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   املنهجية وعملية التشاور الواسعة-  أوالً
للمبادئ التوجيهية العامة إلعداد "ُوضع التقرير الوطين جلمهورية أذربيجان ألغراض هذا االستعراض وفقاً  - ١

 .A/HRC/6/L.24الصادرة يف الوثيقة " املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل

 يتألف من ممـثلني     ، فريقاً عامالً  ض إعداد هذا التقرير، أُنشأ مرسوم صادر عن رئيس اجلمهورية         وألغرا - ٢
يف مجهوريـة  ) أمـني املظـامل  (كما شارك يف إعداد التقرير مفوض حقوق اإلنسان    . للوزارات واإلدارات املعنية  

 .أذربيجان، وممثلون ملنظمات غري حكومية ناشطة يف جمال محاية حقوق اإلنسان

وقبل وضع الصيغة النهائية لنص التقرير الوطين، عقد نائب وزير اخلارجية جلسة إحاطة ملمثلي املنظمات     - ٣
غري احلكومية وهيئات أخرى من اجملتمع املدين قُدمت فيها إيضاحات بشأن جوهر التقرير وحمتوياته واإلجراء املتبع 

دوري الشامل، وبشأن ما تعنيه مشاركة املنظمات غـري         الستعراضه يف إطار الفريق العامل املعين باالستعراض ال       
  .احلكومية يف إعداده

   معلومات عن البلد-  ثانياً
   نظام احلكم- ألف 

 من الدستور على أن دولة أذربيجان مجهورية دميقراطية يسود فيها القانون وهي علمانيـة         ٧تنص املادة     - ٤
وتقوم سلطة . ونظام احلكم فيها نظام مجهوري رئاسي). مقاطعات( دائرة إدارية ٦١وتقسم الدولة إىل . وموحدة

السلطة التشريعية، وتتبع السلطة التنفيذية     ) الربملان(إذ ميارس على جملس     : الدولة على أساس مبدأ فصل سلطات     
ووفقاً ألحكام الدسـتور، فـإن الـسلطات       . رئيس اجلمهورية، أما السلطة القضائية فهي من اختصاص احملاكم        

  .والتنفيذية والقضائية تتعاون فيما بينها وهي مستقلة كل منها يف إطار اختصاصاتهالتشريعية 

   النظام الدستوري- باء 

.  من الدستور على أن اهلدف األمسى للدولة هو محاية حقوق وحريات اإلنسان واملواطن             ١٢تنص املادة     - ٥
ذت تدابري هامة لالستفادة بشكل كامل مـن        وبغية حتقيق هذا اهلدف وإنشاء ما يلزم من اآلليات القانونية، اُتخ          

 من الدستور، متـارس     ١٢ من املادة    ٢ومبقتضى الفقرة   . الوسائل السياسية والقانونية واالقتصادية املتاحة للدولة     
حقوق وحريات اإلنسان واملواطن املشار إليها يف هذا الدستور وفقاً للمعاهدات الدولية اليت تكـون مجهوريـة                 

  .فيهاأذربيجان طرفاً 

   من الدستور، تشكل املعاهدات الدولية اليت تكون أذربيجان طرفـاً فيهـا جـزءاً     ١٤٨ومبوجب املادة     - ٦
باستثناء الدستور والنصوص املعتمدة    (ال يتجزأ من نظامها التشريعي، وهلا أسبقية على القوانني التشريعية الوطنية            

  ).١٥١ة املاد(يف حالة تضارهبا مع هذه القوانني ) باالستفتاء

  ويعلن الدستور قدسية حقوق وحريات كل فرد منذ الوالدة وحرمتـها وعـدم قابليتـها للتـصرف                   - ٧
  ).٢٤املادة (
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ويكرس الدستور، يف بابه الثاين، مجيع احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان واملواطن احملددة يف الصكوك                - ٨
لكية، وحرمة الفرد، والصحة، ومحاية الشرف والكرامـة،        واملساواة، وامل ،  الدولية، مثل احلق يف احلياة، واحلرية     

  .وحرية الفكر والتعبري، وحرية الوجدان، وحرية التجمع وما إىل ذلك

 ،)اسـتفتاء ( تشاور مع مجيع أبناء الشعب ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٤ولغرض تعديل الدستور، أُجري يف      - ٩
 أعقابه قانون االستفتاء الذي أدخل تعديالت       ، واعُتمد يف  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٢عمالً مبرسوم رئاسي مؤرخ     

ومن بني هذه التعديالت، ينبغي اإلشارة إىل أنه أصبح لكل فرد احلق يف أن يطعن . على دستور مجهورية أذربيجان
أمام احملكمة الدستورية يف أي نص قانوين صادر عن هيئة تشريعية أو تنفيذية، أو عن بلدية أو حمكمة وميس حبقوقه 

ومبوجب قانون االستفتاء جيوز للمحاكم، عمالً باإلجراء املنصوص عليه يف القـانون، أن تطلـب إىل                . هوحريات
احملكمة الدستورية تفسري أحكام الدستور وقوانني اجلمهورية فيما يتعلق باملسائل اليت ختص ممارسة حقوق اإلنسان 

، وفقاً هلذه التعديالت، أن حييل إىل احملكمة )ملأمني املظا (وإضافة إىل ذلك، حيق ملفوض حقوق اإلنسان        . وحرياته
طبقاً لإلجراءات اليت ينص عليها القانون، أي نص قانوين صادر عن هيئة تشريعية أو تنفيذية أو عن                 الدستورية،  

  .بلدية أو حمكمة وينال من حقوق اإلنسان وحرياته

  التشريعات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان - جيم 

ومن بني هذه . ية أذربيجان عدداً من القوانني الناظمة لعدة جماالت تتصل حبقوق اإلنساناعتمدت مجهور  - ١٠
يف ) أمني املظـامل  (القانون الدستوري املتعلق مبفوض حقوق اإلنسان        :القوانني ينبغي اإلشارة إىل القوانني التالية     

الفردية يف مجهورية أذربيجان، وقانون مجهورية أذربيجان، والقانون الدستوري الناظم ملمارسة احلقوق واحلريات 
األحزاب السياسية، والقانون املتعلق حبرية الوجدان، والقانون املتعلق بالوضع القـانوين للمـواطنني األجانـب               
واألشخاص عدميي اجلنسية، والقانون املتعلق باحملاكم والقضاة، والقانون املتعلق بـالنظر يف طعـون املـواطنني،           

حبماية الصحة العامة، وقانون حقوق الطفل، وقانون املواطنة، وقانون حرية التجمع، وقانون محاية والقانون املتعلق 
الدولة لألطراف يف الدعاوى اجلنائية، وقانون اهلجرة، والقانون املتعلق مبركز الالجئني واملشردين داخلياً، والقانون 

اليت تنال من حقوق املواطنني وحرياهتم،      )  االمتناع أو حاالت (املتعلق بالطعن القضائي يف القرارات واإلجراءات       
وقانون احملكمة الدستورية، وقانون مكافحة االجتار بالبشر، والقانون املتعلق         بالشباب،  وقانون السياسات املتعلقة    

 ذلك،  وإضافة إىل ). املرأة والرجل (االجتماعية، وقانون املساواة بني اجلنسني      اإلعانات  املعلومات، وقانون   بتلقي  
سيما القانون املدين، وقانون اإلجـراءات املدنيـة،         ، وال ٢٠٠٠هناك قوانني عديدة دخلت حيز النفاذ منذ عام         

وقد أُعدت هذه النصوص التشريعية وفقاً      . وقانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تنفيذ العقوبات       
  . حتظى بتقدير كبري لدى اخلرباء الدولينيدميقراطية وملعايري القانون الدويل، وهيالمبادئ لل

 قانوناً  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤وإلضفاء الطابع اإلنساين على قواعد تنفيذ العقوبات، اعتمد الربملان يف             - ١١
حملتجزين املدانني  منح ا وينص هذا القانون على     . ُيعّدل وُيكّمل قانون تنفيذ العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائية       

من أجـور  االستقطاعات  وإلغاء الرقابة على مراسالهتم، وخفض      احلصول على التعليم، والدعم النفسي،     احلق يف 
دخـل  العاملني منهم، وحتميل الدولة تكلفة احتياجاهتم املادية اليومية، وزيادة احلصة اليت يصرح هلم بإنفاقها من              

 اهلاتفية اليت ميكنهم القيام هبا، فضالً عن مـنحهم  اليت يسمح هلم بتلقيها واملكاملاتالعمل، وزيادة عدد الزيارات  
 .اجتماعية إضافيةمزايا 
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  السياسات املتبعة يف جمال حقوق اإلنسان-  دال

التدابري الرامية إىل ضمان محاية حقـوق       بشأن   ١٩٩٨فرباير  / شباط ٢٢إن املرسوم الرئاسي الصادر يف        - ١٢
. دماج البلد يف اجملتمع الـدويل     انالتطور الدميقراطي وعملية    لتسارع   السبيل   وحريات اإلنسان واملواطن قد مهد    

محاية حقـوق   ىل  إدد التوجهات ذات األولوية للعمل الرامي       ويضع هذا املرسوم املفاهيم واملبادئ األساسية، وحي      
 .على نطاق الدولة بأكملها الستعراض هذه املسائلويوفر ذلك هنجاً شامالً ،  بهاإلنسان على حنو موثوق

 .١٩٩٨يونيه / حزيران١٨وقد أُقر برنامج وطين حلماية حقوق اإلنسان مبرسوم رئاسي صادر يف   - ١٣

قوق اإلنسان يف األكادميية الوطنية للعلوم من أجل إجـراء حبـوث يف             املتعلقة حب وأُنشئ معهد للبحوث      - ١٤
 . هذا اجملالاملسائل املرتبطة باحلقوق واحلريات الفردية، وتوسيع قاعدة املعارف القانونية يف

وأحد التدابري اهلامـة املتخـذة يف جمـال حقـوق اإلنـسان هـو إنـشاء وظيفـة أمـني املظـامل                         - ١٥
)www.ombudsman.gov.az.( 

 ٢٨وقد أُقرت خطة عمل وطنية حلماية حقوق اإلنسان يف مجهورية أذربيجان مبرسوم رئاسي صدر يف                  - ١٦
وهتدف هذه اخلطة إىل جعل القوانني التشريعية يف أذربيجان متسقة متاماً مع املعايري . ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وإىل وضع وتنفيذ استراتيجية جديدة للتعاون مع املنظمات الدوليـة، وحتـسني          
سان، وتشجيع أعمال التحليل العلمي، وحتسني نشر املعارف أنشطة اهليئات العامة املعنية بكفالة احترام حقوق اإلن
 .القانونية، وتنمية التفاعل بني الدولة واجملتمع املدين

ولتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية تلك، أُنشئ فريق عامل بأمر صادر عن رئيس اجلهاز التنفيذي التابع                  - ١٧
ريق العامل حتت إدارة مؤسسة مستقلة، وهي أمـني         ويعمل هذا الف  . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥لرئيس اجلمهورية يف    

شمل بصفة خاصة حتسني التشريعات، والتعاون مـع        توطبقاً للهيكل التنظيمي خلطة العمل الوطنية اليت        . املظامل
أنشطة اهليئـات   حتسني  املنظمات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وتعزيز محاية حقوق خمتلف شرائح السكان، و            

، أُنشئت مخسة أفرقة فرعيـة يف       يم، وتعميم وتنفيذ أعمال التحليل العلمي يف جمال حقوق اإلنسان         العامة، والتعل 
يف أعمال هذه األفرقة الفرعية جنباً إىل      مشاركة فعالة   ويشارك ممثلون ملنظمات غري حكومية      . إطار الفريق العامل  

 .ع أحناء اجلمهوريةجنب مع ممثلني للهيئات عامة، وقد ُعقدت جلسات استماع علنية يف مجي

 مببادرة من رئيس الدولة، أُنشئت جلنة رئاسية معنية         ١٩٩٥مايو  /تدابري العفو يف أيار   ومبناسبة العودة إىل      - ١٨
وقد .  مدانا٤ً ٨٥٨ مرسوم عفو رئاسياً لصاحل ٤٥ على ١٩٩٥وقد وقّع رئيس اجلمهورية منذ عام . مبسائل العفو

آخرين إىل نصفها، من عقوبة وخفضت املدة املتبقية العقوبة،  املدة املتبقية من أُعفي معظم أولئك املدانني من قضاء
ويف الوقت نفسه، ُمنح عفو عام مبوجب مثانية . دة أقلالسجن ملاملؤبد إىل احملكوم عليهم بالسجن وخففت أحكام 

د حظي معظمهم    مدان ومشتبه فيه، وق    ٨٠ ٠٠٠مشل أكثر من    ،  ٢٠٠٧ و ١٩٩٧مراسيم يف الفترة ما بني عامي       
 .من قضاء مدة العقوبة أو بإعفاء من الدعاوى اجلنائيةبإعفاء إما 
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 الدعاوى القضائية واإلصالحات يف اجلهاز القضائي -  هاء

مبوجب الدستور، تقتصر ممارسة السلطة القضائية على احملاكم أي احملكمة الدستورية، واحملكمة العليـا،                - ١٩
 ، أصبح هناك ثالثة مستويات٢٠٠٠سبتمرب /ومنذ أيلول. عادية واحملاكم املتخصصةوحمكمة االستئناف، واحملاكم ال

والدفاع يف إقامـة    النيابة العامة   شارك  تو. النقضحمكمة  االستئناف و حمكمة أول درجة، وحمكمة     : القضاء وهي 
 .أمام احملكمة الدستوريةاملرفوعة دعوى الالعدل، ما عدا يف حالة 

 الذي تتمثل وظيفته األساسية بالدرجة األوىل يف تـوفري          ة يف النظام القضائي   يوأُجريت إصالحات جذر    - ٢٠
واعُتمدت جمموعة من القوانني اجلديدة اهلامة للغاية، من        .  به احلماية للحقوق واحلريات الفردية على حنو موثوق      

انون الشرطة، وقانون التحقيقات وقالنيابة العامة، ، وقانون احملاكم والقضاة، وقانون ةالدستورياحملكمة بينها قانون 
 احملامني ومهنة احملاماة وما إىل ذلك، فضالً عن القانون املدين، وقانون اإلجراءات املدنيـة،               نقابةاجلنائية، وقانون   

 .وقانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون تنفيذ العقوبات من بني قوانني أخرى

إقامة العدل، وضـمان  جيري اختاذ تدابري شاملة لتحسني الكفاءة يف        أوروبا،  ويف إطار التعاون مع جملس        - ٢١
أعّد فريق عامل، باالشتراك مع جملس أوروبا، ، وهلذا الغرض أُنشئ. استقالل القضاة، وحتسني إجراءات اختيارهم

واعتمـد  خطة عمل خاصة ُوضع مبوجبها عدد من مشاريع القوانني اليت ُعرضت بعد ذلك على جملس أوروبـا،              
ومبوجب هذه  . الربملان قانوناً خاصاً يتعلق باجمللس القضائي، وأدخل تعديالت كبرية على قانون احملاكم والقضاة            

ىل ذلك، أُنـشئ    وإضافة إ . وزيد عدد اختصاصاته وموظفيه   صبح اجمللس القضائي يتمتع مبركز خاص       القوانني، أ 
تيار مرشحني ملناصب القضاة، وعالوة على ذلك، ُوضع هو جلنة اختيار القضاة، ألغراض اخهيكل تنظيمي جديد 

  لتعدد املراحل الختيار املرشحني وتنظيم الدورات التدريبية هلم وفقاً لربنامج خـاص متفـق مـع                إجراء خاص   
 .املمارسة الدولية

سني حت" بعنوانأن يشتركا معاً يف تنفيذ مشروع       ن وزارة العدل األذربيجانية والبنك الدويل       قرر كل م  و  - ٢٢
 مليون دوالر من دوالرات الواليـات       ٢١,٦ قدره    قرضاً واُتفق هلذا الغرض على منح أذربيجان     ". قطاع العدل 

 ماليني ٣كما اتفق على أن تقدم احلكومة اليابانية يف إطار هذا املشروع مساعدة مالية بال مقابل قدرها   املتحدة،  
 مليـون دوالر مـن     ١١قدره  مكمالً  لة أذربيجان مبلغاً    وتدفع د دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، على أن        

 حمكمة جديدة، وجتديد حماكم عديدة أخرى ١٧ذا املشروع، من املتوقع بناء هلووفقاً . دوالرات الواليات املتحدة
  بالكامل، وحتسني معداهتا التقنية، وتوفري أحدث األجهزة للمحكمة الدستورية واحملكمة العليا ومتويـل تـدابري               

 .يدة أخرىعد

اللجوء إىل احملكمة   وحيق لكل فرد    . ومبوجب الدستور، ُتكفل لكل فرد احلماية القضائية حلقوقه وحرياته          - ٢٣
نقابات السياسية أو الحزاب األالقرارات أو القوانني أو حاالت التقاعس اليت تصدر عن أجهزة الدولة أو للطعن يف 

حكم اإلدانة استئناف ومينح الدستور أيضاً لكل مدان احلق يف . يني احلكوماملوظفنيعن أو غريها من اجلمعيات  أو
 . الصادر حبقه أمام حمكمة أعلى درجة إضافة إىل احلق يف طلب العفو أو ختفيض العقوبة
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حتديث النظام القـضائي     بشأن   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٩وإن املرسوم الرئاسي اخلاص الصادر يف         - ٢٤
بالغ األمهية لتلبية احتياجات    يعّدل ويكّمل بعض النصوص التشريعية جلمهورية أذربيجان        الذي  ووإنفاذ القانون   

القضاء وبنـاء ثقـة املـواطنني       كفاءة  على حنو أفضل يف جمال املؤسسات واملساعدة القانونية، وحتسني          السكان  
  ميـة، وحمـاكم     حمـاكم اسـتئناف إقلي     ال سـيما  ومبوجب هذا املرسوم، أُنشئت حماكم جديدة، و      . مبحاكمهم

 .اقتصادية حملية

العدل وتطوير اجلهاز القضائي، ومتكني احملاكم اجلديدة من ممارسة أنشطتها،          لتحسني الكفاءة يف إقامة     و  - ٢٥
الصادر تطبيقاً للمرسوم الرئاسي    )  يف املائة  ٥٠حنو  ( قاضياً   ١٥٦عدد القضاة حبيث وصل إىل      زيد يف الوقت ذاته     

أذربيجان االختصاص اإلقليمي حملاكم مجهورية     زيادة مالك القضاة وحتديد     ن  ، بشأ ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧يف  
 املؤسسات القـضائية يف مجهوريـة        بشأن تطوير  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢الصادر يف   وللمرسوم الرئاسي   
ادرين عن  معاوناً بقرارين ص٤٣٤زيادة قدرها مالك موظفي احملاكم شهد  ويف موازاة ذلك، .ناخيتشيفان املستقلة

قـاضٍ  وكذلك أُنشئت وظيفة    . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣٠جملس الوزراء يف    
 .مبوجب القانون املعدل لقانون القضاة واحملاكممساعد يف حماكم أول درجة 

  يف مجهورية أذربيجان) أمني املظامل(مفوض حقوق اإلنسان  -  واو

 ١٨الذي أُقر مبرسوم رئاسي صادر يف ج احلكومي يف جمال حقوق اإلنسان، الربنامأدى ، ١٩٩٨منذ عام   - ٢٦
ضرورة إنشاء وظيفة أمني املظامل للمرة      إظهار  يونيه، بإعطائه زمخاً لإلصالحات التشريعية واملؤسسية إىل        /حزيران

استراتيجية عملية عن   تتعاون فيما بينها    ونتيجة لذلك، حددت اجلمعيات واملنظمات الدولية اليت        . األوىل يف البلد  
ضطلع هبا أمني املظامل يف أذربيجان، وهكذا اعُتمد القانون الدستوري          اليت سي طريق إجراء حتليل علمي لألنشطة      

 .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٨املتعلق مبفوض حقوق اإلنسان يف مجهورية أذربيجان يف 

عادة احلقوق واحلريات الفردية اليت إ املظامل إىل  املظامل، هتدف مؤسسة أمنيبأمنيومبوجب القانون املتعلق   - ٢٧
هذه االختـصاصات أو    قيد  وال ت . ُتنتهك من جانب اهليئات احلكومية، والسلطات احمللية، واملوظفني احلكوميني        

ومبقتضى ذلك . احلقوق واحلريات الفردية املنتهكةاختصاصات اهليئات املعنية حبماية حقوق اإلنسان وإعادة تكرر 
ون، ينظر أمني املظامل يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يقدمها املواطنون األذربيجـانيون    القان

  .واألجانب وعدميو اجلنسية واألشخاص االعتباريون

 حلقوق اإلنـسان    دولية، قامت جلنة التنسيق الدويل للمؤسسات ال      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ويف    - ٢٨
متوافقة مع مبادئ بـاريس،     مركز الفئة ألف الذي يتيح له، بوصفه هيئة          يف مجهورية أذربيجان     مبنح أمني املظامل  

رأيـه   املتحدة، وإصدار توصيات وتصرحيات واإلدالء ب  األمماملشاركة بنشاط يف أعمال جملس حقوق اإلنسان يف         
  .ان إضافة إىل تقدمي تقارير بديلةوإىل جملس حقوق اإلنسمعاهدات األمم املتحدة حول التقارير املقدمة إىل هيئات 
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  االلتزامات الدولية يف جماالت حقوق اإلنسان -  زاي

 صكاً دولياً حلماية حقوق اإلنسان، وقد حققت جناحاً باهراً          ٥٠مجهورية أذربيجان طرف يف أكثر من         - ٢٩
معاهدات حقوق اإلنـسان يف     وتقدم احلكومة بصورة دورية إىل هيئات       . يف تنفيذ التزاماهتا الدولية يف هذا اجملال      

  .األمم املتحدة تقارير عن تنفيذ أحكام هذه الصكوك لتنظر فيها خمتلف اللجان املعنية

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         : وقد انضمت مجهورية أذربيجان إىل الصكوك التالية        - ٣٠
، واتفاقية األمـم املتحـدة      ١٩٦٦ياسية لعام    املدنية والس  باحلقوقواالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص      

، ١٩٧٩ لعـام    لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       ل، واتفاقية األمم املتحدة     ١٩٨٩حلقوق الطفل لعام    
، ١٩٤٩ لعـام  أو املهينـة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةو
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      ١٩٦٥لعام   ية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      االتفاقية الدول و

 شـراك املتعلـق بإ  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      ، و ١٩٩٠العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام      
بيع األطفال املتعلق ب  حقوق الطفل    تفاقيةالالربوتوكول االختيـاري   و،  ٢٠٠٠ لعام   املسلحة عاتارتالاألطفال يف   

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل     ، و ٢٠٠٠ لعام   يف املواد اإلباحية  استغالل األطفال   األطفال و بغاء  و
الربوتوكول االختياري الثاين ، ١٩٦٦لعام ) البالغات املقدمة من األفرادبشأن  (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

، ١٩٨٩لعـام   ) واهلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام      ( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       لعهدامللحق با 
يتعلق بالـشكاوى   و (١٩٩٩والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام            

، واالتفاقية اخلاصة   ١٩٤٨عليها لعام   واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة       ،  )الفردية وإجراءات التحقيق  
واتفاقية حظر االجتار باألشـخاص     ،  ١٩٥٥، وبروتوكول تعديل االتفاقية اخلاصة بالرق لعام        ١٩٢٦بالرق لعام   

، والربوتوكول املتعلق مبركـز     ١٩٥١، واالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني لعام       ١٩٤٩واستغالل دعارة الغري لعام     
نسية جل، واتفاقية األمم املتحدة    ١٩٥٤اجلنسية لعام   خفض حاالت انعدام    واالتفاقية بشأن   ،  ١٩٦٧الالجئني لعام   
واالتفاقية األوروبية ملنع ، ١٩٥٢ لعام لحقوق السياسية للمرأةاألمم املتحدة لاتفاقية ، و١٩٥٧ لعام املرأة املتزوجة

 ٢ و١، والربوتوكوالن ١٩٨٧ لعام  أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
، وامليثاق االجتماعي   ١٩٩٥ماية األقليات القومية لعام     املتعلقة حب ، واالتفاقية اإلطارية    ١٩٩٣هلذه االتفاقية لعام    

 لزواجاملتعلقة باملركز القانوين لألطفال املولودين خارج إطار ا، واالتفاقية األوروبية ١٩٩٦لعام ) املنقح(األورويب 
، واالتفاقية األوروبية حلماية    ١٩٨٣، واالتفاقية األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف لعام          ١٩٧٥لعام  

  . وبروتوكوالهتا اإلضافية وما إىل ذلك١٩٥٠حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لعام 

التفاقية مناهضة  الختياري  ، وقعت مجهورية أذربيجان على الربوتوكول ا      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٥ويف    - ٣١
 الرامي إىل إنشاء نظام قوامه زيارات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

وهـي تعتـزم    منتظمة تقوم هبا هيئات دولية ووطنية مستقلة إىل األماكن اليت حيرم فيها األشخاص من حريتهم،                
حلماية مجيع األشخاص    مجهورية أذربيجان على االتفاقية الدولية       وقعتوقد  . قت ممكن  يف أقرب و   التصديق عليه 

 وعلى بروتوكوهلا   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ، وعلى   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦يف   من االختفاء القسري  
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩االختياري يف 
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   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-  ثالثاً
   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان-  ألف

بعد  باختصاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥ يف أذربيجاناعترفت مجهورية   - ٣٢
. على االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        وقعت  عضواً يف جملس أوروبا     أن أصبحت   

أذربيجـان،  مقدمة ضد    رأياً خاصاً باملقبولية وأحكاماً بشأن بالغات        ٤٨ليوم  وأصدرت احملكمة األوروبية إىل ا    
  .جود انتهاكات ألحكام االتفاقية حكماً منها و١٣وقررت يف 

وتتخذ مجهورية أذربيجان التدابري الضرورية لكي تنفذ يف أقرب وقت ممكن قرارات احملكمة األوروبيـة                 - ٣٣
 . اإلنسان واحلريات األساسيةحقوقية األوروبية حلماية املتعلقة بالتزاماهتا مبوجب االتفاق

ي بأن تتخذ احملكمة العليا واهليئات      بتحديث النظام القضائي، أُوص   استناداً على املرسوم الرئاسي املتعلق      و  - ٣٤
 وهلذا الغرض، اعتمدت. ألوروبية حلقوق اإلنسانالقضائية األخرى ترتيبات لدراسة األحكام القضائية للمحكمة ا

 حكماً يتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية محاية حقوق اإلنـسان  ٢٠٠٦مارس  /آذار ٣٠يف  بكامل هيئتها   حملكمة العليا   ا
األوروبية حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وقـررت أن          األحكام القضائية للمحكمة    واحلريات األساسية، و  

وإضافة إىل ذلك، تصدر نـشرة      . الع القضاة عليها  ُتوفر للمحكمة العليا دائرة مكلفة بترمجة هذه األحكام وإط        
خاصة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تتضمن أحكام احملكمة سواء اليت تتعلق بأذربيجان أو بالدول األخرى               

 .من بيانات إحصائيةيتصل هبا وما 

   مجهورية أذربيجان وجملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة-  باء

يف  ٢٠٠٦هبمة منذ عام نشاطها تواصل  وهي عضو سابق يف جلنة حقوق اإلنسان، انإن مجهورية أذربيج  - ٣٥
وتنفذ بنجاح التزاماهتا الطوعية النامجة عن انضمامها إىل ، )يشار إليه فيما يلي باجمللس(إطار جملس حقوق اإلنسان 

  ).٢٠١٢- ٢٠١٠( وتستعد أذربيجان للترشح لعضوية اجمللس يف دورة أنشطته الثانية. عضوية اجمللس

ع هيئات املعاهدات، مجيـع التقـارير الدوريـة         تتعاون تعاوناً وثيقاً م   وتقدم مجهورية أذربيجان، اليت       - ٣٦
شكاوى األفراد أو ودراسة وإضافة إىل ذلك تعترف باختصاص هيئات معاهدات األمم املتحدة يف تلقي . الضرورية

وتعمل احلكومة األذربيجانية بالتعاون الوثيـق مـع         .يدعون تعرض حقوقهم النتهاكات   مجاعات األفراد الذين    
اصة يف إطار اجمللس، وتتخذ مجيع الترتيبات الالزمة لتمكينهم من زيارة         اخلجراءات  اإلواليات مبوجب   الاملكلفني ب 

 .البلد، وهي تعلن عن استعدادها للتعاون معهم يف املستقبل

. لس مبا بذلته من جهود حثيثة للمشاركة يف أنشطته        وقد أسهمت أذربيجان إسهاماً كبرياً يف أعمال اجمل         - ٣٧
وهي يف الوقت احلايل عضو يف مكتب اجمللس الذي انُتخب املمثل الدائم ألذربيجان يف جنيف نائباً لرئيسه ومقرراً 

وقد انُتخب خبري أذربيجاين يف جمال حقوق اإلنسان لعضوية اللجنـة االستـشارية             . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨له للفترة   
مت اختيارهم الفريق العامل املعين باحلاالت ضمن مخسة أعضاء يف بعد إنشاء اجمللس، انُتخبت أذربيجان و. للمجلس



A/HRC/WG.6/4/AZE/1 
Page 9 

وإضافة إىل ذلك، كانت أذربيجان منذ عهد جلنة حقوق اإلنسان وحىت الدورة            . جمموعة دول أوروبا الشرقية   من  
 . خيص مسائل حقوق اإلنسانالثالثة للمجلس، تضطلع مبهام منسق جمموعة دول أوروبا الشرقية فيما

وقدمت أذربيجان دعمها ألعمال الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجنة حقوق اإلنـسان املعـين                 - ٣٨
بدراسة اخليارات املتاحة فيما يتعلق بإعداد بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية              

 إضافة إىل ذلك أعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املعـين بالتنفيـذ             يجانأذربواالجتماعية والثقافية، وتدعم    
 .الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان، كوهنا تشارك بنشاط يف املناقشات اليت تدور حول هذين املوضوعني

خاص مشروع القرار املتعلق باألشعلى أن تقدم أذربيجان عهد جلنة حقوق اإلنسان، جرت العادة، منذ و  - ٣٩
ومنذ انضمام أذربيجان إىل عضوية اجمللس قامـت     . آلراء إىل اليوم  ال يزال اجمللس يعتمده بتوافق ا     املفقودين الذي   

الذي اعُتمد كذلك بتوافق    والقرار املتعلق حبماية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح           باقتراح  أيضاً  
القرار املتعلق باألشخاص املفقودين    تقدمي  بوصفها املشارك الرئيسي يف     ،  ذربيجانأفإن  وعالوة على ذلك،    . اآلراء

  . ، قامت بتنظيم أعمال فريق للمناقشة بشأن املواضيع ذات الصلةاملقدم يف الدورة التاسعة للمجلس

ملزم قانوناً حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء        ناظم  عمت أذربيجان اعتماد اجمللس ملشروع صك       ود  - ٤٠
 .اعتماد مشروع إعالن بشأن حقوق الشعوب األصليةتؤيد  وهي القسري

  املسائل االجتماعية واالقتصادية -  جيم

  املرأة وضع - ١

حلقوق وحريات الدولة ينص الدستور على املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق واحلريات، وعلى كفالة   - ٤١
  .فرد بغض النظر عن جنسه كل

  .نشطة يف عمليات بناء الدولة الدميقراطيمشاركة  ملشاركة املرأة لقانويناويقدم الدستور األساس   - ٤٢

)  يف املائة  ١١( نائبة يف الربملان     ١٤: وتشمل مشاركة املرأة يف احلياة االجتماعية والسياسية للبلد ما يلي           - ٤٣
سرة واملـرأة   نية باأل ، ورئيسة للجنة احلكومية املع    شغل ثلث مناصب نواب الرئيس     نائباً، إضافة إىل     ١٢٥من بني   

 رئيـسة إدارة،    ٤٤ و  معاونة لرئيس السلطة التنفيذية ألقاليم البلد،      ٢٧من نواب الوزراء، و    نائبات   ٣والطفل، و 
، وأمينـة املظـامل يف      )أمينة املظامل (، ومفوضة حقوق اإلنسان      املستقلة ناخيتشيفانمجهورية  ونائبة رئيس وزراء    

 يف املائة من مناصب القضاة ١٤تشغل املرأة نسبة رئيس اجمللس الدستوري، وبة  ناخيتشيفان املستقلة، ونائمجهورية
  .يف البلد

على محاية حقوق املرأة، واإلسهام بصورة عملية جهودها  منظمة غري حكومية تركز ٨٩يف البلد وتوجد   - ٤٤
ديدة للنساء، ومحايـة    يف تنمية مشاركة املرأة يف تنظيم املشاريع يف ظروف اقتصاد السوق، وتوفري فرص عمل ج              

  . واالجتماعيةالسياسيةاألسرة وصحة املرأة والطفل، وإشراك املرأة يف احلياة 
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 على مرسوم بشأن انتهاج سياسة حكومية لصاحل املرأة       ٢٠٠٠مارس  /وقد وقّع رئيس اجلمهورية يف آذار       - ٤٥
 ٦ويف  . واجملتمـع لقياديـة للدولـة     اناصـب   املاملبادئ التوجيهية لتعزيز دور املرأة يف       حددت فيه   يف أذربيجان   

وتتضمن هـذه   . طنية للتصدي ملشاكل املرأة   والعمل  ال اعتمد جملس الوزراء قراراً يتعلق خبطة        ٢٠٠٠مارس  /آذار
يشري إىل اخلطة فصالً خاصاً يتناول منع مجيع أشكال ومظاهر العنف ضد املرأة واالجتار هبا واستغالهلا يف البغاء، و            

املالحقة القضائية لألشـخاص الـذين      اءات املنصوص عليها يف القانون،      إلجرتشمل، وفقاً ل  ة  تنفيذ تدابري مناسب  
  .ينتهكون حقوق املرأة

 إسهاماً كبرياً   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ويسهم قانون كفالة املساواة بني اجلنسني الذي صدر يف            - ٤٦
يشمل كل ظاهرة مـن     " ةامليول اجلنسي ييز القائم على    للتم "اًفهو يقدم تعريفاً واسع   . يف جمال محاية حقوق املرأة    

). ٤-٠-٢املـادة   (املمارسة القانونية للحقوق    منع  اليت ترمي إىل تقييد أو      وظواهر التمييز والتفضيل القائمة على اجلنس       
ء على حتقيق املساواة بني اجلنسني بوضع حد للقوالب النمطية اخلاصة بالنساء والقضاهو والغرض من هذا القانون 

  .مجيع أشكال التمييز القائمة على أساس اجلنس

، أُنشئت جلنة حكومية معنية باألسرة واملـرأة        ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٦ومبوجب مرسوم رئاسي صدر يف        - ٤٧
الرئيسية املكلفة بتطبيق الـسياسات     السلطة التنفيذية   والطفل، ومتثل هذه اللجنة مبوجب نظامها الداخلي، هيئة         

ليه، تكون اللجنة ملزمة بأن  من النظام الداخلي املشار إ١- ٨وفقاً للمادة . قة باألسرة واملرأة والطفلالوطنية املتعل
وبوجه خاص، املرأة والطفل، وأن تتخـذ       لإلنسان واملواطن   ، ضمن صالحياهتا، ممارسة احلقوق واحلريات       تكفل

كون اللجنة ملزمة  من النظام الداخلي نفسه، ت١٨- ٨ومبوجب املادة . التدابري الالزمة ملنع أي انتهاك هلذه احلقوق
  .املواطنني املرتبطة مبجال نشاطها، واختاذ ما يلزم من إجراءات مبقتضى القانونوبالغات بتلقي شكاوى 

ويشمل . ملكافحة العنف املرتيل يف اجملتمع الدميقراطي، اعتمد جملس الوزراء برناجماً شامالً ٢٠٠٧ويف عام   - ٤٨
يف مجلة ما يشمله، إعداد خطط استراتيجية ومحاية املرأة من العنف الذي ميارس ضدها، وتنظـيم                هذا الربنامج،   

اإلدماج االجتمـاعي لالجـئني مـن النـساء     إعادة دورات تدريبية مستمرة خلفض معدل البطالة بني النساء، و       
ؤسسات التعليم العايل، وحتديد    واألطفال، وإعداد برامج تعليمية ملكافحة العنف ضد املرأة، وحتقيق املساواة يف م           

  .معايري لتعريف العنف ضد املرأة

وقد وضعت اللجنة احلكومية املعنية باألسرة واملرأة والطفل إىل جانب برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي                  - ٤٩
 حتقق ، وذلك لتسليط الضوء على ما٢٠٠٧تقريراً عن التنمية البشرية واملواقف فيما يتعلق باجلنسني صدر يف عام 

. من إجنازات يف جمال املساواة بني اجلنسني، وعلى املشاكل اليت تطرحها عملية القضاء على أوجه عدم املـساواة                 
  .اليت أجريت يف أذربيجانالنطاق عرض هذا التقرير نتائج التحقيقات الواسعة يو

  املشاكل القائمة

 مرتكيب هذا العنف أولوية بالنـسبة إىل        يشكل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة ومعاقبة مجيع           - ٥٠
.  بـل إىل املـوت     يـة  االجتماع ةفهذه مشكلة اجتماعية معقدة تؤدي إىل الفقر وسوء الصحة والعزل         . أذربيجان

وهـي  .  العنف املـرتيل   ال سيما إزاء ظاهرة العنف ضد املرأة، و     تشعر بالقلق   أذربيجان شأهنا شأن مجيع البلدان      و
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ليت بـدأها   وهي احلملة ا  نتني ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي،           تشارك يف محلة تنظم كل س     
 .٢٠٠٦نوفمرب /جملس أوروبا يف تشرين الثاين

، الذي ترعاه اللجنـة     "مكافحة العنف ضد املرأة يف القرن احلادي والعشرين       "ويهدف املشروع املعنون      - ٥١
مؤسسة حيدر ألّيف وصندوق األمم املتحـدة للـسكان، إىل إتاحـة            احلكومية املعنية باألسرة واملرأة والطفل، و     

إمكانيات جديدة للمرأة إلعمال حقوقها، ومنع العنف والزواج املبكر، واحلد من آثار هذه الظواهر على األطفال، 
جربـة  دراسـة الت  : شطة احملددة يف إطار هذا املشروع     وفيما يلي األن  . واألطفال من العنف املرتيل   النساء  ومحاية  

إقليمية ونشر مواد ذات دراسية  االستعانة بأخصائيني أجانب، وتنظيم محالت تثقيفية وحلقات       ال سيما الدولية، و 
صلة بشأن حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، والقيام بعمل تربوي يف املدارس بشأن مسائل االجتار بالبـشر                 

تلفزيون، ووضع استراتيجية لتقدمي اخلدمات إىل ضحايا العنف        إلذاعة وال لوالزواج املبكر، وإعداد برامج إعالمية      
 .املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف اهليئات احلكوميةيف اجلنسي، وحتسني آلية التعاون بني املنسقني 

  حالة األطفال - ٢

ون حقوق الطفل   ويؤدي قان . ما فتئت محاية حقوق الطفل واحلقوق األخرى متثل حمور اهتمامات الدولة            - ٥٢
للسياسات ساسية  دوراً هاماً يف جمال محاية حقوق الطفل، فهو حيدد حقوق الطفل وحرياته يف البلد، واملبادئ األ               

احلكومية املتعلقة بالطفل ومهام األجهزة احلكومية واألشخاص االعتباريني والطبيعيني اآلخرين يف جمـال محايـة               
ومبقتضى هذا القانون، . علقة حبقوق الطفل وغريها من معايري القانون الدويلالطفولة مبوجب الدستور واالتفاقية املت

مناسبة، ومعيشية يف ظل ظروف مادية لضمان منو ومناء كل طفل  لصاحل األطفال االدولة من خالل سياساهتتسعى 
  .ادئ تقدمية وتنشئته ليكون مواطناً صاحلاًقائم على مبوحصوله على تعليم 

القانون الذي اعتمد نظام اللجان املكلفة بشؤون القّصر : هورية أذربيجان القوانني التاليةواعُتمدت يف مج  - ٥٣
  .، وقانون مكافحة االجتار بالبشرجبنوح األحداثومحاية حقوقهم، والقانون املتعلق مبنع التخلي عن القصر 

وُترمجت اتفاقية .  الطفلوإضافة إىل ذلك انضمت أذربيجان إىل عدد من الصكوك الدولية يف جمال حقوق  - ٥٤
وقد شارك يف هـذه     . األمم املتحدة حلقوق الطفل إىل اللغة األذربيجانية وأدرجت أحكامها يف املناهج املدرسية           

   العملية حقوقيون وقضاة وحمـامون وعـاملون يف مؤسـسات األطفـال ومدرسـون وعـاملون يف اجملـالني                  
  .الطيب واالجتماعي

 يف التقرير   ، يف دورهتا احلادية واألربعني    ،، نظرت جلنة حقوق الطفل    ٢٠٠٦ر  يناي/ كانون الثاين  ١٩ويف    - ٥٥
تقديرها للتدابري اليت بالغ وأعربت اللجنة عن . تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلبشأن الثاين جلمهورية أذربيجان الدوري 

  .اختذهتا احلكومة حلماية حقوق الطفل وكفالتها

ة حقوق الطفل يف مجهورية أذربيجان، فإن السلطات املعنية اختذت تدابري ووفقاً خلطة العمل الوطنية حلماي  - ٥٦
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا اإلضايف املترتبة على للوفاء التام بااللتزامات 

يه، واختذت تدابري أخرى لكفالـة  واملعاقبة علوقمعه اهلادف إىل منع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال    
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أيضاً التعاون الوثيق مع املنظمات الدولية وغري احلكومية يف هي تعتزم احترام أحكام الصكوك املشار إليها أعاله، و
  .اإلدماج االجتماعي للقصر ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارعإعادة جمال 

وتوفري الرعاية البديلـة يف مجهوريـة       الرعاية   األطفال خارج مؤسسات  لتنشئة  وأُقّر الربنامج احلكومي      - ٥٧
ويعتـرف هـذا    . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٩صادر عن رئيس اجلمهورية يف      مبرسوم  ) ٢٠١٥- ٢٠٠٦(أذربيجان  

السعادة واحملبة والتفاهم ه جو أسري تسودبأنه جيب أن ينشأ الطفل يف الربنامج، شأنه شأن اتفاقية حقوق الطفل، 
جيـب   األطفال املودعني يف مؤسسات إىل أسر حاضنة و        ه جيب نقل  الً وسليماً، وبأن  لكي تنمو شخصيته منواً كام    

وعالوة على ذلك، عمـالً هبـذا   . ستخداماً فعاالًوتنظيم هذه اآلليات واستخدامها االبديلة إنشاء آليات للرعاية   
و وغانديا من أجل أسر مصطنعة يف مدينيت باكأنشئت  SOS Kinderdorf املشروع وبدعم من املنظمة النمساوية

حتصل و) تضم األسرة مخسة أفراد هم ثالثة أطفال وأم وخالة        (األطفال الذين هم بدون مأوى واألطفال اليتامى        
  . مالية من املنظمةهذه األسر أيضاً على مساعدة 

 باالشتراك مع مفوضية    ١٩٩٨منذ عام   ) العدلارة  ثلها وز مت(ويف إطار مشروع نفذته حكومة أذربيجان         - ٥٨
حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات الضرورية حلمايتها وإنشاء بىن حتتية لتعزيز األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

هلذا الغرض، ُنظمت حلقات دراسية بشأن قضاء األحداث شارك فيها خرباء حمليون ودوليون من أجل القـضاة                 
  .النيابة العامة واحملامنيواملرشحني ملناصب القضاة وممثلي 

، وقّعت اليونيسيف ووزارة الداخلية ووزارة العدل على خطة عمل ثالثية ترمي إىل إجراء ٢٠٠٦ويف عام   - ٥٩
األحداث وُنظمت اجلاحنني وتطبيقاً هلذه اخلطة، أُجريت دراسات بشأن حالة   . إصالحات يف جمال قضاء األحداث    

ة آلفاق تطوير قضاء األحداث يف البلد، وقام دورات تدريبية مناسبة هلم وحلقات دراسية ومؤمترات عديدة خمصص
يف يتواصل  و. نظم قضاء األحداث يف هذه البلدان     طالع على   موظفون من الدوائر املعنية بزيارة بلدان أوروبية لال       

  . تنفيذ خطة العمل هذه الرامية إىل إصالح نظام قضاء األحداث٢٠٠٨عام 

.  يف املائة من جمموع املدانني٢,١، وهو ما ميثل نسبة  من القصر  ٣٠٥ أدين ما جمموعه     ،٢٠٠٧ويف عام     - ٦٠
 آخرين بعقوبة خمتلفة عن احلرمان من احلرية        ٢٢٢ املؤقت من احلرية وعلى      رماناحل منهم بعقوبة    ٨٣وحكم على   

 قاصراً ٢١على  آخرين مببلغ يقتطع من أجورهم و١٦على  قاصراً بدفع غرامة و٥٠ومن هذا اجملموع حكم على (
  ). قاصراً بوقف تنفيذ األحكام الصادرة حبقهم١٣٥خلدمة العامة وحظي ابأعمال 

 من قانون حقوق الطفل، تقدم الدولة مساعدة اجتماعية إىل األطفال يف شكل مبالغ              ٢٩ومبوجب املادة     - ٦١
كانت هناك إعانـات اجتماعيـة   ،  ٢٠٠٨يوليه  /ويف األول من متوز   . شهرية وبدالت إعانات  وتدفع مرة واحدة    

سقط  طفل   ٢٣ ٩٠٠و)  عاماً ١٨تقل أعمارهم عن    (  طفل يعاين من مشاكل صحية       ٥٥ ٥٠٠ة تقدم إىل    شهري
حادث أصيب آباؤهم باإلعاقة بسبب احلرب أو بسبب        سالمة أراضي اجلمهورية أو     آباؤهم يف ساحة الدفاع عن      
حصلوا على إعانة  الذين وبلغ عدد األطفال.  طفل تقل أعمارهم عن عام واحد٨ ٦٠٠حمطة تشرينوبيل النووية، و

  .  وأربعني ألفاً ومائيت طفلةعند الوالدة سبعوحيدة 
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  املشاكل القائمة

على الرغم من التدابري اليت تتخذها حكومة أذربيجان حلماية حقوق الطفل، ال يزال البلد يواجه مشاكل                - ٦٢
  .األرميين على أذربيجاننتيجة للعدوان يف هذا اجملال 

للتخفيف من آثار احلرب على حياة السكان يف مجهورية         التدابري العاجلة الالزمة     العامة   وتتخذ السلطات   - ٦٣
 طفالً من ٨٩ ٩٨٥ألطفال الالجئني، فهناك ترتيبات لتوفري التعليم لواختُذت . أذربيجان، ويف املقام األول األطفال

 ٦٩٥تلة، وهم يتلقون التعليم اجملاين يف       بالقوة من أراضي أذربيجان احمل    أو شردوا   األطفال الذين فروا من أرمينيا      
  .مدرسة للتعليم العام أُنشئت خصيصاً هلم

 من قانون حقوق الطفل على أن لألطفال الالجئني أو املهجرين بالقوة احلق يف االعتراف ٣٩وتنص املادة   - ٦٤
 اليت حيتاج إليها أولئك األطفال، وتتخذ الدولة التدابري الالزمة لضمان توفري احلماية واملساعدة اإلنسانية. مبركزهم

تقـدمي  بوالبحث عن األطفال الذين تعرضوا لألسر أو لالختطاف بالتعاون مع املنظمات الدولية هلذا الغـرض و               
تقوم  من هذا القانون على أن       ٣٠وتنص املادة   . املساعدة الالزمة إىل املنظمات غري احلكومية املعنية هبذه املسائل        

عسكرية أو األوبئة أو العمليات الاحلماية لألطفال الذين يعيشون يف مناطق بتوفري مج خاصة، الدولة، من خالل برا
آثار تلك الظواهر فضالً عن األطفال اليتامى أو أطفال من ضحايا الكوارث الطبيعية أو اإليكولوجية، أو لألطفال 

  . فضة الدخل اليت يرأسها والد وحيداألسر املنخ

  شردينحالة الالجئني وامل - ٣

  تتمثل إحدى املشاكل األساسية اليت تعاين منها أذربيجان يف الوقت املعاصر يف وجود الجئني ومشردين                 - ٦٥
  .على أراضيها

 يف املائة من أراضي أذربيجان إىل انتشار أكثر من مليـون            ٢٠وأدى احتالل مجهورية أرمينيا ملا نسبته         - ٦٦
 جلنة حكومية معنية باملسائل املتعلقة بالالجئني       ١٩٩٣ئت يف عام    وأُنش. الجئ ومشرد يف خمتلف أحناء أذربيجان     

 .حلماية حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية وضمان ممارسة هذه احلقوقالتشريد القسري وبضحايا 

وق وتقوم هذه اللجنة احلكومية يف الوقت احلايل باختاذ وتنفيذ مجيع التدابري الضرورية لضمان ممارسة احلق  - ٦٧
ومتثل اللجنة اهليئة التنفيذية الرئيسية املعنية بتطبيق سياسات . السياسية واالقتصادية واالجتماعية لالجئني واملشردين

بتهيئة وإيوائهم وإعادهتم إىل الوطن وتوفري احلماية االجتماعية هلم الالجئني واملشردين الدولة املتعلقة بإعادة توطني 
  .نهمالظروف الالئقة ملعيشتهم وسك

وبروتوكوهلا، وبناء على ذلك أنـشأت قاعـدة        الالجئ  وانضمت أذربيجان إىل االتفاقية املتعلقة مبركز         - ٦٨
  .القانون الدويل واعتمدت قوانني عديدةتتفق مع قواعد قانونية 

مركز الالجئني واملشردين داخلياً طرائـق مـنح        بشأن   ١٩٩٩مايو  / أيار ٢١وحيدد القانون الصادر يف       - ٦٩
وقد عوجلت مسألة جتنيس الالجئني واملشردين يف قانون املواطنة املعتمد يف . اعدة اإلنسانية لالجئني واملشرديناملس
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 الذي ينص على اعتبار األشخاص الذين جلأوا إىل أذربيجان يف الفترة ما بني شـهر      ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين األول 
ني أذربيجانيني يتمتعون جبميع احلقوق علـى قـدم          مواطن ١٩٩٢يناير  / وكانون الثاين  ١٩٨٨يناير  /كانون الثاين 

 قانون بشأن احلماية االجتماعية لضحايا    ١٩٩٩مايو  / أيار ٢١واعُتمد يف   . املساواة مع املواطنني اآلخرين يف البلد     
شاهبهم، هبدف إعادة توطني الالجئني واملشردين، وتوفري احلماية االجتماعية هلم وحتديـد            التشريد القسري ومن    

  .مات السلطات العامة يف هذا اخلصوصالتزا

ظـروف  أقر برناجماً وطنياً لتحسني     ،  ٢٠٠٤يوليه  /يف األول من متوز   صدر أمر رئاسي    ويف هذه األثناء،      - ٧٠
الذين يقيمون يف خميمات وعربات لنقل البضائع ومـساكن         (التشريد القسري   املعيشة والعمل لالجئني ولضحايا     

عمل هلم وإجياد حل ملشاكل اجتماعية أخـرى بانتظـار حتريـر األراضـي              ، وتوفري فرص ال   )صحيةأخرى غري   
 مستوطنة يف خمتلف أحناء البلد من أجل األسر اليت          ٤٧وأُنشئت  . إىل مسقط رأسهم  وعودهتم  األذربيجانية احملتلة   
ـ وٌشّيدت يف هذه املستوطنات أكثر من مئة مدرسة وعشرات املستشفيات إضافة إىل             . تندرج يف هذه الفئة    بىن ال

  .صلةالتحتية ذات ال

وإن اخلطة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان اليت تشتمل على تعزيز التدابري الرامية إىل التصدي لالنتهاكات             - ٧١
لعدوان العسكري ألرمينيا على أذربيجان تسهم إسهاماً خاصاً نتيجة لاجلسيمة حلقوق اإلنسان لالجئني واملشردين 

  .ردينيف حل مشاكل الالجئني واملش

  /آخر املخيمات اليت أُقيمت على أراضي مقـاطعيت سـابرياباد وسـاتلي يف كـانون األول               أزيل  وقد    - ٧٢
   .٢٠٠٧ديسمرب 

   القضاء على الفقر- ٤

 بل وبني ،وتأيت أذربيجان يف املرتبة األوىل بني بلدان أوروبا الغربية. يشهد االقتصاد األذربيجاين منواً قوياً  - ٧٣
ولقد ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل ألذربيجان خالل الـسنوات         . النمو االقتصادي تسارع  حيث   من   ،بلدان العامل 

 ٣ ٦٩٢,٤، بلغ نصيب الفرد فيها من الناتج احمللي اإلمجايل       ٢٠٠٧ ويف عام    . يف املائة  ٢,٦مس املاضية بنسبة    اخل
مو السريع املسجل يف الناتج احمللـي       وعلى الرغم من أن العامل األساسي هلذا الن       . من دوالرات الواليات املتحدة   

فلقد بلـغ  . اإلمجايل يعود إىل زيادة إنتاج البترول والغاز، حيقق قطاع املنتجات غري البترولية منواً ال بأس به أيضاً    
  . األخرية يف املائة خالل السنوات الثمان١١,٥ معدل النمو السنوي يف هذا القطاع

 مجهورية أذربيجان هو حتسني املستوى      تنتهجهااالقتصادية اليت    -  يةواهلدف الرئيسي للسياسة االجتماع     - ٧٤
ارتفع قد  ف. ويزداد رفاه السكان بالتناسب مع التطور االقتصادي      . املعيشي للمواطنني وضمان محاية اجتماعية هلم     

من  ١ ٩٧٠ يف املائة ليصل نصيب الفرد إىل ما يعادل          ٢,٩دخل السكان خالل السنوات اخلمس املاضية مبعامل        
  .دوالرات الواليات املتحدة

  ية وتوزيع املوارد البـشرية بأفـضل      وبغية تطبيق هنج شامل لتسوية املسائل املتصلة بالعمالة يف اجلمهور           - ٧٥
أكتوبر / تشرين األول٢٦ما ميكن وتوظيف املواطنني بصورة فعالة، اعُتِمدت، مبوجب املرسوم الرئاسي الصادر يف 

 للمرحلة األوىل مـن هـذه       وتنفيذاً. ٢٠١٥- ٢٠٠٦لة يف مجهورية أذربيجان للفترة      ستراتيجية العما ا،  ٢٠٠٥
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ستراتيجية ا، برنامج وطين لتنفيذ     ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥ستراتيجية، اعُتمد، مبوجب املرسوم الرئاسي الصادر يف        الا
 هذا الربنامج الوطين حتسني التشريعات الوطنية واختـاذ تـدابري جديـدة             ويستهدف). ٢٠١٠- ٢٠٠٧(العمالة  

املعايري القانونية الدولية يف جمال العمالة، وتنمية بيئة اقتصادية مواتية لتطبيق سياسة العمالة، وتأسيس  ملواءمتها مع   
 قدرهتا التنافسية يف سوق     جممعات إقليمية للعمالة، وإنشاء وظائف جديدة، وحتسني مهارات اليد العاملة وزيادة          

  .هاطلني عن العمل الذين يبحثون عناالجتماعية املوفرة للمواطنني العالعمل، واختاذ تدابري لتعزيز احلماية 

  ، مـن  ٢٠٠٧ نسمة يف عـام      ٤ ٢٩٥ ٢٠٠أذربيجان   يف سن العمل يف   الذين هم   وبلغ عدد السكان      - ٧٦
 يف  ٣٨,٧وكانت نسبة   . اطلني عن العمل  مة من الع   نس ٢٨١ ١٠٠ نسمة ممن لديهم عمل و     ٤ ٠١٤ ١٠٠بينهم  

وكانت أغلبية  .  يف قطاعات غري زراعية    ونعملي يف املائة    ٦١,٣ يف القطاع الزراعي، و    ونشتغلياملائة من العاملني    
وازداد عدد العاملني يف القطاع . ذلكإىل  وما التجارة والبناء واخلدمات والنقلتلك الوظائف يف جماالت اإلنتاج و

  جممـوع  يف املائـة مـن       ٦٩,٢ذلـك    ، وميثل ٢٠٠٠ مقارنة بعام    ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣,٧اص بنسبة   اخل
  .السكان العاملني

 امللموس للناتج احمللي اإلمجايل خالل السنوات األخـرية،         والنمووبفضل سياسة االقتصاد الكلي الناجعة        - ٧٧
ولقد مت يف غضون السنوات اخلمـس املاضـية         . بطالةتسجل سوق العمل منواً كبرياً، يؤدي إىل اخنفاض معدل ال         

 يف  ٨١,٤وأنشئت نسبة   .  وظيفة بعقد دائم   ٤٨٠ ٠٠٠ من بينها زهاء     ، وظيفة ٦٧١ ٠٠٠أكثر من   استحداث  
واخنفض . يف القطاع اخلاص  منها   يف املائة    ٨٥,٦هذه الوظائف اجلديدة يف األقاليم، كانت نسبة        جمموع  املائة من   

 يف املائة ٦,٨٣ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٧,٦٢سوب حسب طريقة منظمة العمل الدولية، من معدل البطالة، احمل
  . لدى السكان يف سن العمل٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٦,٥٤  وإىل٢٠٠٦يف عام 

 ماناتـاً   ٧٥ الذي أصبح يعادل     ،ومت، تطبيقاً لقانون زيادة احلد األدىن لألجر، تنظيم محلة لرفع هذا احلد             - ٧٨
  .٢٠٠٣ ماناتات يف عام ٩ بعد أن كان ٢٠٠٨سبتمرب /تباراً من شهر أيلولاع

تفشي مشكلة الفقر وانتشارها على نطاق واسع يف ، إذ تضع يف اعتبارها اجلمعية العامة لألمم املتحدةوإن   - ٧٩
ف حبلول عـام    اعتمدت كهدف أساسي بني أهدافها اإلمنائية لأللفية مسألة احلد من الفقر بنسبة النص            قد  العامل،  
التدابري لتلبية احتياجات السكان كذلك ما يلزم من  وهي تتخذ ،وقد انضمت أذربيجان إىل هذه املبادرة. ٢٠١٥
يقضي بوضع برنامج وطين للفتـرة      على مرسوم    ٢٠٠٥ومن هذا املنطلق، وقَّع رئيس الدولة يف عام         . األساسية
  .تدمية يف مجهورية أذربيجان بشأن احلد من الفقر وحتقيق التنمية املس٢٠١٥- ٢٠٠٦

يـؤدي   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ الربنامج الوطين لتنمية األقاليم اجتماعياً واقتصادياً خالل الفترة بني عامي            إنو  - ٨٠
وحتدَّد يف هذا الربنامج العوامل اليت ميكن أن تعجل التنمية . دوراً كبرياً يف التخفيف من حدة الفقر يف البلدكذلك 

الدولة والدعم الذي سـتوفره       كما حتدَّد االجتاهات األساسية للسياسة اليت ستتبعها       ،ناطقاالقتصادية يف بعض امل   
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٤  الفترةلتحقيق هذه التنمية خالل

وتشري اإلحصاءات اليت تبني اخنفاض مستوى الفقر يف البلد خالل السنوات املاضية إىل أن نسبة الفقراء                  - ٨١
 يف املائة   ٤٠,٢، و ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٤٤,٧، و ٢٠٠٢يف املائة يف عام      ٤٦,٧ اليت كانت تبلغ     ،بني السكان 



A/HRC/WG.6/4/AZE/1 
Page 16 

 

 يف املائة يف ١٥، و٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٠,٨ وإىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٢٩,٣، اخنفضت إىل ٢٠٠٤يف عام 
  .٢٠٠٧عام 

ة، تعاوناً نشطاً علـى     وتتعاون مجهورية أذربيجان مع املنظمات الدولية، وال سيما منظمة العمل الدولي            - ٨٢
 إىل احلمايـة     باإلضـافة  ،تطبيق املعايري الدولية التقدمية يف جماالت العمل والتوظيف والسالمة والصحة يف العمل           

 مـن بينـها     ، اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة       ٥٥أذربيجان على     وقد صدَّقت  االجتماعية للسكان، 
 ورقم ١٣٨ ورقم ١١١ ورقم ١٠٥ ورقم ١٠٠ ورقم ٩٨ ورقم ٨٧ورقم  ٢٩رقم ( األساسية ثماناالتفاقيات ال

وتعد احلكومـة   ). ١٤٤ ورقم   ١٢٩ ورقم   ١٢٢ ورقم   ٨١رقم  (واالتفاقيات األربع اليت تتسم باألولوية      ) ١٨٢
أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الـصلة يف  تنفيذ تقارير دورية تقدمها إىل مكتب العمل الدويل بشأن        

يب املنقح املعتمد يف إطار و على امليثاق االجتماعي األور٢٠٠٤ولقد صدَّقت مجهورية أذربيجان يف عام . يجانأذرب
جملس أوروبا وقبلت مبوجبه بعض االلتزامات املنصوص عليها يف عدد من مواده، وعلى وجه التحديد مواده األوىل 

إىل جملس أوروبا وقُدِّم . ٢٩ و٢٨و ٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢٢ و٢١ و٢٠ و١٦ و١٤ و١١ و٩ و٨ و٧ و٦ و ٥ و ٤و
 من امليثاق االجتماعي األورويب ٢٤ و٢٠ و ٩التقرير الوطين األول عن إعمال املادة األوىل واملواد          ٢٠٠٧يف عام   
وتؤخذ يف االعتبار، لـدى     . ٢٠٠٨ يف هناية عام     ١٤ و ١١ويتوقع أن يقدَّم له تقرير جديد بشأن املادتني         . املنقح

ر، املالحظات واالقتراحات املقدمة من كافة املؤسسات العامة املعنية ومن منتدى املنظمات غري             إعداد هذه التقاري  
  .احلكومية والشركاء االجتماعيني

  إصالح نظام السجون -  دال

  .تتخذ جمموعة من التدابري يف مجهورية أذربيجان إلدارة نظام السجون بصورة أفضل ولزيادة فعاليته  - ٨٣

ومسح التوقيع، يف . ب السجون للمدافعني عن حقوق اإلنسان بعد إصالح نظام السجونولقد فتحت أبوا  - ٨٤
أذربيجان واللجنة الدولية للصليب األمحر مبنح ممثل اللجنة إمكانيات واسعة           ، على اتفاق بني حكومة    ٢٠٠٠عام  

  .مراتفضت تلك الزيارات للجنة عدة  يف السجون بدون أي قيود بعد أن ُراحملكوم عليهملزيارة 

 بل وانضمت أيضاً إىل االتفاقية األوروبية ،أذربيجان إىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وانضمت  - ٨٥
ملهينة اليت دخلت حيز النفاذ يف      ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا            

 مكَّن اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          ، األمر الذي  ٢٠٠٢ أغسطس/ آب ١أذربيجان يف   
 املؤسسات العامة والسجون الـيت      ، بدون تقييد  ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من أن تدخل          

جنـة أن   توصيات اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب، طلبت وزارة العدل إىل الل         وعمالً ب . أبدت رغبة يف زيارهتا   
واختـاذ الترتيبـات    وإدارهتا  تساعدها على دراسة األساليب املتبعة يف البلدان األوروبية الكربى لتنظيم السجون            

 وتستفيد .الضرورية لكي يتمكن ممثلو الوزارة من زيارة املؤسسات اليت ختتارها اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب
قام وفد تابع لوزارة العـدل      فقد  .  مؤسسات شبيهة يف أذربيجان    أذربيجان من خربة تلك املؤسسات بغية إنشاء      

.  على كيفية تنظيم وإدارة مؤسسات السجون يف ذاك البلـد          لالطالع ٢٠٠٧ أبريل/بزيارة فنلندا يف شهر نيسان    
اهتم بأساليب فرز املدانني وتوزيعهم على ، كما وزار الوفد أثناء وجوده يف فنلندا سبع مؤسسات من نوع خمتلف

  .تلف املؤسسات وداخل تلك املؤسسات أيضاًخم
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وإىل جانب إصالح نظام السجون جلعله أكثر مطابقة للمعايري الدولية وضمان حقوق املدانني، مت ترميم                 - ٨٦
.  االعتقال ونوعية األغذيةأوضاعمؤسسات السجون كلياً للتأكد من أهنا أصبحت جمهزة بصورة مقبولة ولتحسني 

ومت التعهد بتنفيذ برنامج مشترك     .  للتعاون يف هذا اجملال مع جملس أوروبا واللجنة األوروبية         ونويل اهتماماً كبرياً  
 ١,٤ وقد خصصت للربنامج ميزانية تعـادل        ،إلصالح نظام السجون األذربيجاين بالتعاون مع هاتني املؤسستني       

جهود حتسني التـشريعات وإدارة      يف إطار هذا الربنامج اقتراحات ملواصلة        وقُدِّمت. ٢٠٠٦يورو يف عام    مليون  
وأجريت، بناء .  السجناء السابقني يف اجملتمع كما اختذت تدابري إلعادة إدماج،السجون، ونظِّمت حلقات تدريبية

.  برنامج دعم إصـالحات القـضاء      تنفيذعلى مبادرة اللجنة األوروبية وبالتعاون معها، مشاورات مكثفة بشأن          
  . حتديث نظام السجون يف أذربيجان، أمور يف مجلة،الربنامجيستهدف هذا و

وبالتايل، يقضي قانون تنفيذ العقوبات بتنظيم . لتوفري الرعاية الطبية املؤهلة يف السجونكبرية  أمهية وتوىل  - ٨٧
وتتكفل الدولة تسديد تكاليف الرعايـة الطبيـة   . محالت للعناية الوقائية والسالمة ومكافحة األوبئة يف السجون  

وبغية ضمان الرعاية الطبية اليت تفي باملعايري السارية وضـمان اسـتقالل            .  احملكومون يت حيصل عليها  واألدوية ال 
 وأنشئت، مبوجب اهليكل التنظيمي الذي      ، فصل اخلدمات الطبية عن إدارة السجون       أيضاً  مت ،األخصائيني الطبيني 

ومت، يف إطار برنامج املساعدة التقنيـة       . وافقت عليه وزارة العدل، إدارة طبية عامة أصبحت اآلن جاهزة للعمل          
 املصابني مبرض   احملكومنيلكومنولث الدول املستقلة، افتتاح جناح جديد يف مؤسسة الرعاية املتخصصة يف معاجلة             

  . املصابني مبرض السلاحملكومنيعلى معاجلة  الدوليةلصليب األمحر اوتتعاون وزارة العدل مع جلنة . السل

  حقوق اإلنسانإعمال  القوانني وبتطبيق ةاألجهزة املكلف -  هاء

 بتطبيـق  ال بد يف جمتمع دميقراطي من وجود ضمانات فعالة ووسائل لإلشراف على عمل األجهزة املكلفة                 - ٨٨
  .ضمان حقوق وحريات اإلنسان واملواطنإىل سعى أذربيجان بصفة خاصة تويف هذا الصدد، . القوانني

لذي وضعته وزارة الداخلية، ُتتَّخذ بصورة دورية التدابري املناسبة لتنظيم           ملخطط التدابري اخلاص ا    وتنفيذاً  - ٨٩
ويتم التشديد على مراعـاة القـانون       . العالقات بني الشرطة واملواطنني من منظور القواعد القانونية واألخالقية        

األشـخاص  ُيحـضر    والضمانات املتصلة حبقوق وحريات اإلنسان واملواطن واإلشراف على حتقيق ذلك عندما          
.  اإلداريـة  الـدعاوى  وكذلك يف إطـار      ،املعتقلون أمام أجهزة الشرطة وأثناء احتجازهم يف احلبس االحتياطي        

وتضع وزارة الداخلية مناوبة هاتفية حتت تصرف       . اجلهود لتوسيع وتكثيف نطاق التعاون مع الوسيط      وتضاَعف  
ضل عن حاالت إساءة استعمال السلطة وغري ذلك اجلمهور لتعزيز املراقبة على أنشطة الشرطة والكشف بصورة أف

وخيضع موظفو أجهزة الشؤون الداخلية الذين ارتكبوا أفعاالً غري مشروعة لتدابري تأديبية قد           . من الظواهر املؤسفة  
 ٥٨ اإلبالغ عـن     ٢٠٠٨ولقد مت خالل النصف األول من عام        .  جنائياً ومقاضاهتمتفضي إىل فصلهم عن العمل      

صفة خاصة بسلوك مهني إزاء بعض املواطنني وحباالت تسليم مواطنني ألجهزة الشرطة بصفة غـري               خمالفة تتعلق ب  
وفرضت نتيجة تلك األفعال عقوبات تأديبية . قانونية وحاالت اعتقال غري قانوين وانتهاك حلقوق سائقي السيارات

 أفراد من   ٣ مقاضاةجرائية؛ ومتت    كما اختذت بشأهنم تدابري أخرى يف إطار القوانني اإل         ، شرطياً ٨٥صارمة على   
  . أفراد آخرين٥ أفراد ومت نقل ٣بينهم جنائياً بينما فصل عن اخلدمة 
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وتقوم هذه .  جاهزة للعمل، وباتتوكلفتها باإلشراف على تنفيذ العقوبات وأنشأت وزارة العدل مفتشية  - ٩٠
 املتصلة حبماية حقوق اإلنسان يف النظام       الدائرة بالتحقيق على الفور وبصورة مستقلة ومتعمقة يف كافة األحداث         

املفتشية سلطة  وختوَّل  . تتخذ التدابري الواجبة بكل شفافية    هي  القضائي عموماً ويف نظام السجون بصفة خاصة، و       
على حدة، واالطالع على    من احملكومني   زيارة مؤسسات السجون بصورة مباشرة وبكل حرية، والتكلم مع كل           

وحرصـاً  .  ودراسة تلك املستندات   ،لبة بتزويدها باملستندات اليت تثبت قانونية االعتقال      االعتقال، واملطا أوضاع  
 يف وزارة العـدل  اقبة اليت ميارسها اجملتمع عليهم أنشئت ويف املراحملكوم عليهمعلى إشراك الرأي العام يف إصالح  

لدفاع عن حقوق اإلنسان وحـائزة  جلنة اجتماعية مؤلفة من ممثلي منظمات غري حكومية هلا باع طويل يف جمال ا            
وكان إنشاء هذه اللجنة تدبرياً إجيابياً ملموساً بني التدابري املتخذة لتدعيم احلوار والشفافية فيما بني               . لثقة اجملتمع 

وتوضع بعد الزيارات اليت يقوم هبا أعضاء اللجنة ملؤسسات السجون تقارير . املؤسسات العامة وممثلي اجملتمع املدين
 وحتـديث   ،الوظائف يف تلك املؤسسات   واستحداث   ،عتقالأوضاع اال  اقتراحات وتوصيات بشأن حتسني      وتقدم

حلماية حقوق اإلنسان، إليالء األولوية ويف إطار اإلجراءات املتخذة .  وغري ذلك من مسائل،عمل املوظفنيأوضاع 
نظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن وضمان حقوق وحريات املدانني واملتهمني، والعمل بالتعاون الوثيق مع امل

، وتعزيز العالقات مـع اجلمهـور،       والتوعية هبا لتثقيف باملسائل القانونية    عملية ا احلقوق يف هذا اجملال، وحتسني      
  .أنشئت إدارة تابعة لوزارة العدل ومعنية حبقوق اإلنسان والعالقات مع اجلمهور

لتقييد مؤقت  خيضعون  ن وزارة األمن الوطين خمتصة للتحقيق فيها        جبرائم تكو وإن املشتبه هبم واملتهمون       - ٩١
ويدار .  ويعتقل هؤالء األشخاص يف مركز االحتجاز التابع للوزارة،حلريتهم ُتَحدَّد شروطه ومدته مبوجب القانون

عذيب، وقواعد عام هذا املركز وفقاً ألحكام القانون الداخلي ووفقاً أيضاً ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الت
 لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني،        ١٩٧٩ النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، ومدونة عام        ١٩٥٥

سيما األطباء، يف محاية      واملتصلة بدور املوظفني الصحيني، وال     ١٩٨٢ومبادئ آداب مهنة الطب الصادرة يف عام        
ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومبادئ      املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغري    

اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                   
)CPT/Inf/E(2002) 1 .(املعتقلني واختاذ وى وجتيز التشريعات للوسيط، وهو اجلهة املستقلة املؤهلة الستالم شكا

التقرير و. التدابري إن لزم، دخول مركز االعتقال التابع للوزارة وزيارة املسجونني فيه دومنا تقييد أو إشعار سابق               
السنوي املقدم من الوسيط بشأن الوضع فيما يتعلق بصون حقوق وحريات اإلنسان والدفاع عنها يف أذربيجـان   

التغريات اإلجيابية احلاصلة يف مركز االعتقال التابع لوزارة األمـن          يبني   ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٥خالل الفترة بني عامي     
، ومكتب املؤسسات الدميقراطيـة      الدولية لصليب األمحر اوُيذكَر، باإلضافة إىل ذلك، أن ممثلني عن جلنة         . الوطين

ال، ومنظمات غـري    وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمات دولية خمتصة يف هذا اجمل             
 مع ممثلي اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة               ،قامواقد  حكومية دولية،   

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الذين زاروا مجهورية أذربيجان بصفة رمسية، بدراسة كيفية عمل مركز االعتقال                
  ).٦٣، الفقرة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٧، CPT/Inf (2004) 36(املذكور ومنحوه تقييماً رفيعاً 
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  األقليات الوطنية - واو

وينص الدستور على األحكام األساسـية      . أذربيجان املعاصرة بتكوينها املتعدد القوميات واألديان      تتميز  - ٩٢
 ، مواطين مجهورية أذربيجان    وهو يكفل املساواة بني مجيع     ،أذربيجان إزاء اجملموعات القومية    للسياسة اليت تتبعها  

الدولة تضمن املساواة للجميع يف احلقـوق  "فينص الدستور على أن   . بغض النظر عن إثنيتهم أو دينهم أو عرقهم       
 بدون متييز على أساس العرق أو األصل القومي أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو املنـشأ أو الثـروة أو                      ،واحلريات

وحيظر أي تقييد حلقوق وحريات     . ء إىل حزب سياسي أو نقابة أو أي مجعية أخرى         الوظيفة أو املعتقد أو االنتما    
  جلـنس واملنـشأ واملعتقـد واالنتمـاء       اإلنسان واملواطن على أساس العرق واالنتماء القومي والدين واللغـة وا          

  ." واالجتماعيالسياسي

 واألتـراك  واألرمن والتاليشييون واألفـار      أذربيجان، باإلضافة إىل األذربيجانيني، الليزغيون والروس      ويوجد يف   -٩٣
  .والتتار واألوكرانيون والتساخور واجلورجيون واألكراد والتات واليهود واألوديون وممثلو قوميات أخرى

إعماالً حازمـاً    وحرياته املواتية إلعمال حقوق اإلنسان   إلجياد األوضاع   وتتخذ احلكومة التدابري الالزمة       - ٩٤
 وكذلك حلث ممثلي األقليات على املشاركة بنشاط وعلـى قـدم            ،حلقوق بني مجيع املواطنني   ملساواة يف ا  اولنشر  

مرسوم رئاسي   اعتماد١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٦يف  ومت. املساواة يف األنشطة املضطلع هبا يف مجيع اجملاالت يف البلد
 ،اإلثنية املقيمة يف أذربيجـان    ات  واجلماعبشأن محاية حقوق وحريات األقليات القومية والشعوب القليلة األفراد          

لغات تلك اجلماعات وثقافاهتا بغية زيادة حتسني العالقات بني خمتلـف           لتعزيز  وبشأن الدعم الذي تقدمه الدولة      
  .اإلثنيات يف اجلمهورية واالرتقاء هبا إىل مستوى القانون يف دولة حيكمها القانون

 ، االتفاقيات الدولية اليت أصبحت أذربيجان طرفـاً فيهـا         تم مكافحة التمييز الديين والعرقي مبقتضى     تو  - ٩٥
ويشكل تطبيق األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية للقضاء . وكذلك مبوجب القانون الداخلي املعمول به 

  على مجيع أشكال التمييز العنصري واالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، شـاغالً أساسـياً دائمـاً مـن       
  .واغل احلكومةش

. ومتثل خمتلف األقليات القومية متثيالً واسع النطاق يف املؤسسات العامة ويف أجهزة احلكومة والربملـان                - ٩٦
ويكلف ممثلو السكان احملليني بإدارة املؤسسات العامة يف املناطق اليت تعيش فيها أعداد كبرية من األقليات القومية، 

ق اإلنسان وحريات الفرد املنادى هبا يف البلد وتطبيق املساواة بـني مجيـع              مما ُيظهِر بشكل ملموس إعمال حقو     
  . بغض النظر عن عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم، أو غري ذلك من أمور،املواطنني

  .وتقوم مخسون منظمة غري حكومية بتناول املسائل املتصلة باألقليات اإلثنية يف أذربيجان  - ٩٧

. د يف استخدام لغته األم وتلقي التعليم وممارسة أنشطة فنية بتلك اللغـة وينص الدستور على حق كل فر    - ٩٨
ويتعلم أطفال  ). من الصف األول وحىت التاسع    (اآلزيرية والروسية واجلورجية    :  هي ،ويوفَّر التعليم بثالث لغات   

ورية اللغة الليزغيـة أو  األقليات القومية املسجلني يف الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية يف خمتلف أقاليم اجلمه       
وتدرس هذه اللغات   . التاليشية أو العربية أو األفارية أو اُألْوديَّة أو التاتية أو التساخورية أو اخلينالغية أو الكردية              
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وتصدر أكثر من مخس عشرة جريدة وجملة بلغات خمتلف         . األم خالل السنوات األربع األوىل من التعليم اإلبتدائي       
  .وتوجد أقنية تلفزيونية إقليمية يف األقاليم اليت تعيش فيها أعداد كبرية من األقليات القوميةالطوائف اإلثنية 

وتستفيد على قدم املساواة من التراث الثقايف  ذاهتا،احلقوق الثقافية بوتتمتع األقليات اإلثنية يف أذربيجان   - ٩٩
، ٢٠٠٨أكتوبر /وتشرين األول ٢٠٠٦ديسمرب /وقد أعدت وزارة الثقافة والسياحة يف شهري كانون األول. للبلد

، ونظمت اجتماع مائدة مـستديرة      "أذربيجان التنوع الثقايف يف  " مشروعاً مسيَّ    ،سكوويف إطار أحد برامج اليون    
: أذربيجان"، ومهرجاناً حتت عنوان     "أذربيجان املشاكل املتصلة حبماية التراث الثقايف لألقليات القومية يف       "تناول  

  ).وستقام تلك االحتفاالت كل سنتني(كُرِّس لفنون األقليات القومية " أرض الوطن

طقوسه الدينية  لكل فرد أن حيدد موقفه إزاء الدين حبرية وميارسجتيز املادة األوىل من قانون حرية الدين و  - ١٠٠
 الدينيـة املوجـودة يف      وجيوز ألفراد مجيع األقليات   . عتقداته الدينية وينشرها  مب أيضاً   مبفرده أو مجاعةً، وأن جياهر    

وقد مكنت التدابري املتخذة ممثلي األقليات الدينية من العيش،         . أذربيجان أن ميارسوا أنشطتهم على قدم املساواة      
وميارس الروس األرثوذكس واأللبانيون اُألْوِديُّون واليهود وغريهم من أفراد         . اليوم، يف جو من التفاهم والتسامح     

  . مثلهم مثل الطوائف املسلمة،سلمة دياناهتم بكل حرية يف البلدالطوائف الدينية غري امل

 وتعترف حبق كل فرد يف حرية حتديد موقفه         ،ق كل فرد يف حرية الضمري     حب من الدستور    ٤٨وتقر املادة     - ١٠١
 جلة يف وقد بلغ عدد املؤسسات الدينية املس     . عتقداته الدينية ونشرها وممارسة طقوسه الدينية     مب واجملاهرةمن الدين   
 مؤسسات  ٧ مؤسسة مسيحية و   ٢٠ من بينها    ، مؤسسة غري مسلمة   ٢٨ و ، مؤسسة دينية مسلمة   ٣٣٦أذربيجان  

 ٣ معابـد يهوديـة و     ٣وتوجد يف باقو كنيسة كاثوليكية رومانية واحدة و       . يهودية ومؤسسة واحدة كريشنائية   
 ويوجد يف ،ثوذكسية واحدة عاملةوتوجد يف مدينيت غاجنا وكامشاس كنيسة روسية أر. كنائس روسية أرثوذكسية

 الشروط الالزمة إلقامة الطقـوس      مجيعوتضمن السلطات توافر    . مدينيت أوغوز وقوبا معبد يهودي واحد عامل      
، ١ ٤٠٠ وعددها ،الدينية يف اجلوامع أو الكنائس أو املعابد اليهودية أو املعابد األخرى العاملة يف األراضي الوطنية

  . على أمت وجهمع ضمان أمن املواطنني

   وأفضل املمارسات والصعوبات والعوائق احملرز،التقدم -  رابعاً
   واحلرية النقابيةضمان حق الفرد يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات -  ألف

 تلـك   وُتـضَبط . املواتية يف البلد لتمكني األحزاب السياسية من ممارسة أنشطتها حبرية         مت إجياد األوالع      - ١٠٢
 الذي ينص على شروط مبسطة لتـسجيل األحـزاب يف           ،الدستور وقانون األحزاب السياسية   األنشطة مبوجب   
  .سجالت الدولة

 إحراز تقدم كبري يف جمال إنشاء املنظمات غري احلكومية اليت هي مسة هامة من ومت خالل السنوات األخرية  - ١٠٣
ديه تلك املنظمات يف احليـاة االجتماعيـة   مسات اجملتمع الدميقراطي، كما مت إحراز تقدم يف تعزيز الدور الذي تؤ 

 أفرقة عاملة خاصة يف      ذلك وأنشئت مبوجب . والسياسية؛ ومت أيضاً ضمان مشاركتها يف أنشطة حتديد الضوابط        
وجيوز ملنظمة  .  وكلفت بإعداد مشاريع قوانني بالتعاون مع منظمات غري حكومية         ،إطار اللجان الربملانية الدائمة   

أن عة منظمات غري حكومية أن تقدم للربملان، مىت رغبت، ما تعده من مشاريع قـوانني و               غري حكومية أو جملمو   
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ومت أيضاً حتديد األساس التشريعي الالزم لكي تعمل املنظمات غري احلكومية حبرية      . تشترك يف دراستها واعتمادها   
أن املنظمـات غـري      قانون بـش   ،٢٠٠٠ ويف عام    ؛ قانون بشأن اإلعانات   ١٩٩٨واعتمد يف عام    . وبدون عائق 

 قانون بشأن التسجيل الرمسي والسجل الرمسـي        ٢٠٠٣ كما اعتمد يف عام      ؛)اجلمعيات واملؤسسات (احلكومية  
 السنوات األخرية توسع السجل الرمسي للمنظمات غري احلكومية توسعاً كـبرياً            وشهدت. لألشخاص االعتباريني 
العدد املسجل يف عام    أضعاف   ٧(ة غري حكومية     منظم ٣٦١ تسجيل   ٢٠٠٧فتم يف عام    . بفضل هذه اإلجراءات  

 أكرب من عددها املسجل     ٢٠٠٨وكان عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة يف النصف األول من عام            ). ٢٠٠٢
 ٢ ٥٠٠أذربيجان يبلغ حنـو      وأصبح عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة يف      ). ٥٠ مقابل   ٥٥ (٢٠٠٢يف عام   

  . عمنظمة غري حكومية يف اجملمو

، يف تسجيل الوكالء التجـاريني يف       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١وإىل جانب ذلك، ُشرِع، اعتباراً من         - ١٠٤
الذي يقضي بتقدمي مجيع املستندات الالزمة إىل مؤسسة عامة واحدة ُتِتم مجيع " املرفق اجلامع"أذربيجان وفقاً ملبدأ 

 عـن نتـائج     لألخذ هبا  هذه اآللية منذ األسبوع األول       ولقد أسفرت . اإلجراءات الضرورية يف أقصر وقت ممكن     
  .الً اقتصادياً وكي٥٧٢ إذ مت تسجيل ،ملموسة

إنشاء نظام راسخ وفعال إلقامة عالقات شراكة بني املؤسسات العامة واملنظمات غري احلكوميـة،              بغية  و  - ١٠٥
 وكذلك لتعجيل تطور    ، الدولة واجملتمع  وإشراك املنظمات غري احلكومية يف تسوية املشاكل اهلامة بالنسبة إىل منو          

، وثيقة إرشادية بـشأن الـدعم   ٢٠٠٧يوليه / متوز١٧اجملتمع املدين، اعُتِمدت، عمالً باألمر الرئاسي الصادر يف      
وباإلضافة إىل ذلك، أنشئت، عمالً باملرسـوم       . املقدم من الدولة للمنظمات غري احلكومية يف مجهورية أذربيجان        

، هيئة يف ديوان رئيس مجهورية أذربيجان معنية بالـدعم          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣ الرئاسي الصادر يف  
  .املقدم من الدولة للمنظمات غري احلكومية

ولقد اعتمد هذا القانون    . ١٩٩٨حرية التجمع مبوجب قانون خاص باملوضوع ومعتمد يف عام          وُتضَبط    - ١٠٦
ة وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمـن والتعـاون يف          عقب مشاورات أجريت مع مكتب املؤسسات الدميقراطي      

أما الواجب فهو ال ُيلزم الدولة بعدم ممانعة ممارسة . ويرسخ القانون واجب الدولة يف ضمان حرية التجمع. أوروبا
البلد من ونظراً ملا يشهده .  بل ويلزمها أيضاً باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملراعاته عمالً بالقانون،هذا احلق فحسب

، السياسية -   يف إطار عملية االنتقال إىل مرحلة جديدة يف العالقات االجتماعية          ،، بدا من الضروري   منو اقتصادي 
أحكـام   مـع  وكـذلك  ،أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانمع  أحكام هذا القانون   احلرص على مواءمة  

أذربيجان، أنشأت   وبناء على طلب حكومة   . تامةواءمةً  مالسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان       
وأعد . جلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا فريقاً عامالً مكلفاً باقتراح تعديالت وإضافات بشأن قانون حرية التجمع

  .هذا الفريق العامل مشروع قانون قدمه رئيس اجلمهورية إىل الربملان لينظر فيه

  ى املعلومات علاالطالعضمان حق  -  باء

فيتمتع الفرد حبرية البحث عن املعلومات واحلصول عليها        . علوماتامل على   االطِّالعيكرس الدستور حق      - ١٠٧
 احلصول على املعلومات، َيضمن     الدستور حقَ ضمان  وباإلضافة إىل   . ونقلها وجتميعها ونشرها بالوسائل القانونية    

   والقـانون الـصادر يف  ، بـشأن حريـة اإلعـالم   ١٩٩٨ونيه ي/ حزيران١٩القانون الصادر يف   هذا احلق أيضاً    
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ضع هذان القانونان بالتعاون مع خرباء       وقد وُ  . بشأن إمكانية احلصول على املعلومات     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠
 كما يلزِم اجلمعيات بتوفري     ،ويلزِم هذا احلق الدولة املمثلة بإحدى أجهزهتا      . من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     

وحيق لكل فرد أن ينقل وينشر معلومات       . القانونحسبما ينص عليه    علومات املطلوبة إن مل تتصل بأمن الدولة        امل
  .بكافة الوسائل القانونية، أي أن جيعلها مشاعة

وُتبلَّـغ  ). األحزاب السياسية، النقابات  (وحق احلصول على املعلومات يعين أيضاً األشخاص االعتباريني         
  .لقانون املذكور عن طريق اخلدمات اإلعالمية املنشأة هلذا الغرض يف املؤسسات العامةاملعلومات عمالً با

 ٢فتنص الفقرة . وتتسم الضمانات املكرسة يف التشريعات بشأن احلق يف حرية اإلعالم بأمهية كربى أيضاً  - ١٠٨
 ،الدولة على وسائط اإلعالم ورقابة .حرية اإلعالم مضمونة لوسائط اإلعالم: " من الدستور على أن٥٠من املادة 

 مبوجب مرسوم رئاسـي خـاص   ١٩٩٨ولقد ألغيت الرقابة متاماً يف البلد منذ عام         ".  حمظورة ،وخباصة الصحافة 
وتتخذ الدولة التـدابري    . بالتدابري التكميلية يف جمال ضمان حريات التعبري والرأي واإلعالم يف مجهورية أذربيجان           

  .ط اإلعالم وتشغيلها وتنميتهاالالزمة لضمان حرية إنشاء وسائ

. وتتخذ التدابري الضرورية للتأكد من أن وسائط اإلعالم املوجودة يف البلد تعمل وتنمو بصورة طبيعيـة                 - ١٠٩
 ٢ ٠٠٠ولقد حصلت كل هيئة من هيئات التحرير الثالثني للصحف ووكاالت األنباء على مساعدة مالية قدرها              

 بشأن  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢١عمالً مبرسوم رئاسي صدر يف      ) يورو تقريباً  ٠,٩٠يساوي املانات الواحد    (مانات  
 ،٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ اعُتِمدت، مبوجب أمر رئاسي صادر يف        وكذلك. املساعدة املالية املقدمة لوسائط اإلعالم    

ملؤسسات العامة وثيقة إرشادية بشأن الدعم املقدم من الدولة لوسائط اإلعالم بغية إقامة عالقات تعاون فعال بني ا
دور وزيادة  لدى الصحفيني   وتعزيز الروح املهنية    ووسائط اإلعالم وزيادة االستقالل االقتصادي لوسائط اإلعالم        

 بشأن منح مساعدة ٢٠٠٨يوليه / متوز٣١وعمالً باألمر الرئاسي الصادر يف . وسائط اإلعالم يف بناء اجملتمع املدين
 جهة بني وسائط اإلعالم مساعدة مالية استثنائية ٣٨مجهورية أذربيجان، تلقت مالية استثنائية لوسائط اإلعالم يف 

  .مانات ٥ ٠٠٠قدرها 

 بشأن وسائط اإلعالم حرية التعبري      ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٧وكذلك، يكرس القانون الصادر يف        - ١١٠
علومات املقه يف احلصول على وحرية الصحافة وحق الفرد يف اإلعراب عن آرائه ومعتقداته يف وسائط اإلعالم وح       

  .وال يوجب هذا القانون احلصول على ترخيص من السلطات العامة إلنشاء أجهزة صحفية. هاونشر

وجيوز . وجيوز لوسائط اإلعالم أن تتلقى معلومات من الدوائر العامة ومجعيات التعاضد احمللية واملوظفني              - ١١١
ة أو رفض املوظفون تزويدهم باملعلومات املطلوبة، التظلم أمـام          ملمثلي وسائط اإلعالم، إن رفضت الدوائر العام      

  .هيئة أعلى أو أمام رئيس املوظف املعين وأمام احملاكم فيما بعد

 ،ولتبسيط وحتسني إجراءات تسجيل األجهزة الصحفية لألشخاص الطبيعيني واألشـخاص االعتبـاريني             - ١١٢
قواعد استالم طلبات إنشاء أجهزة صحفية والنظر       "ب مرفقةً  أتيحت االستمارات الالزمة على موقع وزارة العدل        

  . ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧املعتمدة مبوجب مرسوم وزاري صادر يف " يف تلك الطلبات
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   جهـازاً يف   ٤٩٩ و ٢٠٠٢ازاً يف عـام      جه ٢٥٥منها  (جهاز صحفي    ٣ ٨٠٠  ما جمموعه  ومت تسجيل   - ١١٣
 ٤١٢ و ٢٠٠٦ جهازاً يف عـام      ٤٢٤ و ٢٠٠٥يف عام    جهازاً   ٤٨٤ و ٢٠٠٤ جهازاً يف عام     ٤٢٠ و ٢٠٠٣عام  

  ). اجلاريةلسنةمن ا أجهزة يف األشهر التسعة األوائل ٢١٠ و٢٠٠٧جهازاً يف عام 

  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان -  جيم

اجلمهور باملسائل املتصلة بالدفاع عن حقوق اإلنسان، أقيم تعاون نشط مع منظمـات        توعية  زيادة  بغية    - ١١٤
واالحتاد األورويب وجملس أوروبـا     ) مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     (ظمة األمم املتحدة    دولية كمن 

 األوروبية لتبادل   والشبكة) HELPج   برنام - الربنامج األورويب لتدريب رجال القانون يف جمال حقوق اإلنسان          (
للتعـاون الـتقين   واملكتب األملـاين  ) لشبونةشبكة (املعلومات بني املسؤولني والكيانات املكلفة بتدريب القضاة       

)GTZ (احلقوقيني األمريكية واملركز األورويب للقانون العامورابطة .  

 بتنفيـذ   ، وبالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        ،١٩٩٨وتقوم احلكومة منذ عام       - ١١٥
حلمايتها وإنشاء اهلياكل األساسية الالزمة هلـذا       مشروع بشأن تنمية حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات الضرورية         

ـ . حتسني فعاليتـه   إىل   ُسعَيومت جتديد هذا املشروع عدة مرات نظراً إىل أمهيته وقد           . الغرض مح املـشروع   وَس
 من قبيل تنظيم حلقات دراسية بشأن تقدمي التقارير الدوريـة هليئـات             ،باالضطالع مبختلف األنشطة اإلرشادية   

املتحدة وتنظيم حلقات تدريبية خمصصة للقضاة واملدعني العامني وغريهم من مـوظفي القـضاء              معاهدات األمم   
وينفذ املشروع بالتعاون الوثيق مع ممثلية األمم املتحدة يف . وإتاحة صكوك دولية باللغة اآلزيرية ونشرها وتعميمها

يارات إىل أذربيجان يف هـذا اإلطـار        وأجرى ممثلو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ز        . أذربيجان
  .وال يزال املشروع ينفذ حىت اليوم. وحتدثوا مع كبار مسؤويل وزارة العدل وحبثوا إمكانية متابعة هذا التعاون

، على  الصادرتنيMejdounarodnoe pravo وVozrojdenie- XXI vekوتنشر بصورة منتظمة، يف جمليت   - ١١٦
 نصوص صكوك دولية    لقانون الدويل والعالقات الدولية    والشؤون الدولية ورابطة ا     عن معهد تشييد األمة    التوايل،

 يف إطار تنفيذ خطة ،ومت. حلقوق اإلنسان باللغة اآلزيرية ومقاالت علمية تتناول جوانب خمتلفة من القانون الدويل
نسان تشمل اخلطة نفسها     نشر مدونة وثائق متصلة حبقوق اإل      ،العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان يف أذربيجان      

  .  فضالً عن عدد من املعاهدات الدولية،ذات صلةأخرى  اًونصوص

يتم لتأكد من أن األجهزة واملؤسسات املختصة تراعي قواعد السرية جتاه املتهمني واملدانني مراعاة تامة، لو  - ١١٧
وضع مكتبات حتت تصرف املـدانني      وينص القانون على    . إبالغ املتهمني واملدانني وأفراد أسرهم أيضاً حبقوقهم      

وحيتوي كتاب ُنـشر    . تنشر باللغات اآلزيرية والروسية واإلنكليزية    " مفكرة خمصصة للمدانني  " بالذين يزودون   
كافة النصوص التشريعية والتنظيمية املكرَّسة حلقوق املدانني، " كتاب معلومات ألجل املدانني   "مؤخراً حتت عنوان    

ولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، وهو حيتوي على وجه التحديد معلومات بشأن القواعـد             باإلضافة إىل الصكوك الد   
  .املتبعة لرفع القضية إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/4/AZE/1 
Page 24 

 

  تدريب موظفي األجهزة القضائية

ـ مت، مبوجب املرسوم الرئاسي الصادر بشأن تطوير األجهزة القضائية، إنشاء أكادميية العدالة على                - ١١٨  َسقَن
 باإلضـافة إىل    ،وزودت تلك املؤسسة التعليمية هبياكل مكرسة للتـدريب األساسـي         . مركز التدريب القضائي  

املخصص للقضاة املبتدئني والقضاة الذين هلم أكثر من مخس سنوات مـن األقدميـة              (التدريب املستمر للقضاة    
وغريهم ممن  ملدعني العامني، وكتبة العدل،     من وكالء األجهزة القضائية، وا    ولغريهم  ،  )ولرؤساء الفروع القضائية  

  .لديهم شهادة عليا يف جمال القانون

، وتسعى وزارة العدل بنشاط إلطالع موظفي القضاء بصورة أفضل على املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان               - ١١٩
رها  وعن طريق موقعها على شبكة انترنت واملنشورات الـيت تـصد           ،بتنظيم حماضرات عن هذا املوضوع    وذلك  

 ،وتنفـذ وزارة العـدل    . ، وما شابه ذلـك    )العدالة" (Adliyya"وصحيفة  ) القانونية" (Qanunculuk"كمجلة  
سيادة القانون  مراعاة  تدريب رجال القانون على     " مشروعاً عنوانه    ، مع املركز األورويب للقانون العام     باالشتراك

كبري من احللقات الدراسية واللقاءات وزيـارات       وقد مت يف إطاره تنظيم عدد       " وعلى دعم اإلصالحات القانونية   
  .اخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان واجتماعات أخرى

وتتخذ األجهزة املكلفة بالسهر على مراعاة القانون تدابري خاصة لتدريب املوظفني العاملني يف السجون،                - ١٢٠
تدريب وإعـادة تـدريب مـوظفي       وتشمل برامج مركز    . وخباصة يف جمال مكافحة التعذيب واملعامالت املهينة      

السجون ومراكز االعتقال، باإلضافة إىل تعليم القانون وتعليم مواد أخرى، حصصاً مكرسة حلقـوق اإلنـسان                
ويف إطار الربنامج املشترك بني     ).  وعشرون ساعة  مثان( املتصلة مبعاملة اجملرمني     وللصكوك الدولية ) سبعون ساعة (

ملتصل بإصالح نظام السجون يف أذربيجان، ترجم إىل اللغة اآلزيريـة الـنص             اللجنة األوروبية وجملس أوروبا وا    
ينـاير  / كانون الثاين  ١١اجلديد لقواعد السجون األوروبية الذي اعتمدته اللجنة الوزارية التابعة جمللس أوروبا يف             

 واحملاكم  ،عنية واملؤسسات العامة امل   ،ومت تعميم تلك القواعد على السجون     . نسخة ٤ ٠٠٠ وُنِشَرت منه    ٢٠٠٦
 موظفـو  يتلقىويف إطار هذا الربنامج،     .  واملنظمات غري احلكومية   ،واألجهزة املكلفة بالسهر على مراعاة القانون     

وحيضرون حماضرات بشأن إعادة تأهيل املدانني ويقومون برحالت دراسية يزورون فيهـا            تدريباً مهنياً   السجون  
  .السجون يف عدد من البلدان األوروبية

ويسجَّل العاملون يف الدوائر الطبية التابعة للسجون ومراكز االعتقال حلضور دورات التدريب املـستمر                - ١٢١
الطويلة اليت يتابعون فيها برناجماً خاصاً يشترك فيه أخصائيون ضليعون من وزارة الصحة ومن اللجنـة الدوليـة                  

 اهتمام خاص يف هذه الـدورات       وىلوي. للصليب األمحر على وجه اخلصوص وكذلك من منظمات دولية أخرى         
  .األطباء للكشف عن أفعال التعذيب واملعامالت القاسية وتوثيقهاكبار للوسائل اليت توضع حتت تصرف 

  محاية حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة -  دال

. أذربيجان ال يزال الرتاع القائم يف منطقة كراباخ العليا بني أرمينيا وأذربيجان أخطر مشكل تتصدى له                - ١٢٢
 يف املائة من األراضي األذربيجانية، هي منـاطق         ٢٠فمنطقة كاراباخ العليا وسبع مناطق متامخة أخرى، تشكل         



A/HRC/WG.6/4/AZE/1 
Page 25 

وقد وجد أكثر من مليون أذربيجاين أنفسهم الجئني ومشردين من جراء سياسة التطهري             . حتتلها مجهورية أرمينيا  
  . اليت تتبعها أرمينياالعرقي

ألرمين أثناء االعتداء على أذربيجان انتهاكات صارخة للقانون اإلنساين الدويل وقـام         وارتكب الطرف ا    - ١٢٣
بالعديد من عمليات اإلعدام بدون حماكمة والقتل اجلماعي بالرصاص وجلأ إىل التعذيب بكثرة وقام بغري ذلك من              

  .ملني، ورهائن وسجناء حربضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية جتاه مواطنني أذربيجانيني مسا

وجيب اإلقرار، مع األسف، أن أذربيجان ليست يف وضع ميكنها من الوفاء متاماً بالتزاماهتا الدولية فيمـا               - ١٢٤
فاجلهود اليت  . يتعلق بالدفاع عن حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين يف األراضي األذربيجانية اليت حتتلها أرمينيا             

انية لتسوية الرتاع بسرعة وبصورة سلمية وحترير األراضي احملتلـة وإعـادة الالجـئني              تبذهلا السلطات األذربيج  
سوء نية أرمينيا اليت تطالب باستقالل منطقة كراباخ العليا أو بضم هذا اجلزء من األراضـي                تصطدم ب املشردين  و

ذربيجان هو العائق الوحيد الـذي      والرتاع القائم يف منطقة كراباخ العليا بني أرمينيا وأ        . األذربيجانية إىل أرمينيا  
بالصكوك الدوليـة                   حيول دون متكن أذربيجان من الوفاء على أمت وجه بااللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا عمالً 

إصدار ونتيجة ذلك، اضطرت أذربيجان، لدى انضمامها إىل صكوك دولية عديدة، إىل            . اخلاصة حبقوق اإلنسان  
غري قادرة على ضمان تنفيذ أحكام الصكوك املعنية يف األراضي الـيت حتتلـها              إعالن خاص أشارت فيه إىل أهنا       

  .مجهورية أرمينيا ما مل حترر تلك األراضي بالكامل

  مكافحة اإلرهاب -  هاء

. قد نعترب اإلرهاب يف عصرنا هذا مشكلة عاملية ال تعرف احلدود ومشكلة تقاومها أذربيجان بكل ثبات                 - ١٢٥
 اعتماد قانون بشأن مكافحة اإلرهاب مل يتناول املـسائل التنظيميـة            ١٩٩٩ديسمرب  /لفتم يف شهر كانون األو    

أذربيجان  وانضمت.  للتعاون الدويل يف هذا اجملالاهتماماً خاصاً أيضاً املتصلة مبكافحة اإلرهاب فحسب بل وأوىل
  .إىل أكثر من عشر اتفاقيات متصلة مبكافحة اإلرهاب الدويل

ومن اإلرهاب الذي تدعمه     أرمينيا منذ سنوات عديدة من الطموحات اإلقليمية جلارهتا      وتعاين أذربيجان     - ١٢٦
ولقد تعرض الشعب األذربيجاين ألعمال إرهابية ارتكبت يف القطارات واحلـافالت         . أرمينيا على مستوى الدولة   

تلها مجهوريـة   وأصبحت منطقة كاراباخ العليا وسبع مناطق متامخة أخرى حت        . والسفن والقطارات حتت األرض   
وقد أنشأ موظفون أرمن خميمات يف تلك األراضـي         . أرمينيا أراضي ال ميكن التحكم هبا قطعاً يف الوقت احلاضر         

وتنقل املخدرات عرب أراضي منطقة كاراباخ      . لتدريب تشكيالت إرهابية مؤلفة من أفراد منتمني إىل بلدان خمتلفة         
  .حملققة من إنتاج املخدرات واالجتار هبا ألغراض إرهابيةالعليا األذربيجانية وتكرس املبالغ الضخمة ا

وألغلبية املنظمات اإلرهابية وللجرائم اليت ترتكبها ضد البشرية صلة مباشرة بطموحات إقليميـة غـري                 - ١٢٧
وَتعتبِر الصكوك الدولية اإلرهاب    . مشروعة، أي بعبارات أخرى، باحلركات االنفصالية أو هي نتيجة مباشرة هلا          

سيادة الدول ونظامها الدستوري وسالمة أراضـيها وحرمـة         ذاته  األسلوب  بركات االنفصالية عوامل هتدد     واحل
  .حدودها كما هتدد االستقرار والسالم
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 وتـدعو اجملتمـع الـدويل إىل    ،وتدعم أذربيجان اجلهود اهلادفة إىل مكافحة اإلرهاب على نطاق واسع          - ١٢٨
فال ميكن مكافحة هذه    .  جتاه اإلرهاب والتطرف واحلركات االنفصالية     لنيالكَيل مبكيا االمتناع عن تطبيق سياسة     

  .الظواهر بفعالية يف إقليم معني دون األبه بأعمال شبيهة ترتكب يف دول أخرى

أينمـا  ) تسليمهم(واعتراف كل بلد بواجباته فيما يتعلق بالبحث عن اجملرمني والعثور عليهم ومعاقبتهم               - ١٢٩
والبد من اختاذ تدابري ملنع استخدام أو لوضع حـد ألي           . مهية كربى يف مكافحة اإلرهاب    كانوا، عامل يتسم بأ   

وال ميكن لنا التوصل إىل نتائج حقيقية       .  للقيام بأنشطة إرهابية ضد دولة أخرى      ماإمكانية استخدام أراضي دولة     
  .يف جمال مكافحة اإلرهاب إالَّ مبراعاة هذه املبادئ

  مكافحة الفساد -  واو

  .تدابري ملكافحة الفساد، ما يلزم من تتخذ الدولة األذربيجانية  - ١٣٠

أذربيجان إىل االتفاقيات األوروبية اجلنائية واملدنية املتصلة بالفساد؛ وأصبحت عـضواً يف         ولقد انضمت   - ١٣١
  .جمموعة الدول املناهضة للفساد ويف الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد

.  اعتماد صكوك ناظمة عديدة تضبط املسائل املتصلة مبكافحة الفـساد          ت األخرية ومت يف غضون السنوا     - ١٣٢
  لفتـرة ل، وكـذلك الربنـامج الـوطين ملكافحـة الفـساد            ٢٠٠٤ويتسم قانون مكافحة الفساد املعتمد عام       

 ٢٤، والقانون الـصادر يف      ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول   ٣، املعتمد مبوجب األمر الرئاسي الصادر يف        ٢٠٠٦- ٢٠٠٤
  تقـارير املاليـة، بأمهيـة كـبرية يف     بشأن اعتماد قواعد ملساعدة املوظفني على وضـع ال        ٢٠٠٥يونيه  /انحزير

  .مكافحة الفساد

 وزيادة شفافية أنشطة السلطات العامة واجملتمـع احمللـي          املؤسساتيةولتحسني األساس الناظم واآلليات       - ١٣٣
ستراتيجية الوطنية لزيادة   االر عن رئيس اجلمهورية بإقرار      وإعمال السياسة الوطنية املقررة يف هذا اجملال، صدر أم        

سـتراتيجية  اال  هـذه   بشأن تنفيذ  ٢٠١١- ٢٠٠٧الشفافية يف مكافحة الفساد وخطة األعمال املوضوعة للفترة         
)/eng/za.org.anticorruption-commission.www://http .(  

اليت انضمت إىل االتفاقية املتعلقة بغسل إيرادات       (ويف إطار االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا أذربيجان           - ١٣٤
 ومصادرهتا، وإىل االتفاقية الدولية ملنع متويل اإلرهاب، واتفاقية األمم املتحـدة            واالستيالء عليها اجلرمية وتعقبها   

، ينظر الربملان حالياً يف مشروع قانون بشأن مكافحة إباحة استخدام األموال   )وطنيةملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال    
  . وغريها من ممتلكات يتم حيازهتا بصورة غري مشروعة ومكافحة متويل اإلرهاب

  األولويات واملبادرات والتعهدات الوطنية األساسية -  خامساً
عزيز ومحاية حقوق وحريات اإلنسان واملواطن على       عقدت مجهورية أذربيجان العزم حبزم على مواصلة ت         - ١٣٥

بالصكوك الدولية اليت انضمت إليها،أرفع املستويات  كما . وعلى الوفاء بااللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا عمالً 
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عقدت العزم على العمل بالتعاون الوثيق مع املنظمات الدولية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان واإلسـهام يف                 
  .يع احلوار بني خمتلف احلضارات والثقافات واألديانتوس

يف املاضي، بتقدمي تقاريرها الدورية إىل هيئات معاهدات األمـم          على غرار ما فعلته     وستقوم أذربيجان،     - ١٣٦
املتحدة وإىل جلان جملس أوروبا املعنية، وستنفذ اخلطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف مجهورية أذربيجان                

وتعتزم احلكومة مواصلة تعاوهنا    .  الربنامج الوطين لتحسني سبل املعيشة وتدعيم عمالة الالجئني واملشردين         وتطبق
الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بغية زيادة طاقاهتا الوطنية وسد الثغرات املوجودة يف جمال 

 كما تعتزم .للفئات احملرومةمناسبة يادة القانون وتوفري محاية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، والسيما فيما يتعلق بس
مواصلة تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملنظمـة الدوليـة    

. ن إقامة حوار وتعاون بناءين مع مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقـوق اإلنـسا               أيضاً  وتعتزم .للهجرة
وستسمح مشاركة البلد النشطة يف اجمللس بالسعي بصورة مفيدة لترشيد نظام اإلجـراءات اخلاصـة وتعزيـزه                 

  .واملشاركة يف املناقشات الدائرة حول إصالح هيئات املعاهدات

سيما  ، وال  املتخصصة املعنية  وتعتزم احلكومة األذربيجانية مواصلة دعمها املايل ملؤسسات األمم املتحدة          - ١٣٧
وستسعى جاهـدةً إىل    .  اجلنسني ومحاية الفئات الضعيفة    تلك اليت تعمل يف جماالت محاية األطفال واملساواة بني        

  .اإلسهام يف زيادة فعالية وكفاءة التنسيق بني أجهزة األمم املتحدة العاملة يف جمال حقوق اإلنسان
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