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موجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة

بشأن أذربيجان*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهو موجز ورقات املعلوماات املقدما ما لادن عشاري ما اجهاات
صاااح املحاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مق ا شدك و ا ل مااوجز تقيااداً د ااد
األقحى لعدو ال لمات.

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )2والتع اااون ما ا اهللي ااات واةيحل ااات الدولي ااة حلق ااوق
()3
اإلنسان
 -2أكااد املنتااد  18أن أذربيجااان ت ت اف بواج اهتااا امللزم ا قااانووً وجااق اتماقي ا مناه ا
التعااذيق وغاامن م ا ملاارو املعامل ا أو العقوب ا القاسااي أو الالإنساااني أو املهين ا  ،ممااا أو إىل
وجااوو مناااا مافات إل ااالت املساافولم ما العقااا وغيااا سااياو القااانون ،حياث يعااد االنتهااا
الحارا إلجراءات احملاكم و ق األصول القانوني أمراً عاوايً(.)4

__________

*

ت حترر هذن الوثيق ق ل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري دألمم املت د .
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ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()5

 -3أ اوت الورق املشرتك  1أبن تعديالت عاك  2016اليت أوخلت على الدستور حظيت
دملوا ق ا ا وون أي ا ا مناقش ا ا برملاني ا ا وال ت اادقيق املقرتح ااات ،خ اام محل ا ا قم ااع اس ااتهد ت
الح ميم والناوطم واجملموعات املعارملا لتلا التعاديالت .وذكارت الورقا أي ااً وجاوو تقاارير
ع ا ا تالما ااات و ا ااابت االسا ااتمتاء ،ا ااا ذل ا ا حشا ااو صا ااناويق االق ا ارتا والتا اادليس .ومشل ا اات
التعااديالت املااذكور تعزيااز ساالطات الارئيس وإملااعاض ال اواب واملاواني الدميقراطيا  ،بطاارق منهااا
إملعاض احملاكم(.)6

جيم -تنفي ااال االلتزام ااات الدولي ااة املتعلق ااة مق ااوق اإلنس ااان ما ا مرا اااة الق ااانون ال اادو
اإلنساين الواجب التطبيق
 -1القضااي املشرتكة بني القطا ات

املساوا وعدك التمييز

()7

 -4أبارنت الورقا املشارتك  3وجااوو مفوارات علااى إلقاااء القا علااى عادو ما العاااملم
اجاانس ما املت اولم جنسااياً ما ق اال الشاارط واعتقااال امل لياام واملت اولم جنسااياً وااققهم .
وأوصاات أذربيجااان بوملااع حااد مل ا التشااهم املدعوم ا م ا ا وم ا الاايت تسااتهدض امل ليااات
وامل ليم ومزووجي امليل اجنسي ومغايري اهلوي اجنساني ومنع احتجانهم التعسمي(.)9
()8

 -5وأ او مركز املرأ والعات املعاصر دحتجاان  150ما األواصاا امل ليام واملت اولم جنساياً
باكو خااالل عمليااات املداا ا الاايت قاماات ااا الشاارط منتحااف أيلول/س ا تمر  .2017واعتُقاال
أك ُر م ثل هم ملد وصلت إىل  30يومااً( ،)10كماا عانات النسااء املت اوالت جنساياً املشاتغالت
دج اانس ما ا أعل ااى مس ااتوايت اإلس اااء ما ا جان ااق هيئ ااات إنم اااذ الق ااانون واجملتم ااع .وت ت ا ا
جراحات تغيم نو اجنس والعاال اهلرماو متاو ر أذربيجاان ،مماا حاد ك اماً ما إاتحا ارا
العمل للنساء املت والت جنسياً( .)11وأوصى املركز املذكور أبن جتري أذربيجان الت قيقاات ذات
الحل دالبتزان م طرض الشارط وامل اايقات والعناف املماار علاى امل لياات وامل ليام ومزووجاي
املياال اجنسااي ومغااايري اهلوي ا اجنساااني  ،مااع معاق ا املساافولم علااى الن ااو الواجااق ووملااع أطاار
إواري وقانوني للق ااء علاى م ال تلا املمارساات وأي ااً تطاوير نظااك قاانو وطاي ،مماا سايم
()12
األوصاا املت ولم جنسياً م تغيم أجساوهم وواثئقهم القانوني و قاً هلويتهم اجنساني .

التنمي وال يئ واألعمال التجاري وحقوق اإلنسان

()13

 -6ذكاارت منظما املساااءل بشاافن الاانم ا اااك أن معظاام القاارويم الااذي أجريات مقااابالت
معهم م مستوطنات ساجنشال وماسيف ال الث وأني يمند وأومياد دلقار ما موقاع واان ونياز
السااتصرا الغااان اواات وا ما نوعيا اهلاواء( .)14وأُعاار عا القلااق إناء عاادك إم انيا الوصااول إىل
مي ااان الش اار النظيم ا  ،وغي ااا مرا ااق الح اارض الح ا ي املالئم ا وال اال الت تي ا وتح اريف مي ااان
اجملاااري ،االً عا تلااوة الرتبا  .والحظاات املنظما أن القاارويم ساجنشااال وماساايف ال الااث
وأني يمند وأوميد أ اووا أي اً درتما غم عاو معدالت التشوهات والو يات لد املواوي
الساانوات القليل ا املاملااي ( .)15كمااا أباارنت املنظم ا إصارار الساالطات ا ومي ا علااى عاادك قانوني ا
2
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إقاما ا املن ااانل وال اال الت تيا ا دلق اار ما ا حق ااول ال اانم والغ ااان ،ودلت ااام ع اادك تو مه ااا عق ااوواً
أني يمناد وماسايف ال الاث هاي حالا سايئ ،
للمساك القائم  .وذكارت أي ااً أن املادار
حل الشتاء(.)16
وتمتقر إىل التد ئ
 -7وأوصاات منظم ا املساااءل بشاافن الاانم ا اااك أبن تاادعو أذربيجااان املقاارر ا اااا املع ا
ساافل التزامااات حقااوق اإلنسااان املتعلق ا دلتمتااع ب يئا نمن ا ونظيما وص ا ي ومسااتدام  ،واملقاارر
ا اا املع حبق كال إنساان التمتاع أبعلاى مساتو مم ا ما الحا ال دنيا والعقليا  ،حا
يقومااا بتقياايم محاي ا حقااوق اجملتمعااات الاايت تعااي دلقاار م ا مواقااع التنقيااق ع ا الاانم والغااان
الط يعااي أذربيجااان .كمااا أوصاات أبن جتااري ونار الح ا بساارع حتقيق ااً بشاافن اهل اواء واملاااء
ونوعي الرتب القر املت رر (.)17
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حق المرو ا يا وا ري واألمان على وصحه

()18

 -8أبلغت منظم الد ا ع ملا ااي العناف عا تعارض نشاطاء حقاوق اإلنساان للتعاذيق
وسااوء املعامل ا ( .)19وأوص اات املنظم ا أبن تتص ااذ أذربيجااان مجي ااع التاادابم املم ن ا للق اااء عل ااى
أعمااال التعااذيق واملعامل ا الالإنساااني الاايت يتعاارض هلااا مواطنوهااا ،وخاص ا املاادا عم ع ا حقااوق
اإلنسان وأع اء اجماعات الديني (.)20
 -9وأكدت هيوم رايتس ووت على أنه دلرغم م ق ول أذربيجان للعديد ما التوصايات
املن ق ع االستعراض الادوري الشاامل "الختااذ مجياع التادابم الالنما للق ااء علاى ساوء املعاملا
والتعا ااذيق أثنا اااء االحتجا ااان" و"ل ا اامان إج ا اراء حتقيقا ااات عال ا ا مجيا ااع االوعا اااءات املتعلق ا ا
دلتعذيق" ،يستمر التعذيق وسوء املعامل مع إ الت املرت م م العقا .
 -10وأو ااارت منظم ا هي ااوم راي ااتس ووت ا  ،عل ااى س ا يل امل ااال ،إىل أن ااه ك ااانون ال ااا /
نو مر/تشاري ال اا  2015ورواران،
يناير  ،2017عند حماكم م ألقي عليهم القا
أوىل  17رج االً دوع اااءات ج اادير دلتح ااديق بش اافن س ااوء املعاملا ا خ ااالل االحتج ااان م ا أج اال
اإلكران على اإلوالء دالعرتا ات والشاهاوات ملاد اخخاري  .واوعاى هافالء الرجاال أن ملا اطاً
مقاار وحااد اجرمي ا املنظم ا التابع ا لااونار الداخلي ا وملااعوا أكياس ااً علااى رؤوسااهم وقياادوا أيااديهم
وملربوهم دهلراوات ،ا ذل على أع ائهم التناسلي وعلى قيعان أقدامهم .كماا قاال الا ع
إن املسفولم استصدموا الحاعق دلحادمات ال هردئيا  ،وهادووا دغتحاا نوجااهتم أو أخاواهتم.
ونع اام الرج ااال أي ااً أن الش اارط قام اات ب اار م وركله اام س اايار و اارط عن ااد االحتج ااان .وق ااد
أكدت منظم هيوم رايتس ووت أن السلطات ت حتقق بمعالي تل االوعاءات(.)21
 -11وأوصت هيوم رايتس ووت أذربيجان هذا الحدو إبجراء حتقيق وامل بشفن مجيع
اوعااءات تعاذيق احملتجازي وساوء معااملتهم وحماسا اجناا ؛ ودإلوالء ب ياان علاى أعلاى مساتو
يدي التعذيق وسوء املعامل (.)22
 -12وذكاار املنتااد  18ﺃﻥ التعااذيق مي ا أن مييااز مداا ا أي وااصمي ميااار حري ا الاادي
واملعتقد .على س يل امل ال ،خالل املداا اليت أجريت س تمر/أيلول  2013ملنزل عائل ما
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وهوو يهون ،اقت مت الشرط منزهلم وصاورت كت اً ،ا
ط ي ومالي (.)23

ذل أوجيل وصحي ونقوواً وواثئاق

 -13وأوااار ممااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان إىل وجااوو أ ا عاااك م ا القمااع أذربيجااان
ميااار ملااد م ا يعاارون ع ا معارملااتهم أو انتقاااوهم للساالطات ،ااا ذل ا املاادا عم ع ا حقااوق
اإلنس ااان وحم ااامييهم والح ا ميم وامل اادونم وغ اامهم م ا النش ااطاء م ااع التش ااديد عل ااى أن االنتق ااك م ا
اجملتمع املد يزيد أك ر فك ر م صعوب عمل م ت ه على ق ااي حقوق اإلنسان أذربيجان(.)24

إقام العدل ،ا ذل مسفل اإل الت م العقا  ،وسياو القانون

()25

 -14أبلا ا معه ااد حق ااوق اإلنس ااان الت ااابع لنقابا ا احمل ااامم الدوليا ا أن ع اادو احمل ااامم امل اافهلم
م اانصم بح ااور مقلق ا ا ( )26وأن رابط ا ا احمل ااامم األذربيجاني ا ا تمتق اار إىل االس ااتقاللي ( .)27كم ااا
أو ااارت الورقا ا املش اارتك  3إىل أن م ااايق احمل ااامم املس ااتقلم وإخ اااعهم للعق ااودت التفوي يا ا
مدعا للقلق الشاديد .واساتُصدمت التهديادات دلشاطق أو دلتعلياق املفقات للع اوي ما أجال
ث احملامم ع التعامل مع الق ااي ا ساس سياسياً وع تقدمي الطعون(.)28
 -15وأ اوت جن ا قوقيم الدولي عاو نقاب احملامم م ملعف مفسساي خطام وب وهناا
ال تعم اال كمفسسا ا ذاتيا ا ا اام( .)29وأوص اات ب اارور احا ارتاك مجي ااع مفسس ااات الدولا ا ومجي ااع
الساالطات العاما السااتقاللي احملااامم ووورهاام( .)30كمااا أوصاات أبن تتصااذ الساالطات ا وميا ،
دلتعاااون والتشاااور مااع نقابا احملااامم ومااع احملااامم أنمسااهم ،خطاوات ل اامان محايا احملااامم ما
التصويااف أو إعاق ا عملهاام أو امل ااايق أو الت ادخل غاام الالئااق عملهاام( .)31وأاثرت منظم ا
احملامم م أجل احملامم تاوض م هذا الق يل وقدمت أم ل روي للم ايقات وإعماء احملامم
م الق ااي والشرو اإلجراءات اجنائي ملدهم( .)32كما الحظ معهد حقوق اإلنسان التاابع
لنقاب ا احملااامم الدولي ا حاااالت التشااطيق عل اى ع ااوي حماااميي حقااوق اإلنسااان م ا ق اال نقاب ا
احملامم أذربيجان(.)33
 -16وأوصاات جمموع ا وول م ا ا المساااو التابع ا جمللااس أورود ب اارور توملااي أهااداض
صا ااون وتعزيا ااز االسا ااتقالل الق ا ااائي والي ا ا اجمللا ااس الق ا ااائي القا ااانو  ،وتعزيا ااز وور السا االط
الق ائي اجمللس الق ائي القانو  ،وال سيما م خالل التنحيمي علاى جعال نحاف أع اائه
م الق ا املنتص م أو املعينم م اور م ق ل أقراهنم ،وملمان انتصا رئايس اجمللاس الق اائي
القانو م بم أع ائه م الق ا (.)34

ا رايت األساسي وا ق املشارك

ا يا العام وا يا السياسي

()35

 -17أوار الت الف الدوم للد ا ع ا ري إىل أن ا ري الديني ال ُحترتك إىل أقحى حاد
املمارسا العمليا  ،وهااي حااق اإلنسااان إ هااار وينااه الااذي يقت اايه القااانون الاادوم ،والااذي هااو
مقيااد دلقواع ااد الاايت حتظ اار قاادر أي مجاع ا ويني ا عل ااى الت شاام واعتن اااق وي ا جدي ااد ،ودلقي ااوو
املمرومل على بع اجماعات الديني "غم التقليدي " يما يتعلق دلتسجيل والعمل حبري (.)36
 -18والحظ املركز األورويب للقانون والعدال أن ا وم تمرض قياوواً لقماع حقاوق مواطنيهاا
املنتمم إىل األقليات حري الدي ( .)37وأوار أي اً إىل أن اللجنا ا وميا املعنيا دلعمال ماع
املنظمااات الديني ا ناوت م ا س اايطرهتا عل ااى اجماع ااات الديني ا  ،م ااع اارض ا ظ اار عل ااى وس ااائل
4
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اإلع ااالك واملنش ااورات ونش اار املعلوم ااات والت ش اام( .)38وق ااد أ اااو ك اال ما ا املرك ااز األورويب للق ااانون
والعدالا ا ومنظما ا ا ريا ا اخن والت ااالف ال اادوم لل ااد ا عا ا ا ريا ا أبن اجملموع ااات الدينيا ا
أذربيجااان مطال ا دلتسااجيل لااد ا وم ا م ا خااالل عملي ا معقااد وواااق ( ،)39وك اماً مااا ي اتم
ر التسجيل أو انتظار معاج الطلق وقدمت أم ل هذا الحدو(.)40
 -19وأبل املنتد  18ع حاالت التعذيق ملمارسا الادي وانتهاكاات أخار  ،اا ذلا
إغالق املساجد السني ( .)41وأعربت منظما ا ريا اخن عا تااوض مماثلا ( .)42وأواار املنتاد 18
إىل أنه  1نذار/مار  ،2016أص قانون املصالمات اإلواري اجديد يت ام عقوبا ترحيال
األجانااق الااذي يقومااون إبرسااال أ اراو إىل ا ااار م ا أجاال تلقااي التعلاايم الاادي وون إذن وبيااع
املفلم ااات واملا اواو الدينيا ا املق ولا ا ما ا الدولا ا بعي ااداً عا ا األم اااك ال اايت ختحح ااها الدولا ا ل يعه ااا
يها( .)43وقد تلت تل التغيمات القانون اإلواري تغيمات أوخلات علاى قاانون العقاودت
ويساامر/كانون األول  2015تسااتهدض ما يتزعمااون الشااعائر الدينيا اإلسااالمي بعااد ححااوهلم
ا ار (.)44
على التعليم الدي
 -20وأوارت الورق املشرتك  1إىل ممارس ﺃﺫﺭبيجاﻥ املتم ل استهداض األصوات املنتقد
أو املعارمل واالعتقاالت ذات الدوا ع السياسي على أسا االهتامات ال اذب واالحتجان لمارت
طويل ا ق اال احملاكم ا واألح اااك دلسااج  .وأباارنت وجااوو موجااات م ا االعتقاااالت واالعتقاااالت
()45
التعسمي ق ل األحداة اهلام وخاالل المارتات القري ا منهاا  .وقادمت الورقا املشارتك  1أي ااً
قائم أب اراو ينتماون إىل املعارملا السياساي اعتُقلاوا بشا ل تعسامي أو احتُجازوا باتهم ذات ووا اع
سياسااي ( .)46وقااد ساالطت الورق ا املشاارتك  2والش اراك الدولي ا قااوق اإلنسااان وهيااوم رايااتس
ووت ا ومنظم ا ا ري ا اخن ال ااوء ،مجل ا أمااور ،علااى ق ااي إيلغااار ماماااووض ،نعاايم ا رك ا
ال ديل ا اجمهوري ا  ،الااذي اال ره ا االعتقااال( .)47وأوااارت الورق ا املشاارتك  2أي ااً إىل موج ا
اعتقال األصوات املعارمل ق ل االستمتاء على الدستور لعاك .)48(2016
 -21وأ اااوت هي ااوم راي ااتس ووت ا ومنظم ا ا ريا ا اخن أبن ااه ع ااامي  2015و،2016
أ رجت السلطات ع  17مدا عاً ع حقوق اإلنساان وعا صا ميم ونشاطاء سياسايم ،ل ا
ت تُلا إواوهتاام( .)49والحظاات الورقا املشاارتك  1أناه غال ااً مااا ت ي ا بوسااع السااجناء السياساايم
املمر عنهم العوو إىل أعماهلم وأنشطتهم السياسي السابق  .وت تُل إواوت العديد منهم ،و لوا
ره املراق ا  ،ويواجهاون حظار السامر ،وامل اايق دساتمرار( .)50وقاد وعات الورقا املشارتك  1إىل
اإل را الموري وغم املشروط ع مجيع األوصاا احملتجزي تعسماً بس ق ممارستهم قوقهم
حري التع م ،الً ع وقف اعتقال واحتجان األ راو تعسماً ألس ا سياسي (.)51
 -22وقاادمت الورق ا املشاارتك  1قائم ا دلق ااااي المروي ا للح ا ميم واملاادونم الااذي واجه اوا
املااوت والرتهيااق والتهديااد ،حاام أ لاات املرت ااون ما العقااا  .وأوصاات أبن تتصااذ أذربيجااان
تاادابم ل اامان سااالم الحا ميم ،ااا يتماوااى مااع ق ارار جملااس حقااوق اإلنسااان  ،2/33ااا
ذل م خالل إوان العنف املماار علاى الحا ميم وملامان إجاراء حتقياق ساريع ونزياه وواامل
تلا ا ااالت ،ما بام أمااور أخار ( .)52وقادمت الورقا املشارتك  2والشاراك الدوليا قااوق
اإلنسااان وهيااوم رايااتس ووت ا قائم ا الح ا ميم الااذي اسااتُهد وا بش ا ل خاااا ،ااا ذل ا
حاااالت االعتقااال و اارض العقااودت( .)53وذكاارت منظم ا ا ري ا اخن أن أذربيجااان ر عاات ا ااد
األقحااى ملااد السااج وجااق القااانون اإلواري ،وهااي اخن تعاااول ا ااد األود ملااد االحتجااان
وجق قانون العقودت(.)54
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 -23وأوارت الورق املشرتك  1إىل أن السالطات هتايم علاى املشاهد اإلعالماي لل لاد ما خاالل
اارض الل اوائ أو املل ي ا امل اواار أو املراق ا االقتحاااوي غاام امل اواار  ،وأن العديااد م ا وسااائ اإلعااالك
املسااتقل أُجاارت علااى اإلغااالق أو الرحياال إىل بلااد نخاار ،ومااا نال ما يعملااون واخاال ال لااد خاملااعم
مل اادااات الش اارط  ،وال ااغوط املاليا ا  ،ومقامل ااا الح ا ميم واحمل اارري ب ااتهم ذات ووا ااع سياس ااي (.)55
وقاادمت الورقا املشاارتك  ،1والش اراك الدوليا قااوق اإلنسااان ،وهيااوم رايااتس ووتا ومنظما ا ري ا
اخن قائم بوسائ اإلعالك اليت أغلقت دلقو أو استهد ت م ق ل السلطات(.)56
 -24والحظا اات الورق ا ا املشا اارتك  1أن تعا ااديالت عا اااك  2017الا اايت أجريا اات علا ااى قا ااانو
"املعلومااات وا وس ا ومحايا املعلومااات" ﻭ"االتحاااالت" وسااعت نطاااق الساايطر ا وميا علااى
وس ااائ اإلع ااالك اإلل رتونيا ا ( .)57وأ اااوت حبظ اار الوص ااول إىل ع اادو ما ا املواق ااع اجدي ااد عل ااى
اإلنرتناات الاايت تت اام حمتااو ينتقااد ا وما أذربيجااان وون إبااالو امل اايمم أو مااال ي تلا
الوسائ مقدماً( .)58وأوصت الورق املشرتك  1ب رور إصالح القوانم إلنال اإلوار إىل ا ظار
على احملتو  ،اليت ال متت ل لقاانون حقاوق اإلنساان الادوم ا ااا حبريا التع ام ،وملامان حجاق
متام ااا م ااع اهل اادض
املواق ااع ق ا بن اااءً عل ااى أم اار مس ااتقل ص اااور ع ا احمل م ا وأن ت ااون متناس ا ً
املتااوخى .كمااا أوصاات بعاادك جتاارمي التشااهم بش ا ل كاماال ،ااا ذل ا م ا خااالل إلغاااء اارض
جزاءات مشدو على أو ال التشاهم علاى اإلنرتنات وإلغااء املاواو  148و 1-148و1-323
و 1-1-323م قانون العقودت(.)59
 -25وأوااارت الورق ا املش اارتك  1وهيااوم راي ااتس ووت ا إىل التعااديالت ال اايت أوخل اات عل ااى
امل اااوتم  148و 323م ا ا الق ااانون اجن ااائي ،وال اايت ت اامنت جرمي ا ا جدي ااد ه ااي "الق ااذض أو
اإلهان " م خالل "أمساء أو معلومات أو حسادت مزيم للمستصدمم" ،دإلملا إىل تشديد
اج ازاءات علااى "تشااويه مسع ا أو إهان ا واارض وكرام ا " رئاايس أذربيجااان إذا ارت اات اجرمي ا علااى
اإلنرتناات .وت تتصااذ ا وما أي إجاراء بشاافن اقرتاحهااا لعاااك  2011الرامااي إىل حااذض التشااهم
م ا قائم ا اج ارائم ،وهااو عا قال يُعاقااق عليااه حالي ااً دلسااج ملااد تحاال إىل ثااالة ساانوات(.)60
وأوصى م تاق املفسساات الدميقراطيا وحقاوق اإلنساان التاابع ملنظما األما والتعااون أورود،
هذا الحدو ،ا يلي :ين غي النظر إلغاء األح اك اجنائي املتعلق دلتشهم مع اإلبقاء على
اج ازاءات املدني ا الرامي ا السااتعاو الساامع املت اارر باادالً م ا تعااوي امل ادعي أو معاق ا املاادعى
متاماا مااع ال ارر المعلااي املتسا ق يااه ،وأن
علياه ،وين غاي أي ااً أن ت اون تلا اجازاءات متناسا ً
مين القانون األولوي للتعوي ات غم املالي (.)61
 -26والحظاات كاال م ا الش اراك الدولي ا قااوق اإلنسااان والورق ا املشاارتك  1تعااديلي 2013
و 2014لقانون  2011املتعلق دملنظمات غام ا وميا (اجمعياات والحاناويق العاما ) ،مماا مان
لل وم ا س االط تقديري ا واس ااع النط اااق اال املنظم ااات غ اام ا ومي ا  ،و اارض اج ازاءات املاليا ا
عليها ،وقاك بتجميد أصوهلا بسا ق تالمتهاا للاوائ اإلواريا  ،وأغلاق ال غارات القليلا املت قيا لتشاغيل
املنظم ااات غا اام املسا ااجل واملس ااتقل واألجن ي ا ا ( .)62وأوا ااارت الورق ا ا املشا اارتك  1إىل أن تعا ااديالت
عاك  2014وملعت للمنظمات غم ا ومي نظاك تارخيمي حب ام األمار الواقاع ،مماا مان ا وما
س االط تقديري ا واس ااع النط اااق ل ار تس ااجيل امل ان أو أتخ اامن بش ا ل تعس اامي ،كم ااا ص ااعق عل ااى
ال ياوت األجن ي تقدمي من للمنظمات غم ا ومي احملليا إذ طلاق منهاا عقاد اتمااق ماع الاونارات
ا ومي ( .)63وقد أاثرت الورقتان املشرتكتان  2و 3وهيوم رايتس ووت تاوض مماثل (.)64
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 -27وأوارت الورق املشرتك  1أي اً إىل أن الرئيس وقع املرسوك املتعلق إبصدار قانون بشافن
ت سي تسجيل املن األجن يا أذربيجاان ،اعت ااراً ما  1كاانون ال ا /ينااير  ،2017والاذي ت
يتناول املتطل ات القانوني املمرومل على املنظمات غم ا ومي لتسجيل املن  ،وت يغم السالط
التقديري الواسع النطااق املمنوحا للسالطات لار تساجيل املان بشا ل تعسامي( .)65وأوصات
الورق املشرتك  1أبن تقاوك أذربيجاان إبصاالح مجياع القاوانم الايت حتاد ما ا اق حريا ت اوي
اجمعيااات ،وال ساايما قااانون عاااك  2011ا اااا دملنظمااات غاام ا ومي ا وتعااديالت 2013
و ،2014ومالءمتها مع القانون الدوم قوق اإلنسان(.)66
 -28و يم ااا يتعل ااق د ااق حريا ا التجم ااع ،الحظ اات الورقا ا املش اارتك  1أنا اه  14أاير/
مااايو  ،2013واادوت التعااديالت املدخل ا علااى قااانون املصالمااات اإلواري ا العقااودت املمرومل ا
علاى "تنظاايم وعقااد وح اور جتمااع غاام محاارح باه" ل ااي تحا هاي السااج ملااد  60يومااً(.)67
وأاثرت ﺍلوﺭق ﺍملشترك  2ت ا اااوض م ا ا ا ه ا ااذا الق ي ا اال( .)68كم ا ااا الحظ ا اات ﺍلوﺭق ﺍملشترك 1
والشراك الدولي قوق اإلنسان أن الشرط استصدمت القو غم القانوني وغام املتناسا لتمرياق
االحتجاجات ،واعتُقال املشااركون التجمعاات السالمي تعساماً .وقادما أم لا علاى اعتقااالت ما
أجل املشارك االحتجاجات غم املحرح ا( .)69وأبلغت منظم ا ري اخن عا احتجاان 185
وصح ااً بس ا ق مش اااركتهم جتم ااع مل ااد االس ااتمتاء عل ااى التع ااديالت الدس ااتوري ( .)70ﻭﺃﻭصت
ﺍلوﺭق ﺍملشترك  1بفﻥ تق ااوك أذربيج ااان إبص ااالح و ااامل للق ااانون الح اااور ع اااك  2008بش اافن
التجمع السلمي ( صيغته املعدل ) وتعديالت عااك  2013علاى قاانون املصالماات اإلواريا  ،اا
ذلا ما خااالل إنالا العقااودت املمروملا علااى "التجمعاات غاام املحاارح اا" ،وإلغاااء ا ظاار
الشااامل املمااروض علااى التجمعااات مركااز دكااو ،وملاامان أن ت ااون أي قيااوو ممرومل ا عل ااى
أسا املوقع ملروري ومتناس (.)71
 -29والحظ م تق املفسسات الدميقراطي وحقوق اإلنسان التابع ملنظم األما والتعااون
أورود أن االنتصااادت الريسااي الاايت أُجرياات  9تش اري األول/أكتااوبر  2013قوملااتها القيااوو
املمرومل ا علااى حري ا التع اام والتجمااع وت ااوي اجمعيااات ،الاايت حالاات وون وجااوو منا س ا باام
املرو ا م علااى قاادك املساااوا  .وأوااار أي ااً إىل اسااتمرار االوعاااءات املتعلق ا برتهيااق املرو ا م
والناخ م وتقييد ال يئ اإلعالمي (.)72

حظر مجيع أو ال الرق

()73

 -30أوصاات اتماقيا جملااس أورود بشاافن م ا ا االجتااار دل شاار أبن تتصااذ أذربيجااان مزيااداً
م ا اإلج اراءات ،وال ساايما اجملاااالت التالي ا  :تعزيااز اإلج اراءات الرامي ا ملنااع وم ا ا االجتااار
بغاارض االسااتغالل العماال ،وخباصا القطاعااات املعرملا للصطاار م اال ال ناااء والزراعا والعماال
املناازم؛ تطااوير جان ااق الوقاي ا م ا خ ااالل اختاااذ تاادابم اجتماعي ا واقتحاااوي لحااا اجملموع ااات
املعرمل ا لالجت ااار دل ش اار ،ومل اامان تس ااجيل مجي ااع األو ااصاا ،ااال ع ا ت ااي الطل ااق عل ااى
ا دمات املقدم م األوصاا املتاجر م؛ نايو حتسم ال شف ع مل ااي االجتار ،وخباص
م خالل تعزيز مشارك املنظمات غم ا ومي املتصححا وغمهاا ما اجهاات الماعلا العاملا
ا طوط األمامي حتديد هوي ال ا ااي ،وحتسام ال شاف عا ملا ااي االجتاار صاموض
األطمال واملهاجري غم النظاميم؛ تعزيز اجهوو الرامي لتقدمي املساعد ل ااي االجتار وتسهيل
إعااو إومااجهم اجملتمااع ،اا ذلا ما خااالل أتمام التموياال لتادابم املساااعد الايت تقاادمها
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املنظمااات غاام ا وميا ؛ اعتماااو تاادابم أخاار لتسااهيل ححااول ال ا ااي علااى التعااوي ؛ نايو
حتسم معارض ووعي احملققم واملدعم العامم والق ا بشفن االجتار دل شار وحقاوق ال ا ااي،
اادض مل اامان الت قي ااق ق ااااي االجتااار دل ش اار وحماكمته ااا عل ااى وجااه الس اارع وبمعالي ا  ،مم ااا
سا ايفوي إىل اارض جا ازاءات متناسا ا وراوعا ا ؛ واالس ااتماو ال املا ا ما ا الت اادابم املتاحا ا مايا ا
مل ااي ووهوو االجتار واملنظمات غم ا ومي اليت تدعم ال ااي ل مان محايتهم ال ا ي ما
االنتقاك والتصويف احملتملم(.)74

ا ق ا حوصي وا يا األسري

()75

 -31الحظ مركز النساء والعات ا ديث أن برومج تنظيم األسر كاان نشاطاً جماال الدعايا
مل ااد ال اازوا امل اار وال اازوا ب اام األق ااار املق ا اربم وغ اام ذل ا ا م ا ا ا ح ااائمي املمي ااز للومل ااع
ال لد .كما سل ال وء على املش ل ا طم املتم ل عادك تاوانن املعادالت بام
الدميوغرا
()76
اجنسم الذي لوحظ على نطاق واسع مناطق أذربيجان .
 -32وأوااار مركااز النساااء والعااات ا ااديث أي ااً إىل أن القيااوو القائم ا علااى نااو اجاانس مت اال
إح ااد الق ااااي الرئيس ااي جم ااال ا ق ااوق اجنس ااي واإلجنابي ا ل اال م ا امل ارأ والرج اال .وحيظ ااى
الرجال بقيم أكر م قيما النسااء اجملتماع ألن االنتمااء العرقاي واسام العائلا ميان ما طارض
الرجال .وقد قررت أسر عديد إجهاض األجن األن وي (.)77
 -33وو قا ااً ملرك ااز النس اااء والع ااات ا ااديث ،يع ااي معظ اام امل لي ااات وامل لي اام ومزووج ااي املي اال
اجنسااي ومغااايري اهلوي ا اجنساااني مااع أساارهم بس ا ق ال ااغ األسااري واملعااايم االجتماعي ا الاايت
ار عاادو قلياال جااداً م ا امل ليااات وامل لي ام
ين غااي أن يعيشااها الطماال مااع أس ارته ح ا الاازوا  .وُُيا ُ
ومزووجي امليل اجنسي ومغايري اهلوي اجنساني أسرهم يوهلم اجنساي أو هاويتهم اجنساي خو ااً
م أن يتم الترؤ منهم أو تزوجيهم قسراً(.)78
 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

ا ق العمل و

روض عمل عاول ومرملي

()79

 -34خلحت اللجن األوروبي لل قوق االجتماعي عاك  2016إىل أن املمارسا ا ار لل اق
تشا يل نقااادت عمالي ا ليساات م امون الشااركات املتعاادو اجنساايات؛ وال يااو ر تعااوي
كااض ومتناسااق عا ال ارر الااذي يتعاارض لاه العاماال ما جاراء التمييااز الااذي يتعارض لااه بسا ق
ان اامامه إىل نقاب ا ؛ نو علااى ذل ا أن املحااا االجتماعي ا واالقتحاااوي أل اراو الشاارط ال حتظااى
حبماي املنظمات املهني أو نقادت العمال(.)80
 -35وخلح اات اللجنا ا األوروبيا ا لل ق ااوق االجتماعيا ا ع اااك  2016إىل م ااا يل ااي :خ اادمات
التو يف العام ال تعمل بمعالي ؛ ت ينمي القانون على تغيم اجه اليت يقع عليها عقء اإلث ات
ق ااااي التمييااز باام اجنساام؛ ال يُساام للم ارأ دلعماال مجيااع املها  ،ممااا يشا ل متيياازاً علااى
أسا اجنس؛ وجوو جو األجور غم معدل بم اجنسم وي دو أهنا عالي جداً(.)81
 -36وأو ا ااار مرك ا ااز املا ا ارأ و الع ا ااات ا ا ااديث إىل الدراس ا ااات االستقح ا ااائي ال ا اايت أ ه ا اارت أن
ح اوام  30املائ ا م ا النساااء تعرمل ا للت اارا اجنسااي العماال والتحااور السااائد اجملتمااع
الذي يعتر أنه ين غاي للمارأ أن تغااور عملهاا إذا تعرملات للت ارا اجنساي ما صااحق عملهاا
أو م نميل العمل(.)82
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 -37والحظت اللجن األوروبي ملناه العنحري والتعحاق أن العمالا غام النظاميا منتشار
على نطاق واسع أذربيجان .مي عاك  ،2014حدوت السالطات حاوام  37 420مهااجراً
وملااع غاام نظااامي .وأوصاات الساالطات بت يااف جهووهااا ل اامان أن يعلا أص ا ا العماال
ع مجيع العمال املهاجري ويقوموا إبنال العق ات اليت حتول وون تسجيل العمال املهاجري (.)83

ا ق ال مان االجتماعي
 -38خلحا اات اللجن ا ا األوروبي ا ا لل قا ااوق االجتماعي ا ا عا اااك  2016إىل أن ا حا ااول علا ااى
ا دمات االجتماعي م جانق مواط الدول األطراض األخار ُي اع لشارط ق ااء ارت إقاما
طويل جداً(.)84

ا ق مستو معيشي الئق

()85

 -39أع اار مم ااوض جمل ااس أورود ق ااوق اإلنس ااان عا ا قلق ااه إناء التمت ااع المعل ااي د ااق
املل ي ا سااياق التجديااد ا ااري العاااك اجاااري دكااو .ووعااا الساالطات إىل ملاامان تنميااذ
مجيااع عمليااات املحاااور واهلاادك األخاار بطريق ا مشااروع ووااما  .وواادو أي ااً علااى أنااه ين غااي
للسالطات تاو م التعوي ااات دلقيما الساوقي العاولا وإاتحا الوصاول إىل وساايل انتحااض وطنيا
عال مل يرغ ون االعرتاض على القرارات الحاور ملد ممتل اهتم(.)86

ا ق الح

()87

 -40خلحا اات اللجن ا ا األوروبي ا ا لل قا ااوق االجتماعي ا ا عاﻡ  2016ﺇىل ﺃﻥ ﺍلتدﺍبم املتصا ااذ
لل ااد م ا و يااات الرملااع واألمهااات غاام كا ي ا  ،وأن نمقااات الرعاي ا الح ا ي العام ا منصم ا
جااداً .كمااا خلح ات إىل أن القااانون ال حيظاار بيااع واسااتصداك األس سااتو  ،وأن التاادابم املناس ا
ت تتصذ ملنع وقو ا واوة(.)88
 -41وأوااار مركااز النساااء والعااات ا ااديث إىل أن ارتمااا معاادل و يااات األمهااات والرملااع
أذربيجان مرت أساساً ب الث عوامل ،هي  )1اخنماض مستو الوعي واملعر ا دلحا اإلجنابيا
للمارأ  ،رغاام أن الدول ا ت ااذل جهااوواً لتغياام هااذا الوملااع؛ و )2اخنماااض مسااتو أتهياال األط اااء،
ولو أن املرا ق ا ومي تو ر رعاي جماني للنساء ا وامال؛ و )3انتشاار المقار بام السا ان ،رغام
كون األسر لت توم اهتماماً خاصاً بتو م التغذي املناس للنساء ا وامل(.)89
 -42و يمااا يتعلااق دلح ا اجنسااي واإلجنابي ا  ،أ اااو مركااز النساااء والعااات ا ااديث أبن غال ي ا
الس ا ان ال يتمتع ااون بع ااد حبقه اام ال ام اال الح ا اجنس ااي  ،و اا ي م ااي م ا ال ااوعي واملعر ا
دلق ااي الح ي بوجه عاك والق اااي اجنساي بوجاه خااا( .)90وأ ااو أبن اإلجهااض االنتقاائي،
أي إجهاض الطمل ألنه أن ى ،هو اب مش ل عويح أذربيجان(.)91
 -43وذكاار مركااز النساااء والعااات ا ااديث أن االخت ااار القسااري لماامو نقاامي املناع ا ال شاري
الذي تنمذن هيئات إنماذ القانون كاان واائعاً صاموض المئاات السا اني الرئيساي املحااب م ال
العااامالت جمااال اجاانس ،ومسااتصدمي املصاادرات ع ا طريااق ا ق ا  ،والرجااال الااذي ميارسااون
اجنس مع الرجال .وأوصت أبن تتصذ أذربيجان تدابم م أجل :وقف االخت ارات القسري الايت
تستهدض المئات الس اني الرئيسي املحاب بممو نقمي املناع ال شاري /اإليدن؛ إجاراء محاالت
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عام إلذكاء الوعي دلوقاي م مو نقمي املناع ال شري واالخت اارات الايت تساتهدض المئاات
املحاااب  ،وال ساايما املهاااجري والش ا ا والعاااملم جمااال اجاانس ومسااتصدمي املصاادرات ع ا
طريق ا ق ؛ وملمان العال اجملا لألوصاا املحابم بممو نقمي املناع ال شري (.)92

ا ق التعليم

()93

 -44أوااار مركااز النساااء والعااات ا ااديث إىل أن األساار حاادت م ا وصااول بناهت اا إىل التعلاايم م ا
أجل محاي "ورض العائل " م خالل عدك السماح هل بولو اجامعات الواقع مدن أخر (.)94
 -45وأب اارن مرك ااز النس اااء والع ااات ا ااديث أي ا ااً أن ال ن ااات يغ اااورن املدرسا ا ال اام ما ا
األحيااان باام سا  13و 14عامااً ،ل ا املادار عاااو مااا تلتاازك الحاامت بشاافن هااذا املوملااو .
وعاادو تيااات ال اواحي الالئااي يقاادم طلااق االلت اااق دلتعلاايم العااام قلياال و قااً لصححاااءات.
أما املدن ال م  ،ال تواجه المتيات عاو مشاكل الوصول إىل التعليم العاام؛ وماع ذلا ،
كاناات تسااوو صااور أطي ا بشاافن الاادبلومات الاايت حتحاال عليهااا المتيااات ،إذ يعتقااد أهنااا "مه اور"
وليست وبلومات(.)95
اال اإلط ااار الق ااانو
 -46وأب اارنت املمومل ااي األوروبيا ا ملناه ا ا العنحا اري والتعح ااق أن ااه
اجدي ااد ألذربيج ااانُ ،ح اادو ح ااق ك اام ما ا األجان ااق التعل اايم ما ا خ ااالل ا ح اامي و وج ااق
االتماقات اليت أبرمتها املفسسات التعليمي (املاو  1-44م قانون التعليم)(.)96
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة

النساء

()97

 -47ﺃ اﺩﺕ الورق ا ا املش ا اارتك  3بفنه لغاي ﺃيلوﻝ/س تمر  ،2017ت تت ا ااو ر أي خط ا ا عم ا اال
وطني ا بشاافن تنميااذ قااانون العنااف املناازم ،الااذي اعتُمااد ن /أغسااطس  2010دلنظاار للعاادو
املتزايد م جارائم قتال النسااء ،أغلاق األحياان م طارض ﺃﺯﻭﺍجه ﺃﻭ ﺃﺯﻭﺍجه الساابقم أو
قُروئه ( .)98كما أوارت الورق املشرتك  3إىل عادك اختااذ الدولا إجاراءات لتقادمي حلاول للنسااء
مل ا ااي العنااف املناازم وعاادك حماكم ا مرت يااه( .)99وقااد الحااظ املاادا عون ع ا حقااوق اإلنسااان
األول ا املروي ا الاايت تشاام إىل أن العنااف املناازم أساامر عا العديااد ما جارائم القتاال وعا مااا ي اادو
انت اراً ،ول التقارير اإلححائي ع القتل واالنت ار ت تحنف بنااء علاى عوامال ما ق يال ناو
اجنس أو ما إذا كان ال ي قد تعرض للعنف املنزم(.)100
 -48وأو ااارت منظما ا امل اادا عم عا ا حق ااوق اإلنس ااان إىل أن العن ااف األس ااري ك ااان س ااائداً
أذربيجااان إذ بلغاات نس ا النساااء الالئااي تعرمل ا للعنااف املناازم  43املائ ا ( ،)101حاام أوااار
مركز النساء والعات ا ديث إىل نس أعلى م ذل ( .)102كما تسوو صور أطيا مفذيا بشافن وور
املارأ التقلياادي األساار واجملتماع )103( ،علااى الاارغم ما حتسا الوملااع وايئا مااا ،كمااا أناه مااا نالات
لااد الشاارط تحااورات خاطئا مماوهااا أن ق ااااي العنااف املناازم جيااق أن ت قااى واخاال املناانل(.)104
وتوصااي منظما املاادا عم عا حقااوق اإلنسااان أبن ت ااف أذربيجااان جهووهااا الراميا لتعزيااز ومحايا
حقااوق امل ارأ وم ا ا العنااف املناازم ،وتعزيااز املساااوا باام اجنساام( .)105ويوص اى خباص ا بتنميااذ
الق اوانم ،واعتماااو تاادابم ل اامان اإلصااالحات املتعلق ا دلعنااف اجنسااا  ،والنظاار وملااع خط ا
عمل وطني لتعزيز حقوق املرأ (.)106
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 -49وأوصاى مركااز النساااء والعااات ا ااديث أبن تقااوك الساالطات بتقياايم حالا الت اارا اجنسااي
اجملتمع واختاذ تدابم لتنميذ أح اك التشريعات القائم (.)107
 -50وأ او مركز النساء والعات ا ديث أبنه حاالت االغتحا  ،عاو ما حتااول العاائالت
تغطي ا مااا حاادة ،وإذا كاناات ال ا ي عانب ا  ،قااد تااو ر هلااا إم اني ا الاازوا م ا اجااا  .وكااان
ومهاام( .)108وأوص اى املركااز أبن جتع ال أذربيج ااان
اإلبااالو ع ا االغتحااا اب ا مسااعى طوياال ُ
االغتحااا الزوجااي مشااموالً التشاريع القااائم وأن تر ااع مسااتو الااوعي العاااك ساافل املوا قا
العالقاات اجنسااي  ،وأي ااً أن تقااوك دساتصداك اخليااات املناسا لتم اام النسااء ما اإلبااالو عا
حاالت االغتحا (.)109

األطمال

()110

 -51خلحاات اللجن ا األوروبي ا لل قااوق االجتماعي ا عاااك  2016إىل أن األطمااال الااذي
تارتاوح أعمااارهم باام  16و 18عامااً قاد ي ونااون مساافولم جنائيااً عا ال غاااء؛ وأن األطمااال غاام
حمميم م إساء استصداك تقنيات املعلومات؛ وأن مجيع أوا ال العقوبا ال دنيا غام حمظاور
املنانل و املفسسات(.)111
 -52وخلحت اللجن األوروبي لل قوق االجتماعي عااك  2016أي ااً إىل أناه ال ت ام
لألطمااال الااذي مااا نال اوا ُي ااعون للتعلاايم اإللزامااي اارت اس ارتاح علااى األقاال ملااد أس ا وعم وون
انقطا خالل العطل الحيمي (.)112
 -53وأ ا اااوت امل ا اااور العاملي ا ا إلهنا اااء مجي ا ااع أو ا ا ال العقا ااا اجس ا اادي أبن ﺍلعقاﺏ اجس ا اادي
لألطمااال أذربيجااان قااانو املنااانل و سااياق الرعاي ا ال ديل ا والرعاي ا النهاري ا  ،وغاام قااانو
النظ اااك اجن ااائي و امل اادار ( .)113وق ااد أوص اات امل اااور أذربيج ااان أبن تس ا ا مش اارو ق ااانون محاي ا ا
األطمال م مجيع أو ال العقا اجسدي م أجل حظر مجيع أوا ال العقاا اجسادي لألطماال
بش ل وامل  ،مهما كان طميماً ،مجيع روض حياهتم ،وذل على س يل األولوي (.)114
 -54وأوا ااار مركا ااز النسا اااء والعا ااات ا ا اديث إىل أن نوا األطما ااال مي ا اال مش ا ا الً عويح ا ااً
أذربيجااان( )115وأن المتيااات غال ااً مااا يغاااورن املدرس ا س ا  14-13عام ااً ق ا ( .)116وأ اااو
املركااز أي ااً أبن الاازوا الاادي ال مياان النساااء ا اق أيا مطال ااات قانونيا حالا الطااالق أو
و ا الزو أو إعال األبناء ،حم مي أن يتم الزوا املفقت اركا السالطات الدينيا دملاوانا
ماع الازوا املساجل رمسيااً مااع امارأ أخار ( .)117وأوصاى املركااز أذربيجاان واصال وحتسام اجهااوو
ا الي الرامي للق اء على نوا األطمال وكمال إمتاك المتيات للتعليم ال انوي ق ل نواجه (.)118
 -55وأ اااو مركااز النساااء والعااات ا ااديث درتمااا معاادالت و يااات الرملااع أذربيجااان(،)119
وأوصاى أبن تنمااذ أذربيجااان بشا ل كاماال "باارومج العماال بشاافن محايا صا األك والطماال" وأن
ت م اال وص ااول مجي ااع ب ارامج ص ا األك والرمل اايع إىل املن اااطق الريمي ا  ،حي ااث يس ااوو ومل ااع أك اار
خطور م املدن.

األوصاا ذوو اإلعاق

()120

 -56خلحت اللجن األوروبي لل قوق االجتماعي عاك  2016إىل أن أذربيجان ت ت ع
بعد ورط تو م أرد العمل الرتتي ات التيسمي املعقول لألوصاا ذوي اإلعاق (.)121
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 -57كمااا خلحاات اللجن ا األوروبي ا لل قااوق االجتماعي ا عاااك  2016إىل عاادك وجااوو
قانون ينمي صراح على محاي األوصاا ذوي اإلعاق م التمييز التدريق(.)122

األقليات والشعو األصلي

()123

 -58أعرب اات اللجنا ا االستش اااري التماقيا ا جمل ااس أورود اإلطاري ا ا املتعلقا ا حبمايا ا األقلي ااات
القومي ع قلقها الستمرار غموض اإلطار التشريعي العاك املتعلق دألقليات القومي ؛ ولعدك تو ر
نظ اااك و ااامل جم ااع املعلوم ااات بش اافن العق ااات احمل اادو ال اايت يواجهه ااا األو ااصاا املنتم ااون إىل
األقلي ااات القومي ا س ااياق التمت ااع د ق ااوق؛ وألن الت اادابم ا اصا ا الرامي ا إىل تعزي ااز مس اااواهتم
ال امل والمعال مطلوب (.)124
 -59وأ اااوت منظم ا األماام والشااعو غاام املم ل ا أبن إححاااء عاااك  2009يع ااس بش ا ل
ادو اللياازغم وغاامهم م ا
خاااطع تعق اد ا ريط ا اللغوي ا العرقي ا ألذربيجااان :قااد ُخم ا عنااو عا ُ
()125
األقليااات العرقي ا  ،حيااث رمل ات اهلوي ا العرقي ا األذربيجاني ا علااى العديااد ماانهم  .وأوااارت
املنظم إىل أن األقليات العرقي ت يعد حيق هلا التواصل مع ا وم احمللي بلغتها ا اص (.)126
 -60والحظات منظما األماام والشااعو غاام املم لا أي ااً أن الطااالي ُمنعاوا ما تلقااي التعلاايم
بلغتهم األصلي وأن إلزامي الدرو دللغ الطاليشي م الحف األول إىل الحف الراباع هاي صاوري
ق ا  .والحظاات أي ااً أن ااه املمارس ا  ،اسااتُعي ع ا ورو اللغ ا أبنشااط أخاار خارج ا ع ا
املنهج ،ومانال هنا نقمي املعلمم الناطقم دللغ الطاليشاي  ،مماا أو إىل اختمااء ورو اللغا
الطاليشااي معظاام املاادار ( .)127وأوااارت املنظم ا إىل أن ا وم ا ت تقاادك مااا ي مااي م ا م اواو
التاادريس بلغااات األقليااات اإلثني ا  .كمااا ذكاارت أن اللغ ا اللزغيني ا ت ادر كلغ ا أجن ي ا ماادار
منطقا قساار ،حياث  95املائا ما السا ان هاام ما اللازغم وأن ال تاق املدرساي اللزغينيا الاايت
كاناات متااو ر مت اسااتماوها م ا روساايا ،وت ت يااف للتاادريس ا ااديث( .)128وأ اااوت منظم ا األماام
والشعو غم املم ل أي اً بعدك وجوو قنوات تلمزيوني ت ث بلغات األقليات وعدك وجاوو صا يم
أو برومج تلمزيو يقدك معلومات دللغ اللزغيني (.)129
 -61وأ اوت منظم األمام والشاعو غام املم لا أبن العدياد ما اللازغم يم الون أن يعتاروا
ما ا األذربيج ااانيم لتجن ااق التميي ااز االس ااتصداك( .)130والحظا ات املنظما ا أن س ااوء ا اادمات
التعليمي والط ي صموض الس ان اللزغم والطالي جعلهم يهجرون تل القر العرقي (.)131

املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشروون واخلياً

()132

 -62أعرب ات املموملااي األوروبي ا ملناه ا العنح اري والتعحااق ع ا أساامها لعاادك تااو ر بياااوت
حدي ا واامل أذربيجااان بشافن اروض معيشا املهااجري وبلادان األصاال .وواجعت املموملااي
الس االطات عل ااى ومل ااع جمموعا ا ما ا املفوا ارات ومج ااع ال ي اااوت اإلحح ااائي ا اليا ا بش اافن تلا ا
املفو ا ارات دنتظ اااك م ا ا أج اال تقي اايم وحتس اام والظ ااروض املعيش ااي إوم ااا امله اااجري وأس اارهم
اجملاالت األساسي  ،م ل النتائج التعليمي والوصول إىل سوق العمل والح والس  ،والنهوض
بظروض معيشتهم(.)133
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 -63وعرت املموملي األوروبي ملناه العنحري والتعحاق عا أسامها أي ااً ألن السالطات
ت ت ع خط عمل أو اسارتاتيجي إوماا واامل تتنااول احتياجاات إوماا املهااجري اجملااالت
األساسي م ل اإلس ان والح والعمل والتعليم واملساوا وا ماي م التمييز(.)134
 -64وإذ ترحق املموملي األوروبي ملناه العنحري والتعحق ب ذل السلطات جهوواً هاما
لت ساام وص ااول األقليااات التارُيي ا إىل ا اادمات العام ا وإىل س ااوق العماال ،ق ااد الحظ اات أن
العديد م األقلياات الايت تقطا املنااطق الريميا واج ليا مانالات تعاا أك ار ما المقار وما تاد
ا دمات الح ي والتعليمي إىل أقل م املستو املتوس (.)135
 -65والحظ اات املمومل ااي األوروبيا ا ملناه ا ا العنحا اري والتعح ااق ﺃﻥ مجاعا ا األ غ ااان كان اات
ه ااي أك اار اجماع ااات م ا ا ب اام الالجئ اام وط ااالي اللج ااوء ال ل ااد (ح ا اوام  1 500هناي ا ا
ع ا اااك  ،)2015يليها ﺍلشيشاﻥ ﻭﺍل اكستانيوﻥ .وك ا ااان ع ا اادو الالجئ ا اام املع ا اارتض ا اام منصم ا ا ااً
(ح اوام  4املائ ا ) .كمااا ُمنااع الشيشااان م ا الوصااول إىل إج اراءات اللجااوء وال وج اوو ألح اااك
بشفن ا ماي المرعي (.)136
 -66والحظاات املموملااي األوروبيا ملناه ا العنحاري والتعحااق أي ااً وجااوو تقااارير تشاام إىل
أن أ راو األقليات معرملون للتميياز وأن املسافولم يارون أن بعا األقلياات تشا ل هتدياداً لل لاد.
كما أن االلت اق دلتعليم ق ال املدرساي قليال بشا ل عااك .وك اماً ماا ي ار دألطماال املنتمام إىل
األقليات ملارور أن ي تسا وا معر ا جياد دللغا الرمسيا  ،دإلملاا إىل لغاتهم األك ،ق ال الاذها
إىل املدرس االبتدائي (.)137

األوصاا عدميو اجنسي
 -67اعتاارت اللجن ا األوروبي ا ملناه ا التعااذيق أنااه ال مي ا ترياار ا ظاار الشااامل املمااروض
على "الدعاي الديني " م ق ل الرعاااي األجاناق واألواصاا عادميي اجنساي (املااو  6-76ما
قانون اهلجار ) وال ياان الرمساي الاذي ممااون أناه ال جياون هلام أن ي وناوا أع ااء حاز سياساي،
وأنه جيق إلغاء تل األح اك التمييزي (.)138
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