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موقف حكومة مجهوريأة أذربيجأان بشأنن التواأيات ال أ  101املقدمأة
إطأأار الأأدورة الثالثأأل للفريأأق العامأأل املعأأين ابالسأأتعراض الأأدوري الشأأامل
التابع جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 -1استعرضت تتر أجرنيبت تتا نعنايت تتة التو ت تتيا الت ت ت  259املقدمت تتة ا ت ت ل ااولت تتة ال ال ت تتة مت تتن
االستتتعراا التتدورش ال تتامل يف أور/متتايو  .2018وأيتتد معظتتم التو تتيا يف حتتت أحا تتر
علماً نباقيها.
 -2ويعين أتييد تو ية ما أهنا نُفذ أو قيد التنفيذ أو ميكن تنفيذها .وقد نُفذ ابلفعل ك ري
من التو يا وستعمل أجرنيبا من أجل تنفيذ التو يا األارى.
-3

وتعين اإلحا ة علماً نتو ية ما أهنا تتطلب مزيداً من الدراسة.

موقف أذربيجان بشنن التوايات املعلقة
اإلحاطة لما ابلتواية 1-141
 -4يتطلب التصديق علت الربوتوكتول االاتيتارش للعهتد التدوص احلتاق ابالقتوا االقتصتادية
واالجتماعية وال قافية موافقة كل سلطا الدولة.
اإلحاطة لما ابلتوايتل  2-141و3-141
 -5جيتترش يف الوقتتر ال تراهن تنفيتتذ إ ت حا قانونيتتة وممس تتية ترمتتو إىل حت تتت م تتتوى
محايتتة حقتتوا الطفتتل يف أجرنيبتتا  .وجيتترش وضتتص الصتتيهة النهائيتتة مل تتروعو قتتانو حقتتوا الطفتتل
واالس ترتاتيبية الو نيتتة القتتوا الطفتتل .ونعتتد اعتمتتاد هتتاتت التتوثيقتت وتنفيتتذلال سيت ت لبلتتد
االنضمام إىل الربوتوكول االاتيارش التفاقية حقوا الطفل املتعلق إبجراء تقدمي الب غا .
اإلحاطة لما ابلتوايتل  4-141و5-141
 -6يتطلتتب انضتتمام أجرنيبتتا إىل االتفاقيتتة الدوليتتة المايتتة مجيتتص األء ت اق متتن االاتفتتاء
الق رش املزيد من التن يق عل الصعيد الداالو.
اإلحاطة لما ابلتوايات  6-141و 7-141و8-141
 -7قُدمر املعلوما املتعلقة مب ألة التصديق عل نظتام رومتا األساستو للمحكمتة اانائيتة
الدولية يف الفقرتت  11و 12من التقرير الدورش ال الث املقدم من حكومة مجهورية أجرنيبا يف
إ ار االستعراا الدورش ال امل.
اإلحاطة لما ابلتوايات  9-141و 10-141و11-141
 -8ءاركر أجرنيبا يف عملية ياغة اتفاقية جملت أورواب للوقايتة متن العنت ضتد الن تاء
والعنت املنتتزص ومكافحتهمتتا .وجتتترش دراستتة ت تريعا أجرنيبتتا الو نيتتة جا الصتتلة نهيتتة تنفيتتذ
مواد االتفاقيتة وإن تاء يليتا جديتدةل علت النحتو املنصتوق عليتا يف االتفاقيتة .ونعتد إاتام تلت
العمليةل ستصيغ أجرنيبا موقفها القانوين.
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أتييد التواية 12-141
 -9وجهتر أجرنيبتتا دعتوة دائمتتة إىل مجيتتص املكلفتت نتتوالو يف إ تار اإلجتراءا احلا تتة
جملل األمم املتحدة القوا اإلن ا .
أتييد التواية 13-141
 -10يتوافق قانو أجرنيبا ن أ "احملامت واملهن القانونية" مص مقتضيا الصكت الدوليت
امل تتار إليهم تتا يف ه تتذه التو تتية .وابلت تتاصل اض تتص احمل تتامو إلجت تراءا أتديبي تتة يف حال تتة ثب تتو
انتهتتاكهم ملقتضتتيا القتوانت جا الصتتلة والنظتتام األساستتو لقواعتتد ستتلوك احملتتامتل مبتتا يف جلت
يف حالتتة انتهتتاك قواعتتد أا قيتتا احملتتامت ال ت ت تتتند إىل مقتضتتيا هتتذين الصتتكت التتدوليت
وتتوافق مص الت ريعا الو نية.
أتييد التوايتل  71-141و77-141
اإلحاطة لما ابلتوايتل  39-141و76-141
 -11يوجد يف البلد حالياً أك تر متن  1 200حمتامو .ونلتغ عتدد ال تكاوى املقدمتة إىل نقانتة
احمل تتامت يف األء تتهر ال تتتة املاض تتية  152ء تتكوى .وات ت تذ إج ت تراءا أتديبي تتة يف ح تتق ع تترة
حمامتل وأُحيل مل حمام واحد فقط إىل احملكمة ل طب امسا من سبل ممارستو مهنتة احملامتاة.
وورد  18ءكوى من ممس ا اتنعة للدولة و 5ءكاوى من منظما غري حكومية و129
ءكوى من موا نت.
 -12وميكن اعتبار معدل اتاج نقانة احملامت يف أجرنيبتا هلتذا النتون متن القترارا أحتد أد
املعدال ابملقارنة مص إحصاءا نقااب احملامت يف مجيتص أاتاء العتامل .أمتا صصتوق اإلجتراءا
التأديبيتتة املقتتررةل فيطبعتتق معظمهتتا ننتتاءً علت ءتتكاوى املتوا نت ولتتي ننتتاءً علت تلت التواردة متتن
مكتتتب املتتدعو العتتام واحملتتاكم وهيئتتا الدولتتة .وهلتتذا ال تتببل ال ميكتتن اعتبتتار أش متتن القترارا
املت تذة جا دوافتص سياستتية ولتي أيضتاً للمحتامت التتذين ُاتتذ يف حقهتتم إجتراءا أتديبيتتة أش
تتلة ابلعمتتل ال ياستتول وال يتتدافعو عتتن حقتتوا سياستتيت .وضتتمنياًل ُاتتتذ مجيتتص اإلج تراءا
التأديبية ن بب انتهاك القوانت وأا قيا مهنة احملاماة.
 -13وقُب تتل "النظ تتام األساس تتو اادي تتد لقواع تتد س تتلوك احمل تتامت" ال تتذش ي تتتند إىل "املدون تتة
األورونية ل لوك احملامت" ال اعتمدها جمل نقااب احملامت األورونية.
أتييد التواية 68-141
 -14يتضتمن املوقتتص ال تتبكو الرمستو لنقانتتة احملتتامت قواعتتد القبتول يف مهنتتة احملامتاة وإجتراءا
االاتبارا ال زمة لذل ونر مج التحضري هلتذه االاتبتارا وعينتا متن األستئلة الت تُطتر يف
االاتب تتارا  .وترغ تتب نق تتااب احمل تتامت أيضت تاً يف تطبي تتق مع تتايري أك تتر تق تتدماً يف عملي تتة القب تتول
م تقب ً وستت ذ التدانري ال زمة لتحقيق هذه الهاية.
 -15ونعتتد ال تتدورا التدريبي تتة اإللزامي تتة املنظمتتة يف  2و 23أور/م تتايو و 6حزيرا /يوني تتا م تتن
العتتام ااتتارشل نُظتتم حفتتل أداء املرءتتحت النتتاجحت للق تتم .وقُبل توا يف نقانتتة احملتتامت وفق تاً لق ترار
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هيئتها اإلداريةل وجتاوز ابلتاص عدد أعضاء نقانة احملتامت  1 200ألول مترة يف اتريتا احملامتاة يف
أجرنيبا  .وع وة عل جل ل نُظم يف اوز/يوليا من العام ااارش حفل أداء الق تم لقبتول  300حمتام
جديد كأعضاء يف نقانة احملامت .وابلتتاصل ارتفتص عتدد احملتامت يف أجرنيبتا متن  944إىل 1 535ل
أش نزودة جتاوز  62,6يف املائة ابملقارنة مص األعوام ال انقة.
أتييد التواية 21-141
 -16وفقتاً للمتادة  25متن دستتور أجرنيبتا ل يت تاوى ااميتص أمتام القتانو واحملتاكم .وتكفتل
الدولة ت اوش ااميص يف االقوا واالرو ل نصرف النظر عن االنتماء العرقو أو اإلثين أو التدين
أو اللهتتة أو نتتون ااتتن أو األ تتل أو الوضتتص املتتادش أو املهنتتة أو املعتقتتد أو االنتمتتاء إىل حتتز
سياسو أو نقانة أو أش رانطة عامة أارى .وحيظر فرا قيود عل االقوا واالرو عل أساس
االنتم تتاء العرق تتو أو اإلث تتين أو ال تتدين أو الله تتة أو ن تتون اا تتن أو األ تتل أو املعتق تتد أو االنتم تتاء
ال ياسو أو االجتماعو.
 -17وحظتتر تقييتتد حقتتوا اإلن تتا واالتترو املكفولتتة للمتوا نت علت أستتاس األ تتل العرقتتو
أو اإلثين أو التدين أو نتون ااتن أو غريهتا متن األست مبتدأ مكترس يف القتانو اانتائو وقتانو
اإلجراءا اانائية وقانو اإلجراءا املدنية وقانو العمل وغري جل من الت ريعا .
أتييد التواية 25-141
اإلحاطأأة لمأأا ابلتواأأيات  16-141و 17-141و 18-141و 19-141و20-141
و 22-141و 23-141و 29-141و30-141
أتييد التوايتل  26-141و27-141
 -18نعتتد اعتمتتاد قتتانو محايتتة األ فتتال متتن مجيتتص أءتتكال العقونتتة البدنيتتةل ستتيتطلب إن تتاء
ارمة يف جمال محاية الطفل علت الصتعيد احمللتو .ولتذل ل
يليا ر د تنفيذه تنفيذ إ حا
سيبرش النظر يف م ألة اعتماد قانو من هذا القبيل يف امل تقبل.
أتييد التواية 28-141
اإلحاطأأة لمأأا ابلتواأأيات  78-141و 80-141و 81-141و 83-141و85-141
و86-141
 -19تتعاو أجرنيبا عل او وثيتق متص املنظمتا الدوليتة جا الصتلةل وكتذل متص اللبنتة
األورونيتتة ملنتتص التعتتذيب وانتتة األمتتم املتحتتدة الفرعيتتة ملنتتص التعتتذيب وغتتريه متتن ضتترو املعاملتتة أو
العقونة القاسية أو ال إن انية أو املهينتة والفريتق العامتل املعتين ابالحتبتاز التع تفو .ومببتادرة متن
الدولتتةل ن تتر اللبنتتة األورونيتتة ملنتتص التعتتذيبل متتماراًل تقاريرهتتا ىلإىل جانتتب تعليقتتا حكومتتة
مجهورية أجرنيبا ) عن زورهتا إىل نلد يف أعوام خمتلفة .واعترب اللبنة األورونيتة ملنتص التعتذيب
هذا القرار من جانب أجرنيبا لكفالة ال فافية الكاملة دلي ً عل التزام االكومة هبذه امل ألة.
 -20وأُدرجتتر أحكتتام الصتتكوك الدوليتتة المايتتة حقتتوا اإلن تتا واتفاقيتتا األمتتم املتحتتدة
وجملت ت ت أورواب وال ت ت توانق القض ت تتائية للمحكم ت تتة األوروني ت تتة الق ت تتوا اإلن ت تتا واملواض ت تتيص املتعلق ت تتة
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ابلتطتتورا االا تتلة يف الت تريعا الو نيتتة يف ن ترامج التتدورا التدريبيتتة املتاحتتة يف أكادمييتتة وزارة
العتتدل ملتتووفو وزارة العتتدل والقضتتاة واملرءتتحت ملنا تتب القضتتاة واحمل تامت وغتتريهم متتن ممارستتو
املهن القانونية.
أتييد التوايتل  40-141و51-141
اإلحاطأ أ أأة لمأ أ أأا ابلتواأ أ أأيات  14- 141و 15- 141و 24- 141و33- 141
و 36- 141و 41-141و 43-141و 46-141و 55-141و58-141
و 59-141و 64-141و 65-141و 67-141و 79-141و82-141
و 84-141و101-141
دم أتييد التوايات  31-141و 32-141و 34-141و 38-141و47-141
و 48-141و 57-141و60-141
لة ألهنا ال ت تند إىل
 -21ترى مجهورية أجرنيبا أ التو يا الواردة أع ه لي ر جا
وقائص حيحة وتنم عن تف ري أحادش ااانب للم ائل املعنية وال تتوافق مص أست االستتعراا
التتدورش ال تتامل املنصتتوق عليهتتا يف ق ترارش جمل ت حقتتوا اإلن تتا  1/5و21/16ل وابلتتتاصل
ال تميدها مجهورية أجرنيبا .
 -22وينبهتو الت تتديد علت أنتتا ال ي أحتتق متن أجتتل امل تتمولية اانائيتة إال امل تتتبا يف ارتكتتاهبم
اترائم حمتتددة وفقتاً ألحكتتام القتتانو ل ويراعت يف مجهوريتتة أجرنيبتتا مبتتدأ امل تتاواة نتتت ااميتتص يف
االقوا أمام القانو .
 -23ويتمت تتص امل تتدافعو ع تتن حق تتوا اإلن تتا ومم ل تتو اجملتم تتص امل تتدين ومم ل تتو املنظم تتا
االكومية نفر ة العمل حبرية ومن دو قيود قانونية أو إداريتةل وأن تن نظتام قتار وفعتال لع
ال راكة نتت ممس تا الدولتة واملنظمتا العامتة يف أجرنيبتا  .ويتبلت أحتد األم لتة علت
يف اللبنة العامة ال تعمل حتر إءراف وزير العدل يف أجرنيبا منذ عام 2006ل وتتأل
مدافعت عن حقوا اإلن ا ومم لت للمبتمص املدين.

غ تتري
قتا
جلت
متن

وسبل حواص  3 300منظمة غري حكومية يف ال بل الرمسو املعين.
ُ -24
أتييد التواية 50-141
اإلحاطة لما ابلتوايات  52-141و 53-141و 61-141و70-141
 -25أُع ت ت عد مقرتحت تتا ن ت تتأ القت تتانو املتعلت تتق نتي ت تتري ت ت تتبيل املنظمت تتا غت تتري االكوميت تتة
وحصوهلا عل التمويل وفقاً مل رون "حوار اجملتمص املتدين األجرنيبتاين" التذش نتُفتذ يف إ تار اطتة
العمل امل رتكة نت جمل أورواب وأجرنيبا  .وقد مشلر هذه املقرتحا نعض التو يا املقدمتة
ا ل الدورة ال ثت للفريق العامل املعين ابالستعراا الدورش ال امل .وجيرش يف الوقتر التراهن
استعراا هذه املقرتحا وسيُنظر يف م ألة مناق تها مص احلرباء.
 -26ويف الوقر جاتال ميكن للمنظما غري االكومية ال تدافص عن حقوا اإلن ا ل مبتا يف
جلت املتتدافعو عتتن االقتتوا واالتترو األساستتيةل وكتتذل للمنظمتتا غتتري االكوميتتة العاملتتة يف
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جمال امل اواة نتت اان تت ومكافحتة العنت العتائلو واالجتتار ابلب تر وامل تدرا ل االصتول علت
متتنم متتن الدولتتة وهيئتتا القطتتان احلتتاق .وميكتتن للمنظمتتا غتتري االكوميتتة املت صصتتة االصتتول
عل معو مالية يف إ ار من التناف وتقدمي العروا يت م ابل فافية .وقد جتاوز جممون مبلغ
املنم ال قدمها املااو احملليو  100مليو ما يف عام .2017
اإلحاطأأة لمأأا ابلتواأأيات  35-141و 37-141و 44-141و 45-141و49-141
و 54-141و 56-141و 62-141و 63-141و 66-141و69-141
و 72-141و 73-141و 74-141و75-141
 -27تكفتتل املتواد  47و 49و 58متتن الدستتتور وغريهتتا متتن الت تريعا حريتتة الفكتتر والتعبتتري
وحرية التبمص واالق يف تكوين اامعيا  .واستناداً إىل "نر مج العمل التو ين لتزودة الكفتاءة يف
جمتتال محايتتة حقتتوا اإلن تتا واالتترو يف مجهوريتتة أجرنيبتتا " التتذش وافتتق عليتتا رئتتي اامهوريتتة
نق تراره الص تتادر يف  27ك تتانو األول/دي تتمرب 2011ل يُ رتء تتد كمعي تتار أساس تول ل تتدى إع تتداد
م تتاريص الق توانتل حبقتتوا اإلن تتا واالتترو املنصتتوق عليهتتا يف الدستتتور وغتتريه متتن الصتتكوك
الدولية ال انضم إليها نلد .
وحيظتتر عل ت الدولتتة فتترا
 -28وتكفتتل املتتادة  50متتن الدستتتور حريتتة اإلع ت م اامتتاهريشُ .
الرقانتتة علت وستتائط اإلعت مل مبتتا يف جلت الصتتحافة .وتضتتمن الدولتتة حريتتة وستتائط اإلعت م متتن
ق تتانو ً ابال تتق يف التم تتاس أش معلوم تتة وتلقيه تتا وإنتاجه تتا ونقله تتا
ات ت ل كفال تتة ات تتص أش ءت ت
ون تترها .وابستتت ناء االتتاال املنصتتوق عليهتتا يف ت تريعا مجهوريتتة أجرنيبتتا ل ال جيتتوز تقييتتد
إن اء وسائط اإلع م وامت كهتا واستت دامها وإدارهتتا والتمتاس اتدماهتا وتلقيهتا وإعتداد نراجمهتا
وإنتاجها وتقدميها ون رها.
أتييد التوايتل  42-141و87-141
أتييد التواية 88-141
 -29جرى االتفاا عل م رون املقرتحا الرامية إىل حت ت قانو مجهورية أجرنيبا ن تأ
"ضتتما امل تتاواة نتتت اان تتت" متتص هيئتتا الدولتتة املعنيتتة وأُحيتتل إىل جمل ت التتوزراء .ويتضتتمن
امل رون أحكاماً ن أ حت ت يليتا املراقبتة لكفالتة امل تاواة نتت اان تت وتعتاري ملفتاهيم م تل
"التنميط اان اين" و"مراعاة املنظور اان اين" و"التدانري احلا ة املمقتة"ل وما إىل جل .
أتييد التواية 89-141
 -30أُعد اطة العمل الو نية ملنص العن العائلو يف مجهورية أجرنيبا ندعم من تندوا
األمم املتحدة لل كا .
أتييد التوايات  90-141و 91-141و92-141
 -31حتظ ااهود املتزايدة لتوفري فرق االصول عل التعليم اايد وال امل للبميص للفتيا
يف املنتتا ق الريفيتتة ابلتتدعمل وتتترى الدولتتة أ هتتذا النتتون متتن التتتدانري ميكتتن أ ي تتاهم يف االتتد متتن
حتتاال التتزواب املبكتتر يف هتتذه املنتتا ق ويف زودة معتتدال التحتتاا الفتيتتا ابلتعلتتيم العتتاص .ويف
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هتتذا الصتتددل وضتتعر االكومتتة اطتتة لتعزيتتز تتتدانري الر تتد واملراقبتتة ابلتعتتاو متتص املنظمتتا غتتري
االكوميةل وال سيما يف هذه املنا ق.
أتييد التوايتل  93-141و94-141
أتييد التواية 95-141
 -32أُعل تن عتتام " 2016عتتام التعدديتتة ال قافيتتة" يف البلتتد .وي تتكل وجتتود خمتل ت الطوائ ت
الدينية وااماعا القومية واإلثنية وغ التنون ال قايف يف نلد أساس مبادرة "عمليتة ابكتو" الت
اقرتحتها مجهورية أجرنيبا يف عتام  2008إلقامتة حتوار فعتال و جتص نتت ال قافتا واالضتارا
وحتولر إىل حركة عاملية.
اإلحاطة لما ابلتواية 96-141
 -33حتمتتو هيئتتا الدولتتة حقتتوا مجيتتص امل توا نتل مبتتن فتتيهم أف تراد الطوائ ت الدينيتتة .وجيتترش
تنفيذ إجراءا الت بيل الرمسو للطوائ الدينية يف نلد علت أستاس مقتضتيا قتانو مجهوريتة
أجرنيبا ن أ "حرية املعتقد الديين" .وال تطبص أش نريوقرا ية عملية الت بيل الرمستو للطوائت
الدينيتة .وحصتل علت الت تبيل الرمستو  835ائفتتة دينيتة حت  7يجار/متتارس  .2018و804
منهتتا إس ت مية و 31غتتري إس ت مية ىل 20م تتيحية و 8يهوديتتة واثنتتتا للبهتتائيت وواحتتدة ألتبتتان
كري نا).
أتييد التواية 97-141
 -34ال ت تترد يف الت تريعا القائم تتة عب تتارة "مه تتاجر غ تتري نظ تتامو" أو "مه تتاجر يف وض تتص غ تتري
نظامو".
أتييد التوايتل  98-141و99-141
 -35ال يُت تتامم متتص التمييتتز ضتتد املهتتاجرين عل ت أستتاس أش ممءتتر أو معيتتار وال يماتتذ يف
االعتبار سوى مقتضيا القانو لدى تنفيذ سياسة اهلبرة يف البلد.
 -36ويتوافق تعري "ال جن" ابلكامل مص اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951احلا ة نوضص
ومنم ملتم و اللبوء إمكانية االستفادة من نظام اإليواء.
ال جئتل ُ
أتييد التواية 100-141
 -37يُعف ت ت الط ت ت امل تتردو داالي ت تاً م تتن الرس ت توم الدراس تتية يف ممس تتا التعل تتيم الع تتاص
واملتدارس ال انويتة املت صصتة التانعتة للدولتة .واستتتناداً إىل مرستوم رئتي مجهوريتة أجرنيبتا ن تتأ
"منم اإلعا ال هرية املوحدة"ل تُقدعم إعانة ءهرية موحدة إىل مجيص األ فتال امل تردين دااليتاً
لتح تتت م تتتوى متتائهم .ويف الوقتتر جاتتتال ُءتتيد مدرستتة جديتتدة ستتعتها  96مقعتتداً يف قريتتة
كوكوك مارجانلو يف مقا عة جربائيل احملررة من احت ل مجهورية أرمينيا.
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