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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
      

 مــن ١٨ املــادة مبوجــب األطــراف الــدول مــن املقدمــة التقــارير يف نظــرال    
   املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية

  
  األطراف الدول من املقدمة الرابعة الدورية التقارير    

    
 أذربيجان    

 
  

 .رمسي حترير بدون التقرير هذا يصدر :مالحظة
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  مقدمة  - ١  
 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  على القضاء اتفاقية على صدقت أن منذ أذربيجان، تسعى  

 بعـد  ،تقـوم  وهي .التمييزية واملمارسات القوانني تغيري إىل ،١٩٩٥ يونيه/حزيران ٣٠ يف املرأة
 للوسـائل  مقـة متع بدراسـة  ،٢٠٠١ عـام  يف لالتفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  على صدقت أن

 املـرأة  فيهـا  تتمتـع  بيئـة  وهتيئـة  اإلنـسان،  حقـوق  مـن  للمـرأة  مـا  انتهاكات وعالج التقاء املتاحة
 بوصـفه  بـاملرأة  النـهوض  تـشجيع  أذربيجـان  وتواصـل  .احلقـوق  تلـك  مـن  هلمـا  ما جبميع والفتاة
 وتقـدمي  ،كـامال  بـدورها  القيـام  للمـرأة  يكفـالن  واقتـصاد  جمتمـع  بإقامـة  التزامهـا  من هاما جانبا
 وكيفيـة  ومكـان  حياهتـا  بـشأن  خيارات اختاذ على والقدرة وتبجيل، اعتراف حمل يكون إسهام
  .العنف أو اخلوف من مبنأى عيشها

 أداة املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة أذربيجــان حكومــة وتعتــرب  
ــهوض يف حامســة ــاملرأة الن ــذلك وهــي .اجلنــسني بــني واملــساواة ب ــسعى ل ــة إىل باســتمرار ت  هتيئ
  .االتفاقية تلك على املترتبة الدولية التزاماهتا جبميع متاما للوفاء املواتية الظروف
 تعزيـز ” بــ  أمـرا  أذربيجـان  مجهوريـة  رئـيس  وقـع  ،١٩٩٨ ينـاير /الثاين كانون ١٤ ويف  

 تماعيـة االج احلمايـة  لتعزيز مقترحات بوضع الصلة ذات اهلياكل ُيلزم “نأذربيجا يف املرأة دور
 رئـــيس وقـــع ،٢٠٠٠ مـــارس/آذار ٦ ويف .واملـــشردات الالجئـــات علـــى تركيـــز مـــع للمـــرأة

 إىل يرمــي “أذربيجــان يف النــسائية الــسياسيات تنفيــذ” بـــ يتعلــق مرســوما أذربيجــان مجهوريــة
 املـساواة  لكفالـة  جديـدة  تـشريعات  وسـن  الـصلة  ذات التـشريعات  وتعديل ،املرأة حقوق محاية
 املعنيـة  احلكومية اللجنة املرسوم ذلك وُيلزم .القرار صنع مراكز يف ال سيما  ،والرجل املرأة بني

 .املرسوم تنفيذ عن الوزراء جملس إىل سنوية تقارير بتقدمي والطفل واملرأة األسرة بشؤون

 املعنيـة  اللجنـة  إىل تقـدم  بـأن  االتفاقيـة  مـن  ١٨ للمادة وفقا ملتزمة أذربيجان وحكومة  
 تنفيــذا تتخــذها الــيت التــدابري عــن ســنوات أربــع كــل تقــارير املــرأة ضــد التمييــز علــى بالقــضاء
 دورهتـا  يف ١٩٩٨ عـام  يف أذربيجـان  جلمهوريـة  األويل التقرير يف اللجنة نظرت وقد .لالتفاقية
 كــانون ٢٣ يف والــثالثني الــسابعة دورهتــا يف والثالــث الثــاين الــدوريني تقريريهــا ويف الــسابعة،
 الــيت اخلتاميــة مالحظاهتــا اللجنــة أصــدرت التقــارير، تلــك يف النظــر دوبعــ .٢٠٠٧ ينــاير/الثــاين

 وبرملـــانيني، حكـــوميني مـــسؤولني مـــن احلكوميــة،  األوســـاط يف واســـع نطـــاق علـــى عممــت 
  .قضائية وهيئات اإلنسان، حبقوق معنية ومنظمات نسائية ومنظمات
 يف والطفـل  املـرأة و األسرة بشؤون املعنية احلكومية اللجنة التقرير هذا بتجميع وقامت  
 صــياغة مرحلــة واتــسمت .أخــرى حكوميــة هيئــات مــع الوثيــق بالتعــاون أذربيجــان، مجهوريــة
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ــر ــة بإعطــاء التقري ــة أولوي ــوزارات خمتلــف بــني الكثيــف للتعــاون عالي ــة، واإلدارات ال  احلكومي
  .القطاعات خمتلف يف اجلنسانية املسائل أمهية يعكس مما

 استـشريت  ولـذلك  .التقريـر  هـذا  يف املـرأة  آراء إلدراج أيضا كبرية أمهية الدولة وتويل  
   .صياغته خالل بكثافة النسائية احلكومية غري املنظمات
 القـضاء  اتفاقيـة  مـن  ٢٠ املـادة  من األوىل الفقرة على أُدخل الذي التعديل سريان وبدأ  

 ملوافقـة ا بعـد  ،١٩٩٥ ديـسمرب  /األول كـانون  ٢٢ املؤرخ املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على
ــه ــه والتــصديق ،٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان ١ املــؤرخ IIIQ-570 رقــم بالقــانون علي  طــرف مــن علي

  /أيــار ٢٣ يف املتحــدة لألمــم العــام األمــني إىل التــصديق وثــائق تقــدمي، أذربيجــان مجهوريــة
  .٢٠٠٨ مايو

 هبــدف ٢٠٠٤ عــام منــذ الدولــة اختــذهتا الــيت التــدابري أهــم علــى التقريــر هــذا ويــشدد  
 تنفيـذا  اعتمـدهتا  الـيت  التـدابري  ذلك يف مبا أذربيجان، مجهورية يف املرأة ضد زيالتمي على القضاء

  .للجنة اخلتامية للتوصيات
 أذربيجـان  مجهوريـة  اختـذهتا  الـيت  واإلداريـة  والقـضائية  التشريعية التدابري التقرير وجيمل  

 هيكلـه  يف التقرير يتبعو .اللجنة لتوصيات ومتابعة لالتفاقية تنفيذا ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ عامي بني
 اجلديـدة  والتـشريعات  البلد، أحناء يف اختذت اليت اجلديدة التدابري ويشمل االتفاقية مواد ترتيب
  .املرأة ضد التمييز على للقضاء واملقررة
ــة   ــان ومجهوريـ ــة أذربيجـ ــا أيـــضا ملتزمـ ــة متامـ ــيما بـــيجني، عمـــل منـــهاج مبتابعـ  ال سـ

 وباختـاذ  املنـهاج،  حـددها  اليت ١٢ الـ احلرجة االهتمام التجما يف اختاذها يتعني اليت اإلجراءات
 أقرهتمـا  اللـذين  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  إعـالن  تنفيذ إىل الرامية واملبادرات اإلجراءات من املزيد
 بـني  املـساواة  :٢٠٠٠ عـام  املـرأة ” املعنونـة  العامة للجمعية والعشرون الثالثة االستثنائية الدورة
 ).٥ + بـيجني  باسـم  إليها يشار واليت( “والعشرين احلادي القرن يف موالسال والتنمية اجلنسني

 تـشريعية،  غـري  وأخـرى  تـشريعية  بوسـائل  اجلنسني بني باملساواة النهوض جيري أذربيجان، ويف
  .٥ + لبيجني اخلتامية والوثيقة بيجني عمل منهاج إطار يف التقرير، يف يرد مثلما

 وإىل .التحـديات  مـن  عـددا  تواجـه  تـزال  ال جـان أذربي يف املـرأة  بأن تعترف واحلكومة  
 تــوفري يف صــعوبات تواجــه أذربيجــان تــزال ال أعــاله، إليهمــا املــشار والتقــدم النجــاح جانــب
ــيم ــد التعل ــة الــصحية واخلــدمات اجلي ــساء مــن لعــدد والعمال  أراضــي مــن بعــض واحــتالل .الن

ــن أذربيجــان ــا طــرف م ــن اجملــاورة أرميني ــل م ــيت األساســية العراقي ــرض ال ــذ تعت ــة تنفي  االتفاقي
  .كامال تنفيذا
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 تبعـات  أشد أذربيجان يف املرأة تتحمل مسلحا، نزاعا يعيش بلد كل يف حيدث ومثلما  
 احـتالل  نتيجـة  نـشأ  والـذي  وحوهلـا  خكارابا - ناغورين منطقة يف الدائر الرتاع وميثل .احلرب
 يف الكاملــة االقتــصادية التنميــة أمــام الرئيــسية العقبــة ألذربيجــان، تارخييــا يعــود إلقلــيم أرمينيــا

 عــن وأرمينيــا أذربيجــان بــني الــرتاع وأســفر .فيهــا الدميقراطيــة نــشر عمليــة وأمــام أذربيجــان،
 أكثـر  كارابـاخ  - ناغورين منطقةو أرمينيا من أذربيجاين ومشرد الجئ مليون من أكثر تشريد
   .واألطفال النساء من نصفهم من

 ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء علــى حلــرصوا لالتفاقيــة املتواصــل واالمتثــال  
 املـساواة  دون حتـول  الـيت  العراقيل إزالة إىل الرامية الدولة سياسات مجيع يف ثابتان جانبان املرأة
 مــع التعــاون أذربيجــان مجهوريــة ستواصــل الــسياق، هــذا ويف .الفــرص يف والرجــل املــرأة بــني

  .التفاقيةا يف الواردة األهداف لتحقيق املدين اجملتمع
  

  األول اجلزء    
  التمييز تعريف - ١ املادة    

 فمادتــه .واملــرأة الرجــل بــني املــساواة مبــادئ علــى أذربيجــان مجهوريــة دســتور يقــوم  
 حـق  علـى  وتـنص  التمييـز،  مـن  نوع أي وترفض املساواة، تلك مبدأ تؤكد والعشرون اخلامسة
 .املــساواة قــدم علــى األساســية واحلريــات اإلنــسان حبقــوق التمتــع يف واملــرأة الرجــل مــن كــل

 والديانــة، واجلنــسية، العــرق، ذلــك يف مبــا أســاس أي علــى التمييــز عــدم علــى الدســتور ويــنص
  .ذلك غري إىل وامللكية، واألصل، اجلنس، ونوع واللغة،

 يتعلـق  آخـر  قانونـا  أذربيجـان  مجهوريـة  سـنت  ،٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ١٠ ويف  
 املــضايقة ليــشمل ويوســعه “اجلنــساين التمييــز” حيــدد “نــسنياجل بــني املــساواة ضــمانات” بـــ

 نـوع  أسـاس  علـى  بـاحلقوق  التمتـع  يف املـساواة  مـن  حيـد  أو يضّيق تفضيل أو متييز وأي اجلنسية
  ).٤-٢ املادة( اجلنس

 وتعريفـــه “اجلنـــسني بـــني املـــساواة ضـــمانات” بـــشأن أذربيجـــان مجهوريـــة وقـــانون  
 .االتفاقيـة  مـواد  يف الـوارد  “التمييـز ” لــ  الواسـع  لتعريـف ا مـن  مـستلهم  “اجلنـساين  التمييـز ” لـ

 وإىل النـساء،  فئـات  بعـض  تواجهـه  الـذي  واملعقـد  املتعـدد  للتمييـز  التـصدي  إىل القـانون  ويرمي
  .املرأة ضد املقصود غري أو املباشر غري التمييز عالج

 اعترافــه أذربيجـان،  يف اجلنــسني بـني  املــساواة ضـمانات  لقــانون اهلامـة  اجلوانــب ومـن    
 األساسـية،  وحبرياهتا كإنسان حبقوقها متتعها يعوق بعيد أمد منذ متأصل املرأة ضد متييز بوجود
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 املـساواة  بتحقيـق  للتعجيـل  األمر لزم مىت خاصة تدابري اختاذ على تنص ٢-٣ املادة فإن ولذلك
  .واملرأة الرجل بني احلقيقية

 بعـض  يف املـرأة  لفائـدة  إجيـايب  ييـز مت تـدابري  اختـاذ  علـى  أيضا صراحة ٢-٣ املادة وتنص  
 املـرأة  حيـاة  إىل النظـر  ينبغـي  بأنـه  اإلدراك بسبب التدابري تلك اختاذ تقرر وقد .احملددة اجملاالت

 الرجـل  سـيطرة  مـن  تارخييـا  قائما كان عما ختتلف نظرة تتطلب اليت الراهنة الظروف سياق يف
  .وأمناطها احلياة جوانب على

  :متييزية تعترب ال التالية التدابري أن لىع ٢-٣ املادة تنص ولذلك  
 أذربيجان؛ مجهورية يف العمل قانون يف احلمل عند تفضيلية معاملة املرأة معاملة  •  

 للرجل؛ إلزامية بقائها مع للمرأة ‘اختيارية’ العسكرية اخلدمة  •  

 ة؛للمرأ اختياريا املبكر التقاعد ذلك يف مبا التقاعد مرحلة يف احلقوق من مزيد  •  

 األسرة؛ قانون يف واملرأة الرجل من لكل بالنسبة خمتلف زواج سن  •  

 األســـرة قــانون  مــن  ١٥ املـــادة إطــار  يف الطــالق  طلـــب يف للرجــل  حمــدودة  حقــوق   •  
 أذربيجان؛ جلمهورية

 .اإلصالحيات يف أحسن نسائية مرافق  •  

 الـدوريني  ريـرين التق يف املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  بالقضاء املعنية اللجنة نظرت أن وبعد  
 والرجــل، املــرأة مــن لكــل الــزواج ســن بــاختالف تتعلــق توصــيات وأصــدرت والثالــث الثــاين
 األسـرة  قـانون  لتعـديل  مقترحـا  والطفـل  واملـرأة  األسـرة  بـشؤون  املعنية احلكومية اللجنة قدمت
  .البت ينتظر واملقترح .منهما لكل الزواج سن بني يسوي

ــد   ــت وق ــع تناول ــات مجي ــاتوا العمــل حلق ــيت الدراســية حللق ــدهتا ال ــدل وزارة عق  الع
  .“اجلنساين التمييز” وتعريف املساواة تدابري ونطاق االتفاقية مسائل مؤخرا والقضاء
 واالتفاقـات  احملليـة  القوانني بني االختالف حالة يف أذربيجان، مجهورية دستور وينص  
  .الدولية اقاتاالتف أولوية على أذربيجان، مجهورية عليها صدقت اليت الدولية

 تعمـيم  بـشأن  املـرأة  ضـد  التمييـز  على بالقضاء املعنية اللجنة أصدرهتا اليت التوصية وإثر  
 حـوايل  بعـد  أي ،٢٠٠٧ أبريـل /نيـسان  يف بعـضها  ُتـرجم  واسـع،  نطـاق  علـى  اخلتامية تعليقاهتا
ــة اللغــة إىل إصــدارها مــن فقــط شــهرين  اهليئــات علــى واســع نطــاق علــى وُعمــم األذربيجاني

  .اجلمهور وعامة اإلعالم، ووسائط احلكومية، املنظمات وممثلو الربملانيون فيها مبا كومية،احل
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  التمييز على بالقضاء األطراف الدول التزامات - ٢ املادة    
 سياسـات  وصـممت  هامـة  سياسـات  عـدة  اسُتعرضت بالتقرير، املشمولة الفترة خالل  
 أخـرى  إداريـة  وتـدابري  بـرامج  علـى  ومـة احلك ووافقـت  جديـدة  رئيـسية  قوانني وُسنت .جديدة
  .املرأة ضد التمييز على القضاء إىل ترمي

  
  التشريعية التدابري    

 االجتــار مكافحــة” عــن رئيــسي قــانون ٢٠٠٥ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٨ يف اعُتمــد  - ١
 وتنظيميـة  قانونيـة  قاعـدة  بوضـع  االجتـار،  ذلـك  مكافحة إىل يرمي شامل قانون وهو .“بالبشر
  .لضحاياه قانونيني ودعم محاية وتوفري بالبشر، االجتار كافحةمل متينة
 أذربيجــان جلمهوريــة اجلنــائي القــانون علــى تعــديالت عــدة ٢٠٠٥ عــام يف أُدخلــت  - ٢

  :يلي مبا وتتعلق املرأة محاية تعزيز إىل ترمي
 ؛١-١٤٤ املادة - بالبشر االجتار  •  

 ؛٢-١٤٤ املادة - السخرة  •  

 .١-٣١٦ املادة - بالبشر االجتار ضحايا عن صوصيةاخل املعلومات تعميم  •  

 العتبــار ضــرورية أذربيجــان مجهوريــة دســتور علــى أُدخلــت الــيت التعــديالت كانــت  
ــ عــرب املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيــة مبقتــضى جرميــة بالبــشر االجتــار  ة،الوطني

 وتـنص  .الـصلة  ذات الدوليـة  تفاقـات اال مـن  وغريهـا  االتفاقية لتلك االختيارية والربوتوكوالت
  :التالية اجلرائم على أشد عقوبات على التعديالت

 بالبشر؛ االجتار  •  

 استغالله؛ بنية شخص رفقة مشروعة غري بطريقة احلدود اجتياز  •  

 شخص؛ إخفاء  •  

 التهديد؛ حتت ما بعمل القيام على شخص إجبار  •  

 .قصدا تعميمها أو لبشر،با االجتار ضحايا عن خصوصية معلومات مجع  •  

  :أذربيجان جلمهورية اإلدارية املخالفات قانون يف اجلنسية املضايقة  - ٣
ــادة أضــيفت   ــدة م ــادة هــي جدي ــانون إىل ١-٦٠ امل ــة املخالفــات ق ــة اإلداري  جلمهوري
 .“جنــسية ملــضايقة تعرضــوا الــذي املــوظفني علــى الــضغط ممارســة” جرميــة إلدراج أذربيجــان
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 ملــضايقة تعرضــه مــن اشــتكى موظــف علــى ضــغوط ممارســة أن اجلديــد نوينالقــا احلكــم ويعتــرب
  .بشدة القانون عليها يعاقب جرمية إداري أو عمل رب طرف من جنسية

 ،أذربيجـان  مجهوريـة  يف “اجلنـسني  بـني  املـساواة  ضـمانات ” قـانون  تطبيـق  إطار ويف  - ٤
 الدولــة واجــب علــى صــراحة يــنص أصــبح الــذي التعلــيم قــانون علــى تعــديالت عــدة أُدخلــت
 التعليميـة،  املؤسـسات  إىل الوصـول  يف واملرأة الرجل من لكل املتاحة الفرص يف املساواة كفالة
 احلالـة  تـأثري  عـدم  وكفالـة  والنساء، الفتيات ال سيما  املعوزين، الطلبة إىل الدراسية املنح وتقدمي

  .معارف أو دراسية مناهج من املتاحة الفرص على االقتصادية
  

  املقترحة التشريعية التالتعدي    
 وإدراكــا املـرأة،  ضـد  التمييـز  علـى  بالقــضاء املعنيـة  للجنـة  اخلتاميـة  للتعليقـات  اسـتجابة   - ١

 بـالزواج  املتعلقـة  املـسائل  مجيـع  يف املـرأة  ضـد  متييزيـة  أحكـام  من تبقى ما على القضاء لضرورة
 والطفــل واملــرأة رةاألســ بــشؤون املعنيــة احلكوميــة اللجنــة تقــدمت األســرة، داخــل والعالقــات
 جتعـل  مقترحـات  أيـضا  وهنـاك  .الـزواج  سـن  يف والرجـل  املـرأة  بـني  باملـساواة  تتعلق مبقترحات
  .إلزاميا الزواج قبل الطيب الفحص

 منـع ” بـ يتعلق قانون مشروع واملرأة األسرة بشؤون املعنية احلكومية اللجنة ووضعت  - ٢
 يف اشـتركت  وقـد  .أذربيجـان  جبمهوريـة  زراءالـو  وجملـس  الربملـان  إىل وقدمته “العائلي العنف
 وقــد .احلكوميــة غــري واملنظمــات ،الــصلة ذات الرمسيــة اهليئــات مجيــع القــانون مــشروع صــياغة
 الدائمـة  اللجنـة  نظر على حاليا معروض وهو القانون مشروع على املعنية اهليئات مجيع وافقت
 يف ليعتمـده  الربملـان  علـى  القـانون  عمشرو وسُيعرض .الربملان يف االجتماعية بالسياسات املعنية
 العنـف  ضـد  النـساء  جلميـع  وفعليـة  كافيـة  محايـة  إجيـاد  إىل القـانون  مـشروع  ويرمي .ثالثة قراءة

 الراميـة  األحكـام  مـن  شـاملة  جمموعة يتضمن وهو .كرامتهن واحترام سالمتهن وكفالة العائلي
ــدابري العــائلي، للعنــف التــصدي إىل ــة، وت ــها محائي  واملــشورة، اللجــوء، خبــدمات يتعلــق مــا من

 ويــنص .ذلــك غــري إىل املقتــرفني، ومبعاقبــة العنــف، ضــحايا للنــساء املقدمــة والــدعم والتأهيــل،
 بعـد  البيانـات،  جلمـع  منهجيـة  ووضع إحصائية بيانات قاعدة إنشاء على أيضا القانون مشروع

  .كبريا نقصا ميثل البيانات وجود عدم أن اتضح أن
  

  اجلنسني بني باملساواة النهوض يف وعمله )املظامل أمني( اإلنسان قحبقو املعين املفوض    
 مجهوريـة  يف اإلنـسان  حبقـوق  املعـين  املفـوض  بـدور  أيضا يقوم الذي املظامل أمني لعمل  
 تلــك ومحايــة اجلنــسني بــني املــساواة وتعزيــز املــرأة حبقــوق والنــهوض .حامســة أمهيــة أذربيجــان
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 مــؤخرا ُعــني األهــداف، لتلــك وحتقيقــا املظــامل، أمــني أعمــال جــدول أولويــات مــن احلقــوق
  .املظامل ألمني املرأة شؤون يف مستشار
 االتفاقيـة،  تنفيـذ  جوانـب  تناقش املظامل أمني من مببادرة مستديرة موائد بانتظام وُتعقد  
 واهليئـات  والربملـانيون،  واملـرأة،  األسـرة  بـشؤون  املعنيـة  احلكوميـة  اللجنـة  مـن  كـل  فيهـا  يشترك
  .اخلرباء وجملس احلكومية، غري واملنظمات ة،احلكومي

  
  أذربيجان يف والربامج والسياسات اخلطط وضع

   ٢٠١٢- ٢٠٠٨ للفترة واملرأة، األسرة لقضايا الوطنية اخلطة  -  ١  
 ُوضــعت ،٢٠٠٥-٢٠٠٠ للفتــرة واملــرأة، األســرة لقــضايا الوطنيــة اخلطــة انتــهاء بعــد  
 األســرة وتطــوير تعزيــز هبــدف ٢٠١٢-٢٠٠٨ فتــرةلل واملــرأة، األســرة لقــضايا الوطنيــة اخلطــة

 يف بـذلك  واإلسـهام  سـليم،  جمتمـع  وبنـاء  اجلنـسني  بـني  املـساواة  أساس على داخلها والعالقات
 الـيت  األسـرة  مـسائل  أوال، :جمـالني  يف أنـشطة  اخلطـة  وتتـضمن  .جـار  اخلطة وتنفيذ .البلد تقدم

 املــرأة قــضايا وثانيــا، اإلجنابيــة؛ صحةوالــ األســرة، وتنظــيم الدميغرافيــة، اجلوانــب أساســا تــشمل
 صـنع  عمليـة  يف املـرأة  اشـتراك  زيـادة  إىل احلاجـة  مثـل  أساسية ملشاكل حلول إجياد إىل والسعي
  .ذلك غري إىل واالجتماعية، واالقتصادية السياسية واحلياة القرار،

  
  أذربيجان مجهورية يف اإلنسان حقوق حلماية الوطنية العمل خطة  -  ٢  

 اإلنـسان  حقـوق  حلمايـة  الوطنيـة  العمل خطة تتضمن األخرى، اإلنسان قوقحل تطبيقا  
 ،٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٨ مـؤرخ  رئاسـي  مبرسوم أقرت اليت أذربيجان، مجهورية يف

 علـى  املترتبـة  الوطنيـة  االلتزامات تنفيذ على اخلطة وتنص .للمرأة اإلنسان حقوق حلماية تدابري
 مجهوريـة  عليهـا  صـدقت  الـيت  األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  الدوليـة  االتفاقات
 املنظمــات وإشــراك الدوليــة، القانونيــة الــصكوك وتلــك التــشريعات بــني واملواءمــة أذربيجــان،

 معاهـدات،  مبقتـضى  املنـشأة  املتحـدة  األمـم  هيئات إىل املقدمة التقارير صياغة يف احلكومية غري
 حقـوق  محايـة  حتـسني  هبـدف  اخلطـة،  عليهـا  تـنص  الـيت  األخـرى  األنـشطة  ومـن  .ذلـك  غري إىل

 وتقـدمي  العـائلي،  العنـف  ذلـك  يف مبـا  املرأة، ضد العنف أشكال مجيع مكافحة للمرأة، اإلنسان
 الالزمـة  التعويـضات  وتقدمي العنف، لضحايا القانونية احلماية وتوفري والطبية، النفسية املساعدة
  .واسع نطاق على عيةتو محالت وتنظيم هلم، املناسب والتأهيل

  



CEDAW/C/AZE/4  
 

08-60057 9 
 

  ٢٠١٥- ٢٠٠٨ -  املستدامة التنمية وحتقيق الفقر من للتخفيف احلكومي الربنامج  -  ٣  
ــا   ــذ دعم ــيم لتنفي ــر املراس ــية واألوام ــة الرئاس ــضايا املتعلق ــرأة، بق ــة وضــعت امل  حكوم
 ورد حــني ويف .هبــا املــضطلع األنــشطة صــلب يف اجلنــساين املنظــور إلدراج برناجمــا أذربيجــان

 برنـامج  مـن  األوىل املرحلـة  هـذه  يف القطاعـات  بـني  مـشتركة  مـسألة  كمجرد اجلنساين صرالعن
 بوصـفه  أُدرج فإنـه  ،)٢٠٠٥-٢٠٠٣( االقتصادية التنمية وحتقيق الفقر من للتخفيف احلكومة
 الفقــر مــن للتخفيــف احلكــومي الربنــامج مــن الثانيــة املرحلــة جوانــب مجيــع يف أساســية قــضية
 التخفيـف ” وثيقـة  وضـع  مـن  األولية املرحلة ويف .٢٠١٥-٢٠٠٨ - دامةاملست التنمية وحتقيق
ــن ــر م ــق الفق ــة وحتقي ــستدامة التنمي ــشأت ،“امل ــة أن ــف أمان ــن التخفي ــر م ــق الفق ــة وحتقي  التنمي

ــستدامة ــة امل ــشار وظيف ــساين مست ــة جن ــى مؤقت ــدي أساســي عل ــة ويف .تعاق ــة املرحل ــن الثاني  م
 تعــاون وجــرى دوريــة اجتماعــات وُعقــدت .انــةاألم مبــوظفي جنــساين خــبري التحــق الربنــامج،
 فريـق  مـع  اجتماعـات  وعقـدت  املتحـدة،  األمـم  يف اجلنـسانية  الشؤون تنسيق جهة مع متواصل
 التخفيـف  برنـامج  يف اجلنـساين  العنـصر  عتـرب وا ة،اجلنـساني  الشؤون يف املتخصص املتحدة األمم
 بلـدان  يف اجلنسانية العناصر أقوى من األنشطة، تلك نتيجة املستدامة، التنمية وحتقيق الفقر من
 إقـرار  املتوقـع  ومن .املنطقة يف “جيدة ممارسة” اعتباره واقُترح القوقاز، ومنطقة الوسطى آسيا

  .قريب موعد يف الربنامج
  

  الدميقراطي اجملتمع يف اليومي العنف ملكافحة األبعاد املتعدد احلكومي الربنامج  -  ٤  
ــة وزراء جملــس أقــر   ــامج” انأذربيجــ مجهوري  ملكافحــة األبعــاد املتعــدد احلكــومي الربن
ــومي العنــف ــدميقراطي اجملتمــع يف الي ــاين كــانون ٢٥ يف صــادر مبرســوم “ال ــاير/الث  .٢٠٠٧ ين
 العـائلي  العنـف  علـى  القـضاء  بغيـة  اجملـاالت  مجيع يف استراتيجية خطط وضع الربنامج ويتضمن
ــى ــسوة وعل ــع يف الق ــى اجملتم ــدم وعل ــافؤ ع ــرص تك ــ الف ــن لكــل ةاملتاح ــسني؛ م  ووضــع اجلن

 اتفاقيــة أهــداف حتقيــق تـنظم  وأخــرى العنــف، مـن  املــرأة حتمــي قـوانني  بــسن تتعلــق مقترحـات 
 األبعـاد  املتعـدد  الربنـامج  ويتـضمن  .املـرأة  ضـد  التمييز أشكال مجيع على للقضاء املتحدة األمم
 يف املتكـرر  نـف للع املعرضـني  واألطفـال  واملـشردات  لالجئـات  االجتمـاعي  التأهيـل  تنظيم أيضا

 بغيـة  التـدريب  إلعـادة  دراسـية  دورات وتنظـيم  العائلي، العنف وبزيادة بالتشريد تتسم ظروف
 أكادمييـة  بـرامج  ووضـع  املـرأة،  ضـد  العنـف  معايري وحتديد النساء، صفوف يف البطالة من احلد
  .ذلك غري إىل خصوصا، املرأة ضد وبالعنف باملساواة، تتعلق اجلامعات يف
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  “والعشرين احلادي القرن يف املرأة ضد العنف على القضاء” روعمش  -  ٥  
 أذربيجـان،  مجهوريـة  يف والطفـل  واملرأة األسرة بشؤون املعنية احلكومية اللجنة وقعت  
 يتعلـق  مـشترك  مبـشروع  للقيـام  اتفاقـا  للسكان املتحدة األمم وصندوق ألييف، حيدر ومؤسسة

 فتـرة  خـالل  املشروع وسينفذ .“والعشرين احلادي القرن يف املرأة ضد العنف على القضاء” بـ
 للمزيـد ( أذربيجـان  منـاطق  مجيـع  وسيـشمل  ،٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلـول  يف املنتهيـة  شـهرا  العشرين

  ).٥ املادة انظر التفاصيل، من
  

   ٢٠٠٧ لعام أذربيجان، يف اجلنسانية املواقف عن اإلمنائي التقرير  -  ٦  
 أذربيجـان،  مجهوريـة  يف والطفـل  واملرأة األسرة بشؤون املعنية احلكومية اللجنة أعدت  
 لعـام  أذربيجـان،  يف اجلنـسانية  املواقف عن البشرية التنمية تقرير اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج
ــرض ،٢٠٠٧ ــراز بغ ــازاتاإل إب ــضاء جن ــى والق ــرات عل ــال يف الثغ ــساواة جم ــني امل ــسني ب  .اجلن
 اجلنــسانية املواقــف عــن استقــصائية دراســة إليهــا توصــلت الــيت االســتنتاجات التقريــر ويتــضمن
 وكـان  .الـسابق  الـسوفيايت  االحتـاد  يف أو أذربيجـان  يف اآلن حـد  إىل نطـاق  أوسع على أجريت
 علـى  أثرهـا  وحتليـل  أذربيجـان،  يف اجلنـسانية  املواقـف  حتديـد  هـو  الدراسة من األساسي اهلدف
  .الدارسة تاستنتاجا تفرضها اليت التوصيات ووضع اجلنسني، بني املساواة

  
  الدولية العمل منظمة اتفاقيات على التصديق  -  ٧  

 املـرأة  بـأحوال  املتعلقـة  الدوليـة  العمل منظمة اتفاقيات على أذربيجان حكومة صدقت  
 العمـال  بـشأن  ١٥٦ رقـم  الدوليـة  العمـل  اتفاقيـة  علـى  للتـصديق  حاليـا  جـار  والعمـل  .واألسرة
 العمـل  منظمـة  مكتب وعقد .األم محاية بشأن ١٨٣ رقم واالتفاقية العائلية، املسؤوليات ذوي
 ومنظمـات  حكوميـة،  هيئـات  لعـدة  ممثلني مع اجتماعات آسيا ووسط الشرقية ألوروبا الدولية
  .التصديق عملية دعم بشأن دولية، ومنظمات حملية، حكومية غري
  

  املرأة ومتكني اجلنسني بني باملساواة املعين املواضيعي املتحدة األمم فريق  -  ٨  
 يف املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني باملــساواة املعــين املواضــيعي املتحــدة األمــم فريــق أُنــشئ  
 الفريـق  ويـستند  .منـه  موسـع  وبـدعم  القطـري  املتحـدة  األمم فريق برعاية ٢٠٠٦ أبريل/نيسان

 كاشـتر  الـذي  اجلنـسني،  بني باملساواة املعنية املواضيعية لألفرقة املوارد دليل إىل مبهمته القيام يف
ــهوض شــعبة مــن كــل وضــعه يف ــاملرأة، الن ــامج ب ــسيف، اإلمنــائي، املتحــدة األمــم وبرن  واليوني

 الفريــق ويــدعم .للمــرأة ياإلمنــائ املتحــدة األمــم وصــندوق للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق
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 وسـائط  يف املـشاكل  وإبـراز  القـوانني،  وتطـوير  وضع يف أذربيجان مجهورية حكومة املواضيعي
  .ذلك غري إىل اجلمهور، ةوتوعي اإلعالم،

  
  والقانون القضاء جمايل يف العاملني تدريب  -  ٩  

 املــرأة، ضــد التمييــز علــى للقــضاء املتحــدة األمــم للجنــة اخلتاميــة التعليقــات مــع متــشيا  
 باتفاقيــة القــانون جمــال يف والعــاملني القــانون إنفــاذ ومــوظفي القــضاة وعــي تعميــق إىل وســعيا
ــزال أشــكال مجيــع علــى القــضاء ــة يف العــدل وزارة قامــت املــرأة، ضــد تميي  أذربيجــان مجهوري
 االختيـاري،  وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  عـن  لفائدهتم منتظما تدريبا ونظمت املبادرات من بسلسلة

  .اخلتامية وتعليقاهتا اللجنة أصدرهتا اليت العامة والتوصيات
 دراسـية  قـات حل اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  مـع  بالتعاون مؤخرا العدل وزارة ونظمت  
 مـن  وغريهـا  املـرأة،  ضـد  التمييـز  علـى  القـضاء  جلنـة  دور عن واحملامني العامني واملدعني للقضاة
 املفوضـية  مـع  بالتعـاون  أيـضا  الـوزارة  وبـدأت  .معاهـدات  مبوجب املنشأة املتحدة األمم هيئات

 االتفاقيـة  قبتطبيـ  يتعلـق  والقـانون  القـضاء  جمـايل  يف العـاملني  لفائـدة  مفتوحا مشروعا األوروبية
 جمــال يف طويلــة مــدة منــذ قــائم تعــاون أيــضا وللــوزارة .احملــاكم يف اإلنــسان حلقــوق األوروبيــة

 حلقــات إطــاره يف ُتعقــد اليونــان، يف العــام للقــضاء األورويب املركــز مــع “القــانوين التثقيــف”
  .والقانون القضاء جمايل يف للعاملني عمل وحلقات دراسية

 اهليئــة وهــي والطفــل، واملــرأة األســرة بــشؤون املعنيــة وميــةاحلك اللجنــة موظفــو وتلقــى  
 احلكوميــة اهليئــات يف التنــسيق وجهــات البلــد، يف اجلنــسانية الــسياسات بتنفيــذ املعنيــة املركزيــة
  .العدل وزارة قدمته مماثال تدريبا أيضا احلكومية غري املنظمات وممثلو

 تتعليقـا  آخـر  يف املـرأة  ضـد  ييـز التم علـى  بالقـضاء  املعنيـة  اللجنـة  توصيات مع ومتشيا  
 ٢٥ رقـم  العامـة  التوصـية  علـى  أيـضا  العـدل  وزارة قدمتـه  الذي التدريب شدد قدمتها، ختامية
  .“الفعلية املساواة” ومبفهوم “املؤقتة اخلاصة التدابري” بـ املتعلقة

  
  اخلتامية التعليقات تعميم  -  ١٠  

ــات ُعممــت   ــة التعليق ــيت اخلتامي ــهامقد ال ــة ت ــضا جلن ــى ءالق ــز عل ــرأة ضــد التميي  إىل امل
ــة ــد أذربيجــان مجهوري ــا بع ــا يف نظره ــدوريني تقريريه ــاين ال ــث، الث ــى والثال  واســع نطــاق عل
 وبعـد  .احلكوميـة  غـري  املنظمات وممثلو الوطين الربملان وأعضاء احلكومة يف املسؤولون وناقشها

 إىل وقـدمت  بالتنفيـذ  ملتعلقةا والتعليقات املقترحات ُجّمعت املتبعة، املمارسة ووفق املناقشات،
  .أذربيجان مجهورية رئيس
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  الالجئون    
 االضــطهاد، مــن للــهاربني آمــن مــالذ بإتاحــة الدولــة التــزام يف الرئيــسية العناصــر مــن  
 يف كـأفراد  كـامال  بـدورهم  والقيـام  جديـد  من حياهتم لبناء البلد يف البقاء حق هلم من مساعدة
 مرحلـة  إىل الـدعم  تلقـي  مرحلـة  مـن  االنتقـال  يف صـعوبة  نجيـدو  الالجـئني  من والكثري .اجملتمع

 للمحنـة  للتـصدي  التـدابري  بعض الدولة وضعت وقد .واألطفال النساء خاصة عنه، االستقاللية
 والرعايــة والــصحة التعلــيم خــدمات إىل وصــوهلم وحتــسني واملــشردون الالجئــون يعيــشها الــيت

  .والعمالة
  

  ردينواملش الالجئني مساعدة مشاريع بعض    
 “املـرأة  ضد للعنف حد وضع” مشروع ٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين يف بدأ  ‘١’  

ــشرين يف ــوبر/األول ت ــدعم ٢٠٠٦ أكت ــايل ب ــن م ــم صــندوق م  املتحــدة األم
ــسكان ــم لل ــن تنظيمــي ودع ــة م ــساعدة أذربيجــان شــباب منظم  الالجــئني مل
  .واملشردين

ــدأ  ‘٢’   ــسمرب/األول كــانون يف ب ــامج ٢٠٠٦ دي ــة” برن ــريوس مــن الوقاي  نقــص ف
 مــن مــايل بــدعم “واملــشردين الالجــئني شــباب لــدى اإليــدز/البــشرية املناعــة

ــة املؤســسة ــدز ملكافحــة العاملي ــسل اإلي ــا وال ــدم .واملالري ــامج وق  باجملــان الربن
  .الكتمان كنف يف وعالجا فحوصا

  
  باملرأة النهوض تطوير -  ٣ املادة    
  والطفل ةواملرأ األسرة بشؤون املعنية احلكومية اللجنة    

 يف الرئيــسية املــسؤولية والطفــل واملـرأة  األســرة بــشؤون املعنيـة  احلكوميــة اللجنــة تتـوىل   
 اللجنـة  أُنـشئت  وقـد  .اجلنـسني  بـني  واملـساواة  باملرأة املتعلقة السياسات عن أذربيجان مجهورية
 يف املــرأة بقــضايا املعنيــة الدولــة جلنــة حمــل وحلــت ٢٠٠٦ فربايــر/شــباط ٦ يف رئاســي مبرســوم
  .١٩٩٨ عام منذ باملرأة املعنية احلكومية اهليئة بدور تقوم كانت اليت أذربيجان، مجهورية
 قـدراهتا  ببنـاء  بـاملرأة  والنـهوض  اجلنـسانية  القـضايا  عن املسؤولة الوطنية اآللية وتعززت  

  .متحمسني وموظفني مؤسسية وهياكل معدات من لذلك يلزمها ما وبتوفري التدريب، على
 وأقـره  ميثاقهـا  يف جـاء  مـا  وفـق  موظفيهـا،  عـدد  ورفـع  اجلديـدة  اللجنة يةوال وُوّسعت  
 كـثريا  ميزانيتـها  أيـضا  ورفعـت  .٢٠٠٦ أغـسطس /آب ٩ املـؤرخ  ٤٤٤ رقـم  الرئاسـي  املرسوم
  .عليه كانت مبا باملقارنة تكثفت اليت وتوجهاهتا أنشطتها مع لتتماشى
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 يف والطفــل واملــرأة األســرة بــشؤون املعنيــة احلكوميــة اللجنــة واليــة مهــام يلــي وفيمــا  
  :أذربيجان مجهورية

 انتـهاك  ومنـع  والطفـل،  للمـرأة  ال سيما  املدنية، واحلريات اإلنسان حقوق محاية كفالة  •  
 سلطاهتا؛ نطاق يف احلقوق، تلك

ــة قواعــد وضــع  •   ــع يف معياري ــصلة ذات اجملــاالت مجي  هلــا تعطيهــا الــيت بالــصالحيات ال
 التشريعات؛

 الصلة؛ ذات اجملاالت يف حكومية برامج ضعو يف االشتراك  •  

 سلطاهتا؛ إطار يف املفاهيم، وتطوير احلكومية الربامج تنفيذ كفالة  •  

 الصلة؛ ذات اجملاالت يف األخرى التنفيذية اهليئات هبا تقوم اليت األعمال مع التنسيق  •  

 وريــةمجه عليهــا صــدقت دوليــة معاهــدات مــن صــالحياهتا يف يــدخل مــا تنفيــذ كفالــة  •  
 أذربيجان؛

 باألسرة؛ املتعلقة الرمسية السياسة تنفيذ  •  

ــشاكل دراســة  •   ــيت امل ــاايو ال ــون جهه ــشردون واألشــخاص الالجئ ــساء( امل ــاال ن  )وأطف
 املشاكل؛ لتلك حلول إجياد يف املعنية احلكومية اهليئات وإشراك الفقرية، واألسر

 جبوانـب  املـرأة  وعـي  لتعميـق  صلةالـ  ذات احلكوميـة  اهليئات مع مشتركة بأنشطة القيام  •  
 األعمـال  جمـايل  يف النـسائية  األنـشطة  تطـوير  هبـدف  الـسوق،  واقتـصاد  العصرية اإلدارة
 األسرية؛ واملشاريع احلرة

 يف املـرأة  ملـساعدة  الـصلة  ذات اهليئـات  هبـا  تقـوم  الـيت  األنـشطة  وتنسيق املشاريع وضع  •  
 يف الدولـة  سـتراتيجية ال وفقـا  ةللمـرأ  املهنيـة  القـدرات  وحتـسني  جديـدة  مهـن  اكتساب

 العمالة؛ جمال

 أســر تواجههــا الــيت املــشاكل حلــل املعنيــة احلكوميــة اهليئــات إىل التماســات توجيــه  •  
ــشهداء ــيت الــ ــدت الــ ــال، عائلــــها، فقــ ــات واألطفــ ــدات، واألمهــ  ال ســــيما الوحيــ
 بعجز؛ املصابات

ــدريب  •   ــيني ت ــصلة، ذات اجملــاالت يف املهن ــروح وتطــوير ال ــةاملهن ال  لــدى والتخــصص ي
 اللجنة؛ موظفي
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 وإجــراء احلديثــة، الدوليــة التجــارب ومــن العــصرية، العلميــة جنــازاتاإل مــن االســتفادة  •  
 الصلة؛ ذات اجملاالت يف ودراسات حبوث

 يف فعــاال اســتخداما املاليــة املــوارد مــن وغريهــا واملــنح والقــروض امليزانيــات اســتخدام  •  
 الصلة؛ ذات اجملاالت

 اللجنة؛ نشاط على مهوراجل إطالع  •  

 وأنشطتها؛ اللجنة هياكل لتحسني سلطاهتا نطاق يف تدابري اختاذ  •  

 وفـق  إجـراءات  من يلزم ما واختاذ اللجنة بنشاط املتصلة والشكاوى الطلبات يف النظر  •  
 املنطبقة؛ التشريعات

 م؛وعيشه اللجنة موظفي عمل وظروف االجتماعية، احلماية لتحسني تدابري اختاذ  •  

 .اللجنة أنشطة توجهات تفرضها واجبات من التشريعات تضعه مبا الوفاء  •  

 حقـوق  محايـة  وحتـسني  اجلنـسني،  بـني  املـساواة  لتحقيـق  وطنيـة  آليـة  وضـع  إىل وإضافة  
 وتوجـد  اجملال؛ هذا يف احلكومية غري املنظمات ألنشطة مواتية ظروفا أيضا الدولة هيأت املرأة،
  .البلد يف اجلنسني بني واملساواة املرأة بشؤون تعىن ةحكومي غري منظمة ٩٠ حوايل

 أذربيجـان  مجهوريـة  يف والطفل واملرأة األسرة بشؤون املعنية احلكومية اللجنة وتتعاون  
 املنظمــات وتــشترك .اجملــال هــذا يف والدوليــة احملليــة احلكوميــة غــري املنظمــات مــع وثيقــا تعاونــا
ــة غــري ــة احلكومي ــة احمللي  ووضــع التــشريعية القــوانني وســن إعــداد يف كثــب عــن أيــضا والدولي

 الـدور  نكـران  ميكـن  وال .املـرأة  مركـز  وحتـسني  اجلنسني بني باملساواة املتصلة اإلدارية األنشطة
 إىل تـسعى  شـبكة  إقامـة  يف النـسائية  الدوليـة  واملنظمـات  احلكومية غري املنظمات هبا تقوم الذي
  .اجلنسانية للمشاكل فعالة حلول إجياد

 جملـس  إحـداثها،  منـذ  والطفل، واملرأة األسرة بشؤون املعنية احلكومية اللجنة شأتوأن  
 يف ناشــطات ونــساء )احلكوميــة اهليئــات مجيــع متثــل تنــسيق جهــات( ممــثلني مــن مؤلــف تعــاون
 اللجنـة  أنـشأت  ذلك، إىل وإضافة .اإلعالم ووسائط الصحية، والرعاية والتعليم الثقافة جماالت
 القـرار  صـنع  ومراكـز  احلرة، واملشاريع التعليم، جماالت يف املرأة متثيل عن منظمة بيانات قواعد

  .البلد مقاطعات مجيع فيه شاركت شامل استبيان طريق عن مماثلة، أخرى وجماالت
 للفتـرة  أذربيجـان  مجهوريـة  يف املـرأة  قـضايا  بـشأن  الوطنية العمل خطة تنفيذ إطار ويف  
 االجتــار ومكافحــة املــرأة، ضــد العنــف منــع الجمــ يف هامــة بأنــشطة اضــطُلع ،٢٠٠٥-٢٠٠٠



CEDAW/C/AZE/4  
 

08-60057 15 
 

 املـسائل  هـذه  وسـتناقش  .املـرأة  ومتكـني  القـرار،  صـنع  عمليـة  يف املـرأة  اشتراك وتوسيع بالبشر،
  .تتناوهلا اليت األجزاء يف بالتفصيل

  
  اجلنساين املنظور تعميم    

 سياسـاهتا  تحـسني ل احلكومة تبذهلا اليت اجلهود يف حمورية أمهية اجلنساين املنظور لتعميم  
ــا واســتراتيجياهتا ــشطة وتعــززت .وبراجمه ــوزارات أن ــستقلة واإلدارات ال ــضا والوكــاالت امل  أي

 سياسـات  يف اجلنـساين  املنظـور  تعمـيم  يتواصـل  لذلك، ونتيجة .جنسانية تنسيق جهات بإنشاء
 تعمــيم يف احملــرز التقــدم رصــد علــى أقــدر أيــضا الــوزارات وأصــبحت .وبراجمهــا اهليئــات تلــك

  .وهياكلها احلكومة مؤسسات طريق عن اجلنساين ملنظورا
 امللموســة األمثلــة ومــن .األخــرية الــسنوات يف ناجحــا اجلنــساين املنظــور تعمــيم وكــان  
  الفقـــر مـــن واحلـــد املـــستدامة للتنميـــة احلكـــومي الربنـــامج مـــن الثانيـــة املرحلـــة ذلـــك، علـــى

  .اجلنسانية املسائل يف مستفيضا تفكريا وضعها تضمن اليت )٢٠١٥-٢٠٠٨(
  

  البيانات مجع حتسني
 “أذربيجـان  يف والنـساء  الرجـال ” الـسنوي  اإلحـصائي  الدليل ١٩٩٩ عام منذ يصدر  
 مثــل جمــاالت عــن بيانــات الــدليل هــذا ويتــضمن .للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق مــن بــدعم
 كوميـة احل اللجنـة  وأنـشأت  .دوليـة  مقارنـات  عـن  وأرقـام  والعمالـة،  الصحية، والرعاية التعليم،
 ُوجهـت  اسـتبيانات  مـن  مجعـت  بيانـات  قاعدة جهتها من والطفل واملرأة األسرة بشؤون املعنية
 اإلحـصائيات  تكـشفه  أن ميكـن  مـا  الستكـشاف  البلـد  مناطق خمتلف يف التنفيذية السلطات إىل
  .اجلنسني بني املساواة حتقيق تواجه اليت املشاكل أحل عن

 يف ال سـيما   اجلـنس،  حبـسب  املفـصلة  البيانـات  رتـواف  يف كـبرية  ثغرات توجد تزال وال  
 مجـع  وحتـسني  .القـرار  صـنع  مراكـز  يف واملـرأة  والعمالـة،  املرأة، ضد العنف مثل اجملاالت بعض

 وهـي  والطفـل،  واملـرأة  األسـرة  بـشؤون  املعنيـة  احلكوميـة  اللجنـة  تواجهـه  رئيـسي  حتـدّ  البيانات
 مـن  ماليـة،  موارد يتطلب البيانات ومجع .يقةالدق اإلحصائية املعلومات وجود أمهية متاما تدرك

 مجـع  لتحسني اجلهود وتتواصل .البلد يف العسكري الرتاع استمرار بسبب حمدودة أهنا الواضح
 يف أيـضا  الـتفكري  وجيـري  مناسـبة،  مجـع  منهجيـة  ووضـع  اجلـنس  نـوع  حبـسب  املفصلة البيانات
  .اجملال هذا يف تقنية مساعدة لتلقي طلب توجيه
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  املؤقتة اخلاصة التدابري -  ٤ املادة    
 املـساواة  قـدم  علـى  فيهـا  تتمتـع  للمرأة متكينية بيئة بتهيئة ملتزمة أذربيجان مجهورية إن  

 اإلجحـاف  أوجـه  تصحيح بأن مقتنعة والدولة .األساسية واحلريات اإلنسان حبقوق الرجل مع
 علـى  قـادرة  راتيجيةاسـت  ووضـع  خاصـة  تـدابري  اختـاذ  يتطلـب  املرأة ضد الراسخ والتمييز السابق
  .والرجل املرأة بني الفعلية املساواة بتحقيق التعجيل
ــا   ــذلك، وحتقيق ــشريعات يف أُدرجــت ل ــة ت ــدابري أذربيجــان مجهوري ــسمح ت  باعتمــاد ت
 مجهوريــة يف اجلنــسني بــني املـساواة  ضــمانات قــانون ويــشمل .اخلاصـة  التــدابري اعتمــاد وتيـسري 

   .التدابري تلك من جمموعة أذربيجان
 أُدخلـت  أذربيجـان،  مجهوريـة  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  ضـمانات  قـانون  اعتماد وبعد  

 بعـض  يف بـاملرأة  للنـهوض  املواتيـة  الظـروف  بتهيئـة  تقضي أساسية تعديالت أخرى قوانني على
  :ذلك على أمثلة يلي وفيما والعامة، السياسية املراكز مثل اجملاالت
ــانون  - ١   ــة قـ ــان مجهوريـ ــق أذربيجـ ــاتب املتعلـ ــري املنظمـ ــة غـ ــات( احلكوميـ  النقابـ

 للنــساء احلكوميــة غــري املنظمــات عــضوية فــتح وجــوب علــى يــنص الــذي )العامــة واجلمعيــات
 الـنص  يـشري  وال .منـها  لكـل  املتاحـة  الفرص تكافؤ وجوب وعلى املساواة، قدم على والرجال

  .اجلنسني أحد حقوق محاية لغرض ُتنشأ اليت املنظمات إىل
ــانون  - ٢   ــةمجهور ق ــق أذربيجــان ي ــاألحزاب املتعل ــسياسية، ب ــذي ال ــى يــنص ال  عل
 وجـوب  وعلـى  املـساواة  قـدم  علـى  والرجـال  للنـساء  الـسياسية  األحـزاب  عـضوية  فـتح  وجوب
  .منها لكل املتاحة الفرص تكافؤ

 وجـوب  علـى  يـنص  الذي العمالية بالنقابات املتعلق أذربيجان مجهورية قانون  - ٣  
 الفـرص  تكـافؤ  وجوب وعلى املساواة قدم على والرجال للنساء العمالية النقابات عضوية فتح

  .منها لكل املتاحة
  

  النمطية والصور اجلنسني من كل أدوار -  ٥ املادة    
 يقـوم  أذربيجـان  يف الرجـل  أن األخـرية  الـسنوات  خالل أجريت اليت الدراسات تؤكد  
 وفقـا  تقـوم  فـاملرأة  .نـسني اجل بـني  تكـافؤ  عـدم  ذلـك  اعتبـار  ينبغـي  وما .اجملتمع يف قيادي بدور
 حالـة  وهـي  طوعيـة،  مماثلـة  وأنـشطة  أطفال تربية من العائلية احلياة يف بأعمال أذربيجان لتقاليد
  .البلد يف السائدة العقلية من جانبا متثل
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 اجلنــسانية، النمطيــة الــصور علـى  القــضاء يف ملمــوس تقـدم  حتقيــق أذربيجــان وتواصـل   
 .واخلـاص  العـام  القطـاعني  يف مـسؤوليات  الرجـل،  مـع  ساواةاملـ  قـدم  علـى  حاليـا،  املرأة وتتوىل
 كـثريا  ازداد وقـد  .اجلديـدة  اجلنـسانية  القـيم  ويـشكل  حيـدد  الـذي  هو الشبان من احلايل واجليل
  .وظيفية حياة هلن من عدد

 املــرأة أن أذربيجــان، يف اليــوم الــشابات حبيــاة واألم اجلــدة حيــاة مقارنــة مــن ويتــضح  
 بوجــه ذلــك ويتــضح .احليــاة جوانــب مــن العديــد يف حقيقيــة كاســبم حققــت األذربيجانيــة
 اليـوم  أذربيجـان  يف فـاملرأة  .واألسـرة  والعمـل،  التعلـيم،  هي رئيسية جماالت ثالثة يف اخلصوص

 تقـوم  وهـي  .املتاحـة  العمل فرص من أوسع جماال هلا يتيح مما قبل، ذي من وكفاءة تعليما أكثر
 الـيت  الوظيفيـة  املـستويات  نفـس  إىل االرتقـاء  علـى  قبـل  مـن  أقـدر  أهنا كما أجرا، أعلى بأعمال
 األســرية، وحياهتــا املهنيــة حياهتــا كــل يف النجــاح علــى أيــضا أقــدر واملــرأة .الرجــل إليهــا يــصل
  .األسرة احتياجات تراعي اليت املرنة العمل ترتيبات بفضل

ــنعكس   ــرر ويـ ــرأة حتـ ــان يف املـ ــضا أذربيجـ ــا يف أيـ ــن اختيارهـ ــشطة ملهـ ــ يف وأنـ  الاجملـ
 وفقـا  األربعـة،  يتجـاوز  األكـادميي  اجملـال  يف النـساء  عدد يكن مل قليلة سنوات فمنذ .األكادميي

 حاليـا  عـددهن  وارتفـع  .والطفـل  واملـرأة  األسـرة  بـشؤون  املعنيـة  احلكوميـة  اللجنـة  إلحصائيات
  .١١ إىل

 لالوسـائ  مجيـع  باسـتخدام  وملتزمـة  اجملـال،  هـذا  يف للتحـديات  متامـا  مدركة واحلكومة  
 أقـصى  حتقيـق  مـن  املـرأة  ومتكـني  الفـرص  تكـافؤ  حتقيـق  تعـوق  الـيت  العراقيل إلزالة لديها املتاحة

 خـدمات  وتـوفري  للجميـع،  اجليـد  التعلـيم  تـوفري  إىل الـسياق  هذا يف احلكومة وتسعى .إمكاناهتا
 العمــل يف التمييــز مــن للحــد وذلــك النمطيــة، الــصور علــى تقــضي ووظيفيــة ةيــتعليم مــشورة
  .تتفتح لكي املواهب أمام اجملال وفتح فيهما، املوجودة الفجوات وتضييق تواملهارا

 واجملتمــع، األســرة يــد علــى الطفولــة منــذ وتتطــور تنــشأ النمطيــة الــصور بــأن واعترافــا  
 بـدور  اإلعـالم  وسـائط  وتقـوم  .االسـتمرار  مـن  الـصحية  غـري  النمطيـة  الصور ملنع جهود ُبذلت
ــة .القــيم تــشكيل يف هــام ــز يف هــادور وللدول ــذي الوقــت يف األســرية والقــيم اهلياكــل تعزي  ال

   .اجلنسانية النمطية للصور فيها تتصدى
  :التالية اجملاالت يف حاليا الدولة تبذهلا اليت اجلهود على أمثلة يلي وفيما  

  
  التعليم    

 الفتيـان  مجيـع  ويـدرس  .الطلبـة  مجيـع  إىل متنوعـا  تعليمـا  الـوطين  الدراسـي  املنـهج  يقدم  
 لتوجيـه  حمـاوالت  توجـد  وال .العـام  التعلـيم  مدارس يف املواضيع من مشتركة جمموعة توالفتيا
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 للـصبيان،  بالنـسبة  كالعلوم( اجلنسني أحد “عادة إليها يتجه” مواضيع حنو الفتيات أو الصبيان
  ).للفتيات بالنسبة واآلداب
 عليهـا،  عالتـشجي  ومـن  النمطيـة  الـصور  مـن  خالية املدرسية والكتب الدراسية واملناهج  

 وغريهـا  املدرسـية  الكتـب  خلـو  لكفالـة  واعيـة  حمـاوالت  وهنـاك  .اجلنسني أحد إىل التحيز ومن
  تـسيء  منطيـة  صـور  أي مـن  أذربيجـان  مجهوريـة  يف التعليم وزارة تقرها اليت التعليمية املواد من
  .الوظيفي وتقدمها ورفاهها تقدمها وتعوق املرأة إىل

ــة، املــدارس ويف   ــة لــصورا ُتعــاجل الثانوي ــز النمطي  بــني الفــرق الطــالب بتــدريس والتحي
 .اجملتمـع  مـن  بتأثري الناس عقول يف تنشأ اليت واالختالفات اجلنسني بني البيولوجية االختالفات

 النمطيـة  والـصور  بالفروق يتصل افيم غريهم ويف أنفسهم يف آرائهم تقييم على الطلبة ويشجَّع
 ويقــدم .اجلنــسني مــن كــل لــدور النمطيــة الــصور عــن باالبتعــاد بــشدة وُينــصحون اجلنــسانية،

 املـرأة،  ضـد  التمييز أشكال مجيع على للقضاء املتحدة األمم باتفاقية تثقيفا أيضا الثانوي التعليم
 .والطفــل واملــرأة األســرة بــشؤون املعنيــة احلكوميــة اللجنــة تنفــذها تدريبيــة بــرامج طريــق عــن

  .املرأة حقوق إعمال علىالسيئ  هاوأثر النمطية للصور حتليال الربنامج ويتضمن
  

  اإلعالم وسائط    
 املعنيـة  احلكوميـة  اللجنة تتعاون اجملتمع، على قوي ريتأث من اإلعالم لوسائط مبا اعترافا  
 يبـث  أو ُينـشر  مـا  خلـو  لكفالـة  اإلعـالم  وسائط مع وثيقا تعاونا والطفل واملرأة األسرة بشؤون
 وســائط أوردت وقــد .اجلنــسني بــني التمييــز أو ةالنمطيــ الــصور انتــشار علــى يــشجع ممــا فيهــا

  .النمطية للصور تصديا الشخصي جناحهن وميثل .بارزات نساء عدة به تقوم ما اإلعالم
  

  العام التعليم برامج    
ــة إن   ــة اللجن ــة احلكومي ــامج أي أن مدركــة والطفــل واملــرأة األســرة بــشؤون املعني  برن
 .بفعاليـة  أهدافه حيقق ال للرجال يتجه وال نسنياجل دور عن اخلاطئة الصور تصحيح إىل يسعى
 وقـد  .اجلنـسني  بـني  باملـساواة  التثقيـف  عمليـة  يف الرجـال  اسـتبعاد  عـدم  ينبغي أنه أدركت وقد

 علــى القــضاء يف دوريهمــا أمهيــة علــى وتــشدد والفتيــان الرجــال ُتــشرك العامــة الــربامج بــدأت
  .املرأة ضد والعنف النمطية الصور

  
  أةاملر ضد العنف    

 .أذربيجـان  دولـة  أولويـات  مـن  العدالـة  إىل مقترفيـه  وتقـدمي  املرأة ضد العنف وقف إن  
 االجتمـاعي،  واالسـتبعاد  الـصحة،  وتـدهور  الفقر، يف تتسبب معقدة اجتماعية مشكلة والعنف
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 ال سـيما   املـرأة،  ضـد  العنـف  بـسبب  القلـق  يـساورها  البلـدان،  بقيـة  مثـل  وأذربيجـان،  .واملوت
 هيئـة  بوصـفها  والطفـل،  واملـرأة  األسـرة  بـشؤون  املعنيـة  احلكومية اللجنة وتقوم .العائلي العنف

 يف وجيـري  .البلـد  أحناء مجيع يف توعية حبمالت أذربيجان، يف اجلنسانية السياسة تنفذ حكومية
 الدوليـة،  املنظمـات  دور علـى  التشديد الصدد هذا يف وينبغي .التشريعات حتسني نفسه الوقت

ــماأل إســهام ال ســيما ــشترك .املتحــدة م ــة يف أذربيجــان وت ــدوم محل ــا عــامني ت  االحتــاد ينظمه
 العنــف ذلــك يف مبــا املــرأة، ضــد العنــف ملكافحــة ٢٠٠٦ نــوفمرب/الثــاين تــشرين منــذ األورويب
 يف املـرأة  ضـد  العنـف  ملكافحة تدابري املشاركة الدول تتخذ بأن احلملة قواعد وتقضي .العائلي
  :التالية األربع املراحل

 املرأة؛ ضد العنف مكافحة وسياسات قوانني  )أ(  

 ومحايتهم؛ الضحايا دعم  )ب(  

 اإلدارات؛ ومن اجلمهور من البيانات مجع  )ج(  

 .املرأة ضد بالعنف الوعي تعميق  )د(  

ــا   ــي وفيم ــداف يل ــشروع أه ــضاء” م ــى الق ــف عل ــرأة ضــد العن ــرن يف امل  احلــادي الق
 ومؤسـسة  والطفـل،  واملـرأة  األسـرة  بـشؤون  ةاملعنيـ  احلكومية اللجنة وضعته الذي ،“والعشرين

  :للسكان املتحدة األمم وصندوق ألييف، حيدر
 حلقوقها؛ املرأة استخدام تتيح إضافية فرص خلق  •  

 اجملتمع؛ يف املرأة اشتراك تكثيف  •  

 األطفال؛ على أثرمها من والتخفيض املبكر، والزواج العنف، من الوقاية  •  

 العنف؛ من والطفل املرأة محاية  •  

 اجلنسانية؛ باملسائل اجلمهور توعية  •  

  :املشروع هذا إطار يف التالية التدابري اختاذ املتوقع ومن  
 املشروع؛ يف الدوليني اخلرباء وإشراك الدولية اخلربة دراسة  •  

 اجلنـسني،  بـني  واملـساواة  اإلنـسان  حقـوق  بـشأن  النطـاق  واسـعة  توعية حبمالت القيام  •  
 صلة؛ ذات مواد ونشر قليمية،إ عمل حلقات وتنظيم

 املبكر؛ والزواج بالبشر االجتار مبسأليت الثانوية املدارس يف التوعية  •  

 وتلفزية؛ إذاعية توعية برامج بث  •  
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 اجلنساين؛ العنف ضحايا إىل اخلدمات تقدمي بشأن استراتيجية وضع  •  

 .البلد يف الرمسية املنظمات يف اجلنسانية التنسيق جهات بني التعاون آليات حتسني  •  

 أنــشطة تــشمل وهــي ).٢٠٠٨( املــستقبلية لألنــشطة الــسنوية العمــل خطــة ووضــعت  
 إىل العنـف،  ضـحايا  تأهيـل  ملراكـز  منـاذج  ووضـع  وتأهيلـهم،  العنف ضحايا ومساعدة التوعية،

  .ذلك غري
 خاصـا  فـصال  )٢٠١٢-٢٠٠٨( واملـرأة  األسرة ملشاكل الوطنية العمل خطة وتتضمن  
 تـدابري  الفـصل  ذلـك  ويتنـاول  .املبكـر  والـزواج  املرأة، ضد والعنف العائلي، العنف من بالوقاية
 القانونيـة،  احلمايـة  وحتـسني  العنف، ضحايا ومحاية جرائمهم، عن العنف مقتريف حملاسبة خاصة

 تتعلــق  مقترحــات وضــع إىل والــسعي  العنــف، ضــحايا إىل املقدمــة  النفــسية - واالجتماعيــة
   .املرأة ضد والعنف العائلي فالعن أسباب على بالقضاء
 القـضاء  إىل ترمـي  متنوعـة  تـدابري  ١٩٩٩ عـام  منـذ  احلكومية اهليئات من العديد واختذ  

 علـى  القـضاء  علـى  سيـساعد  باملوضـوع  خاصـة  تـشريعات  سـن  أن بيـد  .املرأة ضد العنف على
  .املشكلة هذه فيها تنتشر اليت األوساط يف املشكلة

 يتــضمن الــذي وحــده هــو أذربيجــان جلمهوريــة اجلنــائي القــانون فــإن اآلن، حــد وإىل  
 وانتـهاك  اإلنـسان  حقـوق  سياق يف املسألة يتناول وهو للعنف، بالتصدي تتعلق قانونية أحكاما
 والـدعارة  االغتـصاب،  قبيـل  من باجلرائم تتعلق أحكاما يتضمن وهو .وحرياهتم األفراد حقوق

 والتعـذيب،  ونفـسية،  بدنيـة  أضـرار  يف سببوالت القسري، والتعقيم اجلنسي، والعنف القسرية،
 والعالقــات واالختطــاف، املؤملــة، واإلســاءات املتكــرر والــضرب املوجــع، والعنــف والــضرب،
 األطفـال،  علـى  اجلنـسي  واالعتـداء  اجلنسي، الطابع ذات األفعال من وغريها القسرية، اجلنسية

 مـع  عنـف  بـدون  الالئقـة  غـري  واألعمـال  عـشرة،  الـسادسة  دون هم من مع اجلنسية والعالقات
  .عشرة الرابعة دون أشخاص
 اعُتمـد  أذربيجـان،  مجهوريـة  وزراء جملـس  مـن  وبـأمر  ،٢٠٠٧ ينـاير /الثاين كانون ويف  

 الربنـامج  وإلجنـاز  .“الـدميقراطي  اجملتمـع  يف اليـومي  العنـف  ملكافحة اجلوانب املتعدد الربنامج”
 البلـد،  أحنـاء  يف لألزمـات  التصدي مراكز من شبكة إنشاء تتضمن عمل خطة اعُتمدت عمليا،

 اجملـاالت  يف حبـوث  وإجـراء  العنـف،  ضـحايا  ملساعدة وأنشطة توعية، محالت لتنظيم وترتيبات
 واالجتـار  للعنـف  التـصدي ” شـعار  حتـت  توعيـة  محالت نظمت ،٢٠٠٧ عام ويف .الصلة ذات
 دراسـية،  وحلقـات  تـدريبا،  احلمـالت  وتضمنت .بالبلد مناطق عدة يف “مشترك عمل :بالبشر
 اإلقليميـة،  الـسلطات  فيهـا  واشـتركت  اجلمهورية ومدن مقاطعات يف ُعقدت مستديرة وموائد
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 تلـك  متابعة ٢٠٠٨ سنة تشهد أن املتوقع ومن .الشبابية احلركة ونشطاء املدين، اجملتمع وممثلو
  .احلمالت
 موعـة جم علـى  للعقـاب  الالزمـة  اجلزائيـة  التـدابري  تتـضمن  الوطنيـة  التشريعات أن ورغم  

 الـصارمة  القانونيـة  التنظيمـات  فـإن  األسـرة،  داخـل  حتدث اليت العنيف الطابع ذات األفعال من
 علـى  العـائلي  العنف من الوقاية تظل ذلك، ومع .بعد تكتمل مل املشاكل من النوع هذا لعالج
 اجلمهوريـة  رئـيس  مبرسـوم  عمـال  الداخليـة،  الـشؤون  وزارة ووضعت .احلكومة أعمال جدول
 ضـد  تقتـرف  الـيت  للجـرائم  للتصدي عمل خطة العامة، األخالق انتهاك مكافحة بتعزيز املتعلق
 ذلــك يف مبــا فيهــا، والتحقيــق املــرأة، حــق يف املرتكبــة اجلــرائم بتــسجيل الــوزارة وتقــوم .املــرأة

 وموافـاة  موحدة، بيانات قاعدة يف وإدراجها العنف، أشكال من وغريه العائلي العنف حاالت
   .السنة يف مرتني هبا احلكومية يةاإلحصائ اللجنة

ــادت   ــل يف اإلحــصائيات وأف ــام أوائ ــرأة ١ ٩٨٣ أن ٢٠٠٦ ع ــاة ٣٥ و ام ــت فت  كان
 .املرتليـة  املـشاكل  مـن  وغريهـا  واخلـصومات  الغـرية،  بـدوافع  اقترفـت  جرمية ١ ٩٠٠ يف ضحية

 حماولـــة أو اغتـــصاب حالـــة ١١ منـــها( جنـــسي عنـــف جرميـــة ٨٥ الفتـــرة تلـــك يف وســـجلت
  .شخصا ٥٣ اعتقال عن ذلك وأسفر )قسرية دعارة حالة ٧٤ و اغتصاب؛
 اإلحــصائية اللجنــة أجرهتــا الــيت ،٢٠٠٦ لعــام والــصحية الدميغرافيــة الدراســة وأفــادت  
 تبلــغ ســنة ٤٩-١٥ العمريــة الفئــة يف هــن ممــن البــدين للعنــف تعرضــن مــن نــسبة أن احلكوميــة

 تعرضــن مـن  نـسبة  وتبلـغ  .الريفيـة  املنـاطق  يف ةاملائـ  يف ١٥ و احلـضرية  املنـاطق  يف ةاملائـ  يف ١٢
 يف املائـة  يف ١٣ العمريـة،  الفئـة  نفـس  يف العشري، أو الزوج طرف من اجلنسي أو البدين للعنف
  .الريفية املناطق يف املائة يف ١٤ و احلضرية، املناطق

 اللجنـة  وتقـوم  العـائلي،  العنـف  ملكافحة قانون مشروع لصياغة عامل فريق أنشئ وقد  
 اللجنـة  وتعتـرف  .العمليـة  هـذه  يف قيـادي  بدور والطفل واملرأة األسرة بشؤون املعنية يةاحلكوم

 عمـال  يتـضمن  اجلوانـب،  ومتعـدد  موحـدا  وطنيـا  هنجـا  تتطلـب  العـائلي  العنـف  مـن  الوقايـة  بأن
 اهلــام اجملــال هــذا يف منــسقة سياســاتية بأعمــال للقيــام الــصلة ذات اهلياكــل بــني مــشتركا نــشطا
 .للـضحايا  دعمـا  وخاصـة  واجتماعية، ومالية، وتعليمية، قانونية، عناصر يشمل أن ينبغي الذي

 اآلمنــة اخليــارات زيــادة إىل والطفــل واملــرأة األســرة بــشؤون املعنيــة احلكوميــة اللجنــة وهتــدف
 تلـك  ارتكـاب  عـن  املـسؤولني  مجيـع  ومـساءلة  وخارجـه،  املـرتل  داخـل  والطفـل،  للمرأة املتاحة
 حـوادث  جمـرد  هـي ” لثقافـة  والتصدي االعتداءات، تكرار ملنع الةفع تدخالت ووضع اجلرائم،
  .معه والتسامح وجتاهله املرتيل للعنف أعذار إجياد عن التوقف وكفالة “عائلية
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 واملـرأة  األسـرة  بـشؤون  املعنية احلكومية اللجنة توصي اليت اخلمسة اجملاالت يلي وفيما  
  :فيها إجراءات باختاذ والطفل

 مبكرا؛ الفعالة الصحية ايةالرع تدخالت  ‘١’  

 آمنة؛ ظروف يف والطفل املرأة إيواء خيارات من الزيادة  ‘٢’  

 القـضائية  والواليـات  جهـة،  مـن  واجلنـائي  املـدين  القـانون  بني الصالت حتسني  ‘٣’  
 ثانية؛ جهة من

 والتعليم؛ التوعية  ‘٤’  

 .ومتسق مناسب بشكل واحملاكم الشرطة استجابة  ‘٥’  
  

  الدعارة يف واستغالهلن بالنساء جتاراال -  ٦ املادة    
ــة إن   ــة أذربيجــان دول ــا ملتزم ــار مبكافحــة متام ــساء االجت ــشطة بالن ــصلة واألن  ويف .املت

 الوطنيـة  عـرب  املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية على أذربيجان صدقت ٢٠٠٣ عام
 ويلـزم  .واألطفـال  النـساء   سـيما  ال بالبـشر،  االجتـار  ومعاقبة وقمع ملنع االختياري وبروتوكوهلا

 الـدعم  وتـوفري  والتثقيـف  للوقايـة  تمبـادرا  وباختـاذ  االجتـار،  بتجـرمي  املوقعة الدول الصك ذلك
 بالبـشر،  االجتـار  ملكافحـة  وطنيـة  خطـة  العتمـاد  األسـس  الصكوك هذه وضعت وقد .للضحايا
 .التـوايل  علـى  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عـامي  يف اعتمـدا  بالبـشر،  االجتـار  ملكافحة وطين قانون وسن

 خــط وأنــشئ الداخليــة، الــشؤون وزارة داخــل بالبــشر االجتــار ملكافحــة إدارة أيــضا وأُنــشئت
  .صلة ذات حكومية غري ومنظمات أوروبا يف والتعاون األمن منظمة مبساعدة خمصص هاتفي

 تتــصل بأفعــال يقــوم ملــن تتــصدى شــاملة وبــرامج قــوانني أذربيجــان يف حاليــا وتوجــد  
  .عارةوالد باالجتار

 العمـل  خطـة ” اعتماد يف بالبشر االجتار مكافحة يف الرئيسية اخلطوات إحدى ومتثلت  
 التـدابري  وترمـي  .٢٠٠٤ مـايو /أيـار  ٦ مـؤرخ  رئاسـي  مبرسوم “بالبشر االجتار ملكافحة الوطنية
 خاصـة  شـرطة  وكالـة  وإنـشاء  وطـين،  منـسق  وتعـيني  التشريعات، حتسني إىل اخلطة يف الرئيسية
 الـشرطة  وكالـة ( أذربيجـان  مجهوريـة  يف الداخليـة  الشؤون وزارة داخل بالبشر جتاراال ملكافحة
  .االجتار عمليات يف احملتملني والضحايا الضحايا محاية وكفالة ،)اخلاصة

 باالجتـار،  معـين  وطـين  منـسق  تعـيني  علـى  أيـضا  بالبـشر  االجتـار  مكافحـة  قـانون  وينص  
 دور أن علـى  القـانون  مـن  ٧ املادة وتنص .لبشربا االجتار ملكافحة خاصة شرطة وكالة وإنشاء
ــسق ــوطين املن ــل ال ــام يف يتمث ــصاالت القي ــة باالت ــع الالزم ــات م ــن، هيئ  احلــدود، وحــرس األم
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 هبــدف احلكوميــة، غــري واملنظمــات اهليئــات مــن وغريهــا واحملــاكم، العــام، واملــدعي والــشرطة،
 واملنـسق  .بفعاليـة  مرتكبيهـا  مالحقـة و ومقاضاة هبا املتصلة واألنشطة االجتار جرائم يف التحقيق
 إىل أذربيجـان  مجهوريـة  يف االجتار مكافحة حالة عن معلومات سنويا يقدم بأن مكلف الوطين
 مجهوريــة يف اإلنــسان حقــوق ومفــوض ،)امللــي اجمللــس( الــوطين والربملــان اجلمهوريــة، رئــيس

 منــسقا الداخليــة شؤونالــ وزيــر نائــب عــّين الوطنيــة، اخلطــة ووفــق ).املظــامل أمــني( أذربيجــان
  .اخلطة تنفيذ عن مسؤوال وطنيا

ــشئت   ــضا وأن ــة أي ــة عمــل فرق ــن مؤلف ــشتركة الوكــاالت م ــذ يف امل  العمــل خطــة تنفي
 تلــك أنــشطة بتنــسيق الــوطين للمنــسق يــسمح للتعــاون موحــد نظــام بوضــع مكلفــة الوطنيــة،

ــة الوكــاالت ــذ .بفعالي ــشاء ومن ــة إن ــل فرق ــك، العم ــشأ تل ــضاؤها أن ــة أع ــاونلل آلي ــادل تع  وتب
 عــن معلومــات علــى حتتــوي بيانــات قاعــدة إنــشاء عــن املعلومــات تبــادل وأســفر .املعلومــات
ــال ــذين األطف ــاهم ال ــو يتبن ــة مواطن ــون أو أذربيجــان مجهوري ــب املواطن ــن األجان ــدارس، م  امل

 مـواطين  مـساعدة  يف للتوسط رخص على حصلوا الذين الطبيعيني أو االعتباريني األشخاص أو
  .ذلك غري إىل أجنبية، بلدان يف هلم عمل إجياد أو أذربيجان مجهورية
 لتقيــيم مــرارا العمــل فرقــة أعــضاء اجتمــع الوطنيــة، العمــل خطــة بتنفيــذ يتــصل وفيمــا  
 وتـدارس  املـستقبلية  واملهـام  القائمـة  املـشاكل  وحتديـد  االجتـار،  مكافحـة  جمـال  يف املنجـز  العمل
  .حلها وسائل

ــام ويف   ــشئ ،٢٠٠٤ ع ــب أن ــشر االجتــار فحــةمكا مكت ــب داخــل بالب  املركــزي املكت
 داخـل  مـستقلة  وكالـة  املكتـب  واعترب .الداخلية الشؤون لوزارة التابع املنظمة، اجلرمية ملكافحة
 أمهيــة أســاس وعلــى ،٢٠٠٦ أغــسطس/آب ١ مــؤرخ رئاســي ملرســوم وفقــا الداخليــة، وزارة

 البلــدان خــربة مــن ستفيدويــ الدوليــة املنظمــات لتوصــيات وفقــا يعمــل وهــو االجتــار، مكافحــة
ــة ــأمر أُقــر الــذي مليثاقــه وفقــا املكتــب ويعمــل .اجملــال هــذا يف األوروبي ــة وزيــر مــن ب  .الداخلي
 بــشأن تــنظم الــيت الدوليــة األنــشطة يف بانتظــام يــشتركون جيــدا مــدربون موظفــون وللمكتــب

  .القضايا هذه
 وقــد الجتــار،ا لــضحايا ملــساعدة ومراكــز  مــآويإنــشاء الوطنيــة التــشريعات وتتــضمن  
 االجتــار مكافحــة قــانون جانــب وإىل .النــشاط هــذا لتنظــيم الالزمــة القانونيــة األســس وضــعت
 القــانون، ذلــك بتطبيــق واملتعلــق ٢٠٠٥ أغــسطس/آب ٤ املــؤرخ الرئاســي واملرســوم بالبــشر،
 ووضـع  االجتـار  لـضحايا  االجتمـاعي  التأهيـل  بتحـسني  مسحـت  اإلجـراءات  من جمموعة اختذت
 إنـشاء  بـشأن  الـوزراء  جملـس  مرسـوم  منـها  املـساعدة،  ومراكـز املـآوي    إلنشاء نيةالقانو األسس

 كـانون  ١٢ املـؤرخ  تنظيمهـا،  وقواعـد  املراكز أنشطة ومتويل االجتار لضحايا خاصة مؤسسات
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 يف اعتمـــدت  الـــيت االجتـــار،  لـــضحايا االجتمـــاعي  التأهيـــل وقواعـــد  ،٢٠٠٦ ينـــاير/الثـــاين
ــقاملت واملرســوم ،٢٠٠٦ مــارس/آذار ٦ ــد عل ــغ بتحدي ــدالت مبل ــضحايا املمنوحــة الب  االجتــار ل

   .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٧ املؤرخ إدماجهم، إعادة فترة خالل
 املــآوى أن بالبــشر االجتــار مبكافحــة املتعلــق القــانون مــن ١٤ و ١٣ املادتــان وتوضــح  
 ءبالغــذا وتزويــدهم هلــم، واألمــن العــيش ظــروف وهتيئــة االجتــار ضــحيا إليــواء مؤقتــة أمــاكن
 لـضحايا  وُيـسمح  .واالجتماعيـة  القانونيـة  واملـساعدة  والنفـسية  الطبية والرعاية الطبية، واللوازم
 غـرف  وتوجـد  .الترمجـة  خـدمات  علـى  وباحلصول اهلاتف باستعمال املآوى يف املقيمني االجتار
 إىل توجـه  ال وهـي  مكفولـة  الـضحايا  عـن  املعلومات وخصوصية .اخلاصة للمحادثات خمصصة
 االجتـار  ضـحايا  عـن  املعلومـات  وحتـال  .إذهنـم  بدون الرمسية اهليئات من وغريها دعاءاال هيئات
 ومحايـة  األحـداث  بقـضايا  املعنيـة  واللجنـة  ترعـاهم  الـيت  واهليئـات  أمرهم أولياء إىل األطفال من

   .حقوقهم
 اسـتعدادهم  مـدى  عن النظر بصرف يوما ثالثني مدة االجتار ضحايا إىل املأوى ويقدم  
 الــضحايا وتتلقــى بالبــشر، املتجــرين ضــد بــشهادات لــإلدالء أو االدعــاء هيئــات مــع للتعــاون
 اإلداريــة بــاإلجراءات للتوعيــة املــساعدة مراكــز أنــشئت وقــد .املــساعدة مراكــز مــن مــساعدة
 والنفـسية  الطبيـة  املـساعدة  ولتقدمي ومصاحلهم، االجتار ضحايا حقوق حلماية املتاحة والقانونية
ــن وغريمهــا ــساعدة أشــكال م ــة، امل ــل خــدمات إىل إضــافة املطلوب ــاعي التأهي ــنص .االجتم  وت

   .هلم املعدة املآوي يف االجتار ضحايا كوهنم يف املشتبه إيواء على القانون من ١٣ املادة
 طوابـق،  ثالثـة  مـن  مؤلـف  التجهيـز،  جيـد  مـبىن  خـصص  الوطنيـة،  العمـل  خبطة وعمال  
 حكوميـة  غـري  منظمـات  عـن  ممثلـون  وهـم  أوى،املـ  موظفـو  وتلقى .مؤقتا االجتار ضحايا إلقامة
 ينـاير /الثـاين  كـانون  حـىت  الـواردة  املعلومـات  آلخـر  ووفقـا  .دوليـة  منظمـات  مـن  تدريبا خمتلفة،
 ضـحايا  ويتلقـى  .أوطـاهنم  إىل منـهم  ٧ أعيد شخصا، ٢٧ املأوى خدمات من استفاد ،٢٠٠٨
 مــن وغريهــا وقانونيــة نفــسيةو طبيــة خــدمات جمانــا االجتــار ضــحايا كــوهنم يف هواملــشتب االجتـار 
ــساعدة، أشــكال ــغ شــكل يف ومنحــة امل ــأوى يف ويوجــد .مقطــوع مبل ــضا امل ــاتفي خــط أي  ه
 .ملــستخدميه والــسرية األمــن كفالــة مــع هلــم، الــدعم وتقــدمي االجتــار ضــحايا ملــساعدة خمــصص
 اهلـاتفي  اخلـط  هـذا  وجـود  على اإلعالم، وسائط طريق عن باستمرار، اجلمهور إطالع وجيري

 يف العاملـة  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  بعـض  لدى مماثلة خمصصة هاتفية خطوط وتوجد .اصاخل
  .بالنساء االجتار مكافحة ذلك يف مبا املرأة، حقوق جمال

 وحمـو  وطبيـا  نفـسيا  وتأهيلهم اجملتمع، يف االجتار ضحايا إدماج إعادة كفالة إىل وسعيا  
 تــــشرين ٩ مــــؤرخ الــــوزراء لــــسجم مــــن بــــأمر املــــساعدة ملراكــــز ميثــــاق عتمــــدا أميتــــهم،
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ــاين ــوفمرب/الث ــشاء يقــضي ٢٠٠٥ ن ــضحايا خاصــة مؤســسات بإن ــل االجتــار، ل ــشطة وبتموي  أن
 باعتمـاد  يتعلـق  ٢٠٠٦ مـارس /آذار ٦ يف مـؤرخ  وآخـر  تنظمهـا،  الـيت  القواعد وبضبط املراكز
   .بالبشر االجتار لضحايا االجتماعي التأهيل قواعد

ــة وتقــوم   ــدور التوعي ــ يف هــام ب ــة العمــل خطــة ذتنفي  باالجتــار املتعلــق والقــانون الوطني
 بنـشاط  تشترك اجملال هذا يف العاملة احلكومية غري واملنظمات احلكومية اهليئات ومجيع .بالبشر

   .التوعية محالت تنظيم يف
  .مقترفيها والكتشاف االجتار جرائم ملنع وفعالة مكثفة تدابري واختذت  
ــد   ــات وتفي ــة البيان ــ أن الرمسي ــة ٧٦٩ شــهدت ٢٠٠٧-٢٠٠٤ رةالفت  وأن اجتــار، حال
ــوا شخــصا ٧٦٦ ــضائيا، لوحق ــات وأن االجتــار، ضــحية كــانوا شخــصا ٢٩١ وأن ق  التحقيق

 شــخص ١ ٣٨٣ إىل هتــم ووجهــت .منظمــة جمموعــة ١٧ و عــصابة ٩١ وجــود عــن كــشفت
  .أذربيجان جلمهورية العقوبات قانون من )البغاء( ٣٠٨ املادة مبوجب

 معظـم  أن االجتـار  ضـحية  كـانوا  الـذين  املـواطنني  حلـاالت  املتعمـق  التحليـل  مـن  ويتبني  
 وثالثـة  طفـل  بـني  مـا  ترعـى  وحيـدة  أم تعيلـها  أو األبـوين،  أحـد  تفتقـد  أسـر  من العنف ضحايا

 التـبين  عمليـة  تظـل  باألطفـال،  االجتـار  مـن  وللوقايـة  .التعلـيم  حمـدودة  أو أمية امرأة أو وأطفال،
 احلكوميــة وغــري احلكوميــة املؤســسات مــن وغريهــا األيتــام ودور املــدارس إدارات مراقبــة حمــل
  .الصلة ذات

 املـسائل  هبـذه  اجلمهـور  مـن  ممكـن  عـدد  أكـرب  توعيـة  يف أيضا اإلعالم وسائط وتشترك  
 .احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  احلكوميـة،  اهليئـات  خمتلـف  تقودهـا  الـيت  التوعيـة  أنشطة خالل من

 مـن  بـدعم  التلفزيـة  والـربامج  الوثائقيـة،  والـربامج  ةاالجتماعيـ  التوجيهات وتعميم إنتاج وجيري
  .دولية منظمات
ــضمن   ــة وتت ــل خط ــة العم ــار ملكافحــة الوطني ــام االجت ــشطة القي ــة بأن ــة وقائي  يف منتظم
 خـرباء  إىل بالبـشر  االجتـار  بـشأن  تدريبيـة  دورات ُتقـدم  ،٢٠٠٥ عـام  ومنـذ  .الـشباب  صـفوف 
ــة الــوزارات  غــري الــشبابية املنظمــات وممثلــي البلــد، أحنــاء خمتلــف يف والرياضــة بالــشباب املعني
 التــشريعات عــن معلومــات املــشتركني إىل وُتقــدم .الــشبابية احلركــات ونــشطاء احلكوميــة،
ــة ــة الوطني ــة أســاليب وعــن اجملــال، هــذا يف والدولي ــشر االجتــار مــن الوقاي  جمــالس وتعقــد .بالب

 مــع منتظمــة اجتماعــات هتــهاج مــن البلــد وبلــديات منــاطق يف والرياضــية الــشبابية املنظمــات
  .ونتائجها االجتار حاالت على إلطالعهم الشباب
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 شـعار  حتـت  توعيـة  محـالت  البلـد  أحنـاء  مجيـع  يف نظمت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عامي ويف  
 االجتـار  مثـل  احلـادة  للمـشاكل  أساسـا  احلمـالت  وخصـصت  .“اجملتمـع  أسـاس  األسرة صحة”

 لتعميـق  مناشـري  توزيـع  احلمـالت  ومشلـت  .ذلك وغري الصحية، احلياة وأمناط والعنف، بالبشر،
  .اجملال هذا يف مواهب أظهرت شبابية جمموعات مع مشاورات وتنظيم املشكلة، هبذه الوعي

 وتقـدم  والرياضـة  الشباب وزارة لدعم الساعة مدار على تعمل هاتفية خطوط وتوجد  
ــة خــدمات ــشباب، إىل اجتماعي ــها ال ــساعدة من ــسية امل ــة النف ــصعبة، احلــاالت يف العاجل  ويف ال
  .بالبشر واالجتار العائلي العنف حاالت

ــسطس/آب ويف   ــر ،٢٠٠٥ أغـ ــامج أُقـ ــباب” برنـ ــا شـ ــرة( “نأذربيجـ -٢٠٠٥ للفتـ
 “للـشباب  ديـار ” إقامـة  الربنامج ويتضمن .أذربيجان مجهورية رئيس عن صادر بأمر )٢٠٠٩

 عـدد  أقـيم  وقـد  .رفيهيـة والت والنفسية، االجتماعية، اخلدمات تقدم البلد، أحناء ويف العاصمة يف
  .البلد مناطق بعض يف منها

  
  الثاين اجلزء    
  والسياسية العامة احلياة - ٧ املادة    

 لعملـة  األساسـية  العناصـر  مـن  والـسياسية  االجتماعيـة  اجملتمـع  حيـاة  يف املرأة إدماج إن  
  .عليها الدميقراطي الطابع إضفاء

 بتمثيـل  يتـصل  فيمـا  صـعوبات  جـان أذربي هبـا  مـرت  الـيت  االنتقاليـة  الفتـرة  صحبت وقد  
  .اقتصادية حتديات من تضمنته مبا أساسا تسمتا والعامة السياسية احلياة يف املرأة

 يف املـشاركة  مـن  املـرأة  متنـع  متييزية أحكام أذربيجان مجهورية تشريعات يف توجد وال  
ــاة ــة احلي ــسياسية أو العام ــد يف ال ــة ودســتور .البل ــضمن )١٩٩٥( أذربيجــان مجهوري ــع ي  جلمي

ــواطنني، ــساء، رجــاال امل ــصويت حــق ون  حيــرم وال .االســتفتاءات يف واالشــتراك والترشــح الت
 حمكمـة،  تقـرره  عجـز  حالـة  يف إال االسـتفتاء  أو االنتخـاب  يف االشـتراك  يف احلـق  مـن  الشخص

  .أذربيجان جلمهورية االنتخابات قانون حيددها حاالت يف أو
 ،١٩١٨ عـام  يف االنتخـاب  حـق  علـى  حـصلت  األذربيجانيـة  املـرأة  أن بالذكر وجدير  

 األذربيجانيـة  املـرأة  وأن طويلـة،  مبـدة  عليـه  النمـو  املتقدمـة  البلـدان  معظم نساء حصول قبل أي
 واحلريــات احلقــوق نفــس علــى حلــصوهلا التــسعني املئويــة بالــذكرى ٢٠٠٨ عــام يف ســتحتفل
  .للرجل املمنوحة
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 املـرأة  ملـشاركة  حـصص  حتديـد  علـى  تـنص  ال أذربيجـان  مجهورية تشريعات أن ورغم  
 النـساء  عـدد  يف ملحوظا ارتفاعا األخرية السنوات شهدت فقد العليا، املناصب ويف الربملان يف
  .القرار صنع ومراكز والعامة السياسية املراكز يف

 إن ،“امللـي  اجمللس” الوطين الربملان يف املرأة مشاركة حتليل من انطالقا القول، وميكن  
 انتخابـات  أول يف بعـددهن  مقارنـة  ارتفـع  الـوطين  الربملان يف مناطقهن ميثلن ئيالال النساء عدد

 وقـد  .الـسوفيايت  االحتـاد  مـن  اسـتقالهلا  علـى  أذربيجـان  حصلت عندما ،١٩٩٢ عام يف برملانية
 اسـتقالل  سـنة  ،١٩٩٢ عـام  يف امللـي  اجمللـس  نـواب  مـن  املائـة  يف ٦ مـن  النـساء  نـسبة  ارتفعت
ــة ــان مجهوريـ ــة يف ١١,٢ إىل أذربيجـ ــام يف املائـ ــع .٢٠٠٥ عـ ــدد أيـــضا وارتفـ  املرشـــحات عـ
   .السابقة االنتخابات يف بعددهن باملقارنة ٢٠٠٥ عام يف لالنتخابات

 احلكوميـة،  اهليئـات  يف املـرأة  ملـشاركة  املئويـة  بالنـسب  بيانات قاعدة احلكومية وللجنة  
  .القرار اختاذ مناصب ذلك يف مبا

 اهليئــات،  رؤســاء نائبــات مــستوى  علــى ال ســيما بلــد ال مقاطعــات يف ممثلــة واملــرأة  
 التربيـــة، وزارات يف( وزيـــر نائبـــات ثـــالث وتوجـــد .تنفيذيـــة هيئـــة تـــرأس امـــرأة توجـــد وال

 املعنيــة احلكوميــة اللجنــة( حكوميــة جلنــة تــرأس امــرأة وهنــاك ،)والثقافــة والتنميــة، واالقتــصاد
ــشؤون ــرأة األســرة ب ــسة ومنــصب - والطفــل وامل ــةاللج هــذه رئي ــادل ن ــوزيرة منــصب يع  ،)ال
 بــني مــن امــرأة أيــضا وهنــاك ).الطلبــة لقبــول احلكوميــة اهليئــة( حكوميــة هيئــة تــرأس وأخــرى
 نقـشيفان  مجهوريـة  وزراء رئـيس  ونائبـة  مظـامل،  وأمينـة  الـوطين،  الربملـان  لـرئيس  الثالثـة  النواب
  .اجلمهورية تلك يف املظامل وأمينة الذايت، باحلكم املتمتعة

 عـددهن  ارتفـع  وقـد  .التنفيذيـة  اهليئـات  نائبـات  عدد زيادة األخرية نواتالس وشهدت  
 منــاطق خمتلــف يف ٢٠٠٧ عــام يف ٢٨ إىل ٢٠٠٥ عـام  يف ١٢ مــن املتاحــة املعلومــات حـسب 

   .تنفيذية هيئات ترأس امرأة ٤٥ وتوجد .٨٥ الـ أذربيجان
 الـسالم  تعـزز  ركتهامشا أن والسياسية العامة احلياة يف املرأة إشراك إىل الداعون ويرى  

ــة والعالقــات واالســتقرار ــاة يف الودي ــسياسية احلي ــز وأن .ال  الــسالم يعــزز املــشاركة تلــك تعزي
  .الدولية العالقات يف الودية والعالقات
 عـادة،  املـرأة  حتتلـها  الـيت  القطاعـات  يف القيـادة  مراكـز  علـى  مـسيطرا  الرجـل  يـزال  وال  

ــل ــيم مث ــد .التعل ــات وتفي ــستقاة معلوم ــن م ــة ارةوز م ــع أن التربي ــيم مؤســسات مجي ــل التعل  قب
 العليـا  املناصـب  أن حـني  يف ،نـساء  تديرها كانت ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الدراسية السنة يف املدرسي

  .رجال يشغلها العايل التعلم ومعاهد املهين، التدريب ومدارس الثانوي، التعليم يف
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 احليـاة  يف القياديـة  باملناصـ  يف بـاملرأة  للنـهوض  كـبريا  اهتمامـا  احلكوميـة  اللجنة وتويل  
 يف عامـة  اجتماعـات  وتـنظم  أعماهلـا  جـدول  يف املسألة هذه على تبقي وهي .والعامة السياسية

  .الناشطات من القيادية املراكز صاحبات مع منتظمة اجتماعات وتعقد هبا، للتوعية البلد أحناء
 احلـاكم  زباحلـ  اجلديد، أذربيجان حزب يف األعضاء والرجال النساء نسبة يلي وفيما  

  :أذربيجان مجهورية يف
   عضوا٤٢١ ٦٧٧  جمموع عدد األعضاء

  املائة يف ٤٦,٦  نساء
  املائة يف ٥٣,٤  رجال

  
 مجهوريــة يف العامــة اخلدمــة قــانون مــن )العامــة اخلدمــة يف القبــول( ٢٨ املــادة وحتظــر  
  .نونالقا جييزها اليت احلاالت باستثناء اجلنسني، أحد على الترشيحات قصر أذربيجان
 إىل إضـافة  للدولـة،  القـضائية  اهليئات يف يعملن امرأة ١ ٠٧٠ هناك أن بالذكر وجدير  

ــرأة ٨٩ ــن ام ــاز يف يعمل ــوزارة املركــزي اجله ــرأة ١٠١ وتوجــد .العــدل ل  اختــاذ مراكــز يف ام
  .القضائية اهليئات يف النساء نسبة التايل اجلدول ويتضمن .القرار

  
  ١ ٠٧٠  جمموع عدد النساء العامالت

  ١٠١  جمموع عدد النساء يف املراكز القيادية
  ) يف مراكز عليا٣منهن ( ٨٩  عدد العامالت يف اجلهاز املركزي لوزارة العدل

  ) يف مراكز عليا١٠منهن ( ١٤٥  عدد النساء العامالت يف اخلدمات الطبية
  ) واحدة يف مركز عالامرأةمنهن ( ٣١٣  عدد النساء العامالت يف اإلصالحيات

  ١٥  د النساء العامالت كمشرفات يف احملاكم وقائمات بالتنفيذعد
ــة      ــهيئات الرمسي ــة لل ــشعب اإلقليمي ــامالت يف ال ــساء الع عــدد الن

 التــــسجيل املركزيــــة تلتــــسجيل األشــــخاص املــــاديني، وإدارا
  ٣٩  لألشخاص املاديني، واجلريدة الرمسية، ودار النشر بوزارة العدل

  ١٧٩  العدول احلكوميةعدد النساء العامالت يف مكاتب 
  عدل موثق

واحدة يف مركز كبري ( ٢٩
  )العدول املوثقني

   يف مستوى املديرة ٥٧  ١٧٥  عدد النساء العامالت يف مكاتب قلم احملكمة
ــة للخــدمات      ــرة التعــيني احلكومي ــامالت يف دائ ــساء الع عــدد الن

  ١٠  السكانية يف مجهورية أذربيجان
  ) واحدة يف مركز عالامرأةمنهن ( ١٠  ات قلم احملكمةعدد النساء العامالت يف أرشيف خدم

  ٧٢  عدد النساء العامالت يف مركز اخلربة القانونية
  ٢٣  عدد النساء العامالت يف مركز الدراسات القانونية

  ١٤  ) ٢٠٠٧(عدد النساء املقبوالت يف عملية التعيني األخرية 
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 حـــىت مـــسجلة ميـــةحكو غـــري منظمـــة ٢ ٥٠٠ حـــوايل مـــن ٨٧ أن بالـــذكر وجـــدير 
 اليـوم  ممثلـة  واملـرأة  .املرأة بقضايا تعىن أذربيجان، مجهورية يف ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١
 العامـة  اللجنـة  أعـضاء  بـني  مـن  نساء ٣ وهناك .احلكومي وغري احلكومي القطاعني من كل يف

   .البلد يف املساجني وتأهيل اإلصالحية املؤسسات مراقبة يف احمللي اجملتمع باشتراك املعنية
 العامـة  احليـاة  يف انـدماجها  جانـب  إىل املهجـر،  يف تعيش اليت األذربيجانية املرأة وتقوم  
 التـراث  وصـون  املهـاجرين  شـتات  توحيـد  يف كـبري  بـدور  فيـه،  تعـيش  الذي البلد يف والسياسية
 العــامل وتوعيــة املــواطنني بــني ونــشرها والثقافيــة الوطنيــة القــيم علــى واحملافظــة الــوطين الثقــايف
  .أذربيجان تعيشه الذي بالواقع

 يف املـرأة  دور تعزيـز ” منتـدى  بـاكو  يف ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١١ و ١٠ يومي وُعقد  
ــني احلــوار ــات ب ــادرة “الثقاف ــن مبب ــسيدة م ــدر ومؤســسة أذربيجــان، يف األوىل ال ــف حي  .أليي

 اسيةالــسي احليــاة مــن بــارزة وشخــصيات بلــدان، ٧ يف األوىل الــسيدات املنتــدى وحــضرت
 يف املـرأة  دور تعزيـز  مناقـشة  هـو  املنتـدى  عقد من اهلدف وكان .البلدان من العديد يف والعامة
  .الثقافات بني احلوار

  
  الدويل التمثيل -  ٨ املادة    

 فرصــا تتــيح وهــي الــدويل، الــصعيد علــى املــرأة اشــتراك حتظــر وال متنــع ال الدولــة إن  
  .اخلارج يف دالبل لتمثيل واملرأة الرجل من لكل متكافئة

ــة وضــعته اســتبيان ويفيــد   ــة اللجن ــة احلكومي  أن والطفــل واملــرأة األســرة بــشؤون املعني
 يف ١٩,٤ تبلـغ  أذربيجان جلمهورية اخلارجية الشؤون وزارة يف العامالت للنساء املئوية النسبة
  .قيادية مراكز يف لنساء املائة يف ٥,١ منها املائة،

 وبعثــات وقنــصليات، ســفارات،( أذربيجــان جلمهوريــة دبلوماســية بعثــة ٥٦ وتوجــد  
 وممثلـة  سـفرية ( الـدويل  املـستوى  علـى  أذربيجـان  ندبلوماسيتا امرأتان ومتثل .اخلارج يف )دائمة
 مــع العاملــة األذربيجانيــة فــاملرأة .ذلــك علــى يقتــصر ال الــدويل املــرأة نــشاط أن بيــد ).دائمــة
 تنظمهـا  الـيت  الدوليـة  املناسـبات  يف بنـشاط  شتركتـ  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  أو الرمسية اهليئات

ــات ــة املنظمـ ــسية الدوليـ ــود .الرئيـ ــيت والوفـ ــلها الـ ــة ترسـ ــل احلكومـ ــد لتمثيـ ــاد البلـ ــها تكـ  كلـ
  .نساء تتضمن

  
  اجلنسية -  ٩ املادة    

  .أذربيجان مجهورية يف اجلنسية مبسائل تتعلق تغيريات حتدث مل  
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  الثالث اجلزء    
  التعليم -  ١٠ املادة    

 األطفـال،  جلميـع  الفـرص  تكـافؤ  يتـيح  التعلـيم  أن منـها  إدراكا أذربيجان، مجهورية إن  
 مـستوى  وبرفـع  الدراسـة،  يف والتخلـف  التفـاوت  جـذور  علـى  بالقـضاء  ملتزمـة  وفتيـات،  فتيانا
 جهودهـا  بتكثيـف  احلكومـة  وتقـوم  .ممكـن  مستوى أعلى إىل واملعاهد املدارس مجيع يف التعليم
 لتحـسني  والفتيـات،  والفتيـان  والنـساء  الرجـال  جلميـع  الفـرص  بتهيئة يعاجلم يشرك جمتمع لبناء

 اكتــساب ويف العلمــي التحــصيل يف والتفــوق إمكانــاهتم أقــصى وحتقيــق تعلــيمهم، مــستوى
  .املهارات
 إلزاميتـه  علـى  وينص الثانوي التعليم جمانية يكفل أذربيجان مجهورية يف التعليم وقانون  
  .اجلنسني من املواطنني جلميع

 أذربيجـان  مجهوريـة  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  قـانون  مـن  ١٤ و ١٣ املادتان وتتضمن  
 يف التمييـز  علـى  القـضاء  وعلـى  التعلـيم،  إىل اجلنـسني  وصـول  فـرص  تكـافؤ  علـى  تنص أحكاما
 .اجلنس نوع أساس على التعليمية املؤسسات مجيع

 النـساء  لتمتـع  متكافئـة  فرص بتوفري ملزمة الدولة أن على القانون من ١٣ املادة وتنص 
 املـرأة  مـن  لكـل  متكافئـة  فـرص  بتـوفري  أيـضا  ملزمـة  والدولـة  .التعليم يف باحلق الكامل والرجال
 املنـاهج  واختيـار  الدراسـية،  واملنح التعليمية، املؤسسات مجيع إىل بالوصول يتعلق فيما والرجل
  .االقتصادية الشخص حالة عن النظر بصرف التقييم، وطريقة الدراسية
 يف ونــساء، رجــاال للعمــال، متكافئــة فــرص إتاحــة واجــب أيــضا العمــل أربــاب وعلــى  
   .التعليمية اإلجازات يف احلق واستخدام املتواصل التعليم على احلصول
 يف واملـرأة  الرجـل  بـني  متكافئـة  غـري  فـرص  تطبيق أو هتيئة القانون من ١٤ املادة وتعترب  
 متييـزا  التقييميـة،  أو الدراسـية  املنـاهج  وضـع  يف أو سة،بالدرا االلتحاق عند التعليم جمال اختيار

  .اجلنس نوع أساس على التعليمية األنشطة يف
 ارتفـع  فقـد  .األخـرية  الـسنوات  خالل الوطنية امليزانية من التعليم قطاع نصيب وارتفع  

 التعلـيم  إلصـالح  حكـومي  برنامج اعتمد ١٩٩٩ عام ويف .٢٠٠٣ عام منذ املائة يف ٢٥,٢ بـ
 أساسـا  الربنـامج  ويرمـي  .دوليـة  منظمـات  من بدعم سنوات، ١٠ يدوم أذربيجان هوريةمج يف
 معـايري  ووضـع  الدراسـية،  املنـاهج  علـى  إصـالحات  إدخـال  طريـق  عن التعليم نوعية حتسني إىل

  .املدارس وحوسبة جديدة دراسية كتب ونشر وطنية، تعليمية
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 مجهوريـة  يف اإلنـسان  حقـوق  حلماية وطنية عمل خطة” أذربيجان حكومة واعتمدت  
 املؤســسات يف عليهــا والتــدريب اإلنــسان حقــوق لتعزيــز التاليــة التــدابري تــضمنت “أذربيجــان
  .التعليمية

 علـى  تيـسر  العـايل  التعلـيم  ومؤسـسات  احلقـوق  كليـات  داخـل  “قانونية أفرقة” إنشاء  •  
 عليـة الف املمارسـة  فرصـة  احلقوق لطلبة وتعطي قانونية، مساعدة على احلصول السكان

 اجملال؛ ذلك يف

 بالتنميــة للتثقيــف اليونــسكو عقــد إطــار يف اإلنــسان حقــوق عــن دراســية مــواد إعــداد  •  
 “اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف التنـوير ” و “اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف التعليم” املستدامة

 املتحدة؛ لألمم العامة اجلمعية أعلنته الذي

 وحتــسني العــايل التعلــيم ومعاهــد يــةالثانو املــدارس يف اإلنــسان حقــوق تعلــيم تكثيــف  •  
 الغرض؛ لنفس التعليم برنامج

 أخــرى ومناســبات اإلنــسان حبقــوق تتعلــق ومعــارض ومهرجانــات منافــسات تنظــيم  •  
 اإلنسان؛ حقوق تعزيز عن والطلبة للتالميذ

 اإلنسان؛ حبقوق تتعلق ومواد تعليمية أدوات ونشر وضع  •  

 العملية؛ هذه وتوثيق اإلنسان، حقوق عن بسيطة تفاعلية تدريسية أساليب وضع  •  

 يف األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  املـشاكل  عـن  أكادمييـة  حبـوث  إجراء  •  
 العايل؛ التعليم مؤسسات

 يف العاملـة  والدوليـة  الوطنيـة  املتخصـصة  العلميـة  البحوث مؤسسات مع التعاون توثيق  •  
 .اإلنسان حقوق جمال

 كأحــد التعلــيم حكوميــة، غــري مؤســسية وهــي ألييــف، درحيــ مؤســسة اختــارت وقــد  
 بالنــسبة ال ســيما التعلــيم بتحــسني تتعلــق بــرامج تنفيــذ علــى تركــز وهــي .األساســية أنــشطتها
ــضعيفة، الفئــات ألطفــال ــامج يف جيــري مثلمــا ال ــار بأطفــال اخلــاص الربن ــام دي  واملــدارس األيت
 عـن  البلـد  أحنـاء  مجيـع  يف طفالاأل رعاية ملؤسسات أجريت رصد عمليات وكشفت .الداخلية
 الـتقين،  الـدعم  :وهـي  املـشاكل،  حـل  إىل الراميـة  األنشطة أولويات يف رئيسية توجهات وجود

  .االجتماعية واألنشطة والصحة، والتعليم،
 بــني جتمــع فــرص خلــق علــى “جديــدة ألذربيجــان جديــدة مدرســة” برنــامج ويــشدد  
 بنـاء  ال سـيما   التعلـيم،  مـستوى  علـى  مباشـرة  رويـؤث  املشاكل، حل على القدرات وبناء التعليم
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 اجلديـد  اجليـل  لتوعيـة  فرصـا  هتيـئ  اليت األنشطة وعلى املالية؛ القدرات وحتسني جديدة مدارس
 التدفئــة، بلـوازم  اجلديــدة املـدارس  ُجهـزت  الطلبــة، احتياجـات  تلبيـة  وبغيــة .األكادمييـة  باملعرفـة 

ــات، ــربات، واملطــاعم، وباملكتب ــصليح؛ وورش اســيب،احلو وغــرف واملخت ــشئت الت ــضا وأن  أي
 طالــب ٧٠ ٠٠٠ لـــ جمموعهــا يتــسع البلــد يف مــدارس بنــاء العمليــة ومشلــت .رياضــية مالعــب
 يف ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفتــرة خــالل جديــد دراســي مــبىن ١٩٠ وأنــشئ .املــشروع فتــرة خــالل
 سـية الدرا املراكـز  وجهـزت  .٦٢ الــ  أذربيجـان  مجهوريـة  مقاطعات مجيع يف الربنامج هذا إطار

  .املعدات بأحدث
ــار ويف   ــشروع إط ــم” م ــيم دع ــز إصــالح اكتمــل ،“التعل ــاض ٦ وجتهي ــال، ري  لألطف
 مدرسـية  ومعـدات  حمفظـات  الربنـامج  إطـار  يف وقـدمت  .األوىل التعلـيم  ملرحلة مؤسسة لتكون
 ممـن  ،٢٠٠٦-٢٠٠٤ الفتـرة  يف االبتـدائي  التعليم من األوىل السنة دخلوا تلميذ ٦٠ ٠٠٠ إىل

 االعتــداء نتيجــة ســكنهم مكــان غــادروا ممــن أو ماليــة، صــعوبات مــن تعــاين أســر إىل ينتمــون
  .املنشورات من وغريها الكتب على بانتظام أيضا املدارس وحتصل .أذربيجان على األرميين
 البدنيـة،  والتربية الرياضية األنشطة يف للمشاركة املتاحة الفرص نفس والرجل وللمرأة  

  .والنساء للرجال مفتوحة الرياضة املرافق ومجيع .والفرص قاحلقو تلك يقيد ما يوجد وال
 حتليـل  أجـري  وقـد  .اجلنـسانية  النمطيـة  الـصور  مـن  خاليـة  الدراسـية  والـربامج  واملناهج  
  .التعليم وزارة من بدعم املدرسية للكتب جنساين
 جملـاالهتم  والنـساء  الرجـال  اختيـار  لتيسري اجملاالت خمتلف يف متخصصة مدارس وتوجد  

  .املهين تصاصهماخ
  

   العمالة -  ١١ املادة    
  العمل سوق يف املرأة اشتراك    

ــة تعتــرف    للرعايــة، وكمقدمــة كعاملــة االقتــصاد، يف احليــوي بإســهامها للمــرأة الدول
 تراعــي الــيت الــسياسات تــشجع وهــي العمالــة، جمــال يف متكافئــة فــرص بتــوفري ملتزمــة والدولــة

 مـؤخرا  األذربيجـاين  اجملتمـع  شـهدها  الـيت  الـتغريات  أهـم  ومـن  .اجملال هذا يف األسر احتياجات
 مــن اجتــاه وهــو تزايــد يف العمــل علــى املــرأة وتــشجيع .العمــل ســوق يف املــرأة مــشاركة زيــادة
 مـواطن  خلـق  هـو  حاليا أذربيجان مجهورية تواجهه اليت الرئيسي والتحدي .يتواصل أن املتوقع
   .باستمرار ذلك إىل هتدف احلكومة اتتبعه اليت والسياسات األجر، عالية جديدة عمل
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 ٢٠٠٥ عـام  يف احلكوميـة  العمـل  دوائـر  مـن  حـصلن  الالئـي  النساء عدد بلغ حني ويف  
 املهـــين التـــدريب يف أُشـــركن الالئـــي النـــساء وعـــدد امـــرأة، ٩ ١٦٣ مناســـبة وظـــائف علـــى
 تلقـت  امـرأة،  ٧٠ ٥٢٧ لــ  مناسـبة  وظـائف  ٢٠٠٧ عام يف العمل دوائر أسندت امرأة، ٥٧٢
 واشــتركت .امليــادين خمتلــف يف املهنيــة وقــدراهتن مهــارهتن لتحــسني تــدريبا منــهن ٧ ٤٧٦
  بأجر اجتماعية أعمال يف امرأة ٨ ٢٩٥

 علـى  وحـصلن  ٢٣ ٩٣٥ رمسيـا  العمـل  عـن  العـاطالت  عـدد  بلـغ  الفتـرة  تلـك  وخالل  
  .بطالة منحة

 جمـال  يف ميـة احلكو الـسياسات  بتنفيـذ  املتعلق أذربيجان مجهورية رئيس مرسوم ويدعو  
 العمـل  دوائـر  بالعمالـة  املتعلق أذربيجان مجهورية وقانون ،٢٠٠٠ مارس/آذار ٦ املؤرخ املرأة،
 يف العمـل  دوائـر  نظمتها اليت العمل معارض واهتمت .العمالة جمال يف للمرأة أولوية إعطاء إىل
 عمـال  ٢٠٠٧ عـام  يف املعـارض  تلـك  وأوجـدت  .للمـرأة  املناسـبة  الوظـائف  بإجياد ٢٠٠٧ عام
ـــ ــصا ٩ ٠٥٦ لـ ــهم شخـ ــرأة ٣ ٣٢١ منـ ــة يف ٣٦,٧( امـ ــسنة ويف )املائـ ــسها الـ ــصلت نفـ  حـ

   .احملاصصة سبيل على عمل على )املائة يف ٤٨,٥( شخصا ١ ٦٩٨ بني من امرأة ٨٢٤
 ١١ ٣٣١ منــهم شخــصا ٣٠ ٧٠٠ مناســبة وظــائف علــى حــصل ،٢٠٠٧ عــام ويف  
 املائــــة يف ٤٥,٥ منــــهم مهنيــــا تــــدريبا شخــــصا ٢ ٦٢٣ وتلقــــى ).املائــــة يف ٣٦,٩( امــــرأة
  .النساء من

 بــضمانات املتعلــق أذربيجــان مجهوريــة لقــانون الكامــل التنفيــذ إىل الــسعي إطــار ويف  
ــة يف العمــل قــانون علــى تعــديالت عــدة أدخلــت اجلنــسني، بــني املــساواة  أذربيجــان، مجهوري
  :يلي مبا العمل أرباب ُيلزم بعضها

 وحتـسني  والترقيـة،  التعـيني،  عمليـات  يف واملـرأة  جـل للر الفـرص  وتكافؤ املعاملة تكافؤ  -  
 اخلدمة؛ عن والفصل املهنية، املهارات وتقييم والتدرب، املهنية، املهارات

 وفـرض  اجلـنس،  أسـاس  علـى  متييـز  بـدون  الوظيفة، نفس يف العمل ظروف يف املساواة  -  
 اجلنـساين  ييـز التم ملنـع  الالزمـة  التـدابري  واختـاذ  املخالفـات،  نفـس  علـى  العقوبـات  نفس

 .اجلنسية واملضايقة

 اآلخـر  اجلـنس  واسـتبعاد  اجلنـسني  ألحـد  الـشواغر  عن اإلعالن التعديالت أحد وحيظر  
  .التشريعات حتددها اليت اخلاصة احلاالت باستثناء
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  الضعيفة النسائية الفئات    
 رئــيس  مبرســوم  أقــر  الــذي  العمالــة، اســتراتيجية ب املتعلــق  احلكــومي  الربنــامج  يرمــي  

 الـضعيفة  اجملموعـات  لـدى  العمالـة  مـستوى  زيادة إىل ٢٠٠٧ مايو/أيار ١٥ املؤرخ مهوريةاجل
ــا ــساء ال ســيما اجتماعي ــشباب الن ــضمن .وال ــدريبا ســتراتيجيةاال وتت  عــن للعــاطالت خاصــا ت
  .املرأة بطالة وراء الكامنة األسباب عن حبوث وإجراء العمل،

 إىل حباجـة  هـم  ممـن  ال سـيما   ننيللمـواط  إضـافية  ضـمانات  أذربيجـان  مجهورية وتعطي  
 دون والفتيـات  الـشباب، ( عمـل  علـى  احلـصول  يف صـعوبات  يواجهـون  من أو اجتماعية محاية

 بعــد واملــساجني معوقــا، طفــال تــريب الــيت واملــرأة أكثــر، أو طفــل هلــم ممــن واألبــوان العــشرين،
 خـالل  مـن  )الـشهداء  وأسـر  احلـرب،  وضـحايا  الـداخليني،  واملـشردين  الـسجن،  مـن  خروجهم

 خاصـة  تعليميـة  بـرامج  تنظـيم  طريـق  وعـن  متخصـصة،  ومؤسـسات  جديـدة  عمل مواطن خلق
  .اخلاصة التدابري من وغريها

 الفئـات  ال سـيما   للمـواطنني،  عمل مواطن توفري مبسألة االهتمام شديدة العمل ودوائر  
 صغار،الـ  األطفـال  وأمهـات  العـدد،  الكـثرية  األسـر  وربات الوحيدات، األمهات مثل الضعيفة،
 .حمـددة  حلـصص  وفقـا  واملؤسسات، املنظمات يف أعمال إىل توجههن وهي املعوقني، وأمهات
   .امرأة ٤ ٦٩٦ لـ احملاصصة سبيل على شغل مواطن توفرت ،٢٠٠٥-١٩٩٧ الفترة وخالل

 عمـل  مـواطن  إجيـاد  إىل أيـضا  هتـدف  ومناطقه البلد مدن يف تنظم اليت العمل ومعارض  
 عمـــال امـــرأة ١٨ ١٢٣ بـــني مـــن امـــرأة ٧١٢ لــــ ملعـــارضا تلـــك وفـــرت وقـــد .للنـــساء
  .بأجر اجتماعيا
 الـيت  املنـاطق  نـساء  ال سـيما   للمـرأة،  أولويـة  العمل دوائر ُتعطي التعيني، عملية وخالل  
 بـني  مـن  امـرأة  ٤٦٢ لــ  معيـشية  وأسـر  مؤسـسات  يف مناسـبة  وظـائف  وقـدمت  .أرمينيـا  حتتلها
  .ائفالوظ من النوع ذلك على حصلوا شخصا ١ ٨٠٠

  
  التقاعدي واملعاش التقاعد    

 ٢٠٠٦ ينــاير/الثــاين كــانون ١ يف ســاريا أصــبح الــذي التقاعــدي املعــاش قــانون يــنص  
 وللمـرأة  سـنوات،  مخـس  عـن  تقـل  ال مدة وعمل والستني الثانية بلغ الذي للرجل حيق أنه على
 علـى  ولواحلـص  التقاعـد  سـنوات  مخس عن تقل ال مدة وعملت واخلمسني السابعة بلغت اليت

 وعملـت  الثامنـة،  سـن  حـىت  وربتـهم  أطفـال  ثالثـة  هلـا  الـيت  وللمـرأة  .الدولة من تقاعدي معاش
ــا تتلقـــى وأن تتقاعـــد أن ســـنوات مخـــس عـــن تقـــل ال مـــدة  احلاديـــة ســـن يف تقاعـــديا معاشـ
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 وازدادت أنـشأهتم،  الـذين  األطفـال  عـدد  ازداد كلمـا  املـرأة  تقاعـد  سـن  وتـنخفض  .واخلمسني
  .عملها مدة
  

  لألسرة املراعية العمل ساتسيا    
 املــرأة مبــساعدة الدولــة التزمــت العمــل، ســوق يف املــرأة اشــتراك وتزايــد بأمهيــة اعترافــا  
 احلقـوق  مـن  جمموعـة  لـذلك  تبعـا  ووضـعت  .األسـرية  واحليـاة  العمـل  بـني  املوازنة على والرجل
  .لألسرة املراعية

ــضمنت   ــديالت وتـ ــيت التعـ ــى أُدخلـــت الـ ــانون علـ ــل قـ ــةمجهو يف العمـ ــان ريـ  أذربيجـ
  :التالية الضمانات

 دون طفــالن هلــا الــيت للمــرأة إضــافية إجــازات مــنح علــى ١١٧ املــادة تــنص  ‘١’    
 يـريب  الـذي  والرجـل  عـشرة،  الـسادسة  دون ملعـوق  األم واملرأة عشرة، الرابعة
 التبين؛ أطفال على املادة وتنطبق طفال، مبفرده

 يومـا،  ١٢٦ مـدة  األجـر  فوعـة مد أمومـة  إجـازة  مـنح  علـى  ١٢٥ املـادة  تنص  ‘٢’    
 الزراعي؛ القطاع يف للعاملة خاصة إجازة وعلى

 طفال؛ تبنت اليت للمرأة األمومة إجازة يف احلق على ١٢٦ املادة تنص  ‘٣’    

 مـع  يعيشون الذين الرجال املوظفني وحقوق ضمانات على ٢٤٦ املادة تنص  ‘٤’    
 .أم بدون أطفال

 بغـرض  اجتماعيـة  إجـازة  مـنح  علـى  العمـل  نونقـا  على أدخلت اليت التعديالت وتنص  
  .اجلنسني من املوظفني مجيع إىل باألطفال العناية

  
  العمل مكتب    

 التـشريعات  مجيـع  لتنفيـذ  الدولـة  ملراقبـة  تعزيـزا  أنـشطته  الـوطين  العمـل  املكتب وسعت 
 ٢٠٠٦ عـام  يف ١ ٠٦٤ مـن  املراقبـة  بتلـك  املـشمولة  املؤسـسات  عـدد  وارتفع .بالعمل املتعلقة

ــام يف ٢ ٤٢١ إىل ــغ .٢٠٠٧ عـ ــام يف وأُبلـ ــن ٢٠٠٧ عـ ــهاكا ١٢ ١٢٧ عـ ــوق انتـ  يف للحقـ
  .اجملال هذا
  



CEDAW/C/AZE/4
 

36 08-60057 
 

  احلرة واألعمال املرأة    
 عـدد  وارتفـع  .األعمـال  قطـاع  يف هاما إسهاما احلرة األعمال صاحبات النساء قدمت  
 كـانون  ١ يف املتاحـة  للمعلومـات  وفقـا  )٧٩ ١٤٧( املائـة  يف ٦,٢ بــ  احلرة األعمال صاحبات

  .٢٠٠٨ يناير/الثاين
 مجهوريـة  يف الفقـر  مـن  واحلـد  املـستدامة  للتنميـة  احلكـومي  الربنـامج  مـن  كل ويتضمن  
 أقرهـا  الـيت  ٢٠١٥-٢٠٠٦ للفترة العمالة جمال يف أذربيجان مجهورية استراتيجيةو أذربيجان،

 كفالـة  إىل اميةالر التدابري من جمموعة ،٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٢٦ املؤرخ الرئاسي األمر
 اجلنـسني  بـني  املـساواة  وحتقيـق  احلـرة،  باألعمـال  القيام يف دورها تعزيز ذلك يف مبا املرأة، عمل
 اسـتراتيجية  مـن  خـاص  جانـب  ويتـضمن  .ذلـك  غـري  إىل الـصغرية،  املؤسسات تطوير سياق يف

 بــني وفيـق الت مـن  لتمكينـها  للمـرأة  املتاحـة  املرنـة  العمـل  ألشـكال  النطـاق  واسـع  تطبيقـا  العمالـة 
  .األسرية وحياهتا عملها

 .والزراعــة النــسيج جمــايل يف خــصوصا املــرأة هبــا تقــوم الــيت احلــرة األعمــال وتطــورت  
 كـل  عـدد  زيـادة  يف يـنجح  سوف السياسات صعيد على املرأة دعم أن متاما مدركة واحلكومة

  .الطويل األجل يف النساء، هبا تقوم اليت املشاريع منو وقدرات اجلديدة املشاريع من
 متنوعــة آليــات وأقيمــت اهلامــة، التــدابري مــن جمموعــة األخــرية الــسنوات يف واختــذت  
 الوطنيــة املؤســسة وســعت ،٢٠٠٧ عــام ويف .النــسائية احلــرة باألعمــال القيــام أنــشطة لتطــوير
 أيـضا  الـصغرية  القـروض  آليـات  وتقـوم  .النـسائية  األنـشطة  متويـل  مـصادر  احلـرة  األعمال لدعم
 املخصــصة والتمويــل اإلقــراض آليــات وأتاحــت .األوليــة األمــوال رؤوس تــوفري يف كــبري بــدور

ــة املؤســسات إىل إضــافة البلــد، يف واملتوســطة الــصغرية للمؤســسات ــة املالي ــة، الدولي  واإلقليمي
  .حرة أعماال نيبدآ ملن إضافية فرصا

 هـو  ة،املـرأ  هبـا  تقـوم  اليت احلرة لألعمال الكبري احلكومي الدعم من آخر شكل وهناك  
  .وغريها واإلعالمية االستشارية اخلدمات شكل يف املقدمة التقنية اخلدمات زيادة

ــامج إطــار ويف   ــاطق بتطــوير املتعلــق احلكــومي الربن ــة من  اجملــالني يف أذربيجــان مجهوري
ــاعي ــصادي االجتم ــرة يف واالقت ــذي ،٢٠٠٨-٢٠٠٤ الفت ــره ال ــوم أق ــم الرئاســي املرس  ٤ رق

 احلـرة  املـشاريع  ألصـحاب  يقـدم  لألعمـال  مركز إنشاء تقرر ،٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١ املؤرخ
 بتلـك  للقيـام  إقليميـة  إدارات أُنـشئت  وقد .وتدريبية وتسويقية، وإعالمية، استشارية، خدمات
ــشطة ــاطق عــدة يف األن ــد من ــة األعمــال مراكــز وستحــسن .بالبل ــة اخلــدمات اإلقليمي  اإلعالمي

 عـام  ويف .األعمـال  لنـساء  العامـة  االحتـادات  مـن  عـدد  حاليـا  ويوجـد  .والتدريبيـة  واالستشارية
  .تعترضهن اليت للمشاكل حلول إجياد إىل السعي هبدف األعمال نساء رابطة أُنشئت ٢٠٠٥
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 إجــراءات مــن يعفــي آخــر تعــديل أذربيجــان مجهوريــة يف العمــل قــانون علــى وأدخــل  
 تقـل  مـدة  عملـت  إذا العمـر،  مـن  الثالثـة  طفلـها  يبلغ حىت األمومة إجازة فترة يف املرأة املصادقة

  .طفل مع مبفرده يعيش الذي والرجل اإلجازة انتهاء بعد واحدة سنة عن
 بطعـن  واملتعلقـة  أذربيجـان،  جبمهوريـة  العمـل  قـانون  يف الصلة ذات اإلجراءات وتنص  
 الطلـب  عليـه  يـنص  الـذي  املوعـد  يف العمـل  عقد يف الطعن جيوز أنه على عمل عقد يف موظف

 الدارســة، ملواصــلة تعليميــة مبؤســسة االلتحــاق أو اإلعاقــة، أو الــسن بــسبب التقاعــد حالــة يف
 جنـسية،  مـضايقة  مواجهـة  أو آخـر،  عمـل  رب مـع  عمل عقد إبرام أو السكن، مكان تغيري أو
   .القانون حيددها اليت األسباب من ذلك غري أو

ــنص   ــديل وي ــى التع ــة التكــاليف يتحمــل العمــل رب أن عل ــةتاملتر املالي ــى ب ــ عل  رضتع
   .اجلنسية للمضايقات موظفيه

  
  والصحة املرأة -  ١٢ املادة    

 يف املـساواة  املـرأة  متـنح  ال وهي .الصحية للرعاية عالية أولوية أذربيجان مجهورية تويل  
 الرعايـة  مـن  اخلاصـة  باحتياجاهتـا  أيـضا  هتتم وإمنا فحسب، الصحية الرعاية مصادر إىل الوصول
 وتواصـل  .الـصحي  التفـاوت  حاالت يف هام كجانب نساجل بنوع احلكومة وتعترف .الصحية
 الــسياسات مجيــع صــلب يف اجلنــساين املنظــور وضــع أذربيجــان مجهوريــة يف الــصحة وزارة

 اخلــدمات نوعيــة كثــب عــن أيــضا تراقــب واحلكومــة .بالــصحة العنايــة إىل املوجهــة والــربامج
 الرعايـة  إىل الوصـول  يف ملـساواة ا لكفالـة  واخلـاص،  العام القطاعني من كل يف املرأة إىل املقدمة
  .وجودهتا الصحية

 إلصـــالح مـــشروعا ٢٠٠٦ عـــام يف أذربيجـــان مجهوريـــة يف الـــصحة وزارة وبـــدأت  
 األمـم  صـندوق ( دوليـة  ومنظمـات  الـصلة  ذات احلكومية اهليئات فيه اشتركت الصحية الرعاية
 ومنظمـة  ،املتحـدة  اليـات للو التابعـة  الدوليـة  التنميـة  وكالـة و الـدويل،  والبنك للسكان، املتحدة
 النـهوض  إىل ترمـي  شـاملة  وطنيـة  استراتيجية املشروع ويتضمن ).واليونيسيف العاملية، الصحة
ــة ــة بنوعي ــصحية الرعاي ــشديد مــع ال ــة علــى الت ــاملرأة العناي ــع يف ب ــشدد .حياهتــا مراحــل مجي  وي

 نوعيـــة روتطـــوي املاليـــة املـــوارد زيـــادة ضـــرورة وعلـــى األســـّرة، عـــدد زيـــادة علـــى الربنـــامج
  .الطبية الرعاية

  
  الوقائية اخلدمات    

 وتوعيتـهم  املواطنني تثقيف يف رئيسي بدور أذربيجان مجهورية يف الصحة وزارة تقوم  
 الرجـال  من كل إىل صحي تثقيف وأنشطة عديدة برامج بانتظام وُتقدم .الصحية احلياة بأمناط
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 .املـرأة  لفائـدة  خاصـة  بـرامج  وتنظم ةالنسائي باألمراض خاصا اهتماما احلكومة وتويل .والنساء
 جمـال  يف وتثقيفهـا  باملعلومـات  بانتظـام  املـرأة  تزويـد  علـى  أساسا الصحة وزارة اهتمام وينصب
  .الربامج لتلك الالزمة املوارد خصصت وقد واإلجنابية، اجلنسية الصحة ال سيما الصحة،

  
   التوليد خدمات    

 خطــط صــميم يف املــرأة وضــع مببــدأ مــةملتز أذربيجــان مجهوريــة يف الــصحة وزارة إن  
 الـصحية  اخلـدمات  تـوفري  على األخرية السنوات يف كثريا الوزارة عملت وقد .التوليد خدمات
 يف كــثريا واســتثمرت الوضــع، وإثــر احلمــل أثنــاء والرعايــة األســرة، تنظــيم جمــاالت يف للنــساء
 تنظـيم  أنشطة طريق عن فيه، املرغوب غري احلمل من للوقاية عالية أولوية الوزارة وتويل .ذلك

ــسي، والتثقيــف األســرة، ــسعى وهــي اجلن ــن التخفــيض إىل ت ــات م ــق عــن النفاســية الوفي  طري
  .األبوين ومساعدة اآلمنة األمومة خدمات
 املـرأة  إطـالع  إىل ترمـي  جـاهزة  إعالميـة  مـواد  وإتاحـة  وضع يف كبري تقدم حتقق أوال،  

 ارتفـع  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ الفتـرة  ويف .والوضـع  مـل باحل املتعلقـة  واخليـارات  املعلومات مجيع على
 تقــدم الــيت )واحلــضانة والتوليــد، الوضــع، قبــل مــا مراكــز( احلكوميــة التوليــد مؤســسات عــدد

  .والوضع احلمل مدة خالل كفؤة طبية خدمات
ــق توســيع بانتظــام وجيــري   ــد للحوامــل املعــدة املراف  اخلــاص القطــاع مبــساعدة واملوالي
ــامي ــد .املتنــ ــا وتوجــ ــسة ٥٥٩ حاليــ ــة مؤســ ــة طبيــ ــة يف خاصــ ــان، مجهوريــ ــها أذربيجــ  منــ
  .توليد مؤسسات ٧ و اخلارجيني، للمرضى ٥٣٦

  
  األسرة تنظيم خدمات    

 خـالل  بنجـاح  وضـعت  وقد .أيضا واسع نطاق على متاحة األسرة تنظيم خدمات إن  
 .الاجملـ  هـذا  يف الطبيـة  للرعايـة  خـدمات  وأنشئت األسرة بتنظيم تتعلق تدابري األخرية السنوات
 الــصحة ومنظمــة للــسكان، املتحــدة األمــم صــندوق مثــل عامليــة منظمــات مبــساعدة وأنــشئت
 التجهيـز  جيـدة  األسـرة،  لتنظـيم  مراكز املتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية وكالةو العاملية،
  .للمرأة اإلجنابية احلقوق وحتمي

 خــدمات وتقــدمي ابيــةاإلجن املــرأة حبقــوق الــسكان وعــي بتعميــق املراكــز تلــك وتقــوم  
 وحتــسني زيـادة  علــى التـشديد  وينــصب .احلمـل  منــع وسـائل  بــشأن ومـشورة  جمانيــة استـشارية 
 طريــق عــن احلمــل، واختبــار والــصحية، اجلنــسية واملــشورة احلمــل، منــع وســائل إىل الوصــول
  .هلا فهمها وتعميق املسائل هبذه املرأة توعية وزيادة ممكن نطاق أوسع على املنشورات تعميم
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  الربامج    
 مـــع بالتعـــاون “اإلجنابيـــة الـــصحة محايـــة” برنـــامج نفـــذ ،٢٠٠٦-٢٠٠٠ الفتـــرة يف  
 عـن  البيانـات  جلمع املعلومات لتكنولوجيا خاص برنامج التنفيذ خالل ووضع .دولية منظمات
 علـى  أيضا املذكورة املراكز موظفو وُدرب .اإلجنابية والصحة األسرة بتنظيم املتعلقة املؤشرات

  .اإلحصائية البيانات حتليلو مجع
ــضمن   ــامج ويت ــق احلكــومي الربن ــشباب املتعل ــرة أذربيجــان ب  ،٢٠٠٩-٢٠٠٥ للفت
 تقدمـه  الـذي  بالـدعم  خاصـا  قـسما  ٢٠٠٥ أغـسطس /آب ٣٠ مـؤرخ  رئاسـي  بـأمر  أقـر  الذي
 إىل الراميـة  التـدابري  مـن  جمموعـة  أمـور،  مجلـة  يف القـسم،  هـذا  ويقـدم  .الـشابة  األسر إىل الدولة
   .األسرة وتنظيم اإلجنابية الصحة جبوانب الشباب عرفةم تعميق

ــد   ــشئ وق ــوطين املكتــب أن ــصحة املعــين ال ــة بال  مــن مبــساعدة األســرة وتنظــيم اإلجنابي
 الـصحة  محايـة  مـشروع  أنشطة إطار يف املراكز، مجيع وحتصل .للسكان املتحدة األمم صندوق
  .دوالر ١ ٤٥٠ ٠٠٠ قدرها إمجالية بقيمة احلمل منع وسائل على اإلجنابية،
 لتـدريب  مـواد  ووضـعت  .هـوبكيرت  جـونز  جامعـة  خـرباء  مـن  تدريبا مدربا ٢٧ وتلقى  
 .اآلمنــة واألمومــة اإلجنابيــة، والــصحة األســرة، تنظــيم جوانــب علــى الطــيب اجملــال يف العــاملني
 وحــــوايل نــــساء، طبيــــب/توليــــد طبيــــب ٢ ٥٠٠ مــــن أكثــــر التدريبيــــة الــــدورات وحــــضر
  .صيديل ١٠٠ من وأكثر وممرضة، متنقل طبيب ٣٠٠ و توليد، أخصائي ٢٥٠

 ومراكـز  التوليـد  مستـشفيات  إىل النـساء  وطـب  للتوليـد  العلميـة  البحـوث  معهـد  وقـدم   
  .للنساء اجليدة املتخصصة اخلدمات تقدمي جمال يف ومنهجيا تنظيميا دعما األسرة تنظيم

 اإلجهـاض  بيـق بتط املتعلـق  نيويـورك  - جـاينيويت  مـشروع  تطبيـق  ٢٠٠٧ عام يف وبدأ  
  .املشروع هذا إطار يف بنجاح حبثية مشاريع جتري و ,التوليد مستشفيات يف الطيب

 مـن  كـاف  عـدد  وهنـاك  .أساسـا  النـساء  مـن  حاليـا  البلـد  يف الطـيب  اجملال يف والعاملون  
  .النساء إىل الطبية اخلدمات لتقدمي املتنقلة واملصحات املستشفيات

  
  املستقبل حتديات    

 إىل املـساواة  قـدم  علـى  النـساء  وصـول  احلكومة، تواجهها اليت الرئيسية التحديات من  
 خـدمات  وتـضم  البلـد  يف مقاطعـة  كـل  يف عاملـة  مركزيـة  مستشفيات وجود ورغم .اخلدمات

ــاملرأة، للعنايــة متطــورة ومــصحات ــا مــا زال اخلــدمات تلــك إىل النــساء وصــول فــإن ب  متفاوت
 مـن  جانـب  يـزال  ال لـذلك،  ونتيجة .اجلغرافية ناطقوامل االقتصادية - االجتماعية احلالة حبسب
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ــة، اجملتمعــات ــساء، ال ســيما احمللي ــصحية، اجلوانــب عــن الكــثري جيهــل الن  احلقــوق ال ســيما ال
  .والصحية اجلنسية

  
  الريفية املرأة  – ١  

 ويوجـد  .الريفية للمرأة الالزمة الطبية اخلدمات توفري أذربيجان مجهورية أولويات من  
 يف مستــشفى ٥٠ و متنقلــة مــصحة ٧٩٢ و االســتعجالية، واحلــاالت للتوليــد مركــز ١ ٧٤٦
  .الريفية البلد مناطق خمتلف

 مثـل  املتقدمـة،  الطبية اخلدمات إىل بسهولة الوصول املقاطعات وأطفال نساء وبإمكان  
   .واجلراحة النساء، وطب والتوليد، األطفال، وطب العالج،
ــشأت   ــصحة وزارة وأن ــة يف ال  االســتعجالية للخــدمات مركــزا ١٢ بيجــانأذر مجهوري
 املنـاطق  يف للمـرأة  املقدمـة  الطبية للخدمات تعزيزا الالزمة، وباملعدات إسعاف بسيارات جمهزة
  .اجلبلية

  
  )أذربيجان جلمهورية احلكومية اإلحصائية اللجنة( الرئيسية الصحية املؤشرات    

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

 ٣٠,٦ ٣٠,١ ٢٩,٧  )باآلالف(عدد األطباء 

 ٣٦,٦  ٣٦,٦ ٣٦,٤   نسمة١٠ ٠٠٠لكل 

 ٦٠,٨ ٥٩,٧ ٥٩,٥  )باآلالف(عدد املساعدين الطبيني 

 ٧٣,١ ٧٢,٦ ٧٣,١   نسمة١٠ ٠٠٠لكل 

 ٧٢٩ ٧٣٢ ٧٣٤  عدد املستشفيات

 ٦٨,٩ ٦٨,٤ ٦٨,١  )باآلالف(عدد األسّرة 

 ٨٢,٩ ٨٣,١ ٨٣,٦   نسمة١٠ ٠٠٠لكل 

 ٢٦ ٢٦ ٢٦  )املستقلة(عدد مستشفيات التوليد 

 ٩٠ ٩٠ ٨٥  عدد أقسام التوليد

 ١٥٩٥ ١٥٩٤ ١٥٩١  عدد املصحات املتنقلة املتعددة االختصاصات

 ١٠٤,١ ١٠٥,٣ ١٠٥,٠  )باآلالف(طاقة املصحات املتنقلة املتعددة االختصاصات 

 ١٢٥,٢ ١٢٧,٩ ١٢٨,٩   نسمة١٠ ٠٠٠لكل 

 ٣٢١ ٣٢١ ٣١٤  عدد األقسام النسائية واملستشفيات اليت تضم أقساما نسائية

مبــا يف ذلــك (عــدد األّســرة املخصــصة للحوامــل والنفــساوات   
 ٧,٤ ٧,٤ ٧,٤  )باآلالف(أسرة الفحص والرعاية الطبية 

 ٢٧ ٢٦ ٢٦  عدد مراكز تنظيم األسرة
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  )أذربيجان جلمهورية احلكومية اإلحصائية اللجنة( الطبيني واملساعدين األطباء عدد    
  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

ــ ــة الـــــصحية  عـــــدد املـــ ــدمات الرعايـــ وظفني املعيـــــنني يف خـــ
 ١٣٥,٣ ١٣١,٩ ١٣٠,٢  )باآلالف(واالجتماعية 

عدد النساء املعينات يف خدمات الرعاية الـصحية واالجتماعيـة          
 ١٠٣,٢ ١٠٠,٤ ٩٧,٨  )باآلالف(

و النسبة    للنـساء املعينـات يف خـدمات الرعايـة الـصحية            يـة المئ
 ٧٦,٣ ٧٦,١ ٧٥,١  واالجتماعية

  
 إىل الطبيـة  اخلـدمات  لتقـدمي  كـبرية  عنايـة  أذربيجـان  مجهوريـة  يف الـصحة  زارةو وتويل  
 وقـد  .واألطفـال  النـساء  ال سـيما   )الـسكان  ثُمـن  ميثلون الذين( املشردين واألشخاص الالجئني
ــادت ــة أع ــوطني احلكوم ــسبة ت ــبرية ن ــهم، ك ــت من ــيشت كان ــا، ١٢ يف ع ــستوطنات يف خميم  م
  .متطورة طبية ومراكز اجتماعية أساسية هياكل ذات حضرية

  
  املشردون واألشخاص الالجئون  -  ٢    

 فئـات  مـن  لغريهـم  توفريهـا  من أصعب واملشردين لالجئني الصحية اخلدمات توفري إن  
 الالجئــون هبــا يوجــد الــيت املقاطعــات يف الطبيــة املراكــز مجيــع فــإن ذلــك ورغــم .الــسكان

 وهـي  .االسـتعجالية  للخـدمات  زمـة الال واألدويـة  الطبيـة  املعـدات  تتلقى املشردون واألشخاص
 لتقـدمي  أذربيجـان  مجهوريـة  يف الـصحة  وزارة تنظمهـا  الـيت  املتنقلـة  الطبية األفرقة عمليات تيسر

ــة اخلــدمات ــالرغم .املــشردين واألشــخاص الالجــئني إىل الطبي ــع مــن وب ــدابري مجي  املتخــذة، الت
ــزال ال ــوفري يف مــشاكل توجــد ت ــصحية اخلــدمات ت ــات لتلــك ال ــض الفئ ــن عيفةال ــسكان، م  ال
 بقواعـد  وااللتـزام  للـشرب،  الـصاحل  املـاء  باسـتخدام  يتعلـق  مـا  منـها  واألطفـال،  النساء سيما ال

 تلـك  هجـرة  تـسببه  مـا  إىل إضـافة  احلمـل،  منع ووسائل األدوية وقلة الصحية، والنظافة النظافة
  .املعدية األمراض انتشار من الفئات

 ســن دون املائــة يف ٩٨ مشــل األطفــال حتــصني يف ملحوظــا تقــدما أذربيجــان وحققــت  
  .جمانا ويقدم إلزامي األطفال وحتصني .الواحدة
 وحتليـل  مجـع  مبنهجيـة  جتمـع  معلومات أساس على للبلد الدميغرافية احلالة حتليل وجيري  
  .األم برعاية املتعلقة للبيانات موحدة

 العـام  الـوالدات  رمؤشـ  ارتفـع  فقد للمرأة، اإلجنايب السلوك تغري األخرية السنوات ويف  
ــن ــام يف ١٦,١ م ــام يف ١٧,٨ إىل ٢٠٠٤ ع ــع حــني يف ،٢٠٠٦ ع ــات مؤشــر ارتف  إىل الوفي
  .مرة ١,٦ إىل للسكان الطبيعية الزيادة معدل وارتفع .٢٠٠٦ عام يف ٦,٢
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 .٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ يف نـسمة  ٨ ٤٣٦ ٤٠٠ الـسكان  عـدد  جممـوع  وبلغ  
 .املائـة  يف ٥٩ اإلجنـاب  سـن  يف هـن  مـن  نسبة وتبلغ سكان،ال من املائة يف ٥٠,٨ النساء ومتثل
ــغ ــسبة وتبل ــة يف ٤٩,٢ الرجــال ن ــسكان مــن املائ ــساء الرجــال عــدد وازداد .ال ــا والن  يف تقارب

 ٧٥,١( سـنة  ٧٢,٠ األخـرية  الـثالث  الـسنوات  خـالل  املتوقـع  العمـر  وبلـغ  .األخـرية  السنوات
  ).للرجال ٧٠,٠ و للنساء،

  
  )أذربيجان جلمهورية احلكومية اإلحصائية اللجنة( ةالدميغرافي املؤشرات    

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  املؤشرات

ــسكان   ــدد الــ ــوع عــ جممــ
 ٤٣٦,٤  ٨ ٣٤٧,٣  ٨ ٢٦٥,٤  ٨  )باملاليني(

 ٢٨٤,٢  ٤ ٢٤٣,٦  ٤ ٢٠٧,٢  ٤ نساء

 % ٥٠,٨٠ % ٥٠,٨٠ % ٥٠,٩٠ 

 ١٥٢,٢  ٤ ١٠٣,٧  ٤ ٠٥٨,٥  ٤ رجال

  ٤٩,٢٠ ٤٩,٢٠ ٤٩,١٠ 

ــو  ــدل الـ ــل (الدات معـ لكـ
 ١٤٨,٩ ١٤١,٩ ١٣١,٦  ) نسمة١ ٠٠٠

  ١٧,٨ ١٧,٢ ١٦,١ 

 ٦٨,٧ ٦٥,٧ ٦٠,٦ فتيات

 ٨٠,٢ ٧٦,٢ ٧١,٠ صبيان

لكــــل (معــــدل الوفيــــات 
٤٩,٥  (٦,١)   ) نسمة١ ٠٠٠   (٦,٣)  ٥٢,٠   (٦,٢)  ٥٢,٢  

 ٢٤,٦ ٢٤,٥ ٢٣,٥  نساء

 ٢٧,٦ ٢٧,٥ ٢٦,٠  رجال

لكــــل (الزيــــادة الطبيعيــــة 
 ١١,٦ ١٠,٩ ١٠,٠  ) نسمة١ ٠٠٠

 ٢,٣ ٢,٣ ٢,١  مؤشر اخلصوبة

ــع   ــر املتوقـــ ــد (العمـــ للبلـــ
 ٧٢,٠ ٧٢,٤ ٧٢,٠  )بأكمله

 ٧٥,١ ٧٥,١ ٧٥,٢  نساء

 ٧٠,٠ ٦٩,٦ ٧٠,٠ رجال
  

 الـذي  التعريـف  مـع  يتوافـق  النفاسـية  للوفيـات  جديـد  تعريـف  ٢٠٠١ عام منذ ووضع  
  .العاملية الصحة منظمة اعتمدته
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ــالرغم   ــالغ ،للحمــل املرتفــع املعــدل مــن وب ــة، يف ٩٤ الب ــزال ال املائ ــات معــدل ي  الوفي
 باخلــدمات والتغطيـة  ).حــي مولـود  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل( املائـة  يف ٣٩,٥ ويبلــغ مرتفعـا  النفاسـية 
 املـــستوى يف ليـــست اخلـــدمات تلـــك جـــودة ولكـــن ،)املائـــة يف ٩٨( أيـــضا مرتفعـــة الـــصحية

 تــسبق الـيت  الفتــرة يف ةاجليـد  الرعايــة قلـة  إىل تعــود تعقيـدات  احلمــل خـالل  وحتــدث املطلـوب، 
 بـخمـسة  ٢٠٠٦ عـام  يف النفاسـية  الوفيـات  معـدل  ارتفـع  السابقة، بالسنوات ومقارنة .الوضع

 يف النفاسـية  الوفيـات  معـدل  ارتفـع  وعمومـا،  .األريـاف  يف املائـة  يف ٤٠ بــ  و املدن يف املائة يف
  .املائة يف ٢٠ بـ ٢٠٠٥ بعام باملقارنة ٢٠٠٦ عام

  )أذربيجان جلمهورية احلكومية اإلحصائية اللجنة( سيةالنفا الوفيات معدل    
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

 ٥١ ٤١ ٣٤  جمموع عدد الوفيات

 ٣٩,٥ ٣٣,٣ ٢٥,٨   طفل مولود حيا١٠٠ ٠٠٠لكل 
  

 يتـسبب  الـذي  الرتيف إىل أساسا تعود تزال ال وهي .النفاسية الوفيات تركيبة تتغري مل  
 يف ١٩,٢( األوعيـة  وانـسداد  ،)املائـة  يف ٢١,٣( احلملـي  واالنـسمام  منـها،  املائة يف ٣٤,٠ يف

 البحـوث  وتفيـد  ).املائـة  يف ٨,٥( التناسـلية  غري واألمراض ،)املائة يف ١٩,٩( والتسمم ،)املائة
 الـيت  املخـاطر  أن أذربيجـان  مجهوريـة  يف الـصحة  وزارة يف املعلومـات  إدارة أجرهتـا  الـيت  األولية

ــدث ــاء حتـــ ــرة أثنـــ ــل فتـــ ــدن بـــــني ختتلـــــف احلمـــ ــاف ١:١ ٢٥٠( املـــ  ).١:٦٠٠( واألريـــ
 العـاملني  نـسبة  وتبلـغ  .الطبيـة  اخلـدمات  مقـدمي  توافر يف اختالال هناك أن له يؤسف مما ولكن
  .املناطق مجيع يف الطبية اخلدمات مقدمي عدد جمموع من املائة يف ٤٠ التوليد طب جمال يف

  الوفاة أسباب وأهم النفاسية الوفيات    
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الوفاة أسباب

جمموع عدد الوفيـات جلميـع    
 ٥٧٩,٩ ٥٨٢,٨ ٥٦٥,٢  األسباب

     منهن

 ٣٤٩,١ ٣٤٧,٢ ٣٤٦,٤  أمراض الدورة الدموية

 ٦٧,٧ ٦٨,١ ٦٦,٣  األورام

احلـــــــــوادث، والتـــــــــسمم، 
 ١٤,٦ ١٥,٩ ١٣,٣  والصدمات

 ٣٢,٩ ٣٥,٣ ٣٧,٢  أمراض اجلهاز التنفسي

 ٣٦,٧ ٣٦,٠ ٣٤,٤  أمراض اجلهاز اهلضمي

 ٥,٢ ٦,٢ ٦,٨  األمراض املعدية والطفيلية
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 )٢٠٠٦-٢٠٠٢( األخـرية  اخلمـس  السنوات خالل أذربيجان مجهورية يف ولوحظت  
ــة ــاض إىل نزعـ ــات يف االخنفـ ــال وفيـ ــغ .األطفـ ــدل ويبلـ ــات معـ ــال وفيـ ــل( ١٠,١ األطفـ  لكـ
ــل ١ ٠٠٠ ــود طفـ ــا مولـ ــغ ،)حيـ ــدل ويبلـ ــات معـ ــع وفيـ ــل( ٧,١ الوضـ ــل ١ ٠٠٠ لكـ  طفـ
  ).حيا مولود

  
  )أذربيجان جلمهورية احلكومية اإلحصائية اللجنة( )الواحدة سن دون( الرضع وفيات    

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

جممـــوع عـــدد الوفيـــات دون 
١ ٢٨٧  سن الواحدة  ١ ٣٢١  ١ ٥٠٨  

     منهم

 ٨٥٩ ٧٤٧ ٧٥٧  ذكور

 ٦٤٩ ٥٧٤ ٥٣٠  إناث

   مولود حيا١ ٠٠٠لكل 
جممـــوع عـــدد الوفيـــات دون 

  سن الواحدة
 

٩,٨ 

 

٩,٣ 

 

١٠,١ 

     منهم

 ١٠,٧ ٩,٨ ١٠,٧  ذكور

 ٩,٤ ٨,٧ ٨,٧  إناث

  )الواحدة دون ذكور( الوفاة أسباب وأهم الرضع وفيات معدل    
  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الوفاة أسباب

جممــوع عــدد الوفيــات دون ســن جلميــع 
١ ١٤١  األسباب  ٨٧٩ ٩٥٩ 

 ٢١٩ ٢٨٤ ٢٩٤  أمراض اجلهاز التنفسي

 ٤٥٩ ٤١٦ ٥٦٥  أسباب نشأت قبل الوضع

 ٤٩ ٦٣ ٨٣  أمراض معدية وطفيلية

 ٦٧ ٧٧ ٨٢  تشوهات خلقية

 ٥ ١٦ ٩  حوادث، وتسمم، وصدمات
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  )الواحدة دون إناث( الوفاة، أسباب وأهم الرضع وفيات معدل    
  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الوفاة أسباب

ــات دون الواحــدة    جممــوع عــدد الوفي
 ٦٢٠ ٦٢١ ٧٥١  جلميع األسباب

 ١٥٨ ٢٤٠ ٢٣٠   اجلهاز التنفسيأمراض

 ٣٠١ ٢١٧ ٣٠٩  أسباب نشأت قبل الوضع

 ٣٨ ٤٤ ٥٩  أمراض معدية وطفيلية

 ٥٠ ٤٨ ٦٤  تشوهات خلقية

 ٥ ٧ ٥  حوادث، وتسمم، وصدمات
  

  .كبريا اخنفاضا األطفال وفيات معدل واخنفض  
  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الوفاة أسباب

جممــــوع عــــدد الوفيــــات دون اخلامــــسة 
١ ٥٨٢  ع األسبابجلمي  ١ ٤١١  ١ ١٨١  

  :منها
 ١٠٩ ١٨٦ ١٧٣  أمراض اجلهاز التنفسي

 ٢٤ ٣١ ٣٣  أمراض معدية وطفيلية

 ٢٥ ٢٣ ٢٥  تشوهات خلقية

 ٣٨ ٤٩ ٤٧  حوادث، وتسمم، وصدمات
  

  الرئيسية األسباب -  اخلامسة دون اإلناث وفيات    
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الوفاة أسباب

١ ١٣٢  اخلامسةجمموع عدد الوفيات دون   ٨٧٢ ٩٩٥ 

  :منها
 ٩٤ ١٨٤ ١٧٧  أمراض اجلهاز التنفسي

 ٢٨ ٣٤ ٣٩  أمراض معدية وطفيلية

 ١٤ ١٩ ٢٠  تشوهات خلقية

 ٢٤ ٣٧ ٢٨  حوادث، وتسمم، وصدمات

  مولود حي ١ ٠٠٠لكل 
ــال دون   ــدد وفيــــات األطفــ جممــــوع عــ

 ١٢,٧ ١٤,٥ ١٦,٥  اخلامسة

 ١,٤ ٢,٧ ٢,٦  أمراض اجلهاز التنفسي :منها

 ٠,٤ ٠,٥ ٠,٦  أمراض معدية وطفيلية
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  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الوفاة أسباب

 ٠,٢ ٠,٣ ٠,٣  تشوهات خلقية

 ٠,٣ ٠,٥ ٠,٤  حوادث، وتسمم، وصدمات
  

 وتوقفـت  ،٢٠٠٤ عـام  حـىت  احلمـل  منع وسائل للسكان املتحدة األمم صندوق وقدم  
 وسـائل  أنـواع  مجيـع  علـى  الطلـب  وظـل  .التـاريخ  ذلك منذ الوسائل تلك من املاحنني إمدادات

 العـصرية  األنـواع  علـى  الطلب يبلغ بينما املائة، يف ٧ مستوى يف النساء صفوف يف احلمل منع
 املائـة  يف ٥٣ و ١٢ تبلـغ  النـسب  تلـك  أن القلق إىل يدعو ومما .املائة يف ٣١ الوسائل تلك من

 والــــصحية اإلجنابيــــة االستقــــصائية الدراســــة األمــــراض، مراقبــــة مركــــز( املتزوجــــات لــــدى
 وجـود  وعـدم  احلمـل  منـع  وسـائل  إنتـاج  قلـة  نتيجـة  البلـد  يف لـة احلا وتـدهورت  ).٢٠٠١ لعام
 عـن  ماليـة  ألسـباب  عاجزون الضعيفة، الفئات فيهم مبن السكان، ومعظم .توافرها يكفل نظام

  .احلمل منع وسائل على احلصول
  

  )أذربيجان جلمهورية احلكومية اإلحصائية اللجنة( احلمل منع أساليب استخدام    
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

جممــــوع عــــدد النــــساء الالئــــي  
ــل   ــع احلمـ ــائل منـ يـــستعملن وسـ

 ٢٤,٥ ٢٩,٥ ٣٣,٠  )باآلالف(الرمحية 

 امــــــرأة يف الفئــــــة ١٠٠لكــــــل 
 ١,٠ ١,٢ ١,٣  ٤٩-١٥العمرية 

جممــــوع عــــدد النــــساء الالئــــي  
ــل   ــع احلمـ ــائل منـ يـــستعملن وسـ

 ٢٥,٤ ٣٣,٨ ٤٢,٧  )باآلالف(اهلرمونية 

 امــــــرأة يف الفئــــــة ١٠٠لكــــــل 
 ١,٠ ١,٣ ١,٧  ٤٩-١٥العمرية 

 ١٨٧ ٢٣٩ ١٨٩  جمموع عدد النساء املعقمات

 امــــــرأة يف الفئــــــة ١٠٠لكــــــل 
 ٧,٣ ٩,٥ ٧,٦  ٤٩-١٥العمرية 

جممــــوع عــــدد النــــساء الالئــــي  
 ٨,٥ - -  )باآلالف(يستعملن الرفال 

 امــــــرأة يف الفئــــــة ١٠٠لكــــــل 
 ١,٤ - -  ٤٩-١٥العمرية 
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  اإلجهاض    
 اإلجهــاض، معـدل  ارتفـاع  احلمــل منـع  لوسـائ  تـوافر  لتوقــف الطبيعيـة  النتيجـة  كانـت   
 عمليـات  مجيـع  تـسجيل  جيـري  ال أنـه  الرمسيـة  البيانـات  وتفيـد  .الـصحة  وزارة الحظت حسبما

 املائـة  يف ٨,١ و ٧,٨ بـني  اإلجهـاض  معـدل  تـراوح  األخرية اخلمس السنوات ويف .اإلجهاض
  .٤٩-١٥ العمرية الفئة يف امرأة ١ ٠٠٠ لكل

 امـرأة  لكـل  ٣,٢ كـان  اإلجهاض عمليات متوسط بأن تفيد املعلومات أحدث أن بيد  
 املنطقـة  بلـدان  يف املعـدالت  أعلـى  من وهو ،)٢٠٠١ األمراض، مراقبة مركز( اإلجناب سن يف

  .العاملية الصحة منظمة إحصاءات وفق األوروبية
  

ــة الفئـــــات حبـــــسب اإلجهـــــاض عمليـــــات     ــة( العمريـــ ــة اإلحـــــصائية اللجنـــ  احلكوميـــ
  )أذربيجان  جلمهورية

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

١٩ ٨٠٦  جمموع عمليات اإلجهاض  ١٩ ٥٨٦  ٢٠ ٨٦٧  

١ ٠١٤ ٨٢٢ ٧٢٥  دون سن العشرين :منها  

٤ ٥٥٥   سنة٢٤-٢٠  ٤ ٧٣١  ٤ ٧٦٥  

٦ ٦٨١   سنة٢٩-٢٥  ٦ ١٠٤  ٦ ٦٤٣  

٤ ٨٣٢   سنة٣٤-٣٠  ٤ ٦٢٣  ٤ ٨٩٦  

٣ ٠١٣   سنة٤٩-٣٥  ٣ ٣٠٦  ٣ ٥٤٩  

 امـــرأة يف الفئـــة العمريـــة ١٠٠لكـــل 
٨,١ ٧,٨ ٨,٠  ٤٩-١٥ 

 ٢,٢ ١,٨ ١,٦  دون سن العشرين :منها

 ١١,٧ ١٢,١ ١٢,٠   سنة٢٤-٢٠

 ١٩,٠ ١٧,٨ ١٩,٩   سنة٢٩-٢٥

 ١٥,٣ ١٤,٤ ١٤,٨   سنة٣٤-٣٠

 ٣,٤ ٣,٢ ٣,٠   سنة٤٩-٣٥
  

  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس    
 مجهوريـة  يف اإليـدز  مكافحـة  مركـز  عاتق على اإليدز ملكافحة الرئيسية املسؤولية تقع  
 وتـسجيل  مكافحتـه،  بأوجـه  والتثقيـف  منـه،  والوقايـة  بالوبـاء،  التوعيـة  مهامـه  ومـن  أذربيجان،
 باإليــدز املــصابني عــدد أن املركــز مــن املــستقاة املعلومــات وتفيــد .العــالج لتلقــي بــه املــصابني
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 ٨٣,٧ منـهم  باإليـدز  مـصابا  ١ ٢٣٢ سـجل  ،٢٠٠٧-١٩٨٧ الفترة ويف .تزايد يف املسجلني
  .النساء من املائة يف ١٦,٣ و الرجال من املائة يف

 ،)املائــة  يف ٥٨,٦( باملخــدرات احلقــن إىل أساســا باإليــدز اإلصــابة أســباب وتعــود  
 مــن املــسجلني املــصابني مــن املائــة يف ٩٥,٥ و )املائــة يف ٢٣,١( املثليــة اجلنــسية واملمارســات

  .أذربيجان مجهورية مواطين
 الـصندوق  مـن  ماليـة  ومبساعدة مرة ألول ،أذربيجان مجهورية يف الصحة وزارة وتنفذ  
 فـريوس  مـن  بالوقايـة  يتعلـق  مـشروعا  ٢٠٠٤ عـام  منـذ  واملالريـا  والسل اإليدز ملكافحة العاملي
 إىل الوصــول وحتــسني هلــم، الــدعم وتقــدمي بــه املــصابني وعــالج اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص

  .لإلصابة املعرضة الفئات احتياجات وتلبية الطبية، اخلدمات
 الفــريوس انتقــال مــن للوقايــة جهــود الربنــامج هــذا إطــار يف ٢٠٠٦ عــام منــذ وجتــري  

  .األم من
 ووزارة اليونيــسيف مــن بــدعم أذربيجــان، مجهوريــة يف اإليــدز مكافحــة مركــز وبــدأ  
 عمـل  فرقـة  وأنـشئت  .الكبـار  إىل تقـدم  طبيـة  خـدمات  تنظيم يف أذربيجان مجهورية يف الصحة
  .املراهقني إىل الطبية الرعاية تقدمي مبادئ على الطيب لاجملا يف العاملني لتدريب
ــدمات   ــة واخلــ ــة الطبيــ ــة واالجتماعيــ ــصابني إىل املقدمــ ــريوس املــ ــة نقــــص بفــ  املناعــ
ــشرية ــدز/البـ ــرهم اإليـ ــسن يف وأسـ ــى .حتـ ــات وتتلقـ ــع أمهـ ــصابني الرضـ ــوازم املـ ــاع لـ  اإلرضـ

   .منازهلم ويف ياتاملستشف يف عالجية مساعدة املصابني إىل وتقدم .جمانا االصطناعي
 الفعاليـة  عـايل ال بـالعالج  املـصابني  عـالج  بـدأ  ،٢٠٠٦ نـوفمرب /الثاين تشرين من وبداية  

 .امـرأة  ٢٣ منـهم  شخـصا  ٨٥ العـالج  ذلـك  تلقـوا  من عدد وبلغ .العكسي النسخ فريوساتب
 تتلقـاه  كمـا  العـالج،  ذلـك  ورضـيعها  امـرأة  تلقـت  األم، مـن  املـرض  انتقـال  مكافحـة  إطار ويف
  .حوامل ٥ احالي

ــام ويف   ــى ٢٠٠٦ عــ ــاع تلقــ ــطناعي اإلرضــ ــال ٥ االصــ ــن أطفــ ــدهتم ٦ بــــني مــ  ولــ
 مـصابات،  أمهـات  مـن  املواليـد  مجيـع  اإلرضـاع  ذلـك  تلقى ٢٠٠٧ عام ويف مصابات، أمهات

  .٧ وعددهم
 تزايـد  هـي  ،اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقص فريوس جانب إىل القائمة األخرى واملشكلة  
 لـدى  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ الفتـرة  يف األمـراض  تلـك  انتشرت فقد .جنسيا ةاملنقول األمراض انتشار
 مـدة  طـول  فيهـا  أدى حـاالت  وسـجلت  بـالزهري،  املزمنة اإلصابات أيضا وانتشرت .احلوامل
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 بـاألمراض  املرتبطـة  املزمنـة  األمـراض  حـاالت  أيضا وتتزايد .عقلي ضرر حدوث إىل اإلصابات
  .والرجل املرأة من لكل اجلنسية بالصحة ضرر أو عقم عنها ينتج واليت جنسيا املنقولة

 اجللديـة  األمـراض  يف خـرباء  جنـسيا  املنقولـة  بـاألمراض  املـصابني  ومتابعة بعالج ويقوم  
 املعـدات  قلـة  ولكـن  .هبويتـهم  اإلدالء بدون اختبارات إجراء لألشخاص ميكن كما والتناسلية،

 اخلـدمات  نوعيـة  علـى  سـلبا  تؤثر ،املؤهلني املوظفني وقلة اجلمهور، وعي وقلة الالزمة، واملواد
  .جنسيا املنقولة األمراض لعالج املقدمة

 خططـا  ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفتـرة  اإلجنابيـة  للـصحة  الوطنيـة  العمـل  اسـتراتيجية  وتتضمن  
  .اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس من والعالج للوقاية الصحة وزارة وضعتها

  
  والطفل األم صحة محاية أنشطة    

 مـن  احلـد  علـى  ركزت دميغرافية سياسة وضع على احلكومة الراهنة الةاحل حتليل شجع  
 صـحة  ومحايـة  اإلجنابيـة  بالصحة املتعلقة اإلجراءات وتعزيز األطفال، ووفيات النفاسية الوفيات

  .والطفل األم
 وضـع  إىل ترمـي  أذربيجـان  مجهوريـة  رئاسـة  عـن  أوامـر  عدة ٢٠٠٥ عام يف وصدرت  
 األمــراض مــن والوقايــة والطفــل، األم صــحة حتــسني إىل ترمــي فعالــة وقائيــة إجــراءات وتطبيــق
  .والسكري واهلوموفيليا الثالسيميا قبيل من املكتسبة واألمراض الوراثية

ــام ويف   ــغ ٢٠٠٦ عـ ــد بلـ ــصابني عـ ــسكري املـ ــهم ٧٩ ٦٩٨ بالـ ــرأة ٤٤ ١٦٦ منـ  امـ
  ).املائة يف ٥٥(

 املتعلــق ١٠١ مرقــ املرســوم الــوزراء جملــس عــن صــدر ،٢٠٠٥ يونيــه/حزيــران ٧ ويف  
 قاعـدة  وبإنشاء بالسكري املصابني بتسجيل املرسوم ويقضي .السكري مبرض املتعلق بالربنامج
 والرضــع، احلوامــل تــشمل وقائيــة إجــراءات وتنظــيم البلــد، يف الــسكري انتــشار عــن بيانــات
  .العامة املؤسسات يف وبالعالج باألدوية املصابني وتزويد

 مجهوريـة  يف الـصحة  وزارة الربنـامج  هـذا  يتضمنها اليت اإلجراءات إجناز على وحترص 
  ).املالية ووزارة والرياضة، الشباب ووزارة التعليم، وزارة( أخرى ووزارات أذربيجان
 األم صــحة رعايــة إىل الراميــة واالجتماعيــة الطبيــة اإلجــراءات نظــام حتــسن وعمومــا،  

 والثالســـــيميا يموفيليـــــااهل اكتـــــشاف أنـــــشطة تنظـــــيم يف املـــــساعدة تقـــــدمي ىلإو والطفـــــل،
  .منهما والوقاية
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 أكثـر  مـن  أذربيجـان  مجهورية فسكان .املعدية لألمراض كثريا معرضون البلد وسكان  
 ويولــد .بــه مــصاب شخــصا ١٢ كــل بــني مــن شــخص وفيهــا .بالثالســيميا إصــابة الــشعوب

  .الوراثي املرض هبذا مصابون سنويا طفل ٢٠٠
 عـدد  ويبلـغ  .أيـضا  االنتـشار  عاليـة  بالوراثـة  األم من تنتقل اليت باهليموفيليا واإلصابات  
  .امرأة ١١٨ منهم شخصا ٦٧١ حاليا املصابني
ــا للمــصابني النطــاق واســع برناجمــا احلكومــة ووضــعت    للفتــرة والثالســيميا باهليموفيلي
 وفيـات  أسـباب  وخمتلف البلد، يف الوراثية األمراض انتشار االعتبار يف يأخذ ،٢٠١٠-٢٠٠٦
 يف ووزارات منظمـات  عـدة  الربنـامج  هـذا  تنفيـذ  يف وتـشترك  .املختلفة وأسباهبا رةاملبك الرضع

 ووزارة والرياضــة، الــشباب ووزارة ,التعلــيم ووزارة الــصحة، وزارة مثــل أذربيجــان مجهوريــة
  .الداخلية الشؤون ووزارة االجتماعية، واحلماية العمل

ــامج أهــداف ومــن   ــسية الربن ــ معــدل مــن التخفــيض :الرئي  الثالســيميا بــسبب اتالوفي
ــا؛ ــع هبمــا؛ املــصابني بأمســاء ســجل ووضــع واهليموفيلي ــدهور ومن  وحتــسني املــصابني؛ صــحة ت

 احلكوميـة،  املؤسـسات  يف هلـم  الـشامل  العـالج  خـدمات  وتوفري إليهم؛ املقدمة الطبية اخلدمات
  .واألدوية الدم ذلك يف مبا

ــامج ويتــضمن   ــضا الربن ــا نظامــا أي ــة طوعي ــودينامل األطفــال لوقاي  الثالســيميا مبــرض ول
ــضمن ــنحهم يت ــات م ــة، بطاق ــدى املــرض ذلــك عــن والكــشف هوي  مؤســسات يف احلوامــل ل
  .التوليد

 مركــزي طــيب خمتــرب بإنــشاء ٢٠١٠-٢٠٠٦ الفتــرة خــالل القيــام يف الــتفكري وجيــري  
ــيميا الكتـــشاف وخمتـــرب اجلينيـــة، للتحاليـــل ــا املـــرض ومعاجلـــة األجنـــة، يف الثالسـ  علـــى جينيـ
  .اجلزيئي املستوى
 جملـس  أقـره  الـذي  ،“اإللكترونية الصحية البطاقة” بنظام العمل الصحة وزارة وبدأت  
 نظـام  حتـسني  إىل يرمـي  والذي ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٢ املؤرخ ١٤٣ رقم قراره يف الوزراء

 الـصحة  وزارة داخـل  أنشئ النظام، هذا إطار ويف .وموثوقيتها السكان عن الصحية املعلومات
 املعلومـات  وتـشمل  .البلـد  سـكان  مـن  فـرد  لكـل  الـصحية  احلالـة  عـن  معلومات نيتضم سجل
 وغـري  تلقاهـا  الـيت  التطعـيم  وعمليات به، تعىن اليت الصحية واملؤسسات الشخص، عن تفاصيل
  .مجعها القانون يتيح اليت ملعلومات ا من ذلك

 ليــدللموا “صــحي ســفر جــواز” إنــشاء أذربيجــان مجهوريــة يف الــصحة وزارة وتعتــزم  
   .الصحي النظام من أساسيا جانبا واعتباره اجلدد
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 بـأمر  ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترة والطفل األم صحة حبماية املعين احلكومة برنامج واعتمد  
 أعمـق  اسـتراتيجية  الربنـامج  ويقتـرح  .٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلـول  ١٥ يف الـوزراء  جملـس  عن صادر
 شـيء  كـل  وقبـل  أوال والتـشديد  اإلجنابيـة،  الـسكان  صـحة  ومحايـة  والطفـل،  األم صحة لتعزيز
  .اجليين اجملمع صحة على احملافظة على

 األمومـة  ظـروف  وكفالـة  اإلجنابيـة،  الـسكان  صـحة  محايـة  إىل أساسـا  الربنـامج  ويرمي  
 وطـب  التوليـد  جمـايل  يف العـاملني  الطبـيني  واملـساعدين  لألطبـاء  املهـين  املـستوى  وحتسني اآلمنة،

ــال،  املتاحــة والتقنيــة املاديــة املــوارد وحتــسني بــاجلنني، نايــةللع إقليميــة مراكــز وإنــشاء األطف
   .ذلك غري إىل األطفال، وطب التوليد خدمات تقدم اليت للمؤسسات

 جملــس أنــشئ وقــد أنــشطته تنفيــذ لرصــد عمــل خطــة وضــع أيــضا الربنــامج ويتــضمن  
 خمتلـف  يف باحلوامـل  للعنايـة  مراكـز  سـبعة  إنـشاء  إىل العمـل  خطة وترمي .بذلك للقيام تنسيقي
 بالرضــع العنايــة وأقــسام التوليــد مؤســسات وجتهيــز ؛)٢٠١٠-٢٠٠٦( بالبلــد واملنــاطق املــدن

 عـن  الـصحية  البيانات وحتليل جلمع موحد نظام ووضع ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٦( العصرية باملعدات
 أوصـت  اليت املعايري لتطبيق الالزمة والوثائق الترتيبات ووضع ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٦( والطفل األم

 مـوظفي  كفـاءة  مـستوى  وحتـسني  األحيـاء؛  باملواليـد  يتعلق فيما بتطبيقها العاملية الصحة منظمة
 إىل ،)٢٠١٠-٢٠٠٦( األســرة وتنظــيم اإلجنابيــة الــصحة جمــال يف الطبــيني والطفــل األم محايــة
   .ذلك غري

ــة وخصـــــصت   ــاز )دوالر ٢٥ ٠٨٧ ٠٠٠( منـــــات ٢١ ٣٢٤ ٠٠٠ احلكومـــ  إلجنـــ
 تنفيـذ  حاليـا  وجيـري  .الـسنوات  ملختلـف  خمصـصة  مببالغ مراحل على التمويل وجيري .الربنامج
  .كامال تنفيذا الربنامج
 املؤشـرات  االعتبـار  يف واإلجنابيـة  اجلنـسية  بالصحة املتعلقة الوطنية ستراتيجيةاال وتأخذ  

 علـى  ُوضـعت  وقد والطفل، األم لوفيات املرتفعة واملعدالت اإلجنابية، املرأة لصحة املْرضية غري
 العامليـة،  الـصحة  منظمـة  مبـساعدة  البلـد  يف الـصحية  للحالـة  الـصحة  وزارة رتـه أج حتليـل  أساس

 مـن  الفتـرة  سـتراتيجية اال وتغطـي  .أخـرى  دوليـة  ومنظمـات  للـسكان،  املتحدة األمم وصندوق
  .٢٠١٥ إىل ٢٠٠٨

ــة ســتراتيجيةواال   ــوذج الوطني ــد حلــل من ــيت للمــشاكل معق ــا ال ــصحة قطــاع يواجهه  ال
 تتـضمنها  الـيت  واملهـام  ،سـتراتيجية اال واألهـداف  الرئيـسية،  جهـات التو تعكـس  وهـي  اإلجنابية،
   .اجملال هذا يف احلكومة سياسة

 لتحقيقهـا  ووضـعت  احملـددة  األهداف أوجزت القائمة، األساسية املسائل من وانطالقا  
  .املتوقعة النواتج أيضا وحددت حلول، إىل للوصول السبل خمتلف وحددت أساسية؛ مهام
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 .اجملتمـــع فئـــات جلميـــع اإلجنابيـــة الـــصحة حتـــسني إىل الوطنيـــة تيجيةســـترااال وترمـــي  
  :الراهنة اإلجنابية الصحية احلالة حتليل حددها اليت الرئيسية اجملاالت يلي وفيما
 والرضيع؛ األم صحة  •  

 ؛)املأمون واإلجهاض األسرة، تنظيم( اإلجنابية اخليارات  •  

 ؛اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس  •  

 املراهقني؛ حةص  •  

 .اجلنسي واالستغالل اجلنساين العنف  •  

ــسية احللــول وتتمثــل   ــة ســتراتيجيةاال عمــل خطــة حتــددها الــيت الرئي  للمــشاكل الوطني
 الـسكان  بـصحة  للعنايـة  وطنية تشريعية قاعدة وضع :يلي فيما اإلجنابية الصحة جمال يف القائمة

 حتــسني الطبيــة؛ املعــايري وفــق عنــها اإلبــالغو وحتليلــها املعلومــات مجــع نظــام حتــسني اإلجنابيــة؛
 مــستوى حتــسني احلمــل؛ منــع وســائل علــى واحلــصول األســرة تنظــيم خــدمات إىل الوصــول
  .للسكان املأمونة احلامل منع وسائل إتاحة اإلجنابية؛ بالصحة املتعلقة اخلدمات
 ادرةالـص  اخلتاميـة  التعليقـات  بعيـد  حـد  إىل الوطنيـة  سـتراتيجية اال عمـل  خطـة  وتعكس  

 املــرأة ضــد التمييــز علــى بالقــضاء املعنيــة املتحــدة األمــم للجنــة والــثالثني الــسابعة الــدورة عــن
 اجلبليـة  واملنـاطق  األريـاف  نـساء  وصـول  وحتسني للسكان احلمل منع وسائل بإتاحة يتعلق فيما
   .الطبية اخلدمات إىل

ــ وســائل أنــواع مجيــع بتــوفري الــصحة وزارة قيــام العمــل خطــط وتتــضمن    احلمــل عمن
 إىل ترمــى أنــشطة أيــضا اخلطــط وتتــضمن .٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتــرة خــالل األساســية واألدويــة
  .واجلبلية الريفية املناطق فلي للنساء اإلجنابية بالصحة العناية

  
  االقتصادية احلياة يف املساواة -  ١٣ املادة    

 هدتوشــ .األخــرية الــسنوات خــالل كــثريا أذربيجــان يف االقتــصادية احليــاة تطــورت  
 ذلـك  يـصل  أن املتوقـع  ومـن  البلـد،  يف اإلمجـايل  احمللـي  النـاتج  ارتفاع األخرية اخلمس السنوات
  .٢٠٠٣ عام يف عليه كان ما مرة ٢,٣ إىل ٢٠٠٨ عام يف الناتج

 الرئيـسية  املهـام  مـن  الـسكان،  نصف من أكثر متثل وهي باملرأة، االقتصادي والنهوض  
 سـنة  ١٥ بلغـن  الالئـي  النـساء  عدد أن اإلحصائية بياناتال وتفيد .احلكومة عاتق على تقع اليت
 .العمـل  علـى  قـادرات  )٢ ٨٦٥ ٣٠٠( منـهن  املائة يف ٨٥ وأن ٣ ٣٦٩ ٧٠٠ يبلغ العمر من

  :البلد يف العمل على القادرات النساء عن تفاصيل التايل اجلدول ويتضمن
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  املئوية النسبة  العدد  االقتصادية املنطقة

 ٢٣,٣ ٦٦٦,٥  مدينة باكو

 ٥,٢ ١٤٧,٦  منطقة أبشرون االقتصادية

 ١٣,١ ٣٧٦,٥  غازاخ االقتصادية - منطقة غاجنا

 ٦,٣ ١٨١,٧  زاغاتاال االقتصادية - منطقة شيكي

 ٩,١ ٢٦١,١  منطقة النكريان االقتصادية

 ٥,٤ ١٥٥,١  كامشاز االقتصادية - منطقة غوبا

 ٤,٤ ١٢٤,٩  منطقة نقشيفان االقتصادية

    ة بالكامل أو جزئيااملناطق احملتل

    وكذلك

 ٧,٤ ٢١١,١  منطقة غاراباغ العليا االقتصادية

 ٢,٥ ٧١,٦  الشني االقتصادية - منطقة كلبيجري
    

  يبلـــــغ اقتـــــصاديا الناشـــــطات عـــــدد أن احلكوميـــــة اإلحـــــصائية اللجنـــــة وأفـــــادت  
 ٢ ٨٦٥ ٠٠٣ وعـددهن  العمـل  علـى  القـادرات  عـدد  من املائة يف ٧٠,٣ أي ،٢ ٠١٤ ٤٠٠

ــرأة،ا ــامالت عـــدد وأن مـ ــرأة ١ ٨٨٠ ٢٠٠ يبلـــغ بـــأجر العـ ــة يف ٦٥,٥( امـ  ويرجـــى ).املائـ
  .البلد اقتصاد يف العامالت النساء توزع على لالطالع التايل اجلدول إىل الرجوع
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  نساء  

  املئوية بالنسب  باآلالف  اجملموع  

ــوزع  ١ ٨٨٠ ٢٠٠ ت
ــرأة ــة امــــــ  يف عاملــــــ
 االقتــــــصاد جمــــــاالت

  )املئوية بالنسب(
          

 ١٠٠ ٤٧,٢ ٨٨٠,٢  ١ ٩٨٣,٥  ٣  عدد العامالت
 ٤٧,٣ ٤٢,٩ ٨٨٩,٣ ٠٧٣,٠  ٢  قطاع اإلنتاج

 ٤٣,٢ ٥١,٩ ٨١٢,٢ ٥٦٥,٠  ١  الزراعة والصيد واحلراجة
 ٠,١ ٢٢,٧ ١,٩ ٨,٣  مصائد األمساك

 ٣,٢ ٢٣,٤ ٦٠,١ ٢٥٧,١  الصناعة
 ٠,٣ ٩,٨ ٥,٦ ٥٧,٦  الصناعات االستخراجية

 ٢,٦ ٣٣,٣ ٤٨,٩ ١٤٦,٨  الصناعات التحويلية
الطاقة الكهربائية، وإنتاج 

 ٠,٣ ١٠,٧ ٥,٦ ٥٢,٧  وتوزيع الغاز واملاء
 ٠,٨ ٦,٢ ١٥,٠ ٢٤٢,٦  التشييد

 ٥٢,٧ ٥١,٩ ٩٩٠,٩ ٩١٠,٥  ١  الصناعات اخلدمية
ــة،    ــع باجلملــة وبالتجزئ البي
وتــــــــصليح الــــــــسيارات، 
ــدات  ــاث، واملعــــــ واألثــــــ

 ٢٣,٠ ٥٨,١ ٤٣٢,٤ ٧٤٤,٣  الشخصية
خدمات املطـاعم   الفنادق و 

 ٠,٨ ٣٢,٤ ١٥,٠ ٤٦,٤  العامة
 ٠,٩ ١٠,٦ ١٦,٩ ١٥٩,٦  النقل واالتصاالت
 ١,٢ ٤٣,٨ ٢٢,٦ ٥١,٥  األنشطة االقتصادية

األنـــــــــــشطة املتعلقـــــــــــة  
 ٠,٣ ٢٣,٧ ٥,٦ ٢٣,٨  بالعقارات

ــضمان   ــة والــ اإلدارة العامــ
 ٢,١ ٢٧,٧ ٣٩,٥ ١٤٢,٥  االجتماعي

 ١٢,٢ ٦٥,٣ ٢٢٩,٤ ٣٥١,٣  التعليم
 الصحية واخلدمات   الرعاية

 ٦,٣ ٧١,٣ ١١٨,٥ ١٦٦,١  االجتماعية
ــة إىل  ــدمات املقدمـــــ اخلـــــ

 ٢ ٤٤,٩ ٣٧,٦ ٨٣,٨  األسر املعيشية
ــرى عامــــة    ــدمات أخــ خــ

 ٣,٨ ٥٤,٣ ٧١,٤ ١٣١,٦  واجتماعية وشخصية
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 عـددا  احملليـة  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  وكـذلك  الدوليـة  واملنظمـات  احلكومة واختذت  
 الـيت  واملهـارات  املـوارد  وتـوفري  للمـرأة  املتاحـة  العمل فرص عدد زيادة ىلإ الرامية املبادرات من

  .بنفسها احلرة أعماهلا لتباشر حتتاجها
 يف مرســوما أصــدر أذربيجــان مجهوريــة رئــيس أن الــصدد هــذا يف بالــذكر وجــدير  

 مبــدأ وفــق احلــرة األعمــال صــاحبات أنــشطة بتنظــيم يتعلــق ٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين ٢٥
 وسيبـسط  .٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ من اعتبارا اجلديد النظام وطبق .“الوحيدة النافذة”

 املؤسـسات  تعزيـز  يف أمهيـة  اإلجـراء  وهلـذا  .احلـرة  األعمـال  أنشطة تسجيل كثريا اجلديد النظام
 الالزمـة  اإلجـراءات  تبـسيط  فكـرة  علـى  النظام ويقوم .أذربيجان يف احلجم واملتوسطة الصغرية
  .احلرة الاألعم ملباشرة

 احلكوميــة املاليــة املـوارد  تقــسيم تكفـل  الــيت العوامــل مـن  جنــساين ميزنـة  نظــام وإنـشاء   
 املـسائل  حـل  إىل وسعيا .واملرأة الرجل بني االقتصادية املساواة وتضمن اجلنسني، بني بإنصاف
ــسانية ــيت اجلن ــشأ ال ــة، أســباب عــن تن ــت مالي ــوم وضــع ضــرورة ارتؤي ــة مفه ــسانية امليزن  .اجلن

 األمــم صـندوق  مـع  بالتعـاون  جلنتنـا،  قيـام  عـن  اجملـال  هـذا  يف أجريـت  الـيت  البحـوث  رتوأسـف 
ــسكان، املتحــدة ــشر لل ــاب بن ــن كت ــتعراض” ع ــساين االس ــة اجلن ــشدد .“أذربيجــان مليزاني  وي
  .اجملال هذا يف اإلحصائية والبيانات للميزانية اجلنساين التحليل على الكتاب

 تتعلـق  مقترحـات  أيـضا  والطفل واملرأة األسرة ؤونبش املعنية احلكومية اللجنة وأعدت  
ــة ــسانية بامليزن ــها أذربيجــان يف اجلن ــس إىل وقدمت ــوزراء جمل ــي .ال ــراء إىل املقترحــات وترم  إج

  .املالية املوارد توزيع عند االعتبار يف اجلنساين العامل وأخذ الدولة مليزانية جنساين استعراض
 صـاحبات  مـع  دورية اجتماعات تعقد لنسائية،ا احلرة األعمال مباشرة دعم إىل وسعيا  
 االقتـصادية  التنميـة  وزارة مع بالتعاون وُعقد .ملشاكلهن حلول إلجياد حماولة يف احلرة املشاريع
 التمييـز  علـى  بالقـضاء  املعنيـة  اللجنـة  خـرباء  أحـد  فيه اشترك ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨ يف مؤمتر
  .املرأة ضد

  
  االجتماعية املساعدة صندوق    

 احلمايـــة تقـــدمي جمـــال يف والنـــساء الرجـــال بـــني أذربيجـــان مجهوريـــة قـــوانني متيـــز ال  
  .االجتماعية واملدفوعات

  :أطفال هلا اليت األسر إىل البدالت من جمموعة دفع على احلالية القوانني وتنص  
 األجر؛ متوسط من املائة يف ١٠٠ بنسبة العاملة للمرأة الوضع وبدل األمومة، بدل  •  
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 لرعايـة  )املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن  ٣٥ حـوايل ( نـات ام ٣٠ مبعدل ريشه بدل  •  
 العمر؛ من الثالثة يبلغوا حىت العطل فترات يف األطفال

 كـل  والدة عند )املتحدة الواليات دوالرات من ٤٠ حوايل( مانات ٣٥ قدرها منحة  •  
 طفل؛

 ألطفـال  )حـدة املت الواليـات  دوالرات مـن  ٢٥ يلاحـو ( مانـات  ٢٠ قدره شهري بدل  •  
 العسكرية؛ باخلدمة القائمني

 ألطفــال )املتحــدة الواليــات دوالرات مــن ٨ حــوايل( مانــات ٥ قــدره شــهري بــدل  •  
 ؛١٩٩٠ يناير/الثاين كانون أحداث يف بإعاقة أصيبوا الذين احملاربني

 ألطفـال  )املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن  ١٥ حـوايل ( مانـات  ١٠ قدره شهري بدل  •  
 ؛الشهداء أسر

 ألطفــال )املتحــدة الواليــات دوالرات مــن ٨ حــوايل( مانــات ٥ قــدره شــهري بــدل  •  
 النووية؛ تشرنوبيل حادثة من تضررت اليت األسر

 .مريض طفل لرعاية الشهري األجر متوسط قيمة من املائة يف ١٠٠ قدره بدل  •  
  

 ويف رأة،املــ إىل أساســا واملوجهــة أعــاله املــذكورة االجتماعيــة البــدالت تقــدمي ويــؤدي  
  .االجتماعية األسر حالة حتسن إىل الرجل، إىل األحيان بعض

 تعزيــز إىل هتــدف احلــايل، االجتماعيــة الرعايــة نظــام علــى إصــالحات إدخــال وجيــري  
 قـانون  سـريان  الـصدد  هـذا  يف وبـدأ  .الـدخل  املنخفـضة  األسـر  إىل املـساعدة  تقـدمي  على قدرته

  .“احلكومة تقدمها اليت املباشرة الجتماعيةا املساعدة” بـ املتعلق أذربيجان مجهورية
 التنميـة  وحتقيـق  الفقـر،  من احلد إىل الرامية احلكومية الربامج اعتماد االجتاه هذا وييسر  

ــة ــة، املعاشــات نظــام وإصــالح البلــد، منــاطق يف االقتــصادية - االجتماعي  واملــساعدة التقاعدي
ــة ــة اســتراتيجية ووضــع املباشــرة، االجتماعي ــدة وطني ــة، جمــال يف جدي  سياســية ووضــع العمال
ــة ــاه مــستوى وحتــسني اهلجــرة، جمــال يف حكومي  وحتــرص .الــشباب ذلــك يف مبــا الــشعب، رف
 معيــشة مـستوى  رفـع  إىل ترمـي  وحتـسينات  إصـالحات  إدخـال  علـى  خـاص  بـشكل  الـسلطات 
 يف األساسـية  العناصـر  هـي  الـشاملة  االجتماعيـة  والـسياسات  العمالـة،  منـو  معدل ألن السكان،

  .االقتصادي نموال
  
  



CEDAW/C/AZE/4  
 

08-60057 57 
 

  الرياضية واملرافق الترفيهية األنشطة
 يف سـاريا  الرياضـية  واأللعـاب  البدنيـة  بالتربيـة  املتعلـق  أذربيجـان  مجهورية قانون أصبح  

 والتنميــة الــصحية احليــاة أمنــاط تــشجيع علــى يــنص وهــو .١٩٩٧ ديــسمرب/األول كــانون ٢٣
ــة الرياضــية، األلعــابو البدنيــة التربيــة إتاحــة طريــق عــن الــشاملة البــشرية  مــن الــسكان ووقاي
ــسيئة، العــادات ومــن األمــراض ــسعي ال ــة إىل وال  األهــداف ومــن .ذلــك غــري إىل العمــر، إطال
  .الرياضية باأللعاب التمتع يف السكان حقوق كفالة القانون هلذا الرئيسية
 ةالتربيـ  لتطـوير  احلكـومي  الربنـامج  الـوزراء  جملـس  أمر أقر ٢٠٠٠ فرباير/شباط ٣ ويف  
 اللياقـة  مـستوى  رفع إىل أساسا يهدف وهو .٢٠٠٨-٢٠٠٤ للفترة الرياضية، األلعاب البدنية
 وكفالـة  الرياضـية،  واأللعـاب  البدنيـة  التربيـة  لتطـوير  الالزمـة  الظـروف  وهتيئـة  للـسكان،  البدنية
 احلكوميـة  البلـد  منظمـات  قيـام  الربنـامج  ويتـضمن  .ذلـك  غـري  إىل واملهنيني، الرياضيني تدريب
 لألطفــال املتاحــة الرياضــية واأللعــاب البدنيــة التربيــة منــاهج وحتــسني بتطــوير احلكوميــة، وغــري

 مركبــا ١٧ اإلطــار هــذا يف وأنــشئ .املنظمــات تلــك أنــشطة مــن أساســي كجانــب والــشباب،
 مـن  أكثـر  أذربيجـان  يف ويوجـد  .بالفعـل  يعمـل  منـها  ١٢ بـدأ  البلـد،  منـاطق  خمتلف يف رياضيا
 واأللعـاب  البدنية التربية يف حقوقهم ممارسة والفتيات للفتيان يتيح رياضي ومرفق مركز ٤٠٠

 الـسلة،  كـرة  النـساء،  صـفوف  يف رااانتـش  الرياضـات  أكثـر  بـني  ومـن  .صـعوبة  بـدون  الرياضية
  .والشطرنج والداما، الطاولة، وكرة القوى، وألعاب اليد، وكرة الطائرة، والكرة

 اختـذت  وقـد  .الشابة األسر رعاية باب،الش جمال يف احلكومة سياسة أهداف أهم ومن  
 يف الدولـة  دور تعزيـز  منـها  الـشابة،  لألسر الدولة رعاية لتعزيز جدية تدابري أذربيجان مجهورية

 األسـرية  للحيـاة  الـشباب  وإعـداد  األسـر،  تلك تواجهها اليت االجتماعية للمشاكل حلول إجياد
 يف اجليـدة  بـالطرق  والتوعية الشابة، سرلأل الترفيهية األنشطة وتنظيم التوعية، أنشطة طريق عن

ــة ــال، تربي ــشر األطف ــيم ون ــة الق ــة األخالقي ــا واحملافظ ــراث وصــون عليه ــايف الت ــارخيي الثق  والت
 تـشترك  الـذي  “أسـريت ” مهرجـان  لألسـرة  الـوطين  العيـد  عشية يقام عام كل ففي .ألذربيجان

 األســر فيهــا تــشارك تومــسابقا معــارض املهرجــان ويتــضمن .أطفاهلــا مــع الــشابة األســر فيــه
  .جوائز على فيها الفائزون وحيصل الشابة

 التربيـة  بأمهيـة  والتوعيـة  األسـر  لـدى  الصحية احلياة أمناط نشر وبغية ذلك، إىل وإضافة  
  .“رياضية أسرة وأيب وأمي أنا” الرياضية التظاهرة ُتنظم البدنية،
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  الريفية املرأة -  ١٤ املادة    
  .العمل على قادرات منهن املائة يف ٦٣ و البلد سكان من ٤٨,٢ الريفية املرأة متثل  
 ونتيجــة .األســرة يف للــرزق مــوردا وأصــبحت النــسائية التقليديــة املهــن إحيــاء وأعيــد  

  .اجلنسني من لكل خاصة ملكية األرض أصبحت الزراعية لإلصالحات
 كفـاءات ال لتعزيـز  الالزمة التدابري دولية ومنظمات حكومية غري منظمات عدة وتتخذ  
 حمليـة  هيئـات  وأنـشئت  .البلـد  منـاطق  خمتلـف  يف االقتـصادية  أنشطتها وتكثيف للمرأة، القيادية

 منظمـة  يف اإلنـسان  وحقـوق  الدميقراطيـة  املؤسسات مكتب مبساعدة نسائية، إقليمية وشبكات
  .املرأة ملشاكل حلول إلجياد اأوروب يف والتعاون األمن

ــدأ   ــام يف وبـ ــامج ٢٠٠١ عـ ــع برنـ ــاقالن واسـ ــه طـ ــنة ١٢ مدتـ ــوير سـ ــة لتطـ  يف الزراعـ
  .اجلبلية املناطق

  
  الرابع اجلزء    
  القانون أمام املساواة -  ١٥ املادة    
  واالحتجاز املرأة    

 وعلـى  القـانون  أمـام  األشـخاص  مجيـع  مـساواة  علـى  أذربيجـان  مجهوريـة  دستور ينص  
  .املساواة قدم على هلم القانون محاية يف حقهم

 التــدابري الــصلة ذات األخــرى اجملــاالت ويف الــسجنية ســساتاملؤ جمــال يف واختــذت  
 الـسنوات  يف أدخلـت  الـيت  اإلصـالحات  إطـار  يف وذلـك  السجينة، املرأة حقوق لكفالة الالزمة
 مـن  والعديـد  الـسجون  دائـرة  اهتمـام  حمـط  للنـساء  الوحيـدة  السجنية املؤسسة ونشاط .األخرية

ــة املنظمــات ــة وغــري احلكومي ــة غــري املنظمــات وأجــرت .البلــد يف احلكومي ــر احلكومي  مــن أكث
   .٢٠٠٧ عام يف املؤسسة لتلك منتظمة رصد وعملية زيارة ٣٠

 واملــرأة األســرة بــشؤون املعنيــة احلكوميــة اللجنــة اهتمــام موضــع أيــضا املــسألة وهــذه  
 ظــروف ورصــدت النــسائية، الــسجنية املؤســسة إىل زيــارات عــدة اللجنــة أدت فقــد .والطفــل
 اللجنـة  وتتعـاون  .املوجـودة  املـشاكل  إىل االقتـضاء  عنـد  االهتمام ووجهت السجينات احتجاز
 يف أذربيجـان  مجهوريـة  يف الـصحة  وزارة مـع  والطفـل  واملـرأة  األسـرة  بـشؤون  املعنيـة  احلكومية
 علــى للــسهر طــيب فريــق أنــشئ التعــاون لــذلك ونتيجــة .للــسجينات الــصحية الظــروف حتــسني
 قلبيــة، أمــراض وطبيــب العــصيب، العــالج يف خــصائيأ مــن مؤلــف للــسجينات، الــصحية احلالــة
 أمـراض  عـدة  الفريـق  واكتـشف  .الطبيـة  لالختبارات ومساعد نساء، وطبيب سرطان، وطبيب
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 الـدم  فحـص  طريق عن واكتشفت القلب، على فحوصا منهن ١٥٠ تلقت سجينة ٣٢٤ لدى
 طلـب و النتـائج  بتلـك  الـسجنية  املؤسـسة  سـلطة  وأحيطـت  .منـهن  ٢٧٣ لـدى  أمـراض  أعراض
  .باملستشفيات مناسبة ظروف يف العالج املريضات تتلقى لكي املناسبة الترتيبات وضع منها

 مـن  .النـسائية  الـسجنية  املؤسـسة  يف بالـسجن  عقوبـة  تقضي امرأة ٢٦٦ حاليا وتوجد  
 مـدانات  الـسجينات  ومعظـم  .أجنبيـة  مواطنـة  ٢٣ و األذربيجانيـة،  اجلنسية حيملن ٢٤١ بينهم
 عــن إضــافية تفاصــيل يلــي وفيمــا .قتــل جــرائم أو للمخــدرات مــشروع غــري اســتخدام جبــرائم

  :السجينات
  

  
 رجـــــال( الــــسجناء  عـــــدد جممــــوع 
  السجينات عدد  )ونساء

١ ٣١٩ ١٣ ٣٥٣  ٢٠٠٤ 
١ ٢٧٢ ١٣ ٧١١  ٢٠٠٥ 
١ ٣٩٢ ١٤ ٢٠٦  ٢٠٠٦ 
 ٥٧٧ ٦ ٨٢٣  )الشهور الستة األوىل (٢٠٠٧

    
 املـسائل  مـن  مفيـدة  اجتماعيـة  أعمـال  يف الـسجنية  املؤسسة داخل السجينات واشتراك  

 أعمـال  يف اجملموعـة  هـذه  مـن  ١٣٠ عـددهن  بلـغ  سـجينات  وتشارك .كبريا اهتماما تتلقى اليت
 وتـشترك  .زراعيـة  أعمـال  ويف واخلياطـة  الـسجاد  صـنع  ورشـات  يف السجينات وتشترك .بأجر
   .جماالت مخس يف تدريبا السجينات وتتلقى .التعليم يف امرأة ٩٠

 يف وتثقـيفهن  الـسجينات  فـراغ  وقـت  استعمال حسن األخرى، االهتمام االتجم ومن  
 يف الـسجينات  مـن  اهلواة منظمات مبشاركة البلد تشريعات وتسمح .واألخالقي الديين اجملالني
  .األنشطة من النوع هذا

 خـــاص طـــيب إطـــار تـــوفري علـــى العقوبـــات تنفيـــذ قـــانون مـــن ١-٩٢ املـــادة وتـــنص  
 املؤســسة مــن الثــاين الطــابق يف أمــاكن ختــصيص وعلــى الثالثــة، دون وأطفــاهلن للــسجينات
ــهن ــسجينات أطفــال وطعــام .إلقامت ــضا اهتمــام حمــل ال ــسجينات وتتلقــى .أي ــا ال  خاصــا طعام
  .الصحية لنظافتهم ومعدات لألطفال
 العمـر  مـن  الثالثـة  بلـوغهم  بعد األطفال ئكأول تسليم ميكن أنه على التشريعات وتنص  

 وتبقـى  .األم مبوافقـة  الـسجنية  املؤسـسة  أو القـانون  حيددهم آخرين أشخاص إىل أو أقارهبم إىل
ــع األم ــك مــ ــصال ذلــ ــا باتــ ــاتف بأطفاهلــ ــاءات يف أو باهلــ ــا لقــ ــتمرار ينظمهــ  موظفــــو باســ

  .السجنية املؤسسة
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 إىل هبــا وتوجــد .ســريرا ١٥ هبــا طبيــة وحــدة املــذكورة الــسجنية املؤســسة يف وتوجــد  
  .أطفال طبيب أيضا ويوجد .وخمترب النساء لطب وحدة األخرى، الطبية اخلدمات جانب

 .الطبـيني  املـساعدين  مـن  طبية فحوصا صحية مشاكل من يعانني الالئي النساء وتتلقى  
 مبـشاركة  يـنظم  منتظمـا  طبيـا  فحـصا  الـسجينات  وتتلقـى  .لفحصهن طبيب يدعى اللزوم وعند
 بـني  باتفـاق  وأنـشئت  .والطفـل  ةواملـرأ  األسـرة  بـشؤون  املعنية احلكومية واللجنة الصحة وزارة
 الطبيـة  اخلـدمات  لتقـدمي  الـسجنية  املؤسـسة  مـن  مبقربـة  لألطفال مصحة والصحة العدل وزاريت

   .املؤسسة تلك يف الصغار أألطفال إىل
  

  احملاكم نظام    
 لــدى االســتئناف حــق كفالــة البلــد يف أُدخلــت الــيت القــضائية اإلصــالحات أهــم مــن  
 واحلريـات  اإلنـسان  حقـوق  محايـة  آليات أحد بوصفه املساواة، قدم ىعل واملرأة للرجل احملاكم

 مـن  القادمـة  باملرحلـة  للقيام اختذت اليت الرئيسية اخلطوات أهم ومن .املقاضاة خالل األساسية
 أذربيجــان مجهوريــة رئــيس مرســوم صــدور أذربيجــان، مجهوريــة يف القــضائي النظــام حتــديث
ــاين كــانون ١٩ املــؤرخ ــاير/الث ــق ،٢٠٠٦ ين ــق املتعل ــانون بتطبي  يف القــضائي النظــام حتــديث ق
 إنـشاء  إىل الراميـة  التـشريعية  القـوانني  بعـض  علـى  والتعـديالت  وبـالتغيريات  أذربيجان مجهورية
 وكفالــة القانونيــة، واملــساعدة القانونيــة املؤســسات علــى الــسكان طلــب لتلبيــة جديــدة حمــاكم
 إنـشاء  علـى  أيـضا  املرسـوم  ويـنص  .احملـاكم  يف االسـتئناف  عملية وتيسري القضائي النظام فعالية
  :التالية احملاكم

  باكو؛ مبدينة لالستئناف، باكو حمكمة   
  غاجنا؛ مبدينة لالستئناف، غاجنا حمكمة   
  سوماغاييت؛ مبدينة لالستئناف، سوماغييت حمكمة   
  بايرملي؛ علي مبدينة لالستئناف، شريفان حمكمة   
  شيكي؛ مبدينة ئناف،تلالس شيكي حمكمة   
  .نقشيفان مدينة يف الذايت، باحلكم املتمتعة نقشيفان مجهورية يف اجلنح حمكمة   

  
  األسرية العالقات ويف الزواج يف املرأة ضد التمييز على القضاء -  ١٦ املادة    

 الــوطين الربملــان إىل والطفــل واملــرأة األســرة بــشؤون املعنيــة احلكوميــة اللجنــة قــدمت  
 الطـيب  الفحـص  وبإلزاميـة  واملـرأة،  الرجـل  مـن  لكـل  الـزواج  سن بني اةباملساو تتعلق مقترحات
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 اهليئـات  لتوصـيات  وامتثاال األسرة، داخل املرأة حلقوق احلماية كفالة على حرصا الزواج، قبل
  .اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية ولاللتزامات مبعاهدات، املنشأة

  
  الزواج سن    

 قــانون مــن ١-١٠ فاملــادة .األسـرة  قــانون دهحيــد أذربيجـان  مجهوريــة يف الــزواج سـن   
ــة يف األســرة ـــ الــزواج ســن حتــدد أذربيجــان مجهوري  .للمــرأة ســنة ١٧ و للرجــل، ســنة ١٨ ب
 بـني  املـساواة  كفالـة  علـى  احلـرص  مـن  أساسـا  تنبـع  والرجل املرأة بني الزواج سن يف واملساواة
  .واملرأة الرجل

ــة    الــدول تلــزم املــرأة ضــد التمييــز كالأشــ مجيــع علــى للقــضاء املتحــدة األمــم واتفاقي
  .املرأة ضد التمييز على بالقضاء التشريعية، فيها مبا التدابري، مجيع باختاذ األطراف

  
  الطيب الفحص    

 .اجلـدل  مـن  الكـثري  وتـثري  حـساسة  مـسألة  الـزواج  على للمقبلني الطيب الفحص مسألة  
 ويــنص .أذربيجــان جلمهوريــة األســرة قــانون مــن ١-١٣ املــادة حاليــا تنظمهــا املــسألة وهــذه
 الطبيـة  املؤسـسات  ويف برضامها الزواج، على للمقبلني الطيب الفحص ذلك إجراء على القانون

  .جمانا والبلدية احلكومية
 األســرة بــشؤون املعنيــة احلكوميــة اللجنــة إىل تــصل الــيت الــشكاوى حتليــل مــن ويتــبني  
 إىل تـؤدي  اآلخـر  للطـرف  الـصحية  الـة احل عـن  الـزوجني  أحـد  معلومـات  قلة أن والطفل واملرأة
  .بعد فيما مشاكل حدوث

 والقـضاء  الـزواج،  يف املـشاكل  نـشوء  ومنـع  القادمـة،  األجيـال  صـحة  محاية إىل وسعيا  
  .املعنية التنفيذية اهليئة إىل الطيب الفحص نتائج تقدمي ُيقترح الطالق، أسباب على

  
 الزواج عقد    

 بعقـد  يتعلـق  مـا  تـنظم  أحكامـا  يتـضمن  بيجـان أذر مجهوريـة  يف األسـرة  قـانون  أن رغم 
 التعـديالت  وُتلـزم  .البلـد  يف منتـشرا  ليس تطبيقه فإن وإجراءات، ومضمون مفاهيم من الزواج
 بــإطالع الــزواج إجــراءات مــع تتعامــل الــيت احلكوميــة اهليئــات التــشريعات علــى أُدخلــت الــيت

  .زواج عقد إبرام عليها وتقترح منهما كل واجبات وعلى القانونية جوانبه على عليه املقبلني
 اجملــال هــذا يف القيـام  والطفــل واملــرأة األسـرة  بــشؤون املعنيــة احلكوميـة  اللجنــة وتنـوي   
  .زواج عقد إبرام بأمهية املواطنني لتوعية بأنشطة


