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 جملس حقوق اإلنسان
 لفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاملا

 الثالثونالدورة 
 2018 مايوأاير/ 7-18

 *أذربيجان موجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
 اتهاي  ما  اجلادن عشار موجز ورقات املعلوماات املقدما  ما  وهو  .الدوري الشاملاالستعراض 

قيااداً د اااد توهاااو مقاادشك   واا ل ماااوجز ، االساااتعراض الاادوري الشاااملإىل  (1)صاااح   املحاال  
 .األقحى لعدو ال لمات

  املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (2)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -لفأ 

 (3)اإلنسان
امللزماا  قااانووً  وجااق اتماقياا  مناه اا   واج اهتاااب ف  ن أذربيجااان ت ت ااأ 18املنتااد   كاادأ -2

مماااا أو  إىل  ،املهينااا  قاساااي  أو الالإنسااااني  أووغااامن مااا  ملااارو  املعاملااا  أو العقوبااا  ال التعاااذيق
 هااا االنت عااديث ، حيااغيااا  سااياو  القااانونو  ملساافولم ماا  العقااا ا وجااوو مناااا ماافات  إل ااالت

 .(4)عاوايً  أمراً  احملاكم  و ق األصول القانوني إلجراءات  حاراال

__________ 

 .دألمم املت د الت ريري  ت حترر هذن الوثيق  ق ل إرساهلا إىل ووائر الرتمج   *
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 (5)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

حظيت  على الدستوراليت أوخلت  2016أبن تعديالت عاك  1 الورق  املشرتك أ اوت  -3
 اسااااتهد تمحلاااا  قمااااع    خ اااام، تاااادقيق   املقرتحاااااتوال مناقشاااا  برملانياااا    وون أياااا دملوا قاااا 

تقاارير  وجاوو أي ااً  وذكارت الورقا  .التعاديالت تلا لناوطم واجملموعات املعارملا  لالح ميم وا
ومشلااااات  .تااااادليسقااااارتا  والاالساااااتمتاء،  اااااا   ذلااااا  حشاااااو صاااااناويق االواااااابت عااااا  تالماااااات 

بطاارق منهااا ، الدميقراطياا  واملااواني الاارئيس وإملااعاض ال ااواب  ساالطات  تعزياازالتعااديالت املااذكور  
 .(6)إملعاض احملاكم

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة مقاااوق اإلنساااان مااا  مرا ااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 اإلنساين الواجب التطبيق

 املشرتكة بني القطا اتالقضااي  -1 

 (7)املساوا  وعدك التمييز  
  ماا  العاااملم  عادو علااىمفوارات علااى إلقاااء القا    وجااوو 3 الورقاا  املشارتك أبارنت  -4

 .(8)وااققهم   اً جنسااي واملت ااولم  ق اال الشاارط  واعتقااال امل لياام ماا اً  جنساايماملت ااولماا  اجاانس 
امل لياااات  الااايت تساااتهدضوأوصااات أذربيجاااان بوملاااع حاااد  ملااا  التشاااهم املدعومااا  مااا  ا  ومااا  

 .(9)ومنع احتجانهم التعسمي اهلوي  اجنساني  يومغاير  جنسيامليل ا يومزووجوامل ليم 

   نساياً ج واملت اولم ما  األواصاا امل ليام 150دحتجاان مركز املرأ  والعات املعاصر   اووأ -5
 اعُتقااالو  .2017 يلول/سااا تمرأالشااارط    منتحاااف  عملياااات املدااااا  الااايت قامااات  اااا خاااالل باكو
املشاتغالت النسااء املت اوالت جنساياً  كماا عانات  ،(10)يومااً  30وصلت إىل  م  ثل هم ملد  أك رُ 

ت ت اااا  و  .هيئااااات إنماااااذ القااااانون واجملتمااااع ماااا  جانااااقساااااء  ايت اإلأعلااااى مسااااتو دجاااانس ماااا  
إاتحا   ارا  حاد ك اماً ما ، مماا اهلرماو  متاو ر    أذربيجاان والعاال  نسنو  اج تغيمجراحات 

ذات ت قيقاات الأبن جتري أذربيجان املذكور ركز امل ىوأوص .(11)جنسياً لنساء املت والت ل العمل
امل لياات وامل ليام ومزووجاي  علاى املماار  الشارط  وامل اايقات والعنافم  طرض بتزان الد الحل 
معاق اا  املساافولم علااى الن ااو الواجااق ووملااع أطاار مااع ، اجنسااي ومغااايري اهلوياا  اجنساااني املياال 

 ، مماا سايم  تطاوير نظااك قاانو  وطاي وأي ااً املمارساات  تلا  ااء علاى م ال إواري  وقانوني  للق
 .(12)ي اناجنس تهمالقانوني  و قاً هلوي واثئقهمتغيم أجساوهم و م  ألوصاا املت ولم جنسياً ا

 (13)لتنمي  وال يئ  واألعمال التجاري  وحقوق اإلنسانا  

ت ت مقاااباليااجر أن معظاام القاارويم الااذي  أمنظماا  املساااءل  بشاافن الاانم  ا اااك  ذكاارت -6
ومياد دلقار  ما  موقاع واان ونياز وأني يمند ال الث وأماسيف و  م  مستوطنات ساجنشال معهم
  الوصااول إىل وأُعاار  عاا  القلااق إناء عاادك إم انياا .(14)غااان اواات وا ماا  نوعياا  اهلااواءالسااتصرا  ال

تحاااريف مياااان و  ااال الت تيااا  وال، وغياااا  مرا اااق الحااارض الحااا ي املالئمااا  مياااان الشااار  النظيمااا 
 ال الااثماساايف و  ساجنشااالأن القاارويم    املنظماا  والحظاات .،   اااًل عاا  تلااوة الرتباا اجملاااري

   لد  املواوي  معدالت التشوهات والو يات  رتما  غم عاو  د وميد أ اووا أي اً وأني يمند وأ
  قانونياا عاادكإصاارار الساالطات ا  ومياا  علااى املنظماا  كمااا أباارنت   .(15)الساانوات القليلاا  املاملااي 
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 عقااااوواً  هااااا، ودلتااااام عاااادك تو م تياااا  دلقاااار  ماااا  حقااااول الاااانم  والغااااانإقاماااا  املنااااانل وال اااال الت 
،   حالا  سايئ هاي  ال الاثوماسايف  ني يمنادأأن املادار     وذكارت أي ااً  .للمساك  القائم 

 .(16)تمتقر إىل التد ئ     حل الشتاءو 

أبن تاادعو أذربيجااان املقاارر ا اااا املعاا  منظماا  املساااءل  بشاافن الاانم  ا اااك أوصاات و  -7
، واملقاارر  يئاا  نمناا  ونظيماا  وصاا ي  ومسااتدام  ساافل  التزامااات حقااوق اإلنسااان املتعلقاا  دلتمتااع ب

حا   ،والعقليا  ال دنيا الحا    ما  ا  ممكال إنساان   التمتاع أبعلاى مساتو  ا اا املع  حبق  
اياا  حقااوق اجملتمعااات الاايت تعااي  دلقاار  ماا  مواقااع التنقيااق عاا  الاانم  والغااان تقياايم محيقومااا ب

اهلاااواء واملااااء  بشااافن اً حتقيقااا بسااارع  ونار  الحااا   أبن جتاااري كماااا أوصااات  .الط يعاااي   أذربيجاااان
 .(17)ونوعي  الرتب    القر  املت رر 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (18)على وصحه ا يا  وا ري  واألمانحق المرو     

ق اإلنساان للتعاذيق منظم  الد ا  ع  ملا ااي العناف عا  تعارض نشاطاء حقاو  بلغتأ -8
 وأوصااات املنظمااا  أبن تتصاااذ أذربيجاااان مجياااع التااادابم املم نااا  للق ااااء علاااى .(19)وساااوء املعاملااا 

، وخاصاا  املاادا عم عاا  حقااوق الاايت يتعاارض هلااا مواطنوهاااملعاملاا  الالإنساااني  التعااذيق وا أعمااال
 .(20)اإلنسان وأع اء اجماعات الديني 

توصايات اللرغم م  ق ول أذربيجان للعديد ما  دعلى أنه أكدت هيوم  رايتس ووت  و  -9
"الختااذ مجياع التادابم الالنما  للق ااء علاى ساوء املعاملا  االستعراض الادوري الشاامل املن  ق  ع  

االوعااااااءات املتعلقااااا   مجياااااعإجاااااراء حتقيقاااااات  عالااااا    "ل ااااامان التعاااااذيق أثنااااااء االحتجاااااان" وو 
 .م  العقا املرت  م إ الت ستمر التعذيق وسوء املعامل  مع ي، "دلتعذيق

 /إىل أناااه   كاااانون ال اااا ، علاااى سااا يل امل اااال،   راياااتس ووتااا أواااارت منظمااا  هياااومو  -10
،   ورواران 2015ال اا    نو مر/تشاري     م  ألقي عليهم القاحماكم  عند ، 2017 يناير
مااا  أجااال  خاااالل االحتجاااان بشااافن ساااوء املعاملااا جااادير  دلتحاااديق  وعااااءاترجااااًل د 17أوىل 

   الرجاال أن ملا اطاً هافالء  اوعاىو  .ات ملاد اخخاري العرتا ات والشاهاوعلى اإلوالء دإلكران ا
وقياادوا أيااديهم ؤوسااهم علااى ر  مقاار وحااد  اجرمياا  املنظماا  التابعاا  لااونار  الداخلياا  وملااعوا أكياساااً 

كماا قاال الا ع    .قيعان أقدامهمعلى ،  ا   ذل  على أع ائهم التناسلي  و وملربوهم دهلراوات
 .إن املسفولم استصدموا الحاعق دلحادمات ال هردئيا ، وهادووا دغتحاا  نوجااهتم أو أخاواهتم

وقاااد  .الحتجاااانا ونعااام الرجاااال أي ااااً أن الشااارط  قامااات ب ااار م وركلهااام   سااايار  وااارط  عناااد
 .(21)االوعاءات تل    ي معالبحتقق  ت رايتس ووت  أن السلطات  منظم  هيوم كدتأ

مجيع  بشفن  هذا الحدو إبجراء حتقيق وامل  وأوصت هيوم  رايتس ووت  أذربيجان   -11
ساتو   ياان علاى أعلاى مب دإلوالء؛ و ي  وساوء معااملتهم وحماسا   اجناا اوعااءات تعاذيق احملتجاز 

 .(22)يدي  التعذيق وسوء املعامل 

أي وااصمي ميااار  حرياا  الاادي   التعااذيق مي اا  أن مييااز مداااا  أن 18املنتااد   ذكاارو  -12
ما  عائل   ملنزل 2013أيلول س تمر/ خالل املداا  اليت أجريت  ، على س يل امل ال واملعتقد. 
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وواثئاق  اً وصحي  ونقوو لأوجي  ذل    ا ،، اقت مت الشرط  منزهلم وصاورت كت اً وهوو يهون
 .(23)مالي ط ي  و 

 وأواااار مماااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااان إىل وجاااوو أااا  عااااك مااا  القماااع   أذربيجاااان -13
 عااا  حقاااوق ممعارملاااتهم أو انتقااااوهم للسااالطات،  اااا   ذلااا  املااادا ع يعااارون عااا  مااا ملاااد  مياااار 

 مااا  اكعلاااى أن االنتقااا ديشااادماااع الت وغااامهم مااا  النشاااطاء م واملااادونيمهم والحااا ميياإلنساااان وحماااام
 .(24)ق ااي حقوق اإلنسان   أذربيجان علىم ت ه يزيد أك ر  فك ر م  صعوب  عمل اجملتمع املد  

 (25)قام  العدل،  ا   ذل  مسفل  اإل الت م  العقا ، وسياو  القانونإ  
حملاااامم املاااافهلم معهاااد حقاااوق اإلنساااان التاااابع لنقاباااا  احملاااامم الدوليااا  أن عااادو ا بلااا أ -14

 كمااااا  .(27)ي وأن رابطاااا  احملااااامم األذربيجانياااا  تمتقاااار إىل االسااااتقالل (26)بحااااور  مقلقاااا  ماااانصم 
لعقااااودت التفوي ياااا  إخ اااااعهم لأن م ااااايق  احملااااامم املسااااتقلم و إىل  3 الورقاااا  املشاااارتك أوااااارت 

للع اوي  ما  أجال لتعلياق املفقات دأو  شاطقصدمت التهديادات دلواساتُ  .مدعا  للقلق الشاديد
 .(28)تقدمي الطعونع  مع الق ااي ا ساس  سياسياً و  احملامم ع  التعامل ث 

ب وهناا نقاب  احملامم م  ملعف مفسساي خطام و  عاو أ اوت جن  ا قوقيم الدولي   و  -15
وأوصااات ب ااارور  احااارتاك مجياااع مفسساااات الدولااا  ومجياااع  .(29)  اااما  ذاتياااسسااا  ال تعمااال كمف 

، أوصاات أبن تتصااذ الساالطات ا  ومياا  كمااا  .(30)احملااامم ووورهاام ي سااتقاللالالساالطات العاماا  
، خطااوات ل اامان محاياا  احملااامم ماا  باا  احملااامم ومااع احملااامم أنمسااهمدلتعاااون والتشاااور مااع نقا

منظمااا   تأاثر و  .(31)الئاااق   عملهااامالدخل غااام تاااالأو امل اااايق  أو  إعاقااا  عملهااامالتصوياااف أو 
احملامم  عماءوإ اتأم ل   روي  للم ايق توقدم م  هذا الق يل م  أجل احملامم تاوض ماحملام

معهد حقوق اإلنسان التاابع  كما الحظ  .(32)ملدهم الشرو    اإلجراءات اجنائي و م  الق ااي 
ق اال نقاباا   حقااوق اإلنسااان ماا  ييحمااامى ع ااوي  التشااطيق علااحاااالت لنقاباا  احملااامم الدولياا  
 .(33)احملامم   أذربيجان

أهاااداض  توملاااي   ااارور ب جمموعااا  وول م ا  ااا  المسااااو التابعااا  جمللاااس أورود أوصاااتو  -16
وور الساااالط   وتعزيااااز، القااااانو  اجمللااااس الق ااااائي صااااون وتعزيااااز االسااااتقالل الق ااااائي   والياااا 

نحاف أع اائه  التنحيمي علاى جعالم  خالل  ، وال سيماالقانو  اجمللس الق ائي  الق ائي  
 اجمللاس الق اائيملمان انتصا  رئايس م اور  م  ق ل أقراهنم، و  املنتص م أو املعينمق ا  الم  

 .(34)ق ا ئه م  الم  بم أع ا القانو 

 (35) رايت األساسي  وا ق   املشارك    ا يا  العام  وا يا  السياسي ا  
  حُترتك إىل أقحى حاد  ال  ري  الدينيا ن أ إىل الت الف الدوم للد ا  ع  ا ري  أوار -17

 ، والااذي هااويقت اايه القااانون الاادومالااذي  حااق اإلنسااان   إ هااار وينااهوهااي ، املمارساا  العملياا 
لقياااوو د، و عتنااااق ويااا  جديااادمقياااد دلقواعاااد الااايت حتظااار قااادر  أي مجاعااا  وينيااا  علاااى الت شااام وا

 .(36)والعمل حبري ملمرومل  على بع  اجماعات الديني  "غم التقليدي "  يما يتعلق دلتسجيل ا

قياوواً لقماع حقاوق مواطنيهاا  مرضاملركز األورويب للقانون والعدال  أن ا  وم  ت والحظ -18
لعمال ماع داملعنيا  إىل أن اللجنا  ا  وميا   وأوار أي اً  .(37)األقليات   حري  الدي املنتمم إىل 

ظااار علاااى وساااائل  ااارض ا ماااع  ،سااايطرهتا علاااى اجماعاااات الدينيااا مااا   توااملنظماااات الدينيااا  ن 
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كااال مااا  املركاااز األورويب للقاااانون   أ ااااووقاااد  .(38)املعلوماااات والت شااام ونشااار تراواملنشاااو  اإلعاااالك
    ن اجملموعااااات الدينيااااأب الت ااااالف الاااادوم للااااد ا  عاااا  ا رياااا و  منظماااا  ا رياااا  اخنو والعدالاااا  

تم يااوك ااماً مااا ، (39) وماا  ماا  خااالل عملياا  معقااد  وواااق ا  لااد أذربيجااان مطال اا  دلتسااجيل 
 .(40)أم ل    هذا الحدو متر   التسجيل أو انتظار معاج  الطلق وقد

 اا   ذلا  ، دي  وانتهاكاات أخار الاتعذيق ملمارسا  الع  حاالت  18وأبل  املنتد   -19
 18وأواار املنتاد   .(42)تااوض مماثلا  عا  ا ريا  اخنمنظما   وأعربت .(41)إغالق املساجد السني 

عقوبا  ترحيال  يت ام  ديداجملصالمات اإلواري  اقانون  أص  ، 2016مار  نذار/ 1إىل أنه   
لتعلاايم الاادي  وون إذن وبيااع ماا  أجاال تلقااي اإبرسااال أ ااراو إىل ا ااار   الااذي  يقومااونألجانااق ا

  يعهاااااالدولاااا  ل ختححااااهاالدولاااا  بعيااااداً عاااا  األماااااك  الاااايت ق ولاااا  ماااا  ياااا  املاملفلمااااات واملااااواو الدين
   قاانون العقاودت أوخلات علاىتغيمات ات   القانون اإلواري التغيم  تل  وقد تلت .(43) يها

بعااد ححااوهلم  الشااعائر الدينياا  اإلسااالمي  ماا  يتزعمااونتسااتهدض  2015ويساامر/كانون األول 
 .(44)ا ار دي    التعليم العلى 

املنتقد  استهداض األصوات    املتم ل  أذربيجان ارس مم إىل 1 ورق  املشرتك ال وأوارت -20
واالحتجان لمارت   ال اذب  االهتاماتاالعتقاالت ذات الدوا ع السياسي  على أسا  و  أو املعارمل 

موجااات ماا  االعتقاااالت واالعتقاااالت  وجااوووأباارنت  .دلسااج ح اااك األطويلاا  ق اال احملاكماا  و 
 أي ااً  1 لورقا  املشارتك اوقادمت  .(45)وخاالل المارتات القري ا  منهااالتعسمي  ق ل األحداة اهلام  

ابشا ل تعسامي أو احتُ  اعُتقلاوا و ينتماون إىل املعارملا  السياساي قائم  أب ارا باتهم ذات ووا اع  واز ج 
هيااوم  رايااتس و  الدولياا   قااوق اإلنسااان والشااراك  2 ورقاا  املشاارتك ال تساالطوقااد  .(46)سياسااي 
، نعااايم ا ركااا  إيلغاااار مامااااووضق اااي  علاااى ، أماااور   مجلااا  ال اااوء، ا ريااا  اخنمنظمااا  ووتااا  و 
موجااا    إىلاً أي ااا 2 ورقااا  املشااارتك ال وأواااارت .(47)، الاااذي  ااال رهااا  االعتقاااالمهوريااا اج  ال ديلااا

 .(48)2016تور لعاك على الدسألصوات املعارمل  ق ل االستمتاء ااعتقال 

، 2016و 2015ناااه   عاااامي أبن ا ريااا  اخمنظمااا  أ ااااوت هياااوم  راياااتس ووتااا  و و  -21
، ل ا  صا ميم ونشاطاء سياسايمعا  مدا عاً ع  حقوق اإلنساان و  17أ رجت السلطات ع  

 مالسااجناء السياسااي ه غال اااً مااا ت ي اا  بوسااعأناا 1 ورقاا  املشاارتك الالحظاات و  .(49)تُلاا   إواوهتاامت 
 لوا ، و تُل   إواوت العديد منهمت و  . السابق املمر  عنهم العوو  إىل أعماهلم وأنشطتهم السياسي 

إىل  1 ورقا  املشارتك الوعات وقاد  .(50)دساتمرار وامل اايق ، حظار السامر يواجهاون، و املراق ا  ره 
 قوقهم    ارستهماإل را  الموري وغم املشروط ع  مجيع األوصاا احملتجزي  تعسماً بس ق مم

 .(51)ألس ا  سياسي  اً تعسمأل راو احتجان حري  التع م،   اًل ع  وقف اعتقال وا

م الااذي  واجهااوا لق ااااي المروياا  للحاا ميم واملاادونقائماا  د 1وقاادمت الورقاا  املشاارتك   -22
جااان وأوصاات أبن تتصااذ أذربي .  حاام أ لاات املرت  ااون ماا  العقااا املااوت والرتهيااق والتهديااد، 

،  ااا   33/2،  ااا يتماوااى مااع قاارار جملااس حقااوق اإلنسااان ل اامان سااالم  الحاا ميمتاادابم 
ساريع ونزياه وواامل الحا ميم وملامان إجاراء حتقياق  املماار  علاىإوان  العنف م  خالل ذل  
الدوليا   قااوق  والشااراك  2 ورقاا  املشارتك القادمت و  .(52)أمااور أخار  ماا  بام، ا ااالت تلا   

،  ااا   ذلاا  بشاا ل خاااا  واهدالااذي  اسااتُ ووتاا  قائماا  الحاا ميم  هيااوم  رايااتسو  اإلنسااان
ا ااد  ر عااتأن أذربيجااان نظماا  ا رياا  اخن وذكاارت م .(53) اارض العقااودتحاااالت االعتقااال و 
ا اااد األود ملاااد  االحتجاااان  تعااااول، وهاااي اخن  وجاااق القاااانون اإلواري  األقحاااى ملاااد  الساااج

 .(54)قانون العقودت وجق 
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خاالل لل لاد ما   املشاهد اإلعالمايأن السالطات هتايم  علاى إىل  1 ورق  املشرتك الوأوارت  -23
وأن العديااد ماا  وسااائ  اإلعااالك ل ياا  امل اواار  أو املراق اا  االقتحاااوي  غاام امل اواار ، أو امل  اارض اللااوائ 

واخاال ال لااد خاملااعم  ماا  يعملااونومااا نال ، بلااد نخاارإىل  الرحياالعلااى اإلغااالق أو  أُجاارتاملسااتقل  
 .(55)احملااارري  باااتهم ذات ووا اااع سياساااي ، ومقاملاااا  الحااا ميم و ال اااغوط املاليااا و  ،الشااارط  ملااادااات

رياا  منظماا  ا   رايااتس ووتاا  و هيااومو ، الدولياا   قااوق اإلنسااان والشااراك ، 1 ورقاا  املشاارتك القاادمت و 
  .(56)اليت أغلقت دلقو  أو استهد ت م  ق ل السلطات وسائ  اإلعالكباخن قائم  

علاااااى قاااااانو  الااااايت أجريااااات  2017 عااااااك أن تعاااااديالت 1والحظااااات الورقااااا  املشااااارتك   -24
الساايطر  ا  ومياا  علااى  االتحاااالت" وسااعت نطاااق"واملعلومااات"  وا وساا   ومحاياا املعلومااات "

الوصااااول إىل عاااادو ماااا  املواقااااع اجديااااد  علااااى  ظااااروأ اااااوت حب .(57)وسااااائ  اإلعااااالك اإلل رتونياااا 
تلاا   مااال يحمتااو  ينتقااد ا  وماا    أذربيجااان وون إبااالو امل اايمم أو  تت اام اإلنرتناات الاايت 

ب رور  إصالح القوانم إلنال  اإلوار  إىل ا ظار  1 ورق  املشرتك الأوصت و  .(58)مقدماً  الوسائ 
ملامان حجاق نساان الادوم ا ااا حبريا  التع ام، و ت ل لقاانون حقاوق اإلمتال  ، اليتتو احملعلى 

ت اااون متناسااا   متاًماااا ماااع اهلااادض أن  مااا  و صااااور عااا  احمل علاااى أمااار مساااتقل املواقاااع  قااا  بنااااءً 
 اارض  ماا  خااالل إلغاااء لاا ،  ااا   ذصاات بعاادك جتاارمي التشااهم بشاا ل كاماالكمااا أو   .املتااوخى
 1-323و 1-148و 148مشدو  على أو ال التشاهم علاى اإلنرتنات وإلغااء املاواو  جزاءات

 .(59)قانون العقودتم   1-1-323و

ت الااايت أوخلااات علاااى التعاااديالووتااا  إىل   راياااتس هياااومو  1 ورقااا  املشااارتك الأواااارت و  -25
أو  القااااذض" هاااايجرمياااا  جديااااد   ت اااامنت، والاااايت نااااائيقااااانون اجالماااا   323و 148املاااااوتم 

تشديد ، دإلملا   إىل مم"مستصد  لل أو حسادت مزيم  معلوماتاإلهان " م  خالل "أمساء أو 
ارت  اات اجرمياا  علااى  إذاإهاناا  واارض وكراماا " رئاايس أذربيجااان  مسعاا  أوتشااويه علااى " اجاازاءات

 التشااهمالرامااي إىل حااذض  2011 بشاافن اقرتاحهااا لعاااكأي إجااراء ا  وماا   صااذوت تت .نرتنااتاإل
 .(60)سااانوات ثاااالةتحااال إىل دلساااج  ملاااد   حاليااااً وهاااو  عااالق يُعاق اااق علياااه ، مااا  قائمااا  اجااارائم

، نظما  األما  والتعااون   أورودمل التاابع وحقاوق اإلنساانفسساات الدميقراطيا  أوصى م تاق املو 
 مع اإلبقاء علىلتشهم   املتعلق  دح اك اجنائياألين غي النظر   إلغاء ،  ا يلي:   هذا الحدو

أو معاق اا  املاادعى  دعيالسااتعاو  الساامع  املت اارر  بااداًل ماا  تعااوي  املاا الرامياا املدنياا   اجاازاءات
أن و ، سا ق  يااهت   متاًماا مااع ال ارر المعلااي املمتناساا تلاا  اجازاءات أن ت اونين غاي أي اااً ، و علياه

 .(61)غم املالي  للتعوي اتمين  القانون األولوي  

 2013تعااديلي  1 شاارتك املوالورقاا   الدولياا   قااوق اإلنسااان الشااراك كاال ماا  والحظاات   -26
 مان  مماا(،  العاما والحاناويق اجمعيااتدملنظمات غام ا  وميا  ) املتعلق 2011لقانون  2014و

اليااا  امل اجااازاءاتاملنظماااات غااام ا  وميااا ، و ااارض  ااال النطااااق لل  ومااا  سااالط  تقديريااا  واساااع  
ق ال غارات القليلا  املت قيا  لتشاغيل غلاأللاوائ  اإلواريا ، و  تهاابسا ق تالم اتجميد أصوهلقاك ب، و يهاعل

تعااااديالت أن إىل  1 ملشاااارتك االورقاااا   وأوااااارت .(62)غاااام املسااااجل  واملسااااتقل  واألجن ياااا املنظمااااات 
، مماا مان  ا  وما  الواقاعاألمار  ام نظاك تارخيمي حب للمنظمات غم ا  ومي وملعت  2014 عاك

علاااى  صاااعق ، كماااان  أو أتخااامن بشااا ل تعسااامير   تساااجيل امل اااالنطااااق لاااسااالط  تقديريااا  واساااع  
اتمااق ماع الاونارات عقاد طلاق منهاا إذ    للمنظمات غم ا  ومي  احملليا ال ياوت األجن ي  تقدمي من

  .(64)وهيوم  رايتس ووت  تاوض مماثل  3و 2الورقتان املشرتكتان وقد أاثرت  .(63)ا  ومي 
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بشافن قانون املرسوك املتعلق إبصدار أن الرئيس وقع إىل  ي اً أ 1 ورق  املشرتك ال وأوارت -27
ي ت ذ، والا2017كاانون ال ا /ينااير   1ت سي  تسجيل املن  األجن يا    أذربيجاان، اعت ااراً ما  

غم السالط  ي وت، ظمات غم ا  ومي  لتسجيل املن ملناملمرومل  على اتناول املتطل ات القانوني  ي
أوصات و  .(65)بشا ل تعساميللسالطات لار   تساجيل املان   النطااق املمنوحا  التقديري  الواسع 

ما  ا اق   حريا  ت اوي   القاوانم الايت حتاد مجياعأبن تقاوك أذربيجاان إبصاالح  1 ورق  املشرتك ال
 2013 ا  ومياا  وتعااديالت ا اااا دملنظمااات غاام 2011قااانون عاااك  وال ساايما، اجمعيااات

 .(66)مع القانون الدوم  قوق اإلنسانمالءمتها ، و 2014و
 أاير/ 14ه   أناااا 1 ورقاااا  املشاااارتك ال، الحظاااات  يمااااا يتعلااااق د ااااق   حرياااا  التجمااااعو  -28
علااى قااانون املصالمااات اإلوارياا  العقااودت املمروملاا  املدخلاا  التعااديالت  واادوت، 2013 مااايو

 .(67)يوماااً  60ملااد  ل ااي تحاا   هاي السااج  جتمااع غاام محاارح باه"  وح اور وعقاادعلاى "تنظاايم 
 1 املشترك  الورق كمااااااا الحظاااااات   .(68)ماااااا  هااااااذا الق ياااااالتاااااااوض  2 املشترك  الورق ت أاثر و 

 قياأن الشرط  استصدمت القو  غم القانوني  وغام املتناسا   لتمر  سانالدولي   قوق اإلن والشراك 
ما  قادما أم لا  علاى اعتقااالت و  .االحتجاجات، واعُتقال املشااركون   التجمعاات السالمي  تعساماً 

 185ن   احتجااعاا ري  اخن منظم   بلغتأو  .(69)اغم املحرح   اتملشارك    االحتجاجأجل ا
 وأوصت .(70)  جتماااع ملاااد االساااتمتاء علاااى التعاااديالت الدساااتوري بسااا ق مشااااركتهم اً وصحااا
بشاااافن  2008تقااااوك أذربيجااااان إبصااااالح وااااامل للقااااانون الحاااااور عاااااك  بفن 1 املشترك  الورق 

،  اا علاى قاانون املصالماات اإلواريا  2013( وتعديالت عااك   صيغته املعدل التجمع السلمي )
ا ظاار  لغاااء، وإ"احاارح  اااملغاام  اتتجمعااالعلااى "إنالاا  العقااودت املمروملاا  ماا  خااالل   ذلاا  

علاااى  ممروملااا قياااوو  أي ت اااون ، وملااامان أنعلاااى التجمعاااات   مركاااز دكاااواملماااروض لشاااامل ا
  .(71)تناس  مملروري  و املوقع أسا  

فسسات الدميقراطي  وحقوق اإلنسان التابع ملنظم  األما  والتعااون   املم تق  والحظ -29
قوملااتها القياااوو  2013أكتااوبر تشااري  األول/ 9الاايت ُأجرياات    أن االنتصااادت الريسااي  أورود

باام نا ساا  م ، الاايت حالاات وون وجااووالتع اام والتجمااع وت ااوي  اجمعياااتاملمروملاا  علااى حرياا  
 م روااااملتعلقااا  برتهياااق امل إىل اساااتمرار االوعااااءات وأواااار أي ااااً  .علاااى قااادك املسااااوا  ملروااا ما
 .(72)ي  يئ  اإلعالمتقييد الو الناخ م و 

 (73)حظر مجيع أو ال الرق  
صااذ أذربيجااان مزيااداً أوصاات اتماقياا  جملااس أورود بشاافن م ا  اا  االجتااار دل شاار أبن تت -30

ملناااع وم ا  ااا  االجتاااار  الراميااا  ال سااايما   اجملااااالت التاليااا : تعزياااز اإلجاااراءاتو ، ماا  اإلجاااراءات
ال ناااء والزراعاا  والعماال    القطاعااات املعرملاا  للصطاار م اال وخباصاا ، االسااتغالل   العماال بغاارض
جملموعاااات حاااا  ا؛ تطاااوير جاناااق الوقايااا  مااا  خاااالل اختااااذ تااادابم اجتماعيااا  واقتحااااوي  لاملنااازم

،   اااال عااا  ت  اااي  الطلاااق علاااى تساااجيل مجياااع األواااصاا وملاااماناملعرملااا  لالجتاااار دل شااار، 
 وخباص ، مل ااي االجتار ال شف ع   حتسم ؛ نايوما دمات املقدم  م  األوصاا املتاجر  

 العاملا  تعزيز مشارك  املنظمات غم ا  ومي  املتصححا  وغمهاا ما  اجهاات الماعلا  م  خالل
   صاموض، وحتسام ال شاف عا  ملا ااي االجتاار األمامي    حتديد هوي  ال ا ااي   ا طوط

وتسهيل لتقدمي املساعد  ل  ااي االجتار الرامي  ؛ تعزيز اجهوو النظاميماألطمال واملهاجري  غم 
يت تقاادمها أتمام التموياال لتادابم املساااعد  الا ما  خااالل،  اا   ذلاا  إعااو  إومااجهم   اجملتمااع
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؛ نايو  لتسااهيل ححااول ال اا ااي علااى التعااوي ؛ اعتماااو تاادابم أخاار  املنظمااات غاام ا  ومياا 
، فن االجتار دل شار وحقاوق ال ا ااي والق ا  بشاحملققم واملدعم العامم ووعي رضاحتسم مع

، مماااا اكمتهاااا علاااى وجاااه السااارع  وبمعاليااا  ااادض ملااامان الت قياااق   ق اااااي االجتاااار دل شااار وحم
لااا  مااا  التااادابم املتاحااا   مايااا  ؛ واالساااتماو  ال اممتناسااا   وراوعااا  جااازاءاتي إىل  ااارض يفوسااا

تدعم ال  ااي ل مان محايتهم ال ا ي  ما   مل ااي ووهوو االجتار واملنظمات غم ا  ومي  اليت
 .(74)االنتقاك والتصويف احملتملم

 (75)ا ق   ا حوصي  وا يا  األسري   
الدعايا   كاان نشاطاً   جماالالنساء والعات ا ديث أن برومج تنظيم األسر   مركز  الحظ -31

 للوملااااع املميااااز حااااائمي ملااااد الاااازوا  امل  اااار والاااازوا  باااام األقااااار  املقااااربم وغاااام ذلاااا  ماااا  ا 
عادك تاوانن املعادالت بام املتم ل    املش ل  ا طم   سل  ال وء علىكما   .الدميوغرا    ال لد

 .(76)على نطاق واسع   مناطق أذربيجان ي لوحظذالاجنسم 
إىل أن القيااوو القائماا  علااى نااو  اجاانس مت اال  أي اااً النساااء والعااات ا ااديث مركااز  وأوااار -32

وحيظاااى  .إحاااد  الق اااااي الرئيساااي    جماااال ا قاااوق اجنساااي  واإلجنابيااا  ل ااال مااا  املااارأ  والرجااال
 طارضما   ميان واسام العائلا   العرقاياالنتمااء ألن  اجملتماع  النسااء  قيما  الرجال بقيم  أكر م 

 .(77)وي  نألإجهاض األجن  ا  عديدقررت أسر وقد  .الرجال

معظاااام امل ليااااات وامل لياااام ومزووجااااي املياااال  يعااااي ، النساااااء والعااااات ا ااااديثملركااااز وو قاااااً  -33
اجنسااي ومغااايري اهلوياا  اجنساااني  مااع أساارهم بساا ق ال ااغ  األسااري واملعااايم االجتماعياا  الاايت 

 مامل لياااات وامل ليااا مااا  عااادو قليااال جاااداً  ُُيااار ُ و  .ين غاااي أن يعيشاااها الطمااال ماااع أسااارته حااا  الااازوا 
 يوهلم اجنساي  أو هاويتهم اجنساي  خو ااً   أسرهماهلوي  اجنساني   يامليل اجنسي ومغاير  يومزووج

  .(78)قسراً هم أو تزوجيهم من ترؤالم  أن يتم 

  احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 

 (79)  روض عمل عاول  ومرملي العمل و  ا ق    

لل اق إىل أن املمارسا  ا ار   2016عاك  االجتماعي حت اللجن  األوروبي  لل قوق خل -34
تعااوي    يااو ر ال؛ و تعاادو  اجنسااياتاملمون    الشااركات م االيساات   تشاا يل نقااادت عمالياا  

بساا ق الااذي يتعارض لااه لتمييااز ا ماا  جاراءتعاارض لاه العاماال يل ارر الااذي عاا  اومتناسااق  كااض  
حتظااى  اللشاارط   ااراو ااملحااا  االجتماعياا  واالقتحاااوي  أل  أن نو علااى ذلااان اامامه إىل نقاباا ؛ 

 .(80)املنظمات املهني  أو نقادت العمالحبماي  
: خااادمات ماااا يلااايإىل  2016عااااك  االجتماعيااا  اللجنااا  األوروبيااا  لل قاااوقخلحااات و  -35

تغيم اجه  اليت يقع عليها عقء اإلث ات على  قانون؛ ت ينمي ال يمعالبالتو يف العام  ال تعمل 
علااى  اً شاا ل متييااز ي ممااا ،؛ ال ُيساام  للماارأ  دلعماال   مجيااع املهاا   ق ااااي التمييااز باام اجنساام

 .(81)وي دو أهنا عالي  جداً األجور غم معدل  بم اجنسم    جو   وجوو؛ أسا  اجنس

وأواااااار مركاااااز املااااارأ  و العاااااات ا اااااديث إىل الدراساااااات االستقحاااااائي  الااااايت أ هااااارت أن  -36
السااائد   اجملتمااع التحااور و املائاا  ماا  النساااء تعرملاا  للت اارا اجنسااي   العماال    30 حااوام

ما  صااحق عملهاا  اجنساي للت اراعملهاا إذا تعرملات  تغااورأن  للمارأ  أنه ين غايالذي يعتر 
  .(82)لعملا   نميلأو م  
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منتشار   النظاميا والحظت اللجن  األوروبي  ملناه   العنحري  والتعحاق أن العمالا  غام  -37
مهااجراً  37 420، حدوت السالطات حاوام 2014مي عاك   .على نطاق واسع   أذربيجان

 وأوصاات الساالطات بت  يااف جهووهااا ل اامان أن يعلاا  أصاا ا  العماال .  وملااع غاام نظااامي
 .(83)العق ات اليت حتول وون تسجيل العمال املهاجري  موا إبنال ويقو مجيع العمال املهاجري   ع 

  ا ق   ال مان االجتماعي  

إىل أن ا حااااول علاااااى  2016عاااااك  االجتماعياااا خلحاااات اللجناااا  األوروبياااا  لل قااااوق  -38
  ارت  إقاما شارط ق ااء ا دمات االجتماعي  م  جانق مواط  الدول األطراض األخار  ُي اع ل

 .(84)طويل  جداً 

 (85)ا ق   مستو  معيشي الئق  
أعااار  مماااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااان عااا  قلقاااه إناء التمتاااع المعلاااي د ااااق    -39

ووعاااا السااالطات إىل ملااامان تنمياااذ  .  دكاااو اجاااارياملل يااا    ساااياق التجدياااد ا  اااري العااااك 
علااى أنااه ين غااي  وواادو أي اااً  .مجيااع عمليااات املحاااور  واهلاادك األخاار  بطريقاا  مشااروع  ووااما  

الوصاول إىل وساايل  انتحااض وطنياا  وإاتحا  العاولاا   ي قيما  الساوقدلتعوي ااات الللسالطات تاو م 
 .(86)ملد ممتل اهتم الحاور  القراراتاالعرتاض على  عال  مل  يرغ ون   

 (87)ا ق   الح    

 املتصاااااذ  التدابم أن إىل 2016 عام االجتماعياااا  اللجنااااا  األوروبياااا  لل قاااااوق لحااااتخ -40
الرعايااا  الحااا ي  العامااا  منصم ااا  لل اااد مااا  و ياااات الرملاااع واألمهاااات غااام كا يااا ، وأن نمقاااات 

، وأن التاادابم املناساا   و ال حيظاار بيااع واسااتصداك األس ساات القااانونإىل أن  تكمااا خلحاا  .جااداً 
 .(88)ا واوة  تتصذ ملنع وقو  ت

ارتمااا  معااادل و يااات األمهااات والرملاااع    إىل أنالنساااء والعاااات ا ااديث  وأوااار مركااز -41
املعر ا  دلحا   اإلجنابيا  الوعي و  مستو  ضاخنما( 1 ، هي الث  عواملب أذربيجان مرت   أساساً 

األط اااء،  أتهياال( اخنماااض مسااتو  2؛ ولتغياام هااذا الوملااع ، رغاام أن الدولاا  ت ااذل جهااوواً للماارأ 
رغام  ( انتشاار المقار بام السا ان، 3ا وامال؛ و و ر رعاي  جماني  للنساءأن املرا ق ا  ومي  ت ولو
 .(89)التغذي  املناس   للنساء ا واملتو م بخاصا ً  توم اهتماماً   لت ن األسركو 

ن غال ياا  أبلعااات ا ااديث النساااء وا و مركااز  اجنسااي  واإلجنابياا ، أ اااو يمااا يتعلااق دلحاا  -42
ا ي ماااي مااا  الاااوعي واملعر ااا   ااااجنساااي ، و حبقهااام ال امااال   الحااا   بعاااد  نيتمتعاااو  السااا ان ال

وأ ااو أبن اإلجهااض االنتقاائي،  .(90)ادلق ااي الح ي  بوجه عاك والق اااي اجنساي  بوجاه خاا
 .(91)  أذربيجان عويح مش ل   هو   اب ، ألنه أن ىالطمل إجهاض أي 

ناعاا  ال شااري  النساااء والعااات ا ااديث أن االخت ااار القسااري لماامو  نقاامي امل مركااز وذكاار -43
م ال  املحااب الرئيساي   السا اني  المئاات   صاموضالذي تنمذن هيئات إنماذ القانون كاان واائعاً 

، والرجااال الااذي  ميارسااون ت عاا  طريااق ا قاا ، ومسااتصدمي املصاادراالعااامالت   جمااال اجاانس
الايت   وأوصت أبن تتصذ أذربيجان تدابم م  أجل: وقف االخت ارات القسري .اجنس مع الرجال

؛ إجاراء محاالت و  نقمي املناع  ال شاري /اإليدنبمم  املحاب الرئيسي   الس اني  المئات تستهدض
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الايت تساتهدض المئاات  ات اار ختاالدلوقاي  م   مو  نقمي املناع  ال شري  و  إلذكاء الوعيعام  
املصااادرات عااا  ومساااتصدمي   والشااا ا  والعااااملم   جماااال اجااانس ي، وال سااايما املهااااجر املحااااب 

 .(92)؛ وملمان العال  اجملا  لألوصاا املحابم بممو  نقمي املناع  ال شري طريق ا ق 

 (93)ا ق   التعليم  

مااا  إىل التعلااايم  اأن األسااار حااادت مااا  وصاااول بناهتاااإىل النسااااء والعاااات ا اااديث  أواااار مركاااز -44
 .(94)  مدن أخر  الواقع  معاتاجا ولو محاي  "ورض العائل " م  خالل عدك السماح هل  بأجل 

  اااام ماااا  الاملدرساااا     يغاااااورنأن ال نااااات  النساااااء والعااااات ا ااااديث أي اااااً  مركااااز وأباااارن -45
 .هااذا املوملااو  دار  عاااو  مااا تلتاازك الحاامت بشاافن، ل اا  املااعاماااً  14و 13األحيااان باام ساا  

 .ءاتو قاااً لصححاااقلياال طلااق االلت اااق دلتعلاايم العااام   قاادمي الئاايال ال ااواحي تيااات عاادو و 
،  ؛ وماع ذلا عاامالتعليم الىل إصول و تواجه المتيات عاو  مشاكل   ال ال ،   املدن ال  م أما 

 ر"و "مهاا ، إذ يعتقااد أهناااعليهااا المتيااات حاالحتالاايت الاادبلومات  بشاافنصااور أطياا   تسااووكاناات 
 .(95)وليست وبلومات

إلطاااار القاااانو  أناااه    ااال التعحاااق املموملاااي  األوروبيااا  ملناه ااا  العنحاااري  واوأبااارنت  -46
 وجااااق ا حاااامي و ماااا  خااااالل   التعلاااايم ك اااام ماااا  األجانااااق حااااق   ُحاااادو، اجديااااد ألذربيجااااان

 .(96)م  قانون التعليم( 1-44االتماقات اليت أبرمتها املفسسات التعليمي  )املاو  

 حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة -4 

 (97)نساءال  

خطااااا  عمااااال  ت تتاااااو ر أي، 2017 س تمر/أيلول لغاي  بفنه 3 ورقااااا  املشااااارتك ال أ ادت -47
 دلنظاار للعاادو 2010وطنياا  بشاافن تنميااذ قااانون العنااف املناازم، الااذي اعُتمااد   ن /أغسااطس 

الساابقم أو  أزواجه  أو أزواجه  طارض م    أغلاق األحياانتزايد م  جارائم قتال النسااء، امل
إىل عادك اختااذ الدولا  إجاراءات لتقادمي حلاول للنسااء  3 ورق  املشرتك الكما أوارت   .(98)قُروئه 

الحاااظ املااادا عون عااا  حقاااوق اإلنساااان وقاااد  .(99)مرت  ياااهملااا ااي العناااف املنااازم وعااادك حماكمااا  
عاا  مااا ي اادو الاايت تشاام إىل أن العنااف املناازم أساامر عاا  العديااد ماا  جاارائم القتاال و  املروياا األولاا  
 ما  ق يال ناو بنااء علاى عوامال  تحنفالتقارير اإلححائي  ع  القتل واالنت ار ت   ، ول اً انت ار 

 .(100)اجنس أو ما إذا كان ال  ي  قد تعرض للعنف املنزم

   أن العناااف األساااري كاااان ساااائداً إىل منظمااا  املااادا عم عااا  حقاااوق اإلنساااان  واااارتأو  -48
  حاام أواااار ، (101)  املائاا  43 ناازمتعرملاا  للعنااف امل الالئاايبلغاات نساا   النساااء  إذأذربيجااان 

وور  بشافن يا أطيا  مفذ صوركما تسوو   .(102)نس   أعلى م  ذل إىل النساء والعات ا ديث  مركز
ت مااا نالااكمااا أناه ،    الوملااع وايئا ماااعلااى الاارغم ما  حتساا (103)واجملتماع،  املارأ  التقلياادي   األساار 

 .(104)نلا قااى واخاال املنااتالعنااف املناازم جيااق أن ق ااااي الشاارط  تحااورات خاطئاا  مماوهااا أن  لااد 
لتعزيااز ومحاياا  الرامياا  توصااي منظماا  املاادا عم عاا  حقااوق اإلنسااان أبن ت  ااف أذربيجااان جهووهااا و 

بتنمياااذ  خباصااا ى يوص اااو  .(105)، وتعزياااز املسااااوا  بااام اجنسااامم ا  ااا  العناااف املنااازمو حقاااوق املااارأ  
طااا  ، والنظاار   وملااع خحات املتعلقااا  دلعنااف اجنسااا صااال، واعتماااو تاادابم ل اامان اإلالقااوانم

 .(106)عمل وطني  لتعزيز حقوق املرأ 
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النساااء والعااات ا ااديث أبن تقااوك الساالطات بتقياايم حالاا  الت اارا اجنسااي  ى مركاازوأوصاا -49
 .(107)  اجملتمع واختاذ تدابم لتنميذ أح اك التشريعات القائم 

او  ما حتااول العاائالت ، عنه   حاالت االغتحا أبت ا ديث النساء والعا مركز أ اوو  -50
وكاااان  .،  قاااد تااو ر هلااا إم انيااا  الاازوا  مااا  اجااا ، وإذا كاناات ال ااا ي  عانباا مااا حااادةتغطياا  

ل أذربيجاااان عاااأبن جت ى املركااازوأوصااا .(108)هاااممساااعى طويااال ومُ    ابااا  اإلباااالو عااا  االغتحاااا 
ل  املوا قاا    ر ااع مسااتو  الااوعي العاااك  ساافأن تو  لقااائما  التشااريع  مشااموالً  االغتحااا  الزوجااي
اء ماا  اإلبااالو عاا  اخليااات املناساا   لتم اام النسا أن تقااوك دساتصداك وأي اااً ، العالقاات اجنسااي 
 .(109)حاالت االغتحا 

 (110)األطمال  

إىل أن األطمااال الااذي   2016  عاااك  االجتماعياا  اللجناا  األوروبياا  لل قااوقخلحاات  -51
غاام األطمااال وأن ؛  ونااون مساافولم جنائياااً عا  ال غاااءعاماااً قاد ي 18و 16 باامأعمااارهم  تارتاوح
؛ وأن مجيع أوا ال العقوبا  ال دنيا  غام حمظاور    إساء  استصداك تقنيات املعلومات م  حمميم

 .(111)نل و  املفسساتااملن

 ه ال ت ام أناإىل ي ااً أ 2016 عااك   االجتماعي اللجن  األوروبي  لل قوق  وخلحت -52
أساا وعم وون ملااد   علااى األقاالاساارتاح   اارت   ألطمااال الااذي  مااا نالااوا ُي ااعون للتعلاايم اإللزاماايل

 .(112)انقطا  خالل العطل  الحيمي 
اجسااااادي  العقاب أبنامل ااااااور  العامليااااا  إلهنااااااء مجياااااع أوااااا ال العقاااااا  اجسااااادي  أ ااااااوتو  -53

   قاااانو وغااام ، النهاريااا  والرعايااا  و  ساااياق الرعايااا  ال ديلااا  املناااانل   قاااانو  ذربيجاااانأ   لألطماااال
امل اااااور  أذربيجااااان أبن تساااا  مشاااارو  قااااانون محاياااا   أوصااااتقااااد و  .(113)  املاااادار و  النظاااااك اجنااااائي

لألطماال األطمال م  مجيع أو ال العقا  اجسدي م  أجل حظر مجيع أوا ال العقاا  اجسادي 
 .(114)على س يل األولوي وذل   روض حياهتم،  مجيع،   اً ميمطمل ، مهما كان او ش ل ب

   عويحاااااً   الً أن نوا  األطمااااال مي اااال مشااااإىل ديث النساااااء والعااااات ا اااا وأوااااار مركااااز -54
 وأ اااو .(116)عاماااً  قاا  14-13ساا    ساا  املدر  غاااورنوأن المتيااات غال اااً مااا ي (115)ربيجااانأذ

مطال ااات قانونياا    حالاا  الطااالق أو   أياا ق  ا ااالنساااء  ال مياان ن الاازوا  الاادي  أب أي اااً  املركااز
 ا وان السالطات الدينيا  دملا   اركا فقت املزوا  ال تمعال  األبناء،   حم مي   أن يإو ا  الزو  أو 

أذربيجاان  واصال  وحتسام اجهااوو  املركااز ىوأوصا .(117)أخار مااع امارأ   ماع الازوا  املساجل رمسيااً 
 .(118)ه نواجلتعليم ال انوي ق ل ل ياتالمت إمتاكللق اء على نوا  األطمال وكمال   الرامي  ا الي 

، (119)معاادالت و يااات الرملااع   أذربيجااان رتمااا دالنساااء والعااات ا ااديث   اااو مركاازأو  -55
أن أبن تنمااذ أذربيجااان بشاا ل كاماال "باارومج العماال بشاافن محاياا  صاا   األك والطماال" و ى وصااأو 

وملاااع أك ااار  يساااوو، حياااث ألك والرملااايع إىل املنااااطق الريميااا بااارامج صااا   ات مااال وصاااول مجياااع 
 .خطور  م  املدن

 (120)عاق اإل ووصاا ذو األ  

ت ع  إىل أن أذربيجان ت 2016  عاك  االجتماعي  اللجن  األوروبي  لل قوقخلحت  -56
 .(121)اإلعاق عقول  لألوصاا ذوي املتيسمي  الرتتي ات الأرد  العمل  تو مبعد ورط 
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إىل عااادك وجاااوو  2016  عااااك  االجتماعيااا  اللجنااا  األوروبيااا  لل قاااوقخلحااات كماااا  -57
 .(122)ينمي صراح  على محاي  األوصاا ذوي اإلعاق  م  التمييز   التدريق قانون

 (123)األقليات والشعو  األصلي   

ياااا  األقليااااات مااملتعلقاااا  حبأعرباااات اللجناااا  االستشاااااري  التماقياااا  جملااااس أورود اإلطارياااا   -58
 تو رعدك ول؛ العاك املتعلق دألقليات القومي اإلطار التشريعي  الستمرار غموضالقومي  ع  قلقها 

العق ااااات احملاااادو  الاااايت يواجههااااا األوااااصاا املنتمااااون إىل  بشاااافننظاااااك وااااامل جمااااع املعلومااااات 
 متعزياااز مسااااواهتإىل  الراميااا  ا اصااا ن التااادابم أل؛ و قاااوقساااياق التمتاااع د قوميااا    القلياااات األ

 .(124)ال امل  والمعال  مطلوب 

يع ااس بشاا ل  2009عاااك  ن إححاااءأبأ اااوت منظماا  األماام والشااعو  غاام املم لاا  و  -59
وغااامهم مااا   ليااازغمال عااادوُ عناااو  مااا  خُ للغويااا  العرقيااا  ألذربيجاااان:  قاااد ا ريطااا  ا دخااااطع تعقااا

ت وأواااار  .(125)همعلاااى العدياااد مااان  األذربيجانيااااهلويااا  العرقيااا   تحياااث  رملااا ،األقلياااات العرقيااا 
 .(612)ق هلا التواصل مع ا  وم  احمللي  بلغتها ا اص حينظم  إىل أن األقليات العرقي  ت يعد امل

ماا  تلقااي التعلاايم  واُمنعاا الطااالي أي اااً أن منظماا  األماام والشااعو  غاام املم لاا  ت والحظاا -60
هاي صاوري    الحف األول إىل الحف الراباع دللغ  الطاليشي  مالدرو  إلزامي  األصلي  وأن  مبلغته
لغااا  أبنشاااط  أخااار  خارجااا  عااا  عي  عااا  ورو  ال، اساااتُ أناااه   املمارسااا  أي ااااً والحظااات  . قااا 
إىل اختمااء ورو  اللغا    وأمماا دللغ  الطاليشاي ، الناطقم  علمماملنال هنا  نقمي   وما، املنهج

أن ا  ومااا  ت تقاادك مااا ي ماااي ماا  ماااواو  املنظماا  إىلوااارت وأ .(127)عظاام املااادار   مالطاليشااي  
در  كلغااا  أجن يااا    مااادار  اللغااا  اللزغينيااا  تاااأن  تكماااا ذكااار   .التااادريس بلغاااات األقلياااات اإلثنيااا 

الاايت  اللزغينيا  وأن ال تاق املدرساي   ما  اللازغمما  السا ان هاام    املائا  95، حياث قساارمنطقا  
منظماا  األماام ت وأ اااو .(128)ا ااديثللتاادريس  مت اسااتماوها ماا  روساايا، وت ت يااف ناات متااو ر كا

صا يم   عدك وجاووقنوات تلمزيوني  ت ث بلغات األقليات و  بعدك وجووأي اً  والشعو  غم املم ل 
 .(129)دللغ  اللزغيني أو برومج تلمزيو  يقدك معلومات 

يعتاروا يم الون أن  اللازغمأبن العدياد ما    منظم  األمام والشاعو  غام املم لات أ اوو  -61
أن ساااوء ا اااادمات  نظماااا ت املوالحظااا .(130)  االسااااتصداكاألذربيجاااانيم لتجنااااق التميياااز  مااا 
 .(131)القر  العرقي  جعلهم يهجرون تل الي  الطو  اللزغمس ان ال   صموضليمي  والط ي  التع

 (132)واخلياً  وناللجوء واملشرو ووملتمس والالجئونن و املهاجر   

 ر بياااوت لعاادك تااو  عاا  أساامها املموملااي  األوروبياا  ملناه اا  العنحااري  والتعحااقت عربااأ -62
املموملااي  وواجعت  .األصاالحدي ا  واامل    أذربيجااان بشافن  اروض معيشاا  املهااجري  وبلادان 

 بشاااافن تلاااا الساااالطات علااااى وملااااع جمموعاااا  ماااا  املفواااارات ومجااااع ال ياااااوت اإلححااااائي  ا الياااا  
   وأساااارهمهاااااجري  امل إومااااا حتساااام والظااااروض املعيشااااي  ماااا  أجاااال تقياااايم و املفواااارات دنتظاااااك 
، والنهوض م ل النتائج التعليمي  والوصول إىل سوق العمل والح   والس   ،اجملاالت األساسي 
 .(133)بظروض معيشتهم
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ألن السالطات  أي ااً  عا  أسامهااملموملي  األوروبي  ملناه   العنحري  والتعحاق  وعرت -63
احتياجاات إوماا  املهااجري    اجملااالت  تتنااولواامل   إوماا ت ت ع خط  عمل أو اسارتاتيجي  

 .(134)األساسي  م ل اإلس ان والح   والعمل والتعليم واملساوا  وا ماي  م  التمييز

 اما ه اً ب ذل السلطات جهوواملموملي  األوروبي  ملناه   العنحري  والتعحق ترحق إذ و  -64
،  قاااد الحظااات أن  ا ااادمات العامااا  وإىل ساااوق العماااللت سااام وصاااول األقلياااات التارُييااا  إىل

ما  تاد  ما  المقار و  أك ارتعاا   تنالاماطا  املنااطق الريميا  واج ليا  العديد م  األقلياات الايت تق
 .(135)املتوس  املستو  أقل م إىل ا دمات الح ي  والتعليمي  

كانااات   األ غاااان مجاعااا  أناملموملاااي  األوروبيااا  ملناه ااا  العنحاااري  والتعحاااق  والحظااات -65
  هناياااا   1 500)حااااوام الالجئاااام وطااااالي اللجااااوء   ال لااااد اجماعااااات ماااا  باااام أكاااار  هااااي
 وكاااااان عااااادو الالجئااااام املعااااارتض  ااااام منصم ااااااً  .وال اكستانيون الشيشان يليها(، 2015 عااااااك

ح اااك ألو و وجاااللجااوء وال  جااراءاتشااان ماا  الوصااول إىل إنااع الشيمُ كمااا   .  املائاا ( 4 )حااوام
  .(136)بشفن ا ماي  المرعي 

إىل وجااوو تقااارير تشاام األوروبياا  ملناه اا  العنحااري  والتعحااق أي اااً  املموملااي والحظاات  -66
  .للتميياز وأن املسافولم يارون أن بعا  األقلياات تشا ل هتدياداً لل لاد ونعرملمأن أ راو األقليات 

ألطماال املنتمام إىل در وك اماً ماا ي ا .بشا ل عااك قليال اق دلتعليم ق ال املدرساي االلتن ما أك
ق ال الاذها   ،دإلملاا   إىل لغاتهم األك ،معر ا  جياد  دللغا  الرمسيا  وا تسا أن ي ملارور  األقليات

 .(137)إىل املدرس  االبتدائي 

 اجنسي  واألوصاا عدمي  

املمااروض مي اا  ترياار ا ظاار الشااامل  الأنااه اللجناا  األوروبياا  ملناه اا  التعااذيق  اعتاارت -67
ما   6-76 ملااو ا)األجاناق واألواصاا عادميي اجنساي   م  ق ل الرعاااي" الدعاي  الديني " على

هلام أن ي وناوا أع ااء   حاز  سياساي،  الاذي ممااون أناه ال جياونال ياان الرمساي و قانون اهلجار ( 
 .(138)ي األح اك التمييز  تل  لغاءوأنه جيق إ
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