اعتربت املرأة   :)أذربيجان (السيدة هجران حسينوفا   - ٤٦
مذنبة بالقدر نفسه بترسيخ القوالب الفكرية اجلنسانية الـسلبية         

وأضــافت أنـه يف مــا يتعلــق مبـشروع قــانون مكافحــة   . اجلامـدة 
ــف املنــ  ــداده  ـالعن ــق    -زيل، جــرى إع ــرار نظــريه املتعل ــى غ  عل

 على أساس مشاورات واسـعة      - املساواة بني اجلنسني     بتحقيق
مــع اجملتمــع املــدين وأصــحاب املــصلحة الــدوليني، بغيــة كفالــة  

 .قته للمقاييس القانونية الدوليةمطاب
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ــسينوفا - ٤٧ ــان (الــــسيدة إرادة حــ  قالــــت إن :)أذربيجــ
القــضايا اجلنــسانية باتــت اليــوم موضــوعا للــدرس يف عــدد مــن 

وأفـادت أيـضا أن هـذا       .  يف أذربيجـان   مؤسسات التعليم العايل  
املوضوع بدأ يشق طريقه يف املدارس مبا يف ذلك ضمن حـصة            

وأعربــت عــن عــدم . دراســية اختياريــة حــول الــصحة اإلجنابيــة
موافقتها على مقولة أن مجيع الكتـب املدرسـية تـروج لطغيـان             

ــن    . دور األب داخــل األســرة  ــد م ــل جدي ــوافر جي وأكــدت ت
عيـة للفـوارق بـني اجلنـسني، بينـها مخـسة            الكتب املدرسـية املرا   

 كتـاب جديـد ُوزِّعـت علـى         ١٠٠ماليني نسخة من أكثر من      
 .التالميذ جمانا

ن إ قالــت :)أذربيجــان (الــسيدة هجــران حــسينوفا   - ٤٨
ــوافر للجميــع و   ــيم مت ــسبة إالتعل ــة ن ن ــن تالميــذ   مئوي عاليــة م

. املنـــاطق الريفيـــة يرتـــادون مؤســـسات التعلـــيم العـــايل ســـنويا
 .أيضا حصة خاصة لالجئنيافت أن هناك وأض

تـتمكن    قالـت إهنـا مل  :)أذربيجـان  (الـسيدة باغريوفـا   - ٤٩
من فهم الـسؤال املتـصل بالتـدخل غـري املرغـوب فيـه يف حيـاة                 

 تكــافؤ الفــرص يراعــيوأضــافت أن القــانون الــوطين . األســرة
للرجال والنساء يف احليـاة االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة          

ية وسائر أوجه احلياة، وأن حيـاة األسـرة ليـست مبعـزل             والثقاف
واعتــربت أن الــسياسة . أي شــكل مــن األشــكال بــعــن ذلــك 

 لتحقيــق العامــة للدولــة هتــدف إىل كفالــة إشــاعة منــاخ مــؤاتٍ 
ــسلبية       ــة ال ــب الفكري ــة القوال ــة إزال ــسني بغي ــني اجلن ــساواة ب امل

 .اجلامدة

تــسجَّل   قــال إنــه مل:)أذربيجــان (الــسيد غوربــانوف - ٥٠
 ســوى اجلنــائيقــانون ال مــن ١-١٤٤مبوجــب املــادة اجلديــدة 

ــام    ١٤ ــة اجتــار باألشــخاص يف ع وكــشف عــن  . ٢٠٠٦حال
برنــامج وطــين يهــدف إىل حتــسني الظــروف املعيــشية لالجــئني  

 وإجياد فرص العمـل هلـم، ويركـز يف الوقـت            واملشردين داخليا 
. عينـه بـشكل خــاص علـى إعـادة تــوطني سـاكين مدينـة اخلــيم      

رأى أن جمرد وجـود بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار               و
التفاقيـة األمـم    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة يثبـت أن االجتـار              
يشكل قضية ميكن أن تنظمها الدول كل منـها          باألشخاص ال 

 .دا عامليا مشكلة عاملية تتطلب رعلى حدة، واعتربها

حيـــق   قالـــت إنـــه ال:)أذربيجـــان (الـــسيدة حـــسينلي - ٥١
 احلــصول علــى املــساعدة الغذائيــة فقــط بــل للمــشردين داخليــا

ــضا مــن الرســوم الدراســية املفروضــة يف مؤســسات    ي عفــون أي
وأضـافت أن أغلبيـة أُسـر الالجـئني         . التعليم العـايل غـري اجملانيـة      

ــرة”فقـــدت  ــّراء صـــراع نـــاغورين “رأس أسـ كارابـــاخ  -  جـ
. جيعـل أفرادهـا مـؤهلني لالسـتفادة مـن مـستحقات خاصـة              ما

ــة إن  ــاوأردفــــت قائلــ ــضا مــــن  ي املــــشردين داخليــ ــون أيــ عفــ
 .احمللية الضرائب

 قــال إن اللجنــة حباجــة إىل إبالغهــا :الــسيد فلنترمــان - ٥٢
ــي      ــانون احمللــ ــد يف القــ ــز املعتمــ ــف التمييــ ــاق تعريــ ــن نطــ عــ

دولة الطرف اللتزاماهتـا    تتمكن من حتديد نطاق امتثال ال      كيما
واعتــرب أن التعريــف حيظــر التمييــز بــشكليه  . مبوجــب االتفاقيــة

 . حتقيق املساواة واقعا وقانونااملباشر وغري املباشر ويهدف إىل

تزال تتعني اإلجابـة علـى أسـئلته املتـصلة           واعترب أنه ال   - ٥٣
. باخلدمة العسكرية وبسن التقاعـد لكـل مـن النـساء والرجـال            

أيـضا عـن سـبب ورود العديـد مـن الـشكاوى بـشأن               وتساءل  
 املظامل، قبـل أن ُتـستنفَد علـى         ةانتهاكات حقوق املرأة إىل أمين    

وأضـاف أن الوفـد     . يبدو وسائل االنتصاف احمللية األخـرى      ما
يقــدم أي بيانــات تتــصل بالقــضايا املعروضــة علــى احملــاكم     مل

عدة وتساءل ما إذا كانت شـروط احلـصول علـى املـسا           . احمللية
. ميــسرةالقانونيــة عــسرية أو مــا إذا كانــت االســتعانة هبــا غــري  

وأعرب عن تقديره لو جرى تقدمي مزيـد مـن التفاصـيل بـشأن       
الربامج التدريبيـة املعـدة للمجتمـع املـدين والقـضاء الـيت جـرى               
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تركيــزا علــى الــصكوك  أم الوســأل مــا إذا تــضمنت . ذكرهــا
 .ولية حلقوق اإلنسانالد

ــسيدة شــني  - ٥٤ لت عــن املوعــد احملتمــل العتمــاد   أ ســ:ال
وأعربـت عـن تقـديرها     . مشروع قانون مكافحة العنف املـرتيل     

 .على األسئلة األخرى اليت طرحتهالو حصلت على ردود 

 قالت إن عددا من األسئلة اليت قامت        :السيدة نوبور  - ٥٥
وأضـافت أنـه ينبغـي      . بطرحها هـي أيـضا ال يـزال دون أجوبـة          

 املقبــلن يف مرفــق لتقريرهــا الــدوري للدولــة الطــرف أن تــضمِّ
ــا امل  تعلــــق باملــــساواة بــــني اجلنــــسني  الــــنص الكامــــل لقانوهنــ

ــري ــة       وغ ــادئ التوجيهي ــع املب ــيا م ــشريعات، متاش ــن الت ــك م ذل
 .)HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2الواردة يف (إلعداد التقارير 

ــسينوفا  - ٥٦ ــران حـ ــان (الـــسيدة هجـ  كـــررت :)أذربيجـ
ــساوا  ــانون امل ــد أن ق ــى أســاس    التأكي ــسني صــيغ عل ــني اجلن ة ب

ــة     ــري احلكوميـ ــات غـ ــع املنظمـ ــعة أجريـــت مـ ــشاورات واسـ مـ
واملنظمـــات الدوليـــة وأن اإلجـــراء نفـــسه قـــد اتُّبـــع يف صـــوغ 

وأضـافت أهنـا سـتعطي    . مشروع قانون مكافحة العنف املـرتيل   
يتـضمن نـصوص   ) CD(كـال مـن أعـضاء اللجنـة قرصـا مـدجما       

ت قائلــة إنــه بــالنظر واســتدرك. مجيــع التــشريعات ذات الــصلة
،  جــرى قبــل فتــرة وجيــزة جــدا   اعتمــاد القــانون املعــين  أنإىل
 .ضمني التقارير املوحدة نسخة منه الوقت الكايف لتيتسنَّ مل

ومضت تقـول إنـه يف مـا يتعلـق بالفتيـات يف خميمـات                - ٥٧
الالجئني، ال تكمن املشكلة يف العنـف فحـسب، بـل أيـضا يف              

نه مبا أن العديد من أسر الالجـئني        وأضافت أ . الزجيات املبكرة 
ــزويج أطفاهلــا مــن  فهــي تعمــد تعــيش دون خــط الفقــر،    إىل ت

وقالت إنه رغم حظر هـذه الزجيـات، فهـي          . رجال أيسر حاال  
وأكـــدت أن . ســـيما يف مقاطعـــات معينـــة تـــزال حتـــصل ال ال

العمل جارٍ علـى معاجلـة هـذه القـضية مبـا يف ذلـك مـن خـالل               
 .القنوات الدينية

 قـــال إنــه سيـــسره  :)أذربيجــان  (لــسيد غوربـــانوف ا - ٥٨
تزويــــد الــــسيد فلنترمــــان ترمجــــة إنكليزيــــة للتــــشريع املعــــين  

يتمكن من أن حيكـم بنفـسه إىل أي مـدى جـرى إدراج                كيما
ــذي   ــز ال ــضمنهتعريــف التميي ــي تت ــانون احملل ــة، يف الق .  االتفاقي

وأضاف أنه رغم عدم استدعاء النساء إىل اخلدمـة اإللزاميـة يف       
واعتـرب  . وات املسلحة، ميكنـهن التطـوع ألداء مهـام خاصـة          الق

ــدة يف وزار    ــسبة متثيــل جي ــا بن ــرأة حتظــى عموم ــدفاع أن امل ة ال
 .ووكاالت إنفاذ القانون

ــسنوات      - ٥٩ ــوال ال ــدل عكفــت ط وأضــاف أن وزارة الع
الست املاضية على صوغ مشروع قانون لتعزيز محايـة حقـوق         

لني يف القــضاء وفقــا يتــضمن تــدريب الــشرطة والعــاماإلنــسان 
وكـشف عـالوة علـى ذلـك أنـه جـرى            . لوثائق األمـم املتحـدة    

تنظيم حلقات دراسية يف إطار برنامج املساعدة التقنيـة لرابطـة        
الـــدول املـــستقلة هتـــدف إىل متكـــني القـــضاة مـــن التعـــرف إىل 

وأفاد عـن عالقـة خاصـة تـربط         . أحكام صكوك األمم املتحدة   
املدرســـة الوطنيـــة ”قـــضاة أذربيجـــان أيـــضا مبعهـــد تـــدريب ال

ة ـعـ ـالذائ) Ecole Nationale de la Magistrature (“اةــقـض ـلـل
وأضــاف أيــضا أنــه جــرى إنــشاء . الــصيت، يف بــوردو، فرنــسا

مركــز تــدرييب تــابع لــوزارة العــدل يركــز بــشكل خــاص علــى  
ــة    ــها االتفاقي ــة، ومــن بين ــة الدولي وأكــد أن . الــصكوك القانوني

ا لكفالة إبالغ العـاملني يف القـضاء        احلكومة تبذل ما يف وسعه    
واعتــرب أن مجيــع البلــدان . بــأن هلــم احلــق يف اقتــراح تــشريعات

ــرأة     ــالم املـ ــة إعـ ــشريعية وكفالـ ــدهتا التـ ــز قاعـ ــسعى إىل تعزيـ تـ
تـشكل اسـتثناء يف هـذا       وختم قـائال إن أذربيجـان ال      . حبقوقها
 .الصدد

 قالــت إن :)أذربيجــان (الــسيدة هجــران حــسينوفا   - ٦٠
ارة الداخلية آلية فعالة لتنسيق جهود احلكومـة اهلادفـة          لدى وز 

 .إىل تنفيذ االتفاقية

 .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة  

 


