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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الرابعة واألربعون

      ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه /متوز ٢٠
 ضد املرأةالتمييز املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على     

  
 أذربيجان    

  
ها يف جلـستي  ) CEDAW/C/AZE/4(نظرت اللجنة يف تقرير أذربيجـان الـدوري الرابـع             - ١

ــودتني يف ٨٩٣و  ٨٩٢ ــه / متــوز٢٤، املعق ــئلة الــيت     . ٢٠٠٩يولي ــة القــضايا واألس وتــرد قائم
، أمـــا ردود حكومـــة أذربيجـــان فتـــرد يف  CEDAW/C/AZE/Q/4طرحتـــها اللجنـــة يف الوثيقـــة 

 .CEDAW/C/AZE/Q/4/Add.1الوثيقة 
  

 مقدمـة    

ــدوري ا        - ٢ ــا ال ــى تقريره ــة الطــرف عل ــديرها للدول ــة عــن تق ــرب اللجن ــعتع ــذي ،لراب  ال
استرشــدت فيــه باملبــادئ التوجيهيــة الــيت ســبق أن وضــعتها اللجنــة إلعــداد التقــارير، وراعــت    

 علــى الدولــة الطــرف  أيــضاوتــثين اللجنــة. للّجنــةالــصادرة عــن ااملالحظــات اخلتاميــة الــسابقة 
 الـدورة  ية على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملـا قبـل      طلتقدميها ردودها اخل  

وتالحـظ اللجنـة مـع      . وللعرض الشفوي والـردود الـشفوية علـى األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة               
يتـصل   التقدير املواد اإلعالمية اليت أعدهتا اللجنة احلكومية لشؤون األسرة واملرأة والطفـل فيمـا             

 . باملساواة بني اجلنسني وُوّزعت على أعضاء اللجنة

 برئاســة رئــيس اللجنــة ، رفيــع املــستوىاف إلرســاهلا وفـد وتـشيد اللجنــة بالدولــة الطــر   - ٣
ــل   ــرأة والطفـ ــرة واملـ ــشؤون األسـ ــة لـ ــم ،احلكوميـ ــسؤولني    ضـ ــوزراء ومـ ــواب الـ ــن نـ ــة مـ ثالثـ
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وتعـرب اللجنـة عـن ارتياحهـا للحـوار      . ومتخصصني من خمتلف الوزارات واملكاتب احلكوميـة   
 .  جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةالبّناء الذي

  
 جيابيةاجلوانب اإل    

 مــن ١ تعــديل الفقــرة ٢٠٠٨مــايو / أيــار١ترحــب اللجنــة بقبــول الدولــة الطــرف يف    - ٤
 .  من االتفاقية خبصوص موعد اجتماع اللجنة٢٠املادة 

 التفاقيـة   ،٢٠٠٩ينـاير   / يف كانون الثـاين    ،وتثين اللجنة على الدولة الطرف النضمامها       - ٥
 .ريحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيا

قـضايا األسـرة   املتعلقـة ب وترحب اللجنة باعتمـاد الدولـة الطـرف خطـة العمـل الوطنيـة                 - ٦
 . )٢٠١٢ إىل ٢٠٠٩من للفترة (واملرأة 

وترحـب اللجنـة بقيــام الدولـة الطـرف، بعــد نظـر اللجنـة يف التقريــر اجلـامع للتقريــرين          - ٧
لتاليـة الراميـة إىل مكافحـة العنـف         الدوريني الثاين والثالث، باعتمـاد اخلطـط والـربامج الوطنيـة ا           

  : العنف العائلي، واالجتار بالبشرهضد املرأة، مبا في

ــة أذربيجــانبرنــامج   )أ(   ــدميقراطي   مجهوري  ملكافحــة العنــف العــائلي يف اجملتمــع ال
 ؛)٢٠٠٧(

ــشروع   )ب(   ــف ضــد ا  ”م ــى العن ــضاء عل ــشرين  الق ــرن احلــادي والع ــرأة يف الق  “مل
 للتـصّدي للعنـف     للـسكان، لتعاون مع صندوق األمم املتحـدة        ُنفّذ با  الذي،  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(

 العائلي وحاالت الزواج املبكر؛ 

مكافحة العنف اجلنساين يف منطقـة جنـوب        ”اإلقليمي  األمم املتحدة   مشروع    )ج(  
  ؛)٢٠٠٨(“ القوقاز

 مــشروع القــضاء علــى العنــف اجلنــسي بــني املــشردين داخليــا والالجــئني،          )د(  
 ؛ )٢٠٠٨(

 ؛ )٢٠٠٩-٢٠٠٨ ( التوعية مبسألة العنف ضد املرأةمحلة  )هـ(  

 ؛ )٢٠٠٩-٢٠٠٧ (العنف واالجتار بالبشركافحة املتعلقة مبمحالت التوعية   )و(  

دى انتـــشار العنـــف ضـــد املـــرأة وجـــذوره املتعلقـــة مبـــالدراســـة االستقـــصائية   )ز(  
 . )٢٠٠٨ (وعواقبه
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 الـذي   ،ح النظـام القـضائي    وترحب اللجنة باملرسوم الرئاسي الذي صـدر بـشأن إصـال            - ٨
  . املرأة إىل العدالةجلوءتحّسن يف فرص قدر كبري من الأّدى إىل 

لحــد مــن الفقــر لبرنــامج الدولــة لتقــدير أن املرحلــة الثانيــة مــن  وتالحــظ اللجنــة مــع ا  - ٩
 .  حيتوي على عنصر جنساين مكتمل اجلوانب)٢٠١٥-٢٠٠٨(للتنمية املستدامة و

 ،ة العمــل اإلجيــايب الراميــة إىل التــصّدي لظــاهرة بطالــة النــساء  بــسياس ترحــبواللجنــة  - ١٠
اجة للحمايـة االجتماعيـة، وتالحـظ بـصفة خاصـة إدخـال نظـام للحـصص                 سيما اللوايت حب   وال

ت وأمهــات األســر الكــبرية، وكــذلك وايــستهدف أمهــات األطفــال الــصغار واألمهــات العزبــا
 . النساء الاليت يرعني أطفاال ذوي إعاقة

  
 اغل الرئيسية والتوصيات الشو    

يف حني تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطـرف بتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة بـشكل                     - ١١
اخلتامية املالحظات منهجي ومتواصل، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة يف هذه 

 الــدوري هــاتــستلزم أقــصى قــدر مــن اهتمــام الدولــة الطــرف مــن اآلن وحــىت تقــدمي تقرير 
وبناء على ذلك، تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التركيـز علـى هـذه اجملـاالت يف                    . املقبل

 بــاإلجراءات املتخــذة والنتــائج يف تقريرهــا الــدوري املقبــلتبلغهــا أنــشطتها التنفيذيــة وأن 
اخلتاميــة هــذه إىل مجيــع املالحظــات كمــا تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي . احملــرزة

  .تنفيذا تاما وإىل الربملان، وذلك هبدف كفالة تنفيذها سبةناالوزارات امل
  

 الربملان    

ام تـ يف حني تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة هي املسؤول األول عـن التنفيـذ ال                 - ١٢
اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وأهنا خاضعة للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإهنـا              

ميع أفرع احلكومـة، وتـدعو الدولـة الطـرف إىل تـشجيع             تشدد على أن االتفاقية ملزمة جل     
، وفقـا إلجراءاتـه، وحـسب االقتـضاء، فيمـا يتعلـق              على اختاذ اخلطوات الـضرورية     الربملان

بتنفيذ هذه املالحظات اخلتاميـة وعمليـة اإلبـالغ املقبلـة الـيت سـتقوم هبـا احلكومـة مبوجـب            
 .االتفاقية

  
 ختياريالتعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا اال    

الـدورات  تـوفري  للجهود املتواصلة اليت تبذهلا يف تقديرا تثين اللجنة على الدولة الطرف        - ١٣
ــة  ــاري    ألالتدريبي ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــضائي خبــصوص االتفاقي ــسلك الق وتالحــظ . عــضاء ال

اللجنــة، مــع ذلــك، أن أحكــام االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، وكــذلك التوصــيات العامــة  
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الفرديـة، قـد ال تكـون معروفـة علـى          الـشكاوى    فيما يتصل بالبالغـات و     عتمدةنة واآلراء امل  للّج
إنفاذ القـوانني، بـل ولـدى النـساء         لدى موظفي   حنو كاف يف مجيع أفرع احلكومة، مبا يف ذلك          

 . أنفسهن

ــة    - ١٤ ــة الدول ــشّجع اللجن ــة   الطــرف وت ــز املعرف ــى مواصــلة تعزي ــة والفهــم لعل التفاقي
ني اجلنسني من خالل الربامج التدريبية اليت ُتجرى بشأن االتفاقية وبروتوكوهلا           املساواة ب و

الـشكاوى  االختياري، وكذلك التوصيات العامة للّجنة واآلراء املعتمدة بشأن البالغات و         
سيما بالنسبة ألعضاء السلك القانوين ومسؤويل الشرطة وغريهم من مسؤويل   الفردية، ال 

وتوصـي اللجنـة    . هم املـسؤولون احلكوميـون، واألحـزاب الـسياسية        إنفاذ القوانني، مبـن فـي     
بتصميم وتنفيذ محالت توعيـة تـستهدف النـساء، مبـن فـيهن             بأن تقوم الدولة الطرف     أيضا  

الريفيات، من أجل تعزيز معرفتـهن بـاحلقوق املكفولـة هلـن مبوجـب االتفاقيـة وبروتوكوهلـا                  
  .وقهنممارسة حقاالختياري ومن مث تعزيز قدرهتن على 

  
  القوانني التمييزية    

تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير املعلومــات الــيت قــدمها رئــيس الوفــد ومفادهــا أن الربملــان    - ١٥
ــينظر يف  ــراء س ــديل إج ــه    لتع ــاء دورت ــرة أثن ــث مــن    الــيتقــانون األس ــع الثال ــيعقدها يف الرب  س

غـري أهنـا    .  عامـا للجنـسني    ١٨ليكـون   زواج  الـ  احلـد األدىن القـانوين لـسن         وحيـد ت ل ٢٠٠٩ عام
 عامـا  ١٧ بــ  قلقة بشأن اختالف احلـد األدىن لـسن الـزواج بـني املـرأة والرجـل، احملـدد                 تزال ال

  .لمرأةلبالنسبة 
لتوحيـد  وحتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف َسـّن تعـديل قـانون األسـرة                - ١٦

ن االتفاقيـة    مـ  ١٦ ، وفقا للمـادة    سنة ١٨وجعله  مرأة والرجل   للاحلد األدىن لسن الزواج     
 .للجنةالصادرة عن ا ٢١  رقموالتوصية العامة

  
 التدابري اخلاصة املؤقتة    

 قلــة لتعليــلاللجنــة حتــيط علمــا باألســباب التارخييــة الــيت قّدمتــها الدولــة الطــرف         و  - ١٧
  مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة        ٤  مـن املـادة    ١استخدامها للتدابري اخلاصة املؤقتـة وفقـا للفقـرة          

 مثلمـا   ،للجنة، وترحـب بتغـيري موقـف الدولـة الطـرف يف ذلـك الـصدد               الصادرة عن ا   ٢٥ رقم
ــني          ــساواة ب ــانون امل ــة يف ق ــدابري اخلاصــة املؤقت ــق الت ــشأن تطبي ــن إدراج حكــم حمــدد ب ــّين م يتب

اسـتخداما   ن الدولة الطرف مل تستخدم التـدابري اخلاصـة املؤقتـة        ألغري أن اللجنة قلقة     . اجلنسني
 بـني املـرأة والرجـل       الواقعيـة قواعد السياسة العامة للتعجيل بتحقيق املـساواة        كافيا كقاعدة من    

 حقوق املـرأة، وال سـيما فيمـا يتعلـق مبـشاركتها يف              إعمالتحسني  ليف مجيع جماالت االتفاقية و    
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حـظ اللجنـة عـدم وجـود فهـم واضـح       كمـا تال .  اختـاذ القـرارات  مناصـب  ويف  يالـسياس العمل  
 مـن  ١لتدابري اخلاصة املؤقتـة، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة         الدولة الطرف ملفهوم ا    يف

ــه يف التوصــية العامــة    ٤املــادة  ــة، ومثلمــا ورد شــرح مفــصل ل ــصادرة  ٢٥  رقــم مــن االتفاقي ال
 .للجنةا عن

 املناسـبني وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج لتعريف مجيـع املـوظفني          - ١٨
مــن االتفاقيــة  ٤ مــن املــادة ١  يف الفقــرة، حــسب مــا جــاءتــةمبفهــوم التــدابري اخلاصــة املؤق

 اللجنة بأن تتخـذ الدولـة الطـرف         وتوصي. للجنةالصادرة عن ا   ٢٥  رقم والتوصية العامة 
 املـرأة ممثَّلـة متثـيال ناقـصا         أشـكال خمتلفـة يف اجملـاالت الـيت تكـون فيهـا            بتدابري خاصة مؤقتة    

توصي كما  . لتعجيل بالنهوض باملرأة  لاجة  أن ختصص موارد إضافية عند احل     بحمرومة، و  أو
اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطـاق حكمهـا بـشأن تطبيـق التـدابري اخلاصـة املؤقتـة مـن                     

 . معاأجل تشجيع استخدامها يف القطاعني العام واخلاص
  

 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

ة األبويـة املتأصـلة الـيت تـضع املـرأة        تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء مواقف السلط         - ١٩
هتا يف األسرة واجملتمـع،     ارها ومسؤولي ادوأيف مرتبة أدىن، وإزاء القوالب النمطية القوية املتعلقة ب        

لــسبب اجلــذري لتخلــف وضــع املــرأة    أمــام تنفيــذ االتفاقيــة، وهــي ا عقبــة كــأداءالــيت تــشكل 
 . اجملاالتوغري ذلك مناحلياة السياسية وسوق العمل والتعليم  يف

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودهـا، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة،                  - ٢٠
إلحداث تغيري يف املواقف املقبولة على نطاق واسـع الـيت تـؤدي إىل وضـع املـرأة يف مرتبـة                     

ــة اخلاصــة   ــأدوار أدىن، ويف القوالــب النمطي وينبغــي أن تــشمل هــذه  . كــل مــن اجلنــسني ب
ت توعيـــة وتثقيـــف تـــستهدف قـــادة اجملتمعـــات احملليـــة واآلبـــاء واملعلمـــني   التـــدابري محـــال

ــا يف       ــا لاللتزامــات املنــصوص عليه ــان وغريهــم، وذلــك وفق ــات والفتي ــسؤولني والفتي وامل
وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تواصـل الدولـة الطـرف              . مـن االتفاقيـة   ) أ (٥ و) و (٢املادتني  

ملــرأة املواقــف املتعلقــة بــأدوار ا لتغــيرييج علــى التــرواجلمــاهريي تــشجيع وســائط اإلعــالم 
جيابيـة وغـري النمطيـة للنـساء،      التـرويج للـصور اإل  تـشمل ، بوسـائل   ومـسؤولياهتما  والرجل

 .املساواة بني اجلنسني بالنسبة إىل اجملتمع ككلوعلى التعريف بقيمة 
  

 العنف ضد املرأة    

لدولة الطرف للتوعية بالعنف ضـد املـرأة        تثين اللجنة على التدابري املختلفة اليت اختذهتا ا         - ٢١
املعلومات اليت قدمها رئيس الوفد ومفادهـا أن الربملـان          ، وحتيط علما ب   ومكافحته والقضاء عليه  
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الـيت سـيعقدها يف الربـع الثالـث         العنف العـائلي أثنـاء دورتـه        ب املتعلقسينظر يف مشروع القانون     
 طـول عمليـة اعتمـاد هـذا القـانون وإزاء            وال تـزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء         . ٢٠٠٩من عـام    

ــائلي          ــف الع ــك العن ــا يف ذل ــات يف أذربيجــان، مب ــساء والفتي ــف املرتكــب ضــد الن ــشار العن انت
أحيانـا   يبـدو أن اجملتمـع يـضفي     ألنـه ويساور اللجنة القلـق .  األخرىوأشكال االنتهاك اجلنسي  

 وألن هـذا     العقـاب  طابع الـشرعية علـى هـذا العنـف مـن خـالل ثقافـة الـصمت واإلفـالت مـن                    
كافيـة وشـبكة    مالجـئ   تـوافر   بـالقلق لعـدم     اللجنـة   كمـا تـشعر     . العنف يبـدو مقبـوال اجتماعيـا      

مـا زالـت قلقـة السـتناد        هـي   و. ضـحايا العنـف   شاملة ملراكز اإلحالة وإعادة التأهيـل مـن أجـل           
. رضـى التعريف االغتصاب يف القانون اجلنائي إىل اسـتعمال القـوة بـدال مـن اسـتناده إىل عـدم                    

يف احلــاالت الــيت وتأســف اللجنــة لعــدم وجــود معلومــات عــن اإلدانــات والعقوبــات الــصادرة  
اإلحصاءات املقدمة بـشأن مـدى وقـوع خمتلـف أشـكال العنـف              لنقص  ضد املرأة و  تشمل عنفا   
 .ضد املرأة

ــة الطــرف علــى التعجيــل باعتمــاد مــشروع القــانون املتعلــق       - ٢٢ ــة الدول وحتــث اللجن
. كفالة اشتماله على أحكام متـصلة بـالعنف اجلنـسي داخـل األسـرة             على  وبالعنف العائلي   

مكافحـة العنـف ضـد      الراميـة إىل    وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تواصـل جهودهـا              
توصــي بــأن تواصــل الدولــة الطــرف  هــي و. النــساء والفتيــات، وال ســيما العنــف العــائلي 

ع أشكال العنف ضد املرأة مـن خـالل         لتوعية العامة ملكافحة مجي   لتضطلع به من محالت      ما
 الطرف إىل ضـمان حـصول النـساء       تدعو الدولةَ هي  و. وسائط اإلعالم والربامج التعليمية   

 أوامر احلمايـة    مبا يف ذلك  والفتيات ضحايا العنف على وسائل فورية لالنتصاف واحلماية،         
 إتاحـة   واصـلة مبوتوصـي اللجنـة     . وتوافر عدد كاف مـن املالجـئ املالئمـة يف مجيـع املنـاطق             

ــة،        ــة القانوني ــشاء مراكــز املعون ــشمل إن ــف، بوســائل ت ــة لكــل ضــحايا العن ــة القانوني املعون
ــة ســيما وال ــاطق الريفي ــدريب   .  يف املن ــيم الت ــب تنظ ــا تطل ــسلك كم ــضاألعــضاء ال  ئي الق

واملــوظفني العمــوميني، وال ســيما مــوظفي إنفــاذ القــانون، ومقــدمي اخلــدمات الـــصحية         
تمعية، للتأكد من وعيهم جبميع أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات،            وموظفي التنمية اجمل  

وتـدعو  . وقدرهتم على تزويد الضحايا بالدعم املالئم الـذي يراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني               
 الداعيــة تكـرر توصـياهتا الـسابقة   هـي  و. اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تعـديل قانوهنـا اجلنـائي      

 هانتـشار مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيـ             ن  أن جتري الدولة الطرف حبوثـا بـشأ        إىل
  .وهادف شامل لنشاطكون أساسا ت وأسباهبا وعواقبها، ل،العنف العائلي
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  االجتار    
ــة ب   - ٢٣ ــة الطــرف   النطــاق الواســع مــن  بينمــا ترحــب اللجن ــدابري الــيت اســتحدثتها الدول الت
 الذي يقضي بأن حييـل      ٢٠٠٨أجل مكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك األمر الصادر عام            من

مجيــع مــوظفي إنفــاذ القــانون قــضايا االجتــار إىل وحــدة مكافحــة االجتــار، فــإن القلــق يــساورها 
الظاهرة وعـدم كفايـة التـدابري الراميـة إىل معاجلـة األسـباب الرئيـسية لالجتـار،             تزايد هذه   بشأن  

 القلـق يـساور اللجنـة       وفـضال عـن ذلـك، ال يـزال        .  اجملـاور  البلـد مـع   وال سيما يف سياق الرتاع      
قـد  وواجهها أولئك النسوة    تبشأن نقص أماكن إيواء الضحايا، وكذلك الوصمة اليت كثريا ما           

  . تعوق إعادة إدماجهن يف اجملتمع
جهودهـا الراميـة إىل كفالـة اإلنفـاذ         تواصـل   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن          - ٢٤

 خلطة العمل والتدابري األخرى اهلادفـة إىل   التام لتشريعات مكافحة االجتار والتنفيذ الكامل     
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف       . رصد وتقييم أثرها بانتظام   كفالة   و ،مكافحة االجتار بالبشر  

وفضال عن ذلك، . على أن تعمل بانتظام على التحقيق مع املتجرين وحماكمتهم ومعاقبتهم
فالة تأهيـل ضـحايا االجتـار       توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إىل ك         

 واتساقا مـع التوصـية الـسابقة      .  إنشاء مالجئ إضافية   تشمل بطرق   ،وإدماجهم االجتماعي 
لجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعاجل األسباب اجلذرية لالجتـار،            ال الصادرة عن 

  .  هلااستغالل املتجرينإمكانية لتقضي بذلك على 
  

  استغالل البغاء     
سف اللجنة حملدودية البيانـات الـواردة عـن نطـاق اسـتغالل بغـاء املـرأة، مبـا يف ذلـك                تأ  - ٢٥
ــا ــة إىل معاجلــة    م ــاجلهود الرامي ــق ب ــل يتعل ــاء،   العوام ــضية إىل البغ ــصادية املف ــة واالقت االجتماعي

  . وكذلك تدابري دعم النساء الراغبات يف ترك البغاء
 عـن اسـتغالل بغـاء املـرأة تكـون           وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى إجـراء حبـوث            - ٢٦
تطلب إىل الدولة الطرف أن تعزز التدابري الراميـة     هي  و. دفاهل شامل حمدد    لنشاط اأساس

تأهيـل  لإىل التـصدي للعوامـل الـيت تـدفع النـساء والفتيـات إىل البغـاء، وأن تـوفر خـدمات          
ــاجهن يف اجملتمــع، وأن تــس     ــاء وإعــادة إدم ــامالت يف البغ ــات الع ــساء والفتي ــساء الن اند الن

   .الراغبات يف ترك البغاء
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
بينمــا تالحــظ اللجنــة تنظــيم االجتماعــات واحللقــات الدراســية الراميــة إىل حتــسني           - ٢٧

مشاركة املرأة يف السياسة، فإن القلق يساورها من أن ذلك قد ال يكون كافيا إلحـداث تغـيري                  
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ــسملمــوس  ــاليت يتقــدمن  يف ن ــساء ال ــة يف عــام   يف االنتخاكمرشــحات بة الن ــة املقبل ــات البلدي ب
وال يــزال القلــق يــساور اللجنــة . ٢٠١٠ املقبلــة يف عــام ة الوطنيــيــةنتخابــات الربملانال وا٢٠٠٩
ــالغ   إزاء ــسياسية و  االخنفــاض الب ــاة ال ــاة ملــشاركة للمــرأة يف احلي ــها  احلي العامــة، وال ســيما متثيل

 هيئات صنع القـرارات، مبـا فيهـا الربملـان، واحلكومـة، والـسلك الدبلوماسـي،        الناقص بشدة يف  
وتأسـف اللجنـة   . واجملالس البلدية يف األقاليم واحملليات، واملستويات الرفيعة مـن سـلك القـضاء           

 زيــادة مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية واحليــاة مــن أجــلمؤقتــة خاصــة تــدابري لعــدم وجــود 
  .العامة
 اللجنــة إىل الدولــة الطـــرف أن تعــاجل األســباب الكامنــة وراء اخنفـــاض      وتطلــب   - ٢٨

تنفيــذ محــالت وطنيــة بمــشاركة املــرأة ومتثيلــها النــاقص يف احليــاة الــسياسية واحليــاة العامــة 
ــاطق      ــاة العامــة، وال ســيما يف املن ــاة الــسياسية واحلي ــرأة يف احلي ــة مــشاركة امل ــة بأمهي للتوعي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف استعمال تدابري خاصة مؤقتة وفقا . الريفية
تني عـن   الـصادر  ٢٣  و ٢٥  رقمي  من االتفاقية والتوصيتني العامتني    ٤ من املادة    ١للفقرة  

وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف أن تنشئ نقاطا مرجعية أو تزيـد احلـصص               . للجنةا
   .يف تطبيق تلك التدابري

  
  التعليم    

يف إمكانية حصول النساء والفتيات علـى التعلـيم،   امللحوظ بينما تنوه اللجنة بالتحسن     - ٢٩
لمـرأة ومـا حتـصل عليـه مـن فـرص            لاملـستويات التعليميـة     فإهنا تأسف لعدم وجـود ارتبـاط بـني          

ديا يـ قلق أن املرأة ال تزال حمـصورة يف مواضـيع التعلـيم املرتبطـة تقل              بوتالحظ اللجنة   . اقتصادية
 ،باإلناث، وأن متثيلها ناقص على صعد صنع القرارات يف جمال التعلـيم ويف الوسـط األكـادميي                

  .وظائف األساتذة وكبار احملاضرين والباحثني يف
أن تــشمل الــسياسة التعليميــة يف الدولــة الطــرف تــدابري هتــدف  بــ اللجنــة وتوصــي  - ٣٠
ــادين غــري        إىل ــدريب يف مي ــيم والت ــسعي يف جمــال التعل ــى ال ــساء عل ــات والن ــشجيع الفتي ت

. لحـصول علـى وظـائف يف جمـاالت مزدهـرة مـن االقتـصاد          لتقليدية، مما قد مينحهن فرصا      
 مـن   ١ تدابري خاصة مؤقتة، وفقـا للفقـرة         يف اختاذ الدولة الطرف   وتوصي اللجنة بأن تنظر     

 مناصــب صــنع القــرار جبميــع  مــن االتفاقيــة، مــن أجــل التعجيــل بتمثيــل املــرأة يف ٤املــادة 
مستويات التعليم، وزيادة عدد النساء الاليت جيرين دراسات يف مرحلة الدكتوراه والـاليت             

 جمــاالت  أعلــى مراتــب الوســط األكــادميي كباحثــات متخصــصات يف يــشغلن مناصــب يف
   . امليادين غري التقليديةتشمل
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  العمالة    
ترحــب اللجنــة باســتحداث تــدابري يف اســتراتيجية العمالــة بالدولــة الطــرف مــن أجــل      - ٣١

ولكن القلق ال يزال يساور اللجنة بشأن اسـتمرار         . تعزيز املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل      
ل، وارتفـاع معـدل بطالـة املـرأة، وتركـز          الفصل الرأسـي واألفقـي بـني اجلنـسني يف سـوق العمـ             

الرعاية الصحية والتعلـيم والقطـاع غـري    قطاعي مثل نسبيا، جر األنخفضة املقطاعات الاملرأة يف   
ــة مــن      وبينمــا. النظــامي ــة لتنظــيم العمــل يف املرحلــة الثاني ــة بتــوخي أشــكال مرن ترحــب اللجن

ــة   ــساورها   )٢٠١٥-٢٠٠٨(اســتراتيجية العمال ــق ي ــإن القل ــدابري نأل، ف ــة  الت ــي القائم ال تكف
 بوجــه هـا وتعـرب اللجنــة عـن قلق  . العائليــة واملهنيـة مـسؤولياهتا  التوفيــق بـني   لـتمكني املـرأة مـن   

يف صـناعات معينـة، ومـن عـدم         للغايـة   استمرار فجوة األجور، الـيت ال تـزال متـسعة            خاص من 
 ملبـدأ   ٢٠٠٦سني لعـام    امتثال األحكـام الـواردة يف قـانون العمـل ويف قـانون املـساواة بـني اجلنـ                  

  . من االتفاقية) د (١١ القيمة على النحو املبني يف املادة املتساويالعمل عن ة يف األجر ااملساو
وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودهـا الراميـة إىل القـضاء علـى العـزل                - ٣٢

اللجنـة إىل  وتطلـب  . كفالة تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل       إىل  املهين و 
 حبكـم الواقـع   ،كفالـة تكـافؤ الفـرص   لالدولة الطرف أن تواصل اختاذ تدابري خاصـة مؤقتـة         

وتوصي اللجنـة كـذلك باختـاذ وتنفيـذ تـدابري           .  للمرأة يف سوق العمل    ،على الصعد كافة  و
رعايـة األطفـال   خـدمات  العائلية واملهنية، مبـا يف ذلـك تـوفري        املسؤوليات  تتيح التوفيق بني    

تقاسم املهام املرتلية والعائلية على قدم املـساواة بـني املـرأة          التشجيع على    معقولة، و  بتكلفة
أن تعمـل الدولـة الطـرف دون تـأخري علـى أن يكـون قـانون        بتوصي اللجنة   كما  . والرجل

علـى  أن تطبـق    بـ  مـن االتفاقيـة، و     ١١العمل وقـانون املـساواة بـني اجلنـسني ممتـثلني للمـادة              
)  القيمـة  ساويالعمـل املتـ   عـن   ة يف األجـر     ااملساو(ساواة يف األجور    مبدأ امل النحو الواجب   

للجنـة واتفاقيـة املـساواة يف األجـور     الصادرة عـن ا  ١٣مبا يتماشى مع التوصية العامة رقم      
وتوصي اللجنة بإنشاء آلية للرصد مـن أجـل         ). ١٠٠االتفاقية رقم   (ملنظمة العمل الدولية    
  . القيمةساويالعمل املتعن جر ة يف األاكفالة إنفاذ مبدأ املساو

  
  الرعاية الصحية للمرأة     

علمـاً مبختلـف اجلهـود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف لتحـسني                حتـيط   اللجنـة   أن  يف حني     - ٣٣
 اعتمـاد االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة اإلجنابيـة           بوسـائل تـشمل   رعاية الصحة اإلجنابية للمـرأة،      

ــرة   ــسية للفت ــامج )٢٠١٥-٢٠٠٨(واجلن ــل    وبرن ــة صــحة األم والطف ــة حلماي -٢٠٠٦(الدول
، فإهنــا ال تــزال تــشعر بــالقلق إزاء عــدم كفايــة ســبل احلــصول علــى خــدمات الرعايــة  )٢٠١٠

 النــساء اللــوايت ال ســيما و، وخــدمات رعايــة الــصحة اإلجنابيــة للمــرأة.الــصحية العامــة املالئمــة
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وعلــى وجــه اخلــصوص،  . ئــاتيعــشن يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة، واملــشردات داخليــاً والالج  
 إزاء االرتفـاع الـشديد يف معـدل الوفيـات النفاسـية يف الدولـة الطـرف                  بـالغ يساور اللجنة قلـق     

 االخنفاض احلاد يف استخدام وسائل منع احلمل منذ أن علّق اجملتمـع             مما يزعج اللجنة  و. وتزايده
ن ارتفــاع يف ، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــ مــا كــان يقدمــه مــن إمــدادات٢٠٠٤يف عــام الــدويل 

   .معدل اإلجهاض، الذي يبدو أنه الوسيلة األكثر انتشارا لتنظيم األسرة يف الدولة الطرف
ــدابري املناســبة لتحــسني        - ٣٤ ــع الت ــة الطــرف مبواصــلة اختــاذ مجي ــة الدول وتوصــي اللجن

إمكانية حصول املرأة على الرعاية الصحية العامة، وعلى خدمات رعايـة الـصحة اإلجنابيـة       
تــدعو الدولــة الطــرف إىل إيــالء األولويــة خلفــض معــدالت الوفيــات   هــي و. صاخــبوجــه 

إنشاء مرافق لتقدمي خدمات التوليد املناسبة يعمل فيها موظفون طبيون مؤهلون، بالنفاسية 
علـى نطـاق واسـع      وتوصي اللجنـة بـأن ُيـروَّج        . توفري الرعاية قبل الوالدة جلميع النساء     بو

، وبـأن تـستهدف هـذه الـربامج الفتيـان           الـصحة اإلجنابيـة   ب علـق املتلتنظيم األسرة والتثقيف    
والفتيات، مع إيالء اهتمام خاص للوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

كما توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتنفيـذ تعهـدها             . اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية   
ــمن      ــل ضـ ــع احلمـ ــائل منـ ــن وسـ ــاملة مـ ــة شـ ــإدراج جمموعـ ــية  البـ ــة األساسـ ــة لقائمـ ألدويـ

   .الصحة وزارةب
  

   الفئات الضعيفة من النساء    
جبميـع التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتحـسني حالـة                ترحـب   اللجنـة   أن  يف حني     - ٣٥

الفئات الضعيفة من النساء، فإهنا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء حالـة الفتيـات والنـساء يف املنـاطق                      
 واحلــصول علــى ، كفايــة الفــرص املتاحــة أمــامهّن للجــوء إىل العدالــة الريفيــة مــن حيــث مــدى 

   . واخلدمات اجملتمعية، والتسهيالت االئتمانية، والتعليم،الرعاية الصحية
تعزيـز املـساواة    يف جمـال    جهودهـا   بـذل   الدولة الطرف   بأن تواصل   وتوصي اللجنة     - ٣٦

الدولــة أيــضا توصــي هــي و .يــةة الوطناإلمنائيــبــني اجلنــسني مــن خــالل خططهــا وسياســاهتا 
الطرف بتعديل القوالب النمطية القائمة ألدوار اجلنسني من خـالل إطـالق محـالت توعيـة                

تشجع و. تستهدف اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني واملعلمني واآلباء والفتيات والفتيان
كـل مـن    لـى    الطـرف علـى تعزيـز مـشاركة املـرأة الريفيـة يف صـنع القـرار ع                  الدولـة اللجنة  
 الدولـة الطـرف     إىلوتطلب اللجنة   .  احمللي واإلقليمي والوطين من خالل التدريب      الصعيد

أن تــدرج يف تقريرهــا املقبــل بيانــات مــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس، ومعلومــات عــن احلالــة 
 واألنـشطة املـدرة   ،عية للنساء الريفيات من مجيع األعمار يف جمـاالت ملكيـة األراضـي      واقال
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 والتعليم، وكذلك عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا الدولـة الطـرف يف             ،ة والصح ،للدخل
   .هذا الصدد، مبا يف ذلك ما حتقق من نتائج

وترحــب اللجنــة بالربنــامج احلكــومي لتحــسني أحــوال املعيــشة وزيــادة فــرص العمــل      - ٣٧
لعـائلي   ملكافحـة العنـف ا     ٢٠٠٧عـام   يا، كمـا ترّحـب بكـون برنـامج          لالجئني واملشردين داخل  

وترحـب اللجنـة   . ة من التدابري اليت تـستهدف الالجـئني واملـشردين داخليـا      كبرييشمل جمموعة   
كذلك باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلـق باخنفـاض معـدالت الفقـر يف أوسـاط           

ــا، وحتــّسن أحــواهلم املعيــشية، واخنفــاض نــسبة بطال    ، وذلــك نظــراً لتــوفري  تــهماملــشردين داخلي
ئف لالجئــات واملــشردات داخليـا وإعــادة توطينــهّن يف مـستوطنات جديــدة جمهــزة جتهيــزا   وظـا 
وتظل اللجنة قلقة ألن النساء والفتيات الالجئات واملشردات داخليـاً ال يـزلن يف حالـة                . كامال

حـصوهلن علـى التعلـيم      إمكانيـة   من الضعف والتهميش، ال سيما يف املناطق الريفية، من حيـث            
كما يـساورها   . ات الصحية، مبا يف ذلك الدعم النفسي واالجتماعي، والسكن        والعمل واخلدم 

ملـشردات داخليـا يف ختطـيط وتنفيـذ الـسياسات والـربامج الراميـة          ا مـشاركة     حمدودية القلق إزاء 
  .  التشاور معهّن يف هذا الصدد حمدوديةإىل تلبية احتياجاهتن، وكذلك إزاء

أن تواصـل الدولـة الطـرف تنفيـذ تـدابري حمـددة             وتكرر اللجنة توصـيتها الـسابقة بـ         - ٣٨
، وتتضمن جداول زمنيـة حمـددة،       الالجئات واملشردات داخلياً   تستهدف النساء والفتيات  

مـن  من أجل حتسني فرص حصوهلن على التعليم والعمـل واخلـدمات الـصحية والـسكن، و           
 توصـيات   امتـ توصي الدولة الطرف بأن تنفذ بـشكل        هي  و. رصد تنفيذ هذه التدابري   أجل  
 الدولــة إىلألمــني العــام املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــا الــيت يطلــب فيهــا اممثــل 

الطرف كفالة التشاور يف الوقت املناسب مع املشردين داخليا يف املرحلة املقبلة من تأهيل              
وسـيلة  كامـة   تاملراكز اجلماعية احلضرية، مع إيالء اهتمـام خـاص ملـشاركة املـرأة مـشاركة                

 الدولـة الطـرف أن ُتـدرج، ضـمن تقريرهـا الـدوري املقبـل،                إىلوتطلب اللجنـة     .كينهالتم
  . النتائج اليت حتققت يف جمال حتسني حالة هذه الفئات من النساء والفتيات

  
  العالقات األسرية     

 الزواج املبكـر والـزواج الـديين غـري املـسجل             حاالت قلق إزاء استمرار  اليساور اللجنة     - ٣٩
   . وإزاء نقص البيانات اإلحصائية يف هذا اجملالة الطرفيف الدول

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة تنفيــذ محــالت التوعيــة والعمــل مــع     - ٤٠
السلطات الدينية من أجل منع الزواج املبكر وكفالـة تـسجيل مجيـع الزجيـات علـى النحـو                   

طـرف يف تقريرهـا املقبـل       وتكرر اللجنـة توصـيتها الـسابقة بـأن تـدرج الدولـة ال              .الصحيح
 الــديين واج عامــاً وعــن الــز١٨ الفتيــات اللــوايت تقــلّ أعمــارهن عــن واجمعلومــات عــن ز
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 واالجتاهات السائدة فيها  هذه الزجياتالتقليدي يف أذربيجان، مبا يف ذلك مدى انتشار أو
  .على مر الزمن، ووضعها القانوين

  
  مجع البيانات وحتليلها    

صـندوق  مـن    مبـساعدة    ،بيانـات لل هـا هود الدولة الطرف لتحسني مجع    تعترف اللجنة جب    - ٤١
ن التقريـر معلومـات    العنف ضد املرأة، لكنـها تأسـف لتـضمُّ         ما خيص  في ،للسكاناألمم املتحدة   
   . بشأن حالة املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةوافيةإحصائية غري 

ذلـك  و النظام الذي تتبعه جلمـع البيانـات،         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز       - ٤٢
اســتخدام مؤشــرات قابلــة للقيـاس مــن أجــل تقيــيم االجتاهــات املتعلقــة  جبملـة وســائل منــها  

تـدعو  هـي  و. بوضع املرأة والتقدم احملرز حنو التحقيق الفعلي للمساواة بـني املـرأة والرجـل       
 يف جمـال  هـا جهودتطـوير  ل، حـسب االقتـضاء،    إىل التماس املساعدة الدولية  الدولة الطرف 

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل           . مجع البيانات وحتليلها  
املنـــاطق الريفيـــة وحـــسب  مـــصنفة حـــسب نـــوع اجلـــنس  ،بيانـــات وحتلـــيالت إحـــصائية

  .واحلضرية، ُتبني أثر التدابري املتعلقة بالسياسات والربامج وما حتقق من نتائج
  

   التقرير املقبلإعداد    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستمرة للتـشاور والتعـاون بـصورة             - ٤٣

وتوصي اللجنـة   . منتظمة مع املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية         
 مـشاورات مـستمرة ومنهجيـة مـع طائفـة عريـضة مـن               يفك الدولة الطـرف     شارأيضاً بأن ت  
 غري احلكومية النسائية بشأن مجيع املسائل املتصلة بتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني،           املنظمات

ــة      ــة املالحظــات اخلتامي ــق مبتابع ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــصادرة عــن ا مب ــدى إعــداد   ال ــة ول للجن
  .املقبلة التقارير

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني     

نفيـذ التزاماهتـا مبوجـب     بشكل تـام عنـد ت     حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم        - ٤٤
 املعتمدين يف املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة يف بـيجني                 إعالن ومنهاج عمل بيجني    االتفاقية

اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومـات عـن       ،  ١٩٩٥عام  
  .ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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  األهداف اإلمنائية لأللفية    
 تؤكد اللجنة أنه ال بد من التنفيـذ التـام والفعـال لالتفاقيـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة           - ٤٥

 الصريح ألحكام االتفاقية يف مجيـع       جليتدعو إىل إدماج منظور جنساين وإىل الت      هي  و. لأللفية
 اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تــضمِّن  

  .تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
  

  التصديق على معاهدات أخرى     
ــوه   - ٤٦ ــة تن ــة     إىل اللجن ــسان الدولي ــدول األطــراف إىل صــكوك حقــوق اإلن ــضمام ال أن ان

حريـات أساسـية يف مجيـع       مـن   نـسان و  اإليعزز متتـع املرأة مبا هلـا مـن حقـوق            )١(الرئيسية التسعة 
تنـضم   لجنة الدولة الطرف على التـصديق علـى املعاهـدة الـيت مل          ، تشجع ال  لذاو. جوانب احلياة 

  .إليها بعد، أي االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

  نشر املالحظات اخلتامية     
تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف الدولـة الطـرف، مـن            - ٤٧

ــراد الـــشعب،   ــانيون   أجـــل توعيـــة أفـ مبـــن فـــيهم املـــسؤولون احلكوميـــون والـــسياسيون والربملـ
ــة        ــيت اختــذت مــن أجــل كفال ــاخلطوات ال ــسان، ب ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن واملنظمــات الن
مساواة املرأة حبكم القانون وحبكم الواقع، وباخلطوات األخرى الـيت مـا زال يـتعني اختاذهـا يف                   

علـى نطـاق واسـع،    ن تواصـل نـشر االتفاقيـة       وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أ        . هذا الصدد 
بروتوكوهلـا االختيـاري     ، وكـذلك  النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان     بني املنظمات    ال سيما و

ــة         ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــة وإعــالن ومن ــة للجن والتوصــيات العام
اة بني اجلنسني والتنمية والـسالم      املساو: ٢٠٠٠املرأة عام   ” املعنونة   ،والعشرين للجمعية العامة  
  . “يف القرن احلادي والعشرين

  

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  

 علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء
لتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو   أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة ا 

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص     

  .اإلعاقة ذوي
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  متابعة املالحظات اخلتامية     
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم، يف غـضون سـنة واحـدة، معلومـات خطيـة                     - ٤٨

  . أعاله٢٢ و ١٦عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 
  

  املساعدة التقنية
توصي اللجنة بأن تستفيد الدولـة الطـرف مـن املـساعدة التقنيـة يف صـوغ وتنفيـذ                     - ٤٩

كما تدعو  .  ككل برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات الواردة أعاله وتنفيذ االتفاقية         
اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعزز تعاوهنا بقـدر أكـرب مـع الوكـاالت املتخصـصة والـربامج         

ملتحــدة، مبــا فيهــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم  التابعــة ملنظومــة األمــم ا
املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان        
ومنظمــة الــصحة العامليــة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان والــشعبة اإلحــصائية     

  .قتصادية واالجتماعيةوشعبة النهوض باملرأة يف إدارة الشؤون اال
  

   تاريخ إصدار التقرير املقبل    
ذه املالحظـات   هبـ للـشواغل املعـرب عنـها       الدولـة الطـرف     تطلب اللجنـة أن تـستجيب         - ٥٠

وتــدعو اللجنــة .  مــن االتفاقيــة١٨لمــادة وفقــا ل ، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري املقبــل،اخلتاميــة
  .٢٠١٣أغسطس /آب ٩الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها اخلامس حبلول 

  


