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 توصـية خـالل االسـتعراض       ١٦٢تلقت حكومة مجهورية أذربيجان ما جمموعه         -١
تعمقة جلميع   وأجرت دراسة م   ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٣٠الدوري الشامل الثاين املتعلق هبا يف       

وتوافق حكومة أذربيجان بالكامل وجزئيـاً      . التوصيات املقدمة إليها أثناء االستعراض نفسه     
. ٤-١١٠ و ٣-١١٠ و ٢-١١٠ و ١-١١٠على مجيع التوصـيات باسـتثناء التوصـيات         

وستعمل احلكومة على تنفيذ التوصيات اليت قبلتها لزيادة فعالية محايـة حقـوق اإلنـسان               
وال توافق أذربيجـان علـى التوصـيات        . وستقوم برصد ذلك التنفيذ   واحلريات األساسية   

  :املذكورة أعاله لألسباب التالية
 ٤-١١٠ و ٣-١١٠ و ٢-١١٠ و ١-١١٠ترفض أذربيجـان التوصـيات        -٢

، ١٩٨٨املقدمة من مجهورية أرمينيا اليت تقوم بتنظيف إثين ضد األذربيجانيني منذ عـام              
، وال تزال حتتل ناغورين كاراباخ      ١٩٩٢ي يف عام    وارتكبت اإلبادة اجلماعية يف خوجاال    

 يف املائـة مـن      ٢٠وسبعة أقاليم متامخة له من إقليم مجهورية أذربيجان، مما يشكل نسبة            
أراضيها، ألن هذه التوصيات تعكس سياسة أرمينيا القائمة على التحيـز والغـزو وألن              

ية االسـتعراض الـدوري     بشأن ناغورين كاراباخ ختالف بل وتنتهك أيضاً آل       " التوصية"
وفضالً عن ذلك، فإن االحتالل من جانب مجهورية أرمينيا الذي ينتهك السالمة            . الشامل

اإلقليمية ألذربيجان هو أحد أهم األسباب الرئيسية للتحديات اليت تواجهها أذربيجان يف            
فقد تسبب هذا االحتالل بالذات يف وجود أكثر من مليون شخص           . جمال حقوق اإلنسان  

  .اكل سياسية واجتماعية واقتصاديةشرد داخلياً والجئ مع ما ترتب على ذلك من مشم

  وفيما يتعلق ببعض التوصيات    

 ١١-١٠٩ و١٠-١٠٩ و٩-١٠٩ و٨-١٠٩ و٧-١٠٩ و٥-١٠٩التوصيات     
  ١٢-١٠٩و
) مـؤمتر رومـا  (شاركت مجهورية أذربيجان يف مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسـي     -٣

 /حزيـران  ١٥بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية املعقود يف الفترة من          للمندوبني املفوضني   
 إىل  ١٩٩٨ومنذ عـام    .  وشاركت يف اعتماد البيان اخلتامي     ١٩٩٨يوليه  /متوز ١٧ إىل   يونيه

اآلن مل تتوقف املناقشات بشأن اجلرائم املختلفة اليت تدخل يف والية احملكمة اجلنائية الدوليـة               
ومن جهة أخرى، ال تزال عملية تشكيل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة            . ابيةوبشأن آلياهتا العق  

وبعد انتهاء  . وعليه، ترصد مجهورية أذربيجان عملية تشكيل احملكمة اجلنائية الدولية        . جارية
هذه العملية، قد تنظر السلطات املختصة جلمهورية أذربيجان يف إمكانية االنضمام إىل النظام             

وجيب أن جتـري الـسلطات املختـصة يف مجهوريـة     . نائية الدوليةاألساسي للمحكمة اجل  
انينـها  ووق هاإدخال تعديالت علـى دسـتور     بدراسة شاملة لالقتراحات املتعلقة     أذربيجان  
وبالتايل فـإن   . ، وهي دراسة ضرورية لالنضمام إىل نظام روما األساسي        األخرىالتشريعية  
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دولية ضروري لكي يتسىن جلمهورية أذربيجـان     االنتهاء من عملية تشكيل احملكمة اجلنائية ال      
  .االنضمام إىل نظام روما األساسي

   ٢٥-١٠٩ و٢٤-١٠٩ و١٥-١٠٩ و١٤-١٠٩ و١٣-١٠٩التوصيات     
وفقاً لربنامج العمل الوطين جلمهورية أذربيجان بشأن زيادة فعالية محايـة حقـوق               -٤

كـانون   ٢٧در يف   املرسـوم الرئاسـي الـصا     اعُتمد مبوجـب    اإلنسان واحلريات، الذي    
صياغة مشاريع القوانني إىل حقـوق اإلنـسان واحلريـات          تستند  ،  ٢٠١١ديسمرب  /األول

دستور مجهورية أذربيجان واملعاهدات الدولية اليت تكـون مجهوريـة          الواردة يف   األساسية  
لتنفيذ االلتزامـات املترتبـة علـى       الالزمة  اختاذ التدابري   جيري حالياً   و. أذربيجان طرفاً فيها  
  .النصوص القانونية املعيارية مع الصكوك القانونية الدوليةومواءمة املعاهدات الدولية 

  ١٦-١٠٩توصية ال    
 الـذي   ،"رؤية املستقبل : ٢٠٢٠أذربيجان  " من مفهوم التنمية     ١-٤تؤكد الفقرة     -٥

، علـى تبـسيط     ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٩وافق عليه املرسوم الرئاسي الصادر يف       
يف صيغته النهائية هبدف محاية حقوق  ع قانون اهلجرة ِضوفضالً عن ذلك، وُ   . جرةإجراءات اهل 
ته للمرة الثالثة أمـام      بعد قراء  ٢٠١٣يونيه  /حزيران ١٣مد ذلك القانون يف     واعُت. املهاجرين

. ٢٠١٣أغسطس  /آب ١ودخل قانون اهلجرة هذا حيز النفاذ يف        . برملان مجهورية أذربيجان  
 تراخيص اإلقامة والعمل وينص على تـسجيل        ها مبا في  ،جراءات اهلجرة ويبسط هذا القانون إ   

  . األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية يف سجل اهلجرة

  ٢١-١٠٩ و٢٠-١٠٩ و١٩-١٠٩التوصيات     
تتعاون مجهورية أذربيجان مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعـة            -٦

، دعوة ٢٠١٣أبريل /نيسان منذ ،أذربيجان ووجهت. اونلألمم املتحدة وهي ملتزمة هبذا التع
  . دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  ٢٩-١٠٩ و٢٨-١٠٩ و٢٧-١٠٩ و٢٦-١٠٩التوصيات     
التشريعات املتعلقة باملنظمـات غـري    لالرتقاء ب تتخذ احلكومة بشكل مستمر تدابري        -٧

لت تعديالت علـى    دِخأُقد  و. لتنمية اجملتمع املدين  حتسني الظروف الالزمة    هبدف  احلكومية  
كشكل من أشكال املـساعدة     اهلبات  باملنح واملنظمات غري احلكومية لتنظيم      املتعلقة  القوانني  
ـ  قوانني مشاريع البالفعل صياغة سبق ويف الوقت ذاته،  . املالية شاركة اجلمهـور  املتعلقـة مب

 إجياد ظروف مؤاتية ألنـشطة املنظمـات غـري    ترمي إىلاليت والنقابات والنظام االجتماعي  
وقد جتاوز مشروع القانون املتعلـق مبـشاركة        . احلكومية، ويتم حالياً مناقشة هذه القوانني     

ويتم حالياً النظر يف االقتراحـات املـصاغة باالسـتناد إىل           . اجلمهور مرحلة القراءة الثانية   



A/HRC/24/13/Add.1 

GE.13-17078 4 

 مبا يف ذلك عملية     ،باملنظمات غري احلكومية  توصيات جلنة البندقية املعنية بالتشريعات املتعلقة       
  .تسجيلها، الختاذ مزيد من اإلجراءات

  ٧٠-١٠٩ و٣١-١٠٩التوصيتان     
كآلية وطنية للوقاية وفقاً للربوتوكـول      ) أمني املظامل (حقوق اإلنسان   ُعني مفوض     -٨

 أو  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية             
مبفـوض  ة على القانون الدستوري املتعلـق       املهينة وأُدخلت التعديالت الالزم    الالإنسانية أو 

وأُنشئت . ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٤جلمهورية أذربيجان، يف    ) أمني املظامل (حقوق اإلنسان   
  . لالضطالع هبذه املهاماجملموعة الوطنية للوقاية يف مكتب املفوض 

ضطالعه مبهامه يف إطار اآللية الوطنية للوقاية الوصول، دون         ويستطيع املفوض أثناء ا     -٩
خمـافر  إىل  وحدة عسكرية، وكذلك     وأو بلدية،   أعائق وإنذار مسبق، إىل أية هيئة حكومية        

 ومقـصورات   ،التحقيق، واملؤسسات العقابية  ومعازل   ،الشرطة، وأماكن االحتجاز املؤقت   
ها من األماكن اليت حتتجز األشـخاص       احلبس العسكري، ومؤسسات األمراض العقلية وغري     

 وميكن له أن جيتمع ويتحدث مع األشخاص احملتجزين         ؛الذين ال يستطيعون مغادرهتا بإرادهتم    
مبشاركة  وكذلك مع أي شخص آخر قد يقدم معلومات ذات صلة، وذلك بصورة سرية أو             

 يلزمه من   وحيق للمفوض احلصول على ما    . خبري أو مترجم شفوي عندما يرى ذلك ضرورياً       
ـ   ١٠معلومات ووثائق ومواد من السلطات املختصة يف غـضون          ق يف  أيـام إلجـراء حتقي

القـضايا  طالع على القرارات املنفذة مبوجب القانون بشأن        انتهاكات حقوق اإلنسان، واال   
دارية وكذلك على املعلومات املتعلقة برفض رفع دعاوى جنائية، واملطالبة     اإلدنية و املنائية و اجل
  . أثناء التحقيق يف البالغ صول على معلومات مكتوبة من األشخاص املسئولنيباحل

  ٩٧-١٠٩ و٨٩-١٠٩ و٤٨-١٠٩التوصيات     
مبوجـب املرسـوم    " قواعد رصد الدولة إلعمال حقوق الطفل     "فقة على   امتت املو   -١٠

برصد واهلدف من قيام الدولة     . هبذه القواعد  املتعلق   ٢٠١٢مايو  /أيار ٨الرئاسي الصادر يف    
ويـتم  . عوامل تؤدي إىل انتهاك حقوق الطفل     وجود  إعمال حقوق الطفل هو احليلولة دون       

جلنة جملـس   عقد  ت و ؛اهليئات املختصة اليت تضطلع هبا    من خالل تنسيق األنشطة     هذا الرصد   
 وتعـد   رصد مؤسسات رعاية الطفـل     وت  حبماية حقوق األحداث اجتماعات    ةاملعنيالوزراء  
سنوي أيضاً معلومات بشأن    احلكومي ال تقرير  هذا ال ويتضمن  . الة األطفال  عن ح  اً سنوي اًتقرير

وجيري حالياً إعداد   . التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة         
  ٢٧ و ١٢وألغـت املـواد     .  اليت تنص عليها التشريعات    زيادة مسؤولية الوالدين  لاقتراحات  

وفضالً عن  . فل العنف البدين والنفسي الذي ميارس ضد األطفال        من قانون حقوق الط    ٢٨و
وقـد مت وضـع     . ذلك، يشمل قانون مكافحة العنف املرتيل حظر العنف ضد األطفال أيضاً          

  .الالزمة يف هذا الصددتدابري القضاء األحداث ويتم حالياً اختاذ املتعلق بقانون ال
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  ٥٠-١٠٩التوصية     
 تقليل مدة تقـدمي     ٢٠١٠ل صحيح ويف حينه، مت يف عام        بغية تسجيل املواليد بشك     -١١

املؤسسات الصحية الـيت     تاملعلومات بشأن املواليد من ثالثة شهور إىل شهر واحد وأصبح         
. العـدل املتعلقة بالوالدة بشكل إلكتروين إىل وزارة  إحالة املعلومات يولد فيها الطفل ملزمة ب    

رائم اإلدارية لتحديد مسؤولية كـل مـن        وأجريت تعديالت على قانون األسرة وقانون اجل      
ولتيسري . يف الوقت املناسب  الوالدين واملؤسسات الصحية عن عدم تقدمي مثل هذه املعلومات          

 مُنحت السلطات التنفيذيـة يف املقاطعـات        ،عملية تسجيل املواليد يف املناطق الريفية النائية      
للوكالـة   إنشاء مراكز تابعة     ٢٠١٢ويف هذا الصدد، يتم منذ عام       . صالحية تسجيل املواليد  

 يف  احلكومية للخدمات العمومية واالبتكارات االجتماعية بإشراف رئيس مجهورية أذربيجان        
د لكي يتسىن لسلطات الدولة تقدمي مجيع اخلدمات إىل اجلمهور من مكـان             خمتلف أحناء البل  

  .واحد وحتسني نوعيتها وإمكانية الوصول إليها

  ٥٤-١٠٩ و٥١-١٠٩التوصيتان     
التدابري الرامية إىل زيادة تعزيـز مكافحـة        جيري تنفيذ   وفقاً لربنامج العمل الوطين       -١٢

ومتت املوافقة . الفساد، وإنشاء آليات وطنية وإجراء إصالحات مؤسسية يف هذا اجملال بالذات
مكافحـة الفـساد    بشأن  واملنفتحة  كومة  أسس احل تعزيز  بشأن   الوطنيتنيعمل  ال على خطيت 

 العمـل   وهتدف خطتا . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٥رئيس الدولة يف    األمر الصادر عن    مبوجب  
ملكافحة الفساد يف   املتخذة  التدابري  إىل ضمان استدامة     ٢٠١٥-٢٠١٢ الفترة   نتشمالاللتان  

كومـة  احل وتعزيـز مبـادئ      ،مجهورية أذربيجان، وتعزيز الشفافية يف عمل سلطات الدولة       
وينبغي مالحظة أنه يتم التشجيع على مشاركة املنظمات غري احلكومة املتخصصة يف . املنفتحة

جمال حقوق اإلنسان يف األنشطة اليت تضطلع هبا جمموعة الرصد املعنية املنشأة داخـل وزارة               
  . العدل يف إطار تدابري تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

وتشارك أذربيجـان   . فساد أمهية كبرية  التعاون الدويل يف جمال مكافحة ال     ويكتسي    -١٣
 دولـة،  ١٤٠بنشاط يف عمل الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد اليت تضم أكثر مـن         

أذربيجان وفضالً عن ذلك، أصبحت     .  هو نائب رئيس هذه املنظمة     ذربيجايناألووزير العدل   
ىل اتفاق إنشاء األكادميية  يف األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، بعد أن انضمت إعضواً كامالً

  .الدولية ملكافحة الفساد
، انضمت أذربيجان إىل الربوتوكول اإلضايف التفاقيـة        ٢٠١٣فرباير  /شباط ١ويف    -١٤

احلكوميـة  الوكالـة   ولزيادة فعالية   . القانون اجلنائي بشأن الفساد وقدمت إعالناً ذي صلة       
إشراف رئيس مجهورية أذربيجـان، مت      للخدمات العمومية واالبتكارات االجتماعية العاملة ب     

الوكالـة   زيادة عدد العاملني يف      ٢٠١٣مارس  /آذار ١٨وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر يف      
  .  موظفاً ومت حتديد طائفة واسعة للخدمات الوظيفية الفرعية٢٦٠ إىل ١٢٠ من
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  ٨٣-١٠٩ و٨٢-١٠٩ و٨١-١٠٩ و ٨٠-١٩٠التوصيات     
وُعدل قانون األسرة وفقاً هلـذا      . ٢٠١٠رتيل يف عام    صدر قانون مكافحة العنف امل      -١٥

وحتظر التعديالت  .  عاماً ١٨    بهلية الزواج لكل من الذكر واألنثى       ألسن  أدىن  القانون وُحدد   
 الزجيات املبكرة والقسرية وتعزز املعاقبة على       ٢٠١١اليت أُدخلت على قانون األسرة يف عام        

 ١٥٦على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         ، صدق بلدنا    ٢٠١٠ويف عام   . هذه األفعال 
 املـسؤوليات   العمـال ذوو  : من اجلنسني املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال        

 بشأن مراجعة اتفاقية محايـة األمومـة        ١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      على  ة و يالعائل
  .١٩٥٢، )مراجعة(

  ٨٧-١٠٩التوصية     
 األطفـال ضـحايا االجتـار       بشأن إيداع لوائح  "الوزراء قراراً بشأن    أصدر جملس     -١٦

حساب مبالغ اإلغاثـة املقدمـة إىل ضـحايا االجتـار           "و"  ومحايتهم املآوىباألشخاص يف   
  ".باألشخاص أثناء إعادة التأهيل

  ٩٧-١٠٩التوصية     
لربملـان   ا أيـضاً إىل  وقُدم  . قُدم مشروع قانون قضاء األحداث إىل الربملان ملناقشته         -١٧

قام مكتب مفـوض    الذي  ظر فرض العقوبة البدنية على األطفال،       املتعلق حب قانون  المشروع  
  .واليونيسيف بصياغته) أمني املظامل(حقوق اإلنسان 

  ١٠٠-١٠٩التوصية     
تقوم اللجنة احلكومية املعينة بشؤون األسرة والنـساء واألطفـال بالتعـاون مـع                -١٨

" التواصل االجتماعي وتغيري الـسلوك    "تنفيذ مشروع بشأن    ، ب ٢٠١١اليونيسيف، منذ عام    
يرمي إىل منع الزجيات املبكرة وتسرب الفتيات من التعليم، وهي ظاهرة أكثر شيوعاً يف اجلزء               

 مل حتدث أي حالة زواج مبكر يف اجلزء اجلنويب          ،ومنذ تنفيذ هذا املشروع   . اجلنويب من البلد  
 / تـشرين الثـاين    ١٥وينص القـانون الـصادر يف       . قائيةنتيجة تنفيذ التدابري الو    من البالد 
 املعدل للقانون اجلنائي على فرض عقوبات على إرغام الفتيات الاليت مل تبلغن             ٢٠١١ نوفمرب

  .على الزواجالقانوين سن ال

 ١١٨-١٠٩ و١١٧-١٠٩ و١١٦-١٠٩ و١١١-١٠٩ و١١٠-١٠٩التوصيات     
  ١٢٣-١٠٩ و١٢٢-١٠٩ و١٢١-١٠٩و

بأي شكل من   ) االحتادات والصناديق العامة  (ن املنظمات غري احلكومية     ال ُيقيد قانو    -١٩
وبإمكـان املنظمـات غـري    . األشكال تسجيل املنظمات غري احلكومية ككيانات قانونيـة     

 أن تنظم وتنفذ تدابري وفقاً ألغراضها وذلك حىت إذا مل           ، خالفاً للكيانات التجارية   ،احلكومية
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تعلق بالتسجيل احلكومي للكيانات القانونية وسجل الدولة، ال ووفقاً للقانون امل  . يتم تسجيلها 
أن جيوز للكيانات التجارية وممثلي أو فروع الكيانات القانونية األجنبيـة العمـل إال بعـد                

، الذي يرسي أساس    ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٧ووافق املرسوم الرئاسي املؤرخ     . تسجلها الدولة 
مفهوم مجهورية أذربيجان املتعلق بـدعم      "د، على    يف البل  ة لتنمية اجملتمع املدين   املرحلة اجلديد 

وأنشئ اجمللس املعين بالدعم الذي تقدمه الدولة إىل املنظمات غـري       ".املنظمات غري احلكومية  
 ١٣احلكومية بإشراف رئيس مجهورية أذربيجان باالستناد إىل املرسوم الرئاسي الـصادر يف             

د الوطين للماحنني من خالل هذا اجمللـس وهـو   وأنشئ املعه. ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
يسهم يف تنمية املنظمات غري احلكومية ويركز اهتمامه على زيادة احلصول على متويل مـن               

  .ميزانية الدولة
ميزانية الدولة لتمويل املشاريع اهلامة اجتماعياً الـيت        من  ازدادت املبالغ املخصصة    و  -٢٠

 ٢٠١٢ مليون مانات يف عـام       ٣,٨وُخصص مبلغ   . تقوم بتنفيذها املنظمات غري احلكومية    
لس الدعم الذي تقدمه الدولة إىل املنظمات غري احلكومية بإشراف من رئـيس مجهوريـة               جمل

وفضالً عن ذلـك،    . ٢٠١٣يف عام     مليون مانات  ٨,٢أذربيجان، يف حني جتاوز هذا املبلغ       
حتت الشباب اليت تعمل  ؤسسة  مل من ميزانية الدولة     ٢٠١٣ ماليني مانات يف عام      ٥ُخصصت  

  .رعاية رئيس مجهورية أذربيجان
للمنظمات غري احلكومية لكي تضطلع بأنـشطتها،       كبرية  ونتيجة إتاحة إمكانيات      -٢١

 اتفاقـات  ٢٠١٢، سجلت وزارة العدل يف عام  للدولةالدعم املايل   إليها  وتطبيق آليات تقدم    
دوالر مـن دوالرات الواليـات       مليون   ٥٠أكثر من   ( مليون مانات    ٤٠منح مببالغ قدرها    

  ).املتحدة
 إجراء بسيط ولـه طـابع       ،وتسجيل إجراء املنح، املنصوص عليه يف التشريع القائم         -٢٢

فال يتطلب هذا اإلجراء إال تقدمي نسخة من الطلب واالتفاق ذي الصلة مع شهادة              . إعالمي
  .موثقة من كاتب العدل إىل وزارة العدل

ويتضح مـن حتليـل     . ة املنظمات غري احلكومية يف بلدنا     وال توجد قيود على أنشط      -٢٣
. التشريعات واملمارسة أن إلغاء عمل أي منظمة من املنظمات غري احلكومية إجراء استثنائي             

والغرض من التحذير واإلنذارات اليت توجهها أو تطبقها وزارة العدل فيما يتعلـق بتنظـيم               
نوين هو إعالم هذه املنظمات باالنتـهاكات       أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن اإلطار القا      

وعلى الرغم من أن التـشريع يتـضمن        . للوائح والقوانني دون حتميلها املسؤولية    املبلغ عنها   
أكثر من تنبيهني أو    كومية بعد توجيه    احلغري  املنظمات  أحكاماً تنص على احتمال إلغاء عمل       

  .، فإن ذلك مل يطبق عملياًإخطارين
 من اجلـدير مالحظـة أن مجهوريـة         ،املدافعني عن حقوق اإلنسان   وفيما يتعلق ب    -٢٤

فهم يتمتعـون   . الظروف الالزمة ملمارسة أنشطتهم بصورة مستقلة     هلم مجيع   أذربيجان توفر   
وهناك نظـام ثابـت     . جبميع حقوق اإلنسان واحلريات وال يالحقون قضائياً على أنشطتهم        
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من و. ولة والوكاالت غري احلكومية يف البلد     للعالقات اليت تقوم على الشراكة بني هيئات الد       
بالرصد وتقوم  اللجنة العامة اليت تضم مدافعني بارزين عن حقوق اإلنسان          األمثلة على ذلك    

  .العام يف نظام السجون منذ زمن بعيد

  ١٢٩-١٠٩ و١٢٨-١٠٩ و١٢٧-١٠٩ و١٢٦-١٠٩التوصيات     
قوبة احلرمان من احلرية عنـد   عحماكم مجهورية أذربيجان    ال تطبق   ،  ٢٠٠٩ومنذ عام     -٢٥

. من القانون اجلنائي  ) الشتم( ١٤٨واملادة  ) االفتراء (١٤٧النظر يف القضايا اجلنائية وفقاً للمادة       
ومع ذلك، من اجلدير مالحظة أنه يتبني من حتليل التشريع اجلنائي للدول األعضاء يف جملـس                

 طلتعاون يف أوروبا بشأن حرية وسائ     أوروبا، وكذلك التحليل الذي أجراه ممثل منظمة األمن وا        
اإلعالم املنشور على املوقع الشبكي الرمسي هلذه املنظمة، أن املسؤولية اجلنائية عـن التـشهري               

ويتـوخى  . مطبقة يف غالبية هذه البلدان، مبا يف ذلك الدول اليت قدمت التوصيات املشار إليها             
فعالية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات،  برنامج العمل الوطين جلمهورية أذربيجان بشأن زيادة    

، صـياغة   ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢٧الذي اعُتمد مبوجب املرسوم الرئاسي الصادر يف        
إىل جلنة البندقية التابعـة     طلب   ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول وأُرسل  . التشهريقانون بشأن   مشروع  

ر وفد من جلنة البندقية باكو      وزا. للحصول على املساعدة إلعداد مشروع القانون     جمللس أوروبا   
املتعلق بالتشهري مـع    القانون  أبريل من هذا العام، مناقشات بشأن مشروع        /وأجرى، يف نيسان  

وفضالً عن ذلك،   .  اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدين    احلكومية املعنية وممثلي وسائط   سلطات  ال
لربملان،  أذربيجان، وا  ُعقدت مناقشات بشأن مشروع القانون، مبشاركة مكتب رئاسة مجهورية        

. ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٢٢ اإلعالم وغريها من األطراف املعنية، يف        وجملس الصحافة ووسائط  
املكرسـة  مشروع القانون أن يتم أثناء احملاكمات بشأن قضايا التشهري، تطبيق املبادئ            ويتوخى  

 ممثل من وسائط  وال جيوز مقاضاة أي     . يف القانون السابق للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      
إال مبوجب القـانون  وال ُيساءل . اإلعالم أو اجملتمع املدين عندما ميارس أنشطته مبوجب القانون 

املساواة أمام القانون   مبدأ  رمية أو جرمية ملموسة أخرى باالستناد إىل        م هذه اجل  ارتكاهباملشتبه يف   
  .للجميع بغض النظر عن املنصب أو معايري أخرى

 ١٣٥-١٠٩ و١٣٤-١٠٩ و١٣٣-١٠٩ و١٣٠-١٠٩و ١٠٦-١٠٩التوصيات     
  ١٣٨-١٠٩ و١٣٧-١٠٩ و١٣٦-١٠٩و

حريـة  "البندقيـة يف قـانون      ، أُدخلت تعديالت إلدماج آراء جلنة       ٢٠٠٨يف عام     -٢٦
ويـنص  . ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف  يف مجهورية أذربيجان     اعُتمد الذي،  "التجمع

مطابقاً متاماً  انون أصبح ،بعد إجراء التعديالت عليه،       الرأي النهائي للجنة البندقية على أن الق      
) املقاطعة( حددت السلطة التنفيذية للمدينة ،"حرية التجمع"ووفقاً لقانون . لمعايري األوروبيةل

والسلطات التنفيذية ملقاطعة مدينة باكو أماكن ذات صلة يف كل مدينة إلجـراء جتمعـات               
املقاطعات ذات الصلة ويتبني مـن حتليـل        وسط   وتقع أماكن انعقاد التجمعات يف    . سلمية
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إجـراء  لتجمعـات حاولـت     املنظمة ل يف باكو أن معظم اجلهات      ُنظِّمت  بتجمعات خمتلفة   
. جتمعات يف أماكن غري األماكن املشار إليها يف طلبها املقدم إىل السلطة التنفيذية ملدينة باكو              

 فيما يتعلق بعقد جتمعات يف أماكن       وبالتايل، قامت وكاالت الدولة بتدخل قانوين ومتناسب      
  .غري حمددة

        


