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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣ مايو/ أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٢جنيف، 

عدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمعلومات أ      
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  أذربيجان    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
فوضـية  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقـارير امل             
والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            

ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    

من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 

وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  
وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . ة يف التقرير  الوارد

  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها تعراضاالس

التصديق 
االنضمام  أو
 اخلالفة أو

للقضاء على مجيع أشكال التمييـز      االتفاقية الدولية   
  )١٩٩٦ (العنصري

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
  )١٩٩٢(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        
)١٩٩٢(  

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل     الربوتوكول  
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء       

  )١٩٩٩(عقوبة اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

)١٩٩٥(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       

  )١٩٩٦(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق
  )٢٠٠٢ (باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

)٢٠٠٢(  
اية حقـوق مجيـع العمـال       االتفاقية الدولية حلم  

  )١٩٩٩(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (االختفاء القسري 

الربوتوكول االختياري  
ــضة   ــة مناه التفاقي
التعذيب وغريه مـن    
ــة   ــروب املعامل ض

ــة القاســية  أو العقوب
الالإنسانية أو املهينة    أو
)٢٠٠٩(  

وق اتفاقيـــة حقـــ
األشـــخاص ذوي 

  )٢٠٠٩(اإلعاقة 
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 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها تعراضاالس

التحفظات 
 اإلعالنات أو/و
 أو التفامهات/و

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء       

 )٢٠٠٠حتفظ، (عقوبة اإلعدام 

الربوتوكول االختيـاري   
  التفاقية مناهضة التعذيب  

  )٢٠٠٩إعالن، (
اتفاقيـــة حقـــوق 
  األشخاص ذوي اإلعاقة  

  )٢٠٠٩إعالن، (
الربوتوكول االختياري  
ــوق   ــة حق التفاقي
  األشخاص ذوي اإلعاقة  

  )٢٠٠٩إعالن، (

 

إجراءات 
الشكوى 
والتحقيق 

واإلجراءات 
 )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        
  )٢٠٠١(١٤العنصري، املادة 
تياري األول امللحق بالعهد الدويل     الربوتوكول االخ 

  )٢٠٠١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع       

  )٢٠٠١(٨أشكال التمييز ضد املرأة، املادة 
 ٢١ و ٢٠اتفاقية مناهـضة التعـذيب، املادتـان        

)٢٠٠٢( 

االختياري  الربوتوكول
امللحق بالعهد الـدويل    

ــاحل  ــاص ب قوق اخل
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية 
  )٢٠٠٩توقيع فقط، (

الربوتوكول االختياري  
ــوق   ــة حق التفاقي
األشـــخاص ذوي 

ــادة  ــة، امل  ٦اإلعاق
)٢٠٠٩(  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

اتفاقية مناهـضة التعـذيب،     
  ٢٢ املادة

الربوتوكول االختياري التفاقية   
طفل املتعلق بـإجراء    حقوق ال 

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  ٧٧ و٧٦، املادتان أسرهم
الدولية حلماية مجيـع    تفاقية  الا

االختفــاء األشــخاص مــن 
  القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات الصلة    
  

 يف أثناء اجلولة السابقةاحلالة 
خذة بعد  اإلجراءات املت 
 مل ُيصّدق عليها االستعراض

التصديق 
االنضمام  أو

  أو اخلالفة

  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  )٤(عدميي اجلنسيةواالتفاقيات املتعلقة بالالجئني 

 ١٩٤٩أغسطس  /  آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٥(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا

  )٦(موبروتوكول بالري
 )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

نظام روما األساسي للمحكمة      
  اجلنائية الدولية

 الربوتوكوالت اإلضافية امللحقة  
  ١٩٤٩ باتفاقيات جنيف لعام

 منظمة العمل الدوليـة     تااتفاقي
  )٨(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة     
  التمييز يف جمال التعليم
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االتفاقية الدولية حلماية مجيع  هيئات معاهدات عدة أذربيجان على التصديق على  شجعت  -١
، شجعت جلنة مناهضة التعذيب أذربيجان      ٢٠٠٩ويف عام   . )٩(األشخاص من االختفاء القسري   

، ٢٠٠٩ عـام  ويف. )١٠(يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة       اً  على أن تصبح طرف   
العمال املهاجرين أذربيجان على اإلدالء باإلعالنات املنصوص عليهـا يف          باملعنية  لجنة  الشجعت  
  .)١١(١٤٣رقم  و٩٧؛ والتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم ٧٧ و٧٦املادتني 

 ملكافحة التمييـز    ١٩٦٠وأوصت اليونسكو أذربيجان بأن تصدق على اتفاقية عام           -٢
  .)١٢(يف جمال التعليم

  دستوري والتشريعياإلطار ال  -باء  
ساور جلنة حقوق الطفل القلق من نقص املمارسات والسوابق القـضائية املتعلقـة               -٣

  .)١٤(اليونيسيف، على غرار ما أشارت إليه )١٣(باالتفاقية
وأكدت جلنة مناهضة التعذيب ما كانت عربت عنه من قلق بسبب إغفال تعريـف                -٤

التعذيب املنصوص عليها يف    ألغراض املقصودة من    ا) ١٣٣املادة  (التعذيب يف القانون اجلنائي     
أحكام جتّرم التعذيب املمارس مبوافقة مسؤول حكومي       إىل   القانون املذكور    افتقاراالتفاقية؛ و 

  . )١٥(أو أي شخص آخر يؤدي مهام رمسية أو برضاه
منـسجمة   تشريعاهتا    جعل العمال املهاجرين أذربيجان على   املعنية ب لجنة  الوشجعت    -٥

  .)١٦(التفاقية، واعتماد قانون جديد للهجرةامع 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٧(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٨(املركز يف أثناء اجلولة احلالية  املركز يف أثناء اجلولة السابقة  اإلنساناملؤسسة الوطنية حلقوق 

فوض أذربيجان حلقوق اإلنسان م
  ) أمني املظامل(

، ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول(املركز ألف 
  )ستعراض خاصال خضعت

خضعت ،  ٢٠١٢مارس  /آذار(املركز ألف   
  )خاصستعراض ال

شعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق من عدم الترخيص ألمني املظامل يف مراقبة مجيع               -٦
لية يف التحقيق يف شكاوى التعذيب وغريه من انتـهاكات          أجهزة الدولة، وافتقاره لالستقال   

  .)١٩(حقوق اإلنسان، وأن يؤدي دور اآللية الوطنية ملنع التعذيب
ضـمن  أذربيجـان  ستحدث جلنة حقوق الطفل واليونيسيف بأن ت  كل من   وأوصى    -٧

  .)٢٠(عن حقوق الطفل يكون مسؤوالًفوض أو نائب ممنصب مفوض ديوان املظامل 
 جلنة القضاء على التمييز العنصري أن تكثف أذربيجان من أنشطة تثقيف            واقترحت  -٨

 يف جمال   موظفي إنفاذ القانون واملعلمني والعاملني االجتماعيني واملوظفني العموميني وتدريبهم        
  .)٢١(حقوق اإلنسان
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  
  .)٢٣( من توصياهتا السابقةكثريلعدم االستجابة للجلنة حقوق الطفل القلق ساور   -٩

  حالة اإلبالغ  -١  

  املعاهدةهيئة 
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

التقـارير   تقدمي   حيل موعد  ٢٠٠٩س طأغس/آب  -  ٢٠٠٥س مار/آذار
من السابع إىل التاسـع يف      

  ٢٠١٣عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

 /تشرين الثاين
  ٢٠٠٤ نوفمرب

مل ُينظر فيه    الثالثالتقرير    -  ٢٠٠٩
  بعد

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

 /تشرين الثاين
  ٢٠٠١ نوفمرب

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠٠٩يوليه /متوز  -
  ٢٠١٣الرابع يف عام 

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  املرأةعلى التمييز ضد 

التقريـر  حيل موعد تقدمي      ٢٠٠٩يوليه /متوز  -  ٢٠٠٧فرباير /شباط
  ٢٠١٣عام   يفاخلامس

 /تشرين الثاين  -  ٢٠٠٣مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٩ نوفمرب

د تقدمي التقريـر    حيل موع 
  ٢٠١٣ يف عام الرابع

حيل موعد تقدمي التقريرين      ٢٠١٢فرباير /شباط  -  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
اخلامس والسادس يف عـام     

؛ اسُتعرض يف عـام     ٢٠١٨
الربوتوكول  كل من    ٢٠١٢

االختياري التفاقية حقوق   
الطفل املتعلق ببيع األطفال    

 ويف  واستغالهلم يف البغـاء   
الربوتوكول و املواد اإلباحية 

االختياري التفاقية حقوق   
باشـتراك   الطفل املتعلـق  

األطفــال يف النـــزاعات 
   املسلحة

اللجنة املعنية بالعمـال    
  املهاجرين

 مل ُينظر فيه بعدالتقرير الثاين   ٢٠٠٩أبريل /نيسان  ٢٠١١  -

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

مل ُينظر فيـه   ر األويل   التقري  -  ٢٠١١  -
  بعد
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  الردود على طلبات املتابعة املُحّددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي املقرر  هيئة املعاهدة 
اللجنة املعنيـة حبقـوق     

  اإلنسان
وانتزاع اعترافات حتت    عدم اإلعادة القسرية؛    ٢٠١٠

؛ وحرية تعـبري وسـائل اإلعـالم؛        التعذيب
  )٢٤(واملشردون داخلياً

٢٥(٢٠١٠(  

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

تعديل قانون األسـرة؛ ومكافحـة العنـف          ٢٠١٠
  )٢٦(املمارس على النساء والفتيات

٢٧(٢٠١١(  

تعذيب احملتجزين وإساءة معاملتهم؛ وتقـدمي     ٢٠١٠  مناهضة التعذيبجلنة 
؛ وممارسة رقابة   للمحتجزينات قانونية   ضمان

مستقلة على أماكن االحتجاز؛ والعنـف يف       
  )٢٨(صفوف القوات املسلحة

٢٩(٢٠١٠(  
ــة  املتابعـــ

  )٣٠(مستمرة

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

 قوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     احل  ٢٠١٠
لتمسي اللجوء  مل وكذلك اً،للمشردين داخلي 

كافحـة االجتـار بالبـشر؛      والالجئني؛ وم 
  )٣١(واملواقف العدائية من األرمن

  

  اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
  )٣٣(احلوار مستمر  )٣٢(١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٣٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   
  ال  ال  الدعوة الدائمة
  )٢٠١٠(اً املشردون داخلي  )٢٠٠٧ (حرية الرأي والتعبري  متتالزيارات اليت 

  )٢٠١٢ (الصحة  )٢٠٠٧(اً املشردون داخلي  
    )٢٠٠٥(حرية الدين   

عليها من حيث   الزيارات املوافق   
  املبدأ

  االحتجاز التعسفي  
  حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات

  العنف باملرأة
  )٢٠٠٨(استقاللية القضاة واحملامني   ب إجراؤهاالزيارات اليت طُل

  )٢٠٠٨(املرتزقة 
  )٢٠١١(املرتزقة 

الردود على رسـائل االدعـاء      
  والنداءات العاجلة

 ١٦يف أثناء الفترة موضوع االستعراض، أُرسل       
  منهااً  بالغ١٢وردت احلكومة على . بالغاً

  

    )٢٠١٠(اً املشردون داخلي  متابعة الزيارات
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  اون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتع  -جيم  
 ٢٠٠٩يف أنشطة املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان يف          اً  سامهت أذربيجان مالي    -١٠
  .٢٠١٢ و٢٠١١و

  تنفيذ االلتزامات لدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 ألن النساء يتعرضن للتمييز يف عـدد        ظل القلق يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -١١

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة أذربيجـان إىل            . )٣٥(من مناحي احلياة  
سـيما يف    كال اجلنسني، ال  النمطية ل دوار  يف األ إحداث تغيري يف املواقف املتعلقة بتبعية املرأة و       

  .)٣٦(املناطق الريفية
تـدابري  أذربيجـان    بأن تتخذ    القضاء على التمييز ضد املرأة     املعنية ب   اللجنة وتوصي  -١٢

حمرومـة،   أواً  ناقص  أشكال خمتلفة يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثَّلة متثيالً         بخاصة مؤقتة   
  .)٣٧(لتعجيل بالنهوض باملرأةلأن ختصص موارد إضافية عند احلاجة بو

التمييز الذي يعاين منه األطفـال      ء  وساور القلق جلنة حقوق الطفل واليونيسيف إزا        -١٣
قون واألطفال احملرومون من الرعاية األبوية وأطفال األسر        اسيما األطفال املع   ، ال املستضعفون

  .)٣٨(احملرومة اقتصادياً
وشعرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالقلق بشأن مواقف عامة الناس العدائية              -١٤

ربيجان، وأوصت باختاذ إجراءات ملنـع تلـك املواقـف          اجتاه األرمن الذين يعيشون يف أذ     
  .)٣٩(ومكافحتها

 ألن العمال املهاجرين، خاصـة مـن        اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين   وساور القلق     -١٥
 يف  سـيما  الحيملون وثائق رمسية، ومن كان يف وضع غري قانوين، قد يتعرضون للتمييز،              ال

  .)٤٠(الوظيفة والتعليم والسكن
مـن الـشرطة ومـوظفني    اً عرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق ألن أفراد     وش  -١٦

  .)٤١(بسبب ميلهم اجلنسياً يعملون يف السجون ضايقوا أشخاص

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
انتزاع االعترافات حتـت وطـأة      شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء          -١٧

  .)٤٢(وإساءة املعاملة أثناء التحقيقاتالتعذيب 
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وظل القلق ينتاب جلنة مناهضة التعذيب بشأن تعذيب املشتبه فيهم واحملتجـزين يف               -١٨
َتردد السلطات يف   إزاء االدعاءات اليت تتحدث عن      مراكز احلبس املؤقت وإساءة معاملتهم، و     

بـأن حتـرص    وأوصت  . عومةإجراء حتقيقات جنائية يف أعمال التعذيب أو سوء املعاملة املز         
ـ على م ، و يف مجيع ادعاءات التعذيب    بسرعة ونزاهة وفاعلية  على التحقيق   أذربيجان    ةالَحق
  .)٤٣( على ذلكتهم بناًءعاقبماجلناة و

غري القانونية اليت تـتم     وشعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق إزاء حاالت التسليم           -١٩
 وأكراد إىل بلدان أخـرى،  ينينائية، مثل تسليم شيشان  اتفاقات تسليم املطلوبني الث   استناداً إىل   

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـأن تنـشئ         . )٤٤(حيث حيتمل أن يتعرضوا للتعذيب    
 قد يعرضهم للتعذيب أو سوء      أذربيجان آلية تتيح لألجانب، الذين يّدعون أن إبعادهم قسراً        

  .)٤٥(وقّفمبأثر   يف قرار اإلبعاداملعاملة، إمكانية الطعن
وظل القلق يساور اللجنة إزاء عدد حاالت الوفاة واالنتحار الـيت ُيقْـدم عليهـا                 -٢٠

 ، االحتجـاز  أثناء يف مجيع حاالت الوفاة      بالتحقيق فوراً وبدقة ونزاهة   السجناء، وأوصت   
حالة من تلك احلاالت؛ وتعـويض الـضحايا        وأن تالحق من ثبتت مسؤوليتهم عن أية        

حلد من اللجوء إىل احلبس االنفرادي؛ والترخيص يف إجراء فحـوص           وإعادة تأهيلهم؛ وا  
  .)٤٦(، وقبول نتائجها باعتبارها أدلةً يف الدعاوى اجلنائية واملدنيةطبية شرعية

 التـابع   املؤقتمركز االحتجاز   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أذربيجان بأن تضع          -٢١
  .)٤٧( عن استخدامه سلطة وزارة العدل أو تكفحتتلوزارة األمن القومي 

صحاح غـري   ق يف الصحة عن قلقه إزاء ظروف اإل       وأعرب املقرر اخلاص املعين باحل      -٢٢
ـ اً  مما يثري قلق    وقال إن  .اً ويف املرافق الطبية فيها، خصوص     اً،الالئقة يف السجون، عموم    اً بالغ

بات اليت  عدم وجود خدمات الصحة النفسية واخلدمات اليت ينبغي توفريها للمعاقني، والصعو          
م االنتقـال إىل مرافـق صـحية خارجيـة لتلقـي عـالج              اهتتلبية طلب يف  ها السجناء   جيد

  .)٤٨(متخصص
ري تضمن عدم إيداع أي تدابأوصت جلنة مناهضة التعذيب أذربيجان بأن تتخذ    و  -٢٣

وعندما يتطلـب   . يف مؤسسات للطب النفسي ألسباب غري أسباب طبية        اًشخص كره 
 طبية، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم اختاذ قرار بـشأن            األمر االستشفاء ألسباب  

 وأن تكون هذه القـرارات      ،ذلك إال بناء على مشورة خرباء مستقلني يف الطب النفسي         
 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء آلية مستقلة تعىن برصد وتفتيش           .)٤٩(قابلة للطعن 

  .)٥٠(فيهاهذه املؤسسات وبتحسني ظروف معيشة املرضى املقيمني 
وظلت اللجنة املعنية بالتمييز ضد املرأة قلقة إزاء العنف املسلط على النساء والفتيات               -٢٤

كفايـة مراكـز    يف أذربيجان، ومنه العنف العائلي وبعض أشكال االعتداء اجلنسي؛ وعدم           
؛ وجود شبكة جامعة ملراكز اإلحالة وإعادة التأهيل اليت تعىن بأولئك الـضحايا            اإليواء وعدم 
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اجملتمـع؛ وألن   وجتعله متقبالً يف    وألن ثقافة الصمت واإلفالت من العقاب جتيز ذلك العنف          
. )٥١(من عـدم الرضـا      تعريف االغتصاب يف القانون اجلنائي مرتبط باستخدام القوة، بدالً        

  .)٥٢( مماثلةشواغلوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن 
 ضد املرأة أذربيجان على اعتماد مشروع       وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       -٢٥

القانون املتعلق بالعنف العائلي، واحلرص على أن ينص على أحكام تتصل بالعنف اجلنـسي              
وأشارت أذربيجان، يف رد املتابعة، على أن القانون املتعلق بالعنف العائلي           . )٥٣(داخل األسرة 

  .)٥٤(٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢اعتمد يف 
بالقلق من زيادة عدد األشخاص املتجر هبم، ودعت أذربيجـان إىل          وشعرت اللجنة     -٢٦

إنفاذ تشريعاهتا يف جمال االجتار؛ وتنفيذ خطة العمل الرامية إىل مكافحة هذا االجتار؛ والتحقيق  
وأعربـت جلنـة    . )٥٥( بالبشر مع املتجرين بالبشر ومقاضاهتم ومعاقبتهم؛ وقطع دابر االجتار       

اللجنة املعنية بالعمال املهـاجرين،     ي، وجلنة مناهضة التعذيب، و    القضاء على التمييز العنصر   
  .)٥٦(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، عن ذات املخاوف، وقدمت توصياتو

وأوصت جلنة حقوق الطفل أذربيجان بأن تسن وتنفذ التشريعات اليت حتظر مجيـع               -٢٧
وأوصـت  . )٥٧(، مبا فيها البيتأشكال العقوبة البدنية املسلطة على األطفال يف مجيع األماكن    

االت العنف يف املدارس وإحالتـها إىل اجلهـات   اليونيسيف بدورها بتعزيز آليات اإلبالغ حب     
  .)٥٨(املعنية وتعويض الضحايا

 يف  بصفة غري رمسيـة   وساور جلنة حقوق الطفل القلق بشأن األطفال الذي يعملون            -٢٨
  .)٥٩(ك األعمال ما هو حمفوف باملخاطربأن من تلاً قطاعات الشاي والتبغ والقطن، علم

وحضت جلنة حقوق الطفل أذربيجان على منع السياحة بدافع ممارسة اجلنس مـع               -٢٩
  .)٦٠(األطفال والقضاء عليها، وتوثيق التعاون الدويل

وشعرت اللجنة بالقلق إزاء قصور تدابري معاجلة قضايا أطفال الشوارع؛ وقلة مرافق              -٣٠
خطر ارتفاع  عدم وجود آليات لدعم األطفال الذين يغادرون تلك املرافق؛ و         الرعاية البديلة، و  

تعرض أولئك األطفال لالعتداء واالستغالل؛ وقصور اخلـدمات االجتماعيـة حلمايتـهم            
  .)٦٢(وأعربت اليونيسيف عن شواغل مشاهبة. )٦١(وإدماجهم يف اجملتمع

طفـال  أن سلب حرية ثالثة أ     الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل        خلصو  -٣١
 من العهد   ١٤ ويتعارض مع املادة      كان تعسفياً  ، عاماً ١٦ و ١٤ تتراوح أعمارهم بني     قُصَّر،

الفريق رأى  و.  حقوق الطفل  اتفاقية من   ٣٧الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة       
 حنـو   ي أ ، سنوات ٦مل حيثيات القضايا، خاصة سجنهم مدة جتاوزت        جمل  مراعاةً هالعامل أن 

ـ       هواملناسب  فإن سبيل االنتصاف    ،   املقررة ثلثي العقوبة  يف اً   اإلفراج عنـهم ومـنحهم حق
  .)٦٣(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لإلنفاذ عمالً التعويض قابالً
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   اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون مسألةإقامة العدل، مبا يف ذلك  -جيم  
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باملرسوم الرئاسي بشأن إصالح           رحبت الل   -٣٢

ورحبت جلنة القضاء على التمييز     . )٦٤(نظام القضاء، الذي يسر سبل جلوء النساء إىل العدالة        
؛ ورحبت جلنة مناهضة التعـذيب بربنـامج احلكومـة          )٦٥(العنصري باإلصالحات القضائية  

، والذي يرمي إىل إدخـال      ٢٠١٣-٢٠٠٩اء على مدى الفترة     اهلادف إىل تطوير نظام القض    
  .)٦٦(حتسينات لفائدة املدانني

 إزاء عدم استقاللية القضاء وإمكانيـة        مناهضة التعذيب  لكن القلق ظل يساور جلنة      -٣٣
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أذربيجان بأن حترص        . )٦٧(خضوعه للضغوط السياسية  

  .)٦٨(عن السلطة التنفيذية، وتكافح الفساداً متام قضاء مستقالًعلى أن يكون جملس ال
احترام حق الشخص املشتبه فيه أو املتـهم يف          وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم       -٣٤

، علـى     احتراماً عملياً يف كل األحوال     احلصول على املساعدة القانونية فور القبض عليه      
  .)٦٩(الرغم من أن الدستور يكفل هذا احلق

لى بيانات عاحملاكم، يف دعاوى عدة، عتماد وشعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق ال   -٣٥
وأوصت أذربيجان بأن تكفل عدم االحتجاج باألدلة املنتزعة        . أكره أصحاهبا على اإلدالء هبا    

  .)٧٠(بالتعذيب يف أي إجراءات
ء العمال املهاجرين    ألن سبل جلو   بالعمال املهاجرين وظل القلق ينتاب اللجنة املعنية        -٣٦

 ال حيملون وثائق رمسية ومن هم يف وضع غري          ألولئك الذين سيما   إىل العدالة غري ميسرة، ال    
وشجعت أذربيجان على إطالع العمال املهاجرين على سبل االنتـصاف اإلداريـة            . قانوين

  .)٧١(والقضائية املتاحة، ومعاجلة شكاواهم
الـضمانات القانونيـة    عدم كفاية   ها بشأن   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق       -٣٧

املمنوحة للمحتجزين، ومن ذلك تقييد سبل تلقي اخلدمات من أطباء مـستقلني وحمـامني              
؛ ونقص احملامني العامني؛ ونوعيـة    عموميني وعدم إخطار احملتجزين حبقوقهم وقت االحتجاز      

 طويلـة بـصفتهم شـهوداً،     لفتراتاًاحتجاز املشتبه فيهم عمد املساعدة القانونية املتدنية؛ و   
حرماهنم من تلقي الرعاية الطبيـة يف       ؛ و وحرماهنم، من مث، من الضمانات القانونية األساسية      

  .)٧٢(كثري من األحيان
عدالـة  بـشأن   وظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل من عدم وجود تـشريعات              -٣٨

لقة باألطفال؛ وحماكمة   األحداث؛ وقلة موظفي إنفاذ القانون املتخصصني يف التحقيقات املتع        
اً  سنة مؤقت  ١٨إىل حجز من هم دون      اً  حماكمة البالغني؛ واللجوء كثري   اً   عام ١٨من هم دون    

ـ             سـيما    ال اً،فترات طويلة؛ وعدم فصل األحداث عن البالغني يف مراكز االحتجـاز دائم
ل وقد أعربت اليونيسيف بدورها عـن شـواغ       ،  )٧٣(احملتَجزات؛ وظروف االحتجاز املتردية   

  .)٧٤(مماثلة
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 عـن   وعفالالرئيس  قرار  وأعربت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها البالغ ل          -٣٩
؛ ٢٠١٢سـبتمرب   / تسليمه يف أيلول   بعدراميل سافاروف، وهو ضابط يف جيش أذربيجان،        

دانته يف جرمية القتل البشعة اليت وقعت فقد كان ُحكم عليه بالسجن مدى احلياة يف هنغاريا إل 
ضحيتها ضابط أرميين، امسه غورغن ماركاريان، كان يشارك يف نفس          وراح   ٢٠٠٤ عام   يف

املعايري الدولية املتعلقـة    ب التقيدوقالت املفوضية إنه ينبغي     . الربنامج التدرييب حللف األطلسي   
ـ               اً،باملساءلة عن اجلرائم اخلطرية، وينبغي إدانة جرائم الكراهية اليت يكون الباعث عليها إثني

تلـك األفعـال    معاقبة مرتكبيها معاقبة تتناسب معها، وليس متجيد القادة والـسياسيني ل          و
  .)٧٥(علناً

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
بالقدر الكايف  خصوصية األطفال   عدم احترام   أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ل        -٤٠

سـالهتم الشخـصية ال ُتحتـرم يف        ، وألن خصوصية أغراضـهم ومرا     يف كثري من األحيان   
  .)٧٦(مؤسسات الرعاية البديلة ومرافق عدالة األحداث

 املعاقني ومن هم    سيما ال،   حملياً  نسبة تبين األطفال   تدينبالقلق إزاء   اللجنة  وشعرت    -٤١
  .)٧٧( سنوات٥دون 
عدد الزجيات املبكـرة الـيت      ارتفاع  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق      الحظت  و  -٤٢
ـ     . )٧٨(ًميكن تسجيلها، خاصة فتيات األسر املشردة داخليا       ال اً وأحاطـت اليونيـسيف علم

اً  عام١٨ والذي يرفع سن الزواج إىل ٢٠١١بالتعديل الذي أدخل على قانون األسرة يف عام 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن  . )٧٩(للفتيان والفتيات على السواء  

تـسجيل مجيـع    ضـمان   ، وحثت أذربيجان على منع الزواج املبكر، وعلـى          قلق مشابه 
  .)٨٠(الزجيات

رّضع لايف أوساط   وساور جلنة حقوق الطفل القلق من الوالدات غري املسجلة، سواء             -٤٣
التـهميش  آبـاؤهم   الذين يعاين   وضع األطفال   من  ؛ و  عاماً ١٨دون  يف أوساط من هم     أو  

 يعيشون يف مناطق نائية، ومن كانت أمهاهتم دون سـن           االقتصادي أو الذين   - االجتماعي
  .)٨١(الفساد يف عملية تسجيل الوالداتمن الزواج؛ و

اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين  -هاء  
  السياسية يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة

مطالبة بأن تـسجل    سان بقلق أن الطوائف الدينية      الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلن      -٤٤
وأن تكون هلا شخصية قانونية كي يتسىن هلا ممارسة نشاطها حبريـة، وأن الطوائـف     نفسها  
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اإلسالمية ملزمة باحلصول على ترخيص من جملس مسلمي القوقاز قبل تقدمي طلب التسجيل             
  .)٨٢(الرمسي
 اخلدمة العسكرية العتبارات أخالقية     وأوصت اللجنة باعتماد قانون يعفي مستنكفي       -٤٥

  .)٨٣(من أداء هذه اخلدمة اإلجبارية، ويتيح اخلدمة املدنية بديالً هلا لنفس املدة
 اإلعالم  ود الشديدة املفروضة على حق وسائل     القي وظلت اللجنة تشعر بالقلق إزاء      -٤٦

 من عدد احملليالبث اإلذاعي يف حرية التعبري، وإغالق الصحف املستقلة، وسحب تراخيص    
القذف عليهم تتعلق ب  الصحفيني ورفع قضايا جنائيةمضايقة؛ وة األجنبيةيطات اإلذاعاحملمن 

 املباشرة  وضع حد للقيود  وحثت أذربيجان على    . التخريب؛ وقتلهم أو ضرهبم    ب همأو اهتام 
كو عن  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واليونس    . )٨٤(وغري املباشرة املفروضة على حرية التعبري     

  .)٨٦( توصيات مماثلةا وقدمت)٨٥(خماوف مشاهبة
، أرسل املقررون اخلاصون املعنيون بالسكن الالئق، وحرية التعبري،         ٢٠١٢ويف عام     -٤٧

عن أعمال العنف الـيت قيـل إن        اً  مشتركاً  واملدافعني عن حقوق اإلنسان، والتعذيب، بالغ     
  حلسابيعملاً أذربيجاني مراسالً/صحفياًوجاء يف املعلومات الواردة أن . صحفيني تعرضوا هلا

ومعهد حرية املراسلني وسالمتهم اعتدى عليه موظفون يعملـون  ) Zerkalo(ة زركالو  فصحي
 مواجهة بني مقيمني    أثناء تصويره وضربوه،  ) SOCAR(يف دائرة أمن شركة النفط احلكومية       

هدمون البيوت يف املنطقة يف مستوطنة سولوتييب يف باكو وموظفي أمن الشركة، الذين كانوا ي   
وقيـل  . جبروح خطرية اً  عليه ومصاب اً  د إىل املشفى مغمي   أُخوأفيد بأنه   . لتنمية املوارد النفطية  

 جريـدة   مـن إن نفس اجملموعة من الرجال اعتدت بعنف على أخيه وصحفي آخـر             اً  أيض
  .)٨٧(اليومية) Yeni Musavat" (مساواة ييين"

 التشريعات املتعلقة بالتـشهري     بضرورة جعل  اإلنسان   وأوصت اللجنة املعنية حبقوق     -٤٨
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وذلـك بإجيـاد        ١٩املادة  منسجمة مع   

وشجعت جلنة القضاء على التمييز     . )٨٨( بني محاية مسعة الشخص وحرية التعبري      الالئقتوازن  ال
يعاهتا يف جمال التشهري وغريه مـن اجلـرائم      العنصري أذربيجان على حتقيق االتساق بني تشر      

 سيما الالشبيهة وبني املعاهدات الدولية، وإعادة النظر يف تشريعاهتا اجلنائية املتعلقة بالتشهري،            
  .)٨٩( من القانون اجلنائي كي تنسجم مع االتفاقية٢٨٣ و١٤٨ و١٤٧املواد 
على احلق يف حريـة التجمـع       وساور اللجنة القلق إزاء القيود الالمعقولة املفروضة          -٤٩

  .)٩٠(السلمي، برفض الترخيص أو بتفريق املتظاهرين مع اإلفراط يف استعمال القوة
 عن  املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات         وأعرب    -٥٠

 ٢٠١٢مـارس   / آذار ٥أسفه على عدم تلقيه أي رد على الرسالة املشتركة اليت أرسلت يف             
والتحديات اخلطرية اليت تواجهها،      بشأن املنظمات غري احلكومية    ٢٠٠٩تعلقة بقانون عام    وامل

وأوصى بأن تعيد احلكومة النظـر يف  . احلظر الفعلي للتجمعات السلمية يف باكو     بشأن  وكذا  
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وظل القلـق   . ذلك القانون حبيث تتوافق الصيغة املنقحة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان          
إزاء هتدمي املبىن الذي حيتضن املنظمات غري احلكومية، وقد يكـون اسـتمرار              أيضاًيساوره  

وعـن  . بأنشطتهم املـشروعة يف ميـدان حقـوق اإلنـسان         اً  مضايقة العاملني فيها مرتبط   
، أعرب عن بالغ قلقه ٢٠١٢مارس  /االحتجاجات السلمية يف مدينة باكو وضواحيها يف آذار       

عاملة بسبب ممارستهم   امل قد تعرضوا لسوء     ن ُحقق معهم  الذيإزاء احتمال أن يكون الضحايا      
  .)٩١(حقهم املشروع يف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي

وأوصى املقرر اخلاص بأن هتيئ أذربيجان بيئة مالئمة وآمنة تسمح للمجتمع املـدين           -٥١
 عراقيل ال لزوم بأن يعرب حبرية ولألفراد بأن ميارسوا حريتهم املشروعة يف تكوين مجعيات دون

ودعا إىل إجراء حتقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة يف أي ادعاء يتعلق بانتـهاك حقـوق               . هلا
اإلنسان، مبا يف ذلك أعمال الترهيب أو املضايقة املرتكبة يف حق من ميارسون حقـوقهم يف                
حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات؛ ومساءلة اجلناة؛ وجرب كل األضرار الـيت تلحـق             

  .)٩٢(بالضحايا
وظل القلق ينتاب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان إزاء احتمال        -٥٢

على أنشطة   ال لزوم هلا  اً  أن تفرض السياسات الرامية إىل مراقبة املنظمات غري احلكومية قيود         
  .)٩٣(املدافعني عن حقوق اإلنسان

 بالسكن الالئق، وحرية التعبري،    املعنيون، أرسل املقررون اخلاصون     ٢٠١١ويف عام     -٥٣
ة  مـشترك  رسالة وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واملدافعني عن حقوق اإلنسان        

، ٢٠١١أغسطس  / آب ١١ويف  .  قد هدم   ميلكه مدافع عن حقوق اإلنسان     عما قيل إن مبىنً   
بىن يف بـاكو    شرعت جرافات وفريق من العمال، قيل إن مكتب العمدة أرسلهم، يف هدم امل            

منظمـتني أخـريني    اً  الذي كان ميلكه مدير معهد السالم والدميقراطية، وكان حيتضن أيض         
النـسائي  ركـز   املتشتغالن حبقوق اإلنسان، مها احلملة األذربيجانية حلظر األلغام األرضية و         

، وملفات، ومعـدات    أثاث، منها وثائق، وحواسيب، و    عن إتالف ممتلكات  وأفيد  . ألزماتل
 -  جرى رغم أمر أصـدرته احملكمـة االقتـصادية         قدإن اهلدم   اً  وقيل أيض . ة، وكتب مكتبي

وأفيد بأنه  . )٩٤(، مينع هدم املبىن   ٢٠١١مايو  /يف أيار القضائية  ناسيمي  نطقة   مب ١اإلدارية رقم   
 النسائي لألزمات الذي مل يتلق أي دعم جديد، وهو          جديد للمركز إجياد مقر   مل ُيتمكن من    
إن مراقبة مـوظفي  اً وقيل أيض. تقدمي املساعدة القانونية والطبية للنساء  فه عن   ما أدى إىل توق   

 أثنـاء اجتماعـاهتم مـع    سـيما  الاملركز استمرت، كما استمرت الشرطة يف مضايقتهم،        
وأعربت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان عـن شـواغل          . )٩٥(الدبلوماسيني والصحفيني 

  .)٩٦(مشاهبة
وظل القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بـشأن مـستوى                 -٥٤

 خاصة متثيلهن الناقص يف هيئات صنع القرار،        اً،مشاركة املرأة يف احلياة السياسية املتدين جد      
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مثل الربملان، واحلكومة، والسلك الدبلوماسي، والبلديات واجلماعـات احملليـة، واهليئـات            
  .)٩٨( مماثلةاغلوشوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن . )٩٧(علياالقضائية ال

ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري أذربيجان إىل أن تشجع على متثيل خمتِلف               -٥٥
  .)٩٩(الطوائف اإلثنية يف الربملان وغريه من اهليئات املنتخبة والعامة

  دلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عا  -واو  
ظل القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن الفصل اجلنساين               -٥٦

العمودي واألفقي يف سوق العمل؛ ومستوى بطالة النساء املرتفع؛ والكثافة العمالية النـسائية    
قطاع غـري   يف القطاعات اليت ُتدفع فيها أجور منخفضة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وال           

 األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة  الرمسي؛ وفجوة األجور الواسعة؛ وقلة التقيد مببدأ        
  .)١٠٠(٢٠٠٦املنصوص عليه يف أحكام قانون العمل وقانون املساواة بني اجلنسني لعام 

 تشعر بالقلق ألن إجراءات اهلجرة، خاصـة        اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين   وظلت    -٥٧
الـشباك  "تلك املتعلقة باحلصول على رخصة عمل فردية، شاقةٌ ومعقدة، رغـم سياسـة              

  .)١٠١("الواحد

  الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي  -زاي  
ظل القلق يساور جلنة القضاء على التمييز العنصري بـشأن التفـاوت يف التمتـع                 -٥٨

 الطوائف اإلثنية يف    بشكل خاص قافية، الذي تتضرر منه     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث   
  .)١٠٢(املناطق اجلبلية الريفية والنائية

وأوصت اليونيسيف بإنشاء شبكة من اخلدمات االجتماعيـة اجلديـدة لألطفـال              -٥٩
  .)١٠٣(لالرتقاء مبستوى احلماية وزيادة املساعدة املالية

  احلق يف الصحة  -حاء  
ويعـاين  اً ملعين بالصحة أن نظام الرعاية الصحية ال يزال متخلف    الحظ املقرر اخلاص ا     -٦٠
وهذا الوضع أشد يف املناطق الريفية، حيث يتعذر يف الغالب الوصـول إىل          . يف التمويل اً  نقص

ويواجه األفراد واألسر اليت . يف املوظفني وخدماهتا ذات نوعية رديئة     اً  العيادات اليت تعاين نقص   
ولتيـسري  . فقرية أكرب التحديات لتلقي خدمات صحية أولية جيـدة        تعيش يف هذه املناطق ال    

وإتاحتها، يلح املقرر اخلـاص علـى        احلصول على أدوات وخدمات ومرافق الرعاية الوقائية      
من أجل توطيد نظام الرعاية الـصحية      اً  أذربيجان بأن تضاعف جهودها وتزيد مواردها كثري      

  .)١٠٤(األويل
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املتفشي يف أوساط مهنيـي قطـاع       بقلق أن الفساد    والحظت جلنة حقوق الطفل       -٦١
، املتمثل يف ترقّب دفع مبالغ خارج نطاق القانون، يعيـق تلقـي الرعايـة               ةالصحيالرعاية  

  .)١٠٥(الصحية؛ وأن خدمات الرعاية الصحية األولية املقدمة غري كافية
من القلق  اً  كثريوأشار املقرر اخلاص املعين بالصحة إىل أن وصم املصابني بالسل يثري              -٦٢

ويعود الوصـم   . ألنه مينع الناس من إجراء اختبار املرض ويثبط املصابني على التماس العالج           
على أنه ال بد مـن مـشاركة        أيضاً  وشدد  . إىل قلة الوعي بالوقاية من السل وبانتقاله      اً  جزئي

  .)١٠٦(حكم فيهاجملتمعات احمللية املتضررة لتحقيق استمرارية وفعالية الوقاية من السل والت
 معدل وفيات الرضع، وحـّضت      إزاء ارتفاع وظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل         -٦٣

  .)١٠٨(وعربت اليونيسيف عن شواغل مشاهبة. )١٠٧(أذربيجان على تقليصه
وظل القلق ينتاب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن قلة فرص تلقي                -٦٤

 سـيما  العامة املناسبة وخدمات الرعاية الصحية اإلجنابية للنساء،        خدمات الرعاية الصحية ال   
والالجئات؛ وبشأن معدل وفيات    اً  اللوايت يعشن يف املناطق الريفية والنائية، واملشردات داخلي       

  .)١٠٩(األمهات املرتفع؛ وارتفاع معدل اإلجهاض
ربيجان هو أحـد    وأشار املقرر اخلاص املعين بالصحة إىل أن معدل اإلجهاض يف أذ            -٦٥

ممارسة اإلجهاض االنتقائي وقلـة بـرامج       يعزى إىل أسباب منها     أعلى املعدالت يف العامل، و    
مـشكلة  اً  ودعا احلكومة إىل أن تعـاجل فـور       . التثقيف اجلنسي والتثقيف بالصحة اإلجنابية    

 استخدام اإلجهاض وسيلةً لتنظيم األسرة، بإجراءات منها التأكد من أن وسائل منع احلمـل             
متاحة وميسورة، وأن املراهقني خاصة يستطيعون االستفادة من خدمات التثقيف واملعلومات           

وأوصت جلنة حقوق الطفل أذربيجـان بتثقيـف        . )١١٠(املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية   
 ما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري؛ وتيسري        سيما الاملراهقني بالصحة اجلنسية واإلجنابية،     

 الـذي بلـغ معـدالً     االنتحار بني املراهقني معاجلةصول على وسائل منع احلمل؛ و     سبل احل 
  .)١١١(مرتفعاً
العمال املهـاجرين    تشعر بالقلق إزاء وضع      اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين   وظلت    -٦٦

الذين ال يتمتعـون بـاحلق يف       وال حيملون وثائق رمسية ومن هم يف وضع غري قانوين،           الذين  
جيدون صعوبة يف احلصول على     لطبية، مبا فيها الرعاية الطبية العاجلة، وألن أطفاهلم         الرعاية ا 
  .)١١٢(التعليم

  احلق يف التعليم  -طاء  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن قلة املوارد املالية املخصـصة للتعلـيم،                -٦٧
بل املدرسـي، وضـعف      تلك املرصودة للرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم ق         سيما ال

  .)١١٣(مستوى تدريب املعلمني، وكثرة األطفال غري امللتحقني باملدارس
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وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أذربيجان بأن تعتمد تـدابري               -٦٨
  .)١١٤(خاصة مؤقتة للتعجيل بزيادة عدد النساء يف مواقع صنع القرار يف مجيع مراحل التعليم

اً  عام١٨ت جلنة حقوق الطفل أذربيجان بأن حتظر تدريب مجيع من هم دون            وأوص  -٦٩
على استخدام األسلحة النارية يف املدارس العسكرية، وإنشاء آلية مستقلة للشكوى والتحقيق            

  .)١١٥(قصد إتاحتها لألطفال امللتحقني بتلك املدارس

  احلقوق الثقافية  -ياء  
إطـالق  ر يف إعداد جمموعة من الدراسات و      شجعت اليونسكو أذربيجان على النظ      -٧٠

  .)١١٦(احلوارات بشأن احلقوق الثقافية يف اجلامعات واملؤسسات الثقافيةسلسلة من 

  قوناملعا  -كاف  
حثت جلنة حقوق الطفل أذربيجان على القضاء على التمييز املمارس على األطفال              -٧١

التفاقية اً  ج اجتماعي منوذجي وفق   املعاقني؛ ووضع تعريف قانوين واضح لإلعاقة؛ واألخذ بنه       
  .)١١٧(حقوق ذوي اإلعاقة؛ والتنصيص على إدماجهم يف نظام التعليم العام

فـرص  لمعاقني  اليت تكفل ل  وأوصت اليونيسيف أذربيجان بتنفيذ األحكام التشريعية         -٧٢
 األحكام اليت تنص على منـع التمييـز يف التوظيـف،            سيما الإىل سوق العمل،    الدخول  
  .)١١٨(رارية الوظيفة، والترقية الوظيفية، وظروف العمل املأمونة والصحيةواستم

  األقليات  -الم  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها على عدم توضيح التدابري املتخـذة               -٧٣
شواغلها، خاصة بشأن تقليص الضمانات القانونية املتعلقة حبماية األقليات يف قـانون            عاجلة  مل

). ٢٧املـادة   (، وبشأن عدم وجود هياكل استشارية ملمثلي األقليـات          )٢٠٠٢(ولة  لغة الد 
 من العهد   ٢٧للمادة  اً  إىل أن تكفل متتع األقليات حبقوقها وفق      أيضاً  ودعت اللجنة أذربيجان    

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك إنشاء جهاز استشاري وطين يتألف من          
 كي حتظى احتياجاهتا اخلاصة باملزيد من الرعاية، وإقدارها على املشاركة يف            ممثلي األقليات، 

وقدمت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري   . )١١٩(عملية صنع القرار يف القضايا اليت هتمها     
  .)١٢٠(توصيات مشاهبة

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أذربيجان بأن حتـافظ علـى لغـات                -٧٤
 وتتيح بـرامج    لغات األقليات تعلّم  اليت  نّميها، وتنشئ شبكة من املدارس العامة       األقليات وت 

  .)١٢١(تعليمية هبذه اللغات
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
 القلق بشأن كثرة عدد العمال املهاجرين غري        اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين   ساور    -٧٥

ري مالئمة وال يتلقون ما يكفـي مـن اسـتحقاقات           الشرعيني، الذين يعملون يف ظروف غ     
  .)١٢٢(الضمان االجتماعي

لطرد أو الذين يـتعني     يتهددهم ا والحظت اللجنة بقلق أن العمال املهاجرين، الذين          -٧٦
األمور لتسوية  وقت  العليهم مغادرة البلد بعد انتهاء عقود عملهم، ال ُيمنحون ما يكفي من             

تصبح فضالً عن ذلك،    و. )١٢٣( لالنتهاك حقوقهمحالة تعرض   يف  رب  اجل والتماس   اليت ختصهم 
، وال حيق له البحث عـن عمـل          يف حالة إهناء عقد عمله     رخصة إقامة العامل املهاجر ملغية    

  .)١٢٤(بديل
وشعرت اللجنة املعنية بالتمييز العنصري بالقلق ألن ملتمسي اللجـوء والالجـئني              -٧٧

 بعض ملتمـسي    ألنالعمل والتعليم والسكن والصحة؛ و    يعانون التمييز يف    اً  واملشردين داخلي 
النظر يف مـنح صـفة      من إجراءات   بعدوا  قد استُ اللجوء، مثل مواطين روسيا من الشيشان،       

اً تشريعياً   أذربيجان إطار  عتمدوأوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن ت      . )١٢٥(الالجئ
طاهنم بسبب انتشار العنـف واحتمـال       ينص على األشكال التكميلية حلماية الفارين من أو       

حدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان فيها؛ وقبول النظر يف طلبات ملتمسي اللجـوء             
 يف إطار اإلجراء الوطين ملنح صفة الالجئ؛ ورفع القيود واحلدود املفروضة علـى              ينيالشيشان

جلنسية اخلـدمات   التوظيف القانوين وتيسري سبل تلقي الالجئني وملتمسي اللجوء وعدميي ا         
االجتماعية احلكومية؛ والتأكد من أن احلقوق املدنية لالجئني وملتمسي اللجوء، مثل احلـق             

  .)١٢٦(يف الزواج، حتظى باالحترام
وساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء عدم وجود آلية حلماية األطفـال متلمـسي                -٧٨

عدم توفر احلمايـة القانونيـة      اللجوء غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ومساعدهتم؛ و       
واخلدمات االجتماعية مللتمسي اللجوء؛ وقلة فرص تلقي أطفال ملتمسي اللجوء اخلـدمات            

تسجيل مواليـد   ختاذ تدابري تكفل    الصحية والتعليمية واالجتماعية أو العيش الكرمي؛ وعدم ا       
  .)١٢٧(ملتمسي اللجوء، األمر الذي يعرضهم النعدام اجلنسية

فوضية السامية لشؤون الالجئني أذربيجان بأن تنفذ إجراء حتديد صـفة           وأوصت امل   -٧٩
انعدام اجلنسية قصد حتديد هوية عدميي اجلنسية ومنحهم صفة قانونية، واختاذ تدابري تـسمح              
بتسجيل مجيع املولودين يف إقليم الدولة، بصرف النظر عن وضعهم مـن حيـث اجلنـسية                

  .)١٢٨(اللجوء والالجئني وعدميي اجلنسيةواهلجرة، مبن فيهم من ُولدوا مللتمسي 
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  املشردون داخلياً  -نون  
ظل القلق ينتاب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ألنه بالرغم مـن إجنـاز سـلطات                 -٨٠

عقب الرتاع مع أرمينيا يف اً أذربيجان املتمثل يف حل املشكالت املرتبطة بكثرة املشردين داخلي       
، فإن أولئك الناس يواجهون مشاكل       كاراباخ -ين  ناغور، خاصة يف    ١٩٩٤-١٩٩١الفترة  

، األمر الذي حيـرمهم اسـتحقاقاهتم وعالواهتـم         )propiska(تتعلق بتسجيل عنوان اإلقامة     
  .)١٢٩(االجتماعية ومتتعهم بعدد من احلقوق، مثل العمل والصحة

ـ            -٨١ ر إىل اسـتمرا  اً  وخلص ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخلي
. من املشكالت، بعضها يرتبط أكثر فأكثر بطول مدة تشردهم        اً  مواجهة هؤالء املشردين عدد   

أن تتوصـل   وقبل كل شيء،      كاملةً، أوالً اً  وتتطلب إعادة احلقوق اإلنسانية للمشردين داخلي     
، حبيث يتسىن ملـن      إىل تسوية  كاراباخ - مفاوضات السالم املتوقفة بشأن الرتاع يف ناغورين      

  .)١٣٠(العودة إىل أماكن إقامتهم األصلية أن يفعلوايريدون 
إزاء حالة الـضعف    وظل القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة             -٨٢

 خاصة يف املناطق الريفية،      نساء وفتيات،  اً،ت داخلي الالجئات واملشردا والتهميش اليت تعيشها    
 إشـراك   ضـعف ة والدعم النفسي والـسكن؛ و     يف جماالت التعليم والعمل والرعاية الصحي     

وأعربت جلنة القضاء على    . )١٣١(واستشارهتن يف وضع السياسات والربامج    اً  املشردات داخلي 
  .)١٣٢( ذاهتاشواغلالتمييز العنصري عن ال

وقال ممثل األمني العام إن من الالزم بذل املزيد من اجلهود ورسـم اسـتراتيجيات                 -٨٣
عرضـة  قد يصبح أكثـر فـأكثر       اً  أمن السكن للمشردين داخلي   جديدة، خاصة ألن حتقيق     

وينبغي . بسبب ضغوط التوسع العمراين واالقتصادي يف املدن الكربى، واخلصخصة        للتقلبات  
تشمل تدابري  ،   لوضع استراتيجيات بديلة يف جمال السكن       يف السنوات املقبلة   األولوية متنحأن  

إلجيار بني احلكومـة واملـالّك مـن القطـاع     ة لخاصتفاقات إبرام امثل إعانات اإلجيار أو     
  .)١٣٣(اخلاص
ـ            -٨٤ اً وأوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أذربيجان بأن تؤّمن للمشردين داخلي

سـكنية  اً ألسر املستضعفة، اليت تعيش ظروفعطي األولوية يف ذلك ل   أسباب العيش، على أن ت    
، بوسائل   احتراماً كامالً  خالء القسري لضمانات من اإل  رص على احترام ا   دون املستوى؛ وحت  

 سكنية عملية؛ وإشـراك     برامج بدائل و  ريتوفقادرة على   منها وضع استراتيجية سكنية شاملة      
بأن تيسر أذربيجـان كـل سـبل        اً  وأوصت املفوضية أيض  . يف صنع القرار  اً  املشردين داخلي 

ـ            ساعدة واملـشورة   االنتصاف بدعم دور املنظمات غري احلكومية وتشجيعها يف جمـايل امل
  .)١٣٤(القانونيتني

 من بينهم أشخاص عاشوا     اً،والحظ ممثل األمني العام أن بعض فئات املشردين داخلي          -٨٥
أو كانوا عاطلني عن العمل سنوات عدة، إضافة        ) يف مجلتهم شباب  (يف مستوطنات معزولة    
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 يف حاالت عديـدة  إىل األسر اليت تعوهلا ربات بيوت واملسنني، حيتاجون إىل مساعدة خاصة          
بواسطة اإلعانات احلكومية، اليت من شأهنا أن توفر سبل العيش الكرمي، وإعدادهم للـدخول          

  .)١٣٥(إىل سوق العملاً جمدد
وشجع ممثل األمني العام على إعداد دراسة لتحديد مـستوى التعلـيم املقـدم إىل                 -٨٦

 حلفز اندماج أطفال املشردين يف      وينبغي تشجيع املدارس املختلطة،   . ونوعيتهاً  املشردين داخلي 
ذ بعض التدابري، منها تبسيط إجـراءات مـنح الوثـائق،           اختاوحث احلكومة على    . اجملتمع

، مىت تعذر تقدمي الوثائق املطلوبة عـادة، كـيال       السماح بوثائق أخرى، يف حدود اإلمكان     و
  .)١٣٦(بتلك املشاكلاً تتضرر حقوق املشردين داخلي

 فإن ممثل   اً، الطوعية هي احلل الذي يفضله أغلب املشردين داخلي        وإذا كانت العودة    -٨٧
لى اعتماد  عحتفز  اليت من شأهنا أن     ستراتيجيات  االسياسات و وضع ال األمني العام شجع على     

  .)١٣٧(مجيع الناس على أنفسهم واندماجهم التام يف اجملتمع أثناء تشردهم

  ةيقضايا البيئالاحلق يف التنمية و  -سني  
يلزم الشركات باحترام اً تشريعياً ت جلنة حقوق الطفل أذربيجان بأن تضع إطار       أوص  -٨٨

 الشركات اليت تعمل يف الصناعات االستخراجية وصناعات إنتـاج          سيما الحقوق الطفل،   
  .)١٣٨( النتهاكهااًالقطن؛ وتقييم أوضاع حقوق اإلنسان توقّي

  هبا يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق الوضع  -عني  
    علـى ساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق بالغ بشأن اسـتمرار الـرتاع                -٨٩

 وتأثريه السليب يف ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص   كاراباخ -ناغورين  
. )١٣٩( من قبـل املـشردين داخليـاً       سيما الباحلقوق املدنية والسياسية والتمتع الكامل هبا،       

ـ     اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين   ت  حاطوأ أذربيجـان   عنـها    تربعلماً بالصعوبات اليت ع
تعلق بتنفيذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم يف             ي فيما

، ٨٥٣، و ٨٢٢عكسته قـرارات جملـس األمـن        على حنو ما      كاراباخ، -ناغورين  منطقة  
  .)١٤٠(١٩٩٣ لعام ٨٨٤، و٨٧٤و

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 

found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal 
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United 
Nations compilation on Azerbaijan from the previous cycle (A/HRC/WG.6/4/AZE/2). 

2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
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OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. 
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-
ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 
76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 
CPED, art. 30. 

4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official 
status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

6 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
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