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أوال -عملية صياغة التقرير
 -1وفقا للقيار اليائسي املؤرخ  6أيلول/سئتتمّب  ،٢٠17أنشئ فييئع عامئع اعئداد التقييئي
الوطين الثالث جلمهورية أذربيجان الذي يقدم يف إطار االستعياض الدوري الشامع .ويتألف هذا
الفييئع العامئع مئئن ثلئه عئئن هي ئات حيوميئئة وعئن اجمللئئس املعئين للئئدعم اميئومي للمنظمئئات
غئئا اميوميئئة التئئاب ليائسئئة اجلمهوريئئة .ووفقئئا للق ئيار اليائسئئي السئئالف الئئذكي ،شئئارأ أي ئئا يف
أعمال الفييع العامع أفياد من ميت املدعي العام ومئن ميتئ مفئوض حقئوإل اانسئان أمئه
املظامل) .وتولت وزارة اخلارجية تنسيع صياغة التقييي.
 -٢ووفق ئئا ملق ئئير حل ئئس حق ئئوإل اانس ئئان  119/17املعن ئئون بمتابع ئئة ئ ئيار حل ئئس حق ئئوإل
اانسئئان  ٢1/16فيمئئا يتعلئئع لالسئئتعياض الئئدوري الشئئامعب ،يت ئئمن التقييئئي الئئدوري الثال ئئث
معلومات عن تنفيذ التوصيات املقتولة خالل اجلولة الثانية من االستعياض الدوري الشامع ،وعن
آخي التطورات يف حال تعزيز ومحاية حقوإل اانسان يف التلد.
 -3ويف عام  ،٢٠16دمت مجهورية أذربيجان إىل مفوضئية األمئم املتحئدة السئامية مقئوإل
اانسان تقيييا ميحليا عن تنفيذ التوصيات اليت تلت بعد تقدمي التقييي الدوري الثاين.
 -4و د نشي مشيوع التقييي الدوري الثالث على املو الشتيي لئوزارة اخلارجيئة بغيئة متيئه
منظمات اجملتم املدين واملنظمات غا اميومية من تقدمي تعليقاهتا عليه.

اثنيا -التدابري املتخذة يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ التوصيات
التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
 -5يف عام  ،٢٠13وجهت مجهورية أذربيجئان دعئوة داةمئة إىل مجيئ امليلفئه بئوالايت يف
إطار ااجياءات اخلاصة جمللس حقوإل اانسان.
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ويف السنوات األرب األخاة ،جيت الزايرات التالية:


 ٢6تش ئيين الثئئاين/نوفمّب  5 -كئئانون األول/ديسئئمّب  :٢٠13زايرة املقئئيرة اخلاصئئة
املعنية للعنف ضد امليأة وأستابه وعوا ته؛



 ٢4-19أاير/مئئايو  :٢٠14زايرة املقئئير اخلئئاع املعئئين إلقئئوإل اانسئئان للمشئئيدين
داخليا؛



 ٢4-16نيس ئئان/أبييع  :٢٠15زايرة وف ئئد م ئئن اللجن ئئة الفيعي ئئة ملنئ ئ التع ئئذي
وغاه من ضيوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛



 ٢5-16أاير/مايو  :٢٠16زايرة الفييع العامع املعين لالحتجاز التعسفي؛



 ٢٢-14أيلول/سئئتتمّب  :٢٠16زايرة املقئئير اخلئئاع املعئئين إلالئئة املئئدافعه عئئن
حقوإل اانسان؛



 ٢9آذار/مارس  8 -نيسان/أبييع  :٢٠16زايرة اللجنة األوروبية ملن التعذي
واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛
GE.18-02458
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 7-3متوز/يولي ئئه  :٢٠17زايرة اللجن ئئة االستش ئئارية املعني ئئة لالتفا ي ئئة ااطاري ئئة
مماية األ ليات القومية حلس أورول)؛



ألغيئئت زايرة املقئئير اخلئئاع املعئئين إلئئع اانسئئان يف امصئئول علئئى ميئئاه الشئئيب
املأمونئئة وخئئدمات الصئئيي الصئئحي ،الئئيت كئئان مئئن املقئئير إجياؤهئئا يف شئئتا /
فّبايي  ،٢٠15وذلك بناء على طل املقير اخلاع نظيا ل يع و ته؛



ا رتحئئت أذربيجئئان علئئى املقئئير اخلئئاع املعئئين لمئئع يف حييئئة التجم ئ السئئلمي
وحيية تيوين اجلمعيات أن يئزور التلئد يف تشئيين الثئاين/نوفمّب أو كئانون األول/
ديسمّب  .٢٠16وبناء على طل املقير اخلاع ،أ ِّرجلت هذه الزايرة.



يف عام  ،٢٠13دمت التقييي الدوري اخلئامس عئن تنفيئذ اتفا يئة الق ئاء علئى
مجي أشيال التمييز ضد امليأة ،الذي استعيض يف عام ٢٠15؛



يف عئ ئئام  ،٢٠14ئ ئئدمت التقييئ ئئي الئ ئئدوري الياب ئ ئ عئ ئئن تنفيئ ئئذ اتفا يئ ئئة مناه ئ ئئة
التعذي وغاه من ضيوب املعاملة أو العقوبة القاسئية أو الالإنسئانية أو املهينئة،
الذي استعيض يف عام ٢٠15؛



يف عئام  ،٢٠14ئدمت التقييئي اجلئام لتقارييهئا الدوريئة مئن السئاب إىل التاسئ
عن تنفيئذ االتفا يئة الدوليئة للق ئاء علئى مجيئ أشئيال التمييئز العنصئيي ،الئذي
استعيض يف عام ٢٠16؛



يف عئئام  ،٢٠14ئئدمت التقييئئي الئئدوري الياب ئ عئئن تنفيئئذ العهئئد الئئدويل اخلئئاع
لمقوإل املدنية والسياسية ،الذي استعيض يف عام ٢٠16؛



يف ع ئئام  ،٢٠16ئئدمت التقيي ئئي الئ ئدوري اليابئ ئ ع ئئن تنفي ئئذ االتفا ي ئئة ااطاري ئئة
مماية األ ليات القومية إىل حلس أورول؛



يف عئئام  ،٢٠17ئئدمت النسئئخة املسئئتيملة مئئن الوثيقئئة األساسئئية املوحئئدة إىل
مفوضية األمم املتحدة السامية مقوإل اانسان؛



وتقئئدم مجهوريئئة أذربيجئئان تقئئاريي سئئنوية عئئن تطتيئئع امليثئئاإل االجتمئئاعي األورو
إىل حلس أورول.

وخالل السنوات األرب املاضية ،دمت حيومة أذربيجان تقاريي خمتلفة على النحو التايل:

 -8ويف  6حزييان/يونيئئه  ،٢٠17أكئئد املفئئوض السئئامي مقئئوإل اانسئئان ،يف خطابئئه أمئئام
الئ ئئدورة اخلامسئ ئئة والثالثئ ئئه جمللئ ئئس حقئ ئئوإل اانسئ ئئان ،أن مجهوريئ ئئة أذربيجئ ئئان مئ ئئن بئ ئئه التلئ ئئدان
التئئال عئئددها  34بلئئدا الئئيت أوفئئت للتزاماهتئئا املتعلقئئة بتقئئدمي التقئئاريي إىل هي ئئات املعاهئئدات يف
الو ت املناس .

ابول الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
 -9منذ اجلولة الثانية مئن االسئتعياض الئدوري الشئامع ،صئد ت أذربيجئان علئى االتفا يئات
الدولية التالية:
GE.18-02458
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الّبوتوكول ر م  15املعدل التفا ية محاية حقوإل اانسان واميايت األساسية؛



الّبوتوكول ااضايف الثالث لالتفا ية األوروبية املتعلقة بتسليم اجمليمه؛



الّبوتوكول املعدل التفا ية املساعدة اادارية املتتادلة يف املساةع ال ييتية؛



اتفا ية حلس أورول ملن اارهاب؛



الّبوتوكول ااضايف التفا ية القانون اجلناةي بشأن الفساد.

 -1٠وتواصع اميومئة النظئي يف مسئألة ان ئمام مجهوريئة أذربيجئان إىل الّبوتوكئول االختيئاري
التفا ي ئئة حق ئئوإل الطف ئئع املتعل ئئع إج ئ ئياء تق ئئدمي التالغ ئئات وإىل االتفا ي ئئة الدولي ئئة مماي ئئة مجي ئ ئ
األشخاع من االختفاء القسيي.
 -11وم أن مجهوريئة أذربيجئان ليسئت طيفئا يف نظئام رومئا األساسئي للمحيمئة اجلناةيئة الدوليئة،
فإهنا تيى أن محاية السيان املئدنيه ،واحئرتام حقئوإل اانسئان والقئانون اانسئاين ،وميافحئة اافئالت
مئئن العقئئاب علئئى اجل ئياةم الدوليئئة هئئي عناصئئي تسئئاهم يف صئئون السئئلم واألمئئن الئئدوليه ،ومئئن م تق ئ
املسؤولية عنها على عاتع اجملتم الدويل أبسيه.
 -1٢ولئئذلك كانئئت مجهوريئئة أذربيجئئان ثلئئة يف مئؤمتي األمئئم املتحئئدة الدبلوماسئئي للمفوضئئه
املعئين إنشئئاء ةيمئة جناةيئئة دوليئئة ،الئذي عقئئد يف رومئئا يف الفئرتة مئئن  15حزييان/يونيئئه إىل 17
متئئوز /يوليئئه  ،1998وشئئاركت يف اعتمئئاد الوثيقئئة اخلتاميئئة للم ئؤمتي .وتواصئئع مجهوريئئة أذربيجئئان
رصئد أداء احمليمئة اجلناةيئة الدوليئة وتنظئي بعنايئة يف إميانيئة إنشئاء آليئات انونيئة للتعئاون الفعئئال
م هذه احمليمة بغية املسامهة يف الوفاء للتزامات الدول األطياي يف نظام روما األساسي.
 -13و د اعتمد القانون ر م  146IIIQبشئأن ان ئمام مجهوريئة أذربيجئان إىل اتفا يئة ميافحئة
التمييز يف حال التعليم يف  ٢تشيين األول/أكتوبي .٢٠٠6

حتسني التشريعات الوطنية
 -14تتش ئئتث مجهوري ئئة أذربيج ئئان عت ئئادي عاملي ئئة مجي ئ حق ئئوإل اانس ئئان وام ئيايت األساس ئئية
وتيابطها وعدم ابليتها للتجزةة .وعا أن أذربيجان تتعهد للتزامات دوليئة ،فئإن تشئييعاهتا الوطنيئة
حتسن وتواءم م املعايا الدولية ،عا يف ذلك يف حال محاية حقوإل اانسان واميايت األساسية.
ر
ويف إطئئار عمليئئة حتسئئه التشئييعات ،تياعئئى أي ئا التوصئئيات الصئئادرة عئئن آليئئات األمئئم املتحئئدة
ذات الصلة.
 -15وخ ئئالل الف ئئرتة املش ئئمولة للتقيي ئئي ،اعتم ئئدت ئ ئوانه معياري ئئة خمتلف ئئة ملواءم ئئة التشئ ئييعات
الوطنية م االلتزامات الدولية ،وهي:
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انون اهلجية  ٢متوز/يوليه )٢٠13؛



انون اجلياةم اادارية  1آذار/مارس )٢٠16؛



القانون املتعلع لمليا تة الطتية االزامية لألطفال  5آذار/مارس )٢٠13؛



القانون املتعلع عيا تئة النشئا اال تصئادي ومحايئة مصئا أصئحاب املشئاري ٢
متوز/يوليه )٢٠13؛
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القانون املتعلع عشاركة املواطنه  ٢٢تشيين الثاين/نوفمّب )٢٠13؛



القانون املتعلع أبخال يات موظفي التلدايت  ٢8نيسان/أبييع )٢٠15؛



القانون املتعلع بطعون املواطنه  3٠أيلول/ستتمّب )٢٠15؛




انون ميافحة التطيي الديين  4كانون األول/ديسمّب )٢٠15؛
القانون املتعلع للتعليم ما تع االبتداةي  14نيسان/أبييع )٢٠17؛

انون التأمه ضد التطالة  3٠حزييان/يونيه .)٢٠17

 -16ويف أعقئئاب اسئئتفتاء أجئئيي يف  ٢6أيلول/سئئتتمّب  ،٢٠16عئ رِّدل الدسئئتور لئزايدة تعزيئئز
محايئة حقئوإل اانسئئان وامئيايت األساسئية ،وإنشئئاء إدارة عامئة تتسئم لليفئئاءة وامليونئة ،وضئئمان
فعالية ااصالحات اال تصادية اجلارية.
 -17وعل ئئى وج ئئه التحدي ئئد ،تعلق ئت ه ئئذه التغي ئاات جبمل ئئة أم ئئور منه ئئا محاي ئئة واح ئرتام كيام ئئة
اانسان ،وحظي انتهاكات حقوإل اانسان ،ومحاية التياانت الشخصية ،وامئع يف معاملئة ةرتمئة
من جان السلطات دون تدابا تعسفية ،واملسؤولية املدنية للدولة واملئوظفه اميئوميه عئن أي
انتهئئاأ مقئئوإل اانسئئان وحيايتئئه ،وحئئع كئئع شئئخن يف االسئئتفادة مئئن إلئئث ةايئئد لق ئئيته علئئى
املسئئتوى ااداري أو الق ئئاةي ،وإميانيئئة اللجئئوء إىل احمل ئاكم بشئئأن فعئئع أو تقصئئا مئئن جان ئ
سلطة عامة ،أو حزب سياسي ،أو شخن اعتتاري ،أو بلدية ،أو موظف حيومي.
 -18وجتئئدر ااشئئارة إىل أن خطئئة العمئئع الوطنيئئة لتحسئئه محايئئة حقئئوإل اانسئئان وام ئيايت
األساسية يف مجهورية أذربيجئان ال تئزال تشئيع جئزءا ال يتجئزأ مئن املتئادرات اجلاريئة يف التلئد مئن
أجئئع محايئئة حقئئوإل اانسئئان وامئيايت األساسئئية ،وأهنئئا تشئئمع مجلئئة أمئئور منهئئا تئئدابا تيمئئي إىل
تعزيز ااطار القانوين.
 -19ووفقا للقيار اليائسي الذي أ ي خطة العمع املذكورة ،طل إىل أجهزة السئلطة التنفيذيئة
امئئيع عزيئئد مئئن اليقظئئة علئئى أن حتئئرتم األحيئئام التشئييعية املتعلقئئة إلقئئوإل اانسئئان عنئئد تطتيئئع
القوانه املعيارية ،ووِّرجهت توصيات هبذا الشأن إىل احملاكم وأفياد ميت املدعي العام.
 -٢٠وينسئئع مفئئوض حقئئوإل اانسئئان أمئئه املظئئامل) جلمهوريئئة أذربيجئئان تنفيئئذ خطئئة العمئئع
هئئذه .ويف الو ئئت نفسئئه ،يواصئئع أمئئه املظئئامل أداء دوره كآليئئة ممايئئة حقئئوإل اانسئئان وام ئيايت
األساسية يف التلئد .ويص ِّئدر كئع سئنة تقييئيا عئن احئرتام ومحايئة حقئوإل اانسئان وحيايتئه ،ويقدمئه
إىل رةيس اجلمهورية وإىل اجمللس امللي اجلمعية الوطنية).
 -٢1ولتنسيع املتادرات املتخذة من أجع حقوإل وحيايت خمتلئف الف ئات السئيانية ،يسئتعه
أمه املظامل عستشارين معنيه عساةع ةددة ختن :حقوإل املعتقله وحقوإل الالج ه واملشيدين
سيا ،وحقوإل كتار السن واألشئخاع ذوي ااعا ئة واألطفئال والنسئاء وأفئياد اجلئي  ،وميافحئة
التعذي والفساد .ويستعيض هؤالء املستشارون املتخصصون بصئورة منتظمئة التشئييعات الوطنيئة
والصيوأ الدولية يف مجي هذه اجملاالت ،وي عون مقرتحات وخطة عمع بشأن كع منها.
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إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان والتدريب والتعليم
 -٢٢تواصئئع مجهوريئئة أذربيجئئان تنفيئئذ تئئدابا مئئن أجئئع تئئوفا تئئدري مهئئين ودورات تثقيفيئئة
للمئوظفه اميئوميه واملشئتغله لملهئن القانونيئة وأفئياد ميتئ املئدعي العئام وأفئياد ميتئ أمئئه
املظامل وموظفي التلدايت.
 -٢3ويف إطئئار خطئئة عمئئع حلئئس أورول اخلاصئئة أبذربيجئئان للفئئرتة  ،٢٠16-٢٠14نفئئذت
كليئئة الق ئئاء بنجئئا مشئئيوعه لالشئرتاأ مئ حلئئس أورول واالحتئئاد األورو  .وكئئان اهلئئدي مئئن
املشيوع األول هو تعزيز كفاءة احملاكم وحتسه تدري الق ئاة وزايدة اسئتقاللية احملئاكم؛ يف حئه
تناول املشيوع الثاين تطتيع االتفا ية األوروبية مقوإل اانسئان واالجتهئادات الق ئاةية للمحيمئة
األوروبية مقوإل اانسان.
 -٢4ويف تشيين األول/أكتوبي  ،٢٠16دمت كليئة الق ئاء وداةئية السئجون ،لالشئرتاأ مئ
اللجنة الدولية للصلي األمحي ،دورات تدريتية بشأن القواعد النموذجيئة الئدنيا ملعاملئة السئجناء،
وشارأ يف هذه الدورات خّباء دوليون.
 -٢5ويف كئئانون الثاين/ينئئايي  ،٢٠17أطلئئع مشئئيوع مشئئرتأ بئئه حلئئس أورول ووزارة العئئدل
اصئئال نظئئام السئئجون .واهلئئدي مئئن هئئذا املشئئيوع هئئو التأكئئد مئئن أن نوعيئئة اخلئئدمات الطتيئئة
املقدمئة للسئجناء ومئئوظفي السئجون تتماشئى مئ املعئايا األوروبيئة وأف ئئع املمارسئات احملئئددة يف
مجي أحناء العامل .وييمي املشيوع أي ا إىل مواصلة حتسه ارسات املوظفه الطتيه العئامله يف
السجون ،وزايدة اليفاءة املهنية مياس السجون.
 -٢6ويف إط ئئار تع ئئاون أذربيج ئئان مئ ئ ال ئئّبانمب األورو للت ئئدري يف ح ئئال حق ئئوإل اانس ئئان
للمهنيئه القئئانونيه ،ئ رِّدمت دورات تدريتيئئة للق ئاة يف ةئئاكم ابتداةيئة خمتلفئئة .ويف عئئام ،٢٠17
اشرتأ حلس أورول وكلية الق اء يف تنظيم دورات تدريتية لفاةدة موظفي ةاكم خمتلفئة مئن أجئع
بنئئاء مهئئاراهتم املتعلقئئة بدراسئئة املئئادة  6امئئع يف ةاكمئئة عادلئئة) واملئئادة  14حظئئي التمييئئز) مئئن
االتفا ية األوروبية مقوإل اانسان.
 -٢7وتقدم دورات تدريتية بشأن دراسئة وتطتيئع االجتهئادات الق ئاةية حمليمئة العئدل األوروبيئة
بصورة مستمية وعشاركة خّباء دوليه.
 -٢8وت وزارة الداخلية بصورة دورية بئيامب وأدلئة تدريتيئة عئن حقئوإل اانسئان .ويتعلئع أكثئي
من  8٠يف املاةة من التدري املهين املقدم داخع الوزارة إلقوإل اانسان واميايت األساسية.
 -٢9ويقئئدم ميكئئز التئئدري التئئاب للئئداةية الوطنيئة للهجئئية إىل مئئوظفي خمتلئئف اادارات املعنيئئة
دورات تدريتيئئة بشئئأن حقئئوإل املهئئاجيين ،وحظئئي التعئئذي والعنئئف واملعاملئئة الالإنسئئانية ،وكئئذلك
بشئئأن التئئدابا األساسئئية يف هئئذا اجملئئال .وخئئالل الفئئرتة املشئئمولة للتقييئئي ،نظمئئت الئداةية الوطنيئة
للهجية ما حموعه أكثي من  35دورة تدريتية يف حال حقوإل اانسان.
 -3٠وتويل جلنة االنتخالت امليكزية اهتمامئا خاصئا لتزويئد الشئتاب والنئاخته الئذين يصئوتون
للمئئية األوىل لملعلومئئات الالزمئئة يف إطئئار بيانحهئئا اخلئئاع للتوعيئئة ،وتئئنظم للتعئئاون م ئ اهلي ئئات
املختصئة يف الدولئة ومنظمئات اجملتمئ املئئدين ذات الصئلة حلقئات دراسئية ودورات تدريتيئة خمتلفئئة
لتشجيعهم على املشاركة بنشا أكّب يف االنتخالت.
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 -31وتئئنظم اللجنئئة اميوميئئة لشئئؤون األسئئية وامل ئيأة والطفئئع كئئع سئئنة ،للتعئئاون م ئ اهلي ئئات
اميومية واملنظمات غا اميومية ،محالت للتوعية إلقوإل اانسان لفاةدة املئوظفه اميئوميه،
عا يف ذلك يف وساةط ااعالم.

احلقوق املدنية والسياسية
حرية الفكر والتعبري وحرية اإلعالم
 -3٢يشئئيع تعزيئئز حييئئة الفيئئي والتعتئئا وحييئئة ااعئئالم شئئيطا أساسئئيا ارسئئاء سئئيادة القئئانون
وبن ئئاء اجملتمئ ئ امل ئئدين يف مجهوري ئئة أذربيج ئئان .وهت ئئدي السياس ئئة ااعالمي ئئة للدول ئئة إىل أن تيف ئئع
بصورة كاملة ومنهجية امع يف حييئة الفيئي والتعتئا وحئع املئواطنه يف امصئول علئى املعلومئات،
ومها حقان مييسان يف الدستور.
 -33وعوجئ املئئادة  5٠مئئن الدسئئتور ،ال جيئئوز للدولئئة ارسئئة الي ابئئة علئئى وسئئاةط ااعئئالم،
عا فيها وساةط ااعالم املطتوعة.
 -34وييفئئع الدسئئتور وغئئاه مئئن الق ئوانه حييئئة الفيئئي والتعتئئا .وملمارسئئة هئئذا امئئع بصئئورة
فعالة ،تتخذ اميومة تدابا خمتلفئة مئن أجئع ضئمان حييئة وسئاةط ااعئالم وزايدة مواردهئا املاليئة
والتقنيئئة ،بطئئيإل منهئئا مئئثال ختفئئيا ال ئياة املفيوضئئة علئئى وسئئاةط ااعئئالم ،أو منحهئئا يوضئا،
أو إلغاء الديون اليت ا رتضتها من الدولة ،أو منحها مساعدة مالية متاشية.
 -35وتقدم اميومة لنتظام مساعدة مالية إىل الصندوإل الوطين لتنميئة وسئاةط ااعئالم ،اخلاضئ
اشئ ئياي رائس ئئة اجلمهوري ئئة .وهل ئئذه املس ئئاعدة املالي ئئة ع ئئدة أه ئئداي رةيس ئئية ه ئئي :تعزي ئئز حيي ئئة الفي ئئي
والتعتئئا ،وتط ئويي املعلومئئات ،ودعئئم اسئئتقاللية وسئئاةط ااعئئالم ،وتعزيئئز اليفئئاءة املهنيئئة للصئئحفيه،
وحتسه محايتهم االجتماعية ،ومتويع املشاري والّبامب اليامية إىل تطويي وحتسه عملهم.
 -36ويوجد حاليا يف أذربيجان أكثي من  5 ٠٠٠منّب إعالمي .ومن الظواهي اهلامة األخيى
اليت جتدر ااشارة إليها الزايدة السييعة يف عدد مستخدمي اانرتنت يف التلد ،حيث بلغت نستة
السيان املوصوله لانرتنت حاليا أكثي من  78يف املاةة.
 -37وينظم ئانون ااذاعئة والتلفزيئون األسئس القانونيئة واال تصئادية والتنظيميئة لنشئا هئاته
الواسطته اللته تسعيان إىل ضمان حيية ااعالم والفيي والتعتا للجمي  ،وإىل ضئمان امئع يف
إج ئياء منا شئئات علنيئئة وحئئية .و ئئد اسئئتعيض هئئذا القئئانون خ ئّباءن مئئن حلئئس أورول ووجئئدوا أنئئه
متوافع م املعايا الدولية .وال ُيظَي بث ةطات إذاعية أجنتية يف أراضي أذربيجان ،لينه مل يعد
ينا على الرتددات الوطنية .ويسمح هذا للتشجي على تطويي وساةط ااعالم احملليئة ،ومئن م
منح احملطات ااذاعية احمللية امع يف التث على الرتددات الوطنية علئى سئتيع األولويئة .وكمئا هئو
امئئال يف التلئئدان األوروبيئئة ،يئئن بئئث احملطئئات ااذاعيئئة األجنتيئئة يف أذربيجئئان علئئى املوجئئات
القصاة ،أو على شتية اانرتنت ،أو عن طييع اليابع أو الساتع.
 -38و د نو م مون مشيوع القانون املتعلئع للتشئها الئذي بدأتئه اميومئة مئ جلنئة فينيسئيا.
واسئئتنادا إىل االسئئتنتاجات الئئيت توصئئلت إليهئئا هئئذه اللجنئئة يف عئئام  ،٢٠13تواصئئع دراسئئة املمارسئئة
الدوليئئة يف هئئذا الصئئدد ،مئ مياعئئاة تئوازن مصئئا اجملتمئ  ،عئئا أن هنئئاأ هنجئا خمتلفئئة ومت ئئاربة بشئئأن
تطتيع هذا املشيوع.
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 -39ويف إطار املشيوع املشرتأ بئه حلئس أورول واالحتئاد األورو بشئأن حييئة التعتئا وحييئة
وساةط ااعالم يف أذربيجان ،ن ِّظرمئت ماةئدة مسئتديية يف لكئو يف  31أاير/مئايو  ٢٠16بشئأن
موضوع التشها.
 -4٠وتتئوفي يف أذربيجئان مجيئ الظئيوي الئيت تسئئمح لوسئاةط ااعئالم واملئئدافعه عئن حقئئوإل
اانسان و ثلي اجملتم املئدين عمارسئة أنشئطتهم إلييئة .وتي َفئع حقئو هم وحئيايهتم علئى حنئو م،
وال ارس عليهم أي نوع من أنواع القم .
 -41وحتظ ئئي التشئ ئييعات الوطنيئ ئة ارس ئئة ال ئئغط عل ئئى الع ئئامله يف وس ئئاةط ااع ئئالم وعل ئئى
املنظمئئات احملليئئة للئئدفاع عئئن حقئئوإل اانسئئان ،كمئئا حتظئئي ارسئئة العنئئف ضئئدهم .ووفق ئا ملتئئدأ
املساواة به اجلمي أمام القانون ،فإن املسؤولية اجلناةيئة ال تنطتئع إال علئى األشئخاع املشئتته يف
ارتياهبم جي ة ةددة ،بصيي النظي عن ميكزهم أو نشاطهم.
 -4٢وجييي التحقيع بد ة يف مجي اجلياةم ،عا فيها اجلياةم امليتيتة ضد الصئحفيه واملئدافعه
ع ئئن حق ئئوإل اانس ئئان .وتتخ ئئذ الس ئئلطات املختص ئئة الت ئئدابا الالزم ئئة ويق ئئدم اجلن ئئاة إىل العدال ئئة
ويعا تون على النحو الواج .
حرية التجمع
 -43تي َفع حيية التجم عوجئ الدسئتور والصئيوأ الدوليئة الئيت أصئتحت مجهوريئة أذربيجئان
طيفا فيها ،وتنظم عوج انون حيية التجم .
 -44وعوج هذا القانون ،ال جيوز فيض يود على حيية التجم إال يف امئاالت الئيت يئنن
عليهئئا القئئانون ،وعنئئدما تيئئون هئئذه القيئئود ضئئيورية يف حتم ئ د قياطئئي مئئن أجئئع امفئئا علئئى
األمئئن القئئومي أو النظئئام العئئام ،أو من ئ االض ئيالت واجلئئياةم ،أو محايئئة الصئئحة العامئئة واآداب
العامة ،أو محاية حقوإل اآخيين وحيايهتم.
 -45ووفق ئئا للم ئئادة  5م ئئن الق ئئانون امل ئئذكور ،جي ئ ئ إب ئئالع اهلي ئئات احمللي ئئة التابع ئئة للس ئئلطة
التنفيذية ،عن طييع الّبيد ،عيان أي مظئاهية وبتو يتهئا ومسئارها ،كئي يتسئهل هلئا تنسئيع املتئادرة
واختاذ التدابا الالزمة .وعلى هذه اهلي ات إختار املنظمئه بقيارهئا املئّبر بشئأن تنظئيم املظئاهية يف
غ ئئون ثالثئئة أايم عمئئع .وتئئنن التشئييعات الوطنيئئة أي ئا علئئى فئئيض يئئود معينئئة عنئئدما تيئئون
ضيورية يف حتم د قياطي.
حرية الوجدان
 -46تتمت مجهورية أذربيجان بدرجة عالية من التسامح الئديين .وتئنظم مئؤمتيات واجتماعئات
دولية بشأن املواضي الدينية ،وُيظي فيها أي متييز اةم على املعتقدات الدينية.
 -47وخي التسجيع اليمسي للمجموعات الدينية املوجودة يف التلد ألحيام القانون املتعلقئة
إليية الدين .ووفقا للمادة  1٢من هذا القئانون ،ال يئن للمنظمئات الدينيئة أن متئارس أنشئطتها
إال بعد تسجيلها رمسيا وبعد تسجيلها يف السجع العام للمنظمات الدينية.
 -48ويف  1تش ئيين األول/أكت ئئوبي  ،٢٠17بل ئ ع ئدد اجملموع ئئات الديني ئئة املس ئئجلة رمسي ئا يف
التلد  783حموعة ،منها  755حموعة مسلمة و ٢8حموعئة مئن دايانت أخئيى  17حموعئة
مسيحية ،ومثاين حموعات يهودية ،وحموعتان هباةيتان ،وحموعة من عقيدة كييشنا).

8

GE.18-02458

A/HRC/WG.6/30/AZE/1

 -49وتفحئئن اللجنئئة اميوميئئة املعنيئئة لملنظمئئات الدينيئئة اليتئ الدينيئئة يف الصئئيغته الور يئة
وااليرتونية) واملنتجات السمعية والتصيية واملواضي واملقئاالت وأي منتجئات دينيئة أخئيى ،وتيا ئ
إنتاجها ،واستاادها ،وتوزيعها ،وبيعها يف متاجي متخصصة بعد وض وسم امليا تة عليها.
 -5٠وال ين استااد اليت الدينية وغاها من املنتجئات الدينيئة وتوزيعهئا إلييئة إال بعئد أن
تفحصئئها اللجنئئة اميوميئئة املئئذكورة وت ئ عليهئئا وسئئم امليا تئئة .وال تفئئيض يئئود إال علئئى اليتئ
الئيت تئداف عئن التطئيي الئئديين واارهئاب ،أو الئيت تئيو ألفيئار تتنئئاع مئ متئادي الئيو الوطنيئئة
وتدعو صياحة إىل النفور والعداء االجتماعيه.
احلق يف تكوي اجلمعيات
 -51وفقا للمادة  58من الدستور ،ليع فيد امع يف تيوين اجلمعيئات ،عئا يف ذلئك األحئزاب
السياسية ،والنقالت أو أي منظمات أخيى ،أو االن مام إىل أي مجعية اةمة.
 -5٢وهذا امع ميفول عوج
والنقالت واملنظمات غا اميومية.

وانه معيارية ،عا فيها القوانه املتعلقئة لألحئزاب السياسئية

 -53وتواص ئئع اميوم ئئة اخت ئئاذ ت ئئدابا متس ئئقة ل ئئدعم اجملتمئ ئ امل ئئدين .و ئئد أدت ااص ئئالحات
التش ئييعية واملؤسسئئية يف هئئذا اجملئئال ،ف ئئال عئئن اعتمئئاد وثيقئئة توجيهيئئة بشئئأن ال ئدعم اميئئومي
للمنظمات غا اميومية ،وإنشاء اجمللس املعين للدعم اميومي للمنظمات غا اميومية التاب
ليائسة اجلمهورية ،إىل هتي ة الظيوي املواتية لتطويي املنظمات غا اميومية.
 -54ويسمح بالشتاأ االيرتوين الشخصيب ،وهو نظام معلومئات إليئرتوين وضئ مئن أجئع
السئئما بتتئئادل املعلومئئات بئئه املنظمئئات غئئا اميوميئئة والوكئئاالت اميوميئئة ،لمصئئول علئئى
املعلومئئات ذات الصئئلة الئئيت تت ئئمنها الق ئوانه ،وعلئئى تقئئاريي مفيئئدة .ويقئئدم هئئذا النظئئام أي ئا
خدمات أخيى عّب اانرتنت.
 -55ووفقا للتشييعات ،فإن املنظمات غا اميومية احملليئة ليسئت ملزمئة للتسئجيع بوصئفها
أشخاصا اعتتاريه ،ومن م ينها أن متارس أنشطتها دون تسجيع رمسي.
 -56وينن انون التسجيع اليمسي وسئجع األشئخاع االعتتئاريه علئى أن التسئجيع اليمسئي
إلزامئئي للنسئئتة للييئئاانت التجاريئئة وفئئيوع الشئئيكات األجنتيئئة أو الشئئيكات التابعئئة هلئئا .و ئئد صئئي
مشيوع انون بشأن التعثات االجتماعية لتميه اجملتم املدين من مواصلة تطوييه.
 -57ويف  ٢1تش ئيين األول/أكتئئوبي  ،٢٠16و ئ رةئئيس الدولئئة عل ئئى ميسئئوم بشئئأن تطتي ئئع
متئئدأ بالشئئتاأ الواحئئدب فيمئئا خيئئن إجئياء امصئئول علئئى إعئئاانت ماليئئة مئئن جهئئات ماحنئئة أجنتيئئة
علئئى أراضئئي أذربيجئئان .ويهئئدي هئئذا امليسئئوم إىل دعئئم أنشئئطة اجملتمئ املئئدين مئئن خئئالل تتسئئيط
إج ئياء امص ئئول عل ئئى إع ئئاانت مالي ئئة م ئئن جه ئئات ماحن ئئة أجنتي ئئة ،وم ئئن خ ئئالل ض ئئمان الش ئئفافية
واميع على دف األموال املقدمة إىل اجلهات اليت أرسئلت إليهئا .و ئد بئدأ تطتيئع متئدأ بالشئتاأ
الواحدب منذ  1كانون الثاين/ينايي .٢٠17
 -58ويف عئ ئئام  ،٢٠17وعمئ ئئال لمليسئ ئئوم املئ ئئذكور أعئ ئئاله ،أدخلئ ئئت تعئ ئئديالت علئ ئئى نصئ ئئه
أص ئ ئئدرهتما اميوم ئ ئئة ،ومه ئ ئئا ب واع ئ ئئد تس ئ ئئجيع االتفا ئ ئئات املتعلق ئ ئئة بتحص ئ ئئيع ااع ئ ئئاانت املالي ئ ئئةب
وبالقواعئد املتعلقئة إلصئول اجلهئئات املاحنئة األجنتيئة علئئى حئع مئنح ااعئئاانت املاليئة علئى أراضئئي
مجهورية أذربيجانب.
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 -59و ئئد مسحئئت هئئذه التعئئديالت إدرا عناصئئي إجيابيئئة يف إجئياء امصئئول علئئى حئئع مئئنح
ااعاانت املالية ،على النحو التايل:








مل يعد يتعه على املانح التوجه شخصيا إىل وزارة املالية مئن أجئع امصئول علئى
حع تقدمي إعاانت مالية .وينطتع هذا التغيا أي ا على متلقي ااعانة؛
تن رِّفذ ااجياء يف حمله هي ة التنسئيع وزارة العئدل) الئيت عليهئا أن تتئوىل يف اليئوم

نفسه ااجياء املتعلع لمصول علئى حئع مئنح ااعانئة املاليئة ،عئن طييئع إرسئال
الواثةع إىل وزارة املالية ،م تسجيع ااعانة؛
خ رِّفا عقدار النصف عدد الواثةع اليت يتعئه علئى املئانح تقئد ها للحصئول علئى
حع تقدمي إعانة مالية وتسجيع ااعانة ،وألغي شي التصديع على واثةع معينة؛
خ رِّف ئئت عقئئدار النصئئف املهلئئة الزمنيئئة احملئئددة للنظئئي يف الواثةئئع الئئيت جيئ علئئى
املانح تقد ها للحصول على حع منح ااعاانت املالية.

 -6٠وال ُيئئع لئئوزارة العئئدل وال ألي سئئلطة أخئئيى التئئدخع يف الشئئؤون الداخليئئة للمنظمئئات
غا اميومية .وتسوى املنازعات اليت د تنشأ بئه منظمئة مئا وأع ئاةها أمئام احملئاكم ،الئيت تنظئي
يف الشياوى املقدمة من أع اء املنظمة املعنيه.
 -61ويف إطار خطة العمع الوطنية من أجع حيومة منفتحة للفرتة  ،٢٠18-٢٠16أنش
منئئّب للح ئوار بئئه اميومئئة واجملتم ئ املئئدين يف ع ئام  .٢٠16وتشئئارأ فيئئه عشئئي هي ئئات حيوميئئة
عا فيها خدمات اليةيس) ،ومجي املنظمات غا اميومية املعنية.
 -6٢وهن ئئاأ أكث ئئي م ئئن  3 ٢٠٠منظم ئئة غ ئئا حيومي ئئة مس ئئجلة حاليئ ئا يف أذربيج ئئان ،منه ئئا
حنئئو  5٠٠منظمئئة غئئا حيوميئئة مييسئئة للئئدفاع عئئن حقئئوإل اانسئئان .ويف عئئام  ،٢٠17مئئول
اجمللس املعين للئدعم اميئومي للمنظمئات غئا اميوميئة التئاب ليائسئة اجلمهوريئة  484مشئيوعا
مئئن مشئئاري املنظمئئات غئئا اميوميئئة عتل ئ إمجئئايل ئئدره  3 ٠49 9٠٠مئئاانت .وي ئيتتط مثانيئئة
وتسعون مشيوعا من هذه املشاري ارتتاطا متاشيا إلقوإل اانسان واميايت األساسية.
احلق يف التصويت
 -63أثنئئاء االنتخئئالت واالسئئتفتاءات الئئيت جتئئيي يف أذربيجئئان ،تيفئئع علئئى حنئئو م املشئئاركة
ام ئئية والطوعي ئئة ملمثل ئئي خمتل ئئف املص ئئا السياس ئئية  -األحئ ئزاب السياس ئئية ،واةتالف ئئات األحئ ئزاب
السياسية ،وحموعات الدفاع عن مصا معينة يف استفتاء ما.
 -64ويئئنظم ئئانون االنتخئئالت يف مجهوريئئة أذربيجئئان عمليئئة ميا تئئة االنتخئئالت .و يئئن أن
يت ئئوىل ميا ت ئئة االنتخ ئئالت ميا ئ ئ  ،م ئئن تلق ئئاء نفس ئئه ،أو بن ئئاء عل ئئى مت ئئادرة م ئئن أح ئئد امليش ئئحه
املسئئجله ،أو أحئئد األحئئزاب السياسئئية ،أو اةئئتالي مئئن األحئزاب السياسئئية ،أو حموعئئة للئئدفاع
عن مصا معينة يف استفتاء ،أو منظمة غا حيومية انشطة يف حال االنتخالت.
 -65ويتاب االنتخالت اليت جتيي يف مجهورية أذربيجئان العديئد مئن املئيا ته احملليئه والئدوليه،
وتغطيه ئئا وس ئئاةط ااع ئئالم احمللي ئئة واألجنتي ئئة للتفص ئئيع .و ب ئ ئ االنتخ ئئالت التلدي ئئة لع ئئام ٢٠14
ما عدده  5٠ 551ميا تا ةليا؛ و ب انتخالت اجمللس امللي لعام  ٢٠15ما عدده  5٠3مئيا ته
دولي ئئه م ئئن  4٠منظم ئئة دولي ئئة و 65 818ميا ت ئئا ةلي ئئا؛ و بئ ئ التص ئئويت الش ئئع لع ئئام ٢٠16
االستفتاء)  117ميا تا دوليا من  18منظمة دولية و 53 531ميا تا ةليا.
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 -66ويف استفتاء عام  ٢٠16بشأن تعديع الدستور ،كان هناأ استطالع للئيأي بعئد انتهئاء
اال ئرتاع أجيتئئه أرب ئ منظمئئات ،تعمئئع اثنتئئان منهئئا م ئ منظمئئات دوليئئة كئئّبى الشئئيكة األمييييئئة
 ،AJF&Associates Incواملعهد الفينسي للدراسات االجتماعية .)Opinion Way
 -67وبف ع كاماات مثتتة يف  1 ٠٠٠ميكز من مياكز اال رتاع ،اسئتطاع مسئتخدمو اانرتنئت
الئ ئئذين دخل ئ ئوا إىل الصئ ئئفحة الش ئ ئئتيية للجن ئ ئئة االنتخئ ئئالت امليكزي ئ ئئة أن ييصئ ئئدوا لس ئ ئئتميار العملي ئ ئئة
االنتخابية ،وفيز األصوات ،ووض النتاةب ،وإعداد الّبوتوكوالت اليمسية لنتاةب االنتخالت.
إصالح النظام القضائي
 -68أدت التدابا املتخذة من أجع ضمان استقاللية السلطة الق اةية ،وحتسئه أداء احملئاكم
واهلياكئئع األساسئئية الق ئئاةية ،وإنشئئاء بوابئئة شئئتيية وحي ئدة ونظئئام املعلومئئات املسئئمى باحمليمئئة
االيرتونيةب ،وإ حة خدمات على اانرتنت إىل حتسن كتا يف إجئياء املسئاعدة القانونيئة املقدمئة
للمواطنه ،وإىل كفالة الشفافية واليفاءة والسما عيا تة أف ع لتنفيذ القيارات الق اةية.
 -69ووفقئئا للق ئيار اليائسئئي الصئئادر يف  13شئئتا /فّبايي  ،٢٠14أصئئتح إميئئان امل ئواطنه
اآن اللجئئوء إىل العدالئئة عئئّب اانرتنئئت .ويف إطئئار مشئئيوع مشئئرتأ مئ التنئئك الئئدويل بشئئأن وضئ
خ ئئدمات متط ئئورة يف ح ئئال العدال ئئة وهياك ئئع أساس ئئية ئئاةية حديث ئئة ،حئ ئ رِّدثت التواب ئئة الش ئئتيية
الوحيدة لنظام العدالة  )www.courts.gov.azوأضيف فيها سم باحمليمة االيرتونيةب.
 -7٠وتيمئئي خطئئة دعئئم الشئئيكات الصئئغاة واملتوسئئطة الئئيت أ ئئيت يف  16آذار/مئئارس ٢٠16
عوج ئ ئيار رائسئئي إىل إرس ئئاء عمليئئة للوس ئئاطة يف أ ئئيب و ئئت يئئن ،تي ئئون مقرتنئئة بص ئئياغة
األساس التشييعي ذي الصلة ،وإنشاء حلس للوساطة وتسوية املساةع التنظيمية األخيى.
 -71ويف هذا السياإل ،وبعد دراسة التجارب الدولية يف هذا اجملال ،صيغت مقرتحئات بشئأن
مناذ الوساطة اليت ين اعتمادها يف أذربيجئان .وأبئيم اتفئاإل مئ حلئس أورول واالحتئاد األورو
لتنفيذ مشاري مشرتكة يف هذا اجملال.
 -7٢ويف إطئئار مشئئيوع حتئئديث اجلهئئاز الق ئئاةي ،الئئذي ينجئئز للتعئئاون م ئ التنئئك الئئدويل،
بئئدأت يف العمئئع ةئئاكم مئئزودة ععئئدات حاسئئوبية حديثئئة .وفتحئئت ةئئاكم جديئئدة ذات وظئئاةف
خاصئئة هئئي :ةيمتئئا سابونتشينسئئك وشييينسئئك ،وةيمئئة حئئي ايسئئامال ،وةيمئئة حئئي انر ئئانوي
يف العاصئمة ،ف ئئال عئئن ةئاكم املقاطعئئات يف كانئدجا ،وأوغئئوز ،وكئادالي ،وغئئول ،وإميشئئلي ،وكتلئئة.
وجييي حاليا بناء مثاين ةاكم حديثة.
 -73و ئئد رح ئ خ ئّباء مئئن اللجنئئة األوروبيئئة املعنيئئة بيفئئاءة الق ئئاء التابعئئة جمللئئس أورول)
للعمع الذي أجنزته اميومة ،وال سيما بفعاليئة إصئال اجلهئاز الق ئاةي ،وهتي ئة هياكئع أساسئية
ئئاةية فييئئدة مئئن نوعهئئا ،ف ئئال عئئن اسئئتخدام أدوات تينولوجيئئا املعلومئئات امديثئئة وغاهئئا مئئن
األدوات اجلديدة.
 -74ويف تش ئيين األول/أكت ئئوبي  ،٢٠17ويف إط ئئار مس ئئابقة بميئ ئزان كييس ئئتالب ،ئئدم حل ئئس
أورول ألذربيجان ميافأة على مشيوعها املعنون بحتسه أداء احملاكم  -تدبا ااصال ااداريب.
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حتسني ظروف االحتجاز
 -75يف شئئتا /فّبايي  ،٢٠17و ئ رةئئيس اجلمهوريئئة علئئى ئيار بشئئأن حتسئئه األنشئئطة التشئئغيلية
لقطئئاع السئئجون وإضئئفاء الطئئاب اانسئئاين علئئى العقئئولت وزايدة اسئئتخدام العقئئولت التديلئئة وغاهئئا
من التدابا القسيية اليت ال تعزل الشخن املعين عن اجملتم .
 -76ويئئنن القئيار علئئى حتئئديث األنشئئطة التشئئغيلية لقطئئاع السئئجون ،وجتديئئد اهلياكئئع األساسئئية،
وتعزيز ميا تة ظيوي احتجاز السجناء ،وزايدة ورشات العمع ،وتشييع وة عاملة مهنية ،وتوفا
محاية مؤسسية مأمونة ،وزايدة الشفافية ،ومن اماالت اليت هتي الظئيوي املناسئتة للفسئاد وغئاه
من الظواهي السلتية.
 -77وم ئئن أج ئئع تنظ ئئيم اليص ئئد الفع ئئال لتنفي ئئذ العق ئئولت ال ئئيت ل ئئيس فيه ئئا ع ئئزل ع ئئن اجملتم ئ ،
وحتسه كفاءة اادارة يف هئذا اجملئال ،يئنن القئيار املئذكور علئى إنشئاء داةئية معنيئة لافئيا حتئت
امليا تئئة و بعئئة لئوزارة العئئدل .ولاضئئافة إىل ذلئئك ،كلئئف رةئئيس اجلمهوريئئة اميومئئة بوضئ اةمئئة
أبجهزة امليا تة االيرتونية املستخدمة بشأن األشخاع املدانه ووصف واعد استخدامها.
 -78ويف  ٢٠تشئيين األول/أكتئئوبي  ،٢٠17اعتمئئد ئئانون لتعئئديع ئئانون العقئئولت .وأدخئئع
حنئ ئئو  3٠٠تعئ ئئديع علئ ئئى ئ ئئانون العقئ ئئولت ،عئ ئئا يشئ ئئمع نئ ئئزع الصئ ئئفة اجلناةيئ ئئة عئ ئئن  15جي ئ ئئة،
ووض ئ عقئئولت بديلئئة لسئئل امييئئة فيمئئا خيئئن  158جي ئئة ،وإلغئئاء املسئئؤولية اجلناةيئئة للجئئاين
فيما خين  ٢٢جي ة ،شييطة أن يتصا م ال حية وأن جيّب ال ير الناجم عن جي ته.
 -79ويستخدم العفو اخلاع والعفو العئام علئى نطئاإل واسئ يف أذربيجئان .وخئالل السئنوات
اخلم ئئس املاض ئئية ،و ئ ال ئيةيس عل ئئى تس ئئعة أوام ئئي للعف ئئو لص ئئا  1 378شخص ئا .ويف الو ئئت
نفسه ،وافع الّبملان على أميين للعفو لصا  ٢1 ٠٠٠شخن.
اصع تشييد ستة سجون جديدة ،منها سجن خمصئن للنسئاء واألحئدايف يف لكئو،
 -8٠ويو َ
وسجن يف بلدة أومتاكي ،وسجون يف مدن كاندجا والنييان وكورداما.
 -81وتعلع اميومة أمهية خاصة علئى التعئاون مئ املنظمئات الدوليئة يف حئال السئجون .ويف
الفرتة من  16إىل  ٢4نيسان/أبييع  ،٢٠15ام وفد من اللجنة الفيعية ملن التعذي وغاه مئن
ض ئئيوب املعامل ئئة أو العقوب ئئة القاس ئئية أو الالإنس ئئانية أو املهين ئئة بئ ئزايرة إىل أذربيج ئئان وزار مياك ئئز
الش ئئيطة ،ومياك ئئز االحتج ئئاز الس ئئابع للمحاكم ئئة ،والس ئئجون ،ومستش ئئفيات األمئ ئياض النفس ئئية،
ومؤسسات اليعاية االجتماعية.
 -8٢وجييي حاليا النظي يف اتفئاإل مئن أجئع متديئد جديئد لالتفئاإل املو ئ يف عئام  ٢٠٠٠مئ
اللجنة الدولية للصلي األمحي ،وهو اتفاإل يسمح ملمثلي اللجنة أبن يزوروا دون أي يود أمئاكن
سل اميية يف أذربيجان.
اصئئع العمئئع مئئن أجئئع حتسئئه اليعايئئة الطتيئئة للمحتج ئزين .واشئئرتيت معئئدات طتيئئة
 -83ويو َ
حديثة وأدرجت طيإل تشخين جديدة .وجييي تتادل بياانت اخلّبة مئ بلئدان أخئيى ،وأدخلئت
حتسينات على تنظيم خدمة املوظفه الطتيه .ويف إطار األنشطة اليت ت طل هبا اللجنئة الدوليئة
للصلي األمحي من أجع توفا الدعم النفسي واالجتماعي للمحتجزين ،تقئدم دورات تدريتيئة يف
أماكن سل اميية لألطتاء النفسيه العامله يف إدارة السجون.
12

GE.18-02458

A/HRC/WG.6/30/AZE/1

 -84وتستخدم سجون التلد مجيئ الوسئاةع امديثئة لليشئف عئن السئع وتشخيصئه عئا يف ذلئك
التشخين اجلزي ي والوراثي) الئيت أ يهتئا منظمئة الصئحة العامليئة .و ئد اسئتخدم االختتئار السئيي اجلديئد
لليشئئف عئئن السئئع الئئذي يسئئمح بتشئئخين د يئئع يف و ئئت جئئد صئئا  1٠٠د يقئئة) يف السئئجون
األذربيجانية .وكان هذا أول استخدام هلذا االختتئار علئى الصئعيد العئاملي .وعلئى مئدى عشئيين عامئا،
سئئجع اخنفئئاض يف حئئاالت ااصئئابة للسئئع يف السئئجون ،واخنفئئا عئئدد الوفيئئات النامجئئة عئئن السئئع
ععامئئع ئئدره  .1٠٠ويف عئئام  ،٢٠14افتئئتح يف التلئئد ميكئئز دويل للتئئدري منشئئأ يف طئئاع السئئجون،
للتعاون م منظمة الصحة العاملية ،وهو امليكز الوحيد من هذا النوع يف العامل.
 -85ووفق ئئا للّبوتوك ئئول االختي ئئاري التفا ي ئئة مناه ئئة التع ئئذي وغ ئئاه م ئئن ض ئئيوب املعامل ئئة
أو العقوب ئئة القاس ئئية أو الالإنس ئئانية أو املهين ئئة ،ع ئ ِّرئه مف ئئوض مق ئئوإل اانس ئئان أم ئئه املظ ئئامل) يف
مجهورية أذربيجان كآلية و اةية وطنية .ويوجد أي ا فييع و اةي وطين يف ميت أمه املظامل.
 -86وجيوز ألمه املظامل والفييع الو ئاةي الئوطين يف أي و ئت ودون يئود ودون إشئعار مسئتع
القيئئام ب ئزايرة أو ميا تئئة يف ميافئئع الشئئيطة وأمئئاكن االحتجئئاز الو ئئاةي ومياكئئز االحتجئئاز السئئابع
للمحاكمئئة والسئئجون ومستشئئفيات األمئياض النفسئئية ،واألمئئاكن الئئيت فيهئئا أشئئخاع ال يئئنهم
مغادرهتا عحا إرادهتم.
 -87ويف الو ئئت نفس ئئه ،ل ئئدى جلن ئئة الش ئئؤون العام ئئة التابع ئئة ل ئئوزارة الع ئئدل ،ال ئئيت تت ئئألف م ئئن
مدافعه معيوفه عن حقوإل اانسان و ثلي منظمات غا حيومية معنية إلقوإل اانسان ،امع
يف الئئدخول دون يئئود إىل السئئجون ،ومقابلئئة األشئئخاع املئئدانه علئئى انف ئياد ،ومعاينئئة ظئئيوي
االحتجاز .و د أجيت هذه اللجنئة منئذ إنشئاةها أكثئي مئن  66٠زايرة دون أي يئود إىل خمتلئف
السجون يف التلد.
 -88ووفقئئا لقواعئئد األمئئم املتحئئدة ملعاملئئة السئئجينات والتئئدابا غئئا االحتجازيئئة للمجيمئئات
واعئئد لنيئئوأ) ،حتئ َرتم املسئئاواة بئئه اجلنسئئه ،كمئئا أن مئئوظفي ااصئئالحيات املخصصئئة للمئيأة
وامليافع اخلاصة هبا يف مياكز االحتجاز السابع للمحاكمة هم من النساء.
 -89وعنئئد دخئئول السئئجينات إىل مياكئئز االحتجئئاز السئئابع للمحاكمئئة ،خي ئعن لفحئئن طئ
شئئامع لتحديئئد احتياجئئاهتن مئئن اليعايئئة الصئئحية األوليئئة واليشئئف عئئن أي أم ئياض معديئئة .وُيظئئي
وض ئ ام ئيأة حامئئع أو ميضئئعة يف خليئئة شديتيئئة .وتشئئمع ااصئئالحيات النسئئاةية ومياكئئز االحتجئئاز
السابع للمحاكمة دورا لألطفال يودع فيها األطفال دون سن الثالثة .وتئوفي هلئؤالء األطفئال التغذيئة
والعناية يف ظيوي جيدة على نفقة الدولة .وتتلقى السئجينات معلومئات عئن الو ايئة مئن األمئياض،
عا يف ذلك فاوس نقن املناعة التشيية وغاه من األمياض اليت تنتقع عن طييع االتصئال اجلنسئي.
وتعمع طتيتات نفسيات يف ااصالحيات النساةية ومياكز االحتجاز السابع للمحاكمة.
مكافحة الفساد
 -9٠أ ئئي رةئئيس اجلمهوريئئة ،عوج ئ ميسئئومه املئئؤرخ  ٢7نيسئئان/أبييع  ،٢٠16خطئئة العمئئع
الوطني ئئة مئ ئئن أجئ ئئع حيومئ ئئة منفتحئ ئئة للفئ ئئرتة  .٢٠18-٢٠16وتيمئ ئئي هئ ئئذه اخلطئ ئئة إىل حتسئ ئئه
التشييعات املتعلقئة عيافحئة الفسئاد ،وإعئداد مقرتحئات بشئأن ميافحئة الفسئاد ،والتخفيئف مئن
املسئئؤولية عئئن اجلئياةم اال تصئئادية ،ونئئزع الصئئفة اجلناةيئئة عئئن هئئذه اجلئياةم ،وإذكئئاء وعئئي املئواطنه
بشئئأن ميافحئئة الفسئئاد ،وتنفيئئذ تئئدابا مئئن أجئئع حتسئئه اخلئئدمات االيرتونيئئة ،وتعزيئئز نشئئا
اجملتم املدين ومشاركة عامة اجلمهور.
GE.18-02458
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 -91ول مان شفافية هياكع الدولة ،من ال يوري تشجي املواطنه على املشاركة متاشية يف
إدارة الش ئئؤون العام ئئة ،وام ئئيع عل ئئى أن يي ئئون إمي ئئان اجملتم ئ ميا ت ئئة أنش ئئطة هي ئئات الس ئئلطة
امليكزيئة واحملليئة ،وهتي ئئة جئو للتفاعئئع مئ اجملتمئ  .وهلئذا الغئيض اعتمئئد ئانون بشئئأن مشئاركة عامئئة
اجلمهور يف  ٢٢تشيين الثاين/نوفمّب .٢٠13
 -9٢وتش ئ ئئيع اامياني ئ ئئة املتاح ئ ئئة للمئ ئ ئواطنه م ئ ئئن أج ئ ئئع توجي ئ ئئه مقرتح ئ ئئاهتم أو التماس ئ ئئاهتم
أو شياواهم إىل اهلي ات اميومية عنصيا أساسيا يف ارسة حقئوإل اانسئان والئدفاع عنهئا .و ئد
اعتمد القانون املتعلع بطعون املواطنه يف  1٢تشيين الثاين/نوفمّب  ٢٠15من أجع توجيه انتتاه
السلطات احمللية وامليكزية إىل خمتلف انتهاكات حقوإل اانسان.
 -93ووفق ئئا للميس ئئوم امل ئئؤرخ  5ش ئئتا /فّبايي  ٢٠13ال ئئذي يق ئئي الالةح ئئة التنظيمي ئئة للتواب ئئة
االيرتونيئئة للحيومئئة ويئئنن علئئى تئئدابا لتوس ئي نطئئاإل اخلئئدمات االيرتونيئئة ،أضئئيفت إدارات
حيومي ئئة إىل بواب ئئة باميوم ئئة االيرتوني ئئةب لي ئئي يئ ئتمين الس ئئيان م ئئن الوص ئئول إىل اخل ئئدمات
االيرتونية وفقا ملتدأ بالشتاأ الواحدب.
 -94ووفقا للميسوم اليائسي املؤرخ  3شئتا /فّبايي  ٢٠16بشئأن إنشئاء جلئان للطعئن داخئع
اهلي ئات التنفيذيئة امليكزيئة واحملليئئة ،أنشئ ت جلئان الطعئن ل ئئمان الشئفافية واملوضئوعية عنئد معاجلئئة
الشياوى املقدمة من األشخاع الطتيعيه واالعتتاريه الذين ارسون أنشطة ا تصادية.
 -95ومئئن أجئئع حتسئئه كفئئاءة اخلئئدمات املقدمئئة إىل امل ئواطنه لسئئتخدام أسئئالي متتيئئية،
تواصئئع الوكالئئة العامئئة خلئئدمات املئواطنه واالبتيئئار االجتمئئاعي التابعئئة ليائسئئة اجلمهوريئئة خدمئئة
آسان) تطويي شتية مياكزها ،وزايدة عدد اخلدمات اليت تقدمها.
 -96ويف الو ئئت اماض ئئي ،تق ئئدم مياكئ ئئز خدم ئئة آس ئئان م ئئا يزيئ ئئد عل ئئى  ٢5٠خدم ئئة لعشئ ئئي
مؤسسئئات عامئئة ،جنتئا إىل جنئ مئ عئئدد مئئن املؤسسئئات اخلاصئئة .و ئئد نظئئيت خدمئئة آسئئان،
منذ إنشاةها ،يف أكثي من  17مليون طل .
 -97وأنشأت خدمة آسان أي ا مياكز يف املقاطعات .كما أهنا تقدم بعئا اخلئدمات العامئة
يف املقاطعات من خالل ميكتات حهزة ععدات خاصة خلدمة آسان املتنقلة.
 -98ويف ع ئئام  ،٢٠15أطلق ئئت ه ئئذه اخلدم ئئة مش ئئيوعا ابتي ئئاراي وه ئئو برادي ئئو آس ئئان عل ئئى
موجة 100 FMب ،اعالم اجلمهور على أوس نطاإل ين من خالل ااذاعة.
 -99ويف عام  ٢٠15أي ا ،تلقت اخلدمة جاةزة األمم املتحدة للخدمة العامة.
 -1٠٠وبغية تتسيط إجياءات امصئول علئى ششئاة لصئا األجانئ وعئد ي اجلنسئية الئياغته
يف زايرة أذربيجان ،أنشأت اخلدمة بوابة بششاة آسانب يف عام .٢٠16
 -1٠1ويف ع ئئام  ٢٠16أي ئ ئا ،أنشئ ئ ت مياك ئئز الئ ئدعم املتس ئئط للش ئئيكات العاةلي ئئة م ئئن أج ئئع
مسئئاعدة املئواطنه علئئى املشئئاركة بصئئورة أكثئئي نشئئاطا يف التنميئئة االجتماعيئئة واال تصئئادية للتلئئد،
ودعم إنشاء الشئيكات الصئغاة واملتوسئطة ،وزايدة معئدل عمالئة السئيان ،وتيسئا إنشئاء شئيكات
عاةلية تنافسية.
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تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر
 -1٠٢يواصئئع تنفي ئئذ خط ئئة العمئئع الوطني ئئة مليافح ئئة االجتئئار للتش ئئي للف ئئرتة .٢٠18-٢٠14
وعياعاة توصيات فييع اخلّباء املعين عيافحة االجتار للتشي التاب جمللس أورول ،عئدلت اميومئة
إجياءات إعئادة ضئحااي االجتئار إىل أوطئاهنم .وف ئال عئن ذلئك ،أ ئيت اميومئة ،عوجئ ياريهئا
املؤرخه  6شتا /فّبايي و ٢٢نيسئان/أبييع  ،٢٠14بئيانمب إعئادة شهيئع األطفئال ضئحااي االجتئار
وإع ئئادة إدم ئئاجهم يف اجملتم ئ  ،و اةم ئئة اخل ئئدمات االجتماعي ئئة ال ئئيت توفيه ئئا الدول ئئة ح ئئاان لألش ئئخاع
األسي) الذين يعانون من صعولت.
 -1٠3ووفق ئا لق ئياري اميومئئة املئئؤرخه  ٢حزييان/يونيئئه و 14تش ئيين األول/أكتئئوبي ،٢٠15
استيمع عدد من القواعد واللواةح أبحيام جديدة بشأن شفافية اادارة والنفقات املتعلقئة بئدف
املسئئاعدات ل ئئحااي االجتئئار لألشئئخاع ،وبشئئأن مشئئاركة املنظمئئات غئئا اميوميئئة يف أنشئئطة
املؤسسات املتخصصة يف مساعدة ضحااي االجتار.
 -1٠4وخئئالل عئئام  ٢٠16واألشئئهي التسئئعة األوىل مئئن عئئام  ،٢٠17اسئئتفاد  133شخص ئا
مئئن ضئئحااي االجتئئار مئئن ب ئيانمب إعئئادة اادمئئا يف اجملتم ئ  .وحصئئع  43مئئنهم علئئى وظئئاةف أو
أحيل ئوا إىل دورات تدريتيئئة .وتلقئئى ماةئئة وثالثئئون ضئئحية اسئئتحقا ات نقديئئة .وشئئارأ يف ب ئيامب
تعليمية خمتلفة تسعة وأربعون طفال صغاا من األطفال الذين است افتهم املالجئ  31طفئال يف
عام  ٢٠16و 18طفال يف األشهي التسعة األوىل من عام .)٢٠17
 -1٠5ووفقا لإلحصاةيات ،شارأ  117طفال صغاا من األطفئال الئذين است ئافتهم املالجئ
اخلاصة ب ئحااي االجتئار يف بئيامب تعليميئة خمتلفئة .وشئارأ يف بئيامب تعليميئة خئار إطئار املدرسئة
وبيامب التفيا املنطقي وبيامب امماية الصحية  31طفال منهم ،بف ع صندوإل حيدر علييئف،
و 35طفال آخي منهم ،بف ع مجعية أذربيجان لألطفال.
 -1٠6ويف عئئام  ،٢٠16ئئدم ميكئئز دعئئم ضئئحااي االجتئئار للتشئئي ،يف املؤسسئئة العامئئة لليعايئئة
االجتماعيئئة التابعئئة لئئوزارة العمئئع واليعايئئة االجتماعيئئة ،املسئئاعدة االجتماعيئئة والقانونيئئة والطتيئئة
والنفسية إىل  93شخصا من ضحااي االجتار للتشي.
 -1٠7ويف األشئئهي السئئتة األوىل مئئن عئئام  ،٢٠17تلقئئى  6٠شخص ئا مئئن هئئذه الف ئئة أنواع ئا
خمتلفة من املساعدة وأحيلوا إىل ميكز تقدمي املساعدة ل حااي االجتار للتشي.
 -1٠8وعيض ئئت عل ئئى بع ئئهم أن ئواع عدي ئئدة م ئئن املس ئئاعدة حسئ ئ احتياج ئئاهتم .وتلق ئئى 15
شخصئا املسئئاعدة القانونيئئة ،وتلقئئى  ٢٠شخصئا املسئئاعدة النفسئئية ،وتلقئئى  1٢شخصئا اليعايئئة
الطتي ئئة .وعس ئئاعدة داة ئئية التوظي ئئف العام ئئة التابع ئئة ل ئئوزارة العم ئئع واليعاي ئئة االجتماعي ئئة ،اخت ئ ئذت
خطوات اجياد عمع لثمانية أشخاع وأحيع شخصان إىل التدري املهين.
 -1٠9و د رح حلس أورول ومنظمة األمن والتعاون يف أورول ومنظمات دولية أخيى للتئدابا
املتخذة ملن االجتار للتشي والعمع اجلّبي ،ومحاية ال حااي وإذكاء الوعي بشأن هذه الظاهية.
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احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
التنمية االاتصادية والسياسة االجتماعية
 -11٠تتمثع إحدى املهام ذات األولوية يف امليحلة امالية مئن التنميئة االجتماعيئة واال تصئادية
ألذربيجان يف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة ال تصاد التلد وتسيي تنمية املقاطعات.
 -111وحاليئئا جيئئيي تنفيئئذ ال ئّبانمب الئئوطين للتنميئئة االجتماعيئئة واال تصئئادية يف مقاطعئئات مجهوريئئة
أذربيجان للفرتة  ،٢٠18-٢٠14واعتمد بيانمب وطين للتنمية الصناعية للفرتة .٢٠٢٠-٢٠15
 -11٢وأنشئ حلئئس وطئئين للتنسئئيع بشئئأن التنميئئة املسئئتدامة عوجئ ميسئئوم صئئادر عئئن رةئئيس
مجهورية أذربيجان يف  6تشئيين األول/أكتئوبي  .٢٠16وتغطئي خئياةط الطييئع ذات الصئلة ،الئيت
أ يت عوج يار رائسي يف  16آذار/مارس  11 ،٢٠16طاعا رةيسيا من طاعات اال تصاد
وتشمع اسرتاتيجية للتنمية اال تصادية ،وخطة عمع للفرتة  ،٢٠٢٠-٢٠16ورؤية طويلة األجع
لعام  ،٢٠٢5ومنظورا اسرتاتيجيا للسنوات الالحقة.
 -113وخئئالل الفئئرتة املشئئمولة للتقييئئي ،أحئئيز تقئئدم كتئئا فيمئئا خيئئن إنشئئاء حمعئئات صئئناعية
وتينولوجية ومناطع صناعية ،حيث أنش ت مثانية حمعات صناعية .وتؤدي هذه اجملمعات ،اليت
تسئئتويف املعئئايا امديثئئة وحتظئئى هبياكئئع أساسئئية منتجئئة وتنافسئئية ،دورا رةيسئئيا يف ضئئمان التنميئئة
اال تصئئادية املتوازن ئة ،وإدرا ارسئئات اادارة االبتياريئئة والتينولوجيئئا املتقدمئئة ،وإجيئئاد طاعئئات
منتجة جديدة ،وتوفا الوظاةف.
 -114وخالل السنوات األرب عشية األخاة ،استفاد حوايل  34 ٠٠٠شئخن مئن أصئحاب
املشاري من يوض بشيو تف يلية ،تزيد يمتها على ملياري مئاانت :وخصصئت  76يف املاةئة
مئئن القئئيوض املمنوحئئة للمقاطعئئات و ٢4يف املاةئئة ملدينئئة لكئئو وض ئواحيها .ومئئن أجئئع مسئئاعدة
أصحاب املشاري اجلدد ،أنش ت حاضنات لألعمال يف املياكئز اامناةيئة للمقاطعئات ،الوا عئة يف
مدينيت خامشاز وإيفالخ.
 -115و ئئد زاد الن ئئاتب احملل ئئي اامج ئئايل بنس ئئتة  8.9يف املاة ئئة يف الس ئئنوات اخلم ئئس األخ ئئاة،
حيئئث بل ئ  6٠.4مليئئار مئئاانت يف عئئام  .٢٠16ووفِّرئئي مئئا حموعئئه  1.68مليئئون وظيفئئة خئئالل
الف ئ ئئرتة  ،٢٠16-٢٠٠3منه ئ ئئا  1.٢6ملي ئ ئئون وظيف ئ ئئة داةم ئ ئة .ويف األش ئ ئئهي التس ئ ئئعة األوىل م ئ ئئن
عام  ،٢٠17وفِّريت  ٢٢6 ٠٠٠وظيفة جديدة ،منها  171 ٠٠٠وظيفة داةمة.
 -116وس ئئامهت ااص ئئالحات اال تص ئئادية ال ئئيت نئ رِّف ئئذت يف زايدة املس ئئتوى املعيش ئي للس ئئيان:
فقئئد زاد الئئدخع امقيقئئي بنسئئتة  ٢1.1يف املاةئئة بئئه عئئامي  ٢٠1٢و ٢٠16ليصئئع إىل 45.4
مليار ماانت.

 -117ووفقا للمسح ااحصاةي للعينة املتعلع للنشئا اال تصئادي للسئيان والئذي أجئيي وفقئا
ملنهجيئئة منظمئئة العمئئع الدوليئئة ،فقئئد منئئت القئئوى العاملئئة بنسئئتة  6.9يف املاةئئة بئئه عئئامي ٢٠1٢
و ٢٠16لتصع إىل  5 ٠1٢ 7٠٠شخن ،وارتف عدد األشخاع العامله بنسئتة  7.1يف املاةئة
ليصع إىل  4 759 9٠٠شخن ،واخنفا معدل التطالة من  5.٢يف املاةة إىل  5يف املاةة.
 -118وخالل األشئهي التسئعة األوىل مئن عئام  ،٢٠17بلغئت االسئتثمارات يف اال تصئاد 8.3
مليارات من دوالرات الوالايت املتحدة ،ومعظمها استثمارات أجنتية.
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 -119وأجنزت مشاري كئّبى فيمئا خيئن ئدرات النقئع .ويف هئذا الصئدد ،جتئدر ااشئارة بوجئه
خاع إىل بناء ميناء إليي دويل وحوض لتناء السفن و ي النقئع  ،TRACECAف ئال عئن إنشئاء
يات للنقع به الشمال واجلنوب وبئه الشئيإل والغئيب .ويف  3٠تشئيين األول/أكتئوبي ،٢٠17
افتئئتح خئئط للسئئيك امديديئئة لل ئيبط بئئه لكئئو وتتيليسئئي وكئئارس ،وهئئو جئئزء مئئن طييئئع امييئئي
وأ صي طييع ليبط أورول آبسيا.
 -1٢٠وتئئّبز تقئئاريي املنظمئئات واملؤسسئئات املاليئئة الدوليئئة النجئئا الئئذي حققتئئه أذربيجئئان يف
السئئنوات األخئئاة .وُيتئئع التلئئد امليتتئئة اخلامسئئة والثالثئئه مئئن بئئه  137بلئئدا يف تقييئئي التنافسئئية
العاملية لعامي  ٢٠18-٢٠17الصادر عن املنتدى اال تصادي العاملي.
 -1٢1ويف ع ئئام  ،٢٠17ئ ئ ردم تيش ئئيح لك ئئو لتنظ ئئيم املع ئئيض ال ئئدويل لع ئئام  .٢٠٢5ويتواف ئئع
موض ئئوع ه ئئذا املع ئئيض بتنمي ئئة رأس امل ئئال التش ئئيي وبن ئئاء مس ئئتقتع أف ئئعب) ومواض ئئيعه الفيعي ئئة
باملوهت ئئة ومس ئئتقتع التعل ئئيمب ،وباميوي ئئة ومس ئئتقتع الص ئئحةب ،وبااجن ئئاز ومس ئئتقتع العم ئئعب) م ئ
أهداي التنمية املستدامة احملددة يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام .٢٠3٠
اصع تنفيذ مجي التدابا اليامية إىل تعزيئز السياسئة االجتماعيئة للدولئة .وللتغلئ علئى الفقئي،
 -1٢٢ويو َ
نئ رِّف ئئذ ب ئ ئيانمب وط ئئين للح ئئد م ئئن الفق ئئي وحتقي ئئع التنمي ئئة املس ئئتدامة يف الف ئئرتة  ،٢٠15-٢٠٠8وب ئ ئيانمب
وط ئئين للتنمي ئئة االجتماعي ئئة واال تص ئئادية ملدين ئئة لك ئئو الي ئئّبى وضئ ئواحيها يف الفرتت ئئه ٢٠13-٢٠11
و.٢٠16-٢٠14
 -1٢3و ئئد مينئئت التئئدابا احمل ئددة األهئئداي املعتمئئدة يف إطئئار هئئذين الّبانحئئه مئئن خفئئا
نسئئتة الفقئئي مئئن  6يف املاةئئة إىل  5.9يف املاةئئة بئئه عئئامي  ٢٠1٢و .٢٠16وزاد متوسئئط األجئئي
الشهيي االمسي ععامع دره  1.3خالل هذه الفرتة ليصع إىل  499.8ماانت.
 -1٢4وعم ئ ئ ئ ئ ئ ئئال بالقيﺭﺍﺕ ﻭﺍمليﺍسيم ﺍليةاسية ،زي ئ ئ ئ ئ ئ ئئدت ﺍملعاشاﺕ التقاعدي ئ ئ ئ ئ ئ ئئة واالس ئ ئ ئ ئ ئ ئئتحقا ات
ﺍالجتماعية بأكثي من  1٠يف ﺍملاةة يف  1شتاﻁ/فّبﺍيي .٢٠16
 -1٢5ويف  1كانون الثاين/ينايي  ،٢٠17تلقت  558 1٠٠أسية من أصئع 13٢ 4٠٠أسئية
املسئئاعدة االجتماعيئئة احمل ئددة األهئئداي املقدمئئة مئئن الدولئئة واسئئتفاد  368 8٠٠شئئخن م ئئن
اس ئئتحقا ات اجتماعي ئئة .وللح ئئد م ئئن اعتم ئئاد األس ئئي الفق ئئاة عل ئئى املس ئئاعدة االجتماعي ئئة ،تنفئ ئذ
مشاري ألول مية يف التلد يف إطار بيانمب لتقدمي املساعدة االجتماعية دفعئة واحئدة حتئت عنئوان
باالستقالليةب.
 -1٢6وتتزايئئد املشئئاري الياميئئة إىل إمئئداد السئئيان لمليئئاه الصئئامة للشئئيب وجتديئئد شئئتية الصئئيي
الصئئحي .وحاليئئا ينجئئز مشئئيوع امئئداد املئئدن الصئئغاة لمليئئاه وجتهيزهئئا خطئئو األانبي ئ  ،بتمويئئع
مشرتأ من حيومة أذربيجان والوكالة اليالنية للتعاون الدويل .وعياعاة اليؤية اامناةيئة لعئام ،٢٠3٠
يهئئدي هئئذا املشئئيوع إىل حتسئئه خئئدمات اامئئداد لمليئئاه وجتهيئزات الصئئيي الصئئحي .و ئئد أجنئئزت
مشاري اعادة بناء نظم اامداد لمليئاه الصئامة للشئيب يف مئدينيت غوسئار ونفتئاالن ،ويواصئع بنئاء
شتيات املياه الصامة للشيب والصيي الصحي يف مدينيت خامشاز وكيزي.
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الصحة
 -1٢7لقد بذلت جهود جتارة من أجع توطيد القاعدة املالية والتقنية للنظئام الصئحي ،وبنئاء امليافئع
الطتيئة وجتديئدها وإعئادة بناةهئا ،ال سئيما يف املنئئاطع الناةيئة ،وتزويئدها لملعئدات امديثئة .وتتزايئد مئوارد
امليزاني ئئة املخصص ئئة لتط ئويي النظ ئئام الص ئئحي ك ئئع س ئئنة .وعل ئئى م ئئدى الس ئئنوات األرب ئ عش ئئية املاض ئئية،
أدخلت حتسينات على أكثي من  5٠٠مؤسسة طتية وجهزت هذه املؤسسات ععئدات طتيئة حديثئة.
كما شيدت وافتتحت ميافع جديدة ،منها ميكز الثالسيمية الذي أنقذ م ات األروا .
 -1٢8وزادت نفقات امليزانية على الصحة بنسئتة  4٢.4يف املاةئة بئه عئامي  ٢٠11و٢٠16
لتصع إىل  7٠٢.5مليون ماانت ،ا مسح بزايدة عدد ميافع اليعاية الصحية والو اية بنسئتة 7.3
يف املاةة وعدد أسية املستشفيات بنستة  6.8يف املاةة.
 -1٢9وأدت التئئدابا اميوميئئة املتخئئذة يف حئئال الصئئحة إىل حتسئئن كتئئا يف خئئدمات صئئحة
األم والطفئئع ،ويف عئئال السئئيطان والغئئدد الصئئماء وأمئياض الئئدم وأمئياض اليلئئى وداء السئئييي.
وبف ع بيامب التحصه ،ح ِّرققت نتاةب ملحوظة يف ميافحة األمياض املعدية.
 -13٠وتسئئتمي حيومئئة أذربيجئئان يف التعئئاون بنشئئا م ئ منظمئئة الصئئحة العامليئئة واليونيسئئيف
والتن ئئك ال ئئدويل واملفوض ئئية األوروبي ئئة وكي ئئاانت األم ئئم املتح ئئدة املختص ئئة وغاه ئئا م ئئن املنظم ئئات،
وتواصع تنفيذ مشاري مشرتكة معها.
 -131ووفقئئا للئئّبانمب الئئوطين للتنميئئة االجتماعيئئة واال تصئئادية ملقاطعئئات مجهوريئئة أذربيجئئان
اصع إنشاء مياكز طتية جديدة حهئزة ععئدات طتيئة حديثئة وبتينولوجيئات
للفرتة  ،٢٠18-٢٠14يو َ
متقدمة يف مقاطعات التلد.
 -13٢وجتدر ااشارة إىل أن ميافحة داء السييي ال تزال مستمية .وتويل الدولة اهتماما كتاا
اص ئئع تنفي ئئذ ال ئئّبانمب ال ئئوطين ملس ئئاعدة ميض ئئى الس ئئييي
لع ئئال داء الس ئئييي والو اي ئئة من ئئه .ويو َ
للفرتة  ،٢٠٢٠-٢٠16الذي اعتمد يف عام .٢٠16
 -133وأذربيجئئان هئئي أول بلئئد مئئن بلئئدان رابطئئة الئئدول املسئئتقلة الئئيت اعتمئئدت هئئذا الئئّبانمب.
ويسئئتفيد مجي ئ ميضئئى الس ئئييي تقييتئئا م ئئن الع ئئال واألدويئئة لجمل ئئان  -عئئا يف ذل ئئك األنس ئوله
واملعدات اجليدة لقياس مستوايت الغلوكوز يف الدم.
 -134وتنجز مؤسسة حيدر علييف مشاري خمتلفئة اذكئاء وعئي السئيان بشئأن ميافحة داء
ﺍلسييﻱ .كم ئ ئئا تتع ئ ئئاون املؤسس ئ ئئة مئ ئ ئ ش ئ ئئيكات أجنتي ئ ئئة ذات خ ئ ئئّبة يف ع ئ ئئال داء الس ئ ئئييي.
ولاضافة إىل ذلك ،ت طل وزارة الصحة بعمع هام فيما خين الو اية والعئال مئن العديئد مئن
األم ئياض ،س ئواء يف صئئفوي التئئالغه أو األطفئئال ،عئئا يشئئمع أم ئياض القل ئ واألوعيئئة الدمويئئة،
والثالسيمية وغاها من األمياض.
الصحة اإلجنابية
 -135نئ رِّفئئذت سلسئئلة مئئن املشئئاري يف التلئئد منئئذ بدايئئة عئئام  ٢٠17ملنئ ااجهئئاض االنتقئئاةي
حس ئ ن ئئوع ج ئئنس اجلن ئئه ،واذك ئئاء وع ئئي الش ئئتاب بش ئئأن ه ئذا املوض ئئوع .وتنج ئئز ه ئئذه املش ئئاري
عس ئئاعدة مياتئ ئ ص ئئندوإل األم ئئم املتح ئئدة للس ئئيان و ثلي ئئة حل ئئس أورول يف أذربيج ئئان ،وك ئئذلك
عشاركة وزارة العمع واليعاية االجتماعية ووزارة الشتاب واليايضة واللجنة اميومية لشؤون األسية
وامليأة والطفع.
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 -136وب ئئدعم م ئئن وزارة الص ئئحة ووزارة التعل ئئيم ،تئتخ ئئذ إج ئ ئياءات اذك ئئاء وع ئئي األطف ئئال يف
املئئدارس بش ئئأن الص ئئحة ااجنابي ئئة .و ئئد أع ئئد فيي ئئع عام ئئع مؤل ئئف م ئئن ثل ئئه ع ئئن ال ئوزارته م ئواد
منهجية ةددة من أجع دروس الصحة ااجنابية املقدمة لطالب التعليم الثانوي العام.
 -137ويسئئاهم حتسئئه نوعي ئئة اخلئئدمات الطتي ئئة يف محايئئة صئئحة األم والطف ئئع ،ويشئئيع أح ئئد
التوجهات اليةيسية للسياسة االجتماعية اميومية.
 -138ومن أجع حتسه نوعية املساعدة املقدمة إىل النساء واألطفال يف حايل الو اية واليعاية،
اعتمئئد ب ئيانمب وطئئين لتحسئئه صئئحة األم والطفئئع للفئئرتة  .٢٠٢٠-٢٠14وييمئئي هئئذا الئئّبانمب
إىل مواصلة إصال خدمة اليعاية تع الوالدة علئى أسئاس متئدأ تئوفا هئذه اخلدمئة علئى مسئتوى
املقاطعئئات ،وتعزيئئز القاعئئدة املاديئئة والتقنيئئة للمؤسسئئات الطتيئئة للتوليئئد ،واختئئاذ إجئياءات اذكئئاء
الوعي بشأن الصحة ااجنابية وتنظيم األسية.
 -139و د أدى اعتماد هذا الّبانمب ،ووض بطا ئة صئحية إليرتونيئة للمواليئد اجلئدد ،واعتمئاد
بيانمب للتحصه ضد األمياض املعدية ،دورا هاما يف محاية صحة األم والطفع.
التعليم
 -14٠بف ئئع تعزي ئئز القاع ئئدة املادي ئئة والتقني ئئة لقط ئئاع التعل ئئيم وااص ئئالحات التعليمي ئئة اجلاري ئئة،
يش ئئهد ه ئئذا القط ئئاع تغيئ ئاات إجيابي ئئة .و ئئد زادت حص ئئة اانف ئئاإل امي ئئومي املخصصئ ئة للتعل ئئيم
بنستة  38.3يف املاةة به عامي  ٢٠11و ٢٠16لتصع إىل  1 754 4٠٠ماانت.
 -141ويتزايئئد مسئئتوى التعلئئيم كئئع سئئنة ،شئئأنه شئئأن معئئدل االلتحئئاإل للتعلئئيم األساسئئي الئئذي
ارتف من  99.7يف املاةة إىل  99.8يف املاةة خالل السنوات اخلمس األخاة.
 -14٢وارتفئ املعئئدل اامجئئايل لاللتحئئاإل لملئئدارس يف صئئفوي الشئئتاب الئئذين تئرتاو أعمئئارهم
بئه سئئت سئئنوات و ٢1سئئنة مئئن  7٢.1يف املاةئئة يف الفئئرتة  ٢٠1٢-٢٠11إىل  85.6يف املاةئئة
يف الفرتة  .٢٠17-٢٠16ويف بداية السنة الدراسية  ،٢٠17/٢٠16بلئ عئدد املئدارس العامئة
يف التلد  4 45٢مدرسة ،منها  348مدرسة تدرس بلغات أخيى.
 -143وارتف ئ ع ئئدد م ئئدارس امليحل ئئة م ئئا ت ئئع االبتداةي ئئة بنس ئئتة مخس ئئة يف املاة ئئة ب ئئه ع ئئامي ٢٠11
و .٢٠16ويف بداي ئئة الس ئئنة الدراس ئئية  ،٢٠17/٢٠16ك ئئان هن ئئاأ  51مؤسس ئئة للتعل ئئيم الع ئئايل يف
أذربيجان ،منها  38مؤسسة عامة و 13مؤسسة خاصة ،وبل عدد الطالب فيها  163 779طالتا.
 -144ويف الفرتة  ،٢٠17-٢٠16كان هناأ  ٢٠ 633طالتا أكثي مئن الفئرتة ،٢٠1٢-٢٠11
ئئا يشئئيع زايدة ئئدرها  14.4يف املاةئئة .ومتثئئع الفتيئئات  47.3يف املاةئئة مئئن الطئئالب ،يف حئئه
ثع الفتيان  5٢.7يف املاةة منهم .وتتيفع الدولة بدف نفقات التعليم لألطفال األيتام واحمليومه
من رعاية الوالدين ،الذين يتلقون اليعاية يف مدارس داخلية عامة.
 -145ويعفى من دف اليسوم الدراسية الالج ون واملشيدون سيا الذين يدرسون يف املؤسسات
العامئئة للتعلئئيم الثئئانوي والتعلئئيم العئئايل ال ئيت تفئئيض هئئذه اليسئئوم .وتتئئا اليت ئ املدرسئئية والل ئوازم
املدرسية لجملان ألطفال الالج ه واملشيدين سيا.
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 -146وُيظ ئئى األجانئ ئ واألش ئئخاع ع ئئد و اجلنس ئئية املقتولئ ئون يف مؤسس ئئات التعل ئئيم الع ئئايل
للظئيوي الالزمئئة للدراسئئة .ويتمتئ الطئئالب األجانئ جبميئ امقئئوإل وامئيايت املنصئئوع عليهئئا
يف التشييعات األذربيجانية ،عا يف ذلك امع يف اللجوء إىل اهلي ات الق ئاةية واهلي ئات اميوميئة
لل ئئدفاع ع ئئن حق ئئو هم املتعلق ئئة لملليي ئئة الفيدي ئئة ،وحق ئئو هم األس ئئيية وغاه ئئا م ئئن امق ئئوإل .ويت ئاب
الطئئالب األجانئ بئيامب ومنئئاهب التعلئئيم العئئام يف املؤسسئئات التعليميئئة للجمهوريئئة .وعنئئد إهنئئاء
دراستهم ،يتلقون وثيقة رمسية تثتت أهنم بعوا تعليما معينا.
 -147ويف السئئنوات اخلمئئس األخئئاة ،عئ ِّرئه  6 ٠٠٠معلئئم شئئاب يف املئئدارس الييفيئئة ومنِّح ئوا
تعوي ات وعالوات ،ا كان له أثي إجيا على جودة التعليم املقدم يف املدارس الييفية الناةية.
 -148ويف ع ئئام  ،٢٠16وعت ئئادرة م ئئن وزارة التعل ئئيم ،أنش ئئأت عش ئئي مؤسس ئئات للتعل ئئيم الع ئئايل
صئئندو ا ا ئياض الطئالب  )Maariftchiمئئن أجئئع تعزيئئز املسئئاواة يف الوصئئول إىل التعلئئيم العئئايل.
ويتعاون هذا الصندوإل حاليا م  14مؤسسة للتعليم العايل يف التلد.
 -149وتئدرس امقئئوإل والواجتئئات اليةيسئئية املنصئئوع عليهئئا يف دسئئتور مجهوريئئة أذربيجئئان ويف
اتفا ية حقوإل الطفع لتالميذ الصفوي التسئعة األوىل يف مجيئ مؤسسئات التعلئيم العئام يف التلئد،
وذلك كجزء من مادة بمعيفة العاملب وحتت عنوان بالفيد واجملتم ب.
حوار احلضارات والثقافات
 -15٠تواصع مجهورية أذربيجان املسامهة يف تنمية التعددية الثقافية وتؤدي دورا نشطا يف تعزيز
حوار ام ارات والثقافات.
 -151وبنئئاء علئئى متئئادرة مئئن رةئئيس اجلمهوريئئة ،عقئئد املنتئئدى العئئاملي السئئاب لتحئئالف األمئئم
املتحئئدة للح ئئارات يف لكئئو يف الفئئرتة مئئن  ٢5إىل  ٢7نيسئئان/أبييع  .٢٠16وتنئئاول املسئئاةع
الئئيت تطيحهئئا التحئئدايت والتهديئئدات اجلديئئدة حاليئا ،عئئا يف ذلئئك منئ التمييئئز وكياهيئئة األجانئ
والعنصئيية ،وميافحئة النزعئة االنفصئئالية ،والتئدابا الياميئة إىل تعزيئئز امئوار بئه الثقافئئات واألداين
وتشجي التعددية الثقافية.
 -15٢ويف عام  ،٢٠٠8دشن رةيس مجهوريئة أذربيجئان ،ةفئع لكئو  -احملفئع العئاملي للحئوار
به الثقافات ،الذي يعقد كع عامه ،وهو عتئارة عئن منئّب يسئمح بتنسئيع اجلهئود الدوليئة لتعزيئز
التسامح والتفاهم وميافحة التمييز والتطيي وكياهية األجان يف اجملتم .
 -153ويف  15أاير/م ئئايو  ،٢٠14أنشئ ئ امليك ئئز ال ئئدويل للتعددي ئئة الثقافي ئئة يف لكئ ئو عوج ئ ئ
ميس ئئوم رائس ئئي .كم ئئا أعل ئئن رة ئئيس مجهوري ئئة أذربيج ئئان س ئئنة  ٢٠16بس ئئنة للتعددي ئئة الثقافي ئئةب،
وسنة  ٢٠17بسنة للت امن ااسالميب.
 -154وتسئاهم مؤسسئئة حيئئدر علييئئف بنشئئا يف تعزيئئز التعدديئئة الثقافيئئة والتسئئامح يف التلئئد.
ويسئئمح مشئئيوعها املعنئئون بأذربيجئئان ميئئان التسئئامحب إعئئادة بنئئاء وتئئيميم املسئئاجد والينئئاةس
واملعابد يف أذربيجان ويف اخلار  .ويف إطار اتفاإل ثناةي أبيمته املؤسسئة مئ الييسئي اليسئويل مئن
أجع تيميم سيادي املوتى اليومانية ،رِّرمم سيدال القديسه مارسيلينو وبيرتو.
 -155وس ئئامهت مؤسس ئئة حي ئئدر عليي ئئف أي ئا مس ئئامهة مالي ئة يف ت ئئيميم مخ ئئس نواف ئئذ زجاجي ئئة
لياتدراةية سرتاستورع اليت يعئود رخيهئا إىل القئين اليابئ عشئي ،ومولئت تئيميم التماثيئع املنشئأة يف
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حديقة لعة فيساي واملدرجة منذ عام  1979يف اةمة الرتايف العاملي ،وساعدت يف تئيميم سئت
كناةس من القين السئاب عشئي يف مقاطعئة أورن الفينسئية .كمئا ئدمت مسئاعدة مئن أجئع تئيميم
متاحف كابيتوله يف روما.

حقوق فئات حمددة وأفراد حمددي
تعزيز ومحاية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني
 -156تواصع حيومة أذربيجان بشئيع منئتظم وحئازم تنفيئذ تئدابا اذكئاء الئوعي عسئألة التمييئز
ضد امليأة.
 -157ويف  ٢5تش ئيين الثئئاين/نوفمّب  ،٢٠14نظمئئت اللجنئئة اميوميئئة لشئئؤون األسئئية وامل ئيأة
والطفع محلة لتعزيز دور امليأة يف تنمية اجملتم  ،بدعم من وكالة الوالايت املتحئدة للتنميئة الدوليئة،
وصئئندوإل األمئئم املتحئئدة للسئئيان ،ومفوض ئية األمئئم املتحئئدة السئئامية لشئئؤون الالج ئئه ،وبئيانمب
األمم املتحدة اامناةي ،ومنظمة الشياكة الدولية ،ورابطة النساء من أجع تنمية عقالنية.
 -158وتئئنظم اللجنئئة اميوميئئة لشئئؤون األسئئية وامل ئيأة والطفئئع منئئذ عئئام  ،٢٠16للتعئئاون م ئ
مجعيئئة أذربيجئئان املعنيئئة للتمويئئع التئئال الصئئغي للم ئيأة ،دورات تدريتيئئة خاصئئة بشئئأن املوضئئوعه
التاليه :باملفاهيم املاليةب وبإنشاء شيكتكب.
 -159وعا أن امليأة تتطل إىل أن تيون ادرة على املنافسة يف سئوإل العمئع علئى ئدم املسئاواة
مئ اليجئع يف ظئئيوي ا تصئاد السئئوإل وأن تؤكئد نفسئها يف عال ئئات عمئع جديئئدة بف ئع ئئدراهتا
املهني ئئة وإميانياهت ئئا وجتيبته ئئا ،فق ئئد أص ئئتحت ثل ئئة بش ئئيع أف ئئع يف اادارة العام ئئة ،واألعم ئئال
التجارية ،والقطاعات األخيى.
 -16٠ويف  1كئ ئئانون الثاين/ينئ ئئايي  ،٢٠17كانئ ئئت امل ئ ئيأة متثئ ئئع  ٢8.6يف املاةئ ئئة مئ ئئن امل ئ ئوظفه
اميوميه  3٠ ٠9٠موظفة حيومية).
 -161وبف ئئع الت ئئدابا املتخ ئئذة يف التل ئئد ،حتقق ئئت املس ئئاواة ب ئئه اجلنس ئئه يف التعل ئئيم الث ئئانوي
والعايل حيث أصتح عدد الفتيات يف الف ة العميية  ٢4-15اللوايت يتابعن هئذا التعلئيم ي ئاهي
عدد الفتيان) .ويف املدارس الثانوية املتخصصة ،متثع الفتيات  67.4يف املاةة من الطالب.
 -16٢وتش ئئغع املئ ئيأة منصئ ئ الناةئ ئ األول لئ ئيةيس مجهوري ئئة أذربيج ئئان وتت ئئوىل منصئ ئ رة ئئيس
وانة رةئيس اللجنئة اميوميئة لشئؤون األسئية واملئيأة والطفئع ،وكئذلك منصئ رةئيس امليكئز العئام
لالمتحاانت ،ومنص من أصع ثالثة ليائسة اجمللس امللي .وهناأ أي ا ثاليف نساء يف مناص
ن ئواب وزراء ،وام ئيأة يف منص ئ انة ئ رة ئئيس داة ئئية مياجع ئئة امس ئئالت و 78ام ئيأة كمس ئئؤوالت
مس ئئاعدات يف الس ئئلطة التنفيذي ئئة .وهن ئئاأ ام ئ ئيأة عل ئئى رأس وزارة الثقاف ئئة والس ئئياحة يف مجهوري ئئة
انخيتش ئئيفان املتمتع ئئة لميئ ئئم ال ئئذايت ،وام ئ ئيأ ن يف منص ئ ئ انة ئ ئ رةئ ئئيس حل ئئس وزراء مجهوريئ ئئة
انخيتشيفان ،ورةيس جلنة مجهورية انختشيفان.
 -163ومنذ االنتخالت التشييعية لعام  ،٢٠15ي ئم اجمللئس امللئي  ٢1امئيأة مئن أصئع 1٢5
انةت ئا .وبعئئد االنتخئئالت التلديئئة لعئئام  ،٢٠14كانئئت هنئئاأ  5 ٢36امئيأة بئئه أع ئئاء اجملئئالس
التلدية التال عددهم  14 963شخصا ،وتيأست  3٠٢من النساء حالس بلدية.
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 -164وتعم ئئع حئ ئوايل  18٠امئ ئيأة يف الس ئئلك الدبلوماس ئئي :وهن ئئاأ س ئئفا ن مفوض ئئتان ف ئئوإل
العئئادة جلمهوريئئة أذربيجئئان ،وسئئفاة ميلفئئة عهمئئة خاصئئة ،وام ئيأ ن علئئى رأس إدارتئئه يف وزارة
الشؤون اخلارجية.
 -165وتوجد يف صفوي الق اة  58اميأة :ست اضيات يف احمليمئة العليئا ،و 1٢اضئية يف
ةئئاكم االسئئت ناي ،و 39اضئئية يف ةئئاكم الدرجئئة األوىل .وت ئرتأس نسئئاءن الغيفئئة الق ئئاةية املعنيئئة
للق ئئااي املدني ئئة يف احمليم ئئة العلي ئئا ،وةيم ئئة س ئوحيت لالس ئئت ناي ،وةيم ئئة مقاطع ئئة جّباي ئئع.
وتشئئغع ام ئيأة واحئئدة مقعئئدا يف اجمللئئس الق ئئاةي القئئانوين .وتعمئئع أكثئئي مئئن  1 ٢٠٠ام ئيأة يف
الوكئئاالت امليلفئئة إنفئئاذ القئئانون ،و ئثلن  ٢٠.3يف املاةئئة مئئن حمئئوع املئئوظفه .ومئئن بيئئنهن 76
اميأة يف مناص إدارية.
 -166وتعمع يف أجهزة وزارة الداخليئة  ٢ 81٠امئيأة مئن بيئنهن  1٢74مسئؤولة علئى املسئتوايت
العليا واملتوسطة والسفلى و 1536موظفة مدنية) ،أي  1٠يف املاةة من حموع املوظفه.
مكافحة العنف املنزيل
 -167يف ع ئ ئئام  ،٢٠15أنشئ ئ ئأت اللجن ئ ئئة اميومي ئ ئئة لش ئ ئئؤون األس ئ ئئية واملئ ئ ئيأة والطف ئ ئئع اع ئ ئئدة
بياانت خاصة جلم املعلومات الواردة من خمتلف املؤسسات العامة ومياكئز إعئادة التأهيئع بشئأن
ضحااي العنف املنزيل وتدابا إعادة التأهيع واادما واملسئاعدة القانونيئة ،وكئذلك بشئأن مئيتي
هذا العنف.
 -168وأنش ت أفي ة رصد خاصة ميونة من ثله عن عدة هي ات حيومية ملن العنئف ضئد
النساء واألطفال ،وفتحت مياكز ملساعدة ضحااي العنف املنزيل.
 -169واختذت تدابا فعالة للتعاون م املنظمات غئا اميوميئة املعنيئة بق ئااي املئيأة والطفئع،
وحلس أورول ،واملنظمات الدولية األخيى ،من أجع من اجلي ة يف األسية ويف املنزل .ومن املقير
إنشاء وظيفة أخصاةي نفسي أسيي وآلية ملتابعة ضحااي العنف املنزيل.
 -17٠ويوجئئد لئئدى وزارة الداخليئئة ودواةئئي شئئيطة املقاطعئئات نظئئام اتصئئال هئئاتفي ر ئئم ،)1٠٢
وبوابئئة توجيهيئئة ،وخدمئئة بييئئد إليئئرتوين ور ئئم لالتصئئال يف حالئئة الطئواري .ويف عئئام  ٢٠16وخئئالل
األشهي التسعة األوىل من عام  ،٢٠17س ِّرجلت  1٠ 3٠4جياةم ضد النساء ،مئن بينهئا 3 893
جي ة متعلقة للعنف .وخ اجلناة التال عددهم  5 ٠٢5ملالحقات جناةية.
تعزيز ومحاية حقوق الطفل
اص ئئع العم ئئع عل ئئى حتس ئئه التشئ ئييعات واخت ئئاذ ت ئئدابا عملي ئئة مماي ئئة حق ئئوإل الطف ئئع
 -171يو َ
يف التلد.
 -17٢ووفقئئا لالةحئئة عئئام  ٢٠1٢املتعلقئئة بيصئئد الدولئئة اعمئئال حقئئوإل الطفئئع ،حتمئئي الدولئئة
األطفئئال مئئن مجيئ أشئئيال االسئئتغالل والعمئئع الشئئاإل وال ئئار واخلطئئا و ئئا هلئئا مئئن آاثر سئئلتية،
وتستخدم وساةع اجتماعية و انونية وا تصادية وطتية وتعليمية للق اء على الظيوي اليت تسئاهم
يف انتهاكات حقوإل الطفع وملنعها.
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 -173ويف عئ ئئام  ٢٠16واألشئ ئئهي التسئ ئئعة األوىل مئ ئئن عئ ئئام  ،٢٠17اختئ ئئذت الدولئ ئئة تئ ئئدابا،
للتعاون م ثلية اليونيسئف وميتئ منظمئة األمئن والتعئاون يف أورول بتئاكو وحتئالف املنظمئات
غا اميومية ،مئن أجئع تقئدمي املسئاعدة القانونيئة إىل  834اصئيا مسئجال يف سئجع الو ايئة يف
العيادة القانونية لألطفال وغيفة الشيطة املعنية لألطفال.
 -174ويف  1كانون الثاين/ينايي  ،٢٠17دمت استحقا ات اجتماعية شئهيية إىل 71 9٠٠
طفع ذي إعا ة دون الثامنة عشئية مئن العمئي ،وإىل  437وصئيا علئى أطفئال أيتئام وةئيومه مئن
رعايئ ئئة الوالئ ئئدين وم ئ ئئن أي دخئ ئئع ،وإىل مقع ئ ئئدي امئ ئئيب ،وإىل املعئ ئئو ه بس ئ ئئت حئ ئئاديف ةط ئ ئئة
تشئانوبيع للطا ئئة النوويئئة مئئن الف تئئه األوىل والثانيئئة ،وإىل أطفئئال اجلنئئود النظئئاميه .كمئئا دفع ئت
استحقا ات اجتماعية شهيية إىل  ٢ 657أسية من أجع  ٢ 7٠7أطفال دون سن عئام واحئد،
وإىل  3 1٠٠ام ئيأة لئئدى كئئع واحئئدة مئئنهن أكثئئي مئئن مخسئئة أطفئئال مئئن أجئئع  9 ٠٠٠طفئئع.
ودفعت إعانة دفعة واحدة عناستة والدة  99 ٢٠٠طفع.
 -175ويف سياإل حتسه التشييعات الوطنية ،روعيت التوصيات اليت دمتها جلنة الق اء علئى
التمييز العنصيي يف عئام  .٢٠16ويف الفقئية  3٢مئن املالحظئات اخلتاميئة هلئذه اللجنئة ،أوصئت
اللجنئئة اميومئئة األذربيجانيئئة إج ئياء التعئئديالت الالزمئئة علئئى تش ئييعاهتا ل ئئمان إصئئدار شئئهادة
املئئيالد جلمي ئ األطفئئال املولئئودين يف الدولئئة الطئئيي ،بصئئيي النظئئي عئئن ئئدرة الوالئئدين يف حالئئة
األجانئ ئ أو ع ئئد ي اجلنس ئئية) عل ئئى تق ئئدمي واثة ئئع لتس ئئجيع مي ئئان اا ام ئئة .ويف ه ئئذا الص ئئدد،
ويف أعقئ ئئاب تعئ ئئديع الالةحئ ئئة املتعلقئ ئئة للسئ ئئجع اليمسئ ئئي لشئ ئئهادات امالئ ئئة املدنيئ ئئة ،ألغئ ئئي التنئ ئئد
الفيعي  7-5-٢من هذه الالةحة يف  ٢1متوز/يوليه  ٢٠17بقيار من اميومة.
 -176وجتئئدر ااشئئارة إىل أن أذربيجئئان ال تتسئئم بوجئئه خئئاع بوجئئود عوامئئع اجتماعيئئة مثئئع ارتفئئاع
معئئدل الفقئئي واخنفئئاض مسئئتوى التنميئئة ،اللئئذين يشئئيالن السئئتته اليةيسئئيه للحئئاالت الئيت تئئؤدي إىل
االجتار لألطفال ،وبغاء األطفئال ،واملئواد االحيئة الئيت يسئتغع فيهئا األطفئال ،والسئياحة اجلنسئية الئيت
فيها استخدام لألطفال ،واللذين يزيدان من خطي تعيض األطفال ملثع هذه األعمال.
 -177ﻭييتي ئ القصئي ح ئوﺍيل  ٢يف املاةئة مئن اجلئياةم املسئجلة سئنواي يف التلئد والتئال عئئددها
ما به  ٢5 ٠٠٠و ٢6 ٠٠٠جي ة .وللنظي إىل هئذه ااحصئاةيات ،ال يتئدو مئن املفيئد إنشئاء
ةئئاكم لألحئئدايف ،حيئئث لئئن ييئئون أمامهئئا إال القليئئع مئئن الق ئئااي للنظئئي فيئئه .و يئئن أن ييئئون
ئ ئئاة متخصصئ ئئه يف ئ ئئاء األحئ ئئدايف أكثئ ئئي مالءمئ ئئة يف حالئ ئئة أذربيجئ ئئان مئ ئئا دامئ ئئت
منئ ئئوذ
التشييعات تنن على اآليات التنظيمية الالزمة ا امة العدل فيما خين ااي األحدايف.
 -178وفيما يتعلع للعقئاب التئدين لألطفئال ،يت ئمن ئانون العقئولت و ئانون اجلئياةم ااداريئة
أحيامئئا يف هئئذا الصئئدد .ويئئنن ئئانون منئ العنئئف املنئئزيل أي ئئا علئئى تئئدابا ملنئ األذى النفسئئي
والتئئدين وغئئاه مئئن ضئئيوب إيئئذاء األطفئئال .كمئئا ُيظئئي ئئانون التعلئئيم علئئى املعلمئئه أن خي ِّ ئئعوا
الطالب للعنف اجلسدي أو النفسي.
تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعااة
 -179تنظي حيومة أذربيجان حاليا يف مشيوع انون بشأن حقوإل األشئخاع ذوي ااعا ئة،
أع ئ رد عياعئئاة املقرتحئئات والتوصئئيات الصئئادرة عئئن مجعيئئات وعئئن جلنئئة األمئئم املتحئئدة ذات الصئئلة
ووفقا ألحيام اتفا ية حقوإل األشخاع ذوي ااعا ئة .ويسئتند مشئيوع القئانون هئذا إىل املتئادي
العامئئة لسياسئئة الدولئئة يف هئئذا اجملئئال ويتنئئاول ئئااي مثئئع الو ايئئة مئئن ااعا ئئة ،وضئئماانت الدولئئة
وامماية االجتماعية ،والتييف والتأهيع ،والتوظيف ،وما إىل ذلك.
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 -18٠وتيمي وثيقة التوجيه بأذربيجان  :٢٠٢٠آفئاإل املسئتقتعب إىل وضئ وتنفيئذ مشئاري مئن
أجع من استتعاد األشئخاع ذوي ااعا ئة ،وضئمان وصئوهلم دون عيا يئع إىل اهلياكئع األساسئية
االجتماعية ،وزايدة عدد مياكئز إعئادة التأهيئع االجتمئاعي واملهئين الئيت تسئاهم يف تطئويي اخلئّبات
واملهارات العملية ،وزايدة فيع العمع املتاحة هلذه الف ة من األشخاع.
 -181وعمئئال لمليسئئوم اليائسئئي املئئؤرخ  14أيلول/سئئتتمّب  ٢٠15بشئئأن حتسئئه نظئئام تقيئئيم
ااعا ة والقدرات احملدودة بسئت امالئة الصئحية ،أنشئ نظئام فيعئي للخئّبة الطتيئة واالجتماعيئة
وإعادة التأهيع  )TSERASكجزء من نظام املعلومات امليكزي لوزارة العمع واليعاية االجتماعيئة،
ا ساهم يف ضمان شفافية التقييمات.
 -18٢ويف إطئئار مشئئيوع التوأمئئة الئئذي أطلقئئه االحتئئاد األورو يف أيلول/سئئتتمّب  ٢٠17حتئئت
عنوان بتقدمي املساعدة إىل وزارة العمئع واليعايئة االجتماعيئة ألذربيجئان مئن أجئع حتئديث خدمئة
التوظيئئف العامئئةب ،مئئن املقئئير إنشئئاء خئئدمات جديئئدة للتشئئجي علئئى توظيئئف األشئئخاع الئئذين
ينتمون إىل الف ات السيانية ال عيفة ،وال سيما األشخاع ذوي ااعا ة.
 -183ويف إط ئ ئ ئئار ب ئ ئ ئ ئيانمب التعئ ئ ئ ئئاون ب ئ ئ ئئه وزارة العم ئ ئ ئئع واليعايئ ئ ئ ئئة االجتماعي ئ ئ ئئة واليونيسئ ئ ئ ئئيف
للفئ ئئرتة  ،٢٠٢٠-٢٠16اعتمئ ئئدت خطئ ئئة عمئ ئئع دوريئ ئئة ممايئ ئئة الطفئ ئئع وللحمايئ ئئة االجتماعيئ ئئة
للفرتة  ٢٠17-٢٠16يف  18أاير/مايو  .٢٠16ووفقا هلذه اخلطة ،تقدم دورات تدريتية بشأن
املوضئوع التئايل باملتئئادي األساسئية واألسئالي الئئيت تئنظم خئدمات اادمئئا االجتمئاعي لألطفئئال
ذوي درات ةدودة بست حالتهم الصحيةب.
 -184ويف عام  ،٢٠15بدأ بيانمب جتيي عساعدة اليونيسيف ادمئا األطفئال ذوي ئدرات
ةدودة بست حالتهم الصحية يف التعليم الثانوي العادي .ويف الفرتة  ،٢٠17-٢٠16شئاركت
ست مدارس اثنوية يف املشيوع التجيي بالتعليم الشامع يف الفصول االبتداةيةب.
 -185ويف  14كانون األول/ديسمّب  ،٢٠17أ ي رةيس اجلمهوريئة بيانحئا شئامال لتطئويي التعلئيم
الش ئئامع لألش ئئخاع ذوي ئئدرات ة ئئدودة بس ئئت ح ئئالتهم الص ئئحية يف الف ئئرتة .٢٠٢4-٢٠18
ويتعلع هذا الّبانمب بتوفا فيع متساوية للحصول على التعليم على مجي املستوايت وهتي ئة بي ئة
خالية من العواةع لتعليم األشخاع ذوي درات ةدودة.
اصع ااجياءات اليامية إىل شياء الشقع ووساةع النقع املدعومة من أجع األشخاع
 -186وتو َ
ذوي ااعا ئئة .ويف ع ئئام  ،٢٠16ش ئئيِّرد وأت ئئيح  ٢5٢مس ئئينا  118ش ئئقة و 134من ئئزال ف ئئيداي)
لفاةئئدة األشئئخاع مئئن هئئذه الف ئئة .ويف األشئئهي التسئئعة األوىل مئئن عئئام  ،٢٠17شئئيِّرد وورِّزع 59
منزال فيداي.
تعزيز ومحاية حقوق العمال املهاجري
 -187وفق ئئا للج ئئزء  3م ئئن امل ئادة  ٢5م ئئن الدس ئئتور ،تيف ئئع الدول ئئة حقو ئئا وح ئيايت متس ئئاوية
للجمي ئ بغئئا النظئئي عئئن العئئيإل أو األصئئع ااثئئين أو الئئدين أو اللغئئة أو نئئوع اجلئئنس أو األصئئع
أو الثيوة أو الوظيفة أو املعتقدات أو االنتماء إىل حزب سياسي أو إىل نقابة أو مجعية أخيى.
 -188وُيظَي أي تقييد مقوإل وحيايت اانسان واملئواطن علئى أسئاس العئيإل أو األصئع ااثئين
أو الدين أو اللغة أو نوع اجلنس أو األصع أو املعتقدات أو االنتماء السياسي واالجتماعي.
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 -189وعوجئ ئ ئئانون العم ئئعُ ،يظ ئئي يف عال ئئات العم ئئع التميي ئئز ب ئئه العم ئئال عل ئئى أس ئئاس
اعتتارات ال عال ة هلا عئؤهالهتم املهنيئة أو مهئاراهتم أو أداةهئم ،كمئا ُيظئي مئنحهم بصئورة متاشئية
أو غا متاشية امتيازات أو فواةد أو تقييد حقو هم على أساس تلك االعتتارات.
 -19٠ووفقا للمادة  75من انون اهلجية ،يتمتئ العمئال املهئاجيون بئنفس ظئيوي العمئع الئيت
يتمت ئ هب ئئا املواطن ئون األذربيج ئئانيون عوج ئ الق ئئانون ،م ئئا ع ئئدا يف ام ئئاالت املنص ئئوع عليه ئئا يف
ئئانون العمئئع ،ويتقاضئئون أجئئيهم وفق ئا لألسئئالي املنصئئوع عليهئئا يف التش ئييعات السئئارية علئئى
املواطنه األذربيجانيه.
 -191ويئئنظم ئئانون العمئئع اجلوانئ األخئئيى للنشئئا املهئئين للعمئئال املهئئاجيين الئئيت ال يغطيهئئا
انون اهلجية.
 -19٢وتنطتئع مجيئ ال ئماانت الئيت يئنن عليهئا الدسئتور وغئاه مئن النصئوع التشئييعية علئئى
العمال املهاجيين وأفياد أسيهم .ووفقا للمادة  6٠مئن الدسئتور ،يئن جلميئ األفئياد الئدفاع عئن
حقئئو هم وح ئيايهتم يف إطئئار إج ئياءات إداريئئة و ئئاةية .وليئئع شئئخن امئئع يف أن يسئئتَم إليئئه
بطييقة ةايدة ويف غ ون فرتة معقولة يف إطار إجياء إداري أو اةي.
 -193وعنئئدما تنظئئي داةئئية اهلجئئية العامئئة يف ئئية مهئئاجي غئئا شئئيعي ،تتحئئث مسئئألة إضئئفاء
الصئئفة القانونيئئة علئئى إ امتئئه يف اا لئئيم الئئوطين .وإذا ئ رِّئير إضئئفاء الصئئفة القانونيئئة علئئى إ امتئئه،
تئتخئئذ التئئدابا الالزمئئة لتنفيئئذ ذلئئك .وخئئالل الفئئرتة  ٢٠16-٢٠13واألشئئهي التسئئعة األوىل مئئن
عئئام  ،٢٠17أضئئفيت الصئئفة القانونيئئة علئئى إ امئئة  13 11٢شخصئئا يف إ لئئيم أذربيجئئان وفقئئا
ألحيام التشييعات الوطنية.
الالجئون واملشردون داخليا يف البلد
 -194يوجئئد حالي ئا يف أذربيجئئان  1 ٢٠٠ ٠٠٠الج ئ ومشئئيد داخلي ئا ،نظئئيا للنمئئو السئئياين
الذي يشهده التلد.
 -195وبف ئئع امل ئوارد الئئيت خصصئئها صئئندوإل الئئنفط اميئئومي وتلئئك الئئيت أتئئت مئئن مصئئادر
أخيى ،شيِّرد  96حمعا سينيا على مساحة إمجالية تتل  3.٢ماليه مرت ميب يف أكثي مئن 3٠
مدينة ومقاطعة يف التلد.
 -196وشئ ئئيِّرد يف األحيئ ئئاء اجلديئ ئئدة  15٢مدرسئ ئئة و 58ميك ئ ئزا ثقافيئ ئئا و 59روضئ ئئة لألطفئ ئئال
وحمع ئان رايضئئيان أوملتيئئان ،إىل جان ئ  73٠كيلئئومرتا مئئن الطئئيإل و 965كيلئئومرتا مئئن خطئئو
األانبيئ و 1 6٢5كيلئئومرتا مئئن خطئئو اليهئئيلء و 465كيلئئومرتا مئئن أانبيئ الغئئاز .ويف إطئئار
النفقات االستثمارية من ميزانية الدولة ،شيِّرد  76٢منزال لفاةدة األتياأ املسخيت.
 -197وخ ئئالل الس ئئنوات األرب ئ عش ئئية األخ ئئاة ،زاد مق ئئدار ااعان ئئة الغذاةي ئئة الش ئئهيية املقدم ئئة
للمشيدين أبربعة أضعاي وزاد حجم اخلدمات اجملتمعية ععامع دره .4.5

 -198وتطتيقئا للميسئئوم اليائسئي املئئؤرخ  ٢3كئانون الثاين/ينئئايي  ٢٠17الئذي يئئنن علئى مئئنح
إعانة شهيية شاملة لألشخاع املشيدين داخليا يف التلد واألشخاع ذوي وض اثئع ،خيصئن
متل إمجايل دره  36ماانت شهياي لألشخاع الذين يعيشون يف مساكن فيدية بصورة مؤ تة.
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 -199ومئئن بئئه  38٠ ٠٠٠شئئخن مشئئيد داخلي ئا و ئئادر علئئى العمئئع ،حصئئع ٢٠٠ ٠٠٠
شئئخن علئئى عمئئع داةئئم يف مؤسسئئات عامئئة ،يف حئئه حصئئع  161 ٠٠٠شئئخن علئئى عمئئع
مؤ ت ،على مئدى األربئ عشئية سئنة املاضئية .ويف إطئار اتفئاإل االةتمئان املئّبم بئه التنئك الئدويل
وحيومة أذربيجان ،نئ رِّفذ  91٠مشاري صئغاة عتلئ ئدره  1٢5مليئون مئاانت .و ئ رِّدمت ئيوض
بقيمة  14.8مليون ماانت إىل  ٢4 ٠٠٠شخن مشيد داخليا.
 -٢٠٠وأبئئيم اتفئئاإل جديئئد يف عئئام  ٢٠16م ئ التنئئك الئئدويل بشئئأن متل ئ ئئدره  78.5مليئئون
دوالر .ويف إط ئئار صئ ئئندوإل دعئ ئئم األعمئ ئئال التجاريئ ئئة ،ئ ئ رِّدمت ئ ئئيوض بشئ ئئيو تف ئ ئئيلية بلغئ ئئت
يمتهئئا  4٠مليئئون مئئاانت إىل  ٢ ٠٠٠شئئخن مئئن املشئئيدين بغيئئة متييئئنهم مئئن متويئئع مشئئاري
استثمارية انشاء أعمال جتارية .وخالل السنوات األرب عشية املاضية ،اخنفا معدل الفقئي بئه
املشيدين داخليا يف التلد من  75يف املاةة إىل  1٢يف املاةة.
 -٢٠1ووفقا للمادة  39من انون حقوإل الطفعُ ،يع لألطفال امصول علئى ميكئز الجئ يف
أذربيجان .وتتخذ الدولة التدابا الالزمة ل مان حصول هؤالء األطفال على ما يلزم من امماية
واملس ئئاعدة اانس ئئانية ،وت ئئنظم عملي ئئات التح ئئث ع ئئن آلءه ئئم ،وتتع ئئاون م ئ ئ املنظم ئئات الدولي ئئة
وتساهم ،حس اال ت اء ،يف أنشطة املنظمات غا اميومية .وخالل الفئرتة املشئمولة للتقييئي،
مل تيد أي طلتات للحصول على وض الج من أطفال غا مصحوبه.

اثلثا -اإلجنازات وأفضل املمارسات واملشاكل املطروحة
 -٢٠٢تلتزم مجهورية أذربيجان التزاما كامال عواصلة محاية وتعزيز حقوإل اانسان وحيايتئه علئى
أعلى مستوى ،والوفاء للتزاماهتا الدولية عوج املعاهدات الدولية اليت هي طيي فيها ،والتعاون
على حنو وثيع م املنظمات الدولية ،وااسهام يف تطويي التعددية الثقافية.
 -٢٠3وستواصع أذربيجان تقدمي تقارييها الدورية إىل هي ات معاهدات األمم املتحدة واللجئان
ذات الصئئلة التابعئئة جمللئئس أورول يف الو ئئت املناس ئ  ،وستواصئئع تنفيئئذ اخلطئئة الوطنيئئة مئئن أجئئع
حقوإل اانسان وحيايته يف مجهورية أذربيجان على حنو أكثي فعالية.
 -٢٠4وم ئ ئ ذل ئئك ،ال تس ئئتطي أذربيج ئئان حالي ئ ئا تطتي ئئع أحي ئئام املعاه ئئدات الدولي ئئة مق ئئوإل
اانسان اليت هي طيي فيها يف أراضي مجهورية أذربيجان اليت حتتلها أرمينيا .وحيومئة أذربيجئان
غا مسؤولة على ااطالإل عن انتهاكات حقوإل اانسان وحيايته اليت تيتيئ يف هئذه األراضئي
احملتلة ما دامت هذه األراضي مل حتير وما دامت نتاةب االحتالل مل متح متاما.
 -٢٠5وتق ئئوم اجلوانئ ئ القانوني ئئة والسياس ئئية لتس ئئوية النئ ئزاع املع ئئين عل ئئى واع ئئد ومت ئئادي الق ئئانون
الئ ئئدويل ،وهئ ئئي اح ئ ئرتام السئ ئئالمة اا ليميئ ئئة والسئ ئئيادة وحيمئ ئئة امئ ئئدود املعئ ئئرتي هبئ ئئا دولي ئ ئا للدول ئ ئة،
علئ ئئى النحئ ئئو املتئ ئئه يف ئ ئيارات حلئ ئئس األمئ ئئن  )1993 8٢٢و )1993 853و)1993 874
و )1993 884ويف يار اجلمعيئة العامئة  ،)٢٠٠8 ٢43/6٢وكئذلك يف القئيارات والواثةئع ذات
الصلة الصادرة عن منظمات دولية.
 -٢٠6ويف األراضئئي احملتلئئة ،تعئئيض  738معلمئئا رخييئئا و 14مو عئئا تئئذكاراي و 1 1٠7مؤسسئات
ثقافيئئة ألعمئئال التئئدما والنه ئ  ،الئئيت طالئئت أي ئئا  373مسئئجدا وكنيسئئة ومعابئئد د ئئة وغاهئئا مئئن
أماكن العتادة.
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 -٢٠7وأثناء العدوان على أذربيجان ،لوحظ ارتياب انتهاكات صارخة لقواعد القانون الئدويل
اانساين مئن تئع اجلانئ األرمئين ،ف ئال عئن العديئد مئن حئاالت العقئاب خئار نطئاإل الق ئاء
وإطئئالإل النئئار علئئى أعئئداد كتئئاة مئئن األشئئخاع ،والتعئئذي وغئئاه مئئن ضئئيوب العقوبئئة واملعاملئئة
القاسية والالإنسانية اليت استهدفت مواطنه أذربيجانيه مسامله ورهاةن وأسيى حيب.
 -٢٠8وتفيد التياانت الصادرة عن اللجنة اميومية لشؤون أسيى اميب واليهاةن واألشخاع
املختف ئئه أن ئئه ح ئ ئ  1٢متوز/يولي ئئه  ،٢٠17ك ئئان هن ئئاأ  3 868أذربيجاني ئئا خمتفي ئ ئا .وال ت ئ ئزال
ئانيه ،دلغئام أسئييوي وشئاختاز غولييئف،
اطنه أذربيج ْ
اميومة تشعي بقلئع للئ إزاء مصئا مئو ْ
ومها رهينتان لدى اجلان األرمين منذ متوز/يوليه .٢٠14
 -٢٠9ويف  16حزييان/يوني ئ ئئه  ،٢٠15أص ئ ئئدرت ال ئ ئئداةية الي ئ ئئّبى يف احمليم ئ ئئة األوروبي ئ ئئة مق ئ ئئوإل
اانس ئئان حيمه ئئا بش ئئأن ئئية اخل ئئان ش ئااغوي وآخئ ئيين ض ئئد أرميني ئئا .وك ئئان أص ئئع ه ئئذه الق ئئية،
املؤرخة  6نيسان/أبييع  ،٢٠٠5شيوى مقدمة ضئد أرمينيئا مئن سئتة مئواطنه أذربيجئانيه ادعئوا أهنئم
منعوا من العودة إىل منطقة التشه وأهنئم حيمئوا بسئت ذلئك مئن التمتئ عمتليئاهتم املوجئودة يف تلئك
املنطقة اليت أجّبوا على مغادرهتا يف عئام  199٢بسئت نئزاع انغورنئو كئارالخ بئه أرمينيئا وأذربيجئان.
ورأت احمليم ئئة ،يف حيمه ئئا ،أن هن ئئاأ انتهاك ئئا مس ئئتميا للح ئئع يف املليي ئئة ،وللح ئئع يف احئ ئرتام امي ئئاة
اخلاص ئئة واألس ئيية وللح ئئع يف وس ئئاةع دف ئئاع ئئانوين فع ئئال .وك ئئيرت احمليم ئئة شكي ئئد أن ل ئئدى املش ئئيدين
داخلي ئا يف بلئئدهم امئئع يف امللييئئة وامئئع يف العئئودة إىل دايرهئئم .وخلصئئت إىل أن أرمينيئئا ،مئئن خئئالل
وجودهئا العسئييي وتوفاهئا للمعئدات واملشئورة العسئييية ،ئئد شئاركت منئذ و ئت متيئي جئدا يف نئئزاع
انغورنو  -كارالخ وأهنا تتحمع املسؤولية عن انتهاكات حقوإل األذربيجانيه املشيدين.
 -٢1٠ويف الفرتة ما به  ٢و 5نيسان/أبييع  ،٢٠16تعيضئت موا ئ القئوات املسئلحة األذربيجانيئة
والسيان املدنيه الئذين يعيشئون يف املنئاطع القييتئة مئن خئط املواجهئة لنئاان املدفعيئة امليثفئة مئن
اجلان األرمين ،ئا أدى إىل تئع وجئي جنئود ومئدنيه وتئدما منئازل ومئدارس وهياكئع أساسئية
اجتماعية أخيى.
 -٢11وإثي رد القوات املسلحة األذربيجانية ،متينت هذه القوات من حتييي أكثي من ٢ ٠٠٠
هيتئئار مئئن األراضئئي االسئرتاتيجية التابعئئة جلمهوريئئة أذربيجئئان .وبعئئد أحئئدايف نيسئئان/أبييع ،و ئ
رةئئيس اجلمهوريئئة علئئى ئيار بشئئأن إعئئادة إعمئئار ييئئة دجودجئئو ماردجئئانلي ،يف منطقئئة جابييئئع.
ِّ
ين طييئئع
وخئئالل شئئهيين ،أعيئئد تئيميم جئئزء مئئن القييئئة ،وشئئيرد  5٠منئئزال ،ومدرسئئة ،ومسئئجد .وبئ َ
طوله تسعة كيلومرتات ليبط يية دجوجو ماردجانلي عدينة غوراديز.
 -٢1٢ويف  4متوز/يوليه  ،٢٠17عق هجوم مستهدي ومتعمد من جان القوات املسلحة
األرمينيئئة ،تلئئت فتئئاة يف الثانيئئة مئئن عميهئئا م ئ جئئدهتا يف ييئئة اخلنئئع ،عنطقئئة فيئئزوله .وأصئئيتت
اميأة جبيا .
 -٢13وتدعو مجهورية أذربيجان اجملتم الدويل مية أخيى إىل محع أرمينيا علئى إحئالل السئالم
وسح واهتا املسلحة من مجي األراضي األذربيجانية احملتلة.
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