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   املدرجة يف تقرير الفريق العاملرد مجهورية أذربيجان على التوصيات
  املعين باالستعراض الدوري الشامل

.  اخلاص هبا  يات اليت قدمت أثناء االستعراض الدوري الشامل      ترحب حكومة مجهورية أذربيجان بالتوص    
  :وبعد النظر بعنايٍة يف مجيع التوصيات، تقدم ردودها على النحو التايل

. ال تقبل أذربيجان بالتوصية املتعلقة باالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  - ١
ال يتضمن تعريفاً جلرمية العدوان، فإن حكومة أذربيجان ال      فما دام نظام احملكمة اجلنائية الدولية       

  .تعتزم االنضمام إليه حالياً

 فعـالً يف  أُدرجـت وتشري أذربيجان إىل أن املتطلبات الناشئة عن اتفاقية مناهـضة التعـذيب         
وجيّرم القانون اجلنائي، الذي أُخضع لنظر جملس أوروبـا،         . ُتطّبق يف املمارسة  هي  التشريعات و 

وُتطّبـق  . عال املدرجة يف تعريف التعذيب مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب           األف
 طرفاً أذربيجانصارت حقوق اإلنسان واحلريات مبوجب الدستور وفقاً للمعاهدات الدولية اليت       

تاء باستثناء الدستور والقوانني املعتمدة باستف    (، ويف حالة وجود تضارب بني القوانني احمللية         فيها
  .واملعاهدات الدولية فإن الغلبة تكون هلذه املعاهدات) عام

كهدف رئيسي تصبو   ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات مكرسة يف الدستور        . نقبل هذه التوصية    - ٢
   . الدولةإليه

 ١٨ففـي    .نقبل هذه التوصيات ونشري إىل أن أذربيجان دأبت على اختاذ تدابري هلذا الغـرض               - ٣
. أجريت إصالحات دستورية فائقة األمهية لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات         ٢٠٠٩مارس  /آذار

وهتدف هذه اإلصالحات إىل توطيد تركيز الدولة على اجلوانب االجتماعية وتعزيز فعالية محاية             
  .حقوق اإلنسان واحلريات، وحتسني عمل السلطات العليا للدولة شأهنا شأن احملاكم والبلديات

اليت أُدخلت على الدستور إىل تعزيز األحكام املتعلقة باحلق يف املساواة ويف   وقد أّدت التعديالت    
امللكية ويف احلصانة الشخصية ويف بيئة صحية وحقوق احملتجزين واملوقوفني واملـدانني وحريـة      
الضمري وحرية اإلعالم وغري ذلك من األحكام املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات وما إىل              

  .اناتذلك من الضم

إىل ال نقبل اجلزء األول من هذه التوصية، ألن بلدنا مجهورية موحدة واحلكومـة ال تنفـصل                   - ٤
  .حكومة احتادية وحكومات حملية

وحنيطكم علماً بأن التدابري املتعلقة بفحـص  . وتقبل مجهورية أذربيجان اجلزء الثاين من التوصية   
  .طفل سوف ُتعزز يف املستقبلمؤسسات الطفولة فيما يتصل مبعايري نوعية رعاية ال
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نؤكد، خبصوص هذه التوصية، أن أذربيجان قد دأبت على التعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة   - ٥
  .جمللس حقوق اإلنسان وسوف تواصل هذا التعاون

  .نقبل هذه التوصيات؛ علماً بأن التمييز ضد املرأة ليس ممارسة متفشية يف أذربيجان  - ٦

 التقرير الرئيسي، فإن هناك عدة برامج للدولة جيري تنفيذها على صـعيد             وعلى حنو ما ورد يف    
وتتعاون هيئات الدولة تعاوناً وثيقاً مع املنظمات غري . ضمان املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة

وينظر الربملان . احلكومية واملنظمات الدولية يف تنفيذ هذه الربامج ويف االضطالع بأنشطة توعوية
  ". قانون القضاء على العنف املرتيل" يف مشروع حالياً

  .نقبل هذه التوصية ونقوم بتنفيذها فعالً  - ٧

ووفقاً للتوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل يف دورهتا الرابعة واألربعني، فقد ُنظمت دورات 
ظمة تدريبية خاصة يف إطار برنامج حتسني قضاء األحداث، قدمها خرباء من األمم املتحدة ومن             

األمن والتعاون يف أوروبا ألفراد الشرطة الذين يتعاملون مع األطفال، وشارك فيها ما ال يقل عن 
  . فرد من أفراد الشرطة٣٠٠

وهناك بالفعل عدة تدابري اجتماعية تتعلق باملرأة يف إطار الـربامج الـيت             . نقبل هذه التوصيات    - ٨
  .تنفذها الدولة

 " املعين مبكافحة العنف املرتيل يف جمتمع دميقراطـي         املركب الربنامج اجلمهوري "وجيري يف إطار    
توفري خدمات إعادة التأهيل االجتماعي، وتنظيم دورات تدريبية جديدة متخصصة للحّد مـن             

  يمية فصوالً دراسية عـن املـساواة،      البطالة يف أوساط النساء، وتضمني مناهج املؤسسات التعل       
  تماعية للوقوف علـى   وإجراء دراسات استقصائية اج   وال سيما عن مكافحة العنف ضد املرأة،        

  .أسباب العنف

  .فحماية حقوق املرأة والطفل كانت ومل تزل حمور اهتمام حكومتنا. نقبل هذه التوصيات  - ٩

، الذي يستعرضه الربملان حالياً، على تـدابري        "قانون القضاء على العنف املرتيل    "وينّص مشروع   
من أحكاماً بشأن إنشاء مالجئ وتوفري خدمات إعادة تأهيـل          قانونية واجتماعية ووقائية ويتض   

  .وتعويض الضحايا

  .نقبل هذه التوصية  - ١٠

  .تدابري بشكل منتظم يف هذا الصدداختاذ نقبل هذه التوصية ونشري إىل   - ١١
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وهناك مشروع قانون   . وحيظر القانون العقوبة البدنية، مبا يف ذلك حبق األطفال، ويعتربها جرمية          
لقانون اجلنائي وقانون اجلرائم اإلدارية، وهو حيّمل الوالدين وغريهم من األشخاص املعنيني يعّدل ا

  .مسؤولية إدارية وجنائية عن معاملة األطفال بقسوة وممارسة العنف النفسي واجلسدي حبقهم

 خطة العمل املعنية"و" قانون منع نبذ القّصر وانتهاك حقوقهم القانونية     "كما اعتمدت أذربيجان    
  ". حبل مشكلة األطفال املنبوذين وأطفال الشوارع يف مجهورية أذربيجان

الربنامج احلكومي لنقل األطفـال مـن       "وفيما يتعلق بتنفيذها، فقد اعُتمد      . نقبل هذه التوصية    - ١٢
الرعاية خارج املؤسسات وخدمات    (مؤسسات الرعاية التابعة للدولة إىل كنف األسر احلاضنة         

  )".٢٠١٥- ٢٠٠٦للفترة ) (الرعاية البديلة

وقد أُقّرت خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر مبوجب مرسوم رئاسي . نقبل هذه التوصية  - ١٣
  .٢٠٠٤يف عام 

 من  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦يف  ) ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  (كما أُقّرت خطة العمل الوطنية الثانية       
 بالبشر وحتسني األسس القانونية واآلليات      أجل مواصلة التدابري املتخذة يف جمال مكافحة االجتار       

  .الدستورية وتعزيز فعالية أنشطة هيئات الدولة

خبصوص التوصية املتعلقة بتغيري أحكام التشريع اجلنائي املتعلقة بالقذف، نشري إىل أن مثة فريقـاً     - ١٤
امني وباحثني عامالً خاصاً يعمل حالياً على حتسني التشريعات اجلنائية، وهو يتألف من قضاة وحم

  .الوهو بصدد إعداد مقترحات وفقاً للممارسة الدولية املتبعة يف هذا اجمل. بارزين

  . ١٥تقبل مجهورية أذربيجان التوصيات الثالثة والرابعة واخلامسة والسابعة الواردة يف الفقرة   - ١٥

 الدولة عدة   وتتخذ.  من الدستور ويف قوانني أخرى     ٥٠ و ٤٧وحرية التعبري مكّرسة يف املادتني      
تدابري إلعمال هذا احلق بصورة فعالة، وضمان ممارسة وسائل اإلعالم أنشطتها بصفة مـستقلة              

وتشمل هذه التدابري منح اهليئات اإلعالمية ختفيـضات ضـريبية          . وتعزيز قدراهتا املالية والتقنية   
وسيلة إعالم  ٣ ٨٠٠وهناك حالياً أكثر من .  وختليص ديوهنا وتقدمي مساعدات مالية هلااًوقروض

  . يف أذربيجان

برناجماً لدعم تطوير وسائل اإلعالم اجلماهريي يف مجهورية ، ٢٠٠٨يف عام  ،وقد اعتمدت الدولة
أذربيجان، يهدف إىل القضاء على املشاكل اليت يواجهها امليدان اإلعالمي، وضمان إعمال حرية 

  .م اجلماهرييالتعبري واإلعالم بصورة فعالة، ودعم استقالل وسائل اإلعال

تطوير وسائل اإلعالم اجلمـاهريي،     ل حكوميصندوق دعم   ،   الدولة  رئيس ، برعاية كما أنشئ 
مبلغ الغرض  وقد ُخصص هلذا    . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣مبوجب مرسوم رئاسي صادر يف      وذلك  
  .من أموال الدولة) مليون دوالر ١ ٦٢٥( مليون مانات ١,٣
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األخرى الواردة يف هذه الفقـرة، ألن حريـة التعـبري           وال تقبل مجهورية أذربيجان التوصيات      
  . يعرقل ممارستهاوليس مثة مامضمونة بالكامل يف أذربيجان 

خبصوص التوصية األوىل، جيدر بالذكر أن مجيع اخلروقات القانونية واجلرائم واالنتهاكات حبـق       - ١٦
بشأهنا التدابري الالزمة   تحقيقات شاملة وُتتخذ    لالصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ختضع       
  .وُيقّدم مرتكبوها إىل القضاء وُيعاقبون بالضرورة

ففيما يتعلق بالصحافيني املوقوفني، تنبغي . وال نقبل التوصيات األخرى اليت تتضمنها هذه الفقرة  
اإلشارة إىل أهنم مسؤولون عن ارتكاب جرائم معينة وفقاً للقانون اجلنائي ومبوجب قرار مـن               

  .٢٠٠٩مارس / آذار١٧قد أُطلق سراح أربعة منهم مبوجب قرار العفو الصادر يف و. احملكمة

ووفقـاً  . وتنبغي اإلشارة إىل أن حمطات اإلذاعة األجنبية ليست حمظورة        . ال نقبل هذه التوصية     - ١٧
لقانون البث التلفزيوين واإلذاعي، الذي أُخضع لنظر خرباء من جملس أوروبا وأُقـّر باعتبـاره               

على موجات البث   يقتصر  مع املعايري الدولية، فإن وقف حمطات البث اإلذاعي األجنيب          متوافقاً  
وال يهدف هذا احلكم إىل تقييد حرية اإلعالم وإمنا يهدف على العكس من ذلـك إىل                . الوطين

  .تطوير اإلعالم احمللي وإعطاء أولوية البث على املوجات الوطنية إىل حمطات اإلذاعة احمللية

، كما هو احلال يف سائر      )AM(طات اإلذاعة األجنبية البث على نظام تضمني السعة         وُيضمن حمل 
  .البلدان األوروبية، وكذلك عرب شبكة اإلنترنت وبواسطة الكابل والساتل

  .نقبل من التوصيات الواردة يف هذه الفقرة التوصيات األوىل والثالثة والرابعة فقط  - ١٨

وقـد  . بيجان مبوجب الدستور ووفقاً للمعاهدات الدولية  فحرية التجمع مكفولة للجميع يف أذر     
الذي يعكس الضمانات املدرجة يف املعاهدات الدولية، من أجـل          " قانون حرية التجمع  "اعُتمد  

على القانون وفقاً ملقترحات جلنة فنيسيا،      وأُدخلت تعديالت   . تعزيز فعالية إعمال حرية التجمع    
  .  وخلصت اللجنة بعد ذلك إىل توافق القانون مع املعايري األوروبية

ويقضي القانون بعدم جواز تقييد حرية التجمع إال يف املواد اليت ينّص عليها القانون وتقتضيها               
 وملنع الفوضـى أو اجلرميـة،     مصاحل اجملتمع الدميقراطي حلماية األمن القومي أو السالمة العامة،        

وال خيفى أن هذا احلكم     . وحلماية الصحة العامة واملبادئ األخالقية وحقوق اآلخرين وحرياهتم       
  . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املتعلقة حبرية التجمع١١يعكس املادة 

  .نقبل هذه التوصيات  - ١٩

  قاسـم هـذه القـيم مـع البلـدان         تتمتع أذربيجان بقيم تسامح عريقة وهـي مـستعدة لت         
  .األخرى كافة
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وقد دأبت حكومة أذربيجان على اختاذ تدابري إلعمال حرية الدين كأولوية من أولويات السياسة 
وحرية الدين مكفولة جلميع الفئات الدينية يف أذربيجان علـى          . العامة للدولة على هذا الصعيد    

  . قدم املساواة

ـ    وتنظم اللجنة احلكومية املعنية        ات الدينيـة أنـشطة متعـددة للتوعيـة        بالعمل مـع اجلمعي
  .مبختلف الديانات

أما بالنسبة للتوصية املتعلقة بزيادة تبسيط عملية التسجيل وتعزيز شفافيتها، فمن اجلدير بالذكر             
أن الصعوبات السابقة املتعلقة بتسجيل اهليئات الدينية قد أزيلت وأصبحت عملية التسجيل اآلن        

  .مبسطة متاماً

مثة تدابري معقدة ُتتخذ يف إطار اإلصالحات اليت ُتنفذ بالتعاون مع املنظمات الدولية جلعل نظام                 - ٢٠
الربنامج احلكومي لتطـوير نظـام العـدل        "كما يشتمل   . السجون متوافقاً مع املعايري الدولية    

ديث وميثل حت. على تدابري لتحسني ظروف احتجاز السجناء" ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  األذربيجاين
الذي يزمع تنفيذه بالتعاون " برنامج دعم إصالحات نظام العدل"نظام السجون أحد أهم أهداف 

  .٢٠٠٩عام  ع املفوضية األوروبية ابتداًء منم

وتنبغي اإلشارة إىل أن عدد السجناء احملتجزين يف مرافق السجون هو أقل من احلد املتوسـط،                
  .لصعيدوبالتايل ليست هناك مشكلة اكتظاظ على هذا ا

فقد فُصلت اخلدمات الطبية . وليس صحيحاً أن الرعاية الطبية يف مؤسسات االحتجاز غري كافية
اإلدارة الطبيـة   "عن نظام السجون وأنشئت هلا إدارة مستقلة ضمن وزارة العدل حتت اسـم              

  فقـة مـع املتطلبـات العـصرية ولـضمان        توخياً جلعل خدمات الرعاية الطبية متوا     " املركزية
  .ل موظفيهااستقال

من اللجنة األوروبية ملنع التعذيب، ومكتـب أمـني         كل  ظروف احتجاز السجناء    يقوم برصد     - ٢١
مؤسسات االحتجـاز،   لرصد عمل   املظامل، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واللجنة احلكومية        

  .فضالً عن املنظمات غري احلكومية

 فإننا نشري إىل أن أسس تطوير نظام العـدل       وفيما يتعلق بالتوصية املتعلقة بتحسني نظام العدل،      
قـانون  "األذربيجاين، ومعه إدارة السجون، تستند إىل النظام األساسي لوزارة العدل، واعتماد            

ي الربنامج احلكـوم  "و" تطوير هيئات القضاء  "، وإقرار مرسوم    "اخلدمة العامة يف هيئات القضاء    
  ". ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  لتطوير نظام العدل األذربيجاين

  .نقبل هذه التوصيات  - ٢٢
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كما تضمن الدولة التعليم االبتـدائي      . على حق اجلميع يف التعليم    ) ٤٢ املادة(وينّص الدستور   
اجلديد لتحـسني فـرص     " قانون التعليم "وقد ُوضع مشروع    . جماناً والثانوي اإللزامي للجميع  

ربملان ويتضمن أحكاماً عن    وخيضع مشروع القانون حالياً لنظر ال     . حصول األطفال على التعليم   
  ". التعليم اجلامع"

وقد وضع مفوض حقوق اإلنسان يف أذربيجان بالتعاون مع وزارة العدل خطة عمل مـشتركة               
 حالياً وهتدف إىل تنفيذ برنامج األمم املتحدة العاملي للتثقيف يف جمـال حقـوق               تطبيقهاجيري  

  .دارساإلنسان وإدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف امل

  .نقبل هذه التوصيات  - ٢٣

الربنامج احلكومي لنقل األطفال من مؤسسات الرعاية التابعة للدولة إىل كنف األسـر             "يهدف  
إىل )" ٢٠١٥- ٢٠٠٦للفتـرة   ) (الرعاية خارج املؤسسات وخدمات الرعاية البديلة     (احلاضنة  

ملنفذة بتدابري احلد من الفقر     حتسني التشريعات القائمة وفقاً للمتطلبات الدولية، وربط التدابري ا        
والتنمية املستدامة، وإيداع األطفال يف كنف أسر حاضنة، ومحاية حقوقهم واعتمـاد آليـات              
حلمايتهم على الصعيد االجتماعي، ووضع معايري لوصاية الدولة على هؤالء األطفال وما يتصل             

  .بذلك من مسائل

نامج، بالتعاون مع خرباء مـن اليونيـسيف،        وقد نفذ الفريق العامل الذي أنشئ لتنفيذ هذا الرب        
عمليات رصد خلمس ومخسني مؤسسة من مؤسسات رعاية األطفال التابعة للدولة وألوضاع حنو 

  .طفل مودع يف هذه املؤسسات، وُجمعت بيانات يف هذا الصدد ١٥ ٠٠٠

ة لنقـل  إنشاء آلي"كما ُوقّعت مذكرة مشتركة بني اليونيسيف والعديد من هيئات الدولة بشأن  
  ".األطفال إىل كنف أسر حاضنة وتوفري خدمات رعاية بديلة هلم

وقد دأبت الدولة على إنشاء مراكز رعاية ودعم هنارية لألطفال وأسرهم من أجل إتاحة أشكال 
  .أخرى من خدمات الرعاية البديلة

 الفقر مع نقبل هذه التوصية، وتبدي الدولة استعدادها لتقاسم ممارساهتا يف جمال احلد من  - ٢٤
الربنامج احلكومي للحد مـن     "جيري حالياً تنفيذ    سبيل القضاء على الفقر،     ويف  . البلدان املهتمة 

  ".٢٠١٥- ٢٠٠٨الفقر والتنمية املستدامة للفترة 

- ٢٠٠٣للفترة  الربنامج احلكومي للحّد من الفقر والتقدم االقتصادي        "وقبل ذلك، أّدى تنفيذ     
 يف املائـة يف عـام    ١٣,٢ و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٩,٣ الفقر إىل    إىل خفض معدل  " ٢٠٠٥
  .٢٠٠٢عام   يف املائة يف٤٦,٧بلغ ، بعد أن ٢٠٠٨

  .وقد أعلن البنك الدويل على هذا الصعيد أن أذربيجان هي الدولة اإلصالحية األنشط
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  للفتـرة (اسـتراتيجية العمالـة يف مجهوريـة أذربيجـان          "وقد ُنفذت   . نقبل هذه التوصيات    - ٢٥
للفترة (الربنامج احلكومي لتنفيذ استراتيجية العمالة يف مجهورية أذربيجان         "و)" ٢٠١٠- ٢٠٠٦
االقتصادي يف خمتلف مناطق  -  الربنامج احلكومي املعين بالتقدم االجتماعي"، و)٢٠١٠- ٢٠٠٧

، وكان لتنفيذ هذه الربامج دوٌر رئيسي يف حتسني         )"٢٠٠٨- ٢٠٠٤للفترة  (مجهورية أذربيجان   
  .ومحايتهم اجتماعياً يشية للسكان وتأمني وظائفهمعاألوضاع امل

االقتصادي يف خمتلف مناطق     -  الربنامج احلكومي املعين بالتقدم االجتماعي    "كما اعُتمد مؤخراً    
  / نيـسان  ١٤مبوجب مرسوم رئاسي صـادر يف       )" ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  (مجهورية أذربيجان   

  .٢٠٠٩أبريل 

على للدولة يشمل، إىل جانب ضمان حقوق اإلنسان،        وعالوة على ذلك، فقد أصبح اهلدف األ      
ضمانَ أوضاع معيشية مواتية للسكان، وذلك وفقاً للتعديالت املدخلة على الدستور مبوجـب             

أضيف مبوجب هذه التعديالت،    و. مارس من هذا العام   / آذار ١٨االستفتاء العام الذي أُجري يف      
  .ية االقتصاديةيركز على البعد االجتماعي للتنمإىل الدستور حكم 

  .نقبل هذه التوصية  - ٢٦

واحلكومة كانت ومل تزل تتخذ تدابري لضمان حقوق اإلنـسان، وخباصـة            . نقبل هذه التوصية    - ٢٧
  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمشردين داخلياً وحتسني أوضاعهم املعيشية

" ئني واملشردين داخلياً  الربنامج احلكومي لتحسني األوضاع املعيشية وظروف عمل الالج       "فهناك  
، والذي يركز أساساً على إعمال حقوق الالجئني واملشردين داخلياً     ٢٠٠٧الذي اعُتمد يف عام     

  .املكرسة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بالتعاون ، (Boyuk Qayidish)" العودة الكربى إىل الوطن"وجيري حالياً تطوير مشروع برنامج 
 املالية الدولية ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات اإلنسانية الدولية، وفقاً           مع اهلياكل 

الربنامج احلكومي لتحسني األوضاع املعيشية وظـروف عمـل الالجـئني           " من   ٩- ١للفقرة  
  .وُيزمع تنفيذ هذا الربنامج بعد اإلفراج عن األراضي احملتلة". واملشردين داخلياً

ال نقبل هذه التوصيات، باستثناء التوصية املتعلقة بامتثال التوصيات الـصادرة عـن هيئـات                 - ٢٨
فالدولة تويل اهتماماً خاصاً حلماية حقوق اإلنسان لألقليـات         . املعاهدات واإلجراءات اخلاصة  

) اتعلى النحو الوارد يف التوصي(هذه الفئات " رصد"اإلثنية والفئات الضعيفة، ولكنها تعترب أن 
  . املقصود هبذه التوصية غري واضح" الرصد"وعموماً فإن مفهوم . سيؤدي إىل تقييد حقوقها

، تنطوي على ٢٠٠٧ونود يف الوقت ذاته اإلشارة إىل أن مهام دائرة اهلجرة، اليت أنشئت يف عام 
يد العدوقد أُدخلت تعديالت على . محاية حقوق املهاجرين، باإلضافة إىل تنفيذ سياسات اهلجرة

  . على هذا الصعيد٢٠٠٨عام  من القوانني يف
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وال نقبل التوصية األخرية ألن حقوق اإلنسان واحلريات مكفولة جلميع األفـراد والفئـات يف               
  ثـين أو العـرق أو الـدين أو اللغـة    مجهورية أذربيجان دون عائق وبغض النظر عن املنشأ اإل       

  .أو اجلنس

عاون مع جملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحـدة         إن أذربيجان على استعداد ملواصلة الت       - ٢٩
حلقوق اإلنسان وغريها من آليات حقوق اإلنسان يف هذه القضية اليت تشكل أولوية بالنـسبة               

  . أال وهي تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- أذربيجان  حلكومة

  .نقبل هذه التوصية وسنواصل جهودنا على هذا الصعيد  - ٣٠

  .ة ألن مجهورية أذربيجان مستعدة للتعاون الدويل يف مجيع امليادينهذه التوصية مقبول  - ٣١

  .نقبل هذه التوصية  - ٣٢

 ُعقد يف مكتب مفوض حقوق اإلنسان جلمهورية أذربيجان اجتماع ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠يف 
 مستديرة شارك فيه ممثلو هيئات الدولة واملنظمات غري احلكومية ملناقشة التوصيات املقدمة مائدة
  .ذات الصلة ضع املقترحاتوو

- - - - -  


