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نظرا إىل غيـاب الـسيدة جـرب، تولـت الرئاسـة الـسيدة                
  .نويباوير، املقررة

  .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب      ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم  النظــر يف التق

  )تابع(من االتفاقية  ١٨ املادة
ــدم مــــن أذربيجــــان        ــر الــــدوري الرابــــع املقــ  التقريــ

)CEDAW/C/AZE/4 ــافة  /CEDAW/C؛ ١ واإلضــــــــ
AZE/Q/4 ١ واإلضافة(  

بدعوة من الرئيسة، جلس أعـضاء وفـد أذربيجـان إىل            - ١
 .مائدة اللجنة

قالـت، وهـي تعـرض      ): أذربيجـان (السيدة حسينوفا     - ٢
ــدم    ــع املقـ ــدوري الرابـ ــر الـ ــان  التقريـ ــن أذربيجـ  /CEDAW(مـ

C/AZE/4 و CEDAW/C/AZE/4/Add.1( ، ــة ــة احلكومي  إن اللجن
املعنيــة بــشؤون األســرة واملــرأة والطفــل، وهــي هيئــة حكوميــة  
تسند إليها حقيبة وزارية واهليئة الوطنيـة املـسؤولة عـن صـياغة             
وتوخي الـسياسة احلكوميـة فيمـا يتعلـق جبميـع جوانـب تعزيـز               

كــني املــرأة وتنفيــذ االتفاقيــة، قــد     ومحايــة حقــوق املــرأة، ومت  
يدل وجود اللجنـة علـى اإلرادة الـسياسية      . ٢٠٠٦أنشئت يف   

ل إنـشاء   وقبـ .  حتقيق املساواة بـني اجلنـسني      لدى احلكومة على  
ويف . اللجنة كانت اهليئة املتناوِلة لقضايا املرأة استـشارية فقـط         

أعقــاب دراســة التقريــر الــسابق املقــدم مــن أذربيجــان كانــت    
يات اللجنة منشورة على نطاق واسع باللغة األذربيجانيـة         توص

ــة ووســائط       ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــات احلكومي ــني اهليئ ب
 .اإلعالم واجلمهور

ــة        - ٣ ــة املتعلق ــا للميزن ــا ناجح ــول إن نظام وواصــلت الق
بنــوع اجلــنس قــد أنــشئ لــضمان التخــصيص العــادل للمــوارد   

يـة والفريـق القطـري      وأنـشأت اللجنـة احلكوم    . املالية احلكومية 
التابع لألمم املتحدة  فريقا للمبادرة معنيا بامليزنة املتعلقة بنوع          

 مـن   ٢٠٠٦لقد حلـل الفريـق امليزانيـة احلكوميـة لعـام            . اجلنس
منظــور جنــساين وأعــد توصــيات، ووضــع مــواد للــدعوة عــن   
امليزنـــة املراعيـــة لنـــوع اجلـــنس ونظـــم دورات تدريبيـــة معنيـــة  

. نوع اجلنس للموظفني احلكـوميني والربملـانيني  بامليزنة املتعلقة ب  
لقد كان للميزنة املتعلقـة بنـوع اجلـنس أثـر مباشـر يف املـساواة               

 .بني اجلنسني يف البلد

وأضافت قائلة إن اللجنة احلكومية قد قـدمت تعـديال            - ٤
لقـــانون األســـرة جلعـــل الـــسن الـــدنيا لـــزواج املـــرأة والرجـــل   

ــساوية ــة   . مت ــّين أعــضاء اللجن ــسياسة  لقــد ب ــة بال الدائمــة املعني
االجتماعية التابعة للربملان أنه سُيَسّن أثنـاء الـدورة الربملانيـة يف            

 .٢٠٠٩أواخر 

وقالـــت إن اللجنـــة احلكوميـــة قـــد صـــاغت مـــشروع   - ٥
قـانون ملنــع العنـف املــرتيل، يـنص علــى إنـشاء املالجــئ وتقــدمي     
 املشورة وخدمات إعادة التأهيل والدعم للضحايا من النـساء،        

وقد أُسـنِد   . ومعاقبة املرتكبني ومجع البيانات عن العنف املرتيل      
إىل خرباء دوليني وضع استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضـد          

ــشريعات    ــة للتـ ــون مرافقـ ــرأة تكـ ــار   . املـ ــادرة مثـ ــت املبـ وكانـ
مناقــشات كــثرية، ووضــعت مــواد وأصــِدرت وُنــشرت تتعلــق  

ــن      ــات ع ــشمل معلوم ــسلوكي وت ــيري ال ــدعوة والتغ ــف بال العن
لقـد كانـت شخـصيات عامـة مـشهورة          . وكيفية القضاء عليـه   

مـــن الـــذكور، ومنـــهم بطـــل يف األلعـــاب األوملبيـــة، وكاتـــب  
مــشهور، وموســيقي مــشهور، وعــضو يف الربملــان، مــن دعــاة   

وُبثت على التلفزيـون إعالنـات مـن ِقبـل          . حماربة العنف املرتيل  
ــر    ــد املـ ــة للعنـــف ضـ ــدعو إىل بلـــوغ هنايـ ــة تـ ــة العامـ أة، اخلدمـ

. واضــطُلع بــشحذ الــوعي يف املــدارس ويف املنتــديات العامــة     
وبعد ذلك، حدثت زيادة يف عدد حـاالت العنـف املـرتيل الـيت           

 .أبلغت النساء عنها

وواصــلت القــول إنــه تتلقــى الالجئــات واملــشردون        - ٦
داخليا جمموعة شاملة من اخلدمات، مبـا يف ذلـك زيـادة فـرص              
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عميـــق الـــوعي فيمـــا يتعلـــق الوصـــول إىل التعلـــيم والعمـــل، وت
ومعدل الفقر يف صفوف املشردين داخليا قد ُخفّـض         . بالعنف

وحتسنت الظروف املعيـشية    .  يف املائة  ٣٥ يف املائة إىل     ٧٤من  
 .لالجئني واملشردين داخليا حتسنا كبريا

وأردفت قائلة إن اجلماعات الـضعيفة اجتماعيـا، مثـل            - ٧
حيـدات واملعوقـات    الفتيات دون سـن العـشرين واألمهـات الو        

. ٢٠٠٧وغريهن، هدف استراتيجية للعمـل أقرهـا الـرئيس يف           
تقتــــضي االســــتراتيجية تــــوفري التــــدريب الــــوظيفي ودراســــة 

وتزايــدت . األســباب الكامنــة يف أســاس البطالــة عــن العمــل     
ــة    ــة والـــسياحة والرعايـ ــاحبات املـــشاريع يف الزراعـ أعـــداد صـ

من الربنـامج   الصحية وحياكة السجاد وجماالت أخرى، بدعم       
. احلكــومي للتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية ملنــاطق أذربيجــان

ووفــرت مراكــز التــدريب ألصــحاب املــشاريع املــشورةَ فيمــا    
 .يتعلق خبطط العمل التجاري والتسويق والتدريب

وواصـــلت القـــول إن عـــدد النـــساء املنخرطـــات يف       - ٨
ــد زاد  ــسياسة قـ ــسة   . الـ ــيالت وزارة ورئيـ ــع وكـ ــة اآلن أربـ مثـ

وشـهدت سـنة    . واحدة للجنة حكومية علـى املـستوى الـوطين        
 املؤمتر الوطين الثالث لنساء أذربيجـان، الـذي حـضرته           ٢٠٠٨
مـــرأة مـــن أحنـــاء البلـــد وأيـــضا نـــساء قياديـــات مـــن   ا ٢٠٠٠
وُعقدت أيضا مؤمترات النـساء يف الفنـون واحملاميـات          . اخلارج

 .ومؤخرا ُعقد أول منتدى للصحافيات. وصاحبات املشاريع

وأردفت قائلة إن أنشطة التوعية قد ُنظمت الجتثـاث           - ٩
القوالب النمطية اجلنسانية  بني الشباب وإلعالم املـرأة الريفيـة           

كـل سـنة ُيرصـد    . وقـد تلقـى التعلـيم اهتمامـا خاصـا      . حبقوقها
التحــاق الفتيــات علــى كــل مــستويات التعلــيم وجيــري حتليــل    

ــات ــات احل   . االجتاه ــع اهليئ ــك تركــز مجي ــد ذل ــة ذات بع كومي
الصلة على املناطق اليت تكـون فيهـا نـسبة الفتيـات املـسجالت              

وتعبــأ مجيــع القطاعــات فــورا لتعزيــز  . يف اجلامعــات منخفــضة
 .التعليم جلميع النساء

وقالت إن مثة مثاال على التعاون الناجح بني احلكومـة            - ١٠
واملنظمات غري احلكوميـة، وهـو مـشروع مـشترك بـني اللجنـة              

الييـــف وصـــندوق األمـــم املتحـــدة  . ـمؤســـسة هـــاحلكوميـــة و
ــدعى   ــسكان، وي ــران احلــادي والعــشرون دون العنــف   ”لل الق

وأهدافـه الرئيـسية هـي إتاحـة فـرص إضـافية ألن             . “ضد املـرأة  
تتمتـــع املـــرأة حبقوقهـــا، وزيـــادة مـــشاركتها يف اجملتمـــع ومنـــع 
العنف والزواج املبكر واحلد مـن اآلثـار الـسلبية هلـذه الظـواهر              

يــل القــادم، ومحايــة املــرأة والطفــل مــن العنــف املــرتيل        يف اجل
 . والتوعية بالقضايا اجلنسانية

  
  ٦ إىل ١املواد 
 عمــا إذا كــان التــدريب بــشأن ســألت: الــسيدة بــاتن  - ١١

االتفاقية جيـري ألعـضاء اهليئـة القـضائية واألشـخاص العـاملني             
 .يف إنفاذ القـانون، خباصـة بـشأن التمييـز املباشـر وغـري املباشـر               

واستفسرت عما إذا كانت النـساء يقـدمن شـكاوى أكثـر إىل             
 .احملاكم وأمني املظامل مؤخرا

وقالــت إن مــن املفيــد أن نــسمع املزيــد عــن مــشاركة    - ١٢
اجملتمـع املـدين واملنظمــات النـسائية غــري احلكوميـة والربملــان يف     

ــر  ــر إىل الربملــان وهــل ســُتعرض    . إعــداد التقري ــدم التقري هــل قُ
 خلتامية على الربملان أيضا؟املالحظات ا

وواصلت القـول إن بعـض القـوانني التمييزيـة ال تـزال               - ١٣
وممــا ســيبعث علــى التقــدير . مدرجــة يف الكتــب يف أذربيجــان

تلقـــي معلومـــات عـــن خطـــط احلكومـــة الســـتعراض تلـــك       
وتــود أن تعــرف . التــشريعات وإدخــال التعــديالت الــضرورية 

العدالـة القانونيـة وأن   مدى تيـسري احلكومـة لوصـول املـرأة إىل          
ــة        ــام حكــومي لإلعان ــن وجــود نظ ــات ع ــى معلوم حتــصل عل

 .القانونية

طلب احلصول على تأكيـد أن للقـانون        : السيد برون   - ١٤
الدويل الغلبة يف حالة حدوث تباينات وتضاربات بني القـانون   

واستفـسر عمـا إذا كانـت قـد نـشأت          . الدويل والقانون احمللـي   
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االت فيهـــا متّ الرجـــوع إىل االتفاقيـــة يف املمارســـة العمليـــة حـــ
ــوطين يوُنّحــ ــانون ال ــضا تلقــي معلومــات عــن   .  الق وطلــب أي

كيفيــة كفالــة عــدم تــأثر اهليئــة القــضائية بالــضغوط مــن طــرف 
 .أقوى يف قضية ما

وقــال إن مــصادر غــري حكوميــة أبلغــت بــأن خطــاب     - ١٥
ومحالت الكراهية ضـد املـرأة الـسحاقية واملـرأة  ذات النـشاط              

نــسي مــع اجلنــسني واملــرأة الــيت تغــري جنــسها مــن رجــل إىل اجل
ــة التــدابري الــيت  . مــرأة شــائعة إىل حــد كــبري ا ويرغــب يف معرف
  .تخذ ملكافحة هذه الظواهرُت

قالــت إهنــا تــود أن تعــرف    : الــسيدة شــيمونوفيتش   - ١٦
ــا ــشريعات     م ــى الت ــة أســبقية عل ــة يف احلقيق إذا كانــت لالتفاقي

وعلـى الـرغم مـن أن       . ني االثنـتني  الوطنية يف حالة التـضارب بـ      
القانون اجلديـد اخلـاص باملـساواة بـني اجلنـسني يـستحق الثنـاء               
ومهم للتنفيذ الكامل لالتفاقيـة، ال تتفـق بعـض أحكامـه، مثـل           

مــن . اخــتالف ســن الــزواج للمــرأة والرجــل، مــع االتفاقيــة      
دواعــي النفــع أيــضا احلــصول علــى مزيــد مــن اإليــضاح بــشأن 

ــة ا  ــات الوطنيــ ــيريات يف    اآلليــ ــإجراء تغــ ــل بــ ــة للتعجيــ لقائمــ
وأخريا، استفسرت عـن    . التشريعات غري املتمشية مع االتفاقية    

كيفية شروع املرأة يف السعي للحصول على احلمايـة القانونيـة            
مــن التمييــز القــائم علــى أســاس اجلــنس، نظــرا إىل أن القــانون  
ــشمل أي حكــم      ــسني ال ي ــني اجلن ــساواة ب ــد اخلــاص بامل اجلدي

  .باالنتصاف القانوينيتعلق 
ــسيدة حــسينوفا    - ١٧ ــدريب  ): أذربيجــان(ال قالــت إن الت

الرامي إىل زيادة التوعية باالتفاقيـة قـد ُوفـر للـشرطة ومـوظفي              
احملــاكم بعــض الوقــت بالتعــاون مــع هيئــات األمــم املتحــدة        

لقــد مجــع مــؤمتر رئيــسي معــين     . واملنظمــات غــري احلكوميــة  
من العنـف املـرتيل إىل الـزواج    بقضايا حقوق املرأة اليت تتراوح    

املبكـــر، وُعِقـــد عـــشية املـــؤمتر الثالـــث للمـــرأة األذربيجانيـــة،   
  .مشاركات من كل من اجملتمع املدين واحلكومة

قـال إنـه ُتـَشن حاليـا     ): أذربيجـان (السيد غوربانوف     - ١٨
محلـــة لزيـــادة الـــوعي بأحكـــام االتفاقيـــة بـــني مـــسؤويل إنفـــاذ 

وفيما يتعلق بالتجـاء املـرأة إىل       . القانون وموظفي وزارة العدل   
العدالــة، مــن املمكــن فعــال للمــرأة أن تقــدم دعــاوى تتعلــق        

ن مـ مـرأة قـد فُـصلت    ابالتمييز إىل احملاكم، كما فعلت بنجـاح    
 .عملها حينما أصبحت حامال

وواصل القول إن بعض مـا يبـدو أحكامـا متييزيـة مـن                - ١٩
ــة بإعفــ     ــل األحكــام املتعلق ــوانني أذربيجــان، مث ــن  ق ــرأة م اء امل

اخلدمة العسكرية والزواج ومحايتها من الطـالق وهـي حامـل،          
وألحكام االتفاقيـات   . قصد هبا محاية املرأة   تدابري إجيابية فعال يُ   

 .الدولية األسبقية على القوانني الوطنية

مـارس مـن تلـك الـسنة        / آذار ١٥وقال إنـه أجـري يف         - ٢٠
ســتور اجلديــد اســتفتاء لتعــديل دســتور أذربيجــان؛ ويــشمل الد

أحكامــا حتمــي حقــوق املــرأة والطفــل ومتــنح احلــصانة ألفــراد    
إن اإلحــاالت إىل االتفاقيــات الدوليــة، وإىل اتفاقيــة     . معيــنني

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة علـى حنـو خـاص،             
يف كـــل مـــن احملـــاكم وتـــشريعات أذربيجـــان، مـــن شـــأهنا أن  

 .ك الصكوك الدوليةتستمر يف الزيادة بازدياد الوعي بتل

وواصل القول إنه ستتبع أفضل املمارسـات يف اختيـار            - ٢١
وتـــدريب القـــضاة واملـــدعني العـــامني، وإنـــه ينبغـــي أن تـــشري  

سـبتمرب  / أيلـول  ١يف  . القرارات القضائية إىل املعايري الدستورية    
 بدأ نفاذ القوانني اجلنائيـة واملدنيـة واإلجرائيـة اجلديـدة            ٢٠٠٠

ــيت صــيغت إلدرا  ــات   ال ــا يف االتفاقي ــصوص عليه ــايري املن ج املع
 اإلصــالح القــضائي وقــد  ٢٠٠٠وجيــري أيــضا منــذ . الدوليــة

ومن اإلصالحات القيام بزيـادة  . عزز الثقة العامة بنظام العدالة 
بل وصـــول املقـــدمني عـــدد احملـــاكم االســـتئنافية، مـــا يـــسر ُســـ

وفــضال عــن ذلــك، تــوفر الدولــة عيــادات اإلعانــة  . للــشكاوى
يـــة اخلاصـــة لألشـــخاص الـــضعفاء بـــدعم مـــن اهليئـــات  القانون

بل وتتـاح للمـرأة سُـ     . الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة        
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الوصول إىل العدالة يف حالة رغبتهن يف عرض دعـاوى بعينـها            
  .على احملاكم

قالـــت إن قـــضية  ): أذربيجـــان(الـــسيدة حـــسينوفا    - ٢٢
القـضية الـيت   اختالف السن الدنيا لزواج الرجل واملـرأة، وهـي    

كان من العسري تناوهلا، حيتمل احتماال كـبريا جـدا أن ُتـسوى             
ــسنة    ــذه الــ ــن هــ ــق مــ ــة يف وقــــت الحــ ــدورة الربملانيــ . يف الــ

يتعلــق بالــشكاوى املقدمــة إىل احملــاكم عرضــت بــضعة    وفيمــا
آالف شــكوى، يتعلــق معظمهــا باملمتلكــات، ومنــها عرضــت  

كوميـة  لقـد وضـعت اللجنـة احل      . نساء شـكاوى بنـسبة صـغرية      
ــة        ــا حــرا لإلعان ــل نظام ــرأة والطف ــشؤون األســرة وامل ــة ب املعني
القانونيــة للنــساء اللــوايت حيــتجن الــدعم املــايل أو املــساعدة يف   

 .ماراتثملء االست

وأشـــارت، وهـــي تتنـــاول خطـــاب الكراهيـــة ضـــد        - ٢٣
األقليــات اجلنــسية، إىل أن ذلــك اخلطــاب حــدث يف الــصحف 

ــان لتلـــك   ــه كـ ــة، وأنـ ــشعبية واخلاصـ ــق يف  الـ ــشورات احلـ  املنـ
يـزي مل ينـشر     يولكـن اخلطـاب التم    . اإلعراب عن آرائها حبرية   

أبدا يف الصحف احلكومية، وقد أنشأ رئيس اجلمهورية جملـسا          
خاصــا لدراســة تلــك الظــواهر يف الــصحافة عمومــا، وســيكبح 

  .يقينا استعمال عبارات الكراهية تلك
ــانوف    - ٢٤ ــسيد غورب ــة عــد  ): أذربيجــان(ال ــال إن مث دا ق

كبريا من الصحف يف أذربيجان تتمتع هي كلها حبريـة كاملـة            
وهو ليس على علم بأي شكاوى مـن        . يف اإلعراب عن الرأي   

خطــاب الكراهيــة قيــد النظــر؛ بيــد أنــه كــان لــدى الــصحافيني 
حرية كاملة يف اإلعراب عن آرائهم فيمـا يتعلـق بـأي فئـة مـن                

ن مـن   وقـد يكـو   . األشخاص، وليس األقليـات اجلنـسانية فقـط       
املمكـــن تنـــاول املـــسألة، بـــدال مـــن ذلـــك، مـــن وجهـــة نظـــر  
ــة        ــو جرمي ــراء، وه ــا إذا كــان افت ــد م ــة، بتحدي األخــالق املهني

  .جنائية مبوجب قانون أذربيجان، قد اقُترف

ــاوير   - ٢٥ ــسيدة نويب ــاح إىل    : ال ــشري بارتي ــي ت ــت، وه قال
مــدى تعزيــز اهليئــة الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني، إهنــا تــود   

علومات أكثر حتديدا عن األهداف والغايـات امللموسـة         تلقي م 
يف تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة لقــضايا األســرة واملــرأة للفتــرة   

، وأيــــضا عــــن التــــدابري املتوخــــاة لتحقيقهــــا ٢٠١٢-٢٠٠٨
. إذا كان نظام لإلبـالغ املنـتظم بتنفيـذ اخلطـة قـد وضـع               وعما

وسـة  ومن املفيد أيضا احلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات امللم      
هـل وضـعت    . عن خطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان      

أهــداف حمــددة املــدة لتنفيــذها، وهــل ميكــن أن ُيعطــى تقــدير    
 للميزانية املخصصة لتنفيذها؟

وواصلت القول إن الربنـامج احلكـومي اخلـاص باحلـد             - ٢٦
من الفقر والتنمية املستدامة كان، وفقا لتقرير الدولة الطـرف،          

ــربامج ا  ــني     أحــد ال ــساواة ب ــور امل ــا منظ ــيت أدرج فيه لكــثرية ال
اجلنسني؛ من املفيد معرفة املزيد عن التدابري امللموسـة املتوخـاة      
يف ذلك الربنامج اليت تؤدي إىل املساواة الفعلية بـني اجلنـسني،            
وأيــضا مــا إذا كانــت أي هياكــل برملانيــة لتعزيــز املــساواة بــني  

 .اجلنسني قائمة

 من االتفاقية، إن    ٤ تتناول املادة    وأردفت قائلة، وهي    - ٢٧
ما تدعى التدابري اإلجيابية اليت يقـصد هبـا محايـة املـرأة ال ميكـن                
أن ُتعتــرب تــدابري خاصــة مؤقتــة، نظــرا إىل أهنــا ال متتثــل ملبــدأ        
املساواة بني اجلنسني، كمـا أهنـا ال ميكـن أن تعتـرب يف مـصلحة               

ن اإلحالــة املــرأة، كمــا هــو األمــر يف حالــة اخليــار األســبق لــس 
ــي معاشــات        ــؤدي إىل تلق ــا ميكــن أن ي ــرأة، م ــد امل ــى تقاع عل
تقاعديــة أقــل ومــوارد أقــل حليــاة كرميــة يف مرحلــة الحقــة مــن 

وباملثل، مل توفر علـى أي حنـو مـن األحنـاء الـسن الـدنيا                . احلياة
. املختلفة لزواج املرأة والرجل احلماية حلقوق اإلنـسان للمـرأة         

ــة الطــرف بــني  وأعربــت عــن القلــق مــن إمكانيــ   ة خلــط الدول
مفهوم التدابري اخلاصة املؤقتـة ومفهـوم املـساواة أمـام القـانون،             
نظــرا إىل أن التقريــر أملــح، علــى ســبيل املثــال، إىل العــضوية يف 
األحزاب الـسياسية باعتبارهـا مثـاال علـى األوىل بينمـا هـي يف               
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وطلبـت تلقـي مزيـد مـن اإليـضاح          . الواقع مثال علـى األخـرية     
علــق باســتعمال التــدابري اخلاصــة املؤقتــة يف سياســات      فيمــا يت

احلكومـــة، علـــى وجـــه اخلـــصوص فيمـــا يتعلـــق بالتـــشريعات   
وإذا رفـــضت احلكومـــة تطبيـــق تلـــك  . اخلاصـــة باالنتخابـــات

  التدابري يف تلك احلالة، فما هي أسباب عدم القيام بذلك؟
استفــسرت عمــا إذا كــان توافــق يف  : الــسيدة امــيلني  - ٢٨

ــا  بــني اجلهــات احلكوميــة صــاحبة املــصلحة علــى      اآلراء قائم
مــشروع القــانون اخلــاص مبنــع العنــف املــرتيل الــذي ســيجري   

ومـن املفيـد أيـضا معرفـة        . النظر فيه يف الدورة الربملانية القادمة     
نوع العنـف الـذي سيتـصدى لـه القـانون، وأن ُيعـَرف حتديـدا                

إذا كانــت مــسألة االغتــصاب، مبــا يف ذلــك االغتــصاب يف  مــا
وباإلضــافة إىل ذلــك، تقَــدِّر تلقــي  . ار عالقــة، سُتــستعرضإطــ

ــزوج       ــدابري الــيت ســتتخذ ضــد ال ــد مــن املعلومــات عــن الت مزي
هـل جعـل    . العنيف، مبا يف ذلك إمكانيـة إصـدار أمـر باحلمايـة           

قانون أذربيجان تلك الشكاوى حتظـى باألولويـة امللحـة؟ هـل            
، سـواء  توخت الدولة إنشاء شبكة بـني مجيـع األطـراف املعنيـة       

املتعلقة بالشرطة أو العدالة أو اخلدمة االجتماعية، للرد بفعالية         
أكرب على العنف ضد املرأة؟ وأخريا، استفسرت عما إذا كـان           

، “القرن احلادي والعشرون دون العنف ضـد املـرأة        ”مشروع  
، قـد أسـفر عـن    ٢٠٠٩سـبتمرب   /الذي ستحني هنايتـه يف أيلـول      

  أي نتائج ملموسة؟
الحظـت أن مـشروع     : وريللـو دي ال فيغـا     السيدة م   - ٢٩

ــّر ألن العنــف      ــع العنــف املــرتيل مل ُيق القــانون اهلــام اخلــاص مبن
وكانـت للدولـة   . داخل األسرة ُيعترب أمرا خاصـا يف أذربيجـان      

الطرف فرصة اختاذ هنج خمتلـف بتنـاول املـسألة باعتبارهـا أمـرا              
 .عاما

غ وأكــدت، وهــي تــشري باســتياء إىل حالــة فتــاة تبلــ        - ٣٠
السادسة عشرة من العمـر وكـشف مـصدر لألنبـاء عـن امسهـا               
ــائج فحــوص مــرض فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، علــى     ونت

أمهية احلق يف احلفاظ على سـرية هـذه الفحـوص واستفـسرت              
عمــا إذا كــان مــن املمكــن أن يــصبح الفحــص تطوعيــا ولــيس  

 .إلزاميا

وأشارت، وهي تتناول قضية الالجئني، الذين تـشكل          - ٣١
 يف املائــة منــهم يف أذربيجــان، إىل أن العنــف ضــد  ٥٠لنــساء ا

النــساء مــن ِقَبــل أزواجهــن ينبغــي أن ُيعتــَرف بأنــه شــكل مــن   
هاد، مــا جيعــل النــساء األجنبيــات ضــحايا     ــــكال االضطــــأش

وأخــريا، تــود أن . العنــف املــرتيل يــستحققن مركــز الالجئــات 
إذا كانـــت خطـــة عمـــل حمـــددة ملـــساعدة النـــساء   تعـــرف مـــا

  .ملعوقات قد ُتُوّخيتا
قالت إهنا تود أن تتلقى مزيدا      : السيدة شيمونوفيتش   - ٣٢

مــن اإليــضاح فيمــا يتعلــق بالتــدابري التمييزيــة اإلجيابيــة مثــل        
عمَري الزواج املختلفني للنساء والرجال، وعالقتهما بالتـدابري        

وتساءلت عن أشـكال العنـف   . ٤اخلاصة املؤقتة مبوجب املادة   
 قــانون العنــف املــرتيل، وطلبــت تلقــي تفاصــيل      الــيت يتناوهلــا 

هـل يوجـد   . ونــــ ربملانية خلـف القان   ــــ ول العمليـة ال   ــإضافية ح 
ة املتعلقــة بــالعنف ــــيق الــسياسة الوطنيــهاز حمــدد لتنــســــأي ج

ــة مــسؤولة عــن      ــة احلكومي ــرأة، أو هــل ســتكون اللجن ضــد امل
 القيام بذلك؟

ــات وقالــت إن مــن املهــم النظــر عــن كثــب إ     - ٣٣ ىل البيان
اإلحصائية، حيثما تـوفرت، عـن النـساء اللـوايت يقتلـهن عمـدا              
شركاؤهن أو شركاؤهن الـسابقون، بغيـة منـع حـاالت الوفـاة        

ــا   ــيت ميكــن تفاديه ــود أن تعــرف   . تلــك ال ــصدد، ت ويف هــذا ال
إذا كانـــت التـــشريعات ســـتتوخى إصـــدار أوامـــر احلمايـــة  مـــا

يف اليـوم   سـاعة    ٢٤واملالجئ واخلطوط اهلاتفيـة املباشـرة مـدة         
وأخــريا، أثنــت علــى الدولــة . وغريهــا مــن التــدابري ذات الــصلة

الطرف املقدمة للتقريـر علـى محلتـها اإلجيابيـة اخلاصـة بـالعنف              
ضــد املــرأة، وهــي احلملــة الــيت ينبغــي أن يتبعهــا إقــرار القــانون 

 .ذي الصلة وخطة العمل الوطنية
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عمـــا إذا كـــان تعريـــف العنـــف الـــذي حـــان وقـــت و  - ٣٤
هـل  . اعتماده سيقتـصر علـى العنـف املـرتيل أو سـيكون أوسـع             

تعاونـــت احلكومـــة مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف تطبيـــق  
أحكــام االتفاقيــة؟ وأخــريا، وهــي تــشري إىل وجــود تــشريعات   
خاصة باألسـرة واألطفـال املعـوقني، عمـا إذا كانـت احلكومـة              

  .ج للنساء املعوقاتقد وضعت أي برام
طلبــت تلقــي إيــضاح حــول  : الــسيدة شــيمونوفيتش  - ٣٥

تدابري التمييز اإلجيايب والتدابري اخلاصة املؤقتة اليت يشري التقريـر          
إليهــا، مــا يبــدو أنــه مقتــصر علــى العــضوية يف املنظمــات غــري   

وعمـا إذا   . احلكومية واألحـزاب الـسياسية والنقابـات العماليـة        
بـت فيهـا حـول العنـف ضـد املـرأة            يت مل يُ  كانت التشريعات الـ   

تقتصر على العنف املرتيل أو أهنا تشمل مجيع أشـكال العنـف،            
هــل توجــد . وعــن حمتويــات الــسياسة الوطنيــة املتعلقــة بــالعنف

هيئة منسِّقة ؟ هل تتاح بيانات عن العنف ضد النـساء، وعلـى             
وجـــه اخلـــصوص النـــساء اللـــوايت قتلـــهن عمـــدا أزواجهـــن        

ــركاؤهن ا أو ــاهزة وإن   شـ ــة جـ ــر احلمايـ ــسابقون؟ هـــل أوامـ لـ
 تكن كذلك، هل هي متوخاة يف التشريعات اجلديدة؟ مل

وقالــت إهنــا ترحــب بتلقــي مزيــد مــن املعلومــات عــن    - ٣٦
املالجــئ، وخــصوصا عمــا إذا كانــت منظمــات غــري حكوميــة 
وأيضا احلكومة تدير مالجئ وعما إذا كان التمويل احلكومي         

 سـاعة يف    ٢٤ط اهلاتفي املباشر مـدة      متاحا، وعما إذا كان اخل    
وأخريا، ترحب باحلملة اليت ُشنت مؤخرا لزيـادة      . اليوم متوفرا 

الــوعي بــالعنف ضــد املــرأة، والــيت ينبغــي أن تتبعهــا تــشريعات  
  .مناسبة وخطط للعمل

رحبـــــت بإلقـــــاء القـــــبض خـــــالل : الـــــسيدة أوري  - ٣٧
ــى ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ــار   ١٦٧ علـ ــق باالجتـ ــا يتعلـ ــصا فيمـ  شخـ

تلقـت معلومـات تـشري إىل أن        قـد   ولكـن اللجنـة     . باألشخاص
سياســة احلكومــة اخلاصــة باالجتــار غــري فعالــة نظــرا إىل نطــاق   
ــاز       ــانون واجله ــاذ الق ــراد إنف ــني أف ــشر ب ــساد املنت ــشكلة والف امل

ويبـدو أيـضا أن األحكـام الـصادرة ال تعكـس حـدة           . القضائي
 مــا هــي اخلطــوات املتخــذة لزيــادة وعــي أفــراد إنفــاذ  . اجلرميــة

 القانون وأعضاء اجلهاز القضائي؟

وقالت إن وجود ملجأ حكومي واحد فقـط لـضحايا            - ٣٨
مـرأة فقـط يعـين أن       ا ٤٥االجتار باألشـخاص قـادر علـى إيـواء          

الــضحايا يــواجهن مــشاكل يف تلقــي املــساعدة وأهنــن تعرضــن  
 يف املائـة    ١٢ويف احلقيقـة حـوايل      . هن أنفسهن أيضا للتوقيـف    

هل لدى احلكومة خطـط     . دعن امللجأ فقط من الضحايا قد أو    
حمددة الفتتاح مزيد من املالجئ، وهل مالجئ املنظمـات غـري           

  احلكومية جاهزة؟
ــخ   - ٣٩ ــسيدة راسـ ــه    : الـ ــذي أحرزتـ ــدم الـ ــت بالتقـ رحبـ

. أذربيجـــان يف متكـــني املـــرأة وتعزيـــز املـــساواة بـــني اجلنـــسني 
، ترغــب يف معرفــة مــدى تركيــز خطــة  ٦يتعلــق باملــادة  وفيمــا

خلاصة باالجتار باألشـخاص علـى املـرأة، وهـي مـشكلة        العمل ا 
خاصــة نظــرا إىل أن أذربيجــان هــي بلــد األصــل وبلــد املــرور    

ــساين    ــدى االســتغالل اجلن ــابر، وم ــشري إىل أن  . الع و، وهــي ت
ــام    ــة جـــدا، عـــن األحكـ ــاة املتجـــرين باألشـــخاص هامـ مقاضـ
الــصادرة املفروضــة علــى املتجــرين وعلــى الــذين محلــوا النــساء 

وأخــريا، مــا هــو مركــز التــدابري الوقائيــة املتخــذة  . غــاءعلــى الب
للحــد مــن االجتــار باألشــخاص، مثــل مبــادرات ختفيــف عــبء 

  الفقر والتدابري الرامية إىل توفري فرص العمل للنساء؟
ــسينوفا    - ٤٠ ــسيدة حـ ــان(الـ ــتني  ): أذربيجـ قالـــت إن جلنـ

برملانيتني تقومان بتناول حقوق املرأة، واحـدة تتنـاول القـضايا           
وتغطــي كــل . االجتماعيــة واألخــرى تتنــاول حقــوق اإلنــسان 

منـــهما طيفـــا كـــامال مـــن الـــشواغل وتعمـــل عـــن كثـــب مـــع 
وتـشارك اللجنتـان مـشاركة      . السلطات احلكومية ذات الـصلة    

ــدة اخلاصــة، علــى ســبيل     نــشيطة يف صــياغة التــشريعات اجلدي
 .املثال، بالعنف املرتيل
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يـة بقـضايا    وواصلت القول إن خطـة عمـل وطنيـة معن           - ٤١
ــياغتها مبقتـــضى مرســـوم رئاســـي   ــرأة جتـــري صـ . األســـرة واملـ

وُتقدم تقـارير   . وتفصِّل اخلطة مجيع اهلياكل االحتادية املشاركة     
 .مرحلية إىل احلكومة كل ستة أشهر

ــسياسة      - ٤٢ ــا بال ــة إن مرســوما رئاســيا معني وأضــافت قائل
وقد ووجهـت صـعوبات     . ٢٠٠٨اخلاصة باملرأة قد اعُتمد يف      

ــة عمــل،    يف ا ــذ، ولكــن يف الــسنتني املاضــيتني أُنــشئت آلي لتنفي
 منطقـــة مـــن ٣٥واآلن بالتــايل تـــرأس نـــساء إدارات حمليــة يف   

وأُنشئت أيضا إدارات متخصصة لـشؤون املـرأة يف كـل           . البلد
أنـشأت اللجنـة   . منطقة، تـدعمها مكاتـب حمليـة ألمـني املظـامل         

ــل م    ــرأة والطفـ ــرة واملـ ــشؤون األسـ ــة بـ ــة املعنيـ ــزا احلكوميـ ركـ
للتحليــــل لتقــــدمي التوصــــيات بــــشأن التعليمــــات التــــشريعية   

 .ومت فعال احلصول على نتائج إجيابية. والقضائية

وواصــلت القــول إن التــشريعات الــيت مل يبــت فيهــا        - ٤٣
بــشأن العنــف املــرتيل قــد واجهــت قــدرا مــن املعارضــة، وهــي   
ــان     ــة والربملـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــع املنظمـ ــشة مـ ــوع املناقـ موضـ

ــدولينيواخلــرباء ــة    .  ال ــى جلن ــا عل ــشريعات معروضــة حالي والت
الــسياسة االجتماعيــة حيــث مل يكــن معارضــا ســوى أقليــة، يف 

ويبـدو أن مـن احملتمـل أن       . أعقاب محلـة فعالـة ملمارسـة التـأثري        
 .٢٠٠٩التشريعات سُتَسّن يف خريف 

وقالــت إن الــصعوبات الرئيــسية ليــست متعلقــة بنــوع   - ٤٤
ــدال مــن ذلــك   ، بفهــم ســبب ضــرورة هــذه   اجلــنس ولكــن، ب

ويف الواقع أن الرجال استفادوا أيضا وُتَشن محلـة         . التشريعات
 .إعالنية مكثفة لشحذ الوعي

القـرن احلـادي والعـشرون دون       ”وقالت إن مـشروع       - ٤٥
ــرأة  ــشاء مخــسة مراكــز   .  هــام جــدا “العنــف ضــد امل جيــري إن

وبــدأ . اء مزيــد منــهاشلــضحايا العنــف وجيــري التخطــيط إلنــ 
ــوظفنيفعــال تــ  ــدعم النفــسي    . دريب امل ــوفري ال واهلــدف هــو ت
 .للضحايا

وأضافت قائلة إن وزارة الداخلية تقدم تقـارير سـنوية            - ٤٦
إىل الربملــان عــن حــاالت االجتــار باألشــخاص والعنــف املــرتيل، 

  .ومها قضيتان ُتحمالن حممل اجلد
قـال إن جهـود مكافحـة    ): أذربيجـان (السيد زالوف     - ٤٧

ــشر   ــؤرخ يف    االجتــار بالب ــضى مرســوم رئاســي م ــستمرة مبقت م
. ، يف أعقابــه اعُتِمــدت خطــط عمــل ملكافحــة االجتــار  ٢٠٠٥

ــة     ــادرات دوليـ ــذ مبـ ــري أيـــضا تنفيـ ــافة إىل ذلـــك، جيـ وباإلضـ
لقــد اعُتِمــدت تــشريعات . ومبــادرات منظمــات غــري حكوميــة

واختذت مبـادرات لتحديـد هويـة الـضحايا عـن طريـق أنـشطة               
 إعــادة التأهيــل، مبــا يف ذلــك الفــرص التوعيــة الراميــة إىل تــوفري

وجيـــري إنـــشاء قاعـــدة بيانـــات . التعليميـــة واملـــساعدة الطبيـــة
وجيــري . حيــائيإلحموســبة حديثــة، ستــشمل بيانــات القيــاس ا  

االضــطالع بالتعــاون املنــتج مــع بلــدان أخــرى ومــع منظمــات  
ــن   ــدءا مـ ــة، وبـ ــري   ٢٠٠٩دوليـ ــات غـ ــشمل املنظمـ ــُيمد ليـ  سـ

أيــضا مــع ســلطات احلكــم احمللــي  وجيــري التعــاون . احلكوميــة
وقــد ُنظــم عــدد مـــن    . واإلقليمــي ووكــاالت إنفــاذ القـــانون   

حلقات العمل واحللقـات الدراسـية بالتنـسيق مـع ائـتالف مـن              
وقـد ُنظمـت أيـضا دورات تـدريب         . املنظمات غـري احلكوميـة    

لقــد ُجعــل االجتــار . علــى تقــدمي املــساعدة إىل ضــحايا االجتــار 
ــشرين األول ــة يف تـــــ ــوبر أك/جرميـــــ  ٢٠٠٧ويف . ٢٠٠٥تـــــ

 حالـــة تقريبـــا، إليهـــا تـــضاف ١٥٠ مت التحقيـــق يف ٢٠٠٨ و
ــة حلــد اآلن يف  ٤٤حــوايل  ــا أســفر عــن عــدد   ٢٠٠٩ حال ، م

إن أحكاما مع وقـف التنفيـذ قـد طُبِّقـت           . كبري من احملاكمات  
إىل درجــة كــبرية يف حالــة الفتيــات دون الــسن القانونيــة، الــيت 

 ٢٠٠٧ومنـذ  . بة أشـد كـثريا  عوقب فيها الرجال املعنيون عقو   
 اللوايت ُحددت هويتـهن ُوضـعن   ٣٢٠ـ حوايل ثلث الضحايا ال 

ويف ذلـــك . يف املالجـــئ، وقـــد تلقـــني املـــساعدة أو التعـــويض
ــع       ــات مـ ــسني العالقـ ــة إىل حتـ ــعت احلكومـ ــد سـ ــصدد، لقـ الـ
الصحافة ومع املنظمات غري احلكوميـة ومثـة اآلن تركيـز أكـرب             

 .سألةمن ِقبل وسائط اإلعالم على امل
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ــل        - ٤٨ ــسقة لعمـ ــة منـ ــشئت جهـ ــه أنـ ــول إنـ ــل القـ وواصـ
ــسع الـــيت تُ  ــوزارات التـ ــاالت والـ ــشر الوكـ ــار بالبـ ــاجل االجتـ . عـ

وُعقـــدت اجتماعـــات شـــهرية وقُـــدمت تقـــارير ســـنوية إىل      
 .الربملان

قالــــت إن وزارة ): أذربيجــــان(الــــسيدة حــــسينوفا   - ٤٩
ــا مباشــرا جمهــول       ــشأت خطــا هاتفي ــد أن ــشباب والرياضــة ق ال

سي  ســــاعة يف اليــــوم لتقــــدمي الــــدعم النفــــ ٢٤ويــــة مــــدة اهل
 مكاملـة يف عـشرة أشـهر        ٦ ٠٠٠واالجتماعي، تلقى أكثر من     

فقط، معظمهـا مـن فتيـات، بـشأن قـضايا مـن قبيـل العالقـات                 
واخلــط . بــني األشــخاص والعنــف اُألســري والعنــف اجلنــسي   

اهلــاتفي املباشــر، املتــاح حاليــا يف بــاكو، ســُيمّد يف كــل أحنــاء   
  .د، وجيري إنشاء مراكز إقليمية لألزماتالبل
أوضـح أن وزارة العمـل      ): أذربيجـان (السيد ممدوف     - ٥٠

واحلمايـــة االجتماعيـــة قـــد أنـــشأت مراكـــز ملـــساعدة ضـــحايا 
وتقدم املراكـز املـساعدة النفـسية والطبيـة وغريهـا مـن        . االجتار

ــل      ــساعدة يف إعــادة التأهي ــضا امل ــدم أي أشــكال املــساعدة؛ وتق
ة أمــــرا ١٣وحلــــد اآلن أرســــلت املراكــــز . ضحايااملهــــين للــــ

 نـساء لالشـتراك يف      ٩لالشتراك يف دورات التدريب املهين، و       
وباإلضـافة إىل ذلـك، قُـدمت لـضحايا         . دورات دراسية لغويـة   

االجتار املساعدة النقدية من ميزانيـة الدولـة، وفقـا ملرسـوم مـن              
نـع  وأنشئ أيضا خط هـاتفي مباشـر ُيقـصد بـه م           . جلنة الوزراء 

  .اجلرائم املرتبطة باالجتار باألشخاص
 قـد   ٢٠٠٩قـال إن    ): أذربيجـان (السيد غوربـانوف      - ٥١

ــل يف أذربيجــان    ــنة الطف ــت س ــك ذا شــأن ألن   . أُعلن كــان ذل
حقوق األطفال مرتبطة ارتباطا ال تنفصم عـراه حبقـوق النـساء       

ياق، جتــري جمموعــة كاملــة ــويف ذلــك الــس. رةــــورفاهــة األس
ألنشطة يف البلد، مبا يف ذلك على حنـو خـاص           من األحداث وا  

ــذ خ ـــطة وطنيــــتنفي ــشـــــة جـ ة ـــــحة اإلجنابيـــأن الــصـــديدة ب
 وبرنــامج ملكافحــة الفقــر يف الــسنوات ٢٠١٢-٢٠٠٩للفتــرة 

ـــويف مجي. ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــشـــــ ــذه األنـــ ـــطة كانـــع هـــ ت ـــــ
ل مـــع اجملتمـــع املـــدين واهليئـــات الدوليـــة ذات ـــــاحلكومـــة تعم

 .الصلة

وردا على األسئلة عن اخلطة حلماية حقوق اإلنـسان،           - ٥٢
قال إهنا برنامج شامل جدا، يغطـي بـضعة جمـاالت خمتلفـة مـن               

ــشاط ــة حقــوق     . الن ــى محاي وهــو يركــز علــى حنــو رئيــسي عل
ــئني     ــل الالجــ ــن قبيــ ــان، مــ ــضعيفة يف أذربيجــ ــات الــ اجلماعــ

وكـان  . املشردين داخليا أو النساء أو األطفـال أو الـسجناء          أو
بعض األنــشطة جــدول زمــين حمــدد، وكانــت أنــشطة غريهــا  لــ

 .جتري بدون تاريخ حمدد لنهاية

وقـــال، وهـــو يتنـــاول الـــسؤال عـــن كيفيـــة تـــصنيف     - ٥٣
التــــشريعات األذربيجانيــــة للجــــرائم اجلنــــسانية، إن القــــانون 
اجلنائي ينطبق على االغتصاب وعلى اجلرائم اجلنسانية، مبـا يف          

ألشــخاص علــى االنغمــاس يف  ذلــك العنــف اجلنــساين وْمحــل ا 
. عاقَــب عليهــا بالــسجن  وتلــك اجلــرائم يُ . األنــشطة اجلنــسية 

وإحدى النقاط اهلامة هي أن املرأة الـيت كانـت ضـحية العنـف              
اجلنساين ال يـتعني عليهـا أن تثبـت أهنـا قاومـت مهامجهـا حـىت                 

 .تكون هناك مسؤولية جنائية

ــها أن تأخــذ     - ٥٤ ــع من ــول إن احملــاكم يتوق  يف وواصــل الق
احلــسبان االتفاقيـــات الدوليـــة، وعلــى حنـــو خـــاص توصـــيات   

إن الـــسوابق القـــضائية . اهليئـــات املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات 
للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كانت مما اتبعتها احملكمـة         

 .العليا األذربيجانية

وقال، وهو جييب على سؤال عن التعاون بني خمتلـف            - ٥٥
فحــة العنــف ضــد املــرأة ولتعزيــز   وكــاالت إنفــاذ القــانون ملكا 

املساواة بـني اجلنـسني، إن ذلـك التعـاون قـائم لـيس فقـط بـني                  
وكاالت إنفاذ القانون ولكن أيـضا مـع الوكـاالت املتخصـصة         
لألمــم املتحــدة مثــل جملــس حقــوق اإلنــسان وصــندوق األمــم  

  .املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
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أضافت أن أذربيجـان    ): نأذربيجا(السيدة حسينوفا     - ٥٦
ــز     ــة يف بعــض الظــروف، مثــل تعزي ــدابري خاصــة مؤقت تتمتــع بت

. مـشاركة املــرأة يف احلكــم احمللــي، الـذي ُحــددت حــصص لــه  
بيــد أن احلــصص مل تــستعمل أبــدا علــى املــستوى الــوطين ألن  
لــدى أذربيجــان ذكريــات ســلبية جــدا مــن احلقبــة الــسوفياتية، 

دولــة للنــساء بالتقــدم عنــدما مسحــت احلــصص الــيت حــددهتا ال 
وبالتـــايل، بعـــد أن حققـــت أذربيجـــان  . جملـــرد كـــوهنن نـــساء 

لـو  : االستقالل، نشأ عزوف أكرب عن استعمال نظام احلصص       
أرادت النــساء أن حيققــن التقــدم فينبغــي هلــن أن يفعلــن ذلــك   
استنادا إىل مزاياهن املوضـوعية، وفقـا لـنفس الـشروط املطبقـة             

هــي تواصــل تــوخي تقــدم  ولكــن احلكومــة، و. علــى الرجــال
ــد أذن مرســوم      ــدابري وق ــشف احلاجــة إىل تلــك الت ــرأة، تكت امل

 .رئاسي هبا

ــسؤال عــن مــشاركة املنظمــات غــري      - ٥٧ وفيمــا يتعلــق بال
احلكوميــة، قالــت إن مثــة جهــة منــسقة حكوميــة للتعــاون مــع    

ــة   ــة   ٨٠تلقــت . املنظمــات غــري احلكومي ــة غــري حكومي  منظم
بعــضها يــشارك بنــشاط يف  تقريبــا منحــا مــن احلكومــة وكــان  

  .اجلهود الرامية إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني
  .دعت اللجنة إىل طرح أسئلة متابعة: الرئيسة  - ٥٨
ــيمونوفيتش   - ٥٩ ــسيدة شـ ــألت:الـ ــات   سـ ــن اإلمكانيـ  عـ

. احلالية إلصدار أوامر محاية مبوجب القانون املـدين أو اجلنـائي          
ل تعتـزم احلكومـة     وإذا كانت هـذه األوامـر مل تـصدر بعـد، هـ            

 إدراج نص عليها يف القانون اجلديد اخلاص بالعنف املرتيل؟

وأكــدت، وهــي تــشري إىل ســنة الطفــل يف أذربيجــان،   - ٦٠
على أمهية ربط االحتفال بالذكرى الـسنوية العـشرين التفاقيـة           

 ٢٠٠٩ويف نفس الوقت جيب عدم نـسيان أن         . حقوق الطفل 
 اتفاقيـة القـضاء علــى   تـصادف انقـضاء ثالثـني سـنة علــى إبـرام     

ــى وضــع        ــرأة وعــشر ســنني عل ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي مجي
ــاري  ــذلك ســنحت فرصــة للــربط بــني   . بروتوكوهلــا االختي ول

ــع هــذه القــضايا  ــصنيف    . مجي ــة عــدم ت ــالغ األمهي ولكــن مــن ب
النساء واألطفال، عند الربط بينهم، بأهنم مجاعات ضعيفة مـن     

ــه يوجــد فهــم واضــح أن هنــاك    مــساواة بــني  األشــخاص، وأن
الرجل واملرأة ضـمن األسـرة وأن محايـة الطفـل ينبغـي توخيهـا              

  .خدمة للمصاحل املثلى للطفل
تــرى أنــه مل ُيقــدم جــواب واف علــى  : الــسيدة بــاتن  - ٦١

وترغـب  . السؤال عن مشروع القانون اخلـاص بـالعنف املـرتيل         
يف معرفــة مــا إذا كـــان مــشروع القــانون يـــنص علــى أوامـــر      

 .ت اليت يتوخاها للمجرمنياحلماية والعقوبا

ــدابري       - ٦٢ ــد اعتمــد بعــض الت ــد ق ــضا أن البل والحظــت أي
ــر       ــل دوائ ــساء مــن ِقَب ــق بتوظيــف الن ــة فيمــا يتعل اخلاصــة املؤقت

يف القطـاع اخلـاص أيـضا اعُتمـدت بعـض           . خدمات التوظيـف  
مـن املهـم مسـاع أن       . التدابري اخلاصة املؤقتة للمشردات داخليـا     

ــاد    ــة ســتتوخى اعتم ــة يف جمــاالت   احلكوم ــدابري خاصــة مؤقت ت
  .أخرى أيضا

ترغـب يف معرفـة عـدد مالجـئ النـساء           : السيدة أوري   - ٦٣
ــة      ــة أو منظمــات غــري حكومي ــا إذا كانــت احلكوم ــشأة، وم املن

. تــديرها، وعمــا إذا كــان التخطــيط جيــري إلنــشاء مزيــد منــها   
وأيضا عن تدريب مسؤويل إنفاذ القانون بشأن مـسائل الفـساد           

ــا إذا كــا  ــى وعــي خبطــورة االجتــار     وعم ــضائي عل ــاز الق ن اجله
باألشخاص وباحلاجـة إىل فـرض أحكـام متناسـبة، بغـض النظـر              

  .عما إذا كان املقترفون رجاال أو نساء أو من كبار السن
هنـا مسعـت مـن مـصادر بديلـة          إقالـت   : السيدة راسخ   - ٦٤

ــد      ــدنيا يف أذربيجــان ق ــشرطة يف الرتــب ال أن بعــض ضــباط ال
الفتيات واالجتـار هبـن واسـتغالهلن اجلنـسي         شاركوا يف خطف    

. وأنه مل يبذل جهـد قـوي مـن ِقبـل احلكومـة إلجـراء التحقيـق        
 .وتود احلصول على معلومات عن هذه احلالة

طلبــت أيــضا معلومــات مفــصلة عــن احلمايــة املقدمــة     - ٦٥
ــة   . لــضحايا التحــرش اجلنــسي  ــوع اخلــدمات احلمائي ــا هــو ن م
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ضحايا، وهـل يوجـد نظـام       املتاحة، وكيف ُتحمـى وظـائف الـ       
ــات       ــواع العقوب ــا هــي أن ــسي، وم ــالغ عــن التحــرش اجلن لإلب

  املفروضة على اجملرمني؟
ذكّـر بأنـه قـد ذُِكـر        ): أذربيجـان (السيد غوربـانوف      - ٦٦

فعــال أن القــانون اجلنــائي ينطبــق علــى العنــف اجلنــساين وعلــى 
وباإلضافة إىل ذلك، قد ُتفـرض عقوبـات        . االجتار باألشخاص 

ــة  ــسي مدني ــى التحــرش اجلن ــد تعرضــن   . عل ــوايت ق ــساء الل والن
للعنـــف تـــوفرت لـــديهن ســـبل الوصـــول إىل وكـــاالت إنفـــاذ  

ــة عمومــا   ــصَدر أوامــر  . القــانون وإىل نظــام العدال وميكــن أن ُت
باحلماية هلن، ويـشمل القـانون أحكامـا وافيـة بغـرض مقاضـاة              

ويـشمل مـشروع القـانون      . أي شخص يرتكـب تلـك اجلـرائم       
حكاما عامة ترمي إىل منـع ذلـك العنـف،    أملرتيل بشأن العنف ا  

  .ولكن العقوبات املنطبقة ترد يف القانون اجلنائي
قــال إنــه أنــشئ مكتــب ): أذربيجــان(الــسيد زالــوف   - ٦٧

ــة   ــداخلي يف وزارة الداخلي ــق ال ــه هــي  . خــاص للتحقي ووظيفت
ــهاكات     ــانون عــن االنت ــاذ الق ــراد إنف ــارير أف يف . اســتعراض تق

 قـضية   ٣٢٠ملنصرمة عاجل املكتب أكثر مـن       السنوات الثالث ا  
من قضايا انتهاك القـانون وحقـوق اإلنـسان مـن ِقَبـل مـوظفي               

 موظفا وأُدينـوا، وأُلغيـت   ١٨وبالتايل، حوكم حوايل    . الوزارة
.  قــضية، وتعــرض البقيــة ملختلــف التــدابري التأديبيــة٥٠حــوايل 

ــاذ       ــو إنف ــا شــارك موظف ــضايا فيه ــب أي ق ــشف املكت ومل يكت
ــانو ــا مــن هــذه     الق ــشف أي ن يف االجتــار باألشــخاص، ومل يكت

  .القضايا أمُني املظامل أو املدعي العام أو وسائطُ اإلعالم
ــسيدة حــسينوفا    - ٦٨ ــشروع  ): أذربيجــان(ال ــت إن م قال

القانون اخلاص بالعنف املرتيل يشمل ابتكارات قانونيـة ويـنص          
ــة والنفــسية للــضحايا، وأيــض    ــة والطبي ا علــى املــساعدة القانوني

ويشمل أيضا أحكاما ترمي إىل منـع العنـف         . على توفري امللجأ  
واعتمــاد املــشروع مــن شــأنه أن جيعــل مــن الــضروري . املــرتيل

 .إجراء بعض التغيريات يف القانون اجلنائي القائم

ــت إن يف      - ٦٩ ــئ قالـ ــن املالجـ ــسؤال عـ ــق بالـ ــا يتعلـ وفيمـ
أذربيجان ملجـأ أنـشأته احلكومـة وملجـأ آخـر أنـشأته منظمـة               

ومـن املخطـط أن تنـشئ إدارهتـا مخـسة مالجـئ             . ري حكومية غ
ــة       ــني ملجــأ إضــافيا ســتقيمها يف هناي ــضال عــن ثالث إضــافية، ف

 .املطاف وزارة العمل واحلماية االجتماعية

وأضافت قائلة إن جانبا هاما جدا مـن جوانـب قـضية        - ٧٠
العنــــف برمتــــها هــــو حالــــة النــــساء املتــــأثرات بالــــصراع يف 

عانـت نـساء كـثريات هنـاك مـن العنـف            . خكارابا - ناغورين
اجلــسدي والنفــسي، ولكــن مــصري كــثري منــهن جمهــول بكــل     

لقد حاولت أذربيجـان مـرارا وتكـرارا احلـصول علـى            . بساطة
ــة فيمــا يتعلــق هبــؤالء ال    ــساء، املــساعدة مــن املنظمــات الدولي ن

 . طلبا لدعمهاوناشدت اللجنة
  

 .٥٥/١٢ُرفعت اجللسة الساعة 

 
  


