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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة السابعة والثالثني

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية  
 أذربيجان  

اجلـــامع للتقريـــرين الثـــاين والثالـــث نظـــر الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة يف التقريـــر  
 ).CEDAW/C/AZE/2-3(ألذربيجان 

 
 عمل الدستوري والتشريعي واملؤسسيإطار ال  

وينبغـي أن   . بـشأن عمليـة إعـداد التقريـر       التفـصيلية   يرجى تقدمي املزيـد مـن املعلومـات          - ١
 ةشارمــدى استــ ويف إعــداده، الــيت شــاركت  إلدارات احلكوميــة إىل اتــشري هــذه املعلومــات   

 .الربملانوعرضته على ملنظمات غري احلكومية، وما إذا كانت احلكومة قد اعتمدته ا
نظـرت   أمـام احملـاكم الوطنيـة وبيـان أي قـضايا             يـة انطبـاق االتفاق   توضـيح مـدى      يرجى - ٢

 .جرت اإلشارة فيها إىل االتفاقيةواحملاكم فيها 
ف للتمييـز علـى أسـاس اجلـنس،         تعريـ صـيغ   ”أنـه قـد      إىل   ٧ويشري التقرير يف الصفحة      - ٣

ــة    ــن االتفاقي ــادة األوىل م ــى امل ــاء عل ــانون خــاص     . بن ــشروع ق ــف يف م ــذا التعري ــد أُدرج ه وق
يرجـى  . “بضمانات مقدمة من الدولة بشأن املساواة يف احلقوق والفرص بني الرجـال والنـساء     

 الــزمين هــذا، مبــا يف ذلــك تعريــف للتمييــز واإلطــار  القــانون تقــدمي معلومــات بــشأن مــشروع  
ــز اإلجيــايب”أنــواع وعلــى وجــه اخلــصوص، مــا هــي   . العتمــاده ونطاقــه الــيت يــضمها “ التميي

 وهل تنص على مقاضاة املمارسات التمييزية املرتكبة ضد املرأة؟القانون، 
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 إىل خطة العمل الوطنيـة املتعلقـة حبـل مـشاكل املـرأة يف          ١٣ويشري التقرير يف الصفحة      - ٤
عمـل بـيجني واتفاقيـة      منهاج  ، واليت تقوم على استراتيجيات      ٢٠٠٥-٢٠٠٠أذربيجان للفترة   

يف الـيت حتققـت     يرجـى وصـف النتـائج امللموسـة         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        
تنفيذها ونتائج اإلجراءات املتخذة لتنفيـذ التعليقـات اخلتاميـة للجنـة الـواردة يف تقريرهـا بـشأن                

يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن أي         ). A/53/38/Rev.1(عة عـشرة    ها الثامنـة عـشرة والتاسـ      تيدور
 .٢٠٠٥عام اليت أعقبت  جديدة يف هذا الشأن للفترة ةاستراتيجي

قـوق اإلنـسان تـشمل      املعـين حب  ظـامل   املأمـني    واليـة    وال يتضح من التقرير ما إذا كانـت        - ٥
نــت هــذه اآلليــة قــد  يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كا. وتعزيزهــالمــرأة اإلنــسان لمحايــة وحقــوق 

 .حقوق اإلنسان للمرأةوتعزيز ووصف أنشطتها يف جمال محاية منفذة بالكامل أصبحت 
 مـادة مكرسـة     ١٥ إىل القانون اجلنائي، والذي يتـضمن        ١١ة  ويشري التقرير يف الصفح    - ٦
 . املواديرجى تقدمي حمتويات هذه. رها أو جزئيا للجرائم اليت ترتكبها النساء فقطسبأ
 

 عنف ضد املرأةال  
ضـد املـرأة يف   املرتكـب  بـشأن أشـكال ومـدى العنـف     تفـصيلية  يرجى تقدمي معلومات     - ٧

بـــشأن متاحـــة ومعلومـــات ءات أي إحـــصاتـــشمل أذربيجـــان، مبـــا يف ذلـــك العنـــف املـــرتيل،  
 .على مر الزمنامللحوظة يف هذا الصدد االجتاهات 

ــد  - ٨ ــررت الحظــوق ــة اخلاصــةاملق ــالعنف ضــد املــ  ة املعني ــام   ب ــا لع  ٢٠٠٣رأة يف تقريره
)E/CN.4/2003/75/Add.1 يف جمتمــع ذكــره أن العنــف املــرتيل موضــوع حمــرم ) ١٨٩١، الفقــرة

صاف االنتـ سـبل  سـبيل مـن    وأن النـساء ال يتمـتعن بـأي    ةاألبويالذي تسوده السلطة    أذربيجان  
 عــن مجيــع ســيما يف األريــاف، وأنـه ال يــتم اإلبـالغ   ضـد العنــف الـذي يرتكبــه أزواجهـن، وال   

 هي التدابري اليت تنفذها احلكومة للتغلب علـى هـذه            ماف). ١٨٩١ الفقرة(حاالت االغتصاب   
احلكومـة أي إدارات    وهـل أنـشأت     . استعانة املرأة بسبل إقامـة العـدل      تعزيز إمكانية   املواقف، و 

 قضايا االغتصاب بطريقة تراعـي    ملعاجلة  العام  مكاتب االدعاء   الشرطة و دوائر  متخصصة ضمن   
 وما هو عدد املآوى القائمة يف البلد؟الفوارق بني اجلنسني؟ 

مـن خـرباء مـن منظمـات        املؤلـف   إىل أن الفريق العامـل       ٣٦ة  ويشري التقرير يف الصفح    - ٩
أجرى حتليال ملـدى تطـابق التـشريعات        حكومية وغري حكومية ومن ممثلني لوسائط اإلعالم قد         

العنـف  مـن  ت جملـس أوروبـا بـشأن محايـة املـرأة            الوطنية مع الـصكوك الدوليـة يف ضـوء توصـيا          
يرجـى اإلشـارة إىل التـدابري والتوصـيات الـيت      . وبشأن االجتار بالبشر لغرض االستغالل اجلنسي 

 .استجابة لذلكاقترحها الفريق العامل واخلطوات اليت اختذا احلكومة 
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 لبغاءاالجتار غري املشروع واالستغالل من أجل ا  
بشأن حالة مـشروع القـانون املعـين مبكافحـة االجتـار            مستكملة   معلومات   يرجى تقدمي  - ١٠

 بإضـافة أحكـام متـصلة    ،املكمـل للقـانون اجلنـائي يف أذربيجـان     باألشخاص ومـشروع القـانون      
واإلطـار الـزمين املنتظـر       من التقرير    ٣٧ا يف الصفحة    ممبكافحة االجتار باألشخاص، املشار إليه    

مقاضـاا   تعلومات بـشأن حـاالت االجتـار غـري املـشروع الـيت متـ              يرجى تقدمي م  و. العتمادمها
 .والعقوبات املفروضة على مرتكبيهابنجاح 

سـتجابة للتعليقـات اخلتاميـة      اختذت ا جراءات متابعة   إيرجى تقدمي معلومات بشأن أي       - ١١
 .A/53/38/Rev.1 من الوثيقة ٧٥ و ٧٤للجنة الواردة يف الفقرتني 

 
 العامة والتمثيل على املستوى الدويلاحلياة ة السياسية واملشاركة يف احليا  

ما هي التدابري امللموسـة املتوخـاة لتحقيـق         فاملرأة يف احلياة السياسية،     متثيل  نظرا لنقص    - ١٢
املــشاركة الكاملــة واملتكافئــة للمــرأة علــى مجيــع مــستويات احلكومــة، مبــا يف ذلــك يف الــسلك   

 مـن االتفاقيـة   ٤ مـن املـادة   ١ للجنة، بـشأن الفقـرة   ٢٥عامة الالدبلوماسي، مع مراعاة التوصية   
 شأن املرأة يف احلياة العامة؟ب ،٢٣والتوصية العامة 

 
 التعليم والقوالب النمطية  

حسب ما ورد يف التقرير، ال تزال القوالب النمطية املتصلة بدور املرأة والرجـل قائمـة                 - ١٣
منـذ النظـر يف     اليت بـذلت    ما هي اجلهود    ف. ناطق الريفية امليف اتمع األذربيجاين، وال سيما يف       

التقرير األويل إلزالة القوالب النمطية؟ وعلى وجه اخلصوص، هل تعتزم احلكومة تغيري الكتـب             
صـور غـري منطيـة للمـرأة ودعـم          علـى تقـدمي     تشجيع  ال واملناهج وطرائق التدريس بغية      ،املدرسية

 املساواة بني الرجل واملرأة؟
مراحـل  يرجى تقدمي معلومات بشأن معدالت ترك الفتيات والنساء للدراسة يف مجيـع              - ١٤

 .التعليم، مبا يف ذلك األسباب الرئيسية وراء انقطاع الفتيات والنساء عن التعليم
اإلعـالم يف تعزيـز األفكـار املتعلقـة بـاملرأة غـري القائمـة             وسائط  يرجى اإلشارة إىل دور      - ١٥

 . القوالب النمطيةعلى نوع اجلنس وعلى
 

 العمالة  
الـيت تـستخدم عـدة      اخلاصـة   شركات األجنبيـة    الـ إىل بعض    ٧ة  يشري التقرير يف الصفح    - ١٦

ويـشري كـذلك إىل أنـه       . أشكال للتمييز الضمين فيما يتعلق بتوظيف النساء وفصلهن من العمل         
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وسـائط  لنـت  أعمتـصلة بتلـك املمارسـات، فقـد         حمـددة   رغم عدم حصول احلكومة على أرقـام        
ل عرضت أي قضية مـن      فه. بشأاجراءات الالزمة   إلا اختاذ   عن حاالت فردية وجيري   اإلعالم  

 يرجى تقـدمي معلومـات مفـصلة        ،على احملاكم، وما هي النتائج؟ وباإلضافة إىل ذلك       النوع   اهذ
 توعيـة  يف جمـال العمـل ولزيـادة   كفالة احترام حقوق املـرأة  لبشأن التدابري اليت تتخذها احلكومة      

 .احلقوقالنساء بتلك 
 يف املائـة    ٧٠حنو  يف املتوسط،   أجر املرأة ميثل،    ”إىل أن    ٦٣ة  يشري التقرير يف الصفح   و - ١٧

الكـبري  يرجى تقدمي معلومـات بـشأن األسـباب الـيت تقـف وراء هـذا الفـرق                  . “من أجر الرجل  
 ضــد املــرأة يف جمــال  يــزبــني مرتبــات النــساء والرجــال وبــشأن التــدابري املتخــذة للتــصدي للتمي  

 .والتمييز يف األجورالرأسي يف جمال العمالة تمييز األفقي واليف ذلك  العمل، مبا
ــسابقة    - ١٨ ــة الــ ــا اخلتاميــ ــة، يف تعليقاــ ــرة A/53/38/Rev.1(وترحــــب اللجنــ ) ٥٥، الفقــ
علومــات املتعلقــة بتوقــع إنــشاء مــصرف للمــرأة لتقــدمي القــروض واالئتمــان إىل املؤســسات    بامل
يرجـى تقـدمي معلومـات حديثـة بـشأن تـأثري املـصرف علـى                . غرية اليت تتوىل النساء تنظيمها    الص

 اسـتفدن   يتبـشأن عـدد النـساء الـال       بوجه خـاص،    املشاريع التجارية، و  تنظيم  قدرة النساء على    
 . اليت قمن ااألعمال التجاريةنوع من إنشائه و

 
 الصحة  

بوضــع ) ٧٣، الفقــرة A/53/38/Rev.1( الــسابقة أوصــت اللجنــة، يف تعليقاــا اخلتاميــة  - ١٩
أوصت جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،           باملثل،  و. برامج كافية لتنظيم األسرة   

اجلنـسية  للـصحة   ، بوضع برنامج شامل     )E/C.12/1/Add.104 (٢٠٠٤اخلتامية لعام   تعليقاا  يف  
يرجـى  . الوعي بوسـائل منـع احلمـل املأمونـة        يادة  لزواإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم محلة مجاهريية        

تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة استجابة لتلك التوصـيات، فـضال عـن التـدابري املتخـذة                 
جهـاض يف ظـل ظـروف       إلإجراء عمليـات ا    ولكفالة   الرضعولتخفيض معدالت وفيات النفاس     

 .طبية وصحية مالئمة
اليـة الـيت تلـزم املـرأة، يف بعـض منـاطق أذربيجـان،               احلوالتقاليـد   يرجى وصف القوانني     - ٢٠

حــسب األســرة، تنظــيم مبــا يف ذلــك تــصرفاا، كافــة بــشأن باحلــصول علــى موافقــة زوجهــا  
 . من التقرير٨٧ة ورد يف الصفح ما
 

 املرأة والفقر  
سلـسلة مـن اإلصـالحات الراميـة إىل حتقيـق           بتنفيذ  يشري التقرير إىل أن أذربيجان تقوم        - ٢١
ألهداف اإلمنائية لأللفيـة وأنـه قـد مت اعتمـاد عـدد مـن الـربامج احلكوميـة الـيت تراعـي العوامـل                         ا
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الــوطين بــشأن الربنــامج  ٢٠ة وقــد وردت إشــارة خاصــة يف الــصفح. اجلنــسانية وقــضايا املــرأة
وال يـشري التقريـر إىل مـا إذا كانـت هـذه الـربامج تراعـي                 . لتنميـة االقتـصادية   لالفقر و للحد من   

يرجـى  . مراعاـا هلـذه االتفاقيـة   مـدى  علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، و            القـضاء   قية  اتفا
. املترتبــة عليهــاتنفيــذ هــذه الــربامج احلكوميــة واآلثــار  وصــف للطريقــة الــيت يرصــد ــا  تقــدمي 

سـيما اجلماعـات     اإلشارة كذلك عما إذا كان قد جرت استشارة اتمـع املـدين، وال            ويرجى  
 .ناء صياغة هذه الربامجالنسائية، أث

 
 الزواج والعالقات األسرية  

الــصفحة انظــر (الــسن القانونيــة لــزواج املــرأة  جعــل هــل تتــوخى حكومــة أذربيجــان   - ٢٢
اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   أحكــام متماشــية مــع ) مــن التقريــر ١٢١

 من الناحية العملية؟ االمتثال هلكيف ستشجع وترصد اأشكال التمييز ضد املرأة، و
 

 الالجئات واملشردات داخليا  
ــا    - ٢٣ ــا يتعلـــق يرجـــى تقـــدمي معلومـــات بـــشأن حالـــة الالجئـــات واملـــشردات داخليـ فيمـ

الـضمان االجتمـاعي والرعايـة الـصحية        باستفادن من فـرص العمـل وإمكانيـة حـصوهلن علـى             
الربنـامج احلكـومي    ضاع املرأة يف    تقدمي شرح إضايف للطريقة اليت تعاجل ا أو       ويرجى  . واملأوى

 .من التقرير ٢١ة املعين بتسوية مشاكل الالجئات واملشردات داخليا املشار إليه يف الصفح
 

 الربوتوكول االختياري  
الربوتوكول االختيـاري، الـذي صـدقت عليـه         املتخذة للتعريف ب  يرجى وصف التدابري     - ٢٤

 .ه استخدام، ولتشجيع٢٠٠١يونيه /حزيران ١أذربيجان يف 
 
 


