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  إعداد التقرير الدوري الثاين  -أوالً  
ُوضع التقرير الدوري الثاين جلمهورية أذربيجان املقدم يف إطار آليـة االسـتعراض               -١

امـل املنـشأ   الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة من قبل الفريق الع          
وقد صيغ  . ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٣مبوجب املرسوم الصادر عن رئيس مجهورية أذربيجان يف         

هذا التقرير الدوري الثاين بتوجيه من وزارة الشؤون اخلارجية وبالتعاون مع ديوان الرئاسـة              
 ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل ووزارة التنمية االقتصادية ووزارة العمل واحلمايـة           

االجتماعية ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة           
واللجنـة  اً  وجلنة اإلحصاءات احلكومية واللجنة احلكومية املعنية بالالجئني واملشردين داخلي        

املركزية لالنتخابات ومكتب النائب العام ووزارة األمن القومي ووزارة الـدفاع واجمللـس             
كومي التابع لرئيس اجلمهورية املعين بدعم اهليئات غري احلكومية واللجنة احلكومية املعنية            احل

بالشؤون الدينية ومكتب مفوض حقوق اإلنسان جلمهورية أذربيجان واللجنة احلكومية املعنية 
  .بقضايا األسرة واملرأة والطفل

متابعة قرار جملـس    "عنون   امل ،١٧/١١٩ بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       وعمالً  -٢
، يتضمن التقرير الدوري الثاين     " املتعلق باالستعراض الدوري الشامل    ١٦/٢١حقوق اإلنسان   

معلومات عن تنفيذ التوصيات اليت قُلبت أثناء االستعراض األول، وكذلك معلومات عن آخر       
  .اإلجنازات على صعيد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد

صيات املقدمة أثناء االستعراض األول املتعلق جبمهورية أذربيجـان يف          ولتنفيذ التو   - ٣
إطار آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، أنشئ            

 الفريق العامل الذي يضم ممثلني عن خمتلف األجهزة         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٢يف  
يجان إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقرير       ، قدمت أذرب  ٢٠١٢ويف عام   . احلكومية

 األول  عن تنفيذ التوصيات الواردة يف استنتاجات االسـتعراض الـدوري الـشامل           اً  أولي
وقد أُخذت نتائج االستعراض األول والتوصيات املنبثقة عنه بعني االعتبار لدى        . ألذربيجان

  .إعداد التقرير الدوري الثاين
) عداد التقرير الدوري الثاين بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين        إ (٢بالبند    وعمالً  -٤

، وضعت مسودة التقرير الدوري     ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٣ املؤرخ   ٢٣٦٦من املرسوم الرئاسي    
الثاين على املوقع الشبكي لوزارة الشؤون اخلارجية قصد احلصول على آراء اجملتمـع املـدين        

  .على حمتويات الوثيقةواملنظمات غري احلكومية وتعليقاهتا 
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  اآلليات القانونية واملؤسسية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثانياً  

برنامج العمل الوطين جلمهورية أذربيجان املتعلق بزيادة الفعالية يف محاية حقوق               
  اإلنسان واحلريات

كانت القضايا اليت أثريت يف التوصيات املقدمة أثناء االسـتعراض الـدوري األول               -٥
موضع نقاش يف برنامج    ) ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩، املؤرخة   A/HRC/11/20الوثيقة  (ألذربيجان  

العمل الوطين جلمهورية أذربيجان بشأن زيادة الفعالية يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريـات،             
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٧الذي أُقر مبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ 

  :ذ مجلة من التدابري منها ما يليين هذا تنفيويتوخى برنامج العمل الوط  -٦
مواصلة توجه مجهورية أذربيجان لالنضمام إىل املعاهدات الدولية بشأن محاية حقوق  •

 اإلنسان؛

إجراء حبوث بشأن مدى تنفيذ احملاكم يف مجهورية أذربيجان أحكـام الـصكوك              •
 الدولية املتعلق حبماية حقوق اإلنسان؛

بية خبصوص الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ال سيما        التكفل بتنظيم دورات تدري    •
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، لفائدة املوظفني احلكوميني واملوظفني يف احملاكم          
وموظفي النيابة العامة وموظفي وزارة الشؤون الداخلية والقانونيني وعمال مكتـب           

 ت؛مفوض حقوق اإلنسان يف مجهورية أذربيجان وموظفي البلديا

إعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة مع وكاالت متخصصة تابعة لألمم املتحدة ومنظمات   •
 إقليمية دولية، وغريها؛

عن ذلك، حيدد برنامج العمل الوطين األجهزة احلكومية املسؤولة عن التنفيذ             وفضالً  -٧
وتتعاون األجهزة التنفيذية ذات الصلة عن كثب مع مؤسسات اجملتمـع           . على وجه التحديد  

ويتألف الفريق العامل املعين بتنسيق عملية تنفيذ برنامج        . املدين يف تنفيذ برنامج العمل الوطين     
العمل الوطين من ممثلني عن األجهزة التنفيذية املسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية، ويرفع              

  .إىل الرئيس بانتظام تقارير عن أنشطته

  حتسني املعايري القانونية األساسية    
كل مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أولوية بالنـسبة حلكومـة مجهوريـة             تش  -٨

 من دستور مجهورية أذربيجان تنص على اهلدف األمسى         ١٢ من املادة    ١فالفقرة  . أذربيجان
للدولة هو كفالة حقوق وحريات الفرد واملواطن وهتيئة ظروف معيـشية الئقـة ملـواطين               

وحريات الفرد واملـواطن املنـصوص عليهـا يف    وجيري إعمال حقوق   . مجهورية أذربيجان 
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ولتحقيق هذه  . باملعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أذربيجان        الدستور احلايل عمالً  
الغاية، تعتمد بانتظام نصوص قانونية معيارية ذات الصلة وتوضع آليات رقابية للتأكد مـن              

  .فعاالًاً تنفيذ هذه النصوص تنفيذ
الستعراض الدوري الشامل الـيت تناولـت التقريـر الـوطين األول،            وبعد عملية ا    -٩

  : تدابري أخرى، القوانني التاليةاعتمدت، يف مجلة
 ؛)٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩(قانون التعليم  •

 ؛)٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢(قانون مكافحة العنف األسري  •

 ؛)٢٠١٢مايو / أيار٢٢(القانون املتعلق بضمان حقوق وحريات احملتجزين  •

 / أيـار  ٢٢(القانون املتعلق بضمان حقوق امللكية الفكرية ومكافحـة القرصـنة            •
 ).٢٠١٢ مايو

 من دستور مجهورية أذربيجان، فإن حقوق وحريات        ٧١ من املادة    ٦للفقرة  اً  ووفق  -١٠
 مـن   ٢أمـا الفقـرة     . على كامل إقليم مجهورية أذربيجان    اً  الفرد واملواطن مكفولة تلقائي   

ى أن االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أذربيجان تـشكل            فتنص عل  ١٤٨ املادة
  .ال يتجزأ من النظام التشريعي جلمهورية أذربيجاناً جزء
وقد انضمت مجهورية أذربيجان يف األعوام األربعة األخرية إىل املعاهدات الدوليـة              -١١

  :التالية اليت تساهم بقدر كبري يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 تـشرين   ٢٦(محاية وتعزيز تنوع أشكال التعـبري الثقـايف         تفاقية اليونسكو بشأن    ا •

 ؛)٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 ؛)٢٠١٠مايو / أيار١١ (اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر •

املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملـة        ١٥٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
 ؛)٢٠١٠مايو / أيار١١ (العمال ذوو املسؤوليات العائلية: للعمال من اجلنسني

املتعلقة بتنقـيح اتفاقيـة محايـة األمومـة          ١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
 ؛)٢٠١٠مايو / أيار١١ (١٩٥٢ )منقحة(

 ٢٩(االتفاق املتعلق بإنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفـساد كمنظمـة دوليـة              •
 ).٢٠١٢يونيه /حزيران
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  التدابري اليت اختذت يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ التوصيات  -ثالثاً  

االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وضمان مطابقـة               
مع اً  التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية وجعل التشريع الوطين منسجم        

  )١التوصية رقم (أحكام اتفاقية مكافحة التعذيب 
) مـؤمتر رومـا   ( يف مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسـي        مجهورية أذربيجان شاركت    -١٢

 بشأن إنـشاء احملكمـة      ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٧-١٥للمندوبني املفوضني املعقود يف الفترة      
 إىل اآلن مل تتوقـف      ١٩٩٨ومنذ عـام    . اجلنائية الدولية، وشاركت يف اعتماد البيان اخلتامي      

ئم املختلفة اليت تدخل يف والية احملكمة اجلنائية الدولية وبـشأن آلياهتـا             املناقشات بشأن اجلرا  
وعليه، ترصد  . ومن جهة أخرى، ال تزال عملية تشكيل احملكمة اجلنائية الدولية جارية          . العقابية

ومبجرد انتهاء هذه العملية، قد تنظر      .  عملية تشكيل احملكمة اجلنائية الدولية     مجهورية أذربيجان 
 يف إمكانية االنضمام إىل النظام األساسـي للمحكمـة          مهورية أذربيجان املختصة جل السلطات  

وقد تبني من دراسة املقترحات املتعلقة بإدخال تعـديالت علـى الدسـتور             . اجلنائية الدولية 
والنصوص التشريعية األخرى جلمهورية أذربيجان أن هذه التعـديالت ضـرورية النـضمام             

وبالتايل، فإن االنتهاء من عملية تشكيل احملكمـة اجلنائيـة         . ساسيأذربيجان إىل نظام روما األ    
  .الدولية ضروري لكي يتسىن جلمهورية أذربيجان من االنضمام إىل نظام روما األساسي

التدابري اليت اختذت يف جمال مكافحة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة                
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة   إىل مجهورية أذربيجانقد انضمت   ل  -١٣

. ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٣١بقـانون مـؤرخ       عمالً،  ةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين      
 على نفسها التزامات باختاذ تدابري فعالة       مجهورية أذربيجان وباالنضمام إىل هذه االتفاقية، أخذت      

عـن   ستوى التشريعي واإلداري واحملاكم وغريها من املستويات ملنع ممارسة التعذيب فضالًعلى امل 
 مـن القـانون   ١٣٣ومن ذلك، تعترب املادة . اختاذ الدولة خطوات منهجية وهادفة يف هذا االجتاه       

اجلنائي جلمهورية أذربيجان الكرب النفسي واألمل النفسي الشديد الناجم عن الضرب املـستمر             
على توصية مقدمة من أعـضاء جلنـة   اً ردو. ه من أعمال العنف على أهنا من جرائم تعذيب       وغري

أثناء مناقشة التقرير الدوري الثالث جلمهورية أذربيجان مبوجـب         األمم املتحدة ملكافحة التعذيب     
ة الـيت  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين 

، اقتـرح   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١-٩ للجنة يف جنيف يف الفترة       ٤٣رة  جرت أثناء الدو  
 من القانون اجلنائي جلمهورية أذربيجـان       ١٣٣ من املادة    ٣تمييز بني الفقرة    مكتب النائب العام ال   

سري واختاذهـا   بالعنف األ اً   من املادة نفسها من القانون اجلنائي املتعلقتني أساس        ٢ و ١والفقرتني  
كنص منفصل حيدد املسؤول اجلنائية ملوظفي الدولة الذين يرتكبون جرمية التعذيب أو األشخاص             
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لقانون مجهوريـة أذربيجـان     اً  ووفق. الذين يرتكبون هذه اجلرمية بتحريض من موظف يف الدولة        
إن كلمـة    بشأن تعديل القانون اجلنائي جلمهورية أذربيجان، ف       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩املؤرخ  

.  من تلـك املـادة     ٣، وألغيت الفقرة    "كرب" قد استعيض عنها بكلمة      ١٣٣يف املادة   "تعذيب"
التعـذيب واملعاملـة    " من القانون اجلنائي هـو       ٢٩٣عن ذلك، فقد أصبح عنوان املادة         وفضالً

تلـك   وأصبح موضوع    "العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مما ال يعد من أعمال التعذيب            أو
املوظف التابع لسلطة الدولة أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية أو بتحـريض              " املادة هو 

  ."من شخص آخر أو مبوافقة ضمنية أو صرحية من هذا األخري
لقد انضمت مجهورية أذربيجان إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة            -١٤

) أمـني املظـامل   ( وُعّين مفوض حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩التعذيب يوم   
ألحكام الربوتوكول االختياري   اً   وفق ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٣جلمهورية أذربيجان يوم    

ويتعني اختاذ التدابري الوجيهة والضرورية لضمان الـسري        . وكلف بضمان سري اآللية الوقائية    
ج العمل الوطين جلمهورية أذربيجان اهلـادف   الفعال لآلليات الوقائية الوطنية املقررة يف برنام      
  .إىل زيادة فعالية محاية حقوق اإلنسان واحلريات

ـ          وعمالً  -١٥ ألحكـام  اً  بدستور مجهورية أذربيجان، تراعى حقوق اإلنسان واحلريات طبق
 مـن   ١٤٨ مـن املـادة      ٢ألحكام الفقرة   اً  ووفق. الصكوك الدولية اليت انضمت إليها أذربيجان     

كل االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أذربيجان جزءاً ال يتجـزأ مـن              الدستور، تش 
ويف حالة التنـازع بـني      ) باستثناء الدستور والقوانني املعتمدة باالستفتاء    (النظام التشريعي الوطين    

. يـات املعايري القانونية الوطنية وأحكام االتفاقيات الدولية فإن األسبقية تكون ألحكام هذه االتفاق           
ومبوجب هذا احلكم الدستوري، تتأكد مجهورية أذربيجان قبل اعتماد مشاريع قوانينها من موافقة             
هذه املشاريع ألحكام الدستور والقانون الدويل، ويف حال التعارض ُيعـدل مـشروع القـانون               

 الصلة  وهلذا الغرض، تدقق املنظمات الدولية يف مشاريع القوانني ذات        . لينسجم مع القانون الدويل   
 من برنامج العمل الوطين بشأن      ٢وعالوة على ذلك، فإن الفقرة      . وتؤخذ توصياهتا بعني االعتبار   

، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ محاية حقوق اإلنسان، املعتمد مبوجب األمر الرئاسي املؤرخ       
ت إليهـا   قد قضت بأن تكون تدابري تنفيذ االلتزامات الناشئة عن االتفاقيات الدولية اليت انـضم             

  .مجهورية أذربيجان وكذلك القوانني الوطنية مطابقة للقانون الدويل

تعزيز حقوق اإلنسان والتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة يف هـذا اجملـال                  
  )٣٢ و٣٠ و٢٩ و٣ و٢التوصيات (

  زيادة الفعالية يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان    
ية، يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان،        لقد جرى، خالل السنوات اخلمس املاض       -١٦

 هيئة قضائية جديدة على املستوى اإلقليمي، بني حمكمة استئنافية وحمكمـة مكلفـة             ٢٠إنشاء  
مبحاكمة مرتكيب اجلرائم اخلطرية، وذلك لتعزيز اآلليات املؤسسية والسياسية ولتبسيط عمليـة            
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وبـالنظر إىل األمهيـة     . كمة العسكرية حتسني عمل احمل  اً  تقدمي الطعون إىل احملاكم؛ وجرى أيض     
اخلاصة اليت تكتسيه احملاكم اإلدارية يف منع سلطات الدولة من انتهاك احلقوق املدنيـة، فقـد                

 / مناطق من البلد وبدأت تعمـل منـذ كـانون الثـاين            ٧أنشئت حماكم إدارية اقتصادية يف      
السنوات األخـرية بـسبب     وقد أدت زيادة عبء العمل الواقع على احملاكم يف          . ٢٠١١ يناير

 قاض، وزيادة   ٦٠٠النمو املتسارع لالقتصاد الوطين إىل زيادة عدد القضاة الذي تضاعف وبلغ            
توظيف موظفني مـساعدين لكـل      اً  وقد جرى أيض  .  يف املائة  ٧٥عدد موظفي احملاكم بنسبة     

يـة؛ ويف   وقد حظيت مسألة حتسني الدعم املادي للقضاة باالهتمام على سبيل األولو          . القضاة
  .٢٠٠٠  مرة باملقارنة مبستواها يف عام٣٠سياق ذلك، ارتفعت رواتبهم بنحو 

ولتعزيز التدابري املؤسسية اليت اختذت يف جمال حقوق اإلنسان، تعكـف أذربيجـان       -١٧
واهلدف الرئيسي . على تنفيذ برنامج لدعم اإلصالح القضائي، مبساندة من املفوضية األوروبية

و دعم عصرنة النظام القضائي يف أذربيجان بتعزيز محاية حقوق اإلنـسان        من هذا الربنامج ه   
حتسني سري القطاعات   :  اجتاهات ٣ويتوخى الربنامج اختاذ تدابري يف      . وإرساء سيادة القانون  

  .القضائية اإلقليمية، وتعزيز قدرات األكادميية القضائية، ودعم اإلصالحات يف نظام السجون

   الفعالية يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلرياتوزيادة الفسادمكافحة     
بتوصيات جمموعة الدول ملكافحة الفساد يف جملس أوروبا، أدخلـت بعـض              عمالً  -١٨

وقد جرى . ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤التعديالت على القانون اجلنائي مبوجب القانون املؤرخ 
جرائم الفساد وغريها من جـرائم      (   من القانون اجلنائي وتغيري تسميته إىل      ٣٣تبسيط الفصل   

، كما جرى حتديد األحكام املتعلقة بتطبيق القانون اجلنائي علـى           )االعتداء على الصاحل العام   
اجلرائم اجلنائية املرتكبة خارج حدود مجهورية أذربيجان مبحاسبة املـسؤولني املتـورطني يف      

  .جرائم الفساد وغريها من جرائم االعتداء على الصاحل العام
وباإلضافة إىل ذلك، بات من املمكن، مبقتضى التعديالت اليت أدخلت على القانون              -١٩

، اختاذ عقوبات جنائية ضد الكيانـات       ٢٠١٢مارس  / آذار ٧اجلنائي مبوجب القانون املؤرخ     
قبـول   (٣١١، و )اسـتغالل الـسلطة    (٣٠٨تعاقب عليها املواد      االعتبارية الرتكاهبا أفعاالً  

التأثري غري املـشروع علـى       (٣١٢ من املادة    ١، والفقرة   )قدمي الرشوة ت (٣١٢، و )الرشوة
وغريها ) اإلخالل بالواجب (٣١٣، و))ممارسة التأثري للحصول على منفعة(موظف يف الدولة    

  .من مواد القانون اجلنائي
 كـانون   ٢١بالقانون الدستوري املتعلق بالنصوص القانونية املعيارية املؤرخ          وعمالً  -٢٠

، يوىل اهتمام خاص بوضع مشاريع قوانني معيارية يف جمال مكافحـة            ٢٠١٠ديسمرب  /األول
الفساد، وتسجل مجيع النصوص القانونية املعيارية اليت تصدر يف البلد يف الـسجل الـوطين               

  ).huquqiaktlqar.gov.az(للنصوص القانونية 
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.  الفـساد  وتويل أذربيجان أمهية قصوى إىل التعاون الـدويل يف جمـال مكافحـة              -٢١
للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، اليت تـضم        وأذربيجان هي إحدى الدول املؤسِّسة      

ويـشغل وزيـر العـدل يف مجهوريـة     .  دولة، وهي تشارك هبمة يف أنشطتها٤٠أكثر من   
  .أذربيجان منصب نائب رئيس هذه الرابطة

نفتحة وبشأن مكافحة   وهتدف خطيت العمل الوطنيتني بشأن تعزيز أسس احلكومة امل          -٢٢
، إىل تعزيز الشفافية    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٥الفساد، املعتمدتني مبوجب األمر الرئاسي املؤرخ       

وهتدف خطط  . يف الكيانات احمللية والوطنية واالستخدام الفعال للطاقات اليت يتمتع هبا البلد          
حة الفساد الـيت     إىل ضمان استمرارية تدابري مكاف     ٢٠١٥-٢٠١٢العمل اليت تغطي األعوام     

تنفذها مجهورية أذربيجان، وإىل تعزيز الشفافية يف أنشطة السلطات العامـة، وإىل إرسـاء              
  .حوكمة منسجمة مع املعايري العصرية، وتعزيز أسس احلكومة املنفتحة

وقد طبقت االستراتيجية الوطنية لتعزيـز الـشفافية ومكافحـة الفـساد خـالل                -٢٣
ىل حتسني فعالية أنشطة أجهزة الدولة مبا ينـسجم مـع    وهي هتدف إ   ٢٠١١-٢٠٠٧ الفترة

يف إطار االستراتيجية املتعلقة بتنفيذ مبـادئ       اً  وقد وضعت تدابري هامة أيض    . املعايري العصرية 
وقد انضمت أذربيجان إىل مجيع اجلهود املبذولة على الـصعيد الـدويل            . احلكومة املنفتحة 

 املبادرة الدولية اجلديدة بشأن الشراكة من       وانضمت كذلك إىل  . للنهوض باحلوكمة الرشيدة  
 لتعزيز الشفافية ولتحسني فعالية األنشطة الرامية ٢٠١١أجل حكومة منفتحة، أطلقت يف عام 

إىل تعزيز احلكم املنفتح ولتبادل التجارب الدولية يف هذا اجملال وللمسامهة يف اجلهـود الـيت            
هورية أذربيجان هي إحـدى الـدول       عن ذلك، فإن مج     وفضالً. تبذل على الصعيد الدويل   

املؤسِّسة لألكادميية الدولية ملكافحة الفساد وإحدى الدول األطراف يف االتفاق املتعلق بإنشاء            
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩هذه املنظمة الدولية بتاريخ 

وفيما يلي التدابري اليت اختذت لتطبيق مبادئ الشفافية واحلكومة املنفتحة يف أنـشطة               -٢٤
  .طات العامةالسل

  كفالة حرية اإلعالم    
 القانون املتعلق باحلق يف احلصول علـى  ٢٠٠٥اعتمدت مجهورية أذربيجان يف عام       -٢٥

املعلومات، وأوكلت مهمة اإلشراف على تنفيذ هذا القانون إىل مفوض حقـوق اإلنـسان              
ـ "وقد اُضطلع بأعمال ملموسة يف إطـار        . جلمهورية أذربيجان ) أمني املظامل ( تراتيجية االس

. وذلك لتبسيط إجراءات احلصول على املعلومـات " الوطنية ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية    
وحددت التدابري اليت يتعني اختاذها لكي تتحلى أجهزة الدولة بسلوك اسـتباقي يف تقـدمي               

  .املعلومات للجمهور العام
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  خدمات إلكترونية استحداث    
أما املرسـوم   ". لكترونيةأذربيجان اإل "اين املعنون   لث، اعُتمد الربنامج ا   ٢٠١٠يف عام     -٢٦

" التدابري الرامية إىل استحداث خدمات إلكترونية من قبل سلطات الدولـة          "الرئاسي املعنون   
ومبوجب هذا املرسوم، عمدت سلطات الدولة إىل استحداث . ٢٠١١مايو / أيار ٢٣فُوقِّع يف   

 واستحدثت بوابة إلكترونيـة حكوميـة       .خدمات إلكترونية تتعلق جبميع جماالت أنشطتها     
  . إلتاحة بوابة واحدة للوصول إىل اخلدمات اإللكترونيةwww.e-gov-azمشتركة 

، أنشئت املؤسسة احلكومية للخدمات العمومية واالبتكارات       ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٢٧
بيجان، لتقدمي مجيع اخلدمات العموميـة مـن        االجتماعية، حتت إشراف رئيس مجهورية أذر     

وتعمل مراكز تقـدمي اخلـدمات      . موقع واحد مع ضمان حسن النوعية وسهولة االستخدام       
"ASAN "         حتت إشراف املؤسسة احلكومية للخدمات العمومية واالبتكـارات االجتماعيـة .

. بل أجهزة الدولة  وتعمل هذه املراكز على تأطري وتنسيق عملية تقدمي اخلدمات العمومية من ق           
  :وتضطلع هذه املراكز باملهام التالية

 احلد من إضاعة الوقت وارتفاع التكاليف على املواطنني؛ •

 مبراعاة األخالقيات؛احلرص على سري عملية تقدمي املعلومات بلطف و •

 رفع مستوى املهنية؛ •

 تعزيز الثقة يف سلطات الدولة؛ •

 ؛تعزيز عملية مكافحة الفساد وزيادة الشفافية •

 زيادة استخدام اخلدمات اإللكترونية على نطاق واسع؛ •

 .تعزيز فعالية اإلصالحات املؤسسية يف هذا اجملال •

  التعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين وضمان املشاركة العامة    
إن مشاركة املنظمات غري احلكومية يف األفرقة العاملة يف إطار اللجنة املعنيـة مبكافحـة             -٢٨

 شبكة املعلومات واالتـصاالت للمنظمـات غـري         ٢٠٠٥وقد أنشئت يف عام     . الفساد مكفولة 
وانضمت جلنة مكافحة الفساد إىل هذه الشبكة، الـيت         . احلكومية العاملة يف جمال مكافحة الفساد     

  .عقدت جلسات عامة بشأن مجيع مشاريع القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
وجهة إىل مجهورية أذربيجان، جتدر اإلشارة إىل أن مفـوض      على التوصيات امل  اً  ورد  -٢٩

حقوق اإلنسان، بوصفه آلية رصد مستقلة، بصدد اإلشراف على تنفيذ توصيات االستعراض            
ويواصل املفوض يف تعاونه الفعال مع املنظمات غري احلكومية واجلمهـور           . الدوري الشامل 

وقد جرى التأكيد يف مجيع اجللسات العامة       . العام واجملتمع املدين بشأن تنفيذ مجيع التوصيات      
املعقودة يف مجيع مدن ومقاطعات البلد على ضمان مشاركة مؤسـسات اجملتمـع املـدين               
واملنظمات غري احلكومية احمللية وجمموعات السكان احملليني يف رصد تعزيز وتنفيذ خطة العمل            

  . إبالغ الناس حبقهم يف التصويتالوطنية ويف
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  تدريب يف جمال حقوق اإلنسانالتثقيف وال    
لتوسيع نطاق أنشطة التوعية حبقوق اإلنسان، من املتوقع اختاذ التدابري التالية يف إطار               -٣٠

برنامج العمل الوطين الرامي إىل زيادة الفعالية يف محاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات يف                
  :أذربيجان مجهورية

يبيـة ووسـائل الـدعم املرئيـة        مواصلة العمل يف سبيل إعداد وسائل الدعم التدر        •
 والكتيبات وامللصقات بشأن حقوق اإلنسان ونشرها وتوزيعها على اجلمهور العام؛

حتسني أعمال البحوث العلمية بشأن حقوق اإلنسان واحلريات يف اجلامعات واملراكز    •
 ؛العلمية

ل تعزيز الفعالية يف جمال التثقيف يف حقوق اإلنسان وإنشاء مراكز متخصصة يف جما             •
 حقوق اإلنسان أو شبكات هلذا الغرض؛

ترمجة قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل اللغة األذربيجانية ونـشرها يف             •
 أوساط السلطات املعنية؛

دعم دراسة الوثائق الدولية بشأن حقوق اإلنسان، ال سيما االتفاقية األوروبية حلقوق  •
وموظفي النيابة العامة والسلطات املكلفة     اإلنسان، من ِقبل املوظفني وعمال احملاكم       

بالشؤون الداخلية والقضاة، وكذلك موظفي املراكز اإلقليمية التابعة ملفوض حقوق          
 والعاملني يف البلديات؛) أمني املظامل(اإلنسان 

 استحداث أقسام خمصصة حلقوق اإلنسان يف املكتبات؛ •

نية حبقوق اإلنـسان    عاستحداث وتطوير صفحات يف مواقع السلطات احلكومية امل        •
 .نترنت وتعهدهاعلى شبكة اإل

عن ذلك، تعكف مجيع السلطات املعنية يف مجهورية أذربيجان على تنفيـذ              وفضالً  -٣١
مفوضـية األمـم    (مشاريع مشتركة دائمة بشأن تعزيز حقوق اإلنسان مع منظمات دولية           
ـ     ا واجمللـس األورويب  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروب

وعالوة على ذلك، يواصل املوظفـون العموميـون وكبـار          ). ومنظمات متخصصة أخرى  
موظفي قطاع التعليم دراسة الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال سـيما االتفاقيـة              

وتقوم وزارة التعليم، بالتعاون مع منظمات من قبيل اليونيسيف،         . األوروبية حلقوق اإلنسان  
رابطة احملامني "، ومنظمة الشبابية" Reliable Future "للجنة الدولية للصليب األمحر، ومنظمة وا

، Clear World، منظمـة  "القانونية لوسط أوروبا واملنطقة األوروبية اآلسيويةاملبادرة /األمريكية
بإجنـاز  ، وصندوق إنقاذ الطفولة،     )أملانيا( وصندوق كونرد أدناور     واملنظمة الدولية للهجرة،  

وجتـدر اإلشـارة إىل أن      . مشاريع وبرامج مشتركة بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
حكومة مجهورية أذربيجان ملتزمة بالتعاون مع جملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة        
حلقوق اإلنسان واآلليات األخرى املعنية حبقوق اإلنسان يف إطار تعزيـز ومحايـة حقـوق               

  . املسألة اليت توليها مجهورية أذربيجان أولوية قصوىاإلنسان، وهي
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 / حزيـران  ١٣-١١وعقدت وزارة الـشباب والرياضـة يف بـاكو، يف الفتـرة               -٣٢
االضـطالع  "تناولت موضـوع    " إعرف حقوقك "، دورة تدريبية حتت شعار      ٢٠١٢ يونيه

يـساهم يف   وكان املشاركون يف هذه الدورة شـباب        . "بأنشطة التوعية ملنع الزواج املبكر    
  .األنشطة االجتماعية يف املناطق اليت تنشط فيها دور الشباب

ولضمان تنفيذ الفقرات ذات الصلة من برنامج العمل الوطين بشأن زيادة الفعالية يف               -٣٣
 ١٩محاية حقوق اإلنسان واحلريات، نظّمت وزارة الشباب والرياضة يف باكو، يف الفترة من              

تنميـة  "ورات تدريبية لفائدة املنظمات الشبابية يف موضوع ، د٢٠١٢سبتمرب / أيلول ٢١إىل  
  ".الثقافة القانونية

، عقـدت وزارة الـشباب   ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ٢٠ويف الفترة من      -٣٤
والرياضة يف باكو، مبناسبة التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، دورة تدريبية تناولت موضوع 

يف املناطق اليت تنشط فيهـا      اً  لفائدة الشباب الناشط اجتماعي   " النهوض الفعال حبقوق الطفل   "
  .دور الشباب

يف سبيل تنفيذ التعهدات الطوعية وتوجيه دعوة دائمة للمكلفني بواليات يف إطار                
  )٥التوصية رقم (اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 

ير بالذكر أن مجهورية أذربيجان تتعاون مـع        فيما يتعلق هبذه التوصية، من اجلد       - ٣٥
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة            

وقد قبلت أذربيجان حىت اآلن مجيع طلبات الزيـارات         . وتويل أمهية كربى هلذا التعاون    
ذلك على سبيل املثـال     املقدمة من مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، ومن          

، )٢٠١١- ٢٠٠٩(طلبات الزيارات املقدمة من الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي          
املقـررة  ، و )٢٠٠٨ (املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه         و

 حرية  املقرر اخلاص املعين باحلق يف    و،  )٢٠٠٩(  اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني    
املقرر اخلاص املعين حبق كل إنـسان يف        ، و )٢٠١٢(  التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات   

ممثل األمني العام وكان ). ٢٠١٢ (والعقلية التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية
املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً قد أجرى زيارة إىل مجهورية أذربيجان يف الفترة             

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع        وأجرى  . ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٩من  
 هو اآلخر زيارة إىل أذربيجان يف الفترة        والعقلية بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية     

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٣ إىل ١٦من 
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 ٩ و ٨ و ٧ و ٦التوصيات رقم   (يف سبيل ضمان حقوق األسرة واملرأة والطفل            
  )٢٦ و٢٣ و٢٢و ١٢ و١١ و١٠و

  تعزيز ومحاية حقوق املرأة ومكافحة العنف األسري وضمان املساواة بني اجلنسني    
جتدر اإلشارة إىل أنه منذ االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة للقضاء علـى مجيـع                 -٣٦

 ١٦ وإىل بروتوكوهلا االختيـاري يف       ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٣٠أشكال التمييز ضد املرأة يف      
، سعت أذربيجان بانتظام وباستمرار إىل تنفيذ التزاماهتا الناشئة عن هذين ٢٠٠١اير فرب/شباط

الصكني وذلك باختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقضائية وغريها من التدابري الفعالـة يف جمـال               
 القانون املتعلق مبكافحـة العنـف       ٢٠١٠واعتمدت أذربيجان يف عام     . محاية حقوق املرأة  
ويتـضمن هـذا   . يف ذلك أفضل املمارسات املستوحاة من خمتلف الـدول األسري، مراعية  

القانون اآلن مفهوم العنف األسري والتدابري للوقاية منه والتدابري األخرى ذات الصلة الـيت              
إىل املرسـوم الرئاسـي     اً  عن ذلك، واسـتناد     وفضالً. تكن موجودة يف القانون السابق     مل

 تـشرين   ٢٤تعلق بالوقاية من العنف األسـري املـؤرخ          املتعلق بتنفيذ القانون امل    ٥٣٧ رقم
ضي ا الق٨٩ قراره رقم ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥، اختذ جملس الوزراء يف ٢٠١١نوفمرب /الثاين

، "األنظمة املتعلقة بأنشطة مراكز تقدمي املساعدة لضحايا العنـف األسـري          "بإقرار وإصدار   
  ." لتقدمي املساعدة لضحايا العنف األسرياملراكز غري احلكوميةاألنظمة املتعلق باعتماد "و

يف هذا اجملـال، أصـدرت وزارة العمـل واحلمايـة           اً  لقرارات اختذت مؤخر  اً  ووفق  -٣٧
املراكز غري احلكومية لتقدمي املـساعدة      االجتماعية للسكان تعليمات بشأن وضع معايري العتماد        

يف إنشاء جلنة االعتماد تضم     اً  دمومن املتوقع، يف الوقت نفسه، املضي ق      . لضحايا العنف األسري  
وزارة العمل واحلماية االجتماعية للسكان     (يف عضويتها ممثلني عن املؤسسات احلكومية املعنية        

ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعلـيم واللجنـة احلكوميـة              
إذا كانـت    وتقرر هذه اللجنة فيما   ). جلمهورية أذربيجان املعنية بشؤون األسرة واملرأة والطفل      

وتعمل مراكـز  . املراكز اليت تنشئها املنظمات غري احلكومية تليب احلد األدىن من املعايري املطلوبة         
  .إىل املعايري املطلوبة على إيواء ضحايا العنف األسرياً املساعدة اليت تنشأ استناد

ستعراض الدوري األول بعني    لقد أخذت حكومة أذربيجان التوصيات املنبثقة عن اال         -٣٨
ويف . االعتبار، ومن مث فقد كثفت اإلجراءات ومحالت توعية للقضاء على التمييز ضد النساء            

، اضطلعت اللجنة احلكومية جلمهورية أذربيجـان املعنيـة         ٢٠١٠مايو  /أبريل وأيار /نيسان
، وبأنـشطة   بشؤون األسرة واملرأة والطفل، بشراكة مع طرف ثالث هو منظمة االحتاد العام           

للتوعية مبسألة  اً  بشأن تدابري مكافحة العنف األسري، وأطلقت على الصعيد اإلقليمي مشروع         
، نفذت هـذه اللجنـة      ٢٠١١فرباير  / شباط ٧ويف  . العنف ضد النساء واألطفال يف األسر     

أنشطة مكثفة للتوعية بشأن تنفيذ القانون املتعلق مبكافحة العنف األسري يف املؤسسة العقابية             
الوقاية مـن   " املخصصة للنساء التابعة إلدارة السجون بوزارة العدل تناولت موضوع           ٤رقم  
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، ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ إىل   ١٢وعقدت هذه اللجنة أيضا، من      ". العنف األسري 
بالشراكة مع مبادرات منظمة االحتاد العام بشأن املساواة بني اجلنسني والنساء، حماضـرات             

، يف مـدن نيفتـشاال      "أسبابه وبواعثـه  : العنف األسري "اولت موضوع   موجهة للنساء تن  
  .ولينكريان وكوردامري

  ضمان املساواة بني اجلنسني    
ملعاجلة التوصية املتعلقة بضمان املساواة بني اجلنسني جتدر اإلشـارة إىل أن تعزيـز                -٣٩

 /األول تـشرين    ١٠ففـي   . املساواة بني اجلنسني هي إحدى أولويات حكومة أذربيجـان        
ويف سياق هـذا    . ، اعُتمد قانون متعلق بضمانات حتقيق املساواة بني اجلنسني        ٢٠٠٦ أكتوبر

 قضى بتعديل بعض النصوص     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١القانون، اعُتمد قانون آخر يف      
القانون املتعلـق بـإقرار     : ، اعُتمدت القوانني التالية   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١ويف  . التشريعية
 من اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيـع أشـكال           ٢٠ من املادة    ١ على الفقرة    التعديل

التمييز ضد املرأة؛ والقانون املتضمن تعديل قانون اخلدمة املدنية وقـانون العمـل بغـرض               
ـ . انسجامهما مع أحكام القانون املتعلق بضمانات حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني             اً وطبق

 / تـشرين الثـاين  ١٥ى قانون األسـرة والقـانون اجلنـائي يف       للتعديالت اليت أدخلت عل   
، وُحـددت املـسؤولية      عاماً ١٨ إىل   ١٧، فقد ُرفع سن الزواج للنساء من        ٢٠١١ نوفمرب

  .اجلنائية لكل من يكره امرأة على الزواج
محالت توعية عامة بشأن مسألة تكافؤ الفرص للنساء والرجـال          اً  وقد ُنظّمت أيض    -٤٠

  .يق مع املنظمات العمومية واملنظمات غري احلكومية اليت تعىن هبذه املسائلبالتعاون الوث

  صحة األمهات واألطفال والصحة اإلجنابية والتحسن على صعيد وفيات األمومة    
تقر حكومة أذربيجان أن مثة حاالت من وفيات األمومة ميكن تفاديهـا؛ ولـذلك                -٤١

دمات من أجل أمن احلمل والوالدة، باعتبار       اختذت تدابري ترمي إىل إنشاء مؤسسات تقدم خ       
  .ال يتجزأ من كفالة حقوق اإلنسان للمرأةاً ذلك جزء

واهلـدف  ) تقليص معدل وفيـات األطفـال  (ويندرج العمل لتحقيق اهلدف الرابع    -٤٢
برنامج العمل من أجل "من األهداف اإلمنائية لأللفية يف إطار   ) حتسني صحة األمومة  (اخلامس  

االستراتيجية الوطنيـة املتعلقـة بالـصحة       "وقد وضعت   ". ألطفال واألمهات محاية صحة ا  
بدعم من مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمـي ألوروبـا، واعتمـدت هـذه              " اإلجنابية

وباإلضافة إىل ذلك، تعكف احلكومة، بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق األمم          . االستراتيجية
. دف إىل تقليص حاالت وفيات وأمـراض األمومـة  املتحدة للسكان، على تنفيذ مشاريع هت 

 إىل  ٢٠٠٦املعتمد يف عام    " برنامج العمل من أجل محاية صحة األطفال واألمهات       "ويهدف  
االستراتيجية الوطنية الثانيـة    "واعتمد جملس الوزراء    . محاية الصحة اإلجنابية واألمومة املأمونة    

من فريوس نقص   ضافة إىل مسألة الوقاية     ؛ وباإل )"٢٠١٥-٢٠٠٩(املتعلقة بالصحة اإلجنابية    
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وتعزيز الصحة اإلجنابية يف أوسـاط      ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشرية 
. مسائل تتعلق بوضع مقاييس لتحديد معايري صحة األمومة       الشباب، فقد تناولت هذه الوثيقة      

بـاكو  ( مدن وأقاليم    ٧للوالدة يف   للرعاية السابقة   وُيتوخى يف الوقت احلاضر إنشاء مراكز       
وقـد  . وتزويدها مبعدات عصرية  ) وناكشيفيان وغاجنا وسيكي وغوبا ولينكاران وسابرياباد     

  .فُرغ من إعداد مشروع القانون الوطين املتعلق بالصحة اإلجنابية وقدِّم إىل اجمللس الوطين

  تعزيز ومحاية حقوق األطفال    
 ٢٠٠٩قضى بإعالن عـام     اً  خاصاً  رئاسياً  رسومأصدر رئيس مجهورية أذربيجان م      -٤٣

واختـذت  . وذلك لتعزيز املساعدة العامة وتركيزها بقدر أكرب على األطفـال      " عام الطفولة "
  .تدابري شىت لتحقيق هذا اهلدف

ولضمان إعمال حقوق األطفال وحرياهتم على حنو أكثر فعاليـة، جـرى حتديـد                -٤٤
عمل الوطين جلمهورية أذربيجان بشأن زيادة الفعالية يف توجيهات العمل الرئيسية يف برنامج ال  

، صدر مرسوم رئاسي أقر مبوجبه الـنص        ٢٠١٢مايو  / أيار ٨ويف  . محاية احلقوق واحلريات  
  .املتعلق بأنظمة وعملية تنفيذ الرقابة احلكومية على احترام حقوق الطفل

كومية هو محاية حقوق األطفال ومصاحلهم املنصوص عليها        والغرض من الرقابة احل     -٤٥
يف دستور مجهورية أذربيجان، وهتيئة الظروف املواتية حلماية حقوق الطفل، والقضاء علـى             

قواعد من قبيل اً وباإلضافة إىل ذلك، حيدد التشريع الوطين أيض . حاالت انتهاك حقوق الطفل   
اصة باألحداث، سواء من حيث االهتام أو اإلدانات        املبادئ اليت حتكم اإلجراءات اجلنائية اخل     

  .يف هذا اجملالاً وال يزال التعاون مع صندوق األمم املتحدة للطفولة جاري. أو النتائج املتوقعة
، أدخلت تعديالت علـى     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨وعلى إثر االستفتاء الذي جرى يف         -٤٦

بناء على نتائج ذلك االسـتفتاء، تكفلـت   و. األحكام املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق األطفال 
لصاحلكم وشرعت يف تنفيذ تـدابري      اً  الدولة برعاية األطفال يف دور األيتام واختذت أحكام       

. على حيـاهتم أو صـحتهم أو أخالقهـم        اً  محائية ملنع مشاركتهم يف أي نشاط يؤثر سلبي       
اً  عام ١٥فل دون    من دستور أذربيجان أحكام حتظر تشغيل أي ط        ١٧أدرجت يف املادة     كما

  .وتفرض رقابة حكومية على احترام حقوق األطفال
ولتمكني مجيع شرائح السكان، ال سيما األطفال، من احلصول على تعليم نـوعي،               -٤٧

 ٢٠١٢-٢٠٠٩تقرر املضي يف عملية تنفيذ الربامج احلكومية ذات الصلة املعتمدة يف الفترة             
القانون اً واعُتمد أيض. لزيادة التطوير يف جمال التعليم    لتحسني التعليم، واختذت التدابري الالزمة      

املتعلق بالتعليم، الذي حيدد املبادئ الرئيسية للسياسة اليت تنتهج يف جمال حق األشـخاص يف               
 بشأن وضع آلية التمويـل    ٢٢٠وُوقع املرسوم الرئاسي رقم     . التعليم والضمانات ذات الصلة   

وى مؤسسات التعلـيم الثـانوي، هبـدف جعـل          اجلديدة موضع التنفيذ العملي على مست     
اإلصالحات اليت تقررت يف جمال التعليم متماشية مع التوجهات العاملية يف جمال تطوير التعليم              
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وبغية زيادة تثقيف وإعالم سلطات إنفاذ القوانني بشأن حقوق اإلنسان واحلريات،           . الثانوي
 أوروبا يف جمال محاية حقـوق       فقد جرى نسج عالقات تعاون وثيقة مع خمتلف جلان جملس         

وأسفر هذا التعاون عن وضع . اإلنسان ومكافحة التعذيب وكذلك مع منظمات دولية أخرى 
برنامج تدرييب خاص مكرس إلعمال حقوق اإلنسان واحلريات؛ وجتري أنشطة تدريبية على            

  .أساس هذا الربنامج يف أكادميية الشرطة، وكذلك يف إطار تدريب املوظفني
، فعاالً  ي يتسىن تقدمي التدريب وتشغيل آلية إيداع األطفال لدى األسر تشغيالً          ولك  -٤٨

 الربنامج الوطين املتعلـق بإيـداع       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٩أقر رئيس مجهورية أذربيجان يف      
. ويف أماكن الرعاية البديلة األخرى    ) إبعادهم عن املؤسسات  (أطفال دور اليتامى عند األسر      

 هذا الربنامج، تقرر التعاون مع منسق برامج وزارة التعليم وإداراهتـا            ويف إطار تنفيذ أحكام   
بيد أنه أثناء إيداع أطفال دور اليتامى عند أسرهم         . احمللية وكذلك مع جلان ومنظمات أخرى     

  .اجلديدة، تعمل الشرطة الوطنية عن كثب مع املصاحل العامة األخرى املكلفة باألمن

 جمال رعاية األطفال يف املؤسسات ذات الصلة        ضمان مطابقة معايري اجلودة يف        
وتعزيز املبادرات التجريبية على املستوى اإلقليمي بدعم كامل من احلكومـة           

  )٤التوصية رقم (االحتادية 
. مجهورية أذربيجان بلد وحدوي وال يسعها بالتايل قبول الشطر الثاين من التوصـية     -٤٩

شارة إىل أن مجهورية أذربيجـان تواصـل بـذل          وفيما يتعلق بالشطر األول منها، جتدر اإل      
  .جهودها ملراقبة مدى مطابقة خدمات الرعاية يف املؤسسات ذات الصلة ملعايري اجلودة

 ضمان الفعالية يف تنفيذ خطة العمل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر                 
  )١٣رقم  التوصية(

البشر، عدة تدابري تشريعية    لقد اختذت مجهورية أذربيجان، يف سياق مكافحة االجتار ب          -٥٠
 اخلطة الوطنيـة    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦فقد أقر مرسوم رئاسي مؤرخ      . ٢٠٠٩هامة منذ عام    

 وخطة التدابري لتنفيذ اخلطة الوطنيـة ملكافحـة         ٢٠١٣-٢٠٠٩ملكافحة االجتار بالبشر للفترة     
النـصني  وباإلضافة إىل ذلك، ولضمان تنفيذ هـذين        . ٢٠١٣-٢٠٠٩االجتار بالبشر للفترة    

قواعـد حتديـد    "املعياريني، أصدر جملس الوزراء يف مجهورية أذربيجان قرارات متعلقة بإقرار           
القواعد اليت حتكم آليـة    "، وقرار بشأن    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣مؤرخة  " ضحايا االجتار بالبشر  

 ، والقـرار  ٢٠٠٩ أغسطس/ آب ١١مؤرخ يف   " التوجيه الوطنية املتعلقة بضحايا االجتار بالبشر     
مؤرخ " القواعد اليت حتكم إيداع وإيواء األطفال ضحايا االجتار بالبشر يف أماكن اإليواء           "بشأن  

عن ذلك، أنشئ جملس مشترك بني املؤسـسات          وفضالً. ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩يف  
ر جملس  لقرااً  لتنفيذ القواعد اليت حتكم آلية التوجيه الوطنية املتعلقة بضحايا االجتار بالبشر، تنفيذ           

  . بشأن املصادقة على هذه القواعد٢٠٠٩أغسطس / آب١١الوزراء املؤرخ 
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 / آذار ٧بالقـانون املـؤرخ       ويف إطار اإلصالحات التشريعية اليت أدخلت عمـالً         -٥١
 املتعلق بتعديل القانون اجلنائي، ُحّددت التدابري القانونية اليت ختص األشخاص           ٢٠١٢ مارس

) االجتـار بالبـشر    (١-١٤٤ألفعال املنصوص عليها يف املـادة       االعتباريني الذين يرتكبون ا   
من القانون  ) الكشف عن املعلومات السرية املتعلقة بضحايا االجتار بالبشر        (٢-٣١٦ واملادة
 / أيـار ١١بالقانون املـؤرخ   وموازاة مع ذلك، انضمت مجهورية أذربيجان، عمالً      . اجلنائي
  .تعلقة مبكافحة االجتار بالبشراتفاقية جملس أوروبا امل، إىل ٢٠١٠ مايو

  )١٧ و١٦ و١٥ و١٤التوصيات رقم (ضمان حرية التعبري     
 من دستور مجهورية أذربيجـان      ٥٠ واملادة   ٤٧حرية التعبري مكفولة مبوجب املادة        -٥٢

ولضمان إعمال هذا احلق بفعالية، تنفذ احلكومة تدابري شىت         . ومبوجب نصوص قانونية أخرى   
وتشمل هذه التـدابري    . وسائط اإلعالم وحتسني مواردها املالية والفنية     من أجل كفالة حرية     

مالية وختفيف ديوهنا إزاء ميزانية     اً  ختفيض الضرائب على املؤسسات اإلعالمية ومنحها قروض      
  .الدولة ومدها مبساعدات مالية مباشرة

 لتنميـة   التصور املتعلق بالدعم احلكومي   "، اعُتمدت الوثيقة بعنوان     ٢٠٠٨ويف عام     -٥٣
من أجل القضاء على مشاكل قطاع اإلعالم ولضمان التنفيذ العملي حلرية           " وسائط اإلعالم 

وأنشئ صندوق الدعم احلكـومي لتنميـة       . اإلعالم وتعزيز ودعم استقاللية وسائط اإلعالم     
؛ ويف هـذا الـصدد،     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣وسائط اإلعالم مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ       

وهتدف هذه املـساعدة املاليـة      . ام مساعدة مالية من ميزانية الدولية     ختصص احلكومة بانتظ  
إىل النهوض حبرية التعبري والكالم واإلعالم، ولدعم اسـتقاللية وسـائط اإلعـالم،             اً  أساس

ولتشجيع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة، ولتعزيز التعاون الفعلـي بـني            
مهنية الصحافيني وشعورهم باملسؤولية، ولتعزيز احلماية      اجملتمع ووسائط اإلعالم، ولتحسني     

  .االجتماعية هلم، ولتمويل املشاريع والربامج املصممة لتطوير أنشطة وسائط اإلعالم وحتسينها
 املوجهة جلمهورية أذربيجان، تود حكومة أذربيجان       ١٦وفيما يتعلق بالتوصية رقم       -٥٤

ا يف ذلك االنتهاكات ضد الصحافيني واملـدافعني        أن تشري إىل أن مجيع انتهاكات القانون، مب       
عن حقوق اإلنسان، ختضع لتحقيقات مستفيضة، وأن تدابري مالئمة تتخذ، وأن مرتكيب هذه             

  .األفعال يقدمون يف كل األحوال إىل العدالة ويلقون العقاب الذي يستحقونه
داخـل األراضـي    وفيما خيص بالتوصية املتعلقة ببث احملطات اإلذاعية األجنبيـة            -٥٥

. األذربيجانية، جتدر اإلشارة إىل أن البث اإلذاعي األجنيب غري حمظور يف مجهورية أذربيجان            
فحظر البث اإلذاعي للربامج األجنبية املنصوص عليه يف القانون املتعلق بالبـث التلفزيـوين              

موافق للمعايري  والبث اإلذاعي، وهو القانون الذي حبثه خرباء من اجمللس األورويب وأقروا أنه             
وهذا احلظـر لـيس     . الدولية، يستهدف الربامج اليت تبث على ترددات البث الوطنية فقط         

الغرض منه تقييد حرية وسائط اإلعالم، بل يهدف إىل زيادة تطوير وسائط اإلعالم احملليـة               
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وكمـا يف البلـدان     . بإعطاء األولوية لإلذاعات احمللية عند ختصيص ترددات البث الوطنيـة         
 وعلـى   AMوروبية، جييز القانون البث اإلذاعي للربامج األجنبية على نطـاق ذبـذبات             األ
  .نترنت وعرب البث السلكي وعرب األقماراإل
وخبصوص التوصيات املتعلقة بتعديل أحكام القانون اجلنائي بشأن التشهري، جتـدر             -٥٦

غاء املسؤولية اجلنائية   اإلشارة إىل أن برنامج العمل الوطين يتوخى وضع توصيات ترمي إىل إل           
، ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٨وهلذه الغاية، طلبت حكومة أذربيجان، يف       . يف حالة التشهري  

 من أجـل    )جلنة البندقية (اللجنة األوروبية إلحالل الدميقراطية عن طريق القانون        الدعم من   
  .وضع مشروع قانون متعلق بالتشهري

األحكـام بالـسجن املقـررة مبوجـب        وعالوة على ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن          -٥٧
 من القانون اجلنائي يف قضايا التشهري مل تفـرض علـى أحـد منـذ                ١٤٨ و ١٤٧ املادتني
  .٢٠١٢ و٢٠١١مل يدن بتهمة التشهري يف العامني اً واألكثر من ذلك أن أحد. ٢٠٠٩ عام

  )١٨التوصية رقم (ضمان حرية التجمع     
كل فرد يف مجهورية أذربيجان يف املشاركة يف        وفيما يتعلق هبذه التوصية، فإن حرية         -٥٨

. للدستور واملعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أذربيجان       اً  التجمعات مكفولة وفق  
.  القانون املتعلق حبرية التجمع    ١٩٩٨ولزيادة الفعالية يف إعمال حرية التجمع، اعُتمد يف عام          

بندقية الواردة يف رأيها اخلتامي، اعترب القـانون        وبعد تعديل القانون إلدراج اقتراحات جلنة ال      
هلذا القانون، فإن حرية التجمع ال ختضع ألي تقييـد إال يف        اً  ووفق. للمعايري األوروبية اً  موافق

حدود ما ينص عليه القانون مما هو ضروري يف جمتمع دميقراطي حلمايـة األمـن الـوطين                 
وحلماية الصحة واألخـالق، ولـصون حقـوق        والسالمة العامة، وملنع القالقل أو اجلرمية،       

 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان،      ١١ويستند هذا احلكم إىل املادة      . اآلخرين وحرياهتم 
  .وتكوين مجعياتاملتعلق حبرية التجمع 

وُيدقق يف القيود اليت تفرض على ممارسة حرية التجمع يف ضوء املعايري الدسـتورية                -٥٩
 من القانون املتعلق حبرية التجمع تنص       ٥فاملادة  . نسان واحلريات األساسية  املتعلقة حبقوق اإل  

ضرورة حتديد مسار املظاهرة ووقت ومكان إجرائها بالتنسيق مع اجلهاز التنفيـذي احمللـي              
ويوجه اجلهاز املعين إىل منظمي التجمع      . مبوجب إشعار خطي من أجل اختاذ التدابري الالزمة       

 مـن   ٢وباملوازاة مع ذلك، فبموجب الفقرة      . الثة أيام من أيام العمل    يف ظرف ث  اً  مربراً  قرار
 من الدسـتور،    ١٥٥، واملادة   ٧٢ من املادة    ٢، والفقرة   ٧١ من املادة    ٢، والفقرة   ٢٤املادة  

 من القانون الدستوري الذي ينظم ممارسة األفراد حلقوقهم وحرياهتم يف مجهوريـة             ٣واملادة  
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات       من   ١١دة   من املا  ٢أذربيجان، والفقرة   

 من الدستور لقيود ينص عليها      ٤٩، ميكن أن ختضع حرية التجمع املكرسة يف املادة          األساسية
  .، وهي القيود اليت تكون مبثابة تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطيالقانون
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قانونية األخـرى الـيت تفـرض علـى         وتكون مجيع العقوبات اإلدارية والتدابري ال       -٦٠
األشخاص الذين ينظمون جتمعات بصورة غري قانونية موافقة للتشريع الوطين ومتماشية مـع             

ومن جهة أخرى، يقّيم مكتـب النائـب    . ومعايري املعاهدات الدولية  املقرر اخلاص   توصيات  
 قبل أفراد قوات العام جلمهورية أذربيجان يف مجيع األحوال مدى تناسب القوة املستخدمة من

  .األمن التابعة لوزارة الداخلية الستعادة األمن العام

  )١٩التوصية رقم (ضمان حرية الدين     
لألمة األذربيجانية تقليد عريق يف جمال التسامح والوئام الديين وهي ماضية يف بـذل         -٦١

  .اجلهود لتعزيز هذا التقليد وتنميته
تها إقامة دولة علمانية ودميقراطية تكفل سيادة       وقد أعلنت مجهورية أذربيجان عن ني       -٦٢

ـ                اً القانون، وهي ال متسك سجالت أو غريها من الوثائق لتدوين أمسـاء األشـخاص وفق
وما غيـاب   . جلنسيتهم وال يوجد نص عن قاعدة بيانات من هذا القبيل يف التشريع الوطين            

) عريف، وجواز الـسفر، إخل    بطاقة الت (املعلومات بشأن اجلنسية يف وثائق التعريف الشخصية        
  .إال مثال واضح على احترام مجهورية أذربيجان ملبدأ عدم التمييز القائم على اجلنسية

لقد أسفرت التدابري امللموسة حلماية احلق يف عدم التمييز عن نتيجة منطقية هي أنه       - ٦٣
و النيـل  تسجل، خالل األعوام األخرية، أي حالة كراهية على أساس قومي أو عرقي، أ        مل

من الكرامة الوطنية، أو تقييد حلقوق املواطنني على أساس العرق أو اجلنسية، أو انتهاك ملبدأ 
  .عدم التمييز

وفيما يتعلق بتبادل التجارب بشأن تعزيز التسامح الديين، تعطي أذربيجان األولوية             -٦٤
احلوار "املؤمتر بعنوان ويف هذا السياق، نظمت أذربيجان يف باكو . لتنظيم اللقاءات واملؤمترات

، والقمـة   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧ و ٦يومي  " من التفاهم إىل التعاون   : بني األديان 
عن ذلك، احتـضنت      وفضالً. ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٧ و ٢٦العاملية للقيادات الدينية يومي     

ـ " املنتدى الدويل األول بعنـوان  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠ و١٩باكو يومي   ة الدول
  ".تعزيز التسامح يف عامل متغري: والدين
 جمموعة دينية نفسها لدى اللجنة احلكومية للـشؤون         ٧٣٠لقد سجلت حىت اآلن       -٦٥

 جمموعات  ٨ جمموعة مسيحية، و   ٢٢:  جمموعة غري مسلمة   ٣٤ومن هذه اجملموعات    . الدينية
ويف الوقت  . ائية جمموعات من الطائفة البه    ٣يهودية، وجمموعة واحدة من طائفة الكريشنا، و      

 كنـائس   ٦ معبـد يهـودي و     ٦ مسجد و  ١ ٥٠٠احلاضر، يوجد يف أذربيجان أكثر من       
 ٤أرثوذكسية روسية وكنيسة كاثوليكية وكنيسة لوثرية ومعبدين لشعب األودي األلبـاين و           

ومجيع الظروف مهيأة إلقامة الشعائر واملناسبات الدينية ملـن         . كنائس أرثوذكسية جيورجية  
ويف هذا السياق، ترمم احلكومة بانتظام الكنائس واملعابد وأمـاكن          . ن العبادة يرتادون أماك 

  .العبادة وتبين أخرى جديدة بتمويل من ميزانية الدولة
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وجيري يف الوقت احلاضر تنفيذ مشاريع لتنظيم أنشطة الطوائف الدينية مـن أجـل                -٦٦
عن ذلـك،     وفضالً. ت الدينية محاية مبدأ حرية الدين وكفالة حرية ممارسة الشعائر واملناسبا        

فإن إعداد برامج تعليمية وتوعوية تركز على خمتلف الديانات تشكل أولوية مـن أولويـات               
وجيري عقد حلقات دراسـية ودورات      . حكومة أذربيجان، وتنفذ مثل هذه الربامج بانتظام      

تعزيـز  تدريبية واجتماعات يف مجيع مناطق أذربيجان من أجل تطوير احلوار بني األديـان و             
  .ُعرف التسامح وتوعية املواطنني جبوهر الديانات

  )٢١ و٢٠التوصيتان رقم (حتسني أوضاع السجون     
جيري االضطالع بأنشطة معقدة ومنتظمة يف إطار التعاون مع املنظمات الدولية من              -٦٧

تطوير وكان الربنامج احلكومي املتعلق ب. أجل تكييف نظام السجون ليتواءم مع املعايري الدولية    
، قد اشتمل   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦، املؤرخ   ٢٠١٣-٢٠٠٩نظام القضاء األذربيجاين للفترة     

عن ذلك، فإن أحد أهم توجيهـات         وفضالً. على مسألة حتسني األوضاع يف السجون     اً  أيض
، الذي ينفذ باالشتراك مع املفوضية األوروبية منذ        "برنامج دعم اإلصالحات يف نظام القضاء     "

  .و عصرنة نظام السجون، ه٢٠٠٩عام 
وبفضل املساعدة العملية والدعم الفين املقدمني من اللجنة الدولية للصليب األمحـر،           -٦٨

 تدابري معقدة ملكافحة مرض السل وأسفرت عن تراجع كبري يف عدد            ١٩٩٥اختذت منذ عام    
يع وألول مرة يف العامل جرى اختبار فحـص سـر         . الوفيات النامجة عن اإلصابة هبذا املرض     

 أشهر يف   ٣وقد كان يلزم    (  دقيقة   ٤٠جديد يتيح تشخيص السل يف ظرف ساعة واحدة و        
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب األمحر أن      . ونفذ هذا الفحص يف سجون أذربيجان     ) السابق

أذربيجان مل تعد يف حاجة إىل مساعدهتا وقررت أن تسلم أنشطة اإلشراف على مرض السل               
. كدة أن أذربيجان قادرة على نقل جتربتها اإلجيابية إىل بلدان أخـرى  كلية لوزارة العدل، مؤ   

وباإلضافة إىل ذلك، وبقصد استحداث أماكن احتجاز خاصة لألحداث، أقيم جمّمع جديـد             
  .إليواء السجناء األحداث يف إقليم سابونتشو التابع ملدينة باكو

ي الذي حيكـم قطـاع      وعلى مدى الفترة قيد النظر، جرى حتسني اإلطار التشريع          -٦٩
السجون، ويف هذا السياق، أخذت التوصيات ذات الصلة املقدمة من املنظمات الدولية بعني             

، واعُتمد القانون املتعلق بضمان حقوق وحريات األشخاص الـذين أودعـوا            االعتبار أيضاً 
  .أماكن االحتجاز وقواعد االنضباط الداخلية يف السجون

 جمال محاية حقوق احملتجزين يف املؤسـسات العقابيـة،     ولضمان الرقابة الصارمة يف     -٧٠
استحدثت مفتشية لرصد تنفيذ األحكام ومديرية حقوق اإلنسان والعالقات العامة تـابعتني            

ويضطلع مبهمة رصد ظروف االحتجاز كل مـن اللجنـة األوروبيـة ملنـع        . لوزارة العدل 
لدولية للصليب األمحر، واللجنة    ، واللجنة ا  )أمني املظامل (التعذيب، ومفوض حقوق اإلنسان     

العامة اليت أنشئت ضمن وزارة العدل لتنفيذ األنشطة التأهيلية مع احملتجزين وضمان الرقابـة              
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ومثة جلنة عامـة،    . عن منظمات غري حكومية     العامة على أنشطة املؤسسات العقابية، فضالً     
، ٢٠٠٦ عـام    مؤلفة من شخصيات مشهورة من املدافعني عن حقوق اإلنسان، أنشئت يف          

وأثناء الفترة قيد االستعراض، أجرى ممثلو اللجنـة        . لضمان الرقابة العامة على نظام السجون     
وأثناء هذه الزيارات، جرى التحقق مـن ظـروف         .  زيارة إىل مؤسسات عقابية    ٣٠٠حنو  

  .احتجاز السجناء وقدمت املساعدة عند احلاجة مبشاركة حمامني مهنيني
 قدمتها اللجنة األوروبية ملنع التعذيب، على إثر زياراهتا إىل          وحظيت التوصيات اليت    -٧١

والحظ ممثلو اللجنة األوروبية ملنـع      . ، باهتمام خاص  ٢٠٠٢أماكن االحتجاز يف مطلع عام      
 إىل أماكن االحتجـاز، أن      ٢٠١١التعذيب، أثناء زيارهتم السادسة وزيارهتم األخرية يف عام         

، وذكروا أهنم مل يلحظوا أي حالـة         حتسنت كثرياً  ظروف االحتجاز واخلدمات الصحية قد    
تعذيب أو ممارسة غري الئقة إزاء السجناء يف املؤسسات اليت زاروها، بل الحظوا أن السجناء               

  .يعاملون معاملة جيدة
وفيما يتعلق بالتوصية بشأن حتسني نظام القضاء، جتدر املالحظة أن اعتماد النظـام               -٧٢

انون بشأن اخلدمة يف اهليئات القضائية واألمر الرئاسـي بـشأن           األساسي لوزارة العدل والق   
حتسني اهليئات القضائية واملوافقة على الربنامج احلكومي بشأن حتـسني النظـام القـضائي              

 تشكل كلها األساس لتطوير نظام العدالة والـسجون         ٢٠١٣-٢٠٠٩األذربيجاين يف الفترة    
  . قدم وساقوجيري العمل يف هذا اجملال على. يف أذربيجان

، اعُتمد القانون اجلديد املتعلق بضمان حقوق وحريـات         ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢ويف    -٧٣
األشخاص يف أماكن االحتجاز، وهو القانون الذي تنسجم أحكامه مـع املعـايري الدوليـة           

وينص على متتع كل شخص قبض عليـه أو حمتجـز           . والقواعد األوروبية املتعلقة بالسجون   
بأحد أقاربه أو بأي شخص ميكنه الدفاع عن مـصاحله بـالنظر إىل             اً  فورباحلق يف االتصال    

الظروف القانونية يف مكان االحتجاز املؤقت؛ وباحلق يف ضمان أمنه الشخصي؛ وبـاحلق يف         
أن يعلم، مباشرة بعد إيداعه يف مكان االحتجاز أو أثناء اعتقاله، حبقوقه وواجباتـه وبـسري                

يف ذلك االطالع على الوثائق املتعلقة بالنظام الـسائد يف مكـان            احلياة اليومية الداخلية، مبا     
االحتجاز وبالقواعد املعمول هبا عن كيفية تقدمي اقتراحات والتماسات وشكاوى، وإمكانية           
االحتفاظ، إذا دعت احلاجة، بنسخة من هذه الوثائق؛ وباحلق يف عدم إخـضاعه للتعـذيب              

احلق يف إبالغه جبميع اخلطوات اإلجرائية اليت ميكـن         ملعاملة أو عقوبة وخيمة أو مهينة؛ وب       أو
اللجوء إليها أثناء االحتجاز يف السجن؛ وباحلق يف االلتقاء باحملامي أو املمثل القانوين؛ وما إىل         

  .ذلك من الضمانات اليت حتمي احلقوق األساسية للمحتجزين

  تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
قوق األشخاص  حبة أذربيجان إىل اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة        لقد انضمت مجهوري    -٧٤

، ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٨ وإىل الربوتوكول االختياري امللحق هبا يف        ذوي اإلعاقة 
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وقدمت احلكومة إىل جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تقريرها األويل             
وعلى إثـر   . تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     بشأن األنشطة اليت اضطلعت هبا ل     

انضمام مجهورية أذربيجان إىل هذه االتفاقية، أُدخلت إضافات وتعـديالت علـى قـانون              
مجهورية أذربيجان املتعلق بالوقاية من اإلصابة باإلعاقة لدى الكبار واألطفال، وإعادة تأهيل            

  .١٩٩٢أغسطس / آب٢٥املعتمد يف املعوقني الكبار واألطفال ومحايتهم اجتماعيا، 
 من أجـل    ٢٠١٥-٢٠١٢وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقع وضع خطة عمل للفترة            -٧٥

إقامة مؤسسات اجتماعية لزيادة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني معدل العمالـة يف            
سنة مع العنصر املتعلق بتطوير خدمات العمالة احمل      اً  صفوفهم واندماجهم يف سوق العمل متاشي     

يف إطار املشروع املتعلق بتطوير احلماية االجتماعية، الذي تشترك وزارة العمـل واحلمايـة              
  .االجتماعية للسكان مع البنك الدويل يف تنفيذه

 مببادرة مـن  Sarai Boarding Houseوجيري تشغيل مركز جترييب للرعاية النهارية يف   -٧٦
وزارة العمل واحلماية االجتماعيـة للـسكان       املنظمة غري احلكومية املتخصصة املدعومة من       

ويتمثل اهلدف الرئيسي من هذا املـشروع يف        . ٢٠١٠يناير  /من كانون الثاين  اً  وذلك اعتبار 
ويعين ذلك احلفاظ على حق الطفل يف       . إتاحة الفرصة لنقل األطفال ذوي اإلعاقة إىل األسر       

. ب إىل البيـت يف املـساء      أن يترعرع يف كنف أسرة، فهو يقضي هناره يف املركز مث يـذه            
يف اإلدماج والتكييف املتبادل لألطفـال ذوي اإلعاقـة         اً  ويساعد مركز الرعاية النهارية أيض    

  .وآباءهم يف اجملتمع

  )٢٥ و٢٤التوصيتان رقم (القضاء على الفقر والسياسة االجتماعية     
لفقر والتنمية الربنامج احلكومي للحد من ا"تود مجهورية أذربيجان أن تشدد على أن   -٧٧

 قد أقر بأمر من رئـيس مجهوريـة         "٢٠١٥-٢٠٠٨املستدامة يف مجهورية أذربيجان للفترة      
 من أجل مواصلة األنشطة الرامية إىل زيـادة         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥أذربيجان مؤرخ يف    

تثبيت االجتاهات اإلجيابية اليت يشهدها البلد على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، وحتسني    
 ٣٤ أهـداف اسـتراتيجية و     ٩ويشمل الربنامج   . ماية االجتماعية للسكان وتقليص الفقر    احل

وقد بدأ تنفيذ   . غاية، تعادل بشكل أساسي الغايات احملددة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         
 ويوضع يف هناية كل سنة تقرير عن التقدم احملرز ويقدم     ٢٠٠٨هذا الربنامج احلكومي يف عام      

  .ات املعنيةإىل السلط
ومثة برنامج املساعدة االجتماعية حمددة األهداف، وهو أحد أكثر الربامج فعالية يف              -٧٨

هذا اجملال ويرمي إىل احلد من الفقر يف البلد، وبرامج أخرى مماثلة ممولة من ميزانية الدولـة                 
 واالقتصادية  تنفذ دون مساعدة املاحنني الدوليني، وهي تشري كلها إىل قوة أذربيجان السياسية           

والنصوص القانونية اليت حتكم برنامج املساعدة االجتماعية املنفذ يف البلـد أكثـر       . املستدامة
ليربالية من تلك املعمول هبا يف العديد من البلدان وال يتوخى فرض أية قيود علـى شـروط                  
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ـ          . املشاركة يف الربنامج   ددة ويتبني من استعراض قاعدة بيانات املـساعدة االجتماعيـة حم
 كـانون   ٣١ يف املائة األسر املستفيدة هي أسـر كانـت مـستفيدة يف              ٧٣األهداف أن   

وال شك أن بعض هذه األسر ستعتمد على برامج مساعدة سـلبية            . ٢٠١١ديسمرب  /األول
طويلة األمد، ال سيما األسر كثرية األطفال اليت ال يوجد فيها فرد واحد قادر على العمـل                 

  .صعبةاً واألسر اليت تعيش ظروف
وقد ساعدت مجيع هذه التدابري والسياسات االجتماعية واالقتصادية امللموسة على             -٧٩

 ٢٠٠٣ مانـات يف عـام       ٣٥,٨تقليص مستوى الفقر، حيث دخل الفقري ثالث مرات من          
 يف  ٤٤,٧ويف الوقت نفسه، تراجع مستوى الفقر مـن         . ٢٠١١ مانات يف عام     ١٠٦,٩ إىل

بل إن البلد قد قرر وضع برامج إلعـادة التأهيـل           . ٢٠١١عام   يف املائة يف     ٧,٦املائة إىل   
االجتماعي موجه لألسر ذات الدخل املنخفض سبق أن جربت يف روسيا والربازيل وماليزيا             

وسينفذ على الصعيد احمللي يف القريب العاجل املشروع التجرييب القائم على           . وإندونيسيا، إخل 
  .مفهوم صمم باالشتراك مع البنك الدويل

علـى محايـة   اً وتركز السياسة االجتماعية واالقتصادية املعمول هبا يف البلد أساس          - ٨٠
حقوق العمل ملواطين مجهورية أذربيجان، وعلى تنفيذ أنشطة ملموسة يف جمـال طلبـات              
السكان اخلاصة بالعمل والعمالة واحلماية االجتماعية، وعلى حتسني قوانني العمل، وتلبيـة            

وجيري تنفيذ  . ية واالجتماعية واألخالقية وغريها من املطالب األساسية      مطالب العمال املال  
أنشطة ترمي إىل تعزيز رفاه السكان وتقليص مستوى الفقر وزيادة العمالة ومحاية القـدرة          

الربنامج احلكومي لتنمية مناطق مجهورية     "مع  اً  وتنميتها يف البلد وذلك متاشي      البشرية إمجاالً 
الذي اعتمـد مبوجـب املرسـوم       " ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  اً  اقتصاديواً  أذربيجان اجتماعي 

الربنامج احلكومي للحد من الفقر والتنميـة       "، و ٢٠٠٩  أبريل/ نيسان ١٤ املؤرخ   ٨٠  رقم
الذي اعتمـد مبوجـب األمـر       " ٢٠١٥- ٢٠٠٨املستدامة يف مجهورية أذربيجان للفترة      

فيذ استراتيجية مجهوريـة    الربنامج احلكومي بشأن تن   "، و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥  املؤرخ
 ١٥الذي اعتمد مبوجب األمر املؤرخ      " ٢٠١٠- ٢٠٠٧  أذربيجان املتعلقة بالعمالة للفترة   

الربنامج احلكومي بشأن تنفيذ استراتيجية مجهورية أذربيجـان        "ويعمل  . ٢٠٠٧  مايو/أيار
 ١٥ ، الذي اعتمد مبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ      "٢٠١٥- ٢٠١١  املتعلقة بالعمالة للفترة  

، على تسهيل التنفيذ املتتابع للسياسة احلكومية يف جمال العمالة          ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
بالتزامن مع التركيز على حتقيق املرحلة الثانية من استراتيجية مجهورية أذربيجان املتعلقـة             

ـ       ٢٠١٥- ٢٠٠٦  بالعمالة للفترة   تـشرين   ٢٦ؤرخ   املعتمدة مبوجب األمر الرئاسـي امل
  .٢٠٠٥وبر أكت/األول

  )٣١ و٢٧التوصيتان رقم (اً الالجئون واملشردون داخلي    
 إىل  ١٩٨٨-١٩٨٧لقد أدى الرتاع الذي بدأ بعدوان أرمينيا على أذربيجان يف عامي              -٨١

احتالل ناغورنو كاراباخ وسبعة مناطق جماورة من مجهورية أذربيجان، وهي الشني وكالباجار            
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 ألف أذربيجاين وُهّجر حنو مليون      ٣٠وقتل حنو   . زانغيالنوأغدام وفيزويل وجرباييل غوباديل و    
وتنفذ حكومة أذربيجان أنشطة لتحسني وضع      . أثناء احلرب اً  شخص بني الجئ ومشرد داخلي    

هذه الفئة من السكان من حيث العمل والتعليم والظروف املعيشية واخلـدمات االجتماعيـة              
املة املرحلية للمشاكل االجتماعيـة ومـشاكل       ملبدأ املع اً  والطبية وهي األنشطة اليت جتري وفق     

شـاقة للغايـة، وذلـك يف حـدود         اً  السكن ومشاكل احلياة اليومية لألسر اليت تعيش ظروف       
  .اإلمكانيات املتاحة يف إطار الربامج احلكومية ذات الصلة اليت أقرها رئيس الدولة

وزيـادة  اً  دين داخلي للربنامج احلكومي لتحسني ظروف معيشة الالجئني واملشر      اً  وتبع  -٨٢
، ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١توظيفهم الذي أُقر مبوجب أمر من رئيس مجهورية أذربيجان مؤرخ           

أقـيم يف البلـد وخـصص       اً   خميم ١٢ عملية إزالة    ٢٠٠٧ديسمرب  /اختتمت يف كانون األول   
 مليـون   ١٧( مليون مانات من الصندوق االحتياطي لرئيس مجهورية أذربيجان          ٨٦٣,٤ مبلغ

 مليون  ٤٧(ومن مصادر أخرى    )  مليون مانات  ٧٩٩,٤(من الصندوق الوطين للنفط     و) مانات
ـ اً   متر ٨٣٠ موقع سكين وبيوت خاصة على مساحة تغطي         ٤٥وأنفق على بناء    ) مانات اً مربع
 مـدارس   ٧ مـدارس، و   ١٠٩، و  ألف مشرد داخلياً   ٦٨ ألف أسرة تضم أكثر من       ١٥إليواء  

  . مركز اتصاالت، بدأ تشغيلها كلها٢٢، وصحياًاً  مرفق٢٢ روضة، و٢٤للموسيقى، و
يتمتعون بنفس  اً  ، جتدر اإلشارة إىل أن املشردين داخلي      ٢٧وفيما يتعلق بالتوصية رقم       -٨٣

عن ذلك، مثـة قـوانني        وفضالً. احلقوق واالمتيازات اليت يتمتع هبا غريهم من مواطين البلد        
والقانون املتعلـق باحلمايـة     اً  داخليسيما القانون املتعلق بوضع الالجئني واملشردين       (حمددة  

مـن احلقـوق    اً  تتـيح هلـؤالء مزيـد     ) ومن هم يف وضعهم   اً  االجتماعية للمشردين داخلي  
. لزراعتـها اً  وأقرت احلكومة إجراءات توزيع قطع أراضي على املشردين داخلي        . واالمتيازات

 كغريهم من املـواطنني     باحلق يف شراء أماكن إقامتهم يف البلد      اً  أيضاً  ويتمتع املشردون داخلي  
  .دون أن يؤدي ذلك إىل فقدان وضعهم

وسيعاد النظر يف القضايا من قبيل فقدان امللكية والتعويض عن امللكيـة واسـترداد                -٨٤
املبالغ املستحقة وذلك يف سياق تسوية الرتاع الذي نشب على إثـر العـدوان العـسكري                

 اللجوء إىل احملكمـة األوروبيـة حلقـوق         باحلق يف اً  أيضاً  ويتمتع املشردون داخلي  . األرميين
وتعكف احملكمة  . اإلنسان اللتماس استرداد املبالغ املستحقة عن األمالك اليت صادرهتا أرمينيا         

يف أذربيجان لطلب   اً  على النظر يف قضية مدنية مرفوعة من جمموعة من املشردين داخلي          اً  حالي
  .احلصول على تعويض من أرمينيا عن فقدان ممتلكاهتم

اً  اجتماع٤٥٠وباإلضافة إىل ذلك، تود مجهورية أذربيجان أن تشري إىل أن أكثر من           -٨٥
قد عقد مع ممثلني عن بلدان أجنبية ومؤسسات مالية دولية ومنظمات إنسانية، وأن ممثلني من               

 ٢٥٠بعثات دبلوماسية يف البلد وممثلني عن منظمات دولية مشهورة قد أجروا أكثـر مـن                
  .كن اإلقامة املؤقتة املكتظة باملشردين داخلياًزيارة إىل أما
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امتثال التوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات وضـمان حقـوق الالجـئني                
  )٢٨التوصية رقم (وملتمسي اللجوء واألقليات اإلثنية 

  التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة    
قارير دورية يف الوقت احملدد إىل هيئات معاهدات        تقدم حكومة مجهورية أذربيجان ت      -٨٦

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القـضاء علـى            (األمم املتحدة   
التمييز ضد املرأة، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية بالعمـال            

 املالحظات اخلتامية اليت تـصدر عـن هيئـات          ، وتترجم )املهاجرين، وجلنة حقوق الطفل   
وعالوة على ذلـك،    . املعاهدات إىل اللغة األذربيجانية وتوزع قصد إذكاء وعي السكان هبا         

انضمت حكومة مجهورية أذربيجان إىل إجراءات اإلبالغ اجلديدة لتقدمي التقارير إىل جلنـة             
اً توصيات هيئات املعاهدات وفق   وتتخذ التدابري ذات الصلة من أجل تنفيذ        . مناهضة التعذيب 
  .لإلجراءات احمللية

  النهوض حبقوق املهاجرين وملتمسي اللجوء واألقليات اإلثنية    
تكفل مجهورية أذربيجان حقوق الفرد وحرياته بغض النظر عن أصله اإلثين وعرقه              -٨٧

 أن  ودينه ولغته وجنسه وبغض النظر عن انتمائه إىل فئة ضعيفة من الـسكان أو ال، علـى                
وبوجه عـام، فـإن   . هذه الفئات املختلفة من السكان قد يؤدي إىل تقييد حقوقهم       " مراقبة"

  . غري واضح٢٨الواردة يف التوصية رقم " مراقبة"املعىن الدقيق املقصود من كلمة 
إن الوثيقة املفاهيمية جلمهورية أذربيجان املتعلقة بـسياسة اهلجـرة املعتمـدة يف                -٨٨
هلمت املبادرات التشريعية واملؤسسية األخرية اليت اختـذت يف جمـال            هي اليت أ   ٢٠٠٤ عام

 بأمر  ٢٠٠٨-٢٠٠٦، اعتمد الربنامج الوطين املتعلق باهلجرة للفترة        ٢٠٠٦ففي عام   . اهلجرة
واعتمدت عدة نصوص قانونية يف جمال اهلجرة منها القـوانني      . من رئيس مجهورية أذربيجان   

 وعدميي اجلنسية، واهلجرة، وهجرة اليد العاملـة، وإقـرار    املتعلقة بالوضع القانوين لألجانب   
اللوائح اليت حتكم عبور األجانب وعدميي اجلنسية أراضي مجهورية أذربيجان؛ مث إن مجهورية             
أذربيجان انضمت إىل اتفاقية األمم املتحدة حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد              

اجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو املكمـل          وإىل بروتوكول مكافحة هتريب امله    أسرهم  
  .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية

 ٤يف اً بد من التأكيد على أن رئيس مجهورية أذربيجان قـد أصـدر مرسـوم        وال  -٨٩
.  بـاهلجرة  إلدارة اإلجراءات املتعلقة  " النافذة الواحدة " قضى بتنفيذ مبدأ     ٢٠٠٩مارس  /آذار

وعلى إثر صدور هذا املرسوم، حتسن عملية منح الوثائق لألجانـب ولعـدميي اجلنـسية،               
حدد اإلجراء الذي يتيح منح الرخص الفردية وتسجيل مكان اإلقامة ومتديد رخـصة              كما

  .مببدأ النافذة الواحدة اإلقامة املؤقتة يف البلد، عمالً
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  دياتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتح  -رابعاً  
تعترب مجهورية أذربيجان أن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان واحلريـات              -٩٠

وبـالرغم مـن    . عنصر رئيسي ومهم لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         
االضطالع بالعديد من األنشطة التعليمية يف جمال حقوق اإلنسان، تعتقد مجهورية أذربيجان            

 مما يتعني القيام به يف هذا اجملال وهي عازمة على متواصل تنفيذ األنـشطة               أنه ال يزال الكثري   
  .ذات الصلة على املستويني الوطين والدويل

ومنذ احتالل إقليم ناغورنو كاراباخ وسبعة مناطق جماورة من مجهورية أذربيجـان              -٩١
مـات يف جمـال     من قبل أرمينيا، فإن مجهورية أذربيجان غري قادرة على ضمان تنفيذ االلتزا           

وهي غري قادرة على    . حتت سيطرة مجهورية أرمينيا   اً  حقوق اإلنسان يف املناطق اليت تقع حالي      
تنفيذ أحكام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها يف األراضي اليت احتلتـها              

نـسان  وال تتحمل حكومة مجهورية أذربيجان أية مسؤولية عن انتهاكات حقوق اإل          . أرمينيا
ولتحسني محاية القانون الـدويل،   . يف األراضي احملتلة إىل حني حتريرها من االحتالل األرميين        

إهنـاء   مبا يف ذلك معايري ومبادئ حقوق اإلنسان، يف األراضي األذربيجانية احملتلة، جيب أوالً      
العدوان األرميين على أذربيجان وجيب على أرمينيا أن تـسحب قواهتـا مـن األراضـي                

وتؤيد مجهورية أذربيجان التوصل إىل تسوية سلمية للرتاع بني أذربيجان          . ذربيجانية احملتلة األ
وأرمينيا على أساس مبادئ القانون الدويل، ومنها مبادئ السالمة الترابية والسيادة وحرمـة             

ضمان حقـوق   اً  وعندئذ فقط يصبح من املمكن جد     . انتهاك حدود الدول املعترف هبا دولياً     
  . واحلريات يف أراضي مجهورية أذربيجان احملتلةاإلنسان

        


