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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةسادسةالدورة ال
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل /نيسان ٢٢جنيف، 

مـن   ٥  السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *أذربيجان    

إىل عملية االستعراض    معنية  جهة ١٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان      . الدوري الشامل 

اقتراحات من جانـب      أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء     وال .١٧/١١٩ قراره   يف
قرار فيما يتصل بادعاءات      أو أي حكم   وال مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
ويـنص قـرار    .  اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصـلية دون تغـيري         مت قدر   كما التقرير،
 على أن خيصص، عند االقتضاء، فرع مستقل ملسامهات املؤسسة الوطنيـة            ١٦/٢١ املفوضية

حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التـام مببـادئ              
ة السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت       وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضي    . باريس

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة           -أوالً  
   ة بناء على التقيد التام مببادئ باريسموضوع االستعراض واملعتمد

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
أن أذربيجان انضمت إىل اتفاقيـة      ) أمينة املظامل (الحظت مفوضة حقوق اإلنسان       -١

 .)٢(وتعزيز تنّوع أشكال التعبري الثقايفاليونسكو حلماية 

ادة فعاليـة محايـة حقـوق       زيقد أُقّر ل    وطينٍ برنامج عملٍ أن  أمينة املظامل   وذكرت    -٢
اإلنسان واحلريات، وحتسني ثقافة اجملتمع القانونية، وتعزيز استدامة التدابري الرامية إىل حتسني            

 . )٣(األساس املعياري واحلماية القانونية

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

 احلكومية  نظمت أمينة املظامل نقاشات مشتركة مع السلطات العامة واملنظمات غري           -٣
جيب اختاذه    ما بشأن التوصيات املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق هبدف حتديد         

 .)٤(من تدابري ملعاجلة أوجه القصور املشار إليها يف التوصيات

 قوق اإلنسانحباملتعلِّقة تنفيذ االلتزامات الدولية   -جيم  

إىل خمصـصة   ئية الوطنية بزيارات مقّررة     اضطلعت أمانة املظامل باعتبارها اآللية الوقا       -٤
رصدت املرافق البديلة لرعاية األطفال قصد التحقيـق يف حـاالت             كما .أماكن االحتجاز 

 . )٥(العنف املمارس باألطفال

وأشارت أمينة املظامل إىل إنشاء جملس مشترك بني الوكاالت لتنفيذ قواعـد اآلليـة                -٥
برنـامج  "الحظت أن أهـداف       كما .االجتار بالبشر التوجيهية الوطنية فيما يتعلق بضحايا      

القـضاء علـى   : تتمثل فيما يلي  " القضاء على املشاكل االجتماعية املتسببة يف االجتار بالبشر       
اتية لتحسني معيشة ضحايا    والظروف امل وهتيئة  املشاكل االجتماعية املتسببة يف االجتار بالبشر،       

احلماية االجتماعية للفئات الضعيفة املّتجر هبا، مبن       االجتار بالبشر وضحاياه املمكنني، وضمان      
فيها اليتامى واألطفال املهّمشون واملراهقون واألشخاص الذين غادروا املـدارس الداخليـة            

 . )٦(سنحد البلوغهم لومرافق الرعاية البديلة 

. ٢٠١٠يونيـه   /يف حزيـران  " العنف املرتيل "والحظت أمينة املظامل اعتماد قانون        -٦
 . )٧( على العنف باألطفالمت بعض التوصيات بغية القضاء كلياًوقّد

قصد " ماية األطفال من العقاب البدين    حب"متعلِّق  وأعدت أمينة املظامل مشروع قانون        -٧
وينظم مشروع القانون مسألة القـضاء علـى        . تعزيز مكافحة العنف، وعرضته على الربملان     
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د الوضع القانوين لألطفال ضحايا العقاب البـدين        يف ذلك حتدي    مبا باألطفال،العقاب البدين   
 . )٨(ومحايتهم ومساعدهتم

 /منذ كـانون الثـاين    بدأت يف العمل     حمكمة إقليمية    ١٢أن  والحظت أمينة املظامل      -٨
هبـدف  يف أربعة أقاليم    وأنشئت حماكم إقليمية جديدة معنية باجلرائم اخلطرية        . ٢٠١١ يناير

 .محكمة، وأنشئت حماكم اقتصادية إدارية يف سـبعة أقـاليم         تبسيط اإلجراءات التطبيقية لل   
  مركـزاً  ١٦وعالوة على ذلك، أنشأت وزارة العدل       . )٩(ُعّزز نظام احملاكم العسكرية    كما

 لالستشارة القانونية هبدف تقدمي املساعدة القانونية اجملانية إىل الفئات الـسكانية ذات             إقليمياً
 . )١٠(على وجه اخلصوص الدخل املنخفض

وقالت إهنا  . التشهرييف حاالت   املسؤولية اجلنائية   عدم إقرار   وحثّت أمينة املظامل على       -٩
أجرت مشاورات مع ممثلي وسائط اإلعالم وخرباء خمتصني يف حقـوق وسـائط اإلعـالم               

بشأن مسأليت متديد واليتها ومسؤولياهتا اجلديـدة يف    وهيئات حكومية حائزة على معلومات      
 . )١١("ى املعلوماتاحلصول عل"جمال 

وأوصت أمينة املظامل بأن يقر الربملان زيادات منتظمة يف األجور الـشهرية الـدنيا                -١٠
واملعاشات والبدالت يف إطار توظيف األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصـة، مبـن فـيهم             
األشخاص املعوقون، وبأن يعزز احلماية االجتماعية لفئات السكان ذات الدخل املـنخفض،            

 . )١٢(عتمد تدابري للحد من الفقروأن ي

يلزم من التدابري حلماية الضمان االجتماعي للفئـات          ما واقترحت أمينة املظامل اختاذ     -١١
 واألشخاص ذوو اإلعاقة واألطفال املرضـى       الضعيفة، مبن فيها الالجئون واملشردون داخلياً     

 .)١٣(واليتامى واحملرومون من رعاية الوالدين واملسنون الوحيدون

ـ              -١٢  .اًوأشارت أمينة املظامل إىل اختاذ تدابري منتظمة لتسوية مشاكل املـشردين داخلي
 يف املدن واألقاليم، وافتتـاح      والحظت إنشاء مستوطنات جديدة لالجئني واملشردين داخلياً      
 . )١٤(مرافق تعليمية وطبية وثقافية جديدة ومرافق جديدة لالتصاالت

   املعنيةاجلهاتن مة مقّداملعلومات امل  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

 نطاق االلتزامات الدولية  -١  

 أن التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         ٤اعتربت الورقة املشتركة      -١٣
العقوبـة    أو والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة         
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املهينة، وتعيني أمينة املظامل باعتبارها اآللية الوقائية الوطنية، خطوتان           أو ةالالإنساني  أو القاسية
 .)١٥(إضافيتان مهمتان على درب تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

 بالتصديق على اتفاقية محاية مجيـع األشـخاص مـن           ٤وأوصت الورقة املشتركة      -١٤
 ١٥٥ ورقـم    ١٢٨ ورقـم    ١٠٢ة رقـم    االختفاء القسري واتفاقيات منظمة العمل الدولي     

 .)١٦(١٨٧ ورقم ١٨٤ ورقم

  أن أذربيجان حتظر استخدام األطفال يف أعمال القتـال         ٨وذكرت الورقة املشتركة      -١٥
يعين أهنـا     ما ،دون ذلك   أو لكنها تقتصر يف ذلك على األطفال البالغني سن اخلامسة عشرة         

ويف ذلـك إخـالل     يف هذه األعمال     عاماً ١٨ و ١٦بني    ما البالغنيتسمح بإشراك األطفال    
بالتزاماهتا مبوجب الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشـتراك األطفـال يف             

 . )١٧(املنازعات املسلحة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
قضاء األحداث ومشروع   متعلِّق ب  باعتماد مشروع قانون     ٤أوصت الورقة املشتركة      -١٦

 .)١٨(ظر العقاب البدين لألطفالحبمتعلِّق قانون 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
آلية قوية لتعزيز حقوق الطفل ومحايتـها    عدم وجود    إىل   ٤أشارت الورقة املشتركة      -١٧

ل قوق الطف حبوالتصدي النتهاكات حقوق الطفل وأوصت بإنشاء منصب أمني مظامل معين           
رصد إعمـال   مهمة   أن   ٤والحظت الورقة املشتركة    . )١٩(املظامل القائم لديوان   يكون تابعاً 

ـ     واعترب  .  تقع على عاتق أمينة املظامل     احلق يف احلصول على املعلومات     رباء العديـد مـن اخل
ودون تفويض فعلي للسلطة    دون   أن إثقال كاهل أمينة املظامل وزيادة عبء عملها          نيوبرملاني

ض العمل املتعلق حبماية حق احلصول على املعلومات        يقوِّمن شأنه أن    درات املؤسسة   توسيع ق 
 .)٢٠(وتعزيزه

 أن برنامج العمل الوطين املتعلق حبقوق اإلنسان سـاعد         ٤وذكرت الورقة املشتركة      -١٨
يف إذكاء الوعي بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والتصديق على االتفاقيـات األوروبيـة             

 ينّص علـى     أن الرئيس وقّع مرسوماً    ٤والحظت الورقة املشتركة    . قوق اإلنسان والدولية حل 
 وغايـات   أهدافاً ، ويتضمن ٢٠١١  عام اعتماد برامج عمل وطنية متعلقة حبقوق اإلنسان يف       

يف ذلك حتسني     مبا حمددة تتمثل يف تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان لبعض فئات السكان،          
 ؛ لتتوافق مع املعـايري الدوليـة      استغالل األطفال جنسياً  مبكافحة  قة  املتعلاجلنائية  التشريعات  

وحتسني التشريعات املتعلقة بالتشهري؛ ومحاية حقوق األشخاص احملتجزين رهـن الترحيـل؛            
 .)٢١(وصياغة مشروع قانون بشأن اهلجرة
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

 التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

تنفّذ   مل  أن قرارات هيئات املعاهدات املتعلقة بالتعذيب      ٥لورقة املشتركة   الحظت ا   -١٩
 .)٢٢( على اإلجراء الالزم لذلكالقانون احمللياشتمال  لعدم بعُد نظراً

  فني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةاملكلّالتعاون مع   -٢  

اليـات يف إطـار      بتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفـني بو       ٣أوصت الورقة املشتركة      -٢٠
سيما املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقـرر            اإلجراءات اخلاصة، ال  

تكـوين  واخلاص املعين حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع الـسلمي              
 . )٢٤( توصية مماثلة٤وقدمت الورقة املشتركة . )٢٣(اجلمعيات

  تزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االل  -جيم  

 املساواة وعدم التمييز  -١  

 يف وكاالت إنفاذ القـانون    العامالت  عدد النساء   أن   إىل   ٢أشارت الورقة املشتركة      -٢١
 عدم توظيف النـساء     ٢والحظت الورقة املشتركة    .  قليل جداً  فيها الشرطة والنيابة العامة    مبا

توجد امرأة واحـدة تـرأس     الوعالوة على ذلك، . جلماركيف مكاتب ا    أو يف شرطة املرور  
 .)٢٥(إدارة يف وزارة الضرائب

 خيّول األشخاص  وطبياً  قانونياً  بأن تضع أذربيجان نظاماً    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٢
 .)٢٦( هلويتهم اجلنسانيةمغايري اهلوية اجلنسانية تغيري أجسادهم وأوراقهم القانونية وفقاً

  د يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصهحق الفر  -٢  

 من  ١ميتثل املادة     ال  أن تعريف التعذيب يف القانون احمللي      ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٢٣
 .)٢٧(اتفاقية مناهضة التعذيب

. )٢٨(مشكلة التعذيب وسوء املعاملة تظل خطـرية      إن  وقالت هيومن رايتس ووتش       -٢٤
يف ادعاءات موثوق هبا مفادها بـأن حمتجـزين لـدى     والحظت عدم إجراء حتقيقات فعالة      

 الشرطة تعرضوا لسوء املعاملة، وذلك رغم التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل           
 . )٢٩("إنشاء نظام ملتابعة الشكاوى املتعلقة بادعاءات التعذيب" خبصوص ٢٠٠٩ لعام

وقوفني أثنـاء احتجاجـات     من النشطاء امل  اً  وذكرت منظمة العفو الدولية أن كثري       -٢٥
مارس / وبعدها، واحملتجزين عقب تفريق احتجاجات آذار      ٢٠١١أبريل  /مارس ونيسان /آذار

، اشتكوا سوء املعاملة عنـد اعتقـاهلم وإّبـان    ٢٠١٢أكتوبر /أبريل وتشرين األول /ونيسان
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وأوصـت  . )٣٠(ُتجر حىت اليوم حتقيقات فعالة يف أي من هذه االدعـاءات            ومل .احتجازهم
حتقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة يف ادعـاءات       فوراً  أذربيجان  جتري  نظمة العفو الدولية بأن     م

تعرض النشطاء احملتجزين للتعذيب ولغريه من ضروب سوء املعاملة، وأن تضمن حماكمة من             
 .)٣١(لاللتزامات الدولية وملعايري احملاكمة الرتيهةاً يثبت تورطهم يف هذه األعمال وفق

قلق إزاء املشاكل اليت يعانيها السجناء من قبيـل         ال عن   ٢الورقة املشتركة   وأعربت    -٢٦
 .)٣٢(التعذيب اجلسدي والذهين والفساد والرشوة

غـري أهنـا    .  بإنشاء جلنة عامة لرصد مصلحة السجون      ٤ورّحبت الورقة املشتركة      -٢٧
ة لوالية وزارة   يشمل سوى السجون التابع     ال ألن نطاق والية اللجنة العامة    القلق  أعربت عن   

وبناء عليه، تظل اللجنة غري خمّولة للوصول إىل مرافق االحتجاز رهن احملاكمة التابعة             . العدل
وأعربـت  . )٣٣(لوالية وزارة الشؤون الداخلية ومرافق االحتجاز التابعة لوزارة األمن الوطين         

 . )٣٤( عن قلق مماثل٥الورقة املشتركة 

 وعـادة . شي ظاهرة التحرش اجلنسي داخل األسر      تف ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٨
حتاول األسرة التستر على االغتصاب أما إذا كانت الضحية عزباء فقد يعـرض عليهـا                ما

واإلبالغ عن حالة اغتصاب يف جمتمع تالم فيه املرأة الضحية على تعرضها            . الزواج من اجلاين  
 بأن تدرج أذربيجان    ١ة املشتركة   وأوصت الورق . )٣٥(ومذالًاً  العتداء جنسي يعّد إجراء شاق    

املوافقة يف إطار   مبسألة  االغتصاب الزوجي يف التشريعات القائمة وتنظّم محالت لتوعية الناس          
يف جمـال   التـدريب    بأن تتيح أذربيجان     ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٦(العالقات اجلنسية 

ـ    يني كالقـضاة واملـوظفني   العنف املرتيل لفائدة موظفي الشرطة وغريهم من املهنـيني املعن
 . )٣٧(الطبيني

والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال أن قـانون               -٢٩
حيظره يف    ال أذربيجان حيظر العقاب البدين لألطفال يف النظام اجلنائي ورمبا يف املدرسة لكنه           

 . )٣٨(املرتل ويف أماكن الرعاية البديلة

ظر العقـاب البـدين     حبتوصية  أن أذربيجان قبلت ال   املبادرة العاملية   هذه  والحظت    -٣٠
 غري أن مشروع القـانون املتعلـق        ،٢٠٠٩  لعام املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل    

 وهكـذا . يعتمد بعدُ   ومل  قيد املناقشة  زال ماحبماية األطفال من مجيع أشكال العقاب البدين        
 كان احلال يف االستعراض الدوري الشامل       كما اب البدين يزال قانون أذربيجان جييز العق     ال

 . )٣٩(٢٠٠٩ لعام

يتصدى للعنـف األسـري   اً بأن تسن أذربيجان تشريع   ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣١
؛ اجلنـسية  وجرائم الكراهية حيال املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية         

رسه الشرطة من ابتزاز ومضايقات وعنف جتـاه هـؤالء          فيما متا جتري حتقيقات مناسبة    وأن  
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األشخاص وتعاقب املذنبني على النحو الواجب وتضع األطر اإلدارية والقانونية للقضاء على            
 .)٤٠(مثل هذه املمارسات

  اإلفالت من العقاب وسيادة القانونمسألة يف ذلك   مباإقامة العدل،  -٣  
تستثن نظام القـضاء      مل ألن ادعاءات الفساد  القلق   عن   ٤أعربت الورقة املشتركة      -٣٢

 عليه املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية واهليئات املدافعة عن حقوق اإلنسان            حتملالذي  
 . )٤١(بسبب تبعيته الشديدة للجهاز التنفيذيبشدة 

 جلعلـها أدعـى      بإصالح نظام إصالحيات األحداث    ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٣٣
يف ذلك حظر إيداع األطفال يف زنزانـات         مبا ،اءات الرقابية والتأديبية العامة   للخضوع لإلجر 

 بتعزيز حق الطفل يف اخلصوصية وحقـه يف االتـصال           ٤ وأوصت الورقة املشتركة     .فردية
 .)٤٢(بأسرته

إنشاء حماكم أحداث خمتـصة وتـدريب   : يلي  مبا اً أيض ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٣٤
املّدعني العامني وأفراد الشرطة املعنيني بقضايا األحداث واملكلفـني         املدافعني عن األحداث و   

سـيما    بقـضاء األحـداث ال     ةبالتحقيق فيها على املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلق       
 . )٤٣(األشكال اجملتمعية لبدائل االعتقال واالحتجاز واحلبس

 الواقع يف أيـة حالـة عنـف    حتقق يف  مل  أن السلطات  ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٣٥
تقدم املسؤولني عن هذه األفعال إىل القضاء، األمـر      ومل ٢٠٠٥  عام استهدف صحفيني منذ  

بفرصـة   استخدام العنف لتكميم أفواه املنتقدين    الذي خلق مناخاً يتمتع فيه الذين يرغبون يف         
ـ    ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٤(اإلفالت التام من العقاب    ان حتقيقـات    بأن جتري أذربيج

نزيهة وفّعالة يف مجيع حاالت اهلجوم والترهيب واملضايقات اليت يتعرض هلـا الـصحفيون              
 . )٤٥(واملدافعون عن حقوق اإلنسان، وأن حتاكم املذنبني

.  أن السلطات قّوضـت حقـوق احملاكمـة العادلـة          ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٣٦
ة القانونيـة إىل األشـخاص املالحقـني    واستهدفت السلطات احملامني الذين يقدمون املشور 

 ويف غالـب األحيـان،    . منهم من نقابة احملامني دون تربير     اً  ألسباب سياسية وطردت عدد   
. )٤٦(تستجيب حماكمات املتهمني السياسيني إىل املعايري الدولية املتعلقة باحملاكمة العادلـة           ال

 . )٤٧( عن قلق مماثل٩وأعربت الورقة املشتركة 

سـتماع إىل شـكاوى     االالعليـا    أن رفض احملكمة     ٩ الورقة املشتركة    والحظت  -٣٧
 ميثل أحد التحديات أمام     ،ينتمي إىل نقابة احملامني     ال مقدمة من حمام  االستئناف، عندما تكون    

املنتهكة حقـوقهم   ذوو الدخل املنخفض    يستطيع    وال .حصول املواطنني على حماكمة عادلة    
 .)٤٨(االستعانة مبحام
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 يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسريةاحلق   -٤  

 أن التشريع الوطين حيظر استخدام معلومات عن حيـاة          ٢الحظت الورقة املشتركة      -٣٨
األشخاص اخلاصة ونشرها دون موافقتهم، غري أن وسائط اإلعالم ومواقع إلكترونية تنتهك            

قق أذربيجان جبدية    بأن حت  ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٩(حق الكثريين منهم يف اخلصوصية    
عن هذه األعمـال    يف مجيع حاالت انتهاك حق الصحفيني يف اخلصوصية وتالحق املسؤولني           

 . )٥٠(املتورطني فيهاوحتاكم 

منتشر بني األسر اآلزرية،    " األسرةشرف  " أن مفهوم    ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٩
 مارسن اجلـنس قبـل      النساء ويضعف وضعهن يف حال    يؤدي إىل احلدِّ من حركة        ما وهو

 . )٥١(قّررن العيش مستقالت  أوالزواج

 إزاء حاالت الزواج الديين والزواج القـسري    القلق عن   ١وأعربت الورقة املشتركة      -٤٠
يف سن مبكرة أي قبل بلوغ سـن الـزواج          اً  داخل األسر املوّسعة حيث يعقد الزواج أحيان      

الزجيات  أن   ١الورقة املشتركة   بينت  و. )٥٢( سنة للذكور  ١٨ سنة لإلناث و   ١٧الرمسية وهي   
حترم فيها املرأة من أية إمكانيـة للمطالبـة           ما كثرياً الدينية اليت تقام قبل سن الزواج الرمسي      

 "زواج املتعـة "ومثة عادة . وجود أطفال لكفالتهم  أووفاة الزوج  أويف حال الطالقحبقوقها  
ركه السلطات الدينية وقد يتزامن مـع       ، وهو عبارة عن زواج مؤقت تبا      الذي ُيمارس تقليدياً  
 . )٥٣(مع امرأة أخرىاً زواج مسّجل رمسي

 أن الرجال حيظون بقيمة أكرب من النساء داخل اجملتمـع  ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤١
أسر كثرية  وبذلك تقّرر   . االنتماء العرقي واسم األسرة ينتقالن عن طريق الرجل       اآلزري ألن   

بأن تنفذ أذربيجان عقوبات صـارمة يف        ١أوصت الورقة املشتركة    و. إجهاض اجلنني األنثى  
االنتقائيـة حبـسب جـنس    حق املوظفني الطبيني الذين يشاركون يف عمليات اإلجهـاض     

 . )٥٤(اجلنني

 حرية التنقل   -٥  

 أن املرضى احملتاجني إىل غسيل كلوي جيـربون علـى           ٢الحظت الورقة املشتركة      -٤٢
حيّد من حقهم يف التنقل إىل مناطق   ما، وهوفيات املسجلني فيها  إجراء الفحوصات يف املستش   

 . )٥٥(لزيارة أقارهبم  أولراحةلأخرى 

وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واحلق يف املشاركة يف         املعتقد،    أو حرية الدين   -٦  
 احلياة العامة والسياسية

قانونية وعقوبات صـارمة يف     اً  فتئت تفرض قيود    ما  أن أذربيجان  ١٨ذكر املنتدى     -٤٣
 . )٥٦(توضع سراً  مااًغالبوهي القيود اليت املعتقد،   أوحال ممارسة حرية الدين
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والحظت هيومن رايتس ووتش أن أذربيجان قبلت توصية االسـتعراض الـدوري              -٤٤
 إضافية متثلت يف التعـديالت    اً  ، غري أهنا فرضت قيود    )٥٧(السابق املتعلقة باحلق يف حرية الدين     

 اليت شّددت القيود على مجيـع األنـشطة الدينيـة،           ٢٠١١  وعام ٢٠٠٩  لعام الدستورية
الغرامات املفروضة علـى    وزادت زيادة كبرية يف     ألزمت مجيع الطوائف الدينية بالتسجيل       إذ

اً الدينية بأن تلتمس ترخيـص    كل اجلماعات   من ميارس أنشطة دينية غري مرّخص هلا وألزمت         
وتواصل السلطات يف أذربيجان شن محالهتا غري املربرة من أجل إغالق           جتمع؛  إقامة أي   قبل  

 . )٥٨(شىت دور العبادة وتغرمي أعضاء اجلماعات اليت تشرف على تلك الدور

اللجنة ( أن اللجنة احلكومية املعنية بالعمل مع املنظمات الدينية          ١٨والحظ املنتدى     -٤٥
ديين، وترصد عن   مصنف  استريادها من كل     و أ حتدد عدد النسخ اليت ميكن طبعها     ) احلكومية

كثب حمتويات حمالت بيع املؤلفات الدينية، وحتتفظ بقائمة املؤلفات الدينية احملظورة املمنوع            
إلزامية احلصول على الترخيص الذي تفرضه اللجنة احلكومية         أن   ١٨والحظ املنتدى   . نشرها

وقالت الرابطة األوروبية لشهود يهـوه      . )٥٩(على حنو موّحد يف مجيع أحناء البالد      غري مطبَّق   
 ٢٠١٠مـارس  /املسيحيني إن اللجنة احلكومية غّرمت مثانية أعضاء من شهود يهوه منذ آذار        

 . )٦٠(بسبب توزيعهم مؤلفات دينية

بعض الطوائـف   ، بالنسبة ل  شرط إعادة التسجيل اإلجباري   أن   ١٨والحظ املنتدى     -٤٦
 أن حمكمة باكو أّيدت قـرار اللجنـة   ١٨ والحظ املنتدى .، هو مبثابة إلغاء لتسجيلها الدينية

لعدم ) Baku Greater Grace Protestant Church(الربوتستانتية باكو احلكومية بإغالق كنيسة 
وذكرت الرابطة األوروبيـة لـشهود يهـوه     . )٦١(استيفائها شرط إعادة التسجيل اإلجباري    

 طلب إعادة التسجيل لكـن    ٢٠٠٩نوفمرب  /املسيحيني أن شهود يهوه قدموا يف تشرين الثاين       
وقد طعنوا  . بأهنا رفضت طلبهم ألسباب فنية    فرباير  /شباطهناية  يف  أخطرهتم  احلكومية  اللجنة  

، ٢٠١٢فرباير / شباط١ويف . أمام إحدى احملاكم يف قرار رفض طلب إعادة تسجيل طائفتهم     
ت بذلك منح طائفة شهود يهوه      أّيدت احملكمة العليا ألذربيجان قرار احملكمة العادية، ورفض       

 . )٦٢(صفة قانونية كاملة

املعتقد بالرغم من القيود احلكومية قد        أو  بأن ممارسة حرية الدين    ١٨وأفاد املنتدى     -٤٧
والطوائف غري  . شديدةيعرض منظمي األنشطة الدينية والعقائدية واملشاركني فيها لعقوبات         

طوائف املسلمة غري التابعة جمللس مسلمي القوقاز     مجيع ال : املسجلة اليت قد تواجه عقوبات هي     
فيها طائفـة املعمـدانيني     مبا،٢٠٠٩  عام؛ ومجيع الطوائف غري املسّجلة يف املدعوم حكومياً 

 .)٦٣(وطائفة السبتيني وطائفة شهود يهوه

 أن احلمالت تشن يف الغالب على طوائف مثل شـهود يهـوه             ١٨والحظ املنتدى     -٤٨
وإىل جانب منع الطوائف الدينيـة مـن عقـد          . ء أعمال سعيد النورسي   وقّراوالربوتستانت  

 . )٦٤(سيما املساجد السّنية اجتماعاهتا، أُغلقت دور العبادة، ال
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يوجد بديل له يف اخلدمة املدنية        وال  إن التجنيد العسكري إلزامي    ١٨وقال املنتدى     -٤٩
وإذ . )٦٥( اخلدمـة العـسكرية  إىل أن القانون الديين حيظر االستنكاف الضمريي مـن     اً  مشري

تالحظ الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني أن الدستور ينص على خدمة بديلة للخدمة             
متنعهم قناعاهتم تضايق وتضطهد وتسجن األفراد الذين تزال   ال قالت إن أذربيجان   ،العسكرية

ـ  . )٦٦(الدينية الراسخة من االخنراط يف اخلدمة العسكرية        أن  ٨ة املـشتركة    والحظت الورق
خدمة مدنيـة   إتاحة  السلطات وعدت بسّن قانون لتنفيذ احلكم الدستوري الذي ينص على           

 . )٦٧(تف بوعدها حىت اآلن  ملمن اخلدمة العسكرية غري أهنااً بديلة للمستنكفني ضمريي

 إىل تردي وضع حرية التعبري يف أذربيجـان اليـوم إذ            ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٥٠
دوامة العنف بالصحفيني واملدّونني والكّتـاب والناشـطني الـسياسيني واملـدنيني            تتواصل  

. مـن العقـاب  مقتريف أعمال العنف هـذه  واملدافعني عن حقوق اإلنسان ويتواصل إفالت    
ت السلطات تضغط على الصحفيني واملدّونني والكّتـاب والناشـطني الـسياسيني            فتئ ماو

وتـسجن  . ان وتتحرش هبـم وتتـدخل يف شـؤوهنم        واملدنيني واملدافعني عن حقوق اإلنس    
الورقـات  اً  أبرزت ذلك أيـض     كما ،منهمانتقاماً    أو منتقديها بتهم ملفّقة أحياناً    السلطات
 ٢٠١١  عـام   أن احتجاجات ربيـع    ٣وذكرت الورقة املشتركة    . )٦٨(٧ و ٣ و ٢املشتركة  

تشمل مشكوك فيها،   تهم  يف اجملتمع املدين ويف اجملال السياسي ب      اً   ناشط ١٧أفضت إىل إدانة    
 .)٦٩(احليازة غري املشروعة للمخدرات واهلروب من اخلدمة العسكرية

 ٢٠١٠  عامإىل توصيته املقدمة يفجمللس أوروبا التابع مفوض حقوق اإلنسان وأشار   -٥١
االنتقائيـة    أو بشأن إهناء املمارسات املتمثلة يف اللجوء إىل املالحقة اجلنائيـة غـري املـربرة             

عتقال املرشحني الربملانيني   ممارسة معمول هبا ال   التهم  وذكر أن تلفيق    . املنتقدين  أو نيللصحفي
 . )٧٠(والصحفيني وأعضاء اجلماعات الشبابية وإسكاهتم

اضـطرت  من وسائط اإلعالم املستقلة     كبرياً   اًعددأن  منظمة العفو الدولية    وذكرت    -٥٢
. ئات األجنبية من البث عرب املوجات الوطنية      فرض قوانني متنع اهلي   إىل تقليص أنشطتها نتيجة ل    

على شبكة اإلنترنـت ويف املنتـديات       الذين تطاردهم   معارضيها  قمع  وشرعت احلكومة يف    
. وتعرض ناشطون شباب ومدونون ملضايقات وسجنوا بتهم ملفقة       . )٧١(اإلعالمية االجتماعية 

 . )٧٢( عن قلق مماثل٥وأعربت هيومن رايتس ووتش والورقة املشتركة 

 أن اإلجراءات احلكومية الردعية تستهدف على وجـه         ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٥٣
الـدعوة إىل     أو اخلصوص األشخاص الذين يستعملون شبكة اإلنترنت إلبـداء انتقـاداهتم         

عمليـات تعطيـل املواقـع      أنه كانت هنـاك      إىل   ٧وأشارت الورقة املشتركة    . االحتجاج
لرفع   أو يوجد مع ذلك إجراء واضح للطعن يف هذه القرارات          ال وأنه ،اإللكترونية ومهامجتها 

وعلى امتداد السنوات الثالث األخرية، ُعطّلت املواقع اإللكترونية ملؤسسات إعالمية          . دعاوى
 واخلدمة اآلزريـة لراديـو   "Yeni Musavat" وصحيفة "Azadliq"تنتقد احلكومة مثل صحيفة  

 . )٧٣(مليات هجومية سيربانيةراديو احلرية، وتعرضت لع/أوروبا احلرة
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 يفتقـر إىل    اجمللس الوطين للتلفزيـون والراديـو      أن   ٧والحظت الورقة املشتركة      -٥٤
 . )٧٤(االستقاللية

أن أذربيجان قبلت توصية االستعراض الدوري الشامل        ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٥٥
 لوحـده   ٢٠١١  عـام  السابق املتعلقة باحلق يف حرية التعبري، بيد أن السلطات مارست يف          

كان املنتقدون السياسيون     ما وغالباً. وحملياًاً  أجنبياً   صحفي ٥٠يقل عن    ال  ما مضايقات على 
دافعون عن حقوق اإلنـسان يـسجنون       والناشطون يف اإلعالم االجتماعي والصحفيون وامل     

الترهيـب  من  سنوات  استمرار   أن   ٦وأكدت الورقة املشتركة    . )٧٦(بسبب التعبري عن آرائهم   
 ٢٠١٢  عام يف ذلك قبل تنظيم املسابقة الغنائية أوروفزيون يف باكو يف           مبا ،والتضييق العنيف 

 . )٧٧(ليت يصعب التحول عنها، أدت إىل تفشي ثقافة الرقابة الذاتية اوأثناء تنظيمها وبعدها

املبـادرة إىل إطـالق   ) ١: (يلي  مبا بأن تقوم أذربيجان٦وأوصت الورقة املشتركة     -٥٦
ووقـف اسـتهداف    ) ٢(سراح املسجونني بسبب ممارسة حقهم يف التعبري عـن الـرأي؛            

والكف عن استخدام التهم    ) ٣(األشخاص الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري عن الرأي؛          
مللفقة كوسيلة العتقال الصحفيني واملـدّونني والكّتـاب الـذين ميارسـون حريتـهم يف               ا

التحقيق جبدية يف مجيع أعمال العنف املرتكبة ضـد الـصحفيني ومالحقـة             و )٤( التعبري؛
إجراء حوار بّناء مع النقابات واجلماعات احملليـة        و) ٦(إلغاء جترمي التشهري؛    و) ٥( املذنبني؛

 عن الرأي بشأن مسألة حرية التعـبري وحريـة النـشر وحريـة اسـتخدام                املعنية بالتعبري 
 . )٧٨(اإلنترنت

ت حتتفظ بالتشريع الذي ينص على زال ما أن أذربيجان ٦والحظت الورقة املشتركة     -٥٧
، بينما الحظت هيومن رايتس ووتش أهنا قبلت توصية االستعراض الدوري           )٧٩(جترمي التشهري 

على حنو مينع حاالت اإلبـالغ      "بكفالة عدم استخدام قانون التشهري      الشامل السابق املتعلقة    
ـ     ال  أن القانون اجلنائي   ٧وذكرت الورقة املشتركة    ". الصادقة واملهنية  اً يزال يتضمن أحكام

على حرية التعبري ويساهم يف انتـشار الرقابـة الذاتيـة يف            اً  يؤثر سلب   ما بشأن التشهري وهو  
 بإلغاء جترمي التشهري من خالل حذف مواد القـانون          ٤شتركة  وأوصت الورقة امل  . )٨٠(البلد

 . )٨١(اجلنائي ذات الصلة

 أن التشريعات اليت حتكم منظمات اجملتمـع املـدين يف           ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥٨
 ٢٠١١  عام وقالت إن احلكومة اعتمدت يف    . عديدة غري مربرة  اً  أذربيجان تفرض عليها قيود   

 سلسلة من التعديالت القانونية اليت هتدد       ٢٠٠٩  عام هنا اعتمدت يف  لوائح تنظيمية جديدة وإ   
وبإمكان وزارة العدل حلّ منظمة من منظمات اجملتمع املدين بعـد           . حرية تكوين اجلمعيات  
وجيب تسجيل اهلبات املالية لدى السلطات يف إطار زمين         . واحد  عام توجيه إنذارين إليها يف   

ع منظمات اجملتمع املدين الدولية لقيود إضافية مثل شرط         وختض. غري واقعي أقصاه شهر واحد    
ومهـا  " الدعايـة الدينيـة والـسياسية   "وعدم االخنراط يف  " القيم األخالقية الوطنية  "احترام  

 . )٨٢("يوضع هلما تعريف  ملمصطلحان
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وذكرت منظمة العفو الدولية أن املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقـوق               -٥٩
 ُتمنع مـن التـسجيل    مااًإلصالح الدميقراطي تواجه ضغوطات ومضايقات وغالب  اإلنسان وا 

مـارس  / آذار٤بتـاريخ    ،وعلى سبيل املثال، طردت السلطات    . تتعرض لإلغالق تعسفياً   أو
دون أن تقدم أي تربير رمسي     يف غاجنا   ثالث منظمات غري حكومية حملية من مقراهتا        ،  ٢٠١١

وين واضح، وهذه املنظمات هي مركز الدراسات الدميقراطية        تدعمه بسند قان    أو هلذا اإلجراء 
 . )٨٣(ورصد االنتخابات واجلمعية العامة دميوس ومركز غاجنا اإلقليمي للمعلومات

 أن أذربيجان تفرض على املنظمات غـري احلكوميـة          ٩والحظت الورقة املشتركة      -٦٠
وأوصـت الورقـة    . )٨٤(إجراءات تسجيل جمحفة يترتب عليها يف الغالب رفض تـسجيلها         

 بأن تتخذ أذربيجان مجيع اخلطوات الالزمة اليت تكفل للمنظمات العاملـة مـع              ١املشتركة  
إمكانية التسجيل والعمل يف    اجلنسية  املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية        

 . )٨٥(إطار القانون

لقيود على احلـق يف حريـة       وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تشديد ا          -٦١
 بتجرمي االحتجاجات السلمية املناهضة هلا من       فعلياًالتجمع السلمي مشرية إىل قيام احلكومة       

 .)٨٦(خالل حظر املظاهرات وسجن منظميها واملشاركني فيها

 مـن  ٢٠١١عـام  / أن االحتجاجات تتواصل منذ آذار   ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٦٢
 قبيل تنظيم مـسابقة     ت اشتدّ حدهتا قد  احلريات السياسية، وأن     أجل احلصول على املزيد من    

رافعـني   ،ناشطون ومواطنون منشغلون باألوضاعوسعى . ٢٠١٢مايو  /األوروفزيون يف أيار  
 إىل تسليط الضوء على اإلجراءات الصارمة الـيت تقيـد           ،"غّن من أجل الدميقراطية   "شعار  

وتعّرض متظاهرون كثريون   . بشراسة وعنف تصّدت هلم السلطات    وقد   ،احلريات الدميقراطية 
ذلك إىل  أشار    كما للضرب ومضايقات قضائية بسبب ممارسة حقهم يف املعارضة الدميقراطية        

 . )٨٧(٩جمللس أوروبا والورقة املشتركة التابع  مفوض حقوق اإلنسان أيضاً

  الـصحفيني مناخ القمع السائد منذ أمد طويل ضد وقالت هيومن رايتس ووتش إن        -٦٣
قد حتّول إىل عداء مستحكم،     املستقلني والناشطني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان        

املظاهرات بتفريق  التجمع  حرية  تقويض  بسياسي و احلبس كأداة للقمع ال   السلطات إىل   بلجوء  
 أنه على الرغم    ٩وذكرت الورقة املشتركة    . )٨٨(غالب األحيان العنف يف   باستخدام  السلمية،  
تعزيز احترام احلق يف التجمع السلمي واحلق       " بشأن   ٢٠٠٩  عام  التوصية املقدمة يف   من قبول 

. اً فإن استخدام القوة ضد املتظاهرين السلميني يكاد يكون إجراء منهجي          )٨٩("يف تنفيذه فعلياً  
تتساهل السلطات مع تنظيم أي شكل من أشكال التجمع وفّرقتها بالقوة واحتجـزت               ومل

 . )٩٠(عات طويلة قبل إطالق سراحهماملشاركني فيها سا

والحظت منظمة العفو الدولية تواصل حظر االحتجاجات العامة يف وسط بـاكو              -٦٤
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن حظر        . وإفراط الشرطة بانتظام يف استخدام القوة     
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لمي عن آرائهم   احملتجني فرصة التعبري الس   حيرم  التجمع يف أي مكان وسط باكو دون تربيره         
 .)٩١(مكشوف وجيّرم احلق يف التجمع السلمي  عاميف مكان

 أن احلكومة استطاعت أن تثين املواطنني عن املـشاركة          ٩وذكرت الورقة املشتركة      -٦٥
 نقـاش أقفلت الباب أمـام أي      وبشكل جدي يف العمليات السياسية وعمليات صنع القرار         

املـشاكل    أو أوسـع مثـل االنتخابـات     اً  عاماً  محقيقي بشأن املسائل اليت تثري اهتما      عام
 .)٩٢(مسألة الشفافية يف إنفاق إيرادات النفط والغاز  أواالجتماعية

 أن جملس أوروبا خلص إىل أن االنتخابات البلدية اليت          ٥والحظت الورقة املشتركة      -٦٦
جان ضعف الدميقراطية احمللية يف أذربي    عن  كشفت   "٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  جرت  

 . )٩٣("غياب املنافسة بني األحزاب السياسية"و" ووكاالت احلكم الذايت احمللية

 اتيةواحلق يف العمل واحلق يف ظروف عمل عادلة وم  -٧  

يشغلن أغلبية الوظائف متدنية األجور   ما غالباً أن النساء    ٤الحظت الورقة املشتركة      -٦٧
تتـيح ظـروف    وظـائف   وجـود   إىل عـدم    باألساس  للنساء ُيعزى   وأن نقص الوظائف    

 .)٩٤(مرنة عمل

ضمان املساواة  " بشأن   ٢٠٠٦  عام قلق ألن قانون  ال عن   ١وأعربت الورقة املشتركة      -٦٨
ألن طريقة تطبيقه غري مالئمة وغري واضحة وألن        حيمي من التحرش اجلنسي       ال "بني اجلنسني 
 .)٩٥(علم له بوجوده  الالرأي العام

  ويف مستوى معيشة الئقاحلق يف الضمان االجتماعي  -٨  

آلية رمسية لتحديـد األشـخاص    نتيجة لعدم وجودأنه  ٢الحظت الورقة املشتركة    -٦٩
مصادقة عقود تقتضي     أو عقد عمل توقيع  وثائق  ميلكون    ال يستطيع الذين   ال ،عدميي اجلنسية 

 . )٩٦(اشحقهم يف املع  أوممارسة حقهم يف املساعدة الطبية والقانونيةيستطيعون   وال،املوثق

 يف تنفيـذ    ٢٠٠٨  عـام  وذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات شرعت منذ         -٧٠
برنامج التجديد احلضري يف باكو، وأهنا انتهكت القانون يف أثناء ذلك إذ انتزعـت مئـات                

الوسـطى  الطبقـة   اليت تسكنها   األحياء  ودمرهتا، سيما الشقق واملنازل الواقعة يف        املمتلكات
وختللت هذه العملية انتهاكات قانونية سافرة      . رق ومباين سكنية راقية   قصد إنشاء حدائق وط   

عدم إسنادها بقرار قضائي، وتعمد إمهال صحة       أو عديدة مشلت عدم اإلخطار بانتزاع امللكية     
الورقة والحظت  . )٩٧(وسالمة املطرودين من مساكنهم، وعدم تقدمي تعويضات عادلة إليهم        

 ٢٠١١أغسطس  /بىن مؤسسة السالم والدميقراطية يف آب      أن السلطات دّمرت م    ٩املشتركة  
 .)٩٨(رغم صدور قرار قضائي مينع تدمري املبىن
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 أن سكان املقاطعات اليت تفتقر إىل شبكة مياه مركزية          ٢ املشتركة    الورقة وذكرت  -٧١
ختـضع    ال مضطرون إىل جلب املاء العذب من اآلبار وجماري الري واألهنار والبحريات اليت           

 . )٩٩(جلة بيئيةألي معا

 احلق يف الصحة  -٩  

زيادة اإلنفاق احلقيقي على    : يلي  مبا  بأن تقوم أذربيجان   ٤املشتركة  الورقة  أوصت    -٧٢
رواتب املوظفني الطبيني؛ وحتفيز األطباء على مزاولة       زيادة  يف ذلك     مبا نظام الرعاية الصحية،  

أقـل   زانية قطاع الرعاية الصحية   والحظ جملس أوروبا أن مي    . )١٠٠(عملهم يف املناطق الريفية   
 . )١٠١(هي عليه يف سائر البلدان األوروبية  ممابكثري

يتمتعن حبقّهن الكامل يف الـصحة        ال  أن أغلبية النساء   ١والحظت الورقة املشتركة      -٧٣
 .اًواملـسائل اجلنـسية خـصوص     اً  اجلنسية وينقصهن الوعي واملعرفة باملسائل الصحية عموم      

 ٢٠١٥-٢٠٠٨ إعداد استراتيجية وطنية بشأن الصحة اإلجنابية لفترة         وشرعت أذربيجان يف  
صحة األمهات واملواليد اجلدد؛ واالختيـارات اإلجنابيـة؛        : تراعي األولويات اخلمس التالية   
فيها فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز؛ والـصحة           مبا ،وأشكال العدوى املنقولة جنسياً   
 .)١٠٢(اين واالستغالل اجلنسياإلجنابية للشباب؛ والعنف اجلنس

يف أذربيجان أعلى بكثري منه     الرضع واألمومة   والحظ جملس أوروبا أن معدل وفيات         -٧٤
باألساس إىل قلة األمومة والرضع ويعزى ارتفاع نسبة وفيات  . )١٠٣(يف سائر البلدان األوروبية   
 بـني   ء؛ وتفشي الفقر  ؛ وتدين مؤهالت األطبا   مبسائل الصحة اإلجنابية  وعي النساء ومعرفتهن    

 بأن حتّسن أذربيجان تغذيـة النـساء احلوامـل؛         ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٤(السكان
وتذكي الوعي حباجتهن إىل متابعة طبية خالل فترة احلمل؛ وبأن متول الـربامج الراميـة إىل                

 .)١٠٥(حتسني مهارات املوظفني الطبيني يف هذا اجملال

 بأن تتخذ أذربيجان تدابري للكف عن إجبار الفئـات          ١ املشتركة   الورقةوأوصت    -٧٥
 املصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز على اخلضوع الختبـارات؛         الرئيسية  السكانية  

مـستهدفة  وتنظّم محالت عامة ترمي إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وتشخيصه             
ما املهاجرون والشباب وعمـال اجلـنس       الفئات املصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، سي      

أوصتها بأن تكفل جمانية العالج املقدم إىل األشخاص املصابني           كما .ومدمنو احلقن املخدرة  
 . )١٠٦(بفريوس نقص املناعة البشرية

 احلق يف التعليم  -١٠  

 أن أذربيجان جنحت يف تنفيذ برامج رائدة يف جمال التعليم           ٤الحظت الورقة املشتركة      -٧٦
تتمكن سوى من توفري بضعة عشرات من املقاعد ألطفـال معـوقني دون               مل شامل، إال أهنا  ال

أن تضع أذربيجـان    ب ٤وأوصت الورقة املشتركة    .  يف مقاطعات عديدة   الصف الرابع االبتدائي  
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التفاقية حقـوق   اً  بشأن مناء األطفال املعوقني وفق    اً  حكومياً  برناجم  أو وتعتمد خطة عمل وطنية   
 . )١٠٧(ي اإلعاقة واحلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفلاألشخاص ذو

حصول بناهتـا علـى     تضع قيوداً أمام     أن بعض األسر     ١وذكرت الورقة املشتركة      -٧٧
، وذلك من خالل منعهن من االلتحـاق جبامعـات يف           "شرف األسرة "التعليم قصد محاية    

 .)١٠٨(أخرى مدن

 احلقوق الثقافية  -١١  

معية السويسرية األرمينية بوجود أدلة كثرية على أن القـوات املـسلحة            أفادت اجل   -٧٨
اليت تعـود إىل     يف تدمري املقابر األرمنية      ٢٠٠٥ديسمرب  /ألذربيجان تورطت يف كانون األول    

، وأوصت املتمتعة باالستقالل الذايتالقرون الوسطى والواقعة يف جولفا يف مجهورية ناكشفان      
ع الدويل هبذه اجلرمية املرتكبة ضد التراث الثقايف األرمين بدافع الكراهية           اجلمعية بأن يقّر اجملتم   

 . )١٠٩(وأن يندد هبا

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٢  

الحظ االحتاد األذربيجاين ملنظمات األشخاص املعوقني وجود برنامج حكومي بشأن   -٧٩
حتسني قاعـدة البيانـات     ويشمل هذا الربنامج اختاذ تدابري مثل       . تنفيذ استراتيجية التوظيف  

الوحيدة املتعلقة باملهن قصد إتاحة وظائف مناسبة لألشخاص املعوقني وإعداد وتنفيذ برامج            
ائتمانات ملساعدهتم على إنشاء    /؛ ومنح األشخاص املعوقني قروضا    خمصصة هلم تدريبية مهنية   

تبارات مهنية  اخوإعداد  خاصة هبم يف املناطق الريفية،      جماالت صناعية   مشاريع، واستحداث   
 .)١١٠( تناسبهمونفسية

تظـل   ،التقدم احملرز يف صياغة التشريعات والـسياسات      أنه رغم   وأشار االحتاد إىل      -٨٠
عدم تنسيق األنشطة فيمـا بـني       : باألساس إىل وهي ُتعزى   ،  هناك ثغرة على صعيد التنفيذ    

 آليـات الرقابـة      وضعف ، وعدم معاجلة املسألة معاجلة مشولية     ،املؤسسات احلكومية املعنية  
 .)١١١( الرقابة العامةسيما ال

 ،التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     أنه بعد   وأشار االحتاد إىل      -٨١
غري أن إجنـاز  . جتهيز بعض الشوارع واملباين العامة واملمرات حتت األرضية مبنحدرات        جرى  

 والحظ االحتاد أن شبكة النقل العام .يستوف املعايري الدولية  وملاًيكن ممنهج  ملهذه األشغال 
يعد   ومل كانت مصدر قلق ألن احلافالت اجلديدة اجملهزة مبنحدرات تعطّلت بعد فترة وجيزة           

 . )١١٢(ملترو والقطاراستخدام ااألشخاص املعوقني بوسع 

 األقليات  -١٣  

ماية ذة حل املتخجراءات  اعتربت بأن اإل   أن احملاكم احمللية     ٥الحظت الورقة املشتركة      -٨٢
اعتـربت   أن احملـاكم احملليـة       ٥والحظت الورقة املـشتركة     . خيانةمتثل  حقوق األقليات   
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ترويج لغة أقلية التاليش وثقافتها وفنوهنا؛ وإرسـال        : خيانة كربى التالية على أهنا    اإلجراءات  
ز شباب التاليش إىل اخلارج لتلقي تعاليم دينهم؛ والتعاون مع زمالء لغويني أجانب؛ وإجنـا             

 .)١١٣(حبوث بشأن لغة تاليش احلديثة

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٤  

اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة للمجلس األورويب أن         الحظت    -٨٣
العمال املهاجرين يظلون شديدي التأثر مبمارسات التوظيف غري الشرعية وأشكال االستغالل           

معدل االعتراف بالالجئني أن  نة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب      اللجوذكرت  . اخلطرية
يعترف بأي شكل من أشكال احلماية املؤقتة األمر الذي           ال متدٍن للغاية وأن قانون أذربيجان    

 .)١١٤(جيعل الكثريين ممن هم يف حاجة إىل هذه احلماية يعيشون أوضاعاً غري مأمونة

 املشردون داخلياً  -١٥  

هكتـار مـن    ١١٠ ٠٠٠ومستوطنة  ٢٠ ٠٠٠ أن إىل ٢رت الورقة املشتركة   أشا  -٨٤
 .٢٠١٠  عام جراء فيضان وادي جورا ووادي آراز يف      الرعوية قد تضررت    املزارع واحلقول   

إىل ضحايا الفيضانات املقدمة تعويضات تكن ال  وملنازل يف وضع سيء العديد من امل  زال  ي وال
 . )١١٥(لتسوية مشاكلهمكافية 

 الوضع املتصل هبا  أوأقاليم حمددة  أوالوضع يف مناطق  -١٦  

املتمتعـة  معارضة يف مجهورية ناكشفان ليس مثة جمال لل بأنه ٩أفادت الورقة املشتركة      -٨٥
يف استخدام مجيع أشكال الضغط إلضعاف      يتردد    ال احلزب احلاكم باالستقالل الذايت، ذلك أن     

 أن السلطات احملليـة يف      ٩الورقة املشتركة   وذكرت  . املعارضة السياسية وقمع املعارضة املدنية    
كانت ُتلفَّق هلم التهم      ما اًوغالب. ناكشفان مارست على الصحفيني وأسرهم الضغط والترهيب      

  . أنشطتهم كصحفيني مستقلني ووسائط إعالم مستقلةتقييد وُيسَجنون وُيغرَّمون قصد 
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