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 ذربيجانأ بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة ماألم مفوضية تقرير  

 أساسية علوماتم -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،16/21و 5/1 اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -1

 املضاهااادا  يئاااا ه تقاااارير يف الاااوارد  للمضلوماااا  جتمياااع والتقريااار الشاااام   الااادوري االساااتضرا 
 مااوج  شاا     يف مقااد   وهااو الصاال ، ذا  املتحااد  األماا  واثئاا  ماا  وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 

 ال لما   لضدد األقصى ابحلد تقيُّداا 

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
 (2) (1)اإلنسان

 الاااي اإلنساااان حلقاااوق األساساااي  الدوليااا  املضاهااادا  علاااى التصااادي  إىل أذربيجاااان عيااا دُ  -2
 مناع بشانن أورواب جملاس  اتفاقيا على التصدي  على أيضاا  أذربيجان وُحثَّ   (3)بضد عليها ُتصد ِّق مل

 76 املاادتن يف همااعلي املنصاو  اإلعلنان وإصادار (4)املنا ي والضناف املارأ  ضاد الضنف وم افح 
 ،2016 عا  ويف  (5)ه أسر  وأفراد املهاجري  الضمال مجيع حقوق حلماي  الدولي  االتفاقي  م  77و

  (6)اللجن  راتآ أذربيجان تنفيذ عد  إزات قلقها ع  اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  أعرب 
 الاوني االستضراضا  تقريرهاا تقادم يف جنحا  أذربيجان أن القطري املتحد  األم  فري  وأبلغ -3

  (7)7201 عا  نيويورك يف املستدام  ابلتنمي  املضي املستوى الرفيع السياس  املنتدى إىل الطوع 
 خااالل اإلنساااان حلقاااوق الساااامي  املتحاااد  األمااا  مفوضاااي  يف ماليااااا  أذربيجاااان وساااا   -4

  (9)2017و (8)2014 عام 
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 (10)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 للجناا  األوي الاارأي إىل اإلنسااان حقااوق عاا  املاادافضن حبالاا  املضااي اخلااا  املقاارر أشااار -5

 الثااااي الدساااتوري اإلصااال  أن فيااا  ذكااار  الاااذي ،29 ال الدساااتوري  التضاااديل  بشااانن فينيسااايا
 املشاااارو   ملناقشاااا  الوقاااا  ماااا  ي فاااا  مااااا ُُينحااااوا مل الساااا ان وأن الوننياااا  اجلمضياااا  يف شيناااااق   مل

 سااالط  تضااا ز أن شااان ا مااا  الاااي املقرتحااا ، املؤسساااي  اإلصااالحا  أيضااااا  فينيسااايا جلنااا  وانتقاااد 
 اللجناا  وأعرباا   (11)القضااات اسااتقلل وإضااضا  الوننياا  اجلمضياا  حباا  لاا  سيساام  ممااا الاارئيس،
  (12)مماثل  شواغ  ع  اإلنسان حبقوق املضني 
 2018-2016 للفاارت  الفساااد مل افحاا  الوننيا  الضماا  خطاا  أن نفسا  اخلااا  املقاارر والحا  -6

 تنفيذي  هبيئ  أذربيجان يف النظا  يتمي  بينما، (13)األدل  إىل تستند وال واضح  أهدا  إىل تفتقر
  (14)القانون إلنفاذ قوي  ووكاال  مهيمن 

 مشلهاااا الااي الفاارت  خاالل اعتماااد  الااي القااوانن ماا  بضااادد املضاهاادا  هيئااا  رحباا و  -7
 طضاااونبو  (2013) الضامااا  ملشاااارك اب املتضلقااا  القاااوانن أماااور، مجلااا  يف ذلااا ، يف مباااا ،(15)التقريااار

 ننبشااااا IQ-55 رقااااا  القاااااانون علاااااى أجريااااا  الاااااي التضاااااديل  وكاااااذل  ،(16)(2015) املاااااواننن
  (17)(2013) وامل وث اإلقام  م ان يف التسجي 

 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -رابعاا  
  الساري اإلنساين الدويل

 القطاعات بني املشرتكة املسائل -ألف 
 (18)التمييز وعدم املساواة -1 

 التمييا  ُيناع تشريع وجود عد  إزات قلقها ع  الضنصري التميي  على القضات جلن  أعرب  -8
 القاااااوم  واألصااااا  والنساااا  واللاااااون الضااااارق أسااااا  علاااااى أقلياااااا  إىل املنتماااان األشااااا ا  ضااااد
  (19)متيي  دون واحلراي  ابحلقوق التمتع ضمان إىل يهد  قانون ابعتماد وأوص  اإلثي، أو
 الضقااواب  قااانون ماا  283 املاااد  اساات دا  إسااات  إزات قلقهااا عاا  ذاهتااا اللجناا  وأعرباا  -9

 عا  يضرباون الاذي  األفاراد علاى القابض إلقاات أجا  ما  الضنصاري  ال راهي  على ابلتحريض املتضلق 
 يت لمااون أو كااارااب ،  - انغورنااو ناا ا ب املتضلقاا  اآلرات ذلاا  يف مبااا الرمسياا ، لمواقاافل خمالفاا  آرات
 اخلطاااا  م افحااا  تااادابري أذربيجاااان تت اااذ أبال اللجنااا  وأوصااا  اإلثنيااا   األقلياااا  ظااارو  عااا 

 صو  كت   أو االجتماع  الس ط ع  املضربن أو الظل  على احملتجن إلس ا  ذريض ا  الضنصري
 حقاوق حيما  الاذي اخلطاا  علاى اجلا اتا  ما  غريهاا أو اجلنائيا  اجلا اتا  تطب  أالو  املضارض ،
 "التمييا  ملصاطل  تضرياف وضاع علاى أيضااا  نأذربيجاا اللجنا  حثا و   (20)عنها يدافع أو اإلنسان

  (21)القوانن يف الضنصري"
 ملناهضاا  القااائ  القااانوي اإلنااار ألن قلقهااا عاا  اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اللجناا  وأعرباا  -10

وأعربا  اللجنا  أيضااا  اجلنساني   واهلوي  اجلنس  املي  أسا  على التميي  صراح  حيظر ال التميي 
 جلنساااا ا ماااايله  علااااى أساااا  ألشااا ا ا هلمااااا يتضاااار  اللاااذي عااا  قلقهااااا إزات التمييااا  والضنااااف 
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 املتحاااد أدىل عاااد  خاانات ماا  األماا   ،2017ويف تشااري  األول/أكتااوبر   (22)اجلنساااني  يته وهااو 
 منهاااا ،انتهاكاااا  دوثحبااا تفيااادتقاااارير  بشااانن إجاااراتا  اختااااذأذربيجاااان علاااى  فيااا  حيثاااونببياااان 

 واملتحاااولن لمثليااانل قساااري  نبيااا  فحاااو  إجاااراتو  وتضاااذي  مضاملااا  وإساااات  تضسااافي  اعتقااااال 
 شاا   أي سارا  إنالق إىل اإلنساان حلقاوق السااام  املتحاد   األما مفاو  ودعاا  (23)جنساياا 
  (24)اجلنساني  هويت  أو اجلنس  ميل  أسا  على حُيتج 
 ح اا  إبدراج اإلعاقاا  ذوي األشاا ا  حبقااوق املضنياا  اللجناا  أوصاا  ،2014 عااا  ويف -11

 ضااد املتضاادد  التميياا  وأشاا ال اإلعاقاا  أسااا  علااى لتميياا ا حظاار علااى ياان  القااانون يف صااري 
  (25)اإلعاق  ذوي األش ا 

 (26)اإلنسان وحقوق التجارية واألعمال والبيئة التنمية -2 
األعماااال التجاريااا  وحقاااوق اإلنساااان أبن املؤسساااا   سااانل أفااااد الفريااا  الضامااا  املضاااي مب -12

مضلومااا  عاماا  عاا  تسااجيلها أو مل يتهااا  بتقاادم ،الااوني القااانون مبوجاا  مل ماا ، غااريالتجارياا  
 وجاود إىلالضاما   الفريا  وأشاار  (27)والدوي الوني القانونرصد امتثاهلا  ُيص ض  مما ،هي لها أو

 غياااااا  ساااايما الو  ،الاااانفط جتااااار  يف واضااااح  الفااااا خم وجااااودو  الشاااافافي  غيااااا  تاااادع  تقااااارير
 جلمهوريااا  احل وميااا  الااانفط شااارك  فيهاااا تشاااارك الاااي اخلاصااا  الشاااركا  ل يااا مب املتضلقااا  املضلوماااا 
 الشاارك  أن أيضاااا الفرياا  الضاماا   الحاا و   (28)الضاماا  واملناقصااا  الضطاااتا  وعمليااا  أذربيجااان

 حقاوق مراعاا  يف الواجبا  الضنايا  بذلل آليا  أي  وال اإلنسان حلقوق حمدد  سياس  أي متتل  ال
 تساايطر الااي الشااركا  أو للدولاا  اململوكاا  الشااركا  مجيااع إىل يُطلاا  أبن وأوصااى ،(29)اإلنسااان
  (30)عملياهتا سياق يف اإلنسان حقوق مراعا  يف الواجب  الضناي  بذل الدول  عليها
 واهلااد  اإلخاالت وعمليااا  املصااادر  عمليااا  ملتماا  عااد  أيضاااا  الضاماا  الفرياا  والحاا  -13
 وحا   (31)قويا  علقاا  ذوي أعماال لرجاال انتقائيا  بنات عقود ومن  البنات، قطا  يف تنفَّذ الي

 ضم  اإلنسان حقوق مراعا  يف الواجب  الضناي  بذل مسؤولي  إدراج على أذربيجان الضام  الفري 
 اتفاقاااا  يفو  الطبيضياا  املاااوارد ساات راجا امتياااازا  يفو  ،ي املسااتثمر  ماااع الدولاا  هااااتنم الااي الضقااود
 حصاااااول احل ومااااا  تشااااارت  أبن الضامااااا  الفريااااا  أوصاااااى ،الصااااادد هاااااذا ويف  (32)اإلنتااااااج تقاسااااا 

 املناسا  الوقا  ويف كاملا   مضلوماا  علاى اإلمنائيا  األنشاط  فضا ب يتانثرون قاد الاذي  األش ا 
 ناارد بضااد  أيضاااا  الفرياا  ىأوصااو   احلضااري لتجدياادا مشاااريع مثاا  ،هلااا امل طااط املشاااريع بشاانن

 املتفاا  التضااويض ماان  أو ،مسااب  بشاا   ومااوافقته  مضهاا  التشاااور دون منااازهل  ماا  األشاا ا 
  (33)اإلنسان حقوق ضماان  توفري مع علي 

 والسياسية يةناملد احلقوق -ابء 
 (34)شخصه على واألمن واحلرية احلياة يف الشخص حق -1 

 إساااات و  التضاااذي  اسااات دا  ادعااااتا  إزات قلقهاااا عااا  التضاااذي  مناهضااا  جلنااا  أعربااا  -14
 أو التحقيا ، عا  واملساؤولن القاانون إبنفااذ امل لفان املاوظفن جانا  ما  روتينيا  بصاور  املضامل 

 مضلوماااااا  أو اعرتافاااااا  انتااااا ا  أجااااا  مااااا  األحياااااان مااااا  كثاااااري  يف ،مااااانه  موافقااااا  أو بتحاااااريض
 ماا  اهلاا أسااا  ال أن أذربيجااان رأ  الااي االدعاااتا  وهاا  ،اجلنائياا  اإلجااراتا  يف ساات دامهاال

 بسااارع  تاات  ال االدعاااتا  تلاا  يف التحقيقااا  أن ماا  قلقهااا عاا  اللجناا  وأعرباا   (35)الصااح 
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 أح ااا  وجاود رغا  ،اعتباار رد أو تضاويض أي علاى حيصالون ال الضاحااي وأن، (36)ون اها  وكفاات 
  أشااار و   (38)مماثلاا  شااواغ  التضسااف  ابالحتجاااز املضااي الضاماا  الفرياا  وأاثر  (37)ساااري  قانونياا 
 اإلنساااان حقاااوق عااا  نواملااادافض نالصاااحفي أبن تفياااد أنباااات إىل اإلنساااان حبقاااوق املضنيااا  اللجنااا 
 عدياااد   حااااال  يف الوفاااا  إىل أدى مماااا املضاملاا ، وإساااات  للتضاااذي  تضرضاااوا الشااابا  نوالناشااط
 ومقاضاااا  االدعااااتا  تلااا  مجياااع يف ودقيااا  ساااريع حتقيااا  إجااارات علاااى أذربيجاااان   اللجنااا  وحثااا 
 علاى أذربيجاان (اليونسا و) والثقافا  والضلا  للرتبيا  املتحاد  األما  منظم  وشجض   (39)مرت بيها

 حقاوق علاى الساجون وموظف  الشرن  أفراد تدري  برامج أثر وتقيي  رصد بشنن مضلوما  مجع
 املدنياا  اخلدماا  وظف ماا ماا  لغااريه  تدريبياا  دورا  إعااداد علااىو  املضاملاا  إسااات  وحظاار اإلنسااان

  (40)التضلي  موظف و 

 يف وفض الااا  فوريااا  حتقيقاااا  يف الشااارو  علاااى أذربيجاااان التضاااذي  مناهضااا  جلنااا  وحثااا  -15
 التحقياا  ذلاا  يف مبااا ،املياادان خااارج وقضاا  املساالح  القااوا  صاافو  يف جنااود يااا وف حاااال 
  (41)اجلنود هؤالت أوسا  يف وقض  انتحار حاال  بشنن
 والظارو  الساجون بضض اكتظاظ إزات قلقها ع  اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأعرب  -16

 املضاي الضام  الفري  وأبدى  (42)يف مراف  السجون السائد الفساد وإزات فيها اللئق  غري املضيشي 
 حاااال  إىل أيضاااا  التضااذي  مناهضاا  جلناا  وأشااار   (43)مماثلاا  ملحظااا  التضسااف  ابالحتجاااز

 اللجناا  وأعرباا  ،(44)املضاملاا  إسااات  أو التضااذي  عاا  جناا  بضضااها أن ُزعاا  االحتجاااز، أثنااات وفااا 
 يف اإلنسااان حقااوق النتهاكااا  تصااديها يف  فضالاا ت اا  مل الوننياا  الوقائياا  اآللياا  ألن قلقهااا عاا 

 أماااك  يراقاا  ونااي نظااا  إنشااات علااى أذربيجااان اللجناا  وحثاا   (45)احلرياا  ماا  احلرمااان أماااك 
  (46)ومنتظ  وفضال مستق  بش   االحتجاز

 قاانون مبوجا  الساج  ملاد  األقصى احلد يف  ايد ال إزات قلقها ع  ذاهتا اللجن  وأعرب  -17
 قاااانون يف اعليهااا منصاااو  عقوبااا  أدىن يسااااوي ماااا وهاااو يومااااا، 90 إىل 15 مااا  اإلداريااا  ائ اجلااار 

 يقضااون اإلداري للعتقااال اخلاضااضن السااجنات نكااو   ماا  قلقهااا عاا  اللجناا  وأعرباا  الضقااواب  
  (47)نويل  ملد  للحتجاز مناسب  غري مراف  يف عقوبته  فرتا 
 القانونياااا  الضااااماان  مجيااااع الدولاااا  تااااوفري عااااد  إزات هاااااقلق عاااا  أيضاااااا  اللجناااا  وأعرباااا  -18

 اا قصاور  ذل لا شا يو   (48)احتجاازه  بدايا  مناذ حاريته  م  احملرومن األش ا  يعجلم األساسي 
 االعتقااااال بضااااد أاي  لضااااد  القاضاااا  علااااى ضاااار ال عااااد  مثاااا  ،(49)ونياااا القان املساااااعد  نوعياااا  يف
 ،(50)للظاارو  مناساا  تقيااي  دون للمحاكماا  الساااب  االحتجاااز فاارت ل قضااا ال متديااد حاااال  أو

 (51)احلريا  ما  األشا ا  حرماان سالط  متاار  الاي السلطا  م  كبري  عدد وجود إىل ابإلضاف 
  (52)االنتهاكا  م  ذل  وغري

 (53)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة -2 
 النظااا  حتاادي  جمااال يف أذربيجااان جبهااود التضسااف  ابالحتجاااز املضااي الضاماا  الفرياا  أقاار -19

 إقامااااا  ات وكفااااا احملااااااك  إىل الوصاااااول إم انيااااا  تض يااااا  إىل الراميااااا  املباااااادرا  سااااايما وال ،القضاااااائ 
 املتضلااا  األورويب امليثااااق امتثاااال أجااا  مااا  تشاااريضا  عاااد  علاااى تضاااديل  وإدخاااال ،(54)الضااادل
إزات ارتفااا  عادد حااال  الفساااد  قلقا عا   الضاماا  الفريا  وأعار   (55)للقضااا  األساسا  ابلنظاا 

 اللجنا وأعربا    (56)ما  جانا  ماوظف  إنفااذ القاانون والسالطا  القضاائي  واملرت با املبلغ عنها 
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منهاااا اساااتمرار عاااد  اساااتقلل القضاااات عااا  السااالط   ،مماثلااا اإلنساااان عااا  شاااواغ   حبقاااوق املضنيااا 
 ماا  ي فاا  مبااا تتمتااع ال احملااامن نقاباا  أن أيضاااا  التضااذي  مناهضاا  جلناا  والحظاا   (57)التنفيذياا 

  (58)التنفيذي  السلط  ع  االستقللي 

 (59)السياسية احلياةو  العامة احلياة يف املشاركة يف واحلق األساسية احلرايت -3 
 علااى املفروضاا  املاانر  غااري القيااود إزات: قلقهااا عاا  اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اللجناا  أعرباا  -20
 حصاااااول شاااار و  ؛الدينياااا  للمنظمااااا  اإلل اماااا  تساااااجي ال ذلاااا  يف مبااااا ،واملضتقااااد الاااادي  حرياااا 
 أعضاااات علااى املفروضاا  صااارم ال قيااودوال ؛التسااجي  قبااا  تصااري  علااى املساالم  احمللياا   اجملتمضااا
 الدينياا  املااواد علااى الرقاباا  وفاار  ؛الااذاي ابحل اا  ملتمتضاا ا خنشاايفان مجهورياا  يف الدينياا  األقليااا 

 بشانن الاوارد  التقااريرو  ؛ونشارها وتوزيضهاا وتصاديرها املاواد تلا  الساترياد املسب  الرتخي   وشر 
 واجلاا اتا  االعتقاااال  زايد و  الدينياا  اجلماعااا  أعضااات  ومضااايق ؛الدينياا  األنشااط  يف التاادخ 
 "األنشااط  مفهااو  ألن أيضاااا  قلقهااا عاا  اللجناا  وأعرباا   (60)اعليهاا املفروضاا  اجلنائياا  أو اإلدارياا 
 بشانن أيضااا  قلقهاا عا و  ،(61)التضساف  للتفساري ومضار  غاامض الاوني التشاريع مبوج  الديني "
  (62) الضس ري اخلدم  م الضمريي  تن ا االس يف احل  يتي  حمدد تشريع وجود عد 

 مثا  ،املمارسا  يف التضباري حري  على ض املفرو  ال بري  القيود بقل  ذاهتا اللجن  والحظ  -21
 البااا  تاااراخي  إلغاااات ذلااا  يف مباااا ،اإلعااال  طوساااائ حريااا  يف التضساااف  التااادخ  عااا  ياااروج ماااا

 اإلعاال  طوسااائ ضااد سياسااي  لاادوافع جنائياا  دعاااوى رفااع وادعاااتا  ؛ م عوماا سياسااي  ألساابا 
تارخي  البا   سالط  يفاليونسا و أذربيجاان علاى إصال  نظاا  التضيان  وشاجض   (63)املستقل 
ابملاادافضن عاا  حقااوق اإلنسااان أن التشااهري وأكااد املقاارر اخلااا  املضااي   (64)اسااتقلليتهالضاامان 

 يف التشاااهري ح ااا  سااات دا ال اختياااارايا  وقفاااا  هنااااك أبن احل ومااا  ورد   (65)جرُيااا  يضتااان زال مااا
  (66)الضقواب  قانون
 اإلنسااااان حقااااوق عاااا  املاااادافضن أبن التضسااااف  ابالحتجاااااز املضااااي الضاماااا  الفرياااا  أفااااادو  -22

 يواجهاون وسياساهتا احل وم  ينتقدون الذي  الدينين وال عمات السياسين واملضارضن والصحفين
 وإساااات  ناالتضسااافي واالحتجااااز االعتقاااال ذلااا  يف مباااا ،(67)الش صاااي  حاااريته و  ضملهااا ل تقيياااداا 
 كاملاااا   حتقيقااااا  إجااارات علااااى أذربيجااااان املضاهااادا  هيئااااا  بضااااض وحثااا  (68)واإلداناااا  املضاملااا 
 ماااا  والصااااحفين اإلنسااااان حقااااوق عاااا  املاااادافضن محاياااا  علااااىو  (69)احلاااااال  هااااذ  يف ومسااااتقل 

  (70)ضملهاا ب قيااامه  دون حتااول أخاارى عوائاا   أياا أو االنتقااا  أو الت ويااف أعمااال ماا  عماا  أي
 أبن تفياد الاي األنباات الساتمرار قلقا حلقاوق اإلنساان عا   الساام  املتحاد األما   مفاو  وأعر 
الصاااحفين  حااا  يفوالتحااارا والت ويااف  املفرناا الضاااغو   متاااار  أذربيجااان يف الدولااا  ساالطا 

 حقاوق عا  ابملادافضن املضاي اخلا  املقرر وأعر   (71)والناشطنواملدافضن ع  حقوق اإلنسان 
 ضاااد الصاااادر  الضقوبااا  مااد  ُخفضااا  ،2016 ويف  (72)مماثلااا  شااواغ  عااا  واليونسااا و اإلنسااان

 ماا  عنهااا أُفاارجو  جااوائ ، عااد  علااى احلااائ  و   الشااهري   األذربيجانياا  الصااحفي ،إمساعيلوفااا دجياا خ
  (73)سنوا  مخس ملد  سفرها على قيود فر  غ ر  السج ،

 الاي املت اياد  التقاارير إىل أيضاا  اإلنسان حقوق ع  ابملدافضن املضي اخلا  املقرر وأشار -23
 توجيا  ذلا  يف مباا ،اإلنرتن  على عنها املضر  اآلرات بفض  واالنتقا  الت ويف حاال  إىل تشري
 أيضاا  التضسف  ابالحتجاز املضي الضام  الفري  والح   (74)املنتقِّد  راتآلاب يتضل  فيما جنائي  هت 
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 األوروبياا  احمل ماا  إىل اإلنسااان حقااوق عاا  املاادافضن قضااااي رفااع يف نساااعدو ي الااذي  احملااامن أن
 خماااو  عاا  اإلنسااان قااوقحب املضنياا  لجناا ال أعرباا و   (75)خمتلفاا  بااته  يُضتقلااون اإلنسااان حلقااوق
  (76)احملامن هؤالت ضد عنها أُبلغ الي البدني  االعتداتا  بشنن ذل  يف مبا ،مماثل 
أساااافر  عاااا  تضااااريض  2014وأفاااااد الفرياااا  القطااااري أبن التضااااديل  التشااااريضي  لضااااا   -24

 املااا نعلاى ماان  ما   احلصااول سابي  يف وبريوقرانياا تنظيميا   لصااضواب املادي  اجملتمااع منظماا 
 ت اااوي  حريااا  متاااس  تقييديااا قاااوانن وجاااود املضاهااادا  هيئاااا  خمتلاااف والحظااا   (77)األجانااا 
 أوصاا  خااا ، بشاا  و   (79)تُضاق اا  املمتثلاا  غااري احل ومياا  غااري نظمااا امل وأن، (78)اجلمضيااا 
 تاؤدي أال علاى حتار  أنو  ،التساجي  قواعاد أذربيجاان تبساط أبن اإلنساان حبقاوق املضني  اللجن 

 الضاما  اجلمضياا  عما  فضاليا  هتدياد إىل احل وميا  غاري املنظماا  ن ملا املنظما  القانوني  األح ا 
  (80)األموال مجع خيارا  وتنظي  حتديد يف املغاال  بفض 
 التجماع يف احلا  علاى املفروضا  القياود إزات قلقهاا عا  اإلنساان حبقاوق املضني  اللجن  وأعرب  -25

 وفار  االحتجااز، و/أو املفرنا  للقاو  املت ارر االسات دا  ادعااتا  ذلا  يف مبا املمارس ، يف السلم 
  (81)السلمي  االحتجاجا  يف املشاركن األش ا  على واجلنائي  اإلداري  اجل اتا 

 االنت ااااااب  خاااالل عنهااااا املبلااااغ امل الفااااا  إزات قلقهااااا عاااا  نفسااااها اللجناااا  وأعرباااا  -26
 واالنتهاكاا  ،املضارضا  مرشاح  وترهيا  املرشاحن، علاى املفروضا  القياود لا ذ يف مباا ،بق السا
 وحثا  وإداناته   املضارضا  زعماات بضاض واحتجااز ،املضارض  مرشح  تسجي  عملي  شاب  الي

 سياسااا  نقااااا وإجااارات كامااا   بشااا   شااافاف  انت اااااب  تنظاااي  ضااامان علاااى أذربيجاااان اللجنااا 
 ما  املضارضا  مرشاح  الساتبضاد الضقاواب  قاانون أح اا  اسات دا  ع  واالمتنا  حقيق  تضددي

  (82)االنت ابي  الضمليا 
 للتمتااع ساابقاا م شاارناا  ُيثاا  زال مااا اإلقاماا  تسااجي  نظااا  ألن قهاااقل عاا  اللجناا  وأعرباا  -27

 تا إقام  انمل الش   اختيار حري  احرتا  على أذربيجان اللجن   وحث ،احلقوق ببضض ال ام 
  (83)املمارس  يف

 (84)الرق أشكال مجيع حظر -4 
 غري  (85)االجتار مل افح  احل وم  تبذهلا الي ابجلهود القطري املتحد  األم  فري  رح  -28
 ومااااد ه  احملتملاااان  ضااااحااي أو الجتااااارا ضااااحااي حتديااااد جمااااال يف القائماااا  تحااااداي ال الحاااا  أناااا 
 األفاااراد" ملصاااطل أذربيجاااان بتضااادي  التضرياااف القاااانوي  الفريااا  وأوصاااى  (86)واحلمايااا  ملسااااعد اب

 مجياااع حقاااوق حبمايااا  املضنيااا  اللجنااا  أعربااا و   (87)ابألشااا ا  الجتااااراقاااانون  يف "املستضاااضفن
  (88)االجتار لضحااي فقط واحد منوى وجودل قلقها ع  أسره  وأفراد جري املها الضمال

  زالاا ماا أذربيجاان ألن قلقهاا عا  املارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضاات املضنيا  اللجنا  أعربا و  -29
 والضمااااا  اجلنسااااا  االساااااتغلل ألغااااارا  والفتياااااا  ابلنساااااات لجتاااااارل ومقصاااااد وعباااااور منشااااان بلاااااد

 نأل أيضااا  قلقهاا عا  والثقافيا  واالجتماعيا  االقتصاادي  ابحلقوق املضني  اللجن  أعرب و   (89)القسري
 قطااا  يف الغالاا  يف دثحياا القسااري الضماا  ألغاارا  ساايما وال أذربيجااان، يف ابألشاا ا  االجتااار
  (91)ابلبشر االجتار م افح  أذربيجان تواص  أبن مضاهدا  هيئا  ثلث أوص و   (90)البنات
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 الضما  اختااذ إزات قلقهاا عا  والثقافيا  واالجتماعيا  االقتصاادي  ابحلقاوق املضني  اللجن  وأعرب  -30
 أبن اللجناا   وصااأو  مااا، جبرُياا  املاادانن األشاا ا  ضااد ائياا نج عقوباا ا  أو اا تصااحيحي اا تاادبري  القسااري
  (92)الضم  وقانون الضقواب  قانون م  ك   يف الصل  ذا  األح ا  إلغات أو بتضدي  أذربيجان تقو 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 
 (93)اتيةو وم عادلة عمل ظروف ويف العمل يف احلق -1 

 البطالاا  إزات قلقهااا عاا  والثقافيا  واالجتماعياا  االقتصااادي  ابحلقاوق املضنياا  اللجناا  أعربا  -31
 االجتماعيااااا  واألقلياااااا  واملهااااااجري  اإلعاقااااا  ذوي واألشااااا ا  الشااااابا  صااااافو  يف الساااااائد 
 أن اإلنساااااان وحقاااااوق التجاريااااا  األعماااااال مبسااااانل  املضاااااي الضامااااا  الفريااااا  والحااااا   (94)األخااااارى
 خاااارج يقضااون ابلتاااي هاا و  ،الرمسااا  غااري االقتصاااد يف يضملااون السااا ان ماا  املائاا  يف 67 حااواي
 وجاود ماع ،أبجار يضملا  أيضاا أن ثلا  النساات فقاط اللجن  والحظ  الضم   قانون محاي  نطاق

 شااواغ  عاا  مضاهاادا  هيئااا  ثاالث وأعرباا   (95)باان الرجااال والنسااات الاادخ  يفتفاااو  كبااري 
  (96)اجلنسن بن التفاو  بشنن مماثل 

 أذربيجاااان تقاااو  أبن والثقافيااا  واالجتماعيااا  االقتصاااادي  ابحلقاااوق املضنيااا  اللجنااا  أوصااا و  -32
 اإلضارا ، يف حقها  ممارسا  ما  الضماال مجياع ياتم   ل ا  الضقاواب  وقاانون ضم ال ونقان بتضدي 

 الحااا و   (97)الااانفط صاااناع  ويف احلديديااا ، والسااا   اجلاااوي النقااا  قطااااع  يف نو الضاااامل سااايما الو 
 النقاااااب  أبن تفياااد الاااي التقاااارير اإلنساااان وحقاااوق التجاريااا  األعماااال مبسااانل  املضاااي الضامااا  الفريااا 
 الشاركا  عماال علاى الصاض  م  أنو ، (98)احل وم  ع  اتم  لي ستقلاب دائماا  تتصر  ال الضمالي 
  (99)اإليهااا االنضاااما  أو عماليااا  نقاااااب  إنشاااات والغااااز الااانفط قطاااا  يف الضاملااا  اجلنسااايا  املتضااادد 

 الدوليا  الضما  ملنظما  التابضا  اخلانات لجنا ل مماثلا  خماو  ع  الضمال لنقااب  الدوي الحتادا عر أو 
 بااان اجلماعيااا  املفاوضااا  تشاااجيع إىل احل ومااا  دعااا  الاااي والتوصااايا ، االتفاقياااا  بتطبيااا  املضنيااا 

  (001)عام  سلط م  أي   تدخ  دون ومنظماهت  الضم  وأصحا  الضمالي  النقااب 
سااانتن  ملاااد  الضماا  تفتااايشالقطااري فااار  احل ومااا  وقااف  املتحاااد والحاا  فريااا  األماا   -33

 الفريا  والح  واالقتصاد  الضدل وزاري م  التفتيش عمليا  جراتإل إذن على احلصول واشرتا 
  (101)املسجل  غري التجاري  املؤسسا  يف هبا القيا  ُي   ال الضم  تفتيش عمليا  أن أيضاا 

 (102)الئق معيشي مستوى يف احلق -2 
 جنحا  أذربيجاان أن والثقافيا  واالجتماعيا  االقتصاادي  ابحلقاوق املضني  اللجن  الحظ  -34
 مااا جااا تاا كباارياا  ألن القلاا  عاا  اللجنااا  أعرباا  بينماااا ،جااذري بشاا   الفقااار مسااتوى خفااض يف

 على بقو  أذربيجان   اللجن  وحث  الريفي   املنان  يف سيما الو  ،الفقر خط حت  يضيش الس ان
 التفاااو  ماا  احلااد علااىو  ،وهتميشاااا  حرماااانا  الساا ان أكثاار أوسااا  يف ساايما الو  ،الفقاار م افحاا 

 األدىن احلاااد مساااتواي  أن إىل أيضااااا  بقلااا  اللجنااا  وأشاااار   (103)الريفيااا  واملناااان  الضاصااام  بااان
 مضيشا  مساتوى لضامان  كافيا  غاري أذربيجاان يف ي التقاعد ضاشا املو  البطال  وإعاان  ،لألجور
 ضاضف زايد  إىل أدى االقتصادي الركود أن أيضاا  القطري املتحد  األم  فري  والح   (104)الئ 

املساااااعد  املالياااا  وباااارامج الرعاياااا  االجتماعياااا   باااانأبن جتمااااع أذربيجااااان  الفرياااا وأوصااااى  األساااار 
  (105)االجتماع  امليدان يف الضاملن وتدخل 



A/HRC/WG.6/30/AZE/2 

GE.18-04110 8 

 بشاااانناالقتصاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  عااا  قلقهاااا إزات مضلوماااا   احلقاااوق جلنااا وأعربااا   -35
 مساب يف ابكاو ماع إشاضار  جار  والتادمري املل يا  لنا   مشاروع  غاريعمليا  إخلت قسري وحاال  

  (106)الفضال  القانوني  االنتصا  وسب  ال ايف والتضويض التشاور  اضدوانأو بدون إشضار  قصري  مبد 

 (107)صحةال يف احلق -3 

 أذربيجاااان تبااذهلا الااي اجلهااود إىل املاارأ  ضااد التمييااا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا  أشااار  -36
 هاااقلق عاا  اإلعاارا  مااع ،املااواننن جلميااع مضقولاا  بت لفاا  الصااحي  الرعاياا  خاادما  إاتحاا  لتحساان

 يف سايما الو  الصاحي ، للرعايا  األساساي  اهلياكا  وسوت الصح ، على الضا  اإلنفاق كفاي   عد  إزات
وأعربااااا  جلنااااا  احلقاااااوق االقتصاااااادي    (108)مهاااااارا  مقااااادم  اخلااااادما  نقااااا و  الريفيااااا ، املناااااان 

املنااان  الريفياا   يفالصااح   يف ابحلاا  التمتااع يف املساااوا واالجتماعياا  والثقافياا  عاا  قلقهااا إزات عااد  
 عار وأ  (109)رمسيا  غاري رساو  دفاع ذل  يف مبا الصح ، قطا  يف الفساد بتفش  فاد وأواحلضري  

 علاى ذربيجانأ إنفاق أن ملحظ  مع ،(110)مماثل  خماو  ع  الصح  يف ابحل  املضي اخلا  املقرر
 النااتج ما  املائا  يف 1.5 نساب  بلغ إذ للغاي  من فضاا  ذل  مع ظ  ل ن  ،االزدايد يف آخذ الصح 
 متضاادد  ألدوياا  املقاااو  والساا  ،الساا  حاااال  أن أيضاااا  اخلااا  املقاارر وأباارز  (111)اإلمجاااي احمللاا 

  (112)البلد يف للصح  خطرياا  هتديداا  تش    زال ما لألدوي   املقاوم الشديد الس و 

 حمدوديااا  بشااانن قلقهاااا عااا  (113)املااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى ابلقضاااات املضنيااا  اللجنااا  وأعربااا  -37
 تنظااي  بغاار  اإلجهااا  إىل وابللجااوت ، الصااحي حبالتهااا الصاال  ذا  ا لقاارار ل املاارأ  اختاااذ إم انياا 
 اجلنااان، جاانس ناااو  أسااا  علااى االنتقاااائ  اإلجهااا  عملياااا  عاادد ارتفااا  ذلااا  يف مبااا األساار ،
 بشانن قاانون وجاود وعد  احلديث  احلم  منع وسائ  است دا  وندر  القسري، اإلجها  وعمليا 
 بااارانمج يوجاااد ال أنااا  أيضااااا  القطاااري املتحاااد  األمااا  فريااا  والحااا   (114)واإلجنابيااا  اجلنساااي  الصاااح 
  (115)البشري احلليم  الور  فريو  ضد للتطضي  برانمج وال الرح ، عن  سرنان ل شف ملئ 

 (116)التعليم يف قاحل -4 

 ابلقاارات  اإلملااا  مضاادال  ابرتفااا رحباا  اللجناا  املضنياا  ابلقضااات علااى التميياا  ضااد املاارأ   -38
مضدال  اإلملا  ابلقرات   ارتفا اليونس و أيضاا   وأبرز  (117)والرجالالنسات  صفو  يف وال تاب 
وأعرباا    (118)يف مرحلاا  التضلاي  الثاانوي الفتياا  صافو  يف ابملاادار  االلتحااق نساب و وال تابا  
 صاافو  يفالثانوياا   املرحلاا  يف الدراساا  علااى املواظباا مضاادل  اخنفااا عاا  قلقهااا ماا   ذاهتااااللجناا  

 اخنفاا و  ،الثانويا  املرحلا  يف الدراسا  عا الفتيا   توقفوم  مضدل  ،املنان  الريفي الفتيا  يف 
 التضليمياااا  للمجاااااال  النمطياااا  واالختيااااارا  ،اجلامضياااا  الدراساااا  باااارامج يف النسااااات قبااااول مضاااادل

 املضاي اخلاا  املقارر ما  كا   وأعر   (119)التضليمي  ملوادا يف املوجود  اجلنساني  النمطي  والقوال 
  (120)مماثل  شواغ  ع  واليونس و وعواقب  وأسباب  املرأ  ضد الضنف مبسنل 

 األنفااال جلميااع أبن والثقافياا  واالجتماعياا  االقتصااادي  ابحلقااوق املضنياا  اللجناا  أوصاا و  -39
 وأشاار   (121)نو املواننا غري األنفال فيه  مب  ،التضلي  إىل الوصول يف احل  التضلي  س  البالغن

 حااا  علااى ياان  وال املهاااجري  علااى قياااوداا  يفاار  2013 لضااا  اهلجاار  قااانون أن إىل اليونساا و
  (122)لتضلي ا يف النظامين غري املهاجري  أنفال
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 ،داخليااااااا هااااا  مااااا  النساااااات والفتياااااا  املشاااااردي اليونسااااا و أيضااااااا أن غالبيااااا   والحظااااا  -40
أذربيجاااان علاااى ضااامان  اليونسااا ووشاااجض   ،التضلاااي  إىل الوصاااول ساااياق يف للتمييااا  ويتضرضاااون
  (123)داخلياا  املشردي وال سيما للنسات واألنفال  ،التضلي  إىل الوصول

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 
 (124)املرأة -1 

 املضاااي اخلاااا  املقااارر الحااا و  املااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى ابلقضاااات املضنيااا  اللجنااا  الحظااا  -41
 أبدوار يتضلااا  فيماااا املتجاااذر  األبويااا  النمطيااا  والقوالااا  املواقاااف بقلااا  املااارأ  ضاااد الضناااف مبسااانل 

 الااااوع  إذكااااات علااااى أذربيجااااان هماااااحث مااااع ،اجملتمااااع ويف األساااار  يف  والرجاااا املاااارأ  ومسااااؤوليا 
 املتحااد  األماا  فرياا  وأشااار  (125)عليهااا القضااات بغياا  اجلاانس نااو  علااى  القائماا النمطياا  ابلقوالاا 
 علاى االنتقاائ  جهاا اإلإىل زايد  مضادل  ياؤدي اجلانس نو  على القائ  التنميطأن  إىلالقطري 
  (126)باان اجلنساان عنااد الااوالد  النساا  تفاااو  شااد يااؤدي إىل  ممااا اجلناان، جاانس نااو  أسااا 
 التميي ياا  املواقااف انتشااار فاا ن ،اجلنساان باان ملساااوا ا جمااال يف التشااريضي  الضااماان  ماا  وابلاارغ 

 املارأ  ألن قلقهاا عا  ذاهتاا اللجنا  وأعربا   (127)ابملارأ  النهاو  بشاد  يضرقا  املنلوف  واملمارسا 
 احل وماااا  يفو  ،واحمللياااا  الوننياااا  التشااااريضي  يئااااا اهل يف كبااااري  حااااد إىل انقصاااااا  متثاااايلا  ممثلاااا  تاااا ال ال

 تضاااام  أبن وأوصاااا  ،القاااارار اختاااااذ ومناصاااا  الضليااااا املناصاااا  يف ساااايما وال ،املدنياااا  واخلدماااا 
  (128)والضام  السياسي  احليا  يف املساوا  قد  وعلى كام   بقدر ملرأ ا مشارك  أذربيجان

 ارتفاا  إىل املضاهادا  هيئاا  وبضض املرأ  ضد الضنف مبسنل  املضي اخلا  املقرر وأشار -42
 الضناااف مناااع قاااانون تنفياااذ عاااد  بشااانن شاااواغ  وأاثر (129)واجلنسااا  املنااا ي الضناااف حااااال  عااادد
 للتااااادابري نهجااااا امل سااااات دا واال، (131) اجلنسااااا للتحااااارا الفضلااااا  احلظااااار وغياااااا  ،(130)املنااااا ي

 وبشاانن، (132)ساالمتها أو الضااحي  رأيلاا مراعااا  دون ماار  ألول اجلاارائ  ماارت ي لفائااد  التصاااحلي 
 هاااااذا مااااا  النساااااات شااااا اوى القاااااانون إنفااااااذ ماااااوظف  ورفاااااض، (133)اإلبااااال  يف  باااااريال نق الااااا

 غااري منظمااا  أساساااا  تااديرها الااي ته ،وإحااال لضااحاايا دعاا  مراكاا  عاادد حمدودياا و  ،(134)الضنااف
 الايالقطاري اجلهاود  املتحد  األم  فري الح   ،اجلنسايوفيما يتضل  مبنع الضنف   (135)ح ومي 
  الضنااف مل افحاا  امل صصاا الساانوي   املي انياا  كفاياا   لضااد  القلاا عاا   مضاارابا ، (136)أذربيجااان تبااذهلا
 إىل ويفتقاار ،للضاحااي واإلنصااا  الفوريا  احلماياا  ياوفر ال احلاااي القاانون أن أيضاااا  الفريا  والحا 
  (137)للضحااي ال امل  اخلدما  توفري على القدر 
 إزات قلقا  عا  املضاهادا  هيئاا  وبضاض املارأ  ضاد الضنف مبسنل  املضي اخلا  املقرر وأعر  -43

 داخلياااااا  املشااااردي  صاااافو  ويف الريفياااا  املنااااان  يف ساااايما الو  املب اااار ، ال جيااااا  انتشااااار مضاااادل ارتفااااا 
  (138)املمارسا  لتل  القانون ظرح رغ  ،املؤقت  ال جيا  ع  فضلا  املسجل ، غري الديني  وال جيا 

 (139)الطفل -2 
املرك ياااا  الوننياااا   األنفااااالقاعااااد  بياااااان   إنشاااااتالقطااااري  املتحااااد فرياااا  األماااا   الحاااا  -44

 الفري  وأشار  (140)القدر إىل  تفتقران أ ما غري ،أمن املظاملم ت   يف للوقاي الونني   واجملموع 
 وصااغار الرضااع تغذياا ب املتضلقاا  وننياا ال تشااريضا ال ملواتماا  احل وماا  تبااذهلا الااي اجلهااود إىل أيضاااا 

 جلميااع املنتظماا  ابملدرساا  لللتحاااق االسااتضداد صافو  تااوفريو ، (141)الدولياا  ملضااايريا مااع األنفاال
  (142)الدول  م  كام   بتموي  سنوا ، 5 الضمر م  البالغن األنفال
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 الضقااواب  قااانون نأل قلقهااا عاا  املاارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا  وأعربا  -45
 أذربيجاان جتارِّ   أبن  وصاأو  اإلابحي ، املواد يف األنفال استغلل حتظر حمدد  اا أح ام يشم  ال

  (143)اإلابحي  املواد يف ،الفتيا  سيما وال ،األنفال استغلل
 دعااا  يف مت صصااان الضاصااام  يف فاااريقن إنشاااات إىل القطاااري املتحاااد  األمااا  فريااا  وأشاااار -46

 اجلااارائ  حم مااا  يف لانفااالأل ملئمااا  واحاااد  حم مااا  قاعااا  جانااا  إىل لقاااانون،ل امل اااالفن األنفاااال
 جتاا  املساؤولن  اج تغياري على الونني  القدر  تض ي  يف اهلا  االستثمار أيضاا  الفري  الح و  اخلطري  
 الااااي (2016) اإلعاااال  طوسااااائ قااااانون علااااى املدخلاااا  والتضااااديل  للقااااانون، امل ااااالفن األنفااااال

 صاادر رائسااياا  ومرسااوماا  أيضاااا، والشااهود اجلاارائ  ولضااحااي باا  فقااط، جلنااا ا لألنفااال السااري  تتااي  ال
 أن بياااد  (144)األحااداث جاارائ  مااا  عاادد علااى االحتجازيااا  غااري التاادابري تطبيااا  يؤكااد 2017 عااا 
  (145)ات  بش   الدولي  للمضايري  تثلمم غري هبا املضمول اجلنائي  الضدال  ألن قلق  ع  أعر  الفري 
 يف كبااري  فاارق وجااود ملحظاا  التضسااف  حتجااازابال املضااي الضاماا  الفرياا  بوسااع ي اا  ومل -47
الطبيضاا  الضقابياا   الضاماا  الفرياا  والحاا  اجلنائياا   الضدالاا  نظااا  يف والبااالغن األنفااال باان ضاملاا امل

 وأشاار  (147)الضادلا  احملاكما  يفوانتهااك حقها   (146)األنفاال علاى املطبا لنظاا  الضدالا  اجلنائيا  
وإىل أنا  ما  املارج   ،االعتقاالذل  عناد  يفمبا  ،احملتج ي  األنفالسوت مضامل   إىلأيضاا  الفري 

مناهض  التضذي  عا  شاواغ   جلن أعرب    (148)مضاملت ه  اآلخري  السجنات إسات  أن يضانوا م 
مجيااع أماااك   يف فضلاا  بشاا  عاا  ال بااار  األحااداثوأوصااى الفرياا  الضاماا  بفصاا    (149)مماثلاا 

 ألنفاااالا ومبضاملااا  ؛حاااريته  مااا  احملااارومن لانفااااأل ظااارو  تراعااا  آمنااا  بيئااا  وهتيئااا  االحتجااااز؛
 التضلااااي  إىل الوصااااول بفاااار  احملتجاااا ي  لاألنفااااا مجيااااع يتمتااااع نأبو ؛واحاااارتا  ب راماااا   ياحملتجاااا  

  (150)فضل  بش   واالستجما 
 الوننياا  القااوانن ألن قلقهااا عاا  اإلعاقاا  ذوي األشاا ا  حبقااوق املضنياا  اللجناا  أعرباا و  -48
 احلااد زايد  علااى أذربيجااان اللجناا   حثااو  ،فقااط اخلامساا  ساا  دون األنفااال بتبااي إال تساام  ال

  (151)التبي خي  فيما س لل األقصى
أن احل وماااا  قاماااا  يف  اللجئاااان لشااااؤون السااااامي  املتحااااد  ألماااا ا مفوضااااي  والحظاااا  -49
مااا  أجااا   إقاااامته  بشاااهاد  ابإلدالتالوالااادي   تلااا   الاااياألح اااا  التشاااريضي   حباااذ  2017 عاااا 

  (152)ألنفاهل احلصول على شهاد  ميلد 
 أنفااال باان التميياا  إىل داخلياااا  للمشااردي  اإلنسااان حبقااوق املضااي اخلااا  املقاارر وأشااار -50

  للتسااجي مااؤهلا  ي ااون مسااجلا  والااد  ي ااون الااذي الطفاا ف ؛داخلياااا  ملشااردي ا والرجااال النسااات
  تااااوالد ت ااااون الااااذي الطفاااا  علااااى ذلاااا  ينطباااا  ال حاااان يف ،داخلياااااا  مشاااارداا  ش صاااااا  ابعتبااااار 
  (154)التضلاي  للمشاردي  داخليااا  إاتحا  بشاننبياان  كافيا   مجعوالح  أيضاا عد    (153)مسجل 

 الساا ان ابقاا  عا  منفصاا  بشا   للمشااردي  داخلياااا  التضلاي وأشاار أيضاااا إىل أن أذربيجاان تااوفر 
  (155)ال بري  احمللي  اجملتمضا  يف
يتلقاون  الذوي اإلعاقا   األنفاالالقطري أن الغالبي  الضظمى ما   املتحد فري  األم   والح  -51

  (156)األوسااع اجملتمااع يفو  احمللياا   اهتجمتمضاا ويفأسااره   يف مهمشااون وأ اا  ،الضادياا التضلااي  يف املاادار  
 األشاا ا  حبقااوق املضنياا  اللجناا  وأعرباا   (157) مماثلاا شااواغ  عاا  مضاهاادا  هيئااا  عااد  وأعرباا 
 حضاان  يف  بوضاضه الاوالد  حديث  األنفال ولياتأل يسم  الذي القانون إزات قلقها ع  اإلعاق  ذوي



A/HRC/WG.6/30/AZE/2 

11 GE.18-04110 

أيضاااا عاا   اللجناا   وأعرباا  (158)الفضاالى الطفاا  مصاااح مراعااا  دون ،فقااط  إعاااقته إىل ابلنظاار الدولاا 
  (159)املؤسسا  يف األنفال هؤالت إيدا إزات ارتفا  مستوى  قلقها

 (160)اإلعاقة ذوو األشخاص -3 
التشااااااريضا   ألنذوي اإلعاقاااااا  عااااا  قلقهاااااا  األشااااا ا  حبقاااااوق املضنياااااا أعربااااا  اللجنااااا   -52

 النماااوذجوأوصااا  أبن تضتماااد أذربيجاااان  ،لإلعاقااا  الطاااي النماااوذجإىل  تشاااري زالااا  مااااوالسياساااا  
 األشا ا  تضار  اساتمرار إزات أيضااا  قلقهاا عا  اللجنا  أعربا و   (161)اإلنساانعلى حقاوق  القائ 
 الضااا  النقاا  وسااائ  إىل الوصااول تيسااري وعااد ، (162)والتحياا  الساالبي  النمطياا  لقوالاا ل اإلعاقاا  ذوي

 حصاا  نظااا  ماا  يسااتفيدون الااذي  اإلعاقاا  ذوي األشاا ا  عاادد واخنفااا  ،(163)الضاماا  واملباااي
 اختااذ ممارسا و  (165)للوصاي  اخلاضضن لألش ا  ابلنسب  التصوي  يف احل  تقييدو ، (164)التوظيف
 ابملساااوا  املتضلقاا  التشااريضا  تناااول عااد و  ،(167)اإلشااار  بلغاا  االعاارتا  وعااد  ،(166)ابلوكالاا  القاارار
  (168)ابلتحديد اإلعاق  ذوا  والفتيا  النسات الضائل  والضنف اجلنسن بن
 اإلعاقا  أسا  على لتميي ا حظر لضد  قلقها ع  اناإلنس حبقوق املضني  اللجن  وأعرب  -53
 يف املسااااوا  تضااام  أن علاااى أذربيجاااان اللجنااا  وحثااا  ،شااااملا  اا حظااار  احلياااا  جمااااال  بضاااض يف

 ومحاايته  ،املمارسا  حيا  ما  أو يا قانون نظار وجه  م  سوات ،اإلعاق  ذوي لألش ا  احلقوق
 ،مماثلا  شاواغ  أيضااا  التضسف  ابالحتجاز املضي الضام  الفري  أاثرو   (169)فضلي  محاي  لتميي ا م 
 إىل تشاااااري  ازدرائيااااا مصاااااطلحا  يتضااااام  الاااااذي الاااااوني القاااااانوي اإلناااااار بشااااانن ذلااااا  يف مباااااا

  (170)اإلعاق  ذوي األش ا 
 حرمان تتي تشريضا  أذربيجان  أن إىلالفري  الضام  املضي ابالحتجاز التضسف   وأشار -54

 غاااري اإلعاقااا  والضااالج أساااا  علاااىاحلريااا   مااا  (171)والنفساااي ذوي اإلعاقااا  الف ريااا   األشااا ا 
 ذلااااا  يف للطضااااا  واضاااااح  إجاااااراتا  وجاااااود دون املؤسساااااا ، يف القساااااري واإليااااادا  الطاااااوع 
 الضاما  الفريا  الحا و   (173)مماثلا  خماو  ع  مضاهدا  هيئا  ثلث  عربأو   (172)االحتجاز

 فضليا  إعاقا  إىل اساتناداا  حيااهت ، ناوال وأحيااانا  ،نويلا  لفارتا  احلري  م  رمونحي األفراد أن أيضاا 
 قاارارب ي ااون مااا غالباااا  املؤسسااا  يف اإلعاقاا  ذوي ألشاا ا ا إياادا  وأن ؛(174)فقااط متصااور  أو
 تادي ع   وأبلغ الفري  أيضاا (175)االجتماعي  اخلدما  أو الرعاي  مؤسسا  م  أو الوالدي  م 
 يف املصااحوب  ال يميائياا  التقييااد وسااائ  تطبياا و  ؛النفساا  الطاا  مؤسسااا  يف ضيشااي امل ظاارو ال

 األدوياااا  تنااااول علااااى إلكااارا ل الضاماااا  واملمارسااا  ؛"متوسااااط " كهرابئيااا   صاااادما ب األنفاااال حالااا 
  (177)مماثل  خماو  ع  التضذي  مناهض  جلن  أعرب و   (176)لنساتا دىل احلم  منع وسائ و 

 (178)األصلية والشعوب األقليات -4 
البياااان   يف التضااار  حلاااال القضااات علااى التميياا  الضنصااري عاا  أساافها  جلناا أعرباا   -55

 هااويته  خيفااونولتقااارير تفيااد أبن أفااراد أقليااا  مضيناا   ،بشاانن الت ااوي  اإلثااي ألذربيجااان املتاحاا 
 والتمييا  املسااوا عاد   أتثاريمادى  بتقياي أذربيجاان  تقاو أبن وأوصا    (179)للتميي  تفادايا  اإلثني 

 ابألقلياااا  ال اااايف النهاااو  كفالااا   قصااادالتشاااريضا   وبتضااادي  (180)اإلثنيااا  الفئاااا  يف احملتملااان
 االستشاااري  اهليئاا  فضالياا  حمدوديا  إزات قلقهااا عا  اللجناا  وأعربا   (181)أفااراداا أو  فئاا  احملروما 
 جاااااراتإب وأوصااااا  السياساااااي  اهليئاااااا  يف اإلثنيااااا  األقلياااااا  متثيااااا  نقااااا  عااااا  للتضاااااويض القائماااا 
  (182)اإلثني  األقليا  مع فضالن وحوار مشاورا 
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 تضاااار  ماااا  قلقهااااا عاااا  والثقافياااا  واالجتماعياااا  االقتصااااادي  ابحلقااااوق املضنياااا  اللجناااا  وأعرباااا  -56
 حبقااااوق املضنياااا  اللجناااا  أعرباااا و   (183)النطاااااق واسااااع تميياااا ل ،اللياااا غن والطاااااليش ساااايما وال األقليااااا ،
 وإزات ضااده ، التميياا  ممارساا و  األرمينياا  األقلياا  أفااراد مبضااايق  تفيااد ماا اع  إزات أيضاااا  قلقهااا عاا  اإلنسااان
  (184)هت اجنسي ع  النظر بصر  أذربيجان دخول م  ني ياألرم األلقا  ذوي األجان  نعمب تفيد تقارير

 (185)داخلياا  واملشردون اللجوء وملتمسو الالجئونو  املهاجرون -5 
 وأفاراد املهااجري  الضماال تضار  إزات قلقهاا عا  املهااجري  ابلضماال املضنيا  اللجن  أعرب  -57

 اللجنااااا  وحثااااا  ،(186)اجملتماااااع ويف اإلعااااال  وساااااائط يف صااااا والو  للتمييااااا  أذربيجاااااان يف أساااااره 
 سااب  ىلإ صااولو وال الشاا اوى تقاادم يف مااواننن بصاافته  ه فرصاا ت ااافؤ ضاامان علااى أذربيجااان

 الضمااال تضاار  إزات قلقهمااا عاا  ضاهاادا امل هيئااا  ماا  تااانهيئ وأعرباا   (187)فضالاا ال نتصااا اال
 الضماا  تصاااري  بسااب  عملهاا  ا أبصااح مرتبطااون أل اا  واالسااتغلل املضاملاا  سااات إل املهاااجري 

  (188)اإلقام  برتاخي  الضم  تصاري  ع  ابالستضاض  اتوأوص

 لتم اان املبذولاا  اجلهااود علااى داخلياااا  املشااردي  ابألشاا ا  املضااي اخلااا  املقاارر وأثااى -58
 ما  اإلعفاات ذلا  يف مباا ،االجتماعيا  واحلمايا  (189)واملؤقا  الادائ   الضما ما  األش ا  هؤالت
 املشاااردون يواجههاااا الاااي  التحاااداي مااا  عااادداا  أيضااااا  اخلاااا  املقااارر أاثرو   (190)اخلااادما  رساااو 
 فار  عا و  اخلادما  عا  بضياداا  ،فيهاا يضيشاون الاي املساتوننا  بضاض ع ل ذل  يف مبا ،داخلياا 
  (191)املواجه  خط م   االاحل بضض يف جداا  وقريباا  الضم 
 (192)وجود صضواب  يف احلصول علاى اخلادما  الصاحي  إىلأيضاا  اخلا  املقرر وأشار -59
الشابا   صافو  يفوال سايما  ،الصاح  الضقليا  والضاغط النفسا  مبشاك  اإلصاب  حاال  وكثر 

 اخلاااادما  علااااى احلصااااول إم انياااا  حمدودياااا  وإىل، (193)متاحاااااا الضاااالج  ي ااااون أندون  ،والنسااااات
 اإلجها  يضتن إذ ،األسر  بتنظي  املتضلق  ملضلوما ا ونق  ،ابألمها  واملواليدالصحي  املتضلق  

 يواجههاااا الاااي األخااارى التحاااداي  كاااذل   املقااارر والحااا   (194)النسااا  تحديااادل الوحياااد شااا  ال
 بساب  إقاامته  م ان واختيار التنق  يف حريته  على املفروض  القيود قبي  م  ،لياا داخ املشردون
 وأخااارياا،  (196)النااا و  مناااان  يف النت اااا ا أو التصاااوي  يف حقهااا  وعلاااى (195)التساااجي  نظاااا 
 خيااارا  ،ىال اان  الضااود  باارانمج سااياق يف ،الدائماا  احللااول مجيااع تظاا  أبن اخلااا  املقاارر أوصااى
  (197)ه لنوااي استقصائي  دراس  جترى وأن داخلياا  للمشردي  مفتوح 
 شا ا أل اساتثنائ  بتسالي  تفياد تقاارير إزات قلقهاا عا  التضاذي  مناهض  جلن  أعرب و  -60

 إىل تناداا اسااا ،التضاااذي  خلطااار فيهاااا يتضرضاااون قاااد انبلاااد إىل اللجاااوت محايااا  نطااااق عااا  خاااارجن
 التساالي  لغاار  اجلااوي وجماهلااا مطاراهتااا ابساات دا  تساام  أذربيجااان وأبن ثنائياا ، تساالي  اتفاقااا 

 سااجل   اااأب أيضاااا  اللجئاان لشااؤون السااامي  املتحااد  ألماا ا مفوضااي  أفاااد و   (198)االسااتثنائ 
 لجاوتل ملتمسان  مشلا الاي ،2017 عاا  يف أذربيجاان ما  القساري  اإلعاد  حاال  م  الضديد
 وضااع علااى للحصااول رمسا  نلاا  تقاادم فرصا  هلاا  تتااا  أن دون إماا األصاالي  بلاادا   إىل أعيادوا
 املهااجري  ابلضماال املضنيا  اللجنا  أعربا و   (199)نلابه  بشانن النهائ  القرار ختاذا وقب  أو الجئ
 القضاات جلنا  أشار و  اجلنسي   عدُي  واألش ا  ألجان ا ترحي  حاال  ت ايد إزات قلقها ع 
 ما  املادار  يف املساجلن األنفاال نارد م    مت قانوني  أح ا  إىل أيضاا  ريالضنص التميي  على

  (200)أسره  مع أذربيجان
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 عاادداا  منحاا  احل وماا  أن اللجئاان لشااؤون السااامي  املتحااد  ألماا ا مفوضااي  والحظاا  -61
 ماياا حل آلياا  أنشاان (2017)1257 رقاا  الرائساا  املرسااو  وأن (201)الجاائ صااف  األفااراد ماا  لاايلا ق
 السااامي  املتحااد  ألماا ا مفوضااي  وأباارز   (202)اللجااوت يلتمسااون الااذي  املصااحوبن غااري ألنفااالا

 التابضاا  الشيشااان مجهورياا  ماا  املنحاادري  اللجااوت لتمساا مل تاات  مل أذربيجااان أن اللجئاان لشااؤون
 لتلا   رمسا تنيار أي تقد  مل وأ ا للجوتاب اخلاص  اإجراتاهت إىل لوصولا إم اني  الروس  لحتادل

 إداريا  تشريضا  أو إجراتا  أي توجد ال أن  املفوضي  ذكر  ،ذل  على علو و   (203)املمارس 
الشاديد ابلنظاا   اإلخالل أو الشاام الضناف  أو ،املسال  الن ا  حاال  م  الفاري  األفراد حلماي 
 ُيسااوَّ  مل الااذي  اللجااوت ملتمساا  أبن التضسااف  ابالحتجاااز املضااي الضاماا  الفرياا  وأفاااد  (204)الضااا 

 عاودهت  وينتظارون عقاوبته  ماد  قضاوا الاذي  املادانن ماع االحتجااز مرف  يف وضضوا بضد وضضه 
  (206)املرف  مغادر  يف حبق  عل  على ي   مل مضظمه  وأن ،(205)األصل  بلده  إىل الطوعي 

 اجلنسية عدميو -6 
 ياان  تشااريضياا  إناااراا  أذربيجااان تضتمااد أبن الضنصااري التميياا  علااى القضااات جلناا  أوصاا  -62
 عاااااادُي  لألشاااااا ا  اجلنسااااااي  علااااااى احلصااااااول وإم انياااااا  والتوثياااااا  التسااااااجي  إجااااااراتا  علااااااى
 اختاذهتا الاي التادابري إىل اللجنا  إىل قدمتا  الاذي  املتابض تقرير يف احل وم  وأشار   (207)اجلنسي 
  اشاا األ علقاا  حتديااد بشاانن 2015 الئحاا  مثاا  ،ومنضهااا اجلنسااي  انضاادا  حاااال  ماا  للحااد
  (208)أذربيجان مجهوري  جبنسي 

 (209)حمددة أقاليم أو مناطق -هاء 

 كااارااب   - انغورنااو منطقاا  يف الناا ا عاا  قلقهمااا ماا  أن  املضاهاادا  هيئااا أعرباا  هيئتااان ماا   -63
وشجض  جلن  القضات على التميي    (210)خمتلف مضاهدا   يف امل رس  ابحلقوق التمتع دون حيول

  (211)الن ا  لذل الضنصري أذربيجان على التوص  إىل تسوي  سلمي  
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