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جتميع بشأن أذربيجان
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االس ااتضرا ال اادوري الش ااام والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااا ال اوارد يف تق ااارير هيئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اخلاص ا وغريهااا م ا واثئ ا األم ا املتحااد ذا الصاال  ،وهااو مقااد يف ش ا مااوج
تقيُّدا ابحلد األقصى لضدد ال لما

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
ُ -2دعي ا أذربيجااان إىل التصاادي علااى املضاهاادا الدولي ا األساسااي حلقااوق اإلنسااان الااي
()3
مل تُ ِّ
وحثَّ أذربيجان أيضا على التصدي على اتفاقيا جملاس أورواب بشانن مناع
صدق عليها بضد
ُ
وم افح الضنف ضاد املارأ والضناف املنا ي( )4وإصادار اإلعلنان املنصاو عليهماا يف املاادتن 76
و 77م االتفاقي الدولي حلماي حقوق مجيع الضمال املهاجري وأفراد أسره ( )5ويف عا ،2016
()6
أعرب اللجن املضني حبقوق اإلنسان ع قلقها إزات عد تنفيذ أذربيجان آرات اللجن
 -3وأبلغ فري األم املتحد القطري أن أذربيجان جنحا يف تقادم تقريرهاا االستضراضا الاوني
()7
الطوع إىل املنتدى السياس الرفيع املستوى املضي ابلتنمي املستدام يف نيويورك عا 2017
 -4وسااا أذربيج ااان مالي ا ا يف مفوض ااي األم ا املتحااد الس ااامي حلقااوق اإلنس ااان خ االل
()9
عام  )8(2014و2017
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -5أشااار املقاارر اخلااا املضااي حبال ا املاادافضن ع ا حقااوق اإلنسااان إىل ال ارأي األوي للجن ا
فينيس اايا بش اانن التض ااديل الدس ااتوري ال  ،29ال ااذي ذك اار في ا أن اإلص اال الدس ااتوري الث اااي
مل ين اااقش يف اجلمضيا ا الوننيا ا وأن السا ا ان مل ُُينحا اوا م ااا ي فا ا ما ا الوقا ا ملناقشا ا املش اارو
وانتقااد جلن ا فينيس اايا أيض ا ا اإلصاالحا املؤسس ااي املقرتح ا  ،الااي م ا شاان ا أن تض ا ز س االط
ال ارئيس ،ممااا سيساام ل ا حب ا اجلمضي ا الونني ا وإضااضا اسااتقلل القضااات( )11وأعرب ا اللجن ا
()12
املضني حبقوق اإلنسان ع شواغ مماثل
 -6والحا املقاارر اخلااا نفسا أن خطا الضما الوننيا مل افحا الفساااد للفاارت 2018-2016
تفتقر إىل أهدا واضح وال تستند إىل األدل ( ،)13بينما يتمي النظا يف أذربيجان هبيئ تنفيذي
()14
مهيمن ووكاال قوي إلنفاذ القانون
 -7ورحب ا هيئااا املضاهاادا بضاادد م ا الق اوانن الااي اعتمااد خاالل الفاارت الااي مشلهااا
التقرياار( ،)15مب ااا يف ذل ا  ،يف مجل ا أم ااور ،الق اوانن املتضلق ا ابملش ااارك الضام ا ( )2013وبطض ااون
امل ا اواننن ( ،)16()2015وك ا ااذل التض ا ااديل ال ا ااي أجري ا ا عل ا ااى الق ا ااانون رق ا ا  55-IQبش ا انن
()17
التسجي يف م ان اإلقام وامل وث ()2013

رابعا -تنفي ا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان مااع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاعات
 -1املساواة وعدم التمييز

()18

 -8أعرب جلن القضات على التميي الضنصري ع قلقها إزات عد وجود تشريع ُيناع التمييا
ضا ااد األش ا ا ا املنتما اان إىل أقليا ااا علا ااى أسا ااا الضا اارق واللا ااون والنس ا ا واألص ا ا القا ااوم
()19
أو اإلثي ،وأوص ابعتماد قانون يهد إىل ضمان التمتع ابحلقوق واحلراي دون متيي
 -9وأعربا اللجنا ذاهتااا عا قلقهااا إزات إسااات اساات دا املاااد  283ما قااانون الضقااواب
املتضلق ابلتحريض على ال راهي الضنصاري ما أجا إلقاات القابض علاى األفاراد الاذي يضرباون عا
آرات خمالف ا للمواقااف الرمسي ا  ،مبااا يف ذل ا اآلرات املتضلق ا بن ا ا انغورنااو  -كااارااب  ،أو يت لمااون
ع ا ظ اارو األقلي ااا اإلثني ا وأوص ا اللجن ا أبال تت ااذ أذربيج ااان ت اادابري م افح ا اخلط ااا
الضنصري ذريض ا إلس ا احملتجن على الظل أو املضربن ع الس ط االجتماع أو كت صو
املضارض  ،وأال تطب اجلا اتا اجلنائيا أو غريهاا ما اجلا اتا علاى اخلطاا الاذي حيما حقاوق
اإلنسان أو يدافع عنها( )20وحثا اللجنا أذربيجاان أيضاا علاى وضاع تضرياف ملصاطل "التمييا
()21
الضنصري" يف القوانن
 -10وأعرب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان ع ا قلقهااا ألن اإلنااار القااانوي القااائ ملناهض ا
التميي ال حيظر صراح التميي على أسا املي اجلنس واهلوي اجلنساني وأعربا اللجنا أيضاا
عا ا قلقه ااا إزات التمييا ا والضن ااف الل ااذي يتض اار هلم ااا األشا ا ا عل ااى أس ااا م اايله اجلنسا ا
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وهااويته اجلنساااني ( )22ويف تش اري األول/أكتااوبر  ،2017أدىل عااد خ انات م ا األم ا املتحااد
ببيااان حيثااون في ا أذربيجااان عل ااى اختاااذ إج اراتا بشاانن تق ااارير تفيااد حب ادوث انتهاكااا  ،منه ااا
اعتق اااال تضس اافي وإس ااات مضامل ا وتض ااذي وإج ارات فح ااو نبي ا قس اري للمثلي اان واملتح اولن
جنسايا( )23ودعاا مفاو األما املتحاد السااام حلقاوق اإلنساان إىل إنالق سارا أي شا
()24
ُحيتج على أسا ميل اجلنس أو هويت اجلنساني
 -11ويف عااا  ،2014أوصا اللجنا املضنيا حبقااوق األشا ا ذوي اإلعاقا إبدراج ح ا
ص اري يف القااانون ياان علااى حظاار التميي ا علااى أسااا اإلعاق ا وأش ا ال التميي ا املتضاادد ضااد
()25
األش ا ذوي اإلعاق
 -2التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()26

 -12أفاااد الفري ا الضام ا املض ااي مبساانل األعمااال التجاري ا وحقااوق اإلنسااان أبن املؤسس ااا
التجاريا غااري مل ما  ،مبوجا القااانون الااوني ،بتقاادم مضلومااا عاما عا تسااجيلها أو مل يتهااا
أو هي لها ،مما يُصض رصد امتثاهلا القانون الوني والدوي( )27وأشاار الفريا الضاما إىل وجاود
تقا ااارير تا اادع غيا ااا الشا اافافي ووجا ااود خمالفا ااا واضا ااح يف جتا ااار الا اانفط ،وال سا اايما غيا ااا
املضلومااا املتضلق ا مبل ي ا الشااركا اخلاص ا الااي تشااارك فيهااا شاارك الاانفط احل ومي ا جلمهوري ا
أذربيجااان وعمليااا الضطاااتا واملناقصااا الضام ا ( )28والح ا الفري ا الضام ا أيض ا ا أن الشاارك
ال متتل أي سياس حمدد حلقوق اإلنسان وال أي آليا لبذل الضنايا الواجبا يف مراعاا حقاوق
اإلنسااان( ،)29وأوصااى أبن يُطل ا إىل مجيااع الشااركا اململوك ا للدول ا أو الشااركا الااي تساايطر
()30
عليها الدول بذل الضناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان يف سياق عملياهتا
 -13والحا الفريا الضاما أيضاا عااد ملتما عمليااا املصااادر وعمليااا اإلخاالت واهلااد
الي تنفَّذ يف قطا البنات ،ومن عقود بنات انتقائيا لرجاال أعماال ذوي علقاا قويا ( )31وحا
الفري الضام أذربيجان على إدراج مسؤولي بذل الضناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان ضم
الضقااود الااي تنمهااا الدول ا مااع املسااتثمري  ،ويف امتيااازا اساات راج امل اوارد الطبيضي ا ويف اتفاقااا
تقاس ا ا اإلنتا اااج( )32ويف ها ااذا الصا اادد ،أوصا ااى الفري ا ا الضام ا ا أبن تشا اارت احل وم ا ا حصا ااول
األش ا الاذي قاد يتانثرون بفضا األنشاط اإلمنائيا علاى مضلوماا كاملا ويف الوقا املناسا
بشاانن املشاااريع امل طااط هلااا ،مث ا مشاااريع التجديااد احلضااري وأوص اى الفري ا أيض ا ا بضااد ناارد
األش ا ا م ا منااازهل دون التشاااور مضه ا وم اوافقته بش ا مسااب  ،أو ماان التضااويض املتف ا
()33
علي مع توفري ضماان حقوق اإلنسان

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه

()34

 -14أعرب ا جلن ا مناهض ا التض ااذي ع ا قلقه ااا إزات ادع اااتا اس اات دا التض ااذي وإس ااات
املضامل بصاور روتينيا ما جانا املاوظفن امل لفان إبنفااذ القاانون واملساؤولن عا التحقيا  ،أو
بتح ا اريض أو موافق ا ا م ا اانه  ،يف كث ا ااري م ا ا األحي ا ااان م ا ا أج ا ا انت ا ا ا اعرتاف ا ااا أو مضلوم ا ااا
الساات دامها يف اإلجاراتا اجلنائيا  ،وها االدعاااتا الااي رأ أذربيجااان أن ال أسااا هلاا ما
الصااح ( )35وأعرب ا اللجن ا ع ا قلقهااا م ا أن التحقيقااا يف تل ا االدعاااتا ال تاات بساارع
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وكفاات ون اها ( ،)36وأن الضاحااي ال حيصالون علاى أي تضاويض أو رد اعتباار ،رغا وجاود أح ااا
قانوني ا ساااري ( )37وأاثر الفري ا الضام ا املضااي ابالحتجاااز التضسااف ش اواغ مماثل ا ( )38وأشااار
اللجن ا املضني ا حبق ااوق اإلنس ااان إىل أنب ااات تفي ااد أبن الص ااحفين وامل اادافضن ع ا حق ااوق اإلنس ااان
والناشااطن الشاابا تضرض اوا للتضااذي وإسااات املضامل ا  ،ممااا أدى إىل الوفااا يف حاااال عديااد
وحث ا اللجن ا أذربيجااان علااى إج ارات حتقي ا س اريع ودقي ا يف مجيااع تل ا االدعاااتا ومقاضااا
مرت بيها( )39وشجض منظم األما املتحاد للرتبيا والضلا والثقافا (اليونسا و) أذربيجاان علاى
مجع مضلوما بشنن رصد وتقيي أثر برامج تدري أفراد الشرن وموظف الساجون علاى حقاوق
اإلنسااان وحظاار إسااات املضامل ا وعلااى إعااداد دورا تدريبي ا لغااريه م ا م اوظف اخلدم ا املدني ا
()40
وموظف التضلي
 -15وحث ا جلن ا مناهض ا التض ااذي أذربيج ااان علااى الش اارو يف حتقيق ااا فوري ا وفضال ا يف
حاااال وفيااا جنااود يف صاافو القاوا املساالح وقضا خااارج املياادان ،مبااا يف ذلا التحقيا
()41
بشنن حاال انتحار وقض يف أوسا هؤالت اجلنود
 -16وأعرب اللجن املضني حبقوق اإلنسان ع قلقها إزات اكتظاظ بضض الساجون والظارو
املضيشي غري اللئق فيها وإزات الفساد السائد يف مراف السجون( )42وأبدى الفري الضام املضاي
ابالحتجاااز التضسااف ملحظااا مماثل ا ( )43وأشااار جلن ا مناهض ا التضااذي أيض ا ا إىل حاااال
وفااا أثنااات االحتجااازُ ،زعا أن بضضااها جنا عا التضااذي أو إسااات املضاملا ( ،)44وأعربا اللجنا
عا قلقهااا ألن اآللي ا الوقائي ا الونني ا مل ت ا فضال ا يف تصااديها النتهاكااا حقااوق اإلنسااان يف
أماااك احلرمااان م ا احلري ا ( )45وحث ا اللجن ا أذربيجااان علااى إنشااات نظااا ونااي يراق ا أماااك
()46
االحتجاز بش مستق وفضال ومنتظ
 -17وأعرب اللجن ذاهتا ع قلقها إزات ال ايد يف احلد األقصى ملاد الساج مبوجا قاانون
اجلاارائ اإلداري ا م ا  15إىل  90يوم ا ا ،وهااو مااا يساااوي أدىن عقوب ا منصااو عليه اا يف قااانون
الضقااواب وأعرب ا اللجن ا ع ا قلقهااا م ا كااون السااجنات اخلاضااضن للعتقااال اإلداري يقضااون
()47
فرتا عقوبته يف مراف غري مناسب للحتجاز ملد نويل
 -18وأعربا ا اللجنا ا أيضا اا عا ا قلقه ااا إزات ع ااد ت ااوفري الدولا ا مجي ااع الض ااماان القانونيا ا
األساسي جلميع األش ا احملرومن م حاريته مناذ بدايا احتجاازه ( )48ويشا لاذل قصاورا
يف نوعي ا ا املس اااعد القانوني ا ا ( ،)49مث ا ا ع ااد الض اار عل ااى القاض ا ا لض ااد أاي بض ااد االعتق ااال
أو حاااال متديااد القضااا لفاارت االحتجاااز الساااب للمحاكم ا دون تقيااي مناسا للظاارو (،)50
()51
ابإلضاف إىل وجود عدد كبري م السلطا الاي متاار سالط حرماان األشا ا ما احلريا
()52
وغري ذل م االنتهاكا
 -2إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()53

 -19أقاار الفريا الضاما املضااي ابالحتجاااز التضسااف جبهااود أذربيجااان يف جمااال حتاادي النظااا
القضا ااائ  ،وال سا اايما املبا ااادرا الرامي ا ا إىل تض ي ا ا إم اني ا ا الوصا ااول إىل احملا اااك وكف ا اات إقام ا ا
الض اادل( ،)54وإدخ ااال تض ااديل عل ااى ع ااد تشا اريضا م ا أجا ا امتث ااال امليث اااق األورويب املتضلا ا
ابلنظاا األساسا للقضااا ( )55وأعار الفريا الضاما عا قلقا إزات ارتفااا عادد حااال الفساااد
املبلغ عنها واملرت با ما جانا ماوظف إنفااذ القاانون والسالطا القضاائي ( )56وأعربا اللجنا
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املضني ا حبقااوق اإلنسااان ع ا ش اواغ مماثل ا  ،منهااا اسااتمرار عااد اسااتقلل القضااات ع ا الساالط
التنفيذيا ( )57والحظا جلنا مناهضا التضااذي أيض ا ا أن نقابا احملااامن ال تتمتااع مبااا ي فا ما
()58
االستقللي ع السلط التنفيذي
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()59

 -20أعربا اللجنا املضنيا حبقااوق اإلنسااان عا قلقهااا إزات :القيااود غااري املاانر املفروضا علااى
حري ا ا الا اادي واملضتقا ااد ،مبا ااا يف ذل ا ا التسا ااجي اإلل ام ا ا للمنظما ااا الديني ا ا ؛ وشا اار حصا ااول
اجملتمضااا احمللي ا املساالم علااى تص اري قب ا التسااجي ؛ والقيااود الصااارم املفروض ا علااى أعضااات
األقليااا الديني ا يف مجهوريا خنشاايفان املتمتضا ابحل ا الااذاي؛ وفاار الرقابا علااى املاواد الديني ا
وشر الرتخي املسب الساترياد تلا املاواد وتصاديرها وتوزيضهاا ونشارها؛ والتقاارير الاوارد بشانن
التاادخ يف األنشااط الديني ا ؛ ومضااايق أعضااات اجلماعااا الديني ا وزايد االعتقاااال واجلا اتا
اإلداري ا أو اجلنائي ا املفروض ا عليه اا( )60وأعرب ا اللجن ا عا قلقهااا أيض اا ألن مفهااو "األنشااط
الديني " مبوج التشاريع الاوني غاامض ومضار للتفساري التضساف ( ،)61وعا قلقهاا أيضا ا بشانن
()62
عد وجود تشريع حمدد يتي احل يف االستن ا الضمريي م اخلدم الضس ري
 -21والحظ اللجن ذاهتا بقل القيود ال بري املفروض على حري التضباري يف املمارسا  ،مثا
م ااا ي ااروج ع ا الت اادخ التضس ااف يف حري ا وس ااائط اإلع اال  ،مب ااا يف ذل ا إلغ ااات ت اراخي الب ا
ألساابا سياسااي م عوما ؛ وادعاااتا رفااع دعاااوى جنائيا لاادوافع سياسااي ضااد وسااائط اإلعاال
املستقل ( )63وشاجض اليونسا و أذربيجاان علاى إصال نظاا التضيان يف سالط تارخي البا
لضاامان اسااتقلليتها( )64وأكااد املقاارر اخلااا املضااي ابملاادافضن عا حقااوق اإلنسااان أن التشااهري
مااا زال يضتاان جرُي ا ( )65ورد احل وم ا أبن هناااك وقف ا ا اختيااارايا الساات دا ح ا التشااهري يف
()66
قانون الضقواب
 -22وأف اااد الفريا ا الضاما ا املض ااي ابالحتج اااز التضس ااف أبن امل اادافضن عا ا حق ااوق اإلنس ااان
والصحفين واملضارضن السياسين وال عمات الدينين الذي ينتقدون احل وم وسياساهتا يواجهاون
تقيي اادا لضملها ا وح اريته الش ص ااي ( ،)67مب ااا يف ذلا ا االعتق ااال واالحتج اااز التضس اافيان وإس ااات
املضاملا ا واإلدانا ا ( )68وحثا ا بض ااض هيئ ااا املضاه اادا أذربيج ااان عل ااى إجا ارات حتقيق ااا كاملا ا
ومس ااتقل يف ه ااذ احل اااال ( )69وعل ااى محايا ا امل اادافضن عا ا حق ااوق اإلنس ااان والص ااحفين ما ا
()70
أي عما ما أعمااال الت ويااف أو االنتقااا أو أيا عوائا أخاارى حتااول دون قيااامه بضمله ا
وأعر مفاو األما املتحاد الساام حلقاوق اإلنساان عا قلقا الساتمرار األنباات الاي تفياد أبن
ساالطا الدول ا يف أذربيجااان متااار الضااغو املفرن ا والتحاارا والت ويااف يف ح ا الصااحفين
واملدافضن ع حقوق اإلنسان والناشطن( )71وأعر املقرر اخلا املضاي ابملادافضن عا حقاوق
اإلنسااان واليونس ا و ع ا ش اواغ مماثل ا ( )72ويف ُ ،2016خفض ا مااد الضقوب ا الصااادر ضااد
خدجي ا إمساعيلوفااا ،الصااحفي األذربيجاني ا الشااهري واحلااائ علااى عااد ج اوائ  ،وأُفاارج عنهااا م ا
()73
السج  ،رغ فر قيود على سفرها ملد مخس سنوا
 -23وأشار املقرر اخلا املضي ابملدافضن ع حقوق اإلنسان أيضا إىل التقاارير املت اياد الاي
تشري إىل حاال الت ويف واالنتقا بفض اآلرات املضر عنها على اإلنرتن  ،مباا يف ذلا توجيا
ِّ ()74
هت جنائي فيما يتضل ابآلرات املنتقد
والح الفري الضام املضي ابالحتجاز التضسف أيض ا
GE.18-04110

5

A/HRC/WG.6/30/AZE/2

أن احملااامن الااذي يساااعدون يف رفااع قضااااي املاادافضن عا حقااوق اإلنسااان إىل احمل ما األوروبي ا
حلقااوق اإلنسااان يُضتقلااون بااته خمتلف ا ( )75وأعرب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان ع ا خماااو
()76
مماثل  ،مبا يف ذل بشنن االعتداتا البدني الي أُبلغ عنها ضد هؤالت احملامن
 -24وأفا اااد الفري ا ا القطا ااري أبن التضا ااديل التش ا اريضي لضا ااا  2014أسا اافر ع ا ا تض ا اريض
منظماا اجملتمااع املادي لصااضواب تنظيميا وبريوقرانيا يف سابي احلصااول علاى ماان ما املااا ن
األجان ا ( )77والحظ ا خمتل ااف هيئ ااا املضاه اادا وج ااود قا اوانن تقييدي ا مت ااس حري ا ت ااوي
اجلمضيااا ( ،)78وأن املنظمااا غااري احل ومي ا غااري املمتثل ا تُضاق ا ( )79وبش ا خااا  ،أوص ا
اللجن املضني حبقاوق اإلنساان أبن تبساط أذربيجاان قواعاد التساجي  ،وأن حتار علاى أال تاؤدي
األح ا القانوني املنظما ملان املنظماا غاري احل وميا إىل هتدياد فضاليا عما اجلمضياا الضاما
()80
بفض املغاال يف حتديد وتنظي خيارا مجع األموال
 -25وأعرب اللجن املضني حبقاوق اإلنساان عا قلقهاا إزات القياود املفروضا علاى احلا يف التجماع
السلم يف املمارس  ،مبا يف ذلا ادعااتا االسات دا املت ارر للقاو املفرنا و/أو االحتجااز ،وفار
()81
اجل اتا اإلداري واجلنائي على األش ا املشاركن يف االحتجاجا السلمي
 -26وأعرب ا ا اللجن ا ا نفسا ااها ع ا ا قلقها ااا إزات امل الفا ااا املبلا ااغ عنها ااا خا االل االنت ا ااااب
السابق  ،مباا يف ذلا القياود املفروضا علاى املرشاحن ،وترهيا مرشاح املضارضا  ،واالنتهاكاا
الي شاب عملي تسجي مرشح املضارض  ،واحتجااز بضاض زعماات املضارضا وإداناته وحثا
اللجنا ا أذربيج ااان عل ااى ض اامان تنظ ااي انت ااااب ش اافاف بشا ا كاما ا وإجا ارات نق اااا سياسا ا
تضددي حقيق واالمتنا ع اسات دا أح اا قاانون الضقاواب الساتبضاد مرشاح املضارضا ما
()82
الضمليا االنت ابي
 -27وأعربا اللجنا عا قلقهااا ألن نظااا تسااجي اإلقاما مااا زال ُيثا شاارنا مساابقا للتمتااع
مل ان إقامتا
ال ام ببضض احلقوق ،وحث اللجن أذربيجان على احرتا حري اختيار الش
()83
يف املمارس
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()84

 -28رح فري األم املتحد القطري ابجلهود الي تبذهلا احل وم مل افح االجتار( )85غري
أنا ا الحا ا التح ااداي القائما ا يف جم ااال حتدي ااد ض ااحااي االجت ااار أو ض ااحااي احملتمل اان وم ااده
ابملس اااعد واحلماي ا ( )86وأوص ااى الفري ا أذربيج ااان بتض اادي التضري ااف الق ااانوي ملص ااطل "األف اراد
املستض ااضفن" يف ق ااانون االجت ااار ابألشا ا ا ( )87وأعربا ا اللجنا ا املضنيا ا حبمايا ا حق ااوق مجي ااع
()88
الضمال املهاجري وأفراد أسره ع قلقها لوجود منوى واحد فقط لضحااي االجتار
 -29وأعربا اللجنا املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ضاد املارأ عا قلقهاا ألن أذربيجاان ماا زالا
بل ا ااد منش ا اان وعب ا ااور ومقص ا ااد للجت ا ااار ابلنس ا ااات والفتي ا ااا ألغا ا ارا االس ا ااتغلل اجلنسا ا ا والضما ا ا
القسري( )89وأعرب اللجن املضني ابحلقوق االقتصاادي واالجتماعيا والثقافيا عا قلقهاا أيضا ا ألن
االجتااار ابألش ا ا يف أذربيجااان ،وال ساايما ألغ ارا الضم ا القسااري حي ادث يف الغال ا يف قطااا
()91
البنات( )90وأوص ثلث هيئا مضاهدا أبن تواص أذربيجان م افح االجتار ابلبشر
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 -30وأعرب اللجن املضني ابحلقاوق االقتصاادي واالجتماعيا والثقافيا عا قلقهاا إزات اختااذ الضما
القسااري تاادبريا تصااحيحي ا أو عقوب ا ا جنائي ا ضااد األش ا ا املاادانن جبرُي ا مااا ،وأوص ا اللجن ا أبن
()92
تقو أذربيجان بتضدي أو إلغات األح ا ذا الصل يف ك م قانون الضقواب وقانون الضم

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()93

 -31أعربا اللجنا املضنيا ابحلقاوق االقتصااادي واالجتماعيا والثقافيا عا قلقهااا إزات البطالا
الس ا ااائد يف ص ا اافو الش ا اابا واألش ا ا ا ذوي اإلعاق ا ا وامله ا اااجري واألقلي ا ااا االجتماعي ا ا
األخا اارى( )94والح ا ا الفري ا ا الضام ا ا املض ا ااي مبسا اانل األعم ا ااال التجاري ا ا وحق ا ااوق اإلنس ا ااان أن
ح اواي  67يف املائ ا م ا الس ا ان يضملااون يف االقتصاااد غااري الرمس ا  ،وه ا ابلتاااي يقضااون خااارج
نطاق محاي قانون الضم والحظ اللجن أيض ا أن ثلا النساات فقاط يضملا أبجار ،ماع وجاود
تفاااو كبااري يف الاادخ باان الرجااال والنسااات( )95وأعربا ثاالث هيئااا مضاهاادا عا شاواغ
()96
مماثل بشنن التفاو بن اجلنسن
 -32وأوصا ا اللجنا ا املضنيا ا ابحلق ااوق االقتص ااادي واالجتماعيا ا والثقافيا ا أبن تق ااو أذربيج ااان
بتضدي قانون الضم وقاانون الضقاواب ل ا ياتم مجياع الضماال ما ممارسا حقها يف اإلضارا ،
وال ساايما الضاااملون يف قطاااع النق ا اجلااوي والس ا احلديدي ا  ،ويف صااناع الاانفط( )97والح ا
الفري ا الضام ا املضااي مبساانل األعمااال التجاري ا وحقااوق اإلنسااان التقااارير الااي تفيااد أبن النقااااب
الضمالي ال تتصر دائما ابستقللي اتم ع احل وم ( ،)98وأن م الصاض علاى عماال الشاركا
()99
املتضاادد اجلنساايا الضامل ا يف قطااا الاانفط والغاااز إنشااات نقااااب عمالي ا أو االنضااما إليه اا
وأعر االحتاد الدوي لنقااب الضمال ع خماو مماثلا للجنا اخلانات التابضا ملنظما الضما الدوليا
املضني ا بتطبي ا االتفاقي ااا والتوص اايا  ،ال ااي دع ا احل وم ا إىل تش ااجيع املفاوض ا اجلماعي ا ب اان
()100
النقااب الضمالي وأصحا الضم ومنظماهت دون تدخ م أي سلط عام
 -33والح ا فري ا األم ا املتحااد القطااري فاار احل وم ا وقااف تفتاايش الضم ا ملااد ساانتن
واشرتا احلصول على إذن إلجرات عمليا التفتيش م وزاري الضدل واالقتصاد والح الفريا
()101
أيضا أن عمليا تفتيش الضم ال ُي القيا هبا يف املؤسسا التجاري غري املسجل
 -2احلق يف مستوى معيشي الئق

()102

 -34الحظ اللجن املضني ابحلقاوق االقتصاادي واالجتماعيا والثقافيا أن أذربيجاان جنحا
يف خفااض مسااتوى الفقاار بش ا جااذري ،بينمااا أعرب ا اللجن ا ع ا القل ا ألن ج ا تا كب اريا م ا
الس ان يضيش حت خط الفقر ،وال سيما يف املنان الريفي وحث اللجن أذربيجان بقو على
م افحا الفقاار ،وال ساايما يف أوسااا أكثاار الس ا ان حرماااانا وهتميشاا ،وعلااى احلااد ما التفاااو
باان الضاصاام واملنااان الريفي ا ( )103وأشااار اللجن ا بقل ا أيض اا إىل أن مسااتواي احلااد األدىن
لألجور ،وإعاان البطال واملضاشا التقاعدي يف أذربيجاان غاري كافيا لضامان مساتوى مضيشا
الئ ( )104والح فري األم املتحد القطري أيض ا أن الركود االقتصادي أدى إىل زايد ضاضف
األس اار وأوص ااى الفريا ا أبن جتم ااع أذربيج ااان ب اان املس اااعد املاليا ا وبا ارامج الرعايا ا االجتماعيا ا
()105
وتدخل الضاملن يف امليدان االجتماع
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 -35وأعربا ا جلنا ا احلق ااوق االقتص ااادي واالجتماعيا ا والثقافيا ا عا ا قلقه ااا إزات مضلوم ااا بش اانن
عمليا إخلت قسري وحاال غاري مشاروع لنا املل يا والتادمري جار يف ابكاو ماع إشاضار مساب
()106
مبد قصري أو بدون إشضار وانضدا التشاور والتضويض ال ايف وسب االنتصا القانوني الفضال
 -3احلق يف الصحة

()107

 -36أشااار اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ إىل اجلهااود الااي تبااذهلا أذربيجااان
لتحساان إاتحا خاادما الرعايا الصااحي بت لفا مضقولا جلميااع املاواننن ،مااع اإلعارا عا قلقهااا
إزات عد كفاي اإلنفاق الضا على الصح  ،وسوت اهلياكا األساساي للرعايا الصاحي  ،وال سايما يف
املن ا ااان الريفيا ا ا  ،ونقا ا ا مه ا ااارا مق ا اادم اخل ا اادما ( )108وأعرب ا ا جلنا ا ا احلق ا ااوق االقتص ا ااادي
واالجتماعي ا والثقافي ا ع ا قلقهااا إزات عااد املساااوا يف التمتااع ابحل ا يف الصااح يف املنااان الريفي ا
واحلضري وأفاد بتفش الفساد يف قطا الصح  ،مبا يف ذل دفاع رساو غاري رمسيا ( )109وأعار
املقرر اخلا املضي ابحل يف الصح ع خماو مماثل ( ،)110مع ملحظ أن إنفاق أذربيجان علاى
الصح آخذ يف االزدايد ،ل ن ظ مع ذل من فض ا للغاي إذ بلغ نساب  1.5يف املائا ما النااتج
احملل ا اإلمجاااي( )111وأباارز املقاارر اخلااا أيض ا ا أن حاااال الس ا  ،والس ا املقاااو ألدوي ا متضاادد
()112
والس الشديد املقاوم لألدوي ما زال تش هتديدا خطريا للصح يف البلد
 -37وأعرب ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ ( )113ع ا قلقهااا بشاانن حمدودي ا
إم اني ا اختاااذ امل ارأ للق ارارا ذا الصاال حبالتهااا الصااحي  ،وابللجااوت إىل اإلجهااا بغاار تنظااي
األساار  ،مبااا يف ذل ا ارتفااا عاادد عمليااا اإلجهااا االنتقااائ علااى أسااا نااو جاانس اجلناان،
وعمليا اإلجها القسري ،وندر است دا وسائ منع احلم احلديث وعد وجاود قاانون بشانن
الصااح اجلنسااي واإلجنابي ا ( )114والح ا فري ا األم ا املتحااد القطااري أيض ا ا أن ا ال يوجااد ب ارانمج
()115
ملئ ل شف سرنان عن الرح  ،وال برانمج للتطضي ضد فريو الور احلليم البشري
 -4احلق يف التعليم

()116

 -38رحبا اللجنا املضنيا ابلقضااات علااى التمييا ضااد املارأ ابرتفااا مضاادال اإلملااا ابلقارات
وال تاب يف صفو النسات والرجال( )117وأبرز اليونس و أيضا ارتفا مضدال اإلملا ابلقرات
وال تابا ونساب االلتحااق ابملاادار يف صافو الفتياا يف مرحلا التضلاي الثاانوي( )118وأعربا
اللجنا ذاهتااا عا قلقهااا ما اخنفااا مضاادل املواظبا علااى الدراسا يف املرحلا الثانويا يف صاافو
الفتيا يف املنان الريفي  ،وم مضدل توقف الفتيا عا الدراسا يف املرحلا الثانويا  ،واخنفاا
مض اادل قب ااول النس ااات يف ب ا ارامج الدراس ا ا اجلامضي ا ا  ،واالختي ااارا النمطي ا ا للمج اااال التضليمي ا ا
والقوال النمطي اجلنساني املوجود يف املواد التضليمي ( )119وأعر كا ما املقارر اخلاا املضاي
()120
مبسنل الضنف ضد املرأ وأسباب وعواقب واليونس و ع شواغ مماثل
 -39وأوصا اللجن ا املضني ا ابحلقااوق االقتصااادي واالجتماعي ا والثقافي ا أبن جلميااع األنفااال
البالغن س التضلي احل يف الوصول إىل التضلي  ،مب فيه األنفال غري املوانناون( )121وأشاار
اليونس ا و إىل أن قااانون اهلجاار لضااا  2013يفاار قيااودا علااى املهاااجري وال ياان علااى ح ا
()122
أنفال املهاجري غري النظامين يف التضلي
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 -40والحظ ا ا اليونس ا ا و أيض ا اا أن غالبي ا ا املشا ااردي داخلي ا اا ه ا ا م ا ا النسا ااات والفتيا ااا ،
ويتضرضااون للتميي ا يف سااياق الوصااول إىل التضلااي  ،وشااجض اليونس ا و أذربيجااان علااى ضاامان
()123
الوصول إىل التضلي  ،وال سيما للنسات واألنفال املشردي داخليا

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -1املرأة

()124

 -41الحظ ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ والح ا املقاارر اخلااا املضااي
مبس اانل الضن ااف ض ااد امل ارأ بقل ا املواق ااف والقوال ا النمطي ا األبوي ا املتج ااذر فيم ااا يتضل ا أبدوار
ومس ااؤوليا امل ا ارأ والرج ا ا يف األس اار ويف اجملتم ااع ،م ااع حثهم ااا أذربيج ااان عل ااى إذك ااات ال ااوع
ابلقوالا النمطيا القائما علااى نااو اجلاانس بغيا القضااات عليهااا( )125وأشااار فريا األما املتحااد
القطري إىل أن التنميط القائ على نو اجلانس ياؤدي إىل زايد مضادل اإلجهاا االنتقاائ علاى
()126
أسااا نااو جاانس اجلناان ،ممااا يااؤدي إىل شااد تفاااو النس ا باان اجلنساان عنااد الااوالد
وابلاارغ م ا الضااماان التشاريضي يف جمااال املساااوا باان اجلنساان ،ف ا ن انتشااار املواقااف التميي ي ا
واملمارسا املنلوف يضرقا بشاد النهاو ابملارأ ( )127وأعربا اللجنا ذاهتاا عا قلقهاا ألن املارأ
ال تا ا ال ممثلا ا متث اايلا انقصا ا ا إىل ح ااد كب ااري يف اهليئ ااا التشا اريضي الوننيا ا واحملليا ا  ،ويف احل وما ا
واخلدم ا ا املدني ا ا  ،وال سا اايما يف املناص ا ا الضليا ااا ومناص ا ا اختا اااذ الق ا ارار ،وأوص ا ا أبن تضا اام
()128
أذربيجان مشارك املرأ بقدر كام وعلى قد املساوا يف احليا السياسي والضام
 -42وأشار املقرر اخلا املضي مبسنل الضنف ضد املرأ وبضض هيئاا املضاهادا إىل ارتفاا
عاادد حاااال الضنااف املن ا ي واجلنس ا ( )129وأاثر ش اواغ بشاانن عااد تنفيااذ قااانون منااع الضنااف
املنا ا ا ي( ،)130وغي ا ااا احلظ ا اار الفضلا ا ا للتح ا اارا اجلنسا ا ا ( ،)131واالس ا اات دا املنهجا ا ا للت ا اادابري
التصاااحلي لفائااد مارت ي اجلارائ ألول ماار دون مراعااا لارأي الضااحي أو ساالمتها( ،)132وبشاانن
ال ا انق ال ب ا ااري يف اإلب ا اال ( ،)133ورف ا ااض م ا ااوظف إنف ا اااذ الق ا ااانون ش ا ا اوى النس ا ااات م ا ا ه ا ااذا
الضنااف( ،)134وحمدودي ا عاادد مراكا دع ا الضااحااي وإحااالته  ،الااي تااديرها أساساا منظمااا غااري
ح ومي ( )135وفيما يتضل مبنع الضنف اجلنساي ،الح فري األم املتحد القطاري اجلهاود الاي
تبااذهلا أذربيجااان( ،)136مضارابا عا القلا لضااد كفايا املي انيا الساانوي امل صصا مل افحا الضنااف
والحا الفريا أيضاا أن القاانون احلاااي ال ياوفر احلمايا الفوريا واإلنصااا للضاحااي ،ويفتقاار إىل
()137
القدر على توفري اخلدما ال امل للضحااي
 -43وأعر املقرر اخلا املضي مبسنل الضنف ضاد املارأ وبضاض هيئاا املضاهادا عا قلقا إزات
ارتف ااا مض اادل انتش ااار ال جي ااا املب اار  ،وال س اايما يف املن ااان الريفيا ا ويف ص اافو املش ااردي داخليا ا ا
()138
وال جيا الديني غري املسجل  ،فضلا ع ال جيا املؤقت  ،رغ حظر القانون لتل املمارسا
 -2الطفل

()139

 -44الحا ا فريا ا األما ا املتح ااد القط ااري إنش ااات قاع ااد بي اااان األنف ااال املرك يا ا الوننيا ا
واجملموع الونني للوقاي يف م ت أمن املظامل ،غري أ ما تفتقران إىل القدر ( )140وأشار الفري
أيض ا ا إىل اجلهااود الااي تبااذهلا احل وم ا ملواتم ا التش اريضا الونني ا املتضلق ا بتغذي ا الرضااع وصااغار
األنفاال مااع املضااايري الدوليا ( ،)141وتااوفري صافو االسااتضداد لللتحاااق ابملدرسا املنتظما جلميااع
()142
األنفال البالغن م الضمر  5سنوا  ،بتموي كام م الدول
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 -45وأعربا اللجنا املضنيا ابلقضااات علااى التمييا ضااد املارأ عا قلقهااا ألن قااانون الضقااواب
ال يشم أح ام ا حمدد حتظر استغلل األنفال يف املواد اإلابحي  ،وأوصا أبن جت ِّار أذربيجاان
()143
استغلل األنفال ،وال سيما الفتيا  ،يف املواد اإلابحي
 -46وأشااار فري ا األم ا املتحااد القطااري إىل إنشااات ف اريقن يف الضاصاام مت صصاان يف دع ا
األنفااال امل ااالفن للقااانون ،إىل جان ا قاع ا حم م ا واحااد ملئم ا لألنف اال يف حم م ا اجل ارائ
اخلطري والح الفري أيضا االستثمار اهلا يف تض ي القدر الونني على تغياري اج املساؤولن جتاا
األنف ااال امل ااالفن للق ااانون ،والتض ااديل املدخل ا ا عل ااى ق ااانون وس ااائط اإلع اال ( )2016ال ااي
ال تتااي الساري لألنفااال اجلنااا فقااط ،با ولضااحااي اجلارائ والشااهود أيضا ا ،ومرسااوم ا رائسااي ا صاادر
عااا  2017يؤكااد تطبي ا التاادابري غااري االحتجازي ا علااى عاادد م ا ج ارائ األحااداث( )144بيااد أن
()145
الفري أعر ع قلق ألن الضدال اجلنائي املضمول هبا غري ممتثل للمضايري الدولي بش ات
 -47ومل ي ا بوسااع الفريا الضاما املضااي ابالحتجاااز التضسااف ملحظا وجااود فاارق كبااري يف
املضاملا باان األنفااال والبااالغن يف نظااا الضدالا اجلنائيا والحا الفريا الضاما الطبيضا الضقابي ا
لنظاا الضدالا اجلنائيا املطبا علاى األنفاال( )146وانتهااك حقها يف احملاكما الضادلا ( )147وأشاار
الفري أيض ا إىل سوت مضامل األنفال احملتج ي  ،مبا يف ذل عناد االعتقاال ،وإىل أنا ما املارج
أن يضانوا م إسات السجنات اآلخري مضاملته ( )148أعرب جلن مناهض التضذي عا شاواغ
مماثل ا ( )149وأوصااى الفري ا الضام ا بفص ا األحااداث ع ا ال بااار بش ا فضل ا يف مجيااع أماااك
االحتجاااز؛ وهتيئ ا بيئ ا آمن ا تراع ا ظ اارو األنف اال احمل اارومن م ا ح اريته ؛ ومبضامل ا األنف ااال
احملتجا ا ي ب رام ا ا واح ا ارتا ؛ وأبن يتمت ااع مجي ااع األنف ااال احملتج ا ا ي بف اار الوص ااول إىل التضل ااي
()150
واالستجما بش فضل
 -48وأعربا اللجنا املضنيا حبقااوق األشا ا ذوي اإلعاقا عا قلقهااا ألن القاوانن الوننيا
ال تساام إال بتبااي األنفااال دون سا اخلامسا فقااط ،وحثا اللجنا أذربيجااان علااى زايد احلااد
()151
األقصى للس فيما خي التبي
 -49والحظا ا مفوض ااي األما ا املتح ااد الس ااامي لش ااؤون اللجئ اان أن احل وما ا قام ا ا يف
عااا  2017حبااذ األح ااا التش اريضي الااي تل ا الوالاادي ابإلدالت بشااهاد إقااامته م ا أج ا
()152
احلصول على شهاد ميلد ألنفاهل
 -50وأشااار املقاارر اخلااا املضااي حبقااوق اإلنسااان للمشااردي داخلي اا إىل التميي ا باان أنفااال
النسااات والرجااال املشااردي داخلي اا؛ فالطف ا الااذي ي ااون والااد مسااجلا ي ااون مااؤهلا للتسااجي
ابعتب ااار ش ص ا ا ا مش ااردا داخلي ا ا ا ،يف ح اان ال ينطب ا ا ذل ا ا عل ااى الطف ا ا ال ااذي ت ااون والدت ا ا
()154
()153
مسجل
والح أيض ا عد مجع بياان كافيا بشانن إاتحا التضلاي للمشاردي داخليا ا
وأشاار أيضاا إىل أن أذربيجاان تااوفر التضلاي للمشااردي داخلياا بشا منفصا عا ابقا السا ان
()155
يف اجملتمضا احمللي ال بري
 -51والح فري األم املتحد القطري أن الغالبي الضظمى ما األنفاال ذوي اإلعاقا ال يتلقاون
()156
التضلااي يف املاادار الضاديا  ،وأ ا مهمشااون يف أسااره ويف جمتمضااهت احملليا ويف اجملتمااع األوسااع
وأعرب ا عااد هيئااا مضاهاادا ع ا ش اواغ مماثل ا ( )157وأعرب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق األش ا ا
ذوي اإلعاق ع قلقها إزات القانون الذي يسم ألوليات األنفال حديث الاوالد بوضاضه يف حضاان
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()158

الدولا ابلنظاار إىل إعاااقته فقااط ،دون مراعااا مصاااح الطفا الفضاالى
()159
قلقها إزات ارتفا مستوى إيدا هؤالت األنفال يف املؤسسا
 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

وأعربا اللجنا أيضاا عا

()160

 -52أعربا ا ا اللجنا ا ا املضنيا ا ا حبق ا ااوق األشا ا ا ا ذوي اإلعاقا ا ا عا ا ا قلقه ا ااا ألن التشا ا اريضا
والسياسااا مااا زال ا تشااري إىل النمااوذج الطااي لإلعاق ا  ،وأوص ا أبن تضتمااد أذربيجااان النمااوذج
القائ على حقاوق اإلنساان( )161وأعربا اللجنا عا قلقهاا أيضاا إزات اساتمرار تضار األشا ا
ذوي اإلعاقا للقوالا النمطيا الساالبي والتحيا ( ،)162وعااد تيسااري الوصااول إىل وسااائ النقا الضااا
واملباااي الضام ا ( ،)163واخنفااا عاادد األش ا ا ذوي اإلعاقا الااذي يسااتفيدون م ا نظااا حص ا
التوظيف( ،)164وتقييد احل يف التصوي ابلنسب لألش ا اخلاضضن للوصاي ( )165وممارسا اختااذ
القارار ابلوكالا ( ،)166وعااد االعارتا بلغا اإلشااار ( ،)167وعااد تناااول التشاريضا املتضلقا ابملساااوا
()168
بن اجلنسن والضنف الضائل النسات والفتيا ذوا اإلعاق ابلتحديد
 -53وأعرب اللجن املضني حبقوق اإلنسان ع قلقها لضد حظر التميي على أسا اإلعاقا
يف بض ااض جم اااال احلي ااا حظ اارا ش اااملا ،وحث ا اللجن ا أذربيج ااان عل ااى أن تض اام املس اااوا يف
احلقوق لألش ا ذوي اإلعاق  ،سوات م وجه نظار قانونيا أو ما حيا املمارسا  ،ومحاايته
م التميي محاي فضلي ( )169وأاثر الفري الضام املضي ابالحتجاز التضسف أيضا ا شاواغ مماثلا ،
مبا ااا يف ذل ا ا بش ا اانن اإلنا ااار الق ا ااانوي ال ا ااوني ال ا ااذي يتضا اام مص ا ااطلحا ازدرائي ا ا تش ا ااري إىل
()170
األش ا ذوي اإلعاق
 -54وأشار الفري الضام املضي ابالحتجاز التضسف إىل أن تشريضا أذربيجان تتي حرمان
األش ا ا ذوي اإلعاق ا الف ري ا والنفس ااي ( )171م ا احلري ا عل ااى أس ااا اإلعاق ا والض االج غ ااري
الط ا ااوع واإلي ا اادا القس ا ااري يف املؤسس ا ااا  ،دون وج ا ااود إجا ا اراتا واض ا ااح للطضا ا ا يف ذلا ا ا
االحتجاز( )172وأعرب ثلث هيئا مضاهدا ع خماو مماثلا ( )173والحا الفريا الضاما
أيضا أن األفراد حيرمون م احلري لفارتا نويلا  ،وأحيااانا ناوال حيااهت  ،اساتنادا إىل إعاقا فضليا
أو متصااور فقااط()174؛ وأن إياادا األش ا ا ذوي اإلعاق ا يف املؤسسااا غالب اا مااا ي ااون بقارار
م الوالدي أو م مؤسسا الرعاي أو اخلدما االجتماعي ( )175وأبلغ الفري أيض ا ع تادي
الظاارو املضيشااي يف مؤسسااا الطا النفسا ؛ وتطبيا وسااائ التقييااد ال يميائيا املصااحوب يف
حالا ا األنف ااال بص اادما كهرابئيا ا "متوس ااط "؛ واملمارسا ا الضاما ا لإلكا ارا عل ااى تن اااول األدويا ا
()177
ووسائ منع احلم لدى النسات( )176وأعرب جلن مناهض التضذي ع خماو مماثل
 -4األقليات والشعوب األصلية

()178

 -55أعرب ا جلن ا القضااات علااى التمييا الضنصااري عا أساافها حلاااال التضااار يف البياااان
املتاح ا بشاانن الت ااوي اإلثااي ألذربيجااان ،ولتقااارير تفيااد أبن أف اراد أقليااا مضين ا خيفااون هااويته
اإلثني تفادايا للتميي ( )179وأوصا أبن تقاو أذربيجاان بتقياي مادى أتثاري عاد املسااوا والتمييا
احملتمل اان يف الفئ ااا اإلثنيا ا ( )180وبتض اادي التشا اريضا قص ااد كفالا ا النه ااو ال ااايف ابألقلي ااا
احملروما فئاا أو أفارادا( )181وأعربا اللجنا عا قلقهااا إزات حمدوديا فضاليا اهليئاا االستشاااري
القائم ا ا للتضا ااويض ع ا ا نق ا ا متثي ا ا األقليا ااا اإلثني ا ا يف اهليئا ااا السياسا ااي وأوص ا ا إبج ا ارات
()182
مشاورا وحوار فضالن مع األقليا اإلثني
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 -56وأعرب ا ا اللجن ا ا املضني ا ا ابحلق ااوق االقتص ااادي واالجتماعي ا ا والثقافي ا ا ع ا ا قلقه ااا م ا ا تض اار
األقلي ااا  ،وال س اايما اللي ا ا غن والط اااليش ،لتميي ا ا واس ااع النط اااق( )183وأعرب ا ا اللجن ا ا املضني ا ا حبق ااوق
اإلنسااان ع ا قلقهااا أيض ا ا إزات م ا اع تفيااد مبضااايق أف اراد األقلي ا األرميني ا وممارس ا التميي ا ضااده  ،وإزات
()184
تقارير تفيد مبنع األجان ذوي األلقا األرميني م دخول أذربيجان بصر النظر ع جنسياهت
 -5املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()185

 -57أعرب اللجن املضنيا ابلضماال املهااجري عا قلقهاا إزات تضار الضماال املهااجري وأفاراد
أس ا ااره يف أذربيج ا ااان للتميي ا ا والوص ا ا يف وس ا ااائط اإلع ا اال ويف اجملتم ا ااع( ،)186وحث ا ا اللجنا ا ا
أذربيجااان علااى ضاامان ت ااافؤ فرصاه بصاافته ماواننن يف تقاادم الشا اوى والوصااول إىل سااب
االنتصااا الفضالا ( )187وأعربا هيئتااان ما هيئااا املضاهاادا عا قلقهمااا إزات تضاار الضمااال
املهاااجري إلسااات املضاملا واالسااتغلل أل ا مرتبطااون أبصااحا عملها بسااب تصاااري الضما
()188
وأوصتا ابالستضاض ع تصاري الضم برتاخي اإلقام
 -58وأثااى املقاارر اخلااا املضااي ابألش ا ا املشااردي داخلي اا علااى اجلهااود املبذول ا لتم اان
هؤالت األش ا ما الضما الادائ واملؤقا ( )189واحلمايا االجتماعيا  ،مباا يف ذلا اإلعفاات ما
رسااو اخلاادما ( )190وأاثر املقاارر اخل ااا أيض ا ا عااددا م ا التح ااداي الااي يواجههااا املش ااردون
داخلي ا ،مبا يف ذل ع ل بضاض املساتوننا الاي يضيشاون فيهاا ،بضيادا عا اخلادما وعا فار
()191
الضم وقريبا جدا يف بضض احلاال م خط املواجه
()192

 -59وأشار املقرر اخلا أيض ا إىل وجود صضواب يف احلصول علاى اخلادما الصاحي
وكثر حاال اإلصاب مبشاك الصاح الضقليا والضاغط النفسا  ،وال سايما يف صافو الشابا
والنس ااات ،دون أن ي ااون الض االج متاحا اا( ،)193وإىل حمدوديا ا إم انيا ا احلص ااول عل ااى اخل اادما
الصحي املتضلق ابألمها واملواليد ،ونق املضلوما املتضلق بتنظي األسر  ،إذ يضتن اإلجها
الش ا الوحيااد لتحديااد النس ا ( )194والح ا املقاارر كااذل التحااداي األخاارى الااي يواجههااا
املشردون داخليا ،م قبي القيود املفروض على حريته يف التنق واختيار م ان إقاامته بساب
نظ ااا التس ااجي ( )195وعل ااى حقه ا يف التص ااوي أو االنت ااا يف من ااان الن ا و ( )196وأخ اريا،
أوصااى املقاارر اخلااا أبن تظا مجيااع احللااول الدائما  ،يف سااياق بارانمج الضااود ال اانى ،خيااارا
()197
مفتوح للمشردي داخلي ا وأن جترى دراس استقصائي لنواايه
 -60وأعرب جلن مناهض التضاذي عا قلقهاا إزات تقاارير تفياد بتسالي اساتثنائ ألشا ا
خ ااارجن عا ا نط اااق محاي ا اللج ااوت إىل بل اادان ق ااد يتضرض ااون فيه ااا خلط اار التض ااذي  ،اسا اتنادا إىل
اتفاقااا تساالي ثنائيا  ،وأبن أذربيجااان تساام ابساات دا مطاراهتااا وجماهلااا اجلااوي لغاار التساالي
االسااتثنائ ( )198وأفاااد مفوضااي األم ا املتحااد السااامي لشااؤون اللجئاان أيضاا أب ااا سااجل
الضديد م حاال اإلعاد القساري ما أذربيجاان يف عاا  ،2017الاي مشلا ملتمسان للجاوت
أعيادوا إىل بلاادا األصاالي إماا دون أن تتااا هلا فرصا تقاادم نلا رمسا للحصااول علااى وضااع
الجئ أو وقب اختاذ القرار النهائ بشانن نلابه ( )199وأعربا اللجنا املضنيا ابلضماال املهااجري
ع قلقها إزات ت ايد حاال ترحي األجان واألش ا عدُي اجلنسي وأشار جلنا القضاات
على التميي الضنصري أيض ا إىل أح ا قانوني مت م نارد األنفاال املساجلن يف املادار ما
()200
أذربيجان مع أسره
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 -61والحظا مفوضااي األما املتحااد السااامي لشااؤون اللجئاان أن احل وما منحا عااددا
قلاايلا ما األفاراد صااف الجاائ( )201وأن املرسااو الرائسا رقا  )2017(1257أنشاان آليا حلمايا
األنفااال غااري املصااحوبن الااذي يلتمسااون اللجااوت( )202وأباارز مفوضااي األم ا املتحااد السااامي
لشااؤون اللجئاان أن أذربيجااان مل تاات مللتمسا اللجااوت املنحاادري ما مجهوريا الشيشااان التابضا
للحتاد الروس إم اني الوصول إىل إجراتاهتا اخلاص ابللجوت وأ ا مل تقد أي تنيار رمسا لتلا
املمارس ( )203وعلو على ذل  ،ذكر املفوضي أن ال توجد أي إجراتا أو تشريضا إداريا
حلماي األفراد الفاري م حاال الن ا املسال  ،أو الضناف الشاام أو اإلخالل الشاديد ابلنظاا
الضااا ( )204وأفاااد الفريا الضام ا املضااي ابالحتجاااز التضسااف أبن ملتمس ا اللجااوت الااذي مل يُسا َّاو
وضضه بضد وضضوا يف مرف االحتجااز ماع املادانن الاذي قضاوا ماد عقاوبته وينتظارون عاودهت
()206
الطوعي إىل بلده األصل ( ،)205وأن مضظمه مل ي على عل حبق يف مغادر املرف
 -6عدميو اجلنسية
 -62أوص ا جلن ا القضااات علااى التميي ا الضنصااري أبن تضتمااد أذربيجااان إنااارا تش اريضي ا ياان
عل ا ااى إج ا ا اراتا التس ا ااجي والتوثي ا ا ا وإم اني ا ا ا احلص ا ااول علا ا ااى اجلنس ا ااي لألش ا ا ا ا عا ا اادُي
اجلنسي ( )207وأشار احل وم يف تقرير املتابض الاذي قدمتا إىل اللجنا إىل التادابري الاي اختاذهتا
للحااد ما حاااال انضاادا اجلنسااي ومنضهااا ،مثا الئحا  2015بشاانن حتديااد علقا األشا ا
()208
جبنسي مجهوري أذربيجان

هاء -مناطق أو أقاليم حمددة

()209

 -63أعربا هيئتااان ما هيئااا املضاهاادا عا قلقهمااا ما أن النا ا يف منطقا انغورنااو  -كااارااب
حيول دون التمتع ابحلقوق امل رس يف مضاهدا خمتلف ( )210وشجض جلن القضات على التميي
()211
الضنصري أذربيجان على التوص إىل تسوي سلمي لذل الن ا
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