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  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  )ج(١٥ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوض
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أذربيجان

 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة االسـتعراض الـدوري           ١٣ اليت قّدمها    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو  . انوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنس      . الشامل

. وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمددة
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه، بقدر املستطاع، مل جير                  

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 . ص األصلية تغيري النصو 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان . تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها

لتقرير مع مراعاة دورية االستعراض يف اجلولة األوىل املُحّددة         وقد أُِعّد هذا ا   . النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة    
  .بأربع سنوات

  

  

                                                      

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة   *
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

االتفاقية الدولية حلقـوق    بأن يصّدق برملان أذربيجان على      ) أمني املظامل (وصى مفوض حقوق اإلنسان     أ  - ١
 لتسريع عملية التصديق وذكر أمني املظامل كذلك أنه قّدم اقتراحاً. وبروتوكوهلا االختيارياألشخاص ذوي اإلعاقة 

القاسية أو الالإنسانية  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         على  
  .)٢(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ الذي وقّعت عليه أذربيجان يف أو املهينة

   اإلطار الدستوري والتشريعي- اء ب

، حيـث   ) من الدستور  ٦املادة  (بيجان مجهورية علمانية    رإىل أن أذ  صندوق بيكيت للحرية الدينية     أشار    - ٢
 من الدستور حتميان املساواة بني   ٢٥ و ١٨كما أن املادتني    ).  من الدستور  ١٨املادة   ("مفصول عن الدولة  "الدين  
  .نالدستور صراحة حرية الدين والوجد من ا٤٨وتكفل املادة . األديان

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها–جيم 

 "مبركز ألـف  "،  ٢٠٠٦ذكر أمني املظامل أن جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية اعتمدته، يف عام               - ٣
  .)٣(الذي مينح للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  ياساتية التدابري الس–دال 

فإنشاء . أشار أمني املظامل إىل أن تدابري ملموسة جيري إعماهلا بغية تنفيذ املعايري القانونية املتصلة بالفساد                - ٤
 يف   سّهل إىل حد كبري عملية تسجيل الشركات، وأدى إىل جتنب الفساد عملياً             اجلديد مثالً  "املسار الواحد "نظام  

مشكلة الفساد تعوق محاية حقوق اإلنسان يف خمتلف اجملـاالت، وينبغـي            ويف الوقت نفسه، ال تزال      . هذا اجملال 
 بشأن احلصول علـى املعلومـات،       وسيكون القانون املعتمد مؤخراً   . تطبيق مزيد من التدابري الفعالة هلذا الغرض      

  .)٤(ومدونة قواعد السلوك، والتعديالت على القانون اجلنائي مبثابة أدوات فعالة يف حماربة الفساد

 بشأن حتسني مـستويات     ٢٠٠٤وأشار مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي إىل الربنامج احلكومي لعام             - ٥
 وخلق فرص العمل هلم، وهو الربنامج الذي يهدف إىل حتسني ظروف عـيش              معيشة الالجئني واملشردين داخلياً   

ات من خيم وغريها من املآوي غري  مع التركيز على إعادة إسكان املشردين الذين يعيشون يف خميماملشردين داخلياً
  .)٥(املستوفية للمعايري يف قرى جديدة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  ال ينطبق



A/HRC/WG.6/4/AZE/3 
Page 3 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

ة مشاكل تبعث على القلق خبصوص العنف املرتيل ونقص متثيل النساء يف صـناعة              ذكر أمني املظامل أن مث      - ٦
ويبقى الزواج .  يف اآلونة األخرية"باملساواة بني اجلنسني"القرار مل تعاجل بالقدر الكايف رغم اعتماد القانون املتعلق 

ليب علـى تعلـيم البنـات والنـساء،          يف بعض املناطق النائية من البلد، مبا له من أثر س           املبكر يثري مشكلة أيضاً   
وأوصى أمني املظامل بتحميل مسؤولية جنائية علـى        . ومشاركتهن الفعالة يف احلياة االجتماعية، ومحاية حقوقهن      

  .)٦(الشخص البالغ يف حالة زواجه من قاصرة

 جمـال احلقـوق      يف  رئيسياً والحظ مركز املرأة والعامل املعاصر أن القيم املنحازة ضد املرأة تشكل حتدياً             - ٧
فعلى سبيل املثال، يفضل اجملتمع الذّكَر على األنثى ألن االنتماء اإلثين واسم األسرة ينتقالن عرب . اجلنسية واإلجنابية

 .)٧(ولذلك تلجأ الكثري من األسر إىل إجهاض األجنة اإلناث. الرجل

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ٢

 إىل أن العديـد مـن   SOS Chidren’s Villages-Azerbaijan Association (SOSCVAA)أشارت مجعية   - ٨
البحوث وعمليات سرب اآلراء بّينت أن أشكاال كثرية من العقاب، مبا يف ذلك العقاب البـدين وسـوء معاملـة                    

مكانيـة   لعدم وجود أية إجراءات فعالة للشكوى، ليس هناك من إ  ونظراً. األطفال، ال تزال متارس يف املؤسسات     
. أمام األطفال للتشكي من املعاملة القاسية اليت يتعرضون هلا، كما ال تتخذ أية تدابري حلماية األطفال يف املؤسسات

  .)٨( أية هيئة مستقلة ملراقبة ورصد هذه احلاالت واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهناوال توجد أيضاً

تعزز أذربيجان التدابري اليت سبق اختاذها ملنع حدوث وأوصى مفوض اجمللس األورويب حلقوق اإلنسان بأن   - ٩
  .)٩(العنف ضد النساء، وإذكاء الوعي عن طريق محالت، وتوفري املأوى لضحايا هذا العنف

 ما حتاول، يف حالة االغتصاب، أن تتستر علـى          إىل أن األسر كثرياً   " املرأة والعامل املعاصر  "أشار مركز   و  - ١٠
ويعد اإلبالغ عن االغتصاب كذلك . ، إمكانية الزواج منهحية، إن كان الفاعل أعزباًاحلادثة، وقد يعرض على الض

ومما يزيد من صعوبة إنزال .  يف جمتمع ُيلقي باللوم على املرأة لوقوعها ضحية االعتداء اجلنسي ومهيناًمسعى طويالً
 وأشار املركز كذلك .)١٠(فيذ القانونالعقاب باجلناة ارتفاع مستوى الفساد السائد يف أوساط الوكاالت املعنية بتن

ة يف أذربيجـان تبلّـغ       اهلوية اجلنسي  ي اجلنسني ومغاير  ي ومشته ني واملثلي املثلياتإىل أن املنظمات املعنية بقضايا      
باستمرار عن ارتكاب الشرطة اعتداءات يف حق العاملني يف جمال اجلنس من مغايري اهلوية اجلنسية، مبا يف ذلـك        

  .)١١(في واالبتزاز والعنف اجلنسي واجلنسياالحتجاز التعس

 أمني املظامل إىل أن معاجلة مشكلة االجتار باألشخاص جرت عن طريق إنشاء إدارة تعىن باالجتـار            وأشار  - ١١
  .)١٢(بالبشر تابعة لوزارة الشؤون الداخلية
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واجهة االجتار بالبشر، وأوصى مفوض اجمللس األورويب حلقوق اإلنسان بأن تتخذ أذربيجان تدابري حامسة مل  - ١٢
وإطالق محالت توعية إلطالع السكان باملخاطر املتصلة هبذا االجتار، وبناء أماكن إليواء ضحايا االجتار، وتدريب 

  .)١٣(موظفني ملراقبة املساعدة النفسية املقدمة هلؤالء الضحايا

   إقامة العدل، مبا يف ذلك حماربة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

ذكر مركز أذربيجان حلقوق اإلنسان أن الفساد وافتقار اجلهاز القـضائي إىل االسـتقاللية ال يـزاالن                   - ١٣
مشكلتني خطريتني يف أذربيجان، األمر الذي يؤدي إىل ظهور حاالت جديدة من احملاكمات واألحكام بالسجن                

اول حتسني الصورة الـسلبية جلهـاز       وأشار املركز كذلك إىل أن السلطات حت      . غري العادلة وذات دوافع سياسية    
 القضاء وذلك بتجديد القضاة الذين بات عليهم اجتياز مسابقة وبتطهري اجلهاز القضائي من القضاة األكثر فساداً               

على أن هذه املساعي مل تسفر عن أثر يذكر على الوضع فيما خيص احملاكمات الـسياسية                . والقضاة غري املهنيني  
م والتحقيقات يف أعمال التعذيب، حيث ال يزال مرتكبو هذه االنتهاكات يتمتعون            والضغوط على وسائط اإلعال   

  .)١٤(باإلفالت من العقاب

أوصى مفوض اجمللس األورويب بأن تكمل أذربيجان إصالح اجلهاز القضائي حبيث تكفل اسـتقالليته              و  - ٤
 وتعيني القضاة، والتركيز على نزاهـة       وحياده وفعالية الكاملة عن طريق مواصلة اجلهود املبذولة يف نظام اختيار          

املرشحني وقدراهتم العملية ومعرفتهم مبعايري حقوق اإلنسان؛ واملضي قدماً يف إنشاء أكادميية وطنية للقضاة؛ وزيادة 
التمويل املخصص للجهاز القضائي وهتيئة ظروف أكثر مالءمة إلقامة العدل على النحو الصحيح؛ والتشجيع على               

امني إىل رابطة مهنية للمحامني تكون مستقلة عن الدولة؛ وضمان تطبيق مدونات السلوك علـى               حتويل هيئة احمل  
املهن القانونية واختاذ تدابري ملنع ممارسة ضغوط ال مربر هلا على احملامني؛ واختاذ تدابري عاجلة لتحسني إنفاذ قرارات 

  .)١٥(ق واملعايري الدوليةالقضاء على النحو الصحيح؛ واألخذ بنظام عدالة األحداث مبا يتف

تتصدى أذربيجان لعنف الشرطة وذلك بتعزيز تـدابري التـدريب          أن  أوصى مفوض اجمللس األورويب ب    و  - ١٥
والرقابة املالئمة، والتحقيق بشكل منهجي يف مجيع حاالت االعتداءات وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وجتنب اإلفالت               

رطة أذربيجان اإلعمال الفعال للحق يف االستعانة مبحـامٍ؛ وضـمان    بأن تكفل ش   أوصى أيضاً  و .)١٦(من العقاب 
إبالغ أقارب األشخاص احملتجزين يف حينه عن أماكن االحتجاز؛ وزيادة حتسني الظروف الطبية والصحية يف مرافق 

  .)١٧(االحتجاز قبل احملاكمة

 ٣١ قـد اعُتمـد يف   "سجناء السابقني املتعلق بالتكّيف االجتماعي لل   "أشار أمني املظامل إىل أن القانون       و  - ١٦
ومثة قـانون جديـد آخـر     .  ناجحاً  من أجل اندماج السجناء املفرج عنهم يف اجملتمع اندماجاً         ٢٠٠٧مايو  /أيار

يونيه / حزيران٢٤ اعُتمد يف "يتضمن تعديل قانون تنفيذ العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أذربيجان"
 جمموعة كبرية من احلقوق، وخيفف من ظروف االحتجاز ومن الرقابة على املراسالت، ، وهو يتيح للسجناء٢٠٠٨

 أمني املظامل  والحظ.)١٨(واملشاركة يف األنشطة االجتماعية من الفرص للسجناء للحصول على العمل ويتيح مزيداً
بعمليـات رصـد     أن فريق رصد عمومي تابع ملنظمات غري حكومية أنشئ ضمن وزارة العدل لالضطالع               أيضاً

مستقلة ومنتظمة للظروف السائدة يف السجون ومراكز االحتجاز دون قيود من حيث عدد الزيارات وأوقاهتا أو                
  .)١٩(املكان املختار للزيارة
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إىل عدم وجود نظام متخصص لعدالة األحداث وال حماكم وقضاة لألحداث  SOSCVAAأشارت مجعية و  - ١٧
ت شبكة منظمات غري حكومية حملية محلة ضغط للتشجيع على إنشاء منصب ، أطلق٢٠٠٥ويف عام . يف أذربيجان

فوجود أمني مظامل منفصل حلقوق األطفال . أمني مظامل يعىن حبقوق األطفال يف أذربيجان، وهو ما سيتحقق قريباً  
ـ   ، يكون رديفاً  )يعّينه الرئيس ويقّره برملان أذربيجان    ( ة حقـوق   ملفوض حقوق اإلنسان، سيؤدي إىل حتسني حال

اإلنسان لألطفال يف البلد إىل حد كبري، ويدعم جهود اجملتمع املدين الرامية إىل حتسني التشريعات ذات الـصلة،                  
  .)٢٠(وحيمي األطفال من العنف

   احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج واحلياة األسرية- ٤

ق أطفال النساء املشردات ذكرت مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي أن تشريع أذربيجان ال يعترف حبقو  - ١٨
يتوقف وضع األطفال املولودين مـن      و.  يف احلصول على وضع األشخاص املشردين بالقوة        كامالً  اعترافاً داخلياً

فالطفل املولود . على الوضع الذي منح لألب) بني أشخاص مشردين بالقوة وأشخاص غري مشردين(زجيات خمتلطة 
 بالقوة، يف حني أن الطفل املولود ألم غري صول على وضع املشرد داخلياًألم مشردة وألب غري مشرد ال حيق له احل
بيد أنه إذا طُلّقت امرأة حتمل وضع املشردة داخليا بالقوة من رجل غري   . مشردة وأب مشرد قد ُيمنح هذا الوضع      

 تتحمل وضع رب     بالقوة ألن املرأة   مشرد، فإن الطفل املولود من هذا الزواج قد حيصل على وضع املشرد داخلياً            
  .)٢١(األسرة بعد الطالق

 أن معظم الربامج احلكومية وخطط العمل الوطنية اليت تستهدف األطفال مل            SOSCVAAذكرت مجعية   و  - ١٩
وقد أدى القصور يف التنسيق ويف التواصل بني خمتلف اهلياكل احلكومية إىل وجود عراقيل تعوق .  كامالًتنفذ تنفيذاً

يضاف إىل ذلك أن معظم الربامج وخطط العمل وضعت .  فعاالًه الربامج واألنشطة تنفيذاًعلى حنو خطري تنفيذ هذ
دون إجراء حبوث ودراسات جادة يف أرض الواقع وبدون اختبار اآلليات اجلديدة مبا فيه الكفاية قبل تطبيقها يف                  

  .)٢٢(البلد بأسره

. فالة مبّينة يف تشريع مجهورية أذربيجـان       أن اآلليات املتعلقة بالتبين والك     SOSCVAAمجعية  والحظت    - ٢٠
فعمليات التبين حمدودة يف أذربيجان بسبب      . ولكن على من يرغب يف تبين طفل أن يتوقع مواجهة بعض العراقيل           
وال يتلقى  .  عن الفساد السائد يف هذا النظام      اإلجراءات املعقدة، والعراقيل البريوقراطية، وانعدام الشفافية، فضالً      

  .)٢٣( أي دعم مايل أو غريه من احلكومةتبنني أيضاًاآلباء امل

  كـامالً  مركز املرأة والعامل املعاصر أن النساء ال ميكنهم التمتع حبقوقهن اجلنسية واإلجنابية متتعـاً             ذكر  و  - ٢١
خ يف أن األحداث املرتبطة بالرتاع املسلح الذي دار يف كارابا) ١(: بسبب مجلة أمور منها العوامل األساسية التالية

 أسفر عن مقتل العديد من الرجال، وهو ما أدرى إىل زيادة الضغوط على النساء إلجنـاب أطفـال                   ١٩٨٨عام  
أن الصعوبات االقتصادية املرتبطة باملرحلة االنتقالية دفعت بأعداد كبرية من الرجال إىل اهلجـرة إىل         ) ٢(ذكور؛  

أن املناخ االجتماعي ) ٣( ظلت يف البلد هي من النساء؛  عن العمل لدرجة أن معظم القوة العاملة اليتاخلارج حبثاً
  .)٢٤( على النساء وعاطفياًوالثقايف الذي خلفه الرتاع أثر نفسياً
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع   - ٥
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

إىل أن الدستور حيمي حبزم حرية الدين يف أذربيجان إال أن الدولة            رية الدينية   صندوق بيكيت للح  أشار    - ٢٢
 وذكر صندوق بيكيت كذلك أنه بالرغم من أن .)٢٥(فشلت يف ترمجة األحكام ذات الصلة يف القانون أو املمارسة

إىل الدين على أنـه     الدستور ينص صراحة توفري ما يلزم من احلماية للحرية الدينية، فإن حكومة أذربيجان تنظر               
فاملخاوف من اجلماعات الدينية املتشددة ومن التأثري األجنيب على اجلماعات الدينية محل            . هتديد ألمنها وسلطتها  

احلكومة على سن قانون صارم متعلق بالدين، سعت مبوجبه إىل فرض الرقابة على الدين عن طريق عملية تسجيل                 
  .)٢٦(شاقة ومفرطة يف التشدد

أن بعض املسؤولني اآلذريني يرفضون تسجيل ميالد األطفال الـذين   Jubilee Campaign منظمة ذكرتو  - ٢٣
. حيملون أمساًء مسيحية، وهو ما يؤدي يف هناية املطاف إىل احلد من فرص املتاحة هلم للتعليم والعالج الطيب والسفر

الدينية، كما مل ُيسمح بتسجيل     وتصادر املطبوعات   . وقد حدث أن دامهت الشرطة كنائس مسجلة وغري مسجلة        
  .)٢٧(الرابطة الدولية للحرية الدينيةفرع أذربيجان املنتسب إىل 

والتقى أمني املظامل مبمثليهم وقّدم . أمني املظامل أن شكاوى وردت يف السابق من ممثلي شهود يهواوذكر   - ٢٤
تبّين، يف بعض احلاالت، أن هؤالء األشخاص وقد . استفسارات إىل السلطات املعنية، مبا فيها جلنة الشؤون الدينية

أي أهنم كانوا يستقطبون مـراهقني جلماعتـهم وخيفـون           ("املتعلق باحلرية الدينية  "احتجزوا النتهاكهم القانون    
  .)٢٨()مطبوعات حمظورة

  بقصد تنفيذ   أن أذربيجان مل تصدر حىت اآلن تشريعاً       املنظمة الدولية لضرائب الضمري والسالم    ذكرت  و  - ٢٥
  .)٢٩( عن اخلدمة العسكرية اإلجباريةاحلكم الدستوري اليت يسمح باالستنكاف ضمريياً

، فإن أفرادهـا     يهوا املسيحيني أنه رغم تسجيل حركة شهود يهوا قانونياً         دذكرت الرابطة األوروبية لشهو   و  - ٢٦
وقـد  . ماع يف لقاءات دينيـة    يعانون من صعوبات يف ممارسة حريتهم الدينية للحصول على املطبوعات الدينية واالجت           

والذين يعارضون اخلدمة   . دامهت هيئات حكومية بصورة غري شرعية لقاءات دينية للحركة وأساءت معاملة احلاضرين           
 ما مينع وتصادر املطبوعات الدينية وكثرياً. العسكرية العتبارات دينية أو ضمريية يتعرضون لإلدانة واحلكم عليهم جنائياً

  .)٣٠(ها إىل البلدجلبها أو استرياد

ه إذا كان بوسع األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية التمتع حبرية          والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن       - ٢٧
  .)٣١(ام بالدعاية الدينية حمظور عليهمالضمري على قدم املساواة مع مواطين أذربيجان، فإن القي

.  ما يرمون بتهمة اخليانة للوطنفعني عن حقوق اإلنسان كثرياً املداذكر مركز أذربيجان حلقوق اإلنسان أنو  - ٢٨
  .)٣٢(أما الذين يروجون ألنشطة متعلقة بالسالم فيتعرضون النتقادات خاصة

وأوصى مفوض اجمللس األورويب بأن تشّجع أذربيجان العمل املتعلق بصياغة مشروع قـانون لتعـديل                 - ٢٩
  .)٣٣(مكانية حرمان أي شخص من حريته بسبب آرائهالتشريع احلايل املتعلق بالقذف الستبعاد إ
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وأوصى مفوض اجمللس األورويب أذربيجان بتبسيط إجراء تسجيل املنظمات غري احلكومية والـرد علـى               - ٣٠
 ١٩٩٨طلبات التسجيل ضمن املهلة الزمنية اليت حيددها القانون؛ وبأن تعتمد دون إبطاء تعديالت على قانون عام 

  .)٣٤( إىل معايري حمددة وموضوعيةالنظر يف كل طلب للتظاهر استناداًبشأن حرية التجمع و

 ١٣ املعتمد يف    "حبرية التجمع "والحظت رابطة محاية حقوق املواطنني يف جمال العمل أن القانون املتعلق              - ٣١
عاجل مسألة   واهلادف إىل كفالة احلق يف حرية التجمع السلمي الوارد يف الدستور ال ي             ١٩٩٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

، أدخلت تعديالت ٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ويف . احلماية الفعلية هلذا احلق بقدر ما يعاجل مسائل حظر التجمع وتقييده
كبرية على هذا القانون مبا مسح بتجسيد احلق يف حرية التجمع واحلق يف سبيل انتصاف فعال يف حالة انتهاك ذلك 

 مجيع الرسائل املوجهة إىل     فقد ُرفضت مثالً  . ل يتعني التغلب عليها   بيد أن هناك أوجه قصور خطرية ال يزا       . احلق
والحظت الرابطة كذلك أن . كما ُمنعت اجتماعات باستعمال القوة. السلطات احمللية إلشعارها بتنظيم اجتماعات

  .)٣٥(احلق يف حرية التجمع غري مضمون رغم انطالق محلة االنتخابات الرئاسية

، ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ وضعته الدولة لدعم الصحفيني اعُتمد يف         جديداً  أن مفهوماً  والحظ أمني املظامل    - ٣٢
حيدد املبادئ اليت تستند إليها الدولة يف دعم الصحفيني ووسائط اإلعالم املستقلة، مبا يف ذلك توفري الدعم املـايل               

  .)٣٦(والتدريب املهين

 وتكنولوجيا املعلومات، علي عباسوف، قـال  والحظت منظمة مراسلون بال حدود أن وزير االتصاالت       - ٣٣
 إنه يرغب يف إقامة وكالة لإلشـراف علـى اإلنترنـت يف     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٩ يف   لوكالة األنباء األذربيجانية  

وقد ُحدد دور هذه الوكالة بعبارات غامـضة        . نترنتإلأذربيجان من أجل منع اجلرمية احلاسوبية وضمان أمن ا        
نترنت سيمكن السلطات من اقتفـاء أثـر        إلفمراقبة ا . د حرية استعمال شبكة االنترنت    وميكن أن ُتستخدم لتقيي   
  .)٣٧(نترنتإلمنتقدي احلكومة عرب ا

 وأشار أمني املظامل إىل أن أحدث تطور يف جمال احلقوق االنتخابية يتمثل يف اعتماد واحد وتسعني تعديالً       - ٣٤
 "متعلقان بتحسني املمارسة االنتخابية   "ومثة مرسومان رئيسيان    . ٢٠٠٨يونيه  /نعلى القانون االنتخايب يف حزيرا    

رطة يف عملية  قضيا حبظر تدخل السلطة التنفيذية والش٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥مايو و/ أيار١١اعتمدا يف 
  .)٣٨(االنتخابات يف البلد

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

.  يف املنـاطق الريفيـة عاطلـة   د ظاهرة التشرد الداخلي أن الغالبية العظمى من املشردين داخلياً         ذكر مركز رص    -٣٥
 حتت خط الفقر، بينما تقدر نسبة الذين يعيشون حتت خط الفقر مـن جممـوع      يف املائة من املشردين داخلياً     ٦٣ويعيش  

  .)٣٩(ثري من هؤالء أسرهم إلجياد عمل يف مكان آخرونتيجة لذلك، غادر الك.  يف املائة٢٠املواطنني األذربيجانيني بنحو 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

الحظ أمني املظامل أن هدم البيوت ألغراض إلعادة التهيئة العمرانية العامة للمدن تفضي يف بعض احلاالت   - ٣٦
  .)٤٠( وإما أن ُتقّدم هلم متأخرةفإما أال متنح هلم تعويضات. إىل انتهاك حقوق املالكني
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 املوجودين يف ضواحي املـدن يعيـشون        وذكر مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي أن املشردين داخلياً          - ٣٧
باألساس يف أكواخ نصبت كيفما اتفق وهي غري مالئمة من حيث املساحة واألمن واإلضاءة والتهويـة والبنيـة                  

 واحلجارة واألغصان والورق املقوى واخلردة املعدنية وميسك بعـضه          فهي مبنية من مواد مثل الطوب     . األساسية
 يف الغالب وسقوفها تتطاير بانتظام لعدم إمساكها بصورة وهذه األكواخ صغرية جداً. ببعض باحلديد والبالستيك  

آوي تفتقر وملا كانت هذه امل. وتغطى أرضيتها مبواد من اخلردة، ولكنها ال تقي من تسرب الفئران والثعابني. آمنة
  إىل نظام تدفئة وإىل نوافذ حمكمة، فهي ال توفر لساكنيها اإلضاءة وال الدفء وال التهوية وال األمـن اجلـسدي                  

 الذين يعيشون يف هذه املآوي ليس أمامهم سوى مواجهة االفتقار إىل والعديد من املشردين داخلياً. وال اخلصوصية
  .)٤١(راض غري خصبةاملياه الصاحلة للشرب والغاز والعيش يف أ

 عـن جممعـات     وأشار أمني املظامل إىل أن مراكز تشريح ومستشفيات ومصحات متنقلة جديدة، فضالً             - ٣٨
  .)٤٢(رياضية أوملبية معاصرة ضخمة أقيمت يف خمتلف مناطق البلد، مبا فيها مناطق توجد فيها خميمات املشردين

ع والتشريد تسببا يف إجهاد نفـسي واجتمـاعي يف   والحظ مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي أن الرتا       - ٣٩
ويبـدو أن   . ، حيث يبدو أن العديد منهم يف حاجة إىل تلقي خدمات الصحة العقليـة             أوساط املشردين داخلياً  

 يعانون أكثر ما يعانون من الصدمات والشعور بانعدام األمن والعزلة، وذلك نتيجـة              املشردين واملشدين داخلياً  
 على حنو غري متناسب من سوء التغذيـة         وهم يعانون أيضاً  .  املعيشية والريبة يف املستقبل    للحرب وسوء الظروف  

  .)٤٣(ووفيات الرضع والسل واخلناق وفقر الدم

مركز املرأة والعامل املعاصر إىل أن ارتفاع معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرّضع يف أذربيجـان               وأشار    - ٤٠
االفتقار ) ٢(انعدام التوعية واملعرفة مبسائل الصحة اإلجنابية لدى النساء؛ /نقص) ١(: متصل يف املقام األول مبا يلي

انتشار الفقر على نطاق واسـع بـني        ) ٣(؛  إىل أطباء مؤهلني، رغم أن الدولة تتيح مرافق لرعاية احلوامل جماناً          
كما الحظ املركز أن معدل      .)٤٤( عناية خاصة بتغذية احلوامل تغذية سليمة      السكان، رغم أن األسر تويل تقليدياً     

 وهو معدل يفوق -  يف األلف يف أذربيجان ٦٥ بلغ ٢٠٠٦يف عام ) خالل السنة األوىل من احلياة(وفيات الرّضع   
  .)٤٥(بعشر مرات ما هو عليه يف البلدان األوروبية األخرى

ة االجتماعيـة    القانون املتعلق باحلماي   ١٩٩٩ أذربيجان اعتمدت يف عام       أن SOSCVAAمجعية  ت  ذكرو  - ٤١
وينص القانون على احتفاظ كل طفل ُيلحق بنظام الرعاية املؤسسية . احملرومني من رعاية الوالدين ولأليتاملألطفال 
امللكية، ويف إعادة إدماجه يف األسرة، ويف الدعم االجتماعي والتعليمي، ويف الرعايـة أثنـاء إقامتـه يف          حبقه يف   

كما ينص القانون على ضرورة متابعة كل       . نظام الرعاية املؤسسية  مغادرته  املؤسسة، ويف الدعم االجتماعي بعد      
الوكاالت احلكوميـة املختـصة وأنـه يـتعني علـى هـذه             /طفل ُيلحق بالرعاية املؤسسية من جانب الوكالة      

ليه بعد الوكاالت أن حتدد، قبل ثالثة أشهر من مغادرة الطفل املؤسسة اليت أُحلق هبا، املكان الذي سيأوي إ/الوكالة
على أن اللجنة املعنيـة  . اه، وجب على احلكومة أن توفر له املسكندوإذا مل يكن للطفل عقار تركه له وال . ذلك

بشؤون األقليات وسلطات مؤسسات الرعاية ال تقوم بالتدابري الالزمة لضمان توفري املسكن لألطفال بعد مغادرهتم 
  .)٤٦(هذه املؤسسات
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  شاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احلق يف التعليم ويف امل- ٨

 ال تزال تعاين من نقص يف املعلمني     ذكر أمني املظامل أن املدارس يف املناطق النائية ويف خميمات املشردين داخلياً             - ٤٢
ويف املعدات، بالرغم من إجراء إصالحات هادفة باستمرار يف اجملال التعليمي وبالرغم من بناء مزيـد مـن املـدارس                    

  .)٤٧(ت عصرية يف كل عاما مبعداوتزويده

. مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي أن التحاق األطفال املشردين والعائدين باملدارس مـضمون            وذكر    - ٤٣
علـى أن اآلبـاء     .  على حقائب مدرسية والزي الرمسي وكتب وقرطاسية        جماناً وحيصل التالميذ املشردين داخلياً   

وقد دفـع   .  وبالتايل عليهم أن يشتروا الكتب وامللبس ألطفاهلم       ملواد دائماً املشردين يقولون إهنم ال يتلقون هذه ا      
  .)٤٨(ًكما أن الزواج املبكر يؤدي بالفتيات إىل ترك املدرسة أيضا. الفقر ببعض التالميذ إىل ترك املدرسة

 وغالبية هؤالء األطفـال   .  طفل معّوق يف أذربيجان    ٥٢ ٠٠٠ أن هناك حنو     SOSCVAAمجعية  ت  ذكرو  - ٤٤
فغالبية املدارس ليست جمهـزة بفـصول       . حمرومون من املدرسة لعدم توفر مرافق تناسب احتياجاهتم يف املدارس         

ومعدات خاصة وليست مزودة مبعلمني ومساعدي معلمني مؤهلني وال تتوفر على مناهج وغريهـا مـن املـواد                  
لوحيدة املتاحة هلؤالء األطفال للحصول على      واإلمكانية ا . الدراسية املكّيفة لتقدمي تعليم مناسب لألطفال املعوقني      

 والحظت اللجنة كذلك أن أذربيجان أخذت مبفهوم .)٤٩(التعليم االبتدائي والثانوي هي إحلاقهم مبؤسسات الرعاية
على أن تنفيذ هذا الربنامج     . ٢٠٠٥ قد وضع هبذا اخلصوص يف عام        اً خاص  حكومياً التعليم اإلدماجي وأن برناجماً   

 عن أن هناك الكثري من القيود، مبا يف ذلك موقف اجلمهور العام إزاء للغاية ويفتقر إىل االنسجام، فضالً كان بطيئاً
وتكمن العقبة الرئيسية يف االفتقار إىل      . اندماج األطفال املعوقني يف املدارس العامة مع غريهم من التالميذ         /إدماج

فعدم وجود مناهج وكتب ومرافـق مدرسـية مكّيفـة          . اإلرادة السياسية ويف سوء فهم فكرة التعليم اإلدماجي       
  .)٥٠( لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم املعوقون، يعوق تعليمهم اإلدماجيخصيصاً

   املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء- ٩

 الجئ من قوميات أخرى     ٢٣٠ ٠٠٠ذكر مركز أذربيجان حلقوق اإلنسان أنه بالرغم من ما يزيد على              - ٤٥
، إال أن اجلاليـة الشيـشانية       ١٩٩٨تمتعون بوضع الالجئ حىت بعد حصوهلم على املواطنة األذربيجانية يف عام            ي

وال تزال جلنة احلكومة .  طالب جلوء تواجه مشاكل مستمرة للحصول على هذا الوضع٦ ٠٠٠الكبرية املكونة من 
ل مع هذه اجملموعة من طاليب اللجوء بل أحالـت           ترفض التعام  األذربيجانية املكلفة بالالجئني واملشردين داخلياً    

  .)٥١(املوضوع إىل مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف باكو

وأعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة للمجلس األورويب عن قلقها إزاء ممارسـة                - ٤٦
 مبحاوالت مواطنني روس طلب اللجوء السياسي روسية علماً السلطات األذربيجانية املتمثلة يف إحاطة السلطات ال      

 كما الحظت اللجنة أن     .)٥٢(فهذه املمارسة تعرض األشخاص املضطهدين ألسباب سياسية للخطر       . يف أذربيجان 
فيسمح هلـم  . املوطنني الروس من الشيشان املوجودين يف أذربيجان قد تركوا يف وضع معلق من الناحية القانونية      

يف إقليم أذربيجان ولكنهم ال حيصلون من السلطات على أية وثائق تسوي الوضع القانوين إلقامتـهم يف                 بالبقاء  
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والوثيقة الوحيدة اليت ميكنهم تقدميها للشرطة يف حالة توقيفهم هي ورقة تبّين أهنم مسجلون لدى مكتـب        . البلد
  .)٥٣(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف أذربيجان

  دون داخلياً املشر- ١٠
، تعاين من إحدى ذكر أمني املظامل أن أذربيجان، اليت يوجد هبا عدد هائل من الالجئني واملشردين داخلياً  - ٤٧

، ويقوم بزيارات ميدانيـة،      باملشردين داخلياً   منتظماً ويويل أمني املظامل اهتماماً   . أكرب مشكالت التشرد يف العامل    
والحظ أن مبالغ كبرية من امليزانية أنفقت على بناء خميمات . مشاكلهمويتلقى شكاوى منهم، ويساعدهم يف حل 

 كـانون   ٢٩وحبلول  . ، وحتسني البنية األساسية، وفتح مرافق تعليمية وللرعاية الصحية        جديدة للمشردين داخلياً  
على أن . ة، أقفلت مجيع املخيمات املكونة من خيم وُنقل من كان فيها إىل املخيمات اجلديد٢٠٠٧ديسمرب /األول

هناك بعض املعلومات تشري إىل شحة الفرص االقتصادية ومناصب العمل يف املناطق الريفية وإىل ارتفاع معـدل                 
  .)٥٤( بني الالجئني واملشردين داخلياًالبطالة نسبياً

إىل أن قرى جديدة موّجهة الذين أعيد توطينهم من للمشردين مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي وأشار   - ٤٨
 تقام حبيث تكون مفصولة عن السكان غري املشردين وبعيداً يف الغالب عن املراكز اإلدارية وال تتوفر على                  خلياًدا

 إىل أي حد يعترب إسكان هؤالء املشردين يف هذه القرى اجلديدة ناتج عـن               ومن غري الواضح أيضاً   . مرافق النقل 
عن العوامـل املتعلقـة      مات اليت أتيحت هلم سلفاً    اختيار واع وطوعي من جانب األسر املشردة، وما هي املعلو         

  .)٥٥(باملكان والبنية األساسية وفرص الدخل مثالً

وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أن إحدى العواقب اليت خلفها الرتاع علـى                 - ٤٩
 إقليم أذربيجان الواقع حتت سيطرة  علىخ هي وجود مئات اآلالف من الالجئني واملشردين داخلياًاناغورنو كاراب

ارابـاخ  كورنو  غويدخل يف هذا العدد الالجئون من أرمينيا واملشردون من منطقـة نـا            . السلطات األذربيجانية 
ورغم وجود إثنيات أخرى ضمن هؤالء املشردين، فإن الغالبية العظمـى مـن الالجـئني               . واملناطق احملاذية هلا  

ويتعرض هؤالء األشخاص للتمييز العنصري ألهنم طردوا أو أكرهوا         . ألذربيجانيةواملشردين ينتمون إىل القومية ا    
  .)٥٦(على الفرار على أساس أصلهم اإلثين وال يزالون حىت اآلن غري قادرين على العودة إىل ديارهم

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
ت اإلجيابية هو اعتماد خطة العمل الوطنية األول بشأن محاية حقـوق            ذكر أمني املظامل أن أحد التطورا       - ٥٠

ولضمان التنفيذ الفعـال  . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون أول  ٢٨اإلنسان وكان ذلك مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف         
لالضطالع بصورة مستقلة برصد    ) أمني املظامل (خلطة العمل هذه، أنشئ فريق عمل يسترشد بتوجيهات املفوض          

ويعقد اجملتمع املدين جلسات استماع عامة منظمة . تنسيق اجلهود املشتركة اليت تقوم هبا اهليئات احلكوميةوتقييم و
يف كل مقاطعة من مقاطعات البلد هبدف زيادة الوعي العام ومناقشة احتماالت تعاون مجيع أصحاب املـصلحة                 

تماع هذه أعضاء يف الربملان، وممثلون ويشارك يف جلسات االس. وتوحيد جهودهم من أجل تنفيذ خطة العمل هذه
عن اهليئات التنفيذية احمللية واحملاكم والشرطة ومكاتب االدعاء والبلديات وجمموعات األقلية احمللية واملنظمات غري 

  .)٥٧(احلكومية ووسائط اإلعالم
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دمي الدعم املايل هلذه وأشار أمني املظامل إىل إنشاء جملس للمنظمات غري احلكومية بغرض بناء القدرات وتق  - ٥١
  .)٥٨(املنظمات، وهو ما حيفز على زيادة تطوير اجملتمع املدين يف البلد

وذكر مركز أذربيجان حلقوق اإلنسان أن إصالح املؤسسات العقابية هو أحد أهم اجملاالت اليت جنح فيها   - ٥٢
 خرباء غري ١٠جلنة عمومية مكونة من ، أنشأت وزارة العدل ٢٠٠٦ففي عام . التعاون بني احلكومة واجملتمع املدين

وأُبلغت نتائج الزيارات اليت أجريت إىل السجون إىل إدارة حقوق اإلنسان           . حكوميني لرصد الوضع يف السجون    
 ٢٤وعلى إثر التوصيات اليت قدمتها اللجنة العمومية وخرباء أجانب، عّدل الربملان، يف . والعالقات العامة بالوزارة

فكانت هناك، علـى    . ، التشريع املتعلق باملؤسسات العقابية وحّسن بذلك معايري االحتجاز        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
وجه اخلصوص، زيادة يف السماح بالزيارات العائلية، والطرود الغذائية، واألموال اليت تصرف يف حمالت السجون               

لتلقي التعليم العايل، واستخدام أجهزة     واملكاملات اهلاتفية اليت يتلقاها احملكوم عليهم باإلعدام، ورفع بعض القيود           
  .)٥٩(التلفزيون، وعدد السجناء يف الزنزانة

 مشرد ٧٠ ٠٠٠إىل أن حكومة أذربيجان قّدمت الدعم لنحو مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي وأشار   - ٥٣
ومرسـوم  داخليا كانوا يقيمون يف شقق بصفة غري قانونية وكذلك غريهم من املشردين، وذلك باعتماد قـرار                 

وقد رفضت احملاكم معظم املطالب املتعلقة باحلق يف .  من أماكن إقامتهميوصيان احملاكم مبنع طرد املشردين داخلياً
املطالبة باستعادة ملكية أماكن السكن اليت يشغلها هؤالء، مؤكدة بأن هذا احلق سُيعلّق ما دام الرتاع على ناغورنو 

  .)٦٠( يستطيعون العودة إىل ديارهمن الخ مل يسو وما دام املشردواكاراب

 أن احلكومة قامت بإنشاء جلنة حكومية تعىن بشؤون الالجئني          مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي    وذكر    - ٥٤
، وإذكاء الوعي الوطين مبـشكلة      ، وتدريب موظفني حكوميني يف جمال حقوق املشردين داخلياً        واملشردين داخلياً 

 مشرد  ٩٠ ٠٠٠ وأماكن وجودهم، وإعادة توطني حنو        أعداد املشردين داخلياً   التشرد الداخلي، ومجع بيانات عن    
 وذكر املركز كذلك أن احلكومة مل تستـشر         .)٦١( يف قرى جديدة، والتعاون مع منظمات دولية وإقليمية        داخلياً

ومل تسهل مشاركة كما أهنا مل تكفل .  لدى وضعها السياسات والربامج الرامية ملعاجلة احتياجاهتماملشردين داخلياً
ووصف هؤالء املشردون كم كانوا سـريحبون       .  يف ختطيط وتنفيذ السياسات والربامج املعتمدة      املشردين داخلياً 

وباإلضافة إىل ذلك، مل ُيطلب من املـشردين        . بإتاحتهم الفرصة لإلدالء برأيهم بشأن إعادة توطينهم قبل أن تتم         
  .)٦٢( اتفاق السالم اإلدالء برأيهم يف املفاوضات بشأنداخلياً

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  ال ينطبق
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