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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  )ب(١٥عدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أ
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أذربيجان

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
 غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات           يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف        

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . لس حقوق اإلنسان  جم
ويف حال عدم وجـود معلومـات    . روعيت يف إعداد التقرير وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االستعراض          

  وملا كان هذا التقريـر     .  كانت ال تزال صاحلة    حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن         
ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن                  

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعـاون مـع          /مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          
  .ت الدولية حلقوق اإلنساناآلليا
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  )٢(اإلنسان

تاريخ التصديق أو 
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

ولية للقـضاء علـى مجيـع       االتفاقية الد 
 أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   -   )إ (١٦/٨/١٩٩٦

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 واالجتماعية والثقافية 

  -   -   )إ (١٣/٨/١٩٩٢

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

ـ       -   )إ (١٣/٨/١٩٩٢ دول الشكاوى املتبادلـة بـني ال
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   -   )إ (٢٧/١١/٢٠٠١

الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد      
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

  واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -   -   )إ (٢٢/١/١٩٩٩

 مجيع أشكال التمييز    اتفاقية القضاء على  
  ضد املرأة

  -   -   )إ (١٠/٧/١٩٩٥

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   -   ١/٦/٢٠٠١
  نعم

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  نةالالإنسانية أو املهي

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   )إعالن عام(نعم   )إ (١٦/٨/١٩٩٦
  ال): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -     )إ (١٣/٨/١٩٩٢  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف        

  املسلحةالرتاعات 

إعالن ملزم مبوجب املادة   ٣/٧/٢٠٠٢
   عاما١٧ً: ٣

 -  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

٣/٧/٢٠٠٢     -  

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

      )إ( ١١/١/١٩٩٩

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة : أذربيجان طرفاً فيهااملعاهدات األساسية اليت ليست 
، والربوتوكـول   )٢٠٠٨توقيع فقـط،    (، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       )٢٠٠٥توقيع فقط،   (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         )٢٠٠٨توقيع فقط،   (ختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       اال
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة     صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٣(بروتوكول بالريمو
  نعم   )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم، باستثناء الربوتوكولني   )٥( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٦(ليةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدو
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

أشادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأذربيجان للحكم الدستوري الذي ينص على أن تقييـد حقـوق             - ١
، غري أهنا أعربت عـن      ))٣(٧١املادة  (يجان الدولية   املواطنني وحرياهتم يف حالة الطوارئ خاضع اللتزامات أذرب       

قلقها إزاء صفة العموم والغموض اليت تكتنف بعض الشيء اإلخطارات اليت قدمتها أذربيجان بشأن اللجـوء إىل             
وأوصت أذربيجان بضمان انسجام مشروع القانون      .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٤املادة  

 ت وقـد تعهـد    .)٧( من العهـد   ٤لة الطوارئ وكذلك أية أحكام تطبيقية ختصه يف املستقبل مع املادة            املتعلق حبا 
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب             ٢٠٠٦أذربيجان يف عام    

  .)٨(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  وري والتشريعي اإلطار الدست- باء 

أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق لعدم تزويد العديد من التدابري التشريعية اليت اختذت هبدف االمتثال                  - ٢
  .)٩(أو دعم مايل كاف لتنفيذ تلك التدابري تنفيذاً كامالًً/ملبادئ االتفاقية وأحكامها بآليات مناسبة و

 القلق إزاء الفجوة الكبرية القائمـة بـني اإلطـار           ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن     ٢٠٠٣ويف عام     - ٣
 من ١ ، وإزاء عدم تقّيد تعريف التعذيب الوارد يف القانون اجلنائي اجلديد باملادة)١٠( عملياًالتشريعي وتنفيذه تنفيذاً

  .)١١( كامالًاالتفاقية تقّيداً

تواء القانون املتعلق باملـساواة بـني    عن القلق الح اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    - ٤
وأوصت أذربيجان بإلغاء األحكام التمييزية من      . اجلنسني املعتمد يف اآلونة األخرية على بعض األحكام التمييزية        

قانوهنا، وإذكاء الوعي بطابع التمييز غري املباشر ومفهوم املساواة املوضوعية الوارد يف االتفاقية، ورصد أثر القوانني 
  .)١٢(ياسات وخطط العمل املعمول هبا يف هذا الصددوالس

  اإلطار املؤسسايت والبنية األساسية حلقوق إنساين - جيم 

، )١٤(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      ، و )١٣(يجلنة القضاء على التمييز العنصر    رحبت    - ٥
أمني ( بإنشاء مفوضية حقوق اإلنسان      )١٦(ق الطفل ، وجلنة حقو  )١٥(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      و

 سم مسؤوالًال با وأوصت جلنة حقوق الطفل أذربيجان بأن تعّين مفوضاً معروفاً.)١٧(يف مجهورية أذربيجان) املظامل
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 لديوان أمني املظامل وإما أن تستحدث ضمن هذا الديوان قسماً أو شعبة ُيعـىن               عن حقوق األطفال يكون تابعاً    
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة         ورحبت   .)١٨(ألطفال، وأن توفر له ما يكفي من املوارد       حبقوق ا 

  .)١٩(بإنشاء اللجنة احلكومية لشؤون املرأة وبتعيني مستشار خاص لشؤون املساواة بني اجلنسني ضمن ديوان املظامل

   التدابري السياساتية- دال 

لربنامج العاملي للتثقيف  ل) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(ن خطة عمل األمم املتحدة      ، اعتمدت أذربيجا  ٢٠٠٥يف عام     - ٦
 وكانت خطة العمل الوطنية بشأن قـضايا        .)٢٠( الذي يركّز على النظام التعليمي الوطين      يف جمال حقوق اإلنسان   

قـضاء  اللجنة املعنية بال   و )٢١(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     موضع ترحيب    ٢٠٠٥- ٢٠٠٠املرأة  
ة بإعداد خطة العمل الوطنية بشأن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأورحبت . )٢٢(على التمييز ضد املرأة

 يف عام   صندوق األمم املتحدة للسكان    والحظ تقرير صادر عن      .)٢٣(٢٠١٠- ٢٠٠٧قضايا األسرة واملرأة للفترة     
لتنمية االقتصادية يشدد على محاية وصون البيئة باعتبارهـا          أن الربنامج احلكومي بشأن احلد من الفقر وا        ٢٠٠٤
  .)٢٤(له على حد سواء  للنمو االقتصادي املستدام ونتيجةمصدراً

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات  –١

  )٢٥(هيئة املعاهدة
ر قُدم آخر تقري

  وُنظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
يف  ورد   ٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري

٥/٢٠٠٧   
  

ورد كتقرير موحد يضم التقريرين     
 ٢٠٠٨اخلامس والسادس يف عـام      
 ٢٠٠٩ومن املقرر النظر فيه يف عام 

اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      
  عية والثقافيةواالجتما

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث يف        -   ١١/٢٠٠٤  ٢٠٠٣
٦/٢٠٠٩  

يف  ورد  ١٠/٢٠٠١  ١٩٩٩  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
١١/٢٠٠٢  

 ٢٠٠٧ورد التقرير الثالث يف عام      
 ٢٠٠٩ومن املقرر النظر فيه يف عام 

لتقرير الرابـع يف    حيل موعد تقدمي ا     -   ١/٢٠٠٧  ٢٠٠٥  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
٨/٢٠٠٨  

يف  ورد  ٥/٢٠٠٣  ٢٠٠١  جلنة مناهضة التعذيب
٧/٢٠٠٤  

 ٢٠٠٧ورد التقرير الثالث يف عام      
 ٢٠٠٩ومن املقرر النظر فيه يف عام 

حيل موعد تقدمي التقريـر املوحـد         -   ٣/٢٠٠٦  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل
الذي يضم التقريرين الثالث والرابع     

  ٢٠٠٩يف عام 
 الربوتوكـول   - فـل   جلنة حقوق الط  

االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف     
  الرتاعات املسلحة 

  ١/٢٠٠٨ورد التقرير األويل يف   -   -   - 
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  )٢٥(هيئة املعاهدة
ر قُدم آخر تقري

  وُنظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
 الربوتوكـول   - جلنة حقوق الطفـل     

االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء     
األطفال واستغالل األطفال يف املـواد      

  اإلباحية

  ١/٢٠٠٨ورد التقرير األويل يف   -   -   - 

تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      اال
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٢٠٠٧ورد التقرير األويل يف عـام        -   -   - 
 ٢٠٠٩ومن املقرر النظر فيه يف عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  - ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بـآخر       
  البعثات

ممثل األمني  ؛  )٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧- ٢٤(ق يف حرية الرأي والتعبري      املقرر اخلاص املعين باحل   
؛ املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو )٢٠٠٧أبريل / نيسان٦- ٢ (العام املعين باملشردين داخلياً

  ).٢٠٠٥مارس / آذار٥ -  فرباير/ شباط٢٦(املعتقد 
  ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 اليت طُلب إجراؤها ومل يوافـق       الزيارات
  عليها بعد

املعـين  ؛ والفريق العامل    ٢٠٠٨املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، طُلبت يف عام          
  .٢٠٠٨، طُلبت يف عام مبسألة استخدام املرتزقة

  .قديرهم لتعاون احلكومة أثناء زياراهتمأعرب املقرران اخلاصان واملمثل عن امتناهنم للدعوة وعن ت  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -   متابعة الزيارات

الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      
  العاجلة

وإضافة إىل البالغات املرسلة فيمـا      .  بالغاً يف اجملموع خالل الفترة قيد االستعراض       ٢٦أُرسل  
رة نفسها، ردت   وخالل الفت .  فرداً، منهم امرأتان   ٧٢خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات       

  ). يف املائة٣٨( بالغات ١٠احلكومة على 
الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     

  )٢٦(مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصحاب واليات اإلجراءات ١٢ استبيانات من أصل   ٤أجابت أذربيجان على    

  .)٢٨( ضمن املهل احملددة،)٢٧(اخلاصة خالل الفترة قيد االستعراض

  ون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعا  - ٣

ويركّز .  يف أذربيجانفريق األمم املتحدة القطرييقّدم مستشار حقوق اإلنسان التابع للمفوضية املشورة ل  - ٧
عمله على إذكاء الوعي باآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، وتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، 

، أحضرت املفوضية أعـضاء   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عامي   .  التشريعات والسياسات واملمارسات الوطنية    وجتسيد املعايري يف  
جلان تابعة هليئات املعاهدات إىل أذربيجان للتشجيع على التفاعل بني الشركاء الوطنيني ألذربيجان واآلليـات الدوليـة                 

، ٢٠٠٨ ويف عـام     .)٣٠(مالية للمفوضـية  ، قّدمت أذربيجان مسامهات     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ ويف عامي    .)٢٩(حلقوق اإلنسان 
  .)٣١(صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصليةتعهدت أذربيجان باملسامهة يف 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

ف جهودها يف سبيل القضاء على      على تكثي أذربيجان   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       تحث  - ٨
االتفاقية مـن   عن  ة اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة، وعلى نشر معلومات           تجذراألفكار النمطية املستمرة وامل   
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على مراعاة الفروق بني     خالل النظام التعليمي، مبا يف ذلك عن طريق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتدريب             
 بتنظيم  )٣٤( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٣٣( املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وأوصت اللجنة  .)٣٢(اجلنسني

  .محالت توعية هبذا اخلصوص

 أذربيجان على رصد الَنَزعات اليت تـثري سـلوكاً عنـصرياً    جلنة القضاء على التمييز العنصري    شّجعت    - ٩
 .)٣٥(منها ضد الذين ينحدرون من أصل أرمـين       وكارهاً لألجانب وعلى مكافحة تلك الَنَزعات خاصة ما كان          

 بقلق املعلومات اليت أوردهتا أذربيجان ومفادها أنه مل ُترفـع أمـام             جلنة القضاء على التمييز العنصري    والحظت  
احملاكم أية قضية تتعلق بالتمييز العنصري على أساس األحكام ذات الصلة من القانون اجلنائي، وذكّرت بضرورة                

حكام ذات الصلة يف التشريع الوطين وإحاطة اجلمهور بإتاحة مجيع سبل االنتصاف القانونيـة يف    توخي إدراج األ  
  .)٣٦(جمال التمييز العنصري

 لتسهيل تسوية الوضع     أذربيجان باختاذ تدابري   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    كما أوصت     - ١٠
 وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أذربيجان باختـاذ  .)٣٧(ان ذلك ممكناً يف أذربيجان مىت ك القانوين لألجانب املقيمني  

  .)٣٨(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالتدابري املناسبة لضمان متتع األجانب جبميع حقوقهم وفقاً ل

 منهم والالجـئني    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق حيال التصرفات التمييزية إزاء األطفال املعوقني             - ١١
اإليدز وأوصت أذربيجان   / والذين يعيشون يف الشوارع واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         واملشردين داخلياً 

بزيادة اجلهود اليت تبذهلا من أجل اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز ضـد مجيـع الفئـات        
  .)٣٩(ت أسباب هذا التمييز كانالضعيفة يف سائر أرجاء البلد أياً

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي- ٢

أحال املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري إىل احلكومة ادعاءات تتعلق مبضايقة               - ١٢
اء من املعارضة    ال سيما أثناء املظاهرات، حيث تعّرض نشط       ،)٤٠(الصحفيني وضرهبم واحتجازهم من قبل الشرطة     

 العتداءات عنيفة، مبا يف )٤٢( بشأن تعرض صحفيني وكانت هناك ادعاءات أيضاً.)٤١( لالعتداءواجملتمع املدين أيضاً
 كما أحيل ادعاء يتعلق بإلقاء القبض علـى         .)٤٣(ذلك قتل أحد الناشرين النتقاده سياسات احلكومة ومسؤوليها       

  .)٤٤(نائب رئيس حزب معارض وتعذيبه واحتجازه

وأحال املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ادعاءات تتعلق بالتعذيب إىل دائرة القضايا اجلنائية اخلطـرية                 - ١٣
 مبا يف ذلك ادعاءات عن تعذيب ثالثة أطفال على أيدي مسؤولني من الشرطة والنيابـة               ،)٤٥(مبكتب املدعي العام  

 إزاء   وقد شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق أيضاً       .)٤٦(تلالعامة من أجل محلهم على االعتراف بارتكاب جرمية ق        
 يف كثري من األحيان لسوء املعاملة، وخاصة عند توقيفهم أو  عاما١٨ًمعلومات تتحدث عن تعرض أشخاص دون 

، وعن وقوع األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات، يف كثري مـن األحيـان،              لحبس االحتياطي يف األيام األوىل ل   
 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أذربيجان بتكثيف اجلهـود         .)٤٧( أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة     ضحايا املعاملة 

لتثقيف وتدريب أفراد الشرطة وموظفي السجون واملكلفني بإنفاذ القانون والقضاة واألطباء يف جمال التزامـاهتم               
  .)٤٨(ملةحبماية مجيع األفراد القابعني يف سجون الدولة من التعذيب وسوء املعا
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 ١٨وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء مجلة أمور منها اللجوء بكثرة إىل احتجاز أشخاص دون                   - ١٤
 يف احلبس االحتياطي ملدد طويلة دون فصلهم عن احملتجزين الكبار يف غالب األحيان، وإمكانية حبسهم ملدة                 عاماً

 وأوصت بأن .)٤٩(سيئة وغري الئقة ويف أماكن مكتظة ما تكون  سنوات، وأن ظروف االحتجاز غالبا١٠ًتصل إىل 
 مـن   عامـاً ١٨تتخذ أذربيجان مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم حرمان األشخاص الذين تقل أعمارهم عـن      

حريتهم إال كإجراء أخري وألقصر مدة ممكنة؛ ولضمان فصلهم عن احملتجزين الكبار؛ وبأن تتخذ خطوات عاجلة                
 مع املعايري الدولية؛ وبأن يتاح هلم برنامج         تتماشى متاماً   عاماً ١٨ذين تقل أعمارهم عن     جلعل ظروف احتجاز ال   

  .)٥٠(كامل من األنشطة التعليمية

 باملعلومات اليت مفادها أن أطباء السجون باتوا جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةولئن رحبت   - ١٥
 )٥٢(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      عربت كل من    ، فقد أ  )٥١(اآلن حتت إشراف وزارة العدل    

جلنـة احلقـوق االقتـصادية    وأوصـت  . ، عن القلق إزاء اكتظاظ الـسجون )٥٣(واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
 أذربيجان باختاذ تدابري لتحسني األوضاع الصحية واإلصحاحية يف السجون وضمان احترام            واالجتماعية والثقافية 

 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أذربيجان بأن تـصدر         .)٥٤( مجيع السجناء يف التمتع بصحٍة عقلية وجسمانية       حق
أوامرها ألفراد الشرطة وسلطات التحقيق وموظفي مراكز االحتجاز االحتياطي باحترام حق الشخص احملتجز يف              

 وأوصت اللجنة املعنية .)٥٥( على طلبهاالتصال مبحام عقب احتجازه مباشرة ويف أن ُيعرض على طبيب مستقل بناًء
  .)٥٦(حبقوق اإلنسان أذربيجان بإقامة نظام إلخضاع مرافق االحتجاز لعمليات تفتيش مستقلة

 عن القلق إزاء )٥٨( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان)٥٧(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةوأعربت   - ١٦
 أذربيجان علـى التعجيـل بـسن      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وحثت. انتشار العنف ضد املرأة   

 مشروع القانون املتعلق بالعنف املرتيل مع ضمان اشتماله على أحكام تتعلق مبالحقة اجلناة ومعاقبتهم، وتتيح فرصاً
أن تكفل  يتعني على أذربيجان     و .)٥٩(كافية للضحايا للجوء إىل العدالة، وتنص على تدابري احلماية وإعادة التأهيل          

، وتوفري أماكن اإليواء اآلمنة  املرتيللعنفاتوفري سبل االنتصاف واحلماية الفورية جلميع النساء الالئي يقعن ضحايا 
 على درايـة كاملـة      نون احلكومي واملسؤول، وأن حترص على أن يكون       بأعداد كافية، إضافة إىل توفري املساعدة القانونية      

جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة   وتوصي  .)٦٠(الواجبة التطبيقالعنف ضد املرأة وباألحكام القانونية جبميع أشكال  
 ودعت  .)٦١( بتوفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وللقضاة بشأن فداحة العنف املرتيل وطابعه اجلنائي             والثقافية

يف القـانون اجلنـائي     املدرج   تعريف االغتصاب    التأكد من أن  إىل  أذربيجان  رأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل      
  .)٦٢( مقاومة ذلك الفعلعدم يف حالة حىتأي فعل جنسي يرتكب ضد شخص دون رضاه، ُيجّرم 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إذ ال يزال إمهال األطفال وإيذائهم داخل األسر، مبـا يف ذلـك                     - ١٧
اء اجلنسي، يثري مشكلة، وإزاء عدم كفاية اإلطار التشريعي حلظر إيذاء األطفال، ولعـدم كفايـة                تعرضهم لإليذ 

  .)٦٣(اخلدمات املتاحة لألطفال الضحايا، ولعدم فعالية إجراء الشكاوى القائم

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق لكون العقاب اجلسدي مشروع يف البيت وميارس على نطاق واسع   - ١٨
 حيظر صراحة مجيع أشـكال العقـاب اجلـسدي    تمع كإجراء تأدييب، وأوصت أذربيجان بأن تنفذ تشريعاً      يف اجمل 

لألطفال يف مجيع األماكن، وأن تقوم حبمالت توعية وتثقيف تشّجع على األخذ بأشكال تشاركية وخالية مـن                 
  .)٦٤(العنف لتنشئة الطفل وتربيته
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 بأن تبطل أذربيجان اللجوء إىل العمل القـسري         عية والثقافية جلنة احلقوق االقتصادية واالجتما   وأوصت    - ١٩
كإجراء عقايب أو كحكم جنائي ضد أشخاص أدينوا بارتكاب جرمية، وتعديل أو نسخ األحكام ذات الصلة من                 

  .)٦٥(القانون اجلنائي ومن قانون العمل

مـام اعتمـاد أذربيجـان، يف       ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية باهت        ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٠
جلنة القضاء علـى التمييـز      ، القانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، ورحبت، على غرار          ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
 )٦٨(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة و)٦٧(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و)٦٦(العنصري

ولكنها أعربت عن    )٧٠( ملكافحة االجتار بالبشر   ٢٠٠٤ باعتماد خطة العمل الوطنية لعام       ،)٦٩(وجلنة حقوق الطفل  
 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      وحثت  . القلق إذ ال يزال االجتار مشكلة خطرية يف أذربيجان        

 توفري احلمايـة واملـساعدة       وضمان  فعاالً أذربيجان على ختصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية تنفيذاً         
 عن قلقهـا البـالغ إزاء       جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأعربت   .)٧١(الضروريتني لضحايا االجتار  

 ويف عام   .)٧٢(التقارير اليت تتحدث عن تبين أطفال من دور األيتام بصورة غري شرعية ألغراض االجتار بأعضائهم              
لتابعة ملنظمة العمل الدولية من احلكومة اختاذ التدابري الالزمة على سبيل االستعجال            ، طلبت جلنة اخلرباء ا    ٢٠٠٨

لضمان مقاضاة األشخاص الذين يتاجرون باألطفال مقاضاة فعلية وأن تفرض عليهم عقوبات فعالة ورادعة مبا فيه 
ن تكفل إنفاذ قـانون مكافحـة        أذربيجان بأ  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وأوصت   .)٧٣(الكفاية

  .)٧٤(، وأن تعاجل األسباب اجلذرية لالجتار، وأن تتخذ تدابري لقمع استغالل البغاء يف البلد كامالًاالجتار إنفاذاً

  ما يتعرضون أيـضاً    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع الذين كثرياً              - ٢١
  إليذاء، وإزاء عدم وجود برامج لتعايف هؤالء األطفـال وعالجهـم وإدمـاجهم يف              الستغالل وسوء املعاملة وا   ل

  .)٧٥(اجملتمع وتعليمهم

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

 عـن   )٧٧(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      و )٧٦(لئن أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       - ٢٢
 عن قلقهما إزاء افتقار ذربيجان إلصالح جهازها القضائي، فقد أعربتا أيضاًتقديرمها للخطوات اليت شرعت فيها أ

 أذربيجان على اختـاذ مجيـع    جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وحثت  . اجلهاز القضائي لالستقاللية  
نة مناهضة التعذيب عن  وأعربت جل.)٧٨(التدابري الالزمة لضمان استقاللية ونزاهة اجلهاز القضائي ومكافحة الفساد

القلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن رفض القضاة، يف كثري من احلاالت، التعامل مع أدلة مرئية علـى تعـرض                     
وأوصت هذه اللجنة أذربيجان بأن تضمن إجراء حتقيقات فورية وحمايدة وكاملة . حمتجزين للتعذيب وسوء املعاملة

 واللجنة املعنية حبقوق )٨٠( وأوصت جلنة مناهضة التعذيب.)٧٩(سوء املعاملةاملتعلقة بالتعذيب ويف مجيع االدعاءات 
 بإنشاء هيئة مستقلة خمولة باستالم مجيع الشكاوى عن ارتكاب موظفني أعمال التعذيب وغريه مـن                )٨١(اإلنسان

  .سوء املعاملة والتحقيق فيها

ص التمتع باحلق يف طلب مراجعة أي       وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أذربيجان بأن تكفل جلميع األشخا          - ٢٣
 واستنتجت جلنة مناهضة التعذيب لدى نظرها .)٨٢(قرار خبصوص تسليمه إىل بلد يواجه فيه خطر التعرض للتعذيب

 .)٨٣( من اتفاقية مناهـضة التعـذيب      ٢٢ و ٣ للمادتني   يف بالغ فردي أن تسليم صاحب البالغ يشكل انتهاكاً        
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ت اللجنة أن احلوار متواصل وقررت أن على أذربيجان مواصلة رصد حالـة    وخبصوص متابعة هذه القضية، اعترب    
  .)٨٤(صاحب البالغ

ورحبت جلنة حقوق الطفل بإصالح القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وبوجود فريق عامل خاص   - ٢٤
 على أن اللجنة ظلت     .)٨٥(لتنفيذ برنامج طويل األمد إلقامة نظام لقضاء األحداث يتماشى مع مقتضيات االتفاقية           

قلقة لعدم وجود أي نظام متكامل وواضح لقضاء األحداث ولعدم كفاية خدمات التعايف واملـساعدة وإعـادة                 
  .)٨٦( سنة١٨اإلدماج اخلاصة باألشخاص اجلاحنني الذين تقل أعمارهم عن 

ى عن طريق ضـمان     وتوصي جلنة مناهضة التعذيب بأن تكفل أذربيجان حق احملتجزين يف تقدمي شكاو             - ٢٥
إمكانية اتصاهلم مبحامني مستقلني، وعن طريق مراجعة القواعد املتعلقة بالرقابة على املراسالت، وبضمان عـدم               

  .)٨٧(تعّرض مقدمي الشكاوى، يف الواقع العملي، ألعمال انتقامية

داً منهم، علـى    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق لعدم حصول ضحايا التعذيب، إال قلة قليلة ج               - ٢٦
  .)٨٨(التعويض وأوصت أذربيجان بأن تكفل متتع ضحايا التعذيب عملياً باجلرب والتعويض ورد االعتبار

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

 يف   عن القلق إذ ال يزال التمييز ضد املرأة منتـشراً          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أعربت    - ٢٧
ائل تتعلق بالزواج واحلياة األسرية، بالرغم من وجود تشريع يكفل املساواة يف احلقوق، وألن السن القانونية                مس

 بالنسبة للفتيات ميكن ختفيضه بسنة واحدة بشروط معينة، ومن مث التشجيع على الزجيات  عاما١٧ًب للزواج احملدد 
وعي بغية حتقيق املساواة بني النساء والرجال يف الـزواج           وأوصت أذربيجان بتنفيذ تدابري إلذكاء ال      .)٨٩(املبكرة

    سـناً   عامـاً  ١٨والعالقات األسرية، وضمان تسجيل مجيع الزجيات على النحـو املالئـم، واعتمـاد سـن                
  .)٩٠(قانونية للزواج

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين مجعيات والتجمع السلمي،          - ٥
  لعامة والسياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة ا

 عن وجود مستوًى عالٍٍ من التسامح والوئام الـديين يف           املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد      أبلغ    - ٢٨
كما أن اإلطار التشريعي فيما خيص احلق يف حرية الدين يتماشى مع معايري حقوق اإلنسان غـري أن                  . أذربيجان

قد أنشأت احلكومة أو أعادت إنشاء آليات خاصة للتعامل مـع           ل.  للقلق تفسري بعض أحكامه قد يشكل مصدراً     
واحترام احلق يف حرية الدين أو املعتقد ليس . املسائل املتصلة بالدين اليت ال تراعي مبادئ حرية الدين مراعاة كاملة

   .)٩١( بنفس القدر يف مجيع أقاليم أذربيجانمرعياً

 أن الصحفيني واحملررين وغريهم اية احلق يف حرية الرأي والتعبرياملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحلقد استنتج   - ٢٩
.  ما خيضعون لضغوط بدرجات متفاوتة على يد مسؤولني من مؤسسات رئيسية           من عمال وسائط اإلعالم كثرياً    

ات ذلك أن بعض القطاع. فافتقار مهنيي وسائط اإلعالم إىل االستقاللية يبقى يشكل عقبة خطرية أمام حرية التعبري
وإضافة .  كبرية على وسائط اإلعالمالتابعة لوزارة الشؤون الداخلية واجلهاز القضائي متارس على ما يبدو ضغوطاً
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إىل حاالت العنف اجلسدي، فقد كان للجوء إىل احملاكمات بتهم القذف انعكاسات وخيمة على حرية الصحافة                
 وقد أفيد أن الناشرين واحملررين والـصحفيني        .ووسائط اإلعالم جتلت يف فرض أحكام بالسجن وغرامات ثقيلة        

  .)٩٢(ميارسون الرقابة الذاتية بسبب شىت أنواع الضغوط اليت يتعرضون هلا

 تشعر بالقلق إزاء االعتداءات     املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان        وقد ظلت     - ٣٠
 وأعربت املمثلة اخلاصة أيضاً.  اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسانواملضايقات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق

عن القلق إذ ال يزال الصحفيون املستقلون الذين يبلّغون عن انتهاكات حقوق اإلنسان أو ينادون بإصالحات يف                 
جمال حقوق اإلنسان يتعرضون لالعتقال بتهم تبعث على الشك مثل القذف، وألن غرامات باهظة قد فرضت على 

رير من عراقيل مفروضة على منظمات      اوأشارت املمثلة اخلاصة إىل ما أوردته التق      . ذين ينتقدون موظفي الدولة   ال
  .)٩٣(حقوق اإلنسان غري احلكومية

 ببعض التقدم الذي أحرز يف اآلونة األخرية، فقد اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةولئن رحبت   - ٣١
فاض مستوى مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية وعملية اختاذ القرار، وتـشجع             أعربت عن القلق إزاء اخن    

  .)٩٤(أذربيجان على تنفيذ تدابري ملموسة لزيادة مشاركتهن

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

جتماعية واالقتـصادية    باعتماد برنامج التنمية اال    جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    رحبت    - ٣٢
 وإزاء  ،)٩٥(، ولكنها أعربت عن القلق إزاء معدل البطالة العايل باستمرار         ٢٠٠٨- ٢٠٠٤ألقاليم أذربيجان للفترة    

 لعـدم    وأعربت عن قلقها أيضاً    .)٩٦(االفتقار إىل أحكام تشريعية تكفل للمعوقني فرص الوصول إىل سوق العمل          
 .)٩٧(دم إعماله يف الواقع بصورة دائمة عن عري مستوى معيشي الئق فضالًكفاية احلد األدىن لألجر احلايل لتوف

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     و )٩٨(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت كل من      - ٣٣
ية بالقضاء على التمييز وأوصت اللجنة املعن.  عن القلق النعدام املساواة بني اجلنسني يف جمال التوظيف)٩٩(والثقافية

ضد املرأة بأن تعزز أذربيجان من اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على التفرقة الوظيفية واعتماد تدابري لتضييق وردم اهلوة 
، ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بتعليقاهتا         ٢٠٠٦ ويف عام    .)١٠٠(يف األجور بني النساء والرجال    

 إىل القائمة   وأشارت أيضاً .  من قانون العمل اليت حتظر تشغيل النساء يف وظائف معينة          ٢٤١ملادة  السابقة بشأن ا  
 تـشرين   ٢٠ املـؤرخ    ١٧٠املطولة بأماكن العمل والوظائف اخلطرة احملظورة على النساء مبوجب القرار رقـم             

 تربر فرض هذه التقييدات؛ وطلبت اللجنة من احلكومة أن تقدم معلومات عن األسباب اليت. ١٩٩٩أكتوبر /األول
وأن تنظر يف إمكانية إعادة حبث هذه القيود؛ وتقدير ما إذا كان يقتضي األمر حظر بعض أصناف املهـن علـى              

  .)١٠١(النساء، بالنظر إىل مبدأ املساواة

 قـانون    أذربيجان باختاذ التدابري املالئمة لتعديل     جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وأوصت    - ٣٤
  .)١٠٢(العمل وحترير القيود القائمة على احلق يف اإلضراب
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وأوصت أذربيجان مبنع وحماربة . وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال العاملني  - ٣٥
عمـل   من االتفاقية وكذلك اتفاقييت منظمـة ال       ٣٢استغالهلم وضمان التنفيذ الكامل للتشريع الذي يتناول املادة         

  .)١٠٣(١٨٢ ورقم ١٣٨الدولية رقم 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

 يف املائة مـن     ٥٠ر حنو    عن قلقها العميق لتأث    )١٠٤(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    أعربت    - ٣٦
ة اليت وظّفت عن طريق االستثمار األجنيب       السكان بالفقر، حسب تقدير البنك الدويل، وذلك رغم املبالغ الكبري         

واجلهود املبذولة للقضاء على الفقر، واليت مشلت الربنامج احلكومي للحد من الفقر والتنمية االقتصادية يف الفترة                
 أذربيجان على ختصيص حصة أكرب مـن        جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وحثت  . ٢٠٠٥- ٢٠٠٣

 كما أوصت بأن تضطلع أذربيجان بتدابري تكفل جلميع األشـخاص           .)١٠٥(للقطاع االجتماعي عائداهتا من النفط    
  .)١٠٦( من إعانات الضمان االجتماعي ومضموناً مالئماًاحملرومني قدراً

 تشعر بالقلق إزاء التراجع يف اإلنفاق على الصحة         جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وظلت    - ٣٧
م من ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل، وإزاء زيادة حاالت سوء التغذية واالضطرابات النامجة عن نقص               العامة بالرغ 

احلديد واملالريا، وتدين مستوى الوعي بقضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية، وارتفاع نسبة النساء الالئي يلجأن إىل               
 .)١٠٧(عدالت وفيات الُرّضع والوفيات النفاسـية     اإلجهاض باعتباره الوسيلة الرئيسية لتحديد النسل، وارتفاع م       

 عن القلق الرتفاع حاالت     )١٠٩( وجلنة حقوق الطفل   )١٠٨(وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
جلنة  وحثت .)١١١(اإليدز الذي يزداد انتشاراً/ وبفريوس نقص املناعة البشرية)١١٠(ًاإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا

 أذربيجان على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتحسني اخلدمات الـصحية،           حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ا
تعزيز جهودها يف   ب وأوصت جلنة حقوق الطفل أذربيجان       .)١١٢(وافية ومتزايدة وذلك بأمور منها ختصيص موارد      

 .)١١٣(يع خدمات الصحة العقلية لألحـداث     جمال الوقاية من انتحار الشباب، مع التركيز بوجه خاص على توس          
 بإدماج اخلدمات الـصحية املراعيـة       ٢٠٠٦ أن أذربيجان قامت يف عام       ٢٠٠٦والحظ تقرير اليونيسيف لعام     

  .)١١٤(للشباب يف النظم الصحية القائمة

حـدات   عن القلق لالفتقار إىل ما يكفي مـن و         جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وأعربت    - ٣٨
اإلسكان االجتماعي ال سيما يف باكو وأوصت أذربيجان باختاذ تدابري تصحيحية لضمان تلقي األرمن وغريهم من 

  .)١١٥(رعية تعويضات مناسبة أو سكن بديلاألقليات اإلثنية الذين احُتلّت ممتلكاهتم بصورة غري ش

  احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

 عن القلق إزاء تراجع )١١٧( وجلنة حقوق الطفل)١١٦(ربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأع  - ٣٩
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أذربيجان إىل اختاذ تدابري فعالة تكفل جلميع ودعت جلنة احل. املعايري التعليمية

 بأن تعّدل أذربيجـان      وأوصت هبذا اخلصوص أيضاً    .)١١٨(األطفال إمكانية الوصول إىل التعليم اإلجباري اجملاين      
  .)١١٩(القانون املتعلق بالوضع القانوين لألجانب وعدميي اجلنسية
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ة حقوق الطفل عن القلق لتراجع معدل تسجيل األطفال يف التعليم قبل املدرسي، وألن عدد               وأعربت جلن   - ٤٠
األطفال غري املسجلني يف املدارس آخذ يف الزيادة، وألن هناك يف كثري من األحيان تكاليف غري معلنة للتسجيل يف 

 وألن الطالب الذين يعانون مـن       املدارس، وألن االلتحاق بالتعليم صعب بالنسبة ألطفال بعض الفئات الضعيفة،         
  .)١٢٠(بعض األمراض املزمنة ميكن استبعادهم من املدارس العادية

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

 أذربيجان إىل تسهيل مشاركة األقليـات اإلثنيـة يف وضـع            جلنة القضاء على التمييز العنصري    دعت    - ٤١
 متكّن األشخاص املنتمني إىل أقليات من تطوير ثقافاهتم ولغاهتم السياسيات الثقافية والتعليمية وهتيئة ظروٍف مؤاتية

  .)١٢١(ودياناهتم وتقاليدهم وعاداهتم وتعلم لغاهتم أو تلقي التعليم بلغاهتم األم

   املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء- ١٠

ترف هبم رمسياً كالجئني  ألن األشخاص غري املع عن قلقها نظراًجلنة القضاء على التمييز العنصريأعربت   - ٤٢
قد يبقون يف بعض األحيان يف حاجة إىل أشكالٍ فرعية من احلماية عندما يكونون غري قادرين على العـودة إىل                    

. كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء املعلومات اليت تتحدث عن وجود حاالت إعادة قـسرية لالجـئني                . بلداهنم
أال تنطوي إجراءاهتا اخلاصة باللجوء على متييز بني ملتمسي اللجوء          وأوصت اللجنة أذربيجان بأمور منها ضمان       

من حيث الغرض أو األثر، وباعتماد أشكال فرعية من احلماية تكفل احلق يف املكوث لألشخاص الذين مل ُيعترف            
  وأوصت جلنة حقوق الطفل كذلك بـأن تـضع         .)١٢٢(هبم رمسياً كالجئني ولكنهم ال يزالون يف حاجة إىل محاية         

   .)١٢٣(أذربيجان إجراءات ملعاجلة حاالت القُصَّر غري املصحوبني مبا يراعي مشاعر األطفال

   املشردون داخلياً- ١١

 باجلهود املبذولة لتوفري ظروف معيشية      ، األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       ممثلرحب    - ٤٣
، الذين ال يزالون يعيشون تدين ظروف معيشة املشردين داخلياً وأعرب عن قلقه إزاء .)١٢٤(الئقة للمشردين داخلياً

يف مالجئ مجاعية، واجملموعات الضعيفة من بني املشردين، مثل املسنني واألشخاص املصابني بصدمات أو بأمراض 
  .)١٢٥( املعيشية اليت تعيلها امرأةألسرعقلية، وكذلك ا

   واحتياجاهتم اخلاصة،   األطفال واملشردين والالجئني  وأوصت جلنة حقوق الطفل أذربيجان بتلبية حقوق          - ٤٤
 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء .)١٢٦(ال سيما فيما يتعلق باحلق يف السكن الالئق واحلصول على اخلدمات األساسية

  يف حالة من الـضعف     على التمييز ضد املرأة عن القلق إذ ال تزال النساء والفتيات الالجئات واملشردات داخلياً             
والتهميش، وحثت أذربيجان على تنفيذ تدابري هادفة لتحسني حصوهلن على التعليم والعمل واخلدمات الـصحية               

   .)١٢٨(عن أوجه قلق مماثلة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، أعرب تقرير ٢٠٠٦ ويف عام .)١٢٧(والسكن

جئني إىل عدم تسوية الرتاع على إقلـيم        ، أشار تقرير مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال       ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٥
   .)١٢٩(ناغورنو كاراباخ، األمر الذي حيد من إعمال حلول دائمة للمشردين داخلياً
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   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
 مكافحة الفساد   رحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد الربنامج احلكومي لتعزيز           - ٤٦

، والقانون املتعلق مبكافحة الفساد، فضالً عن إنشاء إدارة مكافحة الفساد ووضعها حتت             ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤للفترة  
  .)١٣٠(إشراف املدعي العام

وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل اجلهود املبذولة إلعمال مالحظاهتا اخلتامية السابقة وال سيما االتفاق                - ٤٧
 الدولية للصليب األمحر الذي ميكّن ممثلي اللجنة من االتصال بدون قيد باحملكوم عليهم يف أماكن                املربم مع اللجنة  

 غري حمـدودة لزيـارة      احتجازهم، والضمان الذي قّدمته أذربيجان للمنظمات غري احلكومية بأهنا تتيح هلا فرصاً           
ر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بتعاون  ورحب املقر.)١٣١(املؤسسات العقابية والوقوف على ظروف االحتجاز فيها

  .)١٣٢(إدارة السجون مع املنظمات غري احلكومية يف رصد الوضع السائد يف أماكن االحتجاز

 أن عناية خاصة ُتوىل ملسأليت الفقـر واالسـتبعاد    ٢٠٠٦وأفاد تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام          - ٤٨
لحقـون  الـذين يُ  ضعيفة واملشردين داخلياً والعاطلني، وال سيما األطفال        االجتماعي اللتني تؤثران يف الفئات ال     

  .)١٣٣( التكفل هبممبؤسسات الرعاية عندما يعجز آباؤهم عن

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة - ألف 

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني؛        مبواصلة تعاوهنا الوثيق مع    ٢٠٠٦ت أذربيجان يف عام     دتعه  - ٤٩
وكفالة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بصورة كاملة وفعالة، وال سيما يف جمايل وسائط اإلعالم واالنتخابات؛ واختاذ 
مزيد من اخلطوات لتحسني اإلطار التشريعي احلايل يف اجملاالت ذات الصلة؛ وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف                 

وتعهدت أذربيجان كذلك مبواصلة التعـاون مـع هيئـات املعاهـدات            . ية الوطنية للحد من الفقر    االستراتيج
  .)١٣٤(واإلجراءات اخلاصة، وال سيما مع املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري

   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

 مبعلومات عن اإلجراءات ٢٠٠٤ يوليه/طلبت جلنة مناهضة التعذيب من أذربيجان موافاهتا قبل شهر متوز  - ٥٠
اليت اختذهتا بشأن توصياهتا املتعلقة حبق احملتجز يف االتصال مبحام ويف أن ُيعرض على طبيب بناًء على طلبه؛ وبشأن 
إنشاء رابطة جديدة للمحامني واختاذ تدابري تكفل للمحامني القدرة على املرافعة يف قضايا جنائية؛ ومحاية املنظمات 

ة العاملة يف جمال حقوق اإلنسان؛ وعن طلبات التسليم؛ والتحقيقات يف االدعاءات املتعلقة بالتعذيب              غري احلكومي 
 من التوضـيح    ، وطلب مقرر اللجنة املعين باملتابعة مزيداً      )١٣٦( وقّدمت أذربيجان رداً بذلك    .)١٣٥(وسوء املعاملة 

  .)١٣٧(بشأن مجيع املسائل املشار إليها أعاله

 ٢٠٠٢أكتـوبر   / املعنية حبقوق اإلنسان من أذربيجان أن تقدم قبل شهر تـشرين األول            وطلبت اللجنة   - ٥١
معلومات عن مدى تنفيذ التوصيات اخلاصة مبشروع القانون املتعلق حبالة الطوارئ؛ والتحقيق يف مجيع االدعاءات               
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يود املفروضة على حرية التعـبري؛      املتعلقة بالتعذيب؛ والتدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة واالجتار هبا؛ والق          
 إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الـيت نظـرت يف           )١٣٩( بذلك  وقّدمت أذربيجان رداً   .)١٣٨(واالنتخابات العامة 

 يف املعلومات املقّدمة، ورحبت بالتعاون الذي أبدته أذربيجان وقررت أن األمر ال يـستدعي               ٢٠٠٣مارس  /آذار
  .)١٤٠( الوقتاختاذ أي إجراء آخر يف ذلك

 معلومات ٢٠٠٦أبريل / من أذربيجان أن تقدم قبل شهر نيسانجلنة القضاء على التمييز العنصريوطلبت   - ٥٢
عما اختذته من إجراءات بشأن توصياهتا املتعلقة باجلهود الرامية إىل رصد ومكافحة التمييز العنصري، وال سـيما         

  وتلقت اللجنة رداً   .)١٤١(إجراءات اللجوء وتقرير وضع الالجئ    ضد ذوي األصول األرمنية، وتوفري احلماية أثناء        
 إدراج املعلومات بشأن املسائل املشار إليها أعاله يف التقرير الدوري ٢٠٠٧أغسطس /، وطلبت يف آب)١٤٢(بذلك

  .)١٤٣(املقبل ألذربيجان

ب إىل إدخال تعديالت تشريعية ومتابعةً لتوصيات الزيارة القطرية، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذي  - ٥٣
واسعة النطاق، مبا يف ذلك اعتماد مدونة جديدة لإلجراءات اجلنائية، وإدانة بعض األشخاص بارتكاب جرميـة                

 على أن العديد من توصيات سلفه مل        .)١٤٤(التعذيب، وحتسني التدريب املوجه للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون       
واحملامون واملدعون غري ملزمني بسؤال الشخص احملتجز املقدَّم إليهم عن املعاملة اليت            ، ال يزال القضاة     فمثالً. تنفذ

. لقيها، وال تزال احملاكم تقبل باالعترافات اليت تقّدم بدون حضور احملامي، وال تزال املساعدة القانونية غري كافية                
هضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       ودعا أذربيجان إىل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية منا        

  .)١٤٥(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية على النحو املطلوب

 املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد توصيات موجهة ألذربيجان تتعلق جبملة أمور منها توأصدر  - ٥٤
ناسب لضحايا االنتهاكات؛ وإجياد توازن بني التنظيم املتعلق باألنشطة الدينية وممارسة احلق يف             تقدمي التعويض امل  

حرية الدين أو املعتقد؛ والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وإسناد اختصاصات واضحة ملوظفي اللجنة احلكومية               
ت الدينية؛ واملسائل املتعلقة مبـشروعية      املعنية بالعمل مع اجلمعيات الدينية؛ والشفافية فيما خيص تسجيل اجلمعيا         

املواد الدينية؛ وحرمان جاليات دينية من اختاذ أماكن للعبادة؛ والشفافية فيما يتعلق باختيار األئمة؛ واعتماد تشريع 
عن احلق يف االستنكاف الضمريي واألشكال البديلة عن اخلدمة العسكرية؛ ودعم تنظيم دورات تدريبية يف جمال                

نسان واحلق يف حرية الدين أو املعتقد جلميع أعضاء احلكومة احمللية يف ناخيتشيفان؛ والتـزام الزعمـاء            حقوق اإل 
الدينيني بالتفاعل بني األديان؛ وإرساء حوار بني األقليات الدينية ووسائط اإلعالم؛ ووضع مناهج دراسية عـن                

  .)١٤٦(تعليم األديان؛ واستقالل اجلهاز القضائي وحياده

ى املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري بأن تقوم أذربيجان جبملة أمـور                 وأوص  - ٥٥
منها إلغاء التشريع اجلنائي املتعلق بالقذف واستبداله بأحكام مناسبة يف القانون املدين؛ وكفالة حتقيقات وحماكمات 

انون متورطة يف اإلخالل مبمارسة حرية التعبري؛ وإجراء        نزيهة وشاملة عندما يبدو أن الوكاالت املكلفة بإنفاذ الق        
مراجعة للقوانني املتعلقة بالبث التلفزيوين واإلذاعي؛ وإنشاء إطار مؤسسايت للنظر يف ترخيص هيئات مستقلة للبث 

  ء وإصدار التراخيص هلا؛ وتعزيز استقاللية وفعالية اجمللس الوطين للتلفزيون واإلذاعة وجملس الـصحافة؛ وإنـشا              
  .)١٤٧(كلية للصحافة
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وأوصى ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً بأن تقوم أذربيجان جبملة أمور منـها                  - ٥٦
 وجعل  مجيع املشردين داخلياًنمواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية للمشردين وتنفيذ خطط لتوفري حلول الئقة إلسكا

 حرماهنم من فرص   وجتّنب  مهيأة حبيث تكفل السالمة اجلسدية للمشردين داخلياً       خميمات اإليواء املستحدثة حديثاً   
  . وناشد اجملتمع الدويل واملاحنني دعم اجلهود اليت تبذهلا أذربيجان.)١٤٨(العمل والفرص االقتصادية األخرى

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 على التقدم احملرز يف سبيل إنشاء ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ للفترة اإلمنائيةإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة يركّز   - ٥٧

نظام حكم يكفل بيئة مناسبة للتنمية، واحلد من الفقر، واحترام احلقوق واحلريات، وتلبية االحتياجات األساسية               
  .)١٤٩(جلميع الناس يف جمايل الصحة والتعليم

 أنه قّدم الدعم ألذربيجان يف ٢٠٠٨ يف تقريره لعام ةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي وأفاد    - ٥٨
وضع توصيات تتعلق بإدخال تعديالت على قوانينها الوطنية مبا ميكّن اجلميع من االستفادة من تدابري الوقاية من                 

  .)١٥٠(فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني هبذا املرض وتقدمي الرعاية هلم

لى التمييز العنصري بارتياح أن أذربيجان قد شرعت، يف إطار تعاوهنـا مـع              والحظت جلنة القضاء ع     - ٥٩
  .)١٥١(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، يف تنفيذ إجراء حتديد وضع الالجئني

ودعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أذربيجان إىل مراعاة التزاماهتا الدوليـة يف جمـال                 - ٦٠
  .)١٥٢(ن لدى الدخول يف تعاون تقين أو غري ذلك من الترتيبات مع منظمات دوليةحقوق اإلنسا

Notes  
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OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
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ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
 Members of Their Families 
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 Disappearance 

3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 
Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
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7 Human Rights Committee, concluding jbservations (CCPR/CO/73/AZE), para.8 
8 Pledges and commitments undertaken by Azerbaijan before the Human Rights Council, as contained in  
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prevention of child sexual exploitation sent in July 2003; (l) report of the Special Representative of the Secretary-
General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises 
(A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management practices. 
28 Questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants (A/HRC/4/24, para. 9);  
questionnaire on the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms 
(E/CN.4/2006/95 and Add.5, para. 126);  joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand 
for commercial sexual exploitation (E/CN.4/2006/62, para. 24 and E/CN.4/2006/67, para. 22); questionnaire on 
child pornography on the Internet (E/CN.4/2005/78, para. 4). 
29 High Commissioner’s Strategic Management Plan 2008-2009, p.90. 
30 OHCHR Annual Report 2005, p. 15 and OHCHR Annual Report 2006, p. 158. 
31 2008 High Commissioner for Human Rights Report on Activities and Results. 
32 CEDAW/C/AZE/CO/3, para.16. 
33 Ibid., paras.15 and 16. 



A/HRC/WG.6/4/AZE/2 
Page 18 

 

34 CCPR/CO/73/AZE, para.17. 
35 CERD/C/AZE/CO/4, para.10. 
36 Ibid., para.15. 
37 E/C.12/1/Add.104, para.41. 
38 CCPR/CO/73/AZE, para.20. 
39 CRC/C/AZE/CO/2, paras.24-26. 
40 E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 29.  The Government informed that no complaints were lodged in the Prosecutor’s 
Offices and police departments (see A/HRC/4/27/Add.1, para. 44).  
41 Ibid., paras. 26, 27 and  30. The Government informed that the men were being detained in the investigative 
department of the Ministry of National Security where they have been permitted full legal access and medical 
treatment as necessary (see A/HRC/4/27/Add.1, para. 45).  
42 A/HRC/4/27/Add.1, paras. 34, 36 and 41. The Government informed about the investigations undertook by the 
Institute of Research Forensic Examination and of forensic-medical experts into the forms of aggression and the 
nature of the injuries of Mr Khaziyev. It stated that the General Prosecutor’s Office was in charge of the criminal 
investigation underway at that time (see ibid., para. 43). 
43 E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 25. 
44 Ibid., para. 28. 
45 E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 4. The Government responded that the allegations are refuted by the facts; in his 
confession the subject had indicated that there was no pressure, no complaint was made, and a forensic examination 
did not confirm the allegations (see A/HRC/4/33/Add.1, para. 7). 
46 A/HRC/4/33/Add.1, para. 6. The Government informed that no torture was committed, the subjects did not 
complain, and forensic medical examinations did not confirm the allegations of injuries (ibid). 
47 CRC/C/AZE/CO/2 paras. 35 and 36. 
48 CAT/C/CR/30/1, para.7 (j). 
49 CRC/C/AZE/CO/2, para.67. 
50 Ibid., para. 68. 
51 E/C.12/1/Add.104, para.31. 
52 Ibid. 
53 CCPR/CO/73/AZE, para.12. 
54 E/C.12/1/Add.104, para.57. 
55 CAT/C/CR/30/1, para. 7.(c). 
56 CCPR/CO/73/AZE, para.13. 
57 CEDAW/C/AZE/CO/3, para.17. 
58 CCPR/CO/73/AZE, para.17. 
59 CEDAW/C/AZE/CO/3, para.18. 
60 Ibid. 
61 E/C.12/1/Add.104, para.49. 
62 CEDAW/C/AZE/CO/3, para.18. 
63 CRC/C/AZE/CO/2, paras.41 and 42. 
64 Ibid., paras.44 and 45. 
65 E/C.12/1/Add.104, paras.19 and 45. 



A/HRC/WG.6/4/AZE/2 
Page 19 

66 CERD/C/AZE/CO/4, para.11. 
67 E/C.12/1/Add.104, para.24. 
68 CEDAW/C/AZE/CO/3, paras.19 and 20. 
69 CRC/C/AZE/CO/2, paras.65 and 66. 
70 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008, Geneva, Doc. No. 
092008AZE029.  
71 E/C.12/1/Add.104, para.50. 
72 Ibid., para.25. 
73 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008, Geneva, Doc. No. 
092008AZE182, paras. 1-3.  
74 CEDAW/C/AZE/CO/3, paras.19 and 20. 
75 CRC/C/AZE/CO/2, paras.63 and 64. 
76 CCPR/CO/73/AZE, para.14. 
77 E/C.12/1/Add.104, paras.13. 
78 Ibid., para.38. 
79 CAT/C/CR/30/1, paras.6 (k) and 7(n). 
80 Ibid.. 
81 CCPR/CO/73/AZE, para.9. 
82 CAT/C/CR/30/1, para.7(i). 
83 Communication No.281/2005, Views adopted on 1 May 2007 (CAT/C/38/D/281/2005).. 
84 A/63/44, para.99. 
85 CRC/C/AZE/CO/2, para.67. 
86 Ibid., paras.67 and  68. 
87 CAT/C/CR/30/1, para. 7(k). 
88 Ibid., paras. 6 (j) and 7(o). 
89 CEDAW/C/AZE/CO/3, para. 29. 
90 Ibid., para.30. 
91 A/HRC/4/21/Add.2, paras. 79-91. 
92 A/HRC/7/14/Add.3, paras. 64-68. 
93 E/CN.4/2006/95/Add.5, paras. 126-149. 
94 CEDAW/C/AZE/CO/3, paras.21 and 22. 
95 E/C.12/1/Add.104, para.17. 
96 Ibid., para.18. 
97 Ibid., para.20. 
98 CEDAW/C/AZE/CO/3, para.23. 
99 E/C.12/1/Add.104, para.16. 
100 CEDAW/C/AZE/CO/3, paras.23 and 24. 



A/HRC/WG.6/4/AZE/2 
Page 20 

 

101 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2006, Geneva, Doc. No. 
092006AZE111, para. 6.  
102 E/C.12/1/Add.104, para.21 and 47. 
103 CRC/C/AZE/CO/2, paras.61 and 62. 
104 E/C.12/1/Add.104, para.27. 
105 Ibid., para.53. 
106 Ibid., para.48. 
107 Ibid., para.29 and 30. 
108 Ibid-, para.30. 
109 CRC/C/AZE/CO/2, para.51. 
110 Ibid. 
111 A 2007 UNAIDS report noted that almost half (47 per cent) of all HIV infections documented in Azerbaijan’s 
relatively recent epidemic were reported in 2005–2006. UNAIDS, AIDS epidemic updates 2007, Geneva, 2007, p. 
26, available at: http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/2007_epiupdate_en.pdf. 
112 E/C.12/1/Add.104, para.55. 
113 CRC/C/AZE/CO/2, paras.53 and 54. 
114 UNICEF, Annual Report 2006, p. 16, available at: http://www.unicef.pt/18/Annual_Report_2006.pdf. 
115 E/C.12/1/Add.104, paras.28 and 54. 
116 Ibid., para.33. 
117 CRC/C/AZE/CO/2, para.57. 
118 E/C.12/1/Add.104, para.59. 
119 Ibid. 
120 CRC/C/AZE/CO/2, para.57. 
121 CERD/C/AZE/CO/4, para.14. 
122 Ibid., para.13. 
123 CRC/C/AZE/CO/2, paras.59 and 60. 
124 A/HRC/8/6/Add. 2, paras. 59-74. 
125 Ibid. 
126 CRC/C/AZE/CO/2, para.60. 
127 CEDAW/C/AZE/CO/3, paras.31 and 32. 
128 UNIFEM, Annual Report 2005-2006, p. 21, available at: 
http://www.unifem.org/attachments/products/AnnualReport2005_2006_eng.pdf. 
129 UNHCR Global Appeal 2007, page 79, available at: http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/AMMF-
6VZFCT/$file/UNHCR-Nov2006.pdf?openelement  
130 E/C.12/1/Add.104, para.6. 
131 CAT/C/CR/30/1, para. 4 (i). 
132 A/HRC/4/33Add.2, para 5. 
133 UNDP, Europe and the CIS Regional MDG Report 2006, p. 55, available at 
http://www.undp.ru/publications/NMDG-AFFA_eng.pdf  . 



A/HRC/WG.6/4/AZE/2 
Page 21 

134 Note verbale, pp. 5-6. 
135 CAT/C/CR/30/1, para.10. Para. 7 (c), (f), (h), (i) and (n).  
136 CAT/C/CR/30/RESP/1. 
137 CAT/C/AZE/CO/2/LFP. 
138 CCPR/CO/73/AZE, para.27.   
139 CCPR/CO/73/AZE/Add.1. 
140 Letter from the Rapporteur on Follow-up dated 23 May 2003. 
141 CERD/C/AZE/CO/4, para.22. 
142 CERD/C/AZE/CO/4/Add.1. 
143 Letter dated 24 August 2007 from the Chairperson of  CERD. 
144 A/HRC/4/33/Add.2, para. 5. See also A/HRC/7/3/Add.2, para. 5. 
145  A/HRC/4/33Add.2, para 5. 
146 A/HRC/4/21/Add.2, paras. 92-106. 
147 A/HRC/7/14/Add.3, paras. 68-79. 
148 A/HRC/8/6/Add. 2, paras. 59-74. 
149 UNDAF 2005-2009, pp. 1-2, available at http://www.undg.org/archive_docs/3546-Azerbaijan_UNDAF__2005-
2009_.doc . 
150 UNODC, Annual Report 2008, p. 23, available at: http://www.unodc.org/documents/about-
unodc/AR08_WEB.pdf. 
151 CERD/C/AZE/CO/4, para.7. 
152 E/C.12/1/Add.104, para.53. 

----- 
 
 
  


