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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس ألذربيجان
 - 1نظـــرت اللجنـــة ر التقريـــر الـــدوري اخلـــامس ألذربيجـــان  )CEDAW/C/AZE/5ر
جلســتي ا  1279و  ،1280املعقــتنيتيف ر  18شــطافرباياير CEDAW/C/SR.1279 2015
و  .)1280وتــرني قاةمــة قضــايا وألـــةلة اللجنــة ر الت يقــة  CEDAW/C/AZE/Q/5وتـــرني رنيوني
أذربيجان ر الت يقة .CEDAW/C/AZE/Q/5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقدمي تقريرها الدوري اخلـامس .ممـا
تعرب ع ن تقديرها للـرنيوني الكتابيـة للدولـة الطـرف علـى قاةمـة القضـايا واأللـةلة الـ أ ارهـا
الفريق العامل ملا قطل الدورة وترحب باحلتار الطناء مـع التاـد ،والعـرل الشـفتي الـمي قدمـ
التاد والتتضيحات األخرى املقدمة رنيا على األلةلة ال وج ت ا اللجنة شفتيا أ ناء احلتار.
 - 3وتـ ين اللجنـة علــى الدولـة الطــرف لتاـدها الرايــع املسـتتى ،برةالــة السـيدة هيجــران
حســينتاا ،رةيســة اللجنــة احلكتميــة لشــ ون األلــرة ،واملــرأة والطفــل ،وضــم نــتاب و راء
الداخلية ،والصحة ،والعمل واحلماية االجتماعية ،واالقتصـاني والصـناعة ،والشـطاب والرياضـة،
والتعليم؛ وناةب رةيس اللجنة احلكتمية لإلحصاءات؛ ومم لي و ارة العدل ،واخلارجية واملاليـة
واملم ل الداةم ألذربيجان لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ر جنيف.

* اعتمدت اللجنة ر نيورهتا الستيف  16شطافرباياير  6 -آذارربمارس .)2015
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باء  -اجلتانب االجيابية
 - 4ترحب اللجنة بالتقدم احملـر منـم النظـر ر التقريـر الـدوري الرابـع للدولـة الطـرف ر
عــــام  )CEDAW/C/AZE/CO/4 2009املتم ــــل ر ءجــــراء ءرــــالحات تشــــريعية ،و ارــــة
اعتماني:
القانتن املتعلق بالتعديالت ر قانتن األلرة ،المي نص علـى أن يكـتن احلـد
أ)
األنيىن لسن الزواج  18عاما للمرأة والرجل على حد لتاء ،ر عام 2011؛
ب) التعديالت ر القانتن اجلناةي بتجرمي االجتار بالطشر ،مبا ر ذلك حكم بشـأن
الزواج القسري و واج األطفال املانية  ،)1-176ر عام 2011؛
ج)

القانتن املتعلق مبنع العنف املزنيل ،ر عام 2010.

 - 5وترحب اللجنة بـاجل تني الـ بملتـ ا الدولـة الطـرف لتحسـيف ءطـار عملـ ا امل لسـي
والسيالــاهب فــدف التعجيــل بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املســاواة بــيف اجلنســيف،
مبا ر ذلك ما يلي:
أ) الينامج احلكتمي املتعلق بإعانية التأهيـل االجتمـاعي وءعـانية ءنيمـاج األطفـال
ضحايا االجتار بالطشر ،املعتمد ر عام 2014؛
ب) اخلطة االلتراتيجية لـت ارة الصـحة للفتـرة  ،2020-2014الـ تـنص علـى
ءتاحة لُطل احلصتل على الطرق احلدي ة لتلاةل منع احلمل ،املعتمدة ر عام 2014؛
ج) التراتيجية التنمية “أذربيجان :الرؤية عام  ،”2020ال جتعـل املسـاواة بـيف
اجلنسيف هداا شامال ،وأُقرت ر عام 2012؛
ني)

خطة العمل التطنية ال ال ة  )2018-2014بشأن مكااحة االجتار بالطشر.

 - 6وترحب اللجنة بأن  ،ر الفترة منم النظر ر التقريـر السـابق ،رـدقل الدولـة الطـرف
على الصكتك الدولية التالية:
أ)
الدولية؛ و

اتفاقية العمال ذوو املس وليات العاةلية 1981 ،رقم  ،)156ملنظمـة العمـل

ب) اتفاقية محاية األمتمة 2000 ،رقم  ،)183ملنظمة العمل الدولية.
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جيم  -اجملاالت الرةيسية امل رية للقلق والتتريات
اجلمعية التطنية
 - 7ت مد اللجنة الدور احلالم للسلطة التشريعية ر ضـمان التنفيـم الكامـل لالتفاقيـة
انظــر بيــان اللجنــة بشــأن عالقت ـ ا باليملــانييف ،املعتمــد ر الــدورة اخلامســة واألربعــيف ،ر
عــام  .) 2010وتــدعت اللجنــة اجلمعيــة التطنيــة ،وشــيا مــع واليت ـ ا ،ء ا ــاذ اخلطــتات
الضرورية ايما يتعلق بتنفيم همه املالحظات اخلتاميـة مـن ا ن وحـت اتـرة ا بـالا التاليـة
مبتجب االتفاقية.
وضتح االتفاقية واليوتتمتل االخت ياري
 - 8تسلم اللجنة بقراري حمكمـة الـتةناف جنا ـا اللـمين أشـري اي مـا ء االتفاقيـة قضـيتا
أمحــدوف وممــانيوف) علــى النحــت املــطيف ر رنيوني أذربيجــان علــى قاةمــة القضــايا واأللــةلة
) .(CEDAW/C/AZE/Q/5/Add.1بيــد أنــ مــا ال القلــق يســاورها ء اء االاتقــار ء التضــتح
والتططيق املطاشر لالتفاقية وأن ما الل هنـاك بضـع قضـايا تتعلـق بـالتمييز علـى ألـاس اجلـنس
والتمييز اجلنساين ر احملامم التطنية.
-9

وتتري اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي:

يانية التعي بيف النساء حبقتق ن مبتجـب االتفاقيـة وا جـراءات التاجـب
أ)
اتطاع ا مبتجب اليوتتمتل االختياري املتعلق فا؛
ب) تشــجيع النســاء علــى ا بــالا عــن حــاالت التمييــز علــى ألــاس اجلــنس
والتمييز اجلنساين ء اهليةات القضاةية وشط القضاةية ذات الصلة؛
ج) يــانية تعزيــز بــرامج الت قيــف وبنــاء القــدرة ر اجملــال القــانتين للقضــاة،
واملدعيف العـاميف ،واحملـاميف ايمـا يتعلـق باالتفاقيـة ،واليوتتمـتل االختيـاري ،والتترـيات
العامة للجنة وآراء اللجنة بشـأن بالجنـات والتفسـارات األاـراني ،لتمكينـ م مـن االلـتناني
وربأو الرجتع ء أحكام االتفاقية مطاشرة لتفسري التشريع التطين وشيا مع االتفاقية.
اشتراك املرأة ر عمليات السالم
 - 10تعرب اللجنة عن تقديرها للج تني ال تطمهلا الدولة الطرف شراك مزيد مـن النسـاء
ر مطانيرات بناء السالم وت ين على ءنشاء امل ور ا قليمي لنسـاء جنـتب القتقـا هلـما ال ـرل.
وترحب اللجنة باعتراف واد الدولة الطرف بأمهية وضع خطة عمل وطنية لتنفيم قـرار للـس
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األمن  .) 2000 1325وتعرب اللجنة عـن األلـف لعـدم دديـد ءطـار مـين العتمـاني خطـة
العمل التطنية.
 - 11دث اللجنة الدولة الطرف علـى دديـد ءطـار مـين واضـع لتضـع واعتمـاني خطـة
عمــل وطنيــة لتنفيــم قــرار للــس األمــن  ،)2000 1325بالتعــاون مــع مم لــي املنظمــات
النساةية ،و:
أ) أن تأخــم ر االعتطــار النطــاق الكامــل جلــدول أعمــال للــس األمــن بشــأن
املـــرأة ،والســـالم واألمـــن علـــى النحـــت الـــتارني ر قـــرارات اجمللـــس ،)2008 1820
و  ،)2009 1888و  )2009 1889و  ،)2013 2122اضـــال عـــن التترـــية
العامـــة للجنـــة رقـــم  30بشـــأن نيور املـــرأة ر حـــاالت منـــع الـــزناع ،وحـــاالت الـــزناع
وما بعد الزناع؛
ب) أن تكفـــل اشـــتراك املـــرأة بترـــف ا مفاوضـــة وولـــيطة ر مجيـــع ج ـــتني
مفاوضــات الســالم ،مبــا اي ــا تلــك الـ تطاشــرها نيول أطــراف ال ــة مشــارمة ر عمليــات
تستية الزناع ،لتاء ارنييا أو معضتة ر منظمة نيولية؛
ج) أن تتار التدري ب للمرأة علـى القيـانية لضـمان اشـترام ا بصـترة اعالـة ر
عمليات تستية الزناع والعمليات السيالية الالحقة للزناع.
النساء والطنات املشرنيات نياخليا
 - 12تالحظ اللجنة أن اليامج احلكتميـة الـ نُفـمت علـى مـدى السـنتات املاضـية مانـل
ترمــي ء نيعــم األشــشاد املشــرنيين نياخليــا ،وجنالطيت ـ م مــن النســاء والطنــات .بيــد أن القلــق
مــا ال يســاورها ء اء أوضــاع م املعيشــية وارتفــاع نســطة الططالــة ،اضــال عــن ااتقــارهم ء
الفرد املدرة للـدخل .ويسـاور القلـق اللجنـة ألن النسـاء والطنـات املشـرنيات نياخليـا يـتاج ن
خطــرا شــديدا متم ـ ال ر العنــف املــزنيل ،والــزواج املطكــر والــزواج القســري ،وااللــت الل ر
العمل واالجتار بالطشر ،والفقر والتمييز ر احلصتل على التعليم ،والرعايـة الصـحية واالشـتراك
ر احلياة السيالية والعامة .ويساور اللجنة القلق أيضا ء اء حمدونييـة ءشـراك املشـرنيات نياخليـا
وءلداء املشترة هلن ر طيط وتنفيم السيالات واليامج الرامية ء تلطية احتياجاهتن.
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 - 13و تتري اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي:
أ) مفالة أمـن النسـاء والطنـات املشـرنيات نياخليـا واعتمـاني تـدابري حلمايتـ ن،
و ارة ر حاالت العنف ،و يانية التأميد على منع العنف ضد النساء والطنات املشـرنيات
نياخليا ومالحقة اجلناة قضاةيا؛
ب) صــيص املــتارني الكاايــة لتلطيــة احتياجــات النســاء املشــرنيات نياخليــا،
و ارــة ايمــا يتعلــق حبصــتهلن علــى الفــرد الكاايــة نيرار الــدخل والتعلــيم ألنفســ ن
وألطفاهلن؛
ج) مفالة وتع النساء والطنات املشرنيات نياخليا بسطل احلصتل على خـدمات
الرعاية الصحية ،والتعليم وحرية احلرمة بقدر ماف.
ا لية التطنية للن تل باملرأة
 - 14تالحظ اللجنة بقلق أن  ،بـرجنم الـدعم املقـدم مـن القيـانية السيالـية ،اـإن اجل ـتني الـ
تطمهلا اللجنة احلكتمية لشـ ون األلـرة واملـرأة والطفـل لتعزيـز النـ تل بـاملرأة تتعرقـل بسـطب
التالية جنري التاضحة واجملزأة اضال عن االاتقار ء السلطة لضمان القيام بصترة اعالـة بتعمـيم
منظتر املساواة بيف اجلنسيف علـى نطـاق احلكتمـة ر مجيـع عمليـات رـنع السيالـة .ويسـاور
القلق اللجنة مملك ألن مرامز تنسيق الش ون اجلنسانية ر امل لسات احلكتميـة ذات الصـلة
ليسل على مستتى رنع القـرار ،و تُنشـأ ر مجيـع املنـاطق وجنـري قـانيرة علـى القيـام بصـترة
اعالة بتشجيع تعميم منظتر جنساين ر مجيـع التشـريعات ،والسيالـات ،والـيامج واملشـاريع.
ويســاور القلــق اللجنــة أيضــا ألنـ مــا الــل ال تتجــد خطــة عمــل وطنيــة لتعزيــز املســاواة بــيف
اجلنسيف ولعالج الفجتات بيف املساواة حبكم القانتن وحبكم التاقع.
 - 15و تتري اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي:
أ) تعزيـــز قـــدرة اللجنـــة احلكتميـــة لشــ ون األلـــرة واملـــرأة والطفـــل براـــع
مســتتاها ء و ارة مكتملــة األرمــان لتحســيف أنياة ــا الفعلــي مسليــة وطنيــة مس ـ ولة عــن
الن تل باملرأة وعن التنفيم الكامل لالتفاقية؛ ووضع اختصارات واضـحة ملرامـز تنسـيق
الشـــ ون اجلنســــانية ر امل لســــات احلكتميــــة ،وتزويــــدها بــــاملتارني الطشــــرية ،واملاليــــة
والتقنية الكااية؛
ب) اعتماني خطة عمل وطنية بشأن املساواة بيف اجلنسيف والن تل باملرأة ،مـع
األخم ر االعتطار ،ر مجلة أمتر ،التتريات التارنية ر همه املالحظات اخلتامية؛
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ج) وضع اختصارات واضحة واما ملرامز تنسيق الش ون اجلنسـانية ر مجيـع
املناطق والفروع وضمان ش ل ا منارب معنية بصنع القرار.
املنظمات جنري احلكتمية واملدااعتن عن حقتق ا نسان للمرأة
 - 16تالحــظ اللجنــة بقلــق أن لمتعــة تعــديالت تشــريعية رــدرت ر عــام  2014مــن
احملتمل أن ت ر على قدرة املنظمات جنري احلكتمية املستقلة على العمـل ر الطلـد .ور حـيف أن
تنظيم وشفااية التمتيل ضروريان ،ترى اللجنة أن بعض همه التعـديالت قـد يـ ر لـلطيا علـى
أنشطة املنظمات جنري احلكتمية ومنظمـات اجملتمـع املـدين ،و ارـة املنظمـات النسـاةية ،ويُقيـد
عملياهتــا ب ـدون مــير .ويســاور اللجنــة القلــق أيضــا ء اء التقــارير املتعلقــة بــالقيتني املفروضــة
علـــى عمـــل الصـــحفيات واملـــدااعيف عـــن حقـــتق ا نســـان ،مبـــا ر ذلـــك بعـــض حـــاالت
االعتقال واالحتجا .
 - 17دث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
التعرال التعديالت التشـريعية وضـمان عـدم تأ ريهـا لـلطيا علـى أنشـطة
أ)
املنظمات جنري احلكتمية ومنظمات اجملتمع املدين ،و ارة املنظمات النساةية ،وضمان هتيةـة
بيةة م اتية ميكن أن تُنشأ اي ا حبرية منظمات نساةية حبريـة وميكـن أن تعمـل وتعطـو املـتارني
حبرية؛
ب) ضـــــمان االحتـــــرام الكامـــــل حلقـــــتق الصـــــحفيات واملـــــدااعيف عـــــن
حقتق ا نسان.
التدابري اخلارة امل قتة
 - 18يساور القلق اللجنة ألن  ،رجنم احلكم املنصـتد عليـ ر املـانية  6-2-3مـن القـانتن
املتعلــق بضــمانات دقيــق املســاواة بــيف اجلنســيف ،تســتشدم الدولــة الطــرف التــدابري اخلارــة
امل قتة بالقدر الكار للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية ومعاجلة عدم و يل النساء بالقـدر الكـار
ر احليــاة العامــة والسيالــية ومــملك حالــة النســاء احملرومــات وامل مشــات الالةــي يتعرضــن
ألشكال وييز متعـدنية اجلتانـب ،م ـل الريفيـات ،والنسـاء ذوات ا عاقـة ،واملشـرنيات نياخليـا،
والالجةات واملسنات.
 - 19وتترــي اللجنــة بــأن تعتمــد الدولــة الطــرف تــدابري خارــة م قتــة ،مبــا ر ذلــك
حصص ،واقا للمانية  ) 1 4مـن االتفاقيـة ووشـيا مـع التترـية العامـة للجنـة رقـم  25ر
هما املتضتع ،مجزء من التراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق املساواة الفعليـة بـيف املـرأة
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والرجل .وتتري أيضا بأن تعتمـد الدولـة الطـرف تـدابري خارـة م قتـة تسـت دف الفةـات
احملرومة وامل مشة مـن النسـاء ،مبـن اـي ن الريفيـات ،والنسـاء ذوات ا عاقـة ،واملشـرنيات
نياخليــا ،والالجةــات واملســنات ،وأن تقـيلم أ ــر تلــك التــدابري وتتــيع نتاةج ــا ،مبــا ر ذلــك
ا حصاءات اجلنسانية ،للجم تر.
القتالب النمطية واملمارلات الضارة
 - 20تالحــظ اللجنــة بقلــق أن ـ  ،بــرجنم التترــيات الــتارنية ر مالحظاهتــا اخلتاميــة الســابقة
 ،CEDAW/C/AZE/CO/4الفقــرة  ،)20مــا الــل متاقــف الســلطة األبتيــة والقتالــب النمطيــة
املتعلقة بأنيوار ومس وليات املرأة والرجل ر األلرة ور اجملتمع عميقة اجلـمور ،ممـا تـنعكس
جزةيــا ر تفضــيل الطفــل الــممر ممــا أنيى ء اخــتالل شــديد ر النســطة بــيف اجلنســيف للمتاليــد
حــدي ي الــتالنية ال ـ بل ــل  116مــن الطــنيف مقابــل  100مــن الطنــات .وتالحــظ اللجنــة أن
القتالب النمطية تفاقمل بسطب املـتاني الت قيفيـة والصـتر املرلـتمة للمـرأة ر ولـاةط ا عـالم
الـ تكــرر القتالــب النمطيــة القاةمــة للتضــع امل ــيمن للرجــل ر اجملتمــع األذربيجــاين وتقــتل
التضع االجتماعي للمرأة ،واشترام ا ر احلياة العامـة وو يلـ ا ر العمـل املـداتع األجـر علـى
قدم املساواة.
 - 21ودث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
أ) أن تع تمد ،بدون ءبطاء ،خطة عمـل متعـدنية القطاعـات هتـدف ء القضـاء
على ظاهرة تفضيل الطفل الممر؛
ب) أن تتصــدى بقــتة للقتالــب النمطيــة الــ ت مــد تفضــيل الطفــل الــممر
بتك يف اجل تني لت قيـف النسـاء والرجـال ،مبـا ر ذلـك املسـ ولتن العمتميـتن ،وتتعيتـ م
بالقتالب النمطية املتجتنية الق اةمة على ألاس اجلنس واملستمرة ر مجيـع لـاالت اجملتمـع،
ب ية القضاء علي ا؛
ج) تتعية ولاةط ا عالم ،مبا ر ذلك ا ذاعة والتليفزيـتن وولـاةط ا عـالم
املططتعــة ،بضــرورة القضــاء علــى القتالــب النمطيــة اجلنســانية برلــم رــتر ءجيابيــة للمــرأة
بترف ا مشترمة نشطة ر احلياة االج تماعية ،واالقتصانيية والسيالية؛
ني) القيام بانتظـام بررـد والـتعرال التـدابري املتشـمة للقضـاء علـى القتالـب
النمطية اجلنسانية لتقييم أ رها.
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العنف ضد املرأة
 - 22ترحــب اللجنــة باملعلتمــات الـ قــدم ا واــد الدولــة الطــرف ايمــا يتعلــق بنظــر للــس
الت راء حاليا ر االلتراتيجي ة التطنية وخطة العمـل التطنيـة بشـأن منـع العنـف املـزنيل وءنشـاء
قاعــدة بيانــات متاحــة علــى ا نترنــل بشــأن العنــف ضــد املــرأة .بيــد أن القلــق مــا ال يســاور
اللجنة ء اء ما يلي:
االاتقار ء تنفيم القانتن املتعلـق مبنـع العنـف املـزنيل ،ممـا يتضـع مـن العـدني
أ)
املتتاضع من احلاالت املُطلغ عن ا وأوامر احلماية الطتيلة والقصرية األجل الصانيرة؛
ب) االاتقار ء اجلمع املن جي للطيانات املتعلقة بالعنف املزنيل؛
ج) العدني احملدوني من مرامز الدعم وا حالة لضـحايا العنـف املـزنيل ،الـ تـديرها
ر املقام األول منظمات جنري حكتمية؛
ني) العــدني الص ـ ري حاليــا ال ــة اقــط) مــن أمــامن ا يــتاء املمتلــة مــن احلكتمــة
للنساء ضحايا العنف املزنيل ،و ضع لسلطة و ارة الش ون االجتماعية ومحاية العمل؛
هـ) ا بطاء ر التصديق علـى اتفاقيـة للـس أوروبـا بشـأن منـع ومكااحـة العنـف
ضد املرأة والعنف املزنيل.
 - 23و ءذ تشري اللجنة ء تتريت ا العامة رقم  19بشأن العنف ضـد املـرأة ،اإ ـا دـث
الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
أن تعتمــد بــدون ءبطــاء االلــتراتيجية التطنيــة املتعلقــة مبنــع العنــف املــزنيل
أ)
وخطة العمل التطنية املتعلقة مبنع العنف املزنيل ،وأن صص املتارني الكااية لتنفيممها؛
ب) أن تضع متضع التنفيم نظاما جلمـع بيانـات شـاملة عـن العنـف ضـد املـرأة
جبميـــع أشـــكال  ،مصـــنفة حســـب الســـن ،واملنـــاطق احلضـــرية والريفيـــة ،والعالقـــة بـــيف
الضحية واجلاين؛
ج) أن تنشو مرامز نيعم وءحالـة ممتلـة مـن احلكتمـة لضـحايا العنـف ر مجيـع
أحناء الطلد ،وأن تعز التعاون مع املنظمات جنري احلكتمية ذات الصلة ر هما اجملال؛
ني) أن تزيد عدني أمامن ا يـتاء املمتلـة مـن احلكتمـة للنسـاء ضـحايا العنـف،
وال ليما ر املناطق ،وأن تنشو خطا هاتفيا وطنيا ملساعدة الضحايا على مدار الساعة؛
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هـ) أن تضــع ءطــارا منيــا للتصــديق علــى اتفاقيــة للــس أوروبــا بشــأن منــع
ومكااحة العنف ضد املرأة والعنف املزنيل.
االجتار وااللت الل ألجنرال الط اء
 - 24تالحظ اللجنة مع التقدير التـدابري التشـريعية والسيالـاتية والـيامج الراميـة ء ضـمان
احلماية الفعالة للنساء والطنات ضحايا االجتار .بيد أن القلق يساور اللجنة ء اء ما يلي:
أ) ما الل الدولة الطرف بلد منشـأ ،وعطـتر ومقصـد لالجتـار بالنسـاء والطنـات
ألجنرال االلت الل اجلنسي والعمل القسري؛
ب) ما ال تنفيم ءطار عمل السيالة العامة بشأن ا لية التطنية لإلحالـة ملكااحـة
االجتار بالطشر متسما بالضعف؛
ج) يفتقـــر القـــانتن اجلنـــاةي ء أحكـــام خارـــة دظـــر املـــتاني ا باحيـــة املتعلقـــة
باألطفال ،مبن اي م الطنات ،وال ميكن دميـل الكيانـات القانتنيـة للمسـ ولية جناةيـا عـن تلـك
اجلراةم مبتجب القانتن التطين؛
ني) تقتصــر التــدابري احلكتميــة لإلنعــا وءعــانية ا نيمــاج علــى ضــحايا االجتــار
وال تراعــي بالقــدر الكــار احتياجــات النســاء والطنــات املســت الت ر املــتاني ا باحيــة والطنــات
ضحايا الطيع والط اء؛
هـ) ال تتجد ءحصاءات رمسية عن أطفال الشتارع ،وال لـيما الطنـات ،املعرضـيف
بصترة شديدة لالجتار بالطشر؛
و)

ال يتجد حبث متاح عن األلطاب اجلمرية للط اء ر الطلد.

 - 25و تتري اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي:
أن تــتار للجــان احملليــة املعنيــة بش ـ ون حقــتق ا نســان للقصــر املــتارني
أ)
الطشرية ،واملالية والتقنيـة الال مـة لتمكينـ ا مـن دديـد ،وااللـتجابة ومنـع حـاالت تعـرل
النساء والطنات للطيع ألجنرال الط اء ،أو التعـرل لالجتـار باألعضـاء وااللـترقاق؛ ووكـيف
أو ءعــانية هيكلــة النظــام الــتطين حلمايــة األطفــال لتنفيــم اجلتانــب األلالــية لسيالــة محايــة
األطفال ،وال ليما ايما يتعلق بالطنات؛
ب) ضـمان التنفيـم الكامـل طـار عمـل السيالـة العامـة بشـأن ا ليـة التطنيـة
لإلحالة ملكااحة االجتار بالطشر؛
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ج) تعد يل األحكام القانتنية لتجرمي املتاني ا باحية ال يشترك اي ـا األطفـال،
و ارة الطنات ،والنص على املس ولية اجلناةية للكيانات القانتنية ر تلك احلاالت؛
ني) ضمان أن تراعي التـدابري احلكتميـة لإلنعـا وءعـانية ا نيمـاج احتياجـات
األطفال ،وال ليما الطنات ،ضحايا جراةم ا لطيع ،والط اء واملتاني ا باحية؛
هـ) دســيف مجــع الطيانــات املتعلقــة حبالــة أطفــال الشــتارع ،وال لــيما الطنــات،
لضمان اجلمع املن جي للطيانات املصنفة حسب اجلنس؛
و) ءجراء حبث بشأن العتامل ال تداع املرأة ء ممارلة الط اء ،و يـانية تـتار
برامج ومرامز ءعانية التأهيلربء عانية ا نيماج للنساء والطنات الراجنطات ر ترك الط اء.
االشتراك ر احلياة السيالية والعامة
 - 26ترحب اللجنة باملعلتمات ال قدم ا واد الدولة الطرف ايما يتعلـق بالزيـانية ر نسـطة
النساء الالةي يش لن منارب على رـعيد الطلـديات ء  35ر املاةـة ر عـام  ،2014وبشـأن
األمــر اخلــاد الرةالــي املتعلــق بتعــييف نســاء ر منصــب نــتاب رؤلــاء الســلطة التنفيميــة ر
املناطق .بيد أن القلق يساور اللجنة ء اء بقـاء املـرأة جنـري مم لـة بالقـدر الكـار ء حـد مـطري ر
اهليةــات التشــريعية التطنيــة واحملليــة ،ور احلكتمــة ،ور اخلدمــة املدنيــة ،و ارــة ر املنارــب
العليا ومنارب رنع القرار.
 - 27و تتري اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف اشتراك املرأة بصترة ماملـة وعلـى قـدم
املساواة ر احلياة السيالية والعامة ور اخلدمـة املدنيـة ،وال لـيما علـى رـعيدي املنارـب
العليــا ومنارــب رــنع القــرار .وبتج ـ خــاد ،تترــي اللجنــة بــأن دــدني الدولــة الطــرف
حص صا ءلزامية للمرشحات املدرجات ر القـتاةم االنتشابيـة لزحـزاب السيالـية أو تضـع
نظاما بديال يضمن أن تكتن املرأة مم لة بنسطة  30ر املاةة علـى األقـل مـن املنتبشبـطيف؛ وأن
تعتمد تدابري خارة م قتة أخرى ،واقا للمانية  ) 1 4من االتفاقية والتترية العامة للجنـة
رقم  25بشأن هما املتضتع ،م ل نظام لتكـاا اجلنسـيف ر التعيينـات والتتظيـف املعجـل
للمرأة ر املنارب العليا.
التعليم
 - 28ترحب اللجنة بارتفاع معدالت معراة القراءة والكتابة بيف النساء والرجال ،ومـملك
نسطة االلتحاق الرمسي باملدارس للطنات ر التعليم ال انتي ،ولكن مـا ال القلـق يسـاورها ء اء
ما يلي:
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اخنفال معدل االنتظام ر املدارس ال انتية بيف الطنات ر املنـاطق الريفيـة ور
أ)
مستتطنات الالجةيف واملشرنيين نياخليا ومملك معدل التسرب الفعلـي للطنـات علـى املسـتتى
ال انتي للتعليم ،ويرجع ذلك ر جانب من ء واج األطفال؛
ب) اخنفال معدل قطتل النساء باملقارنة بالرجال ر برامج الدرالات اجلامعية؛
ج) االختيـارات النمطيــة مليــانيين التعلــيم ،الـ تتــرجم ء ترميــز النســاء ر امل ــن
ال هتيمن علي ا املرأة تقليديا ر لاالت من قطيل الرعاية الصحية وقطاع اخلدمات؛
ني)

التمرار وجتني القتالب النمطية اجلنسانية ر متاني التعليم؛

هـ) عدم وجتني حقتق املرأة واملساواة بيف اجلنسيف ممتاضـيع ءلزاميـة ر املنـاهج
الدرالية ور التدريب امل ين للمعلميف.
 - 29و تتري اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي:
ا ــاذ مجيــع التــدابري الال مــة لتشفــيض معــدل التســرب مــن املــدارس بــيف
أ)
الطن ات ،مبا ر ذلك مبنع واج األطفال؛
ب) ا ــاذ ا جــراءات ،مبــا ر ذلــك الــتشدام التــدابري اخلارــة امل قتــة ،واقــا
للمــانية  4مــن االتفاقيــة والتترــية العامــة للجنــة رقــم  25بشــأن هــما املتضــتع ،الال مــة
لزيانية اشتراك النساء والطنات ر م لسات التعليم العايل ،وعلـى لـطيل امل ـال مـن خـالل
تقدمي منع نيرالية؛
ج) تك يف أنشطة ءرشانيات احلياة التظيفية لتشـجيع الطنـات والشـابات علـى
اختيار ميانيين نيرالات ومسارات حياة وظيفية جنري تقليدية؛
ني) تنقيع الكتب املدرلية ومتاني التدريس األخـرى ،وممسـألة ذات أولتيـة،
ء الة أي قتالب منطية جنسانية وييزية؛
هـ) ءنيخال تعليم ءلزامي بشأن حقتق املرأة واملساواة بـيف اجلنسـيف ر املنـاهج
الدرالية ور التدريب امل ين للمعلميف ر مجيع مستتيات التعليم.
العمالة
 - 30تالحــظ اللجنــة الطيانــات ا حصــاةية الرمسيــة الـ تشــري ء اخنفــال معــدالت الططالــة
للنساء .ومع ذلك يساور القلق اللجنة ء اء التمرار الفصل األاقي والرألـي ر لـتق العمـل،
حيث تترمز النساء ر التظاةف املنشفضة األجـر وجنـري النظاميـة ،والفجـتة التالـعة ر األجـر
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بيف اجلنسـيف ،واالاتقـار ء مرااـق رعايـة الطفـل ،واخنفـال الـتحقاقات املعاشـات التقاعديـة
للنساء باملقارنة بالرجال.
 - 31وتتري ا للجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي:
ا اذ تدابري لزيانية اشتراك املرأة ر العمالة النظامية وتعزيز اجل تني الرامية
أ)
ء القضاء على التفاوتات اهليكلية والفصل امل ـين بـيف النسـاء والرجـال ،علـى الصـعيدين
األاقي والرألي على حد لتاء؛
ب) اعتماني تدابري لتنفيم مطـدأ املسـاواة ر األجـر عـن العمـل املتسـاوي القيمـة
ب ية تضييق ولد الفجتة ر األجر بيف اجلنسيف ،والقيام بصترة منتظمـة بالـتعرال أجـتر
الرجال والنساء ر مجيع القطاعات؛
ج) تيســري التتايــق بــيف احليــاة امل نيــة واخلارــة للنســاء والرجــال ،مبــا ر ذلــك
يانية عدني مرااق رعاية الطفل و بدء العمل بإجا ة التالدية ا لزامية؛
ني) معاجلة ا ار السـلطية لفتـرات االنقطـاع عـن العمـل ذات الصـلة باحلمـل،
والعمــل بــدوام جزةــي والفجــتة ر األجــر بــيف اجلنســيف ايمــا يتعلــق باملعاشــات التقاعديــة
للنساء والتحقاقات الضمان االجتماعي األخرى.
الصحة
 - 32تالحظ اللجنة اجل تني ال تطمهلا الدولة الطرف لتحسيف لُطل احلصتل علـى خـدمات
الرعايــة الصــحية بتكلفــة معقتلــة جلميــع املــتاطنيف .بيــد أن القلــق مــا ال يســاورها ء اء عــدم
مفاية مصـرواات احلكتمـة علـى الصـحة ،وحمدونييـة لـلطات املـرأة لصـنع القـرار ايمـا يتعلـق
بتضع ا الصحي والتفاوتات بيف امل شرات الرمسية للتايات النفالية والتقـديرات الدوليـة ذات
الصلة؛ ووايات الرضع ،و ارة الفرق بيف م شرات وايات األطفال نيون لن مخس لـنتات
للطـــنيف والطنـــات الـــمي أظ رتـ ـ الدرالـــة االلتقصـــاةية الدميتجنراايـــة والصـــحية ألذربيجـــان
لعام 2011؛ وارتفاع معدالت اقر الـدم بـيف النسـاء؛ والـتشدام ا ج ـال متلـيلة رةيسـية
لتنظــيم األلــرة ،مبــا ر ذلــك ارتفــاع عــدني حــاالت ا ج ــال بســطب انتقــاء جــنس اجلــنيف
وحاالت ا ج ـال القسـري؛ واالخنفـال الشـديد ر الـتشدام ولـاةل منـع احلمـل احلدي ـة؛
ولتء اهليامل األلالية للرعاية الصحية ،وال ليما ر املناطق الريفيـة ،وعـدم مفايـة م ـارات
مقـــدمي اخلـــدمات .ويســــاور القلـــق اللجنــــة أيضـــا لعــــدم وجـــتني قــــانتن بشـــأن الصــــحة
اجلنسية وا ابية.
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 - 33دث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى دسـيف لُـطل حصـتل املـرأة علـى رعايـة رـحية
عاليــة اجلــتنية ،وشــيا مــع تترــيت ا العامــة رقــم  24بشــأن املــرأة والصــحة ،وعلــى ا ــاذ
التدابري التالية:
أ) تك يف اجل تني الرامية ء احلد من التايات النفالية من خـالل القيـام ،ر
مجلــة أمــتر ،بتــتاري املعلتمــات الدقيقــة عــن معــدالت انتشــار هــمه الظــاهرة ،ودديــدها
وقيال ا؛
ب) ضمان جتنية الرعاية السابقة للـتالنية ،ورعايـة الـتالنية واألطفـال حـدي ي
التالنية لتشفيض التايات النفالية ووايات املتاليد؛
ج) تعزيز تنظيم األلرة والتربية الصـحية ا ابيـة مـن خـالل مجلـة أمـتر منـ ا
التربية اجلنسية املالةمة للسن ر املدارس؛
ني) تــرويج الــتشدام ولــاةل منــع احلمــل احلدي ــة بــيف الســكان ،مبــا ر ذلــك
بإنيراج ولاةل منع احلمل احلدي ة ر قاةمة العقاقري األلالية لت ارة الصحة؛
هـ) القيام ،بدون مزيد من ا بطاء ،باعتماني القـانتن املتعلـق بالصـحة ا ابيـة
للسكان وتنظيم األلرة؛
و) اعتماني القانتن املتعلق بـدعم األجنميـة ملعاجلـة حـاالت الـنقص ر امل ـميات
الدقيقة ر النساء واألطفال؛
) ضمان ت طية أولع لليامج واخلدمات الرامية ء منع انتقال العدوى مـن
األم ء الطفل ،وال ليما ر املناطق الريفية؛
ح) القيــام حبمــالت تتعيــة لضــمان القضــاء علــى الترــمة االجتماعيــة املتعلقــة
بفريوس نقص املناعة الطشرية.
التمكيف االقتصانيي للمرأة
 - 34يساور القلق اللجنة ألن املرأة تتاج التمييز ر وكين ا االقتصانيي وتتعرل لك ري مـن
الصعتبات ر احلصـتل علـى االةتمـان بسـطب املفـاهيم النمطيـة التقليديـة لـدور املـرأة بترـف ا
تكتسب نيخال تكميليا وتفتقـر ء امل ـارات املنالـطة واحلـتاجز امل لسـية الـ تـ ين املـرأة عـن
احلصتل على قرول مصراية.
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 - 35وتترــي اللجنــة بـــأن تزيــد ال دولـــة الطــرف ج تنيهــا لتشـــجيع ونيعــم الـــتمكيف
االقتصــانيي للمــرأة وريانيهتــا للمشــاريع التجاريــة ،وال لــيما بــيف النســاء الريفيــات ،مبــا ر
ذلك بتتاري لُـطل احلصـتل علـى االةتمـان ،واألرل واملـتارني األخـرى والتـدريب ر لـال
التحداث مشاريع جتارية متناهية الص ر وءنيارهتا ،وررد أ ر تلك املطانيرات على املرأة.
النساء الريفيات
 - 36يساور القلق اللجنة ء اء حمدونيية لُطل حصتل النساء الريفيات علـى األرل واملـتارني
ذات الصــلة ،اضــال عــن اخلــدمات االجتماعيــة والصــحية ،والفــرد االقتصــانيية ،واألشــكال
اجلديدة للتكنتلتجيا واالشتراك ر احلياة السيالية والعامة ،مبـا ر ذلـك عمليـات رـنع القـرار
على مستتى اجملتمع احمللي .ويساور القلـق اللجنـة أيضـا ء اء االاتقـار ء مرااـق رعايـة الطفـل
ر املناطق الريفية ،وء أمامن ا يتاء واخلدمات األخرى لضحايا العنف املزنيل.
 - 37و تترــي اللجنـــة بـــأن تكفـــل الدولـــة الطــرف للنســـاء الريفيـــات ال سُـــطل الكاايـــة
للحصتل على األرل واملتارني ذات الصلة ،واخلدمات االجتماعية ،والصـحية واأللالـية
األخرى والفرد االقتصانيية والتكنتلتجيات اجلديدة ،اضال عن تكاا الفرد لالشـتراك
ر احلياة السيالية والعامـة ،و ارـة ر عمليـات رـنع القـرار علـى رـعيد اجملتمـع احمللـي.
وتتري اللجنة ا لدولة الطرف بكفالة تـتار مرااـق رعايـة الطفـل وأمـامن ا يـتاء لضـحايا
العنف املزنيل ر املناطق الريفية.
العالقات األلرية وحاالت الزواج املطكر
 - 38ترحــب اللجنــة مبعانيلــة احلــد األنيىن لســن الــزواج القــانتين للمــرأة والرجــل علــى حــد
لــتاء عنــد  18عامــا ،ولكــن مــا ال القلــق يســاورها ء اء ارتفــاع مســتتى حــاالت واج
األطفال ،واالاتقار ء بيا ا ر ا حصاءات الرمسية واالاتقار ءيل التحقيـق واملالحقـة القضـاةية
ر تلــك احلــاالت .ويســاور القلــق اللجنــة مــملك ء اء الــتمرار حــاالت الــزواج الــديين جنــري
املسجل عقـد الـزواج الـديين ”مـابيف“) الـمي يتـرك النسـاء واألطفـال بـدون محايـة قانتنيـة.
ويسـاورها القلــق أيضـا ء اء النظــام احلــايل للممتلكـات الزوجيــة ،الـمي ال يتضــمن املمتلكــات
جنــري امللمتلــة م ــل احلقــتق ر املعاشــات التقاعديــة ضــمن ممتلكــات الزوجيــة الــ تقســم
بالتساوي عند الطالق.
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 - 39دث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
أ) منع حاالت الزواج املطكر و واج األطفال مـن خـالل ررـد عـدني الطنـات
املتســربات مــن املــدارس وبقيــام ومــاالت ءنفــاذ القــانتن بــإجراء دقيــق منـ جي ،ومالحقــة
قضاةية ومعاقطة مجيع الضالعيف ر ذلك؛
ب) ا اذ مجيع التدابري الال مة نفاذ احلظـر علـى عقـد جيـات نيينيـة ”مـابيف“
بــدون تســجيل رمســي مســطق ،اضــال عــن محايــة حقــتق الطنــات والنســاء ر الزجيــات جنــري
املسجلة وأطفاهلن؛
ج) ا اذ التدابري التشريعية الال مة لالعتراف باملمتلكات جنـري امللمتلـة ،م ـل
املعاشات التقاعديـة والـتحقاقات الضـمان ،بترـف ا جـزءا مـن املمتلكـات املشـترمة الـ
يتعيف تقسيم ا عند الطالق.
ءعالن ومن اج عمل بيجيف
 - 40تدعت اللجنة الدولة الطرف ء الـتشدام ءعـالن ومنـ اج عمـل بـيجيف ر اجل ـتني
ال تطمهلا لتنفيم أحكام االتفاقية.
األهداف ا مناةية لزلفية وءطار العمل ا مناةي ملا بعد عام 2015
 - 41تدعت اللجنة ء ءنيماج منظتر جنسـاين  ،واقـا ألحكـام االتفاقيـة ،ر مجيـع اجل ـتني
الرامية ء دقيق األهداف ا مناةية لزلفية ور ءطار العمل ا مناةي ملا بعد عام .2015
النشر
 - 42تشــري اللجنــة ء التــزام الدولــة الطــرف بــأن تنفــم بصــترة من جيــة ومســتمرة أحكــام
االتفاقية .ودث الدولة الطرف على ءيالء اهتمام ذي أولتيـة لتنفيـم هـمه املالحظـات اخلتاميـة
والتترــيات مــن ا ن وحــت تقــدمي التقريــر الــدوري املقطــل .ولــملك تطلــب اللجنــة نشــر هــمه
املالحظــات اخلتاميــة ر التقــل املنالــب بالل ــة الرمسيــة للدولــة الطــرف ،علــى امل لســات
احلكتمية على مجيع الصعد التطنية ،وا قليمية واحمللية) ،و ارة على احلكتمة ،والـت ارات،
واجلمعيــة التطنيــة والســلطة القضــاةية ،مكــان تنفيــمها مــامال .ودــث الدولــة الطــرف علــى
التعاون مع مجيع أرحاب املصلحة املعنييف ،م ل رابطات أربـاب األعمـال ،ونقابـات العمـال،
ومنظمات حقتق ا نسان واملنظمات النساةية ،واجلامعـات ،وم لسـات الطحـتث ،وولـاةط
ا عالم .وتتري بنشر هـمه املالحظـات اخلتاميـة ر شـكل مالةـم علـى رـعيد اجملتمـع احمللـي،
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مكــان تنفيــمها .وبا ضــااة ء ذلــك ،تطلــب اللجنــة ء الدولــة الطــرف أن تتارــل نشــر
االتفاقية وبروتتمتهلا االختياري وأحكام القضاء ذات الصلة ،با ضـااة ء التترـيات العامـة
للجنة ،على مجيع أرحاب املصلحة.
املساعدة التقنية
 - 43تترــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــربط تنفيــم االتفاقيــة جب تنيهــا ا مناةيــة وأن
تستفيد باملساعدة التقنية ا قليمية أو الدولية ر هما الصدني.
التصديق على املعاهدات وركتك حقتق ا نسان األخرى
 - 44تالحظ اللجنة أن ا نضـمام الدولـة الطـرف ء الصـكتك الدوليـة الرةيسـية التسـعة
حلقـتق ا نسـان  )1لـيعز وتــع املـرأة حبقـتق ا نسـان واحلريــات األلالـية املتعلقـة فــا ر
مجيع جتانب احلياة .ولملك تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر ر التصـديق علـى
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األششاد من ا الختفاء القسري ،ال ليسل طراا اي ا حـت
ا ن ،ومملك اليوتتمتل االختياري التفاقية حقتق الطفل بشأن ا جـراء املتعلـق بتقـدمي
الطالجنات.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 45تطلب اللجنة ء الدولة الطرف أن تقدم ،ر جنضتن عاميف ،معلتمات متابية عـن
اخلطتات املتشمة لتنف يم التتريات التارنية ر الفقرتيف  15أ) و ب) ،و  23أعاله.
ءعداني التقرير املقطل
 - 46تـــدعت اللجنـــة الدولـــة الطـــرف ء تقـــدمي تقريرهـــا الـــدوري الســـانيس ر آذاررب
مارس .2019

_________________

 )1الع ــد الــدويل اخلــاد بــاحلقتق االقتصــانيية واالجتماعيــة وال قاايــة؛ والع ــد الــدويل اخلــاد بــاحلقتق املدنيــة
والسيالــية؛ واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ واتفاقيــة مناهضــة التعــميب وجنــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقتبــة القالــية
أو الالءنسانية أو امل ينـة؛ واتفاقيـة حقـتق الطفـل؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـتق مجيـع العمـال امل ـاجرين
وأاراني ألرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األششاد من االختفاء القسـري؛ واتفاقيـة حقـتق األشـشاد
ذوي ا عاقة.
16/17

15-03831

CEDAW/C/AZE/CO/5

 - 47تطلب اللجنة ء الدولـة الطـرف أن تتطـع املطـانيت التتجي يـة املنسـقة بشـأن تقـدمي
التقارير مبت جب املعاهدات الدولية حلقتق ا نسـان ،مبـا ر ذلـك املطـانيت التتجي يـة بشـأن
تقـــدمي و يقـــة ألالـــية متحـــدة وو ـــاةق خارـــة مبعاهـــدات بعينـ ـ ا ،HRI/GEN/2/Rev.6
الفصل األول).
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