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 عملية صياغة التقرير -أوال   
وفقا   للقيار اليائسي املؤرخ 6 أيلول/سئتتمّب ٢٠17، أنشئ  فييئع عامئع اعئداد التقييئي  -1

الوطين الثالث جلمهورية أذربيجان الذي يقد  م يف إطار االستعياض الدوري الشامع. ويتألف هذا 
الفييئع العامئع مئئن  ثلئه عئئن هي ئات حيوميئئة و عئن اجمللئئس املعئين للئئدعم اميئومي للمنظمئئات 
غئئا اميوميئئة التئئاب  ليائسئئة اجلمهوريئئة. ووفقئئا  للقئئيار اليائسئئي السئئالف الئئذكي، شئئارأ أي ئئا  يف 
أعمال الفييع العامع أفياد من ميت  املدعي العام و مئن ميتئ  مفئوض حقئوإل اانسئان  أمئه 

  املظامل(. وتولت وزارة اخلارجية تنسيع صياغة التقييي.
املعنئئئئون بمتابعئئئئة  ئئئئيار حلئئئئس حقئئئئوإل  17/119ملقئئئئير حلئئئئس حقئئئئوإل اانسئئئئان  ووفقئئئئا   -٢

ي الثالئئئث فيمئئئا يتعلئئئع لالسئئئتعياض الئئئدوري الشئئئامعب، يت ئئئمن التقييئئئي الئئئدور  16/٢1اانسئئئان 
الستعياض الدوري الشامع، وعن من االثانية  خالل اجلولةمعلومات عن تنفيذ التوصيات املقتولة 

 حقوإل اانسان يف التلد.ة تعزيز ومحاي الآخي التطورات يف ح
،  دمت مجهورية أذربيجان إىل مفوضئية األمئم املتحئدة السئامية مقئوإل ٢٠16ويف عام  -3

 تلت بعد تقدمي التقييي الدوري الثاين.عن تنفيذ التوصيات اليت     ا  يحليم اانسان تقيييا  
متيئه بغيئة و د نشي مشيوع التقييي الدوري الثالث على املو   الشتيي لئوزارة اخلارجيئة  -4

 .عليه اجملتم  املدين واملنظمات غا اميومية من تقدمي تعليقاهتامنظمات 

 اإلنسان وتنفيذ التوصياتالتدابري املتخذة يف جمال حقوق  -اثنيا   
 الدولية حلقوق اإلنسانليات التعاون مع اآل  

امليلفئه بئوالايت يف مجهورية أذربيجئان دعئوة داةمئة إىل مجيئ   وجهت، ٢٠13يف عام  -5
 ااجياءات اخلاصة جمللس حقوإل اانسان.إطار 

 ويف السنوات األرب  األخاة، جيت الزايرات التالية: -6
 ٢6  زايرة املقئئيرة اخلاصئئة ٢٠13ديسئئمّب كئئانون األول/  5 -الثئئاين/نوفمّب تشئئيين :

 املعنية للعنف ضد امليأة وأستابه وعوا ته؛
 19-٢4 /زايرة املقئئير اخلئئاع املعئئين إلقئئوإل اانسئئان للمشئئيدين ٢٠14مئئايو أاير :

 ؛داخليا  
 16-٢4 /اللجنئئئئة الفيعيئئئئة ملنئئئئ  التعئئئئذي  مئئئئن : زايرة وفئئئئد ٢٠15أبييع نيسئئئئان

 من ضيوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وغاه
 16-٢5 /زايرة الفييع العامع املعين لالحتجاز التعسفي؛٢٠16مايو أاير : 
 14-زايرة املقئئير اخلئئاع املعئئين إلالئئة املئئدافعه عئئن ٢٠16سئئتتمّب أيلول/ ٢٢ :

 حقوإل اانسان؛
 ٢9  اللجنة األوروبية ملن  التعذي   : زايرة٢٠16أبييع نيسان/ 8 -آذار/مارس

 واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛
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 3-7 التفا يئئئئة ااطاريئئئئة املعنيئئئئة ل: زايرة اللجنئئئئة االستشئئئئارية ٢٠17يوليئئئئه /متوز
 مماية األ ليات القومية  حلس أورول(؛

 ميئئئاه الشئئئيب  امصئئئول علئئئى ألغيئئت زايرة املقئئئير اخلئئئاع املعئئئين إلئئئع اانسئئان يف
 /هئئئا يف شئئئتا إجياؤ املقئئئير ، الئئئيت كئئئان مئئئن وخئئئدمات الصئئئيي الصئئئحياملأمونئئئة 
 ه؛و ت يع ل نظيا  بناء على طل  املقير اخلاع ، وذلك ٢٠15فّبايي 

  ا رتحئئت أذربيجئئئان علئئى املقئئئير اخلئئئاع املعئئين لمئئئع يف حييئئة التجمئئئ  السئئئلمي
نوفمّب أو كئانون األول/ /وحيية تيوين اجلمعيات أن يئزور التلئد يف تشئيين الثئاين

لت  . وبناء على طل  املقير اخلاع،٢٠16ديسمّب   .هذه الزايرةأ جرِّ
 :على النحو التايل السنوات األرب  املاضية،  دمت حيومة أذربيجان تقاريي خمتلفة خاللو  -7

  التقييي الدوري اخلئامس عئن تنفيئذ اتفا يئة الق ئاء علئى  ت،  دم٢٠13يف عام
 ؛٢٠15عيض يف عام ز ضد امليأة، الذي است  مجي  أشيال التميي

  التقييئئئئئي الئئئئئدوري اليابئئئئئ  عئئئئئن تنفيئئئئئذ اتفا يئئئئئة مناه ئئئئئة  ت،  ئئئئئدم٢٠14يف عئئئئئام
التعذي  وغاه من ضيوب املعاملة أو العقوبة القاسئية أو الالإنسئانية أو املهينئة، 

 ؛٢٠15عيض يف عام الذي است  
  السئاب  إىل التاسئئ  مئن  ام  لتقارييهئا الدوريئةالتقييئي اجلئ ئدمت ، ٢٠14يف عئام

عن تنفيئذ االتفا يئة الدوليئة للق ئاء علئى مجيئ  أشئيال التمييئز العنصئيي، الئذي 
 ؛٢٠16عيض يف عام است  

  التقييئئي الئئدوري اليابئئ  عئئن تنفيئئذ العهئئد الئئدويل اخلئئاع  ت،  ئئدم٢٠14يف عئئام
 ؛٢٠16عيض يف عام لمقوإل املدنية والسياسية، الذي است  

  اليابئئئئ  عئئئئن تنفيئئئئذ االتفا يئئئئة ااطاريئئئئة  دوريقييئئئئي الئئئئالت ت،  ئئئئدم٢٠16يف عئئئئام
 إىل حلس أورول؛ مماية األ ليات القومية

  ة إىل وحئئد،  ئئدمت النسئئخة املسئئتيملة مئئن الوثيقئئة األساسئئية امل٢٠17يف عئئام
 مفوضية األمم املتحدة السامية مقوإل اانسان؛

  االجتمئئاعي األورو  تقئئدم مجهوريئئة أذربيجئئان تقئئاريي سئئنوية عئئن تطتيئئع امليثئئاإل و
 .إىل حلس أورول

، أكئئد املفئئوض السئئامي مقئئوإل اانسئئان، يف خطابئئه أمئئام ٢٠17يونيئئه /حزييان 6ويف  -8
التلئئئئئدان  الئئئئئدورة اخلامسئئئئئة والثالثئئئئئه جمللئئئئئس حقئئئئئوإل اانسئئئئئان، أن مجهوريئئئئئة أذربيجئئئئئان مئئئئئن بئئئئئه

يف  ريي إىل هي ئئات املعاهئئئداتبتقئئئدمي التقئئااملتعلقئئة للتزاماهتئئا  الئئئيت أوفئئتا  بلئئد 34 عئئددها التئئال 
 الو ت املناس .

 ة املتعلقة حبقوق اإلنسانابول الصكوك الدولي  
االسئتعياض الئدوري الشئامع، صئد ت أذربيجئان علئى االتفا يئات  اجلولة الثانية مئنمنذ  -9

 الدولية التالية:
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  املعدل التفا ية محاية حقوإل اانسان واميايت األساسية؛ 15الّبوتوكول ر م 
  تسليم اجمليمه؛املتعلقة بالّبوتوكول ااضايف الثالث لالتفا ية األوروبية 
 تفا ية املساعدة اادارية املتتادلة يف املساةع ال ييتية؛العدل املّبوتوكول ال 
  ن  اارهاب؛ملاتفا ية حلس أورول 
 .الّبوتوكول ااضايف التفا ية القانون اجلناةي بشأن الفساد 

يف مسئألة ان ئمام مجهوريئة أذربيجئان إىل الّبوتوكئول االختيئاري  نظئية الوتواصع اميومئ -1٠
جئئئئياء تقئئئئدمي التالغئئئئات وإىل االتفا يئئئئة الدوليئئئئة ممايئئئئة مجيئئئئ  تعلئئئئع إالتفا يئئئئة حقئئئئوإل الطفئئئئع امل

 االختفاء القسيي. مناألشخاع 
يف نظئام رومئا األساسئي للمحيمئة اجلناةيئة الدوليئة، ا  مجهوريئة أذربيجئان ليسئت طيفئ أن وم  -11
اافئالت ميافحئة واحئرتام حقئوإل اانسئان والقئانون اانسئاين، و  ،محاية السيان املئدنيه يى أنتفإهنا 

تقئئ   مئئن ميف صئئون السئئلم واألمئئن الئئدوليه، و تسئئاهم  هئئي عناصئئيمئئن العقئئاب علئئى اجلئئياةم الدوليئئة 
 الدويل أبسيه. اجملتم املسؤولية عنها على عاتع 

كانئئت مجهوريئئة أذربيجئئان  ثلئئة يف مئئؤمتي األمئئم املتحئئدة الدبلوماسئئي للمفوضئئه   ولئئذلك -1٢
 17إىل  حزييان/يونيئئه 15املعئين إنشئئاء ةيمئة جناةيئئة دوليئئة، الئذي عقئئد يف رومئئا يف الفئرتة مئئن 

يئئئة أذربيجئئئان يف اعتمئئئاد الوثيقئئئة اخلتاميئئة للمئئئؤمتي. وتواصئئئع مجهور وشئئئاركت ، 1998 متئئوز/ يوليئئئه
  انونيئة للتعئاون الفعئئال أداء احمليمئة اجلناةيئة الدوليئة وتنظئي بعنايئة يف إميانيئة إنشئاء آليئات رصئد

 نظام روما األساسي. الدول األطياي يف تزاماتللوفاء لبغية املسامهة يف ا يمةم  هذه احمل
 يافحئة اتفا يئة مبشئأن ان ئمام مجهوريئة أذربيجئان إىل 146IIIQمد القانون ر م اعت  و د  -13

  .٢٠٠6أكتوبي /تشيين األول ٢التمييز يف حال التعليم يف 

 حتسني التشريعات الوطنية  
مجهوريئئئة أذربيجئئئان عتئئئادي عامليئئئة مجيئئئ  حقئئئوإل اانسئئئان وامئئئيايت األساسئئئية  تتشئئئتث -14

تشئييعاهتا الوطنيئة للتزامات دوليئة، فئإن تتعهد أذربيجان عا أن وتيابطها وعدم  ابليتها للتجزةة. و 
ن وتواءم م  املعايا الدولية، عا يف ذلك يف حال محاية حقوإل اانسان واميايت األساسية. حتسر 

التوصئئيات الصئئادرة عئئن آليئئات األمئئم املتحئئدة ا  أي ئئياعئئى عمليئئة حتسئئه التشئئييعات، ت   ويف إطئئار
 ذات الصلة.

 اتالتشئئئييع واءمئئئةمعياريئئئة خمتلفئئئة ملمئئئدت  ئئئوانه ، اعت  املشئئئمولة للتقييئئئيوخئئئالل الفئئئرتة  -15
 م  االلتزامات الدولية، وهي:الوطنية 

   ؛٢٠13يوليه /متوز ٢ انون اهلجية) 
   ؛(٢٠16مارس آذار/ 1 انون اجلياةم اادارية 
 ؛٢٠13مارس /آذار 5لألطفال   ةاالزامي ةالطتي يا تةالقانون املتعلع لمل) 
  ٢ة مصئا  أصئحاب املشئاري   ي ومحايئيا تئة النشئا  اال تصئادعالقانون املتعلع 

 (؛٢٠13يوليه متوز/
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  ؛٢٠13نوفمّب /تشيين الثاين ٢٢شاركة املواطنه  عالقانون املتعلع) 
  ؛(٢٠15أبييع نيسان/ ٢8خال يات موظفي التلدايت  أبالقانون املتعلع 
  ؛٢٠15ستتمّب /أيلول 3٠املواطنه   بطعونالقانون املتعلع) 
  ؛٢٠15ديسمّب /كانون األول  4الديين   انون ميافحة التطيي) 
  ؛٢٠17أبييع /نيسان 14 ما  تع االبتداةي لتعليم لالقانون املتعلع) 
   ٢٠17يونيه /حزييان 3٠ انون التأمه ضد التطالة.) 

ل الدسئئتور لئئزايدة تعزيئئز درِّ ، ع ئئ٢٠16سئئتتمّب /أيلول ٢6ويف أعقئئاب اسئئتفتاء أجئئيي يف  -16
ضئئمان و  ،إنشئئاء إدارة عامئة تتسئم لليفئئاءة وامليونئةو محايئة حقئوإل اانسئئان وامئيايت األساسئية، 

 فعالية ااصالحات اال تصادية اجلارية.
محايئئئة واحئئئرتام كيامئئئة منهئئئا  ملئئئة أمئئئورجب هئئئذه التغيئئئاات توعلئئئى وجئئئه التحديئئئد، تعلقئئئ -17

معاملئة ةرتمئة سان، ومحاية التياانت الشخصية، وامئع يف اانسان، وحظي انتهاكات حقوإل اان
عئن أي وظفه اميئوميه السلطات دون تدابا تعسفية، واملسؤولية املدنية للدولة واملئمن جان  

ةايئئد لق ئئيته علئئى  إلئئثانتهئئاأ مقئئوإل اانسئئان وحيايتئئه، وحئئع كئئع شئئخن يف االسئئتفادة مئئن 
فعئئئع أو تقصئئئا مئئئن جانئئئ  اكم بشئئئأن للجئئئوء إىل احملئئئاملسئئئتوى ااداري أو الق ئئئاةي، وإميانيئئئة ا

 موظف حيومي.أو  ،أو بلدية، شخن اعتتاريأو حزب سياسي، أو عامة،  ةسلط
أن خطئئة العمئئع الوطنيئئة لتحسئئه محايئئة حقئئوإل اانسئئان وامئئيايت  وجتئئدر ااشئئارة إىل -18

اجلاريئة يف التلئد مئن تئادرات املال يتجئزأ مئن ا  األساسية يف مجهورية أذربيجئان ال تئزال تشئيع جئزء
تيمئئي إىل تئئدابا  منهئئا شئئمع مجلئئة أمئئورأهنئئا تمحايئئة حقئئوإل اانسئئان وامئئيايت األساسئئية، و أجئئع 

 تعزيز ااطار القانوين.
ل  إىل أجهزة السئلطة التنفيذيئة خطة العمع املذكورة، ط   أ ياليائسي الذي  قيارلل ووفقا   -19

ئئرت  تطتيئئع  عنئئدإلقئئوإل اانسئئان ية املتعلقئئة حيئئام التشئئييعاأل مامئئيع عزيئئد مئئن اليقظئئة علئئى أن حت 
هت توصيات هبذا الشأن إىل ، املعياريةقوانه ال  ميت  املدعي العام. فياداحملاكم وأوو جرِّ

حقئئوإل اانسئئان  أمئئه املظئئامل( جلمهوريئئة أذربيجئئان تنفيئئذ خطئئة العمئئع  فئئوضمنسئئع وي -٢٠
داء دوره كآليئئة ممايئئة حقئئوإل اانسئئان وامئئيايت هئئذه. ويف الو ئئت نفسئئه، يواصئئع أمئئه املظئئامل أ

ه قدمئيه، و عئن احئرتام ومحايئة حقئوإل اانسئان وحيايتئا  تقييئي  سئنةر كئع صئدِّ ياألساسية يف التلئد. و 
 .(اجلمعية الوطنية  اجمللس املليإىل ىل رةيس اجلمهورية و إ

يسئتعه ، يةف ئات السئيانخمتلئف الحقوإل وحيايت املتخذة من أجع ولتنسيع املتادرات  -٢1
حقوإل املعتقله وحقوإل الالج ه واملشيدين  ن:ساةع ةددة ختعستشارين معنيه عأمه املظامل 

وميافحئة  أفئياد اجلئي ،واألطفئال والنسئاء و  األشئخاع ذوي ااعا ئةوحقوإل كتار السن و  ا ، سي 
الوطنيئة  التشئييعات صئورة منتظمئةبون ن املتخصصو املستشار  التعذي  والفساد. ويستعيض هؤالء

 .اكع منهبشأن  والصيوأ الدولية يف مجي  هذه اجملاالت، وي عون مقرتحات وخطة عمع 
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 حبقوق اإلنسان والتدريب والتعليم إذكاء الوعي  
ودورات تثقيفيئئة تئئوفا تئئدري  مهئئين مئئن أجئئع تواصئئع مجهوريئئة أذربيجئئان تنفيئئذ تئئدابا  -٢٢

ميتئ  أمئئه فئياد ميتئ  املئدعي العئام وأ فئئيادوأ واملشئتغله لملهئن القانونيئة للمئوظفه اميئوميه
 املظامل وموظفي التلدايت.

، نفئئذت  ٢٠16-٢٠14ذربيجئئان للفئئرتة اخلاصئئة أبخطئئة عمئئع حلئئس أورول  ويف إطئئار -٢3
مئئن لالشئئرتاأ مئئ  حلئئس أورول واالحتئئاد األورو . وكئئان اهلئئدي  مشئئيوعه كليئئة الق ئئاء بنجئئا 

يف حئه اكم وحتسه تدري  الق ئاة وزايدة اسئتقاللية احملئاكم؛ األول هو تعزيز كفاءة احملاملشيوع 
الق ئاةية للمحيمئة  جتهئاداتالثاين تطتيع االتفا ية األوروبية مقوإل اانسئان واالتناول املشيوع 

 األوروبية مقوإل اانسان.
مئ   الشئرتاأ،  دمت كليئة الق ئاء وداةئية السئجون، ل٢٠16أكتوبي /ويف تشيين األول -٢4
القواعد النموذجيئة الئدنيا ملعاملئة السئجناء، دورات تدريتية بشأن  ،لصلي  األمحيل نة الدوليةجالل
 ن.و خّباء دولييف هذه الدورات شارأ و 

مشئئئيوع مشئئئرتأ بئئئه حلئئئس أورول ووزارة العئئئدل  أ طلئئئع، ٢٠17ينئئئايي /ويف كئئئانون الثاين -٢5
اخلئئدمات الطتيئئة  نوعيئئةاصئئال  نظئئام السئئجون. واهلئئدي مئئن هئئذا املشئئيوع هئئو التأكئئد مئئن أن 

يف احملئئددة املقدمئة للسئجناء ومئئوظفي السئجون تتماشئى مئئ  املعئايا األوروبيئة وأف ئئع املمارسئات 
العئامله يف  هالطتي املوظفهحتسه  ارسات  مواصلةإىل ا  املشيوع أي  يميمجي  أحناء العامل. وي

 .ياس السجونم املهنية وزايدة اليفاءةالسجون، 
تعئئئئاون أذربيجئئئئان مئئئ  الئئئئّبانمب األورو  للتئئئئدري  يف حئئئال حقئئئئوإل اانسئئئئان  ويف إطئئئار -٢6

 ،٢٠17ةئئاكم ابتداةيئة خمتلفئئة. ويف عئئام يف ق ئاة لل يئئةتدريتت دورات مدرِّ   ئللمهنيئه القئئانونيه، 
مئن أجئع موظفي ةاكم خمتلفئة فاةدة ل تدريتيةدورات يف تنظيم  حلس أورول وكلية الق اءاشرتأ 

 حظئئي التمييئئز( مئئن  14 امئئع يف ةاكمئئة عادلئئة( واملئئادة  6دراسئئة املئئادة ب املتعلقئئة مبنئئاء مهئئاراهت
 االتفا ية األوروبية مقوإل اانسان.

الق ئاةية حمليمئة العئدل األوروبيئة  جتهئاداتدراسئة وتطتيئع اال بشأندورات تدريتية  موتقد   -٢7
 عشاركة خّباء دوليه.ة و مستمي  بصورة
أكثئي يتعلئع وزارة الداخلية بصورة دورية بئيامب وأدلئة تدريتيئة عئن حقئوإل اانسئان. و    وت -٢8
 ألساسية.إلقوإل اانسان واميايت ا داخع الوزارةيف املاةة من التدري  املهين املقدم  8٠من 
املعنيئئة مئئوظفي خمتلئئف اادارات للهجئئية إىل ة وطنيئئالالتئئاب  للئئداةية  تئئدري الميكئئز  ويقئئدم -٢9

وكئئذلك إنسئئانية، الالبشئئأن حقئئوإل املهئئاجيين، وحظئئي التعئئذي  والعنئئف واملعاملئئة  دورات تدريتيئئة
ة وطنيئئالداةية الئئ سئئية يف هئئذا اجملئئال. وخئئالل الفئئرتة املشئئمولة للتقييئئي، نظمئئتساالتئئدابا األ بشئئأن

 دورة تدريتية يف حال حقوإل اانسان. 35ما حموعه أكثي من للهجية 
والنئاخته الئذين يصئوتون  شئتابالتزويئد لا  خاصئا  جلنة االنتخالت امليكزية اهتمامئوتويل  -3٠

ي ئئات للتعئئاون مئئ  اهلتئئنظم و  لملعلومئئات الالزمئئة يف إطئئار بيانحهئئا اخلئئاع للتوعيئئة، للمئئية األوىل
حلقئات دراسئية ودورات تدريتيئة خمتلفئئة  ذات الصئلةملختصئة يف الدولئة ومنظمئات اجملتمئ  املئئدين ا

 لتشجيعهم على املشاركة بنشا  أكّب يف االنتخالت.
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ي ئئات اهل، للتعئئاون مئئ  كئئع سئئنة  وتئئنظم اللجنئئة اميوميئئة لشئئؤون األسئئية واملئئيأة والطفئئع -31
،  اميئوميهوظفهفاةدة املئواملنظمات غا اميومية، محالت للتوعية إلقوإل اانسان ل يوميةام

 ااعالم. طعا يف ذلك يف وساة

 احلقوق املدنية والسياسية  
 عالمحرية الفكر والتعبري وحرية اإل  

سئئيادة القئئانون رسئئاء اا  أساسئئيا  يشئئيع تعزيئئز حييئئة الفيئئي والتعتئئا وحييئئة ااعئئالم شئئيط -3٢
أن تيفئئئئع اجملتمئئئ  املئئئدين يف مجهوريئئئة أذربيجئئئان. وهتئئئدي السياسئئئة ااعالميئئئة للدولئئئة إىل بنئئئاء و 

امع يف حييئة الفيئي والتعتئا وحئع املئواطنه يف امصئول علئى املعلومئات،  بصورة كاملة ومنهجية
 ومها حقان مييسان يف الدستور.

ي ابئئة علئئى وسئئاةط ااعئئالم، ال ارسئئة لدولئئة ل ، ال جيئئوزمئئن الدسئئتور 5٠املئئادة  عوجئئ و  -33
 وساةط ااعالم املطتوعة.ها في عا

 بصئئورةمارسئئة هئئذا امئئع وملوييفئئع الدسئئتور وغئئاه مئئن القئئوانه حييئئة الفيئئي والتعتئئا.  -34
ضئمان حييئة وسئاةط ااعئالم وزايدة مواردهئا املاليئة مئن أجئع فعالة، تتخذ اميومة تدابا خمتلفئة 

، ا  منحهئئا  يوضئئ وأااعئئالم،  طوسئئاةاملفيوضئئة علئئى فئئيا ال ئئياة  خت مئئثال  بطئئيإل منهئئا والتقنيئئة، 
 مساعدة مالية متاشية. هاأو منح ،الدولةمن ها ت ا رتضاليت الديونإلغاء  وأ

، اخلاضئ  لصندوإل الوطين لتنميئة وسئاةط ااعئالمإىل ا ةمالي مساعدةوتقدم اميومة لنتظام  -35
الفيئئئئي  املاليئئئئة عئئئدة أهئئئئداي رةيسئئئئية هئئئي: تعزيئئئئز حييئئئئة. وهلئئئذه املسئئئئاعدة اجلمهوريئئئئة رائسئئئئةاشئئئياي 

للصئئئحفيه،  وسئئئاةط ااعئئئالم، وتعزيئئئز اليفئئئاءة املهنيئئئة يةوالتعتئئئا، وتطئئئويي املعلومئئئات، ودعئئئم اسئئئتقالل
 تطويي وحتسه عملهم.اليامية إىل ّبامب الشاري  و املومتويع ، االجتماعية تهموحتسه محاي

إعالمي. ومن الظواهي اهلامة األخيى  منّب 5 ٠٠٠ن يف أذربيجان أكثي ما  ويوجد حالي -36
 بلغت نستةالزايدة السييعة يف عدد مستخدمي اانرتنت يف التلد، حيث اليت جتدر ااشارة إليها 

 يف املاةة. 78أكثي من ا  املوصوله لانرتنت حالي السيان
لتنظيميئة لنشئا  هئاته القانونيئة واال تصئادية وا سئسوينظم  ئانون ااذاعئة والتلفزيئون األ -37
امئع يف إىل ضئمان ، و للجمي  إىل ضمان حيية ااعالم والفيي والتعتا تسعيانته اللته طساالو 

 أنئئئه ووجئئدوا أورول حلئئئس خئئئّباءن مئئن القئئانون هئئئذا اسئئتعيض و ئئئد. علنيئئئة وحئئيةإجئئياء منا شئئات 
َظي وال. الدولية املعايا م  متوافع يعد  مل لينه أذربيجان، أراضي يف أجنتية إذاعية ةطات بث ُي 
ااعالم احملليئة، ومئن م  وساةط على تطويي للتشجي  هذا ويسمح. الوطنية الرتددات علىا   ين

كمئا هئو و . علئى سئتيع األولويئة مع يف التث على الرتددات الوطنيةا ة احملليةيطات ااذاعمنح احمل
يف أذربيجئئئان علئئئى املوجئئئات  األجنتيئئئة يئئئةااذاع احملطئئئاتامئئئال يف التلئئئدان األوروبيئئئة،  يئئئن بئئئث 

 الساتع.عن طييع اليابع أو أو على شتية اانرتنت،  أوالقصاة، 
لتشئها الئذي بدأتئه اميومئة مئ  جلنئة فينيسئيا. املتعلئع لقانون النو   م مون مشيوع  د و  -38

دراسئئة املمارسئئة  ت واصئئع، ٢٠13اللجنئئة يف عئئام هئئذه إىل االسئئتنتاجات الئئيت توصئئلت إليهئئا ا  واسئئتناد
بشئئأن  ومت ئئاربة خمتلفئئةا  عئئا أن هنئئاأ هنجئئمصئئا  اجملتمئئ ،  تئئوازن، مئئ  مياعئئاة يف هئئذا الصئئددالدوليئئة 

 تطتيع هذا املشيوع.
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ويف إطار املشيوع املشرتأ بئه حلئس أورول واالحتئاد األورو  بشئأن حييئة التعتئا وحييئة  -39
بشئأن  ٢٠16مئايو /أاير 31سئتديية يف لكئو يف مئت ماةئدة مظرِّ وساةط ااعالم يف أذربيجان، ن  

 موضوع التشها.
 عئن حقئئوإل هوسئاةط ااعئالم واملئئدافعل الئيت تسئئمحيف أذربيجئان مجيئئ  الظئيوي  تئوفيوت -4٠

، علئى حنئو  محقئو هم وحئيايهتم وت يَفئع إلييئة.  عمارسئة أنشئطتهم اجملتم  املئدين ياانسان و ثل
ارس عليهم وال   أنواع القم .أي نوع من   
علئئئئى العئئئامله يف وسئئئاةط ااعئئئالم و  ال ئئئئغط علئئئى ارسئئئة  ةالوطنيئئئ اتلتشئئئييعوحتظئئئي ا -41
ملتئئئدأ ا   ارسئئئة العنئئئف ضئئئدهم. ووفقئئئ، كمئئئا حتظئئئي حقئئئوإل اانسئئئانللئئئدفاع عئئئن نظمئئئات احملليئئئة امل

شئتته يف املاألشئخاع املساواة به اجلمي  أمام القانون، فإن املسؤولية اجلناةيئة ال تنطتئع إال علئى 
 ارتياهبم جي ة ةددة، بصيي النظي عن ميكزهم أو نشاطهم.

يف مجي  اجلياةم، عا فيها اجلياةم امليتيتة ضد الصئحفيه واملئدافعه بد ة وجييي التحقيع  -4٢
عئئئئن حقئئئئوإل اانسئئئئان. وتتخئئئئذ السئئئئلطات املختصئئئئة التئئئئدابا الالزمئئئئة ويقئئئئدم اجلنئئئئاة إىل العدالئئئئة 

  .ويعا تون على النحو الواج

 حرية التجمع  
مجهوريئة أذربيجئان  أصئتحتالدسئتور والصئيوأ الدوليئة الئيت  التجم  عوجئ ع حيية يفَ ت   -43
  انون حيية التجم . ت نظ م عوج و  ،فيها طيفا  
ال جيوز فيض  يود على حيية التجم  إال يف امئاالت الئيت يئنن ، القانون عوج  هذاو  -44

مئئن أجئئع امفئئا  علئئى ضئئيورية يف حتمئئ  د قياطئئي القيئئود هئئذه يئئون تعنئئدما عليهئئا القئئانون، و 
داب محايئئئة الصئئئحة العامئئئة واآ وأ، اةمواجلئئئي  ضئئئيالتمنئئئ  االأو األمئئئن القئئئومي أو النظئئئام العئئئام، 

 حقوإل اآخيين وحيايهتم.محاية ، أو العامة
ة مئئئئن القئئئئانون املئئئئذكور، جيئئئئ  إبئئئئالع اهلي ئئئئات احملليئئئئة التابعئئئئة للسئئئئلط 5للمئئئئادة  ووفقئئئئا   -45

تنسئيع املتئادرة  كئي يتسئهل هلئا،  عيان أي مظئاهية وبتو يتهئا ومسئارها ،عن طييع الّبيدالتنفيذية، 
ظئاهية يف بشئأن تنظئيم امل ّب راملئ هئاقيار باملنظمئه  ختارإوعلى هذه اهلي ات واختاذ التدابا الالزمة. 

تيئئون  عنئئدماعلئئى فئئيض  يئئود معينئئة ا  أي ئئثالثئئة أايم عمئئع. وتئئنن التشئئييعات الوطنيئئة غ ئئون 
 ضيورية يف حتم  د قياطي.

 وجدانحرية ال  
تتمت  مجهورية أذربيجان بدرجة عالية من التسامح الئديين. وتئنظم مئؤمتيات واجتماعئات  -46

 دينية.العتقدات املأي متييز  اةم على  فيها وُيظي ،دينيةالواضي  املدولية بشأن 
املتعلقئة قانون اليف التلد ألحيام  وجودةالدينية امل مجموعاتلوخي   التسجيع اليمسي ل -47
 ارس أنشئطتهاالقئانون، ال  يئن للمنظمئات الدينيئة أن متئهذا من  1٢للمادة ا  يية الدين. ووفقإل

 تسجيلها يف السجع العام للمنظمات الدينية.بعد و ا  رمسيإال بعد تسجيلها 
يف ا  دد اجملموعئئئات الدينيئئئة املسئئئجلة رمسيئئئبلئئئ  عئئئ، ٢٠17أكتئئئوبي تشئئئيين األول/ 1يف و  -48
حموعئة  17أخئيى   دايانت حموعئة مئن ٢8و ةمسلمحموعة  755 منها، حموعة 783 التلد

 كييشنا(.  ة، وحموعتان هباةيتان، وحموعة من عقيدةيهوديومثاين حموعات مسيحية، 
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 ةور يئئال الصئئيغتهاليتئئ  الدينيئئة  يف  اللجنئئة اميوميئئة املعنيئئة لملنظمئئات الدينيئئةفحئئن وت -49
، وتيا ئ  أخئيى دينيئة وأي منتجئاتواملقئاالت  واضي السمعية والتصيية وامل املنتجات( و ةليرتونيااو 

  يا تة عليها.امل وسممتخصصة بعد وض   تاجييف م وبيعها ،وتوزيعها ،واستاادها ،إنتاجها
أن بعئد  إال الدينيئة وتوزيعهئا إلييئة نتجئاتوغاها من املالدينية وال  ين استااد اليت   -5٠

 يتئئ فئئيض  يئئود إال علئئى ال. وال ت  يوميئئة املئئذكورة وت ئئ  عليهئئا وسئئم امليا تئئةلجنئئة امتفحصئئها ال
الوطنيئئة  الئيو  فيئار تتنئئاع مئ  متئاديأللتطئيي الئئديين واارهئاب، أو الئيت تئيو  ا داف  عئنالئيت تئ

 .هوالعداء االجتماعينفور وتدعو صياحة إىل ال

 تكوي  اجلمعياتيف ق احل  
معيئات، عئا يف ذلئك األحئزاب تيوين اجلمن الدستور، ليع فيد امع يف  58للمادة  وفقا   -51

  اةمة.أخيى، أو االن مام إىل أي مجعية  اتمنظمأي أو  تالنقالو السياسية، 
حئزاب السياسئية القوانه املتعلقئة لألها عيارية، عا في وانه موهذا امع ميفول عوج   -5٢

 والنقالت واملنظمات غا اميومية.
ااصئئئالحات و ئئئد أدت وتواصئئئع اميومئئئة اختئئئاذ تئئئدابا متسئئئقة لئئئدعم اجملتمئئئ  املئئئدين.  -53

يئئئومي دعم امالئئئاعتمئئئاد وثيقئئئة توجيهيئئئة بشئئئأن عئئئن  ف ئئئال  التشئئئييعية واملؤسسئئئية يف هئئئذا اجملئئئال، 
التاب  للمنظمات غا اميومية  يوميدعم اماملعين لللس اجملللمنظمات غا اميومية، وإنشاء 

 املنظمات غا اميومية.طويي هتي ة الظيوي املواتية لت، إىل اجلمهوريةليائسة 
و ضئ  مئن أجئع نظام معلومئات إليئرتوين  ، وهوالشخصيبالشتاأ االيرتوين بويسمح  -54

مصئئئول علئئئى ، لميئئئةتتئئئادل املعلومئئئات بئئئه املنظمئئئات غئئئا اميوميئئئة والوكئئئاالت اميو السئئئما  ب
ا  هئئئذا النظئئئام أي ئئئ ويقئئئدم .مفيئئئدة وعلئئئى تقئئئاريي، الئئئيت تت ئئئمنها القئئئوانهاملعلومئئئات ذات الصئئئلة 

 خدمات أخيى عّب اانرتنت.
بوصئفها ، فإن املنظمات غا اميومية احملليئة ليسئت ملزمئة للتسئجيع تشييعاتلل ووفقا   -55

 دون تسجيع رمسي. تهاارس أنشطاعتتاريه، ومن م  ينها أن متا  أشخاص
ن التسئجيع اليمسئي علئى أ  انون التسجيع اليمسي وسئجع األشئخاع االعتتئاريهوينن  -56

. و ئئد صئئي  الشئئيكات التابعئئة هلئئا إلزامئئي للنسئئتة للييئئاانت التجاريئئة وفئئيوع الشئئيكات األجنتيئئة أو
 ييه.طو مشيوع  انون بشأن التعثات االجتماعية لتميه اجملتم  املدين من مواصلة ت

ميسئئئوم بشئئئأن تطتيئئئع علئئئى ، و ئئئ  رةئئئيس الدولئئئة ٢٠16أكتئئئوبي /تشئئئيين األول ٢1ويف  -57
 أجنتيئئة جهئئات ماحنئئةماليئئة مئئن  إعئئاانت امصئئول علئئىإجئئياء  مئئا خيئئنواحئئدب فيال الشئئتاأمتئئدأ ب
أراضئئي أذربيجئئان. ويهئئدي هئئذا امليسئئوم إىل دعئئم أنشئئطة اجملتمئئ  املئئدين مئئن خئئالل تتسئئيط علئئى 
ضئئئمان الشئئئفافية مئئئن خئئئالل ، و أجنتيئئئة جهئئئات ماحنئئئةماليئئئة مئئئن  إعئئئاانت امصئئئول علئئئىإجئئئياء 

تطتيئع متئدأ بالشئتاأ  اجلهات اليت أ رسئلت إليهئا. و ئد بئدأة إىل قد مدف  األموال امل اميع علىو 
 .٢٠17ينايي كانون الثاين/  1الواحدب منذ 

نصئئئئه دخلئئئئت تعئئئئديالت علئئئئى لمليسئئئئوم املئئئئذكور أعئئئئاله، أ   عمئئئئال  ، و ٢٠17يف عئئئئام و  -58
 اعئئئئئاانت املاليئئئئئةبا املتعلقئئئئئة بتحصئئئئئيعتفا ئئئئئات ال واعئئئئئد تسئئئئئجيع ابأصئئئئئدرهتما اميومئئئئئة، ومهئئئئئا 

أراضئئي املاليئة علئى عئئاانت ااحئع مئنح  األجنتيئة علئئى احنئةاملهئئات اجل املتعلقئة إلصئولالقواعئد بو
 .بمجهورية أذربيجان
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عناصئئي إجيابيئئة يف إجئئياء امصئئول علئئى حئئع مئئنح  را دإهئئذه التعئئديالت مسحئئت و ئئد  -59
 :املالية، على النحو التايلعاانت اا

  امصئول علئى إىل وزارة املالية مئن أجئع ا  شخصي التوجه املانح علىيتعه مل يعد
 ؛عانةعلى متلقي ااا  . وينطتع هذا التغيا أي تقدمي إعاانت ماليةحع 

 يف اليئوم  وىلالئيت عليهئا أن تتئ (وزارة العئدل  تنسئيعالهي ة  جياء يف حملهاا تنفرِّذ
، عئن طييئع إرسئال ااعانئة املاليئةمصول علئى حئع مئنح املتعلع لجياء اا هنفس

 ة؛عانااتسجيع ، م املالية الواثةع إىل وزارة
   عدد الواثةع اليت يتعئه علئى املئانح تقئد ها للحصئول علئى عقدار النصف ا فرِّ خ

 واثةع معينة؛ شي  التصديع علىلغي ، وأ  ااعانة وتسجيعمالية إعانة  تقدمي حع
  املهلئئة الزمنيئئة احملئئددة للنظئئي يف الواثةئئع الئئيت جيئئ  علئئى  عقئئدار النصئئفخ فرِّ ئئت

 منح ااعاانت املالية. املانح تقد ها للحصول على حع 
وال ُيئئع لئئوزارة العئئدل وال ألي سئئلطة أخئئيى التئئدخع يف الشئئؤون الداخليئئة للمنظمئئات  -6٠

نظئي الئيت ت ،احملئاكمأمئام وأع ئاةها  مئا نظمئةمى املنازعات اليت  د تنشأ بئه سو  غا اميومية. وت  
 الشياوى املقدمة من أع اء املنظمة املعنيه.يف 
، أنش  ٢٠18-٢٠16فتحة للفرتة نحيومة ممن أجع خطة العمع الوطنية  ويف إطار -61

عشئئي هي ئئات حيوميئئة تشئئارأ فيئئه . و ٢٠16ام يف عئئ منئئّب للحئئوار بئئه اميومئئة واجملتمئئ  املئئدين
 عنية.مجي  املنظمات غا اميومية املو خدمات اليةيس(، ها في  عا
يف أذربيجئئئئان، منهئئئئا ا  منظمئئئئة غئئئئا حيوميئئئئة مسئئئئجلة حاليئئئئ 3 ٢٠٠وهنئئئاأ أكثئئئئي مئئئئن  -6٢
ل ، مئئو  ٢٠17منظمئئة غئئا حيوميئئة مييسئئة للئئدفاع عئئن حقئئوإل اانسئئان. ويف عئئام  5٠٠ حنئئو

ا  مشئيوع 484اجلمهوريئة  التئاب  ليائسئة للمنظمئات غئا اميوميئة يئوميدعم املئاملعين لاجمللس 
مثانيئئئة  يتتطمئئئاانت. ويئئ 3 ٠49 9٠٠ عتلئئ  إمجئئئايل  ئئدره ملنظمئئئات غئئا اميوميئئئةمئئن مشئئاري  ا

 إلقوإل اانسان واميايت األساسية.ا  متاشي ا  من هذه املشاري  ارتتاطا  مشيوع وتسعون

 ويتاحلق يف التص  
املشئئاركة ت يفئئع علئئى حنئئو  م االنتخئئالت واالسئئتفتاءات الئئيت جتئئيي يف أذربيجئئان،  أثنئئاء -63

واةتالفئئئات األحئئئزاب  ،األحئئئزاب السياسئئئية -مثلئئئي خمتلئئئف املصئئئا  السياسئئئية ملامئئئية والطوعيئئئة 
 ما.يف استفتاء معينة مصا   حموعات الدفاع عنو  ،السياسية

و يئئئن أن ميا تئئة االنتخئئالت. عمليئئة مجهوريئئة أذربيجئئئان  ويئئنظم  ئئانون االنتخئئالت يف -64
أحئئئد امليشئئئحه مئئئن أو بنئئئاء علئئئى متئئئادرة  ،ميا ئئئ ، مئئئن تلقئئئاء نفسئئئهيتئئئوىل ميا تئئئة االنتخئئئالت 

للئئدفاع حموعئئة أو اةئئتالي مئئن األحئئزاب السياسئئية، أو ، ةسياسئئيالب احئئز أحئئد األأو ، املسئئجله
 شطة يف حال االنتخالت.حيومية انأو منظمة غا ، يف استفتاءمعينة مصا   عن
يف مجهورية أذربيجئان العديئد مئن املئيا ته احملليئه والئدوليه، يت جتيي االنتخالت ال يتاب و  -65

 ٢٠14 االنتخئئئئالت التلديئئئئة لعئئئئام  بئئئئ وتغطيهئئئئا وسئئئئاةط ااعئئئئالم احملليئئئئة واألجنتيئئئئة للتفصئئئئيع. و 
مئيا ته  5٠3 ما عدده ٢٠15اجمللس امللي لعام  ب  انتخالت ؛ و ةليا   ميا تا   5٠ 551 عدده ما

 ٢٠16التصئئئئويت الشئئئئع  لعئئئئام  بئئئئ  ؛ و ةليئئئئا   ميا تئئئئا   65 818ومنظمئئئئة دوليئئئئة  4٠ مئئئئندوليئئئئه 
 .ةليا   ميا تا   53 531ومنظمة دولية  18 من دوليا   ميا تا   117 االستفتاء( 
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بعئد انتهئاء  استطالع للئيأي كان هناأ،  بشأن تعديع الدستور ٢٠16ويف استفتاء عام  -66
 الشئئيكة األمييييئئةاثنتئئان منهئئا مئئ  منظمئئات دوليئئة كئئّبى  تعمئئع أجيتئئه أربئئ  منظمئئات، اال ئئرتاع 

AJF&Associates Inc ،لدراسات االجتماعيةل واملعهد الفينسي Opinion Way.) 
 رتنئتاسئتطاع مسئتخدمو اان رتاع، من مياكز اال ميكز 1 ٠٠٠وبف ع كاماات مثتتة يف  -67

العمليئئئئئة  أن ييصئئئئئدوا لسئئئئئتميارلجنئئئئئة االنتخئئئئئالت امليكزيئئئئئة شئئئئئتيية لصئئئئئفحة الالإىل دخلئئئئئوا  الئئئئئذين
 وإعداد الّبوتوكوالت اليمسية لنتاةب االنتخالت.، ، وفيز األصوات، ووض  النتاةباالنتخابية

 إصالح النظام القضائي  
وحتسئه أداء احملئاكم  ،السلطة الق اةية يةضمان استقاللمن أجع التدابا املتخذة أدت  -68
احمليمئئئة ب املسئئئمى علومئئئاتاملدة ونظئئئام يئئئوح شئئئتييةوإنشئئئاء بوابئئئة  ،األساسئئئية الق ئئئاةيةياكئئع واهل
 املقدمئة إجئياء املسئاعدة القانونيئة كتا يف  نحتس  إىل خدمات على اانرتنت   حةوإ ليرتونيةب،اا

 السما  عيا تة أف ع لتنفيذ القيارات الق اةية.كفالة الشفافية واليفاءة و وإىل  للمواطنه، 
، أصئئئتح إميئئئان املئئئواطنه ٢٠14فّبايي /شئئئتا  13اليائسئئئي الصئئئادر يف قئئئيار لل ووفقئئئا   -69
 وضئئ مشئئيوع مشئئرتأ مئئ  التنئئك الئئدويل بشئئأن  ويف إطئئارعئئّب اانرتنئئت.  اللجئئوء إىل العدالئئةاآن 

ئئئئدرِّثتية حديثئئئئة، وهياكئئئئع أساسئئئئية   ئئئئاة متطئئئئورة يف حئئئئال العدالئئئئةخئئئدمات  شئئئئتيية التوابئئئئة ال ح 
 ب.ليرتونية سم باحمليمة اا وأ ضيف فيها( www.courts.gov.azالوحيدة لنظام العدالة  

 ٢٠16مئئارس آذار/ 16يف أ  ئئي ت الصئئغاة واملتوسئئطة الئئيت  شئئيكاتلاخطئئة دعئئم يمئئي وت -7٠
صئئئياغة ب مقرتنئئئة تيئئئونوسئئئاطة يف أ ئئئيب و ئئئت  يئئئن، للعمليئئئة إرسئئئاء ىل إرائسئئئي   ئئئيارعوجئئئ  

 إنشاء حلس للوساطة وتسوية املساةع التنظيمية األخيى.ذي الصلة، و األساس التشييعي 
بشئأن ويف هذا السياإل، وبعد دراسة التجارب الدولية يف هذا اجملال، صيغت مقرتحئات  -71

األورو   مئ  حلئس أورول واالحتئاداتفئاإل بئيم مناذ  الوساطة اليت  ين اعتمادها يف أذربيجئان. وأ  
 تنفيذ مشاري  مشرتكة يف هذا اجملال.ل

للتعئئاون مئئئ  التنئئئك الئئئدويل، الئئئذي ي نجئئئز ، ةيالق ئئئااجلهئئاز حتئئئديث  ويف إطئئار مشئئئيوع -7٢
 ذات وظئئاةفةئئاكم جديئئدة وف تحئئت ةئئاكم مئئزودة ععئئدات حاسئئوبية حديثئئة. بئئدأت يف العمئئع 

 انر ئئانوي ، وةيمئئة حئئيايسئئامال حئئيةيمئئة شييينسئئك، و و  تئئا سابونتشينسئئك: ةيمهئئيخاصئئة 
 تلئئة.كو  ،إميشئئليو غئئول، و ادالي، وكئأوغئئوز، و جا، دانئئك  قاطعئئات يفاملعئئن ةئاكم  ، ف ئئال  يف العاصئمة
 مثاين ةاكم حديثة. بناءا  وجييي حالي

لئئئس أورول( التابعئئئة جملخئئئّباء مئئئن اللجنئئئة األوروبيئئئة املعنيئئئة بيفئئئاءة الق ئئئاء  و ئئئد رحئئئ   -73
 وهتي ئة هياكئع أساسئية، ةيالق ئااجلهئاز فعاليئة إصئال  بللعمع الذي أجنزته اميومة، وال سيما 

عئئن اسئئتخدام أدوات تينولوجيئئا املعلومئئات امديثئئة وغاهئئا مئئن    ئئاةية فييئئدة مئئن نوعهئئا، ف ئئال  
 .دوات اجلديدةاأل
حلئئئس   ئئئدمكييسئئئتالب،   يئئئزانمسئئئابقة بمويف إطئئئار ، ٢٠17أكتئئئوبي /ويف تشئئئيين األول -74

 ااصال  ااداريب. تدبا -املعنون بحتسه أداء احملاكم  امشيوعهميافأة على ذربيجان ألأورول 
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 سني ظروف االحتجازحت  
 حتسئئه األنشئئطة التشئئغيليةبشئئأن  علئئى  ئئيار، و ئئ  رةئئيس اجلمهوريئئة ٢٠17فّبايي / يف شئئتا -75
 التديلئئة وغاهئئا عقئئولتاسئئتخدام ال وزايدة عقئئولتقطئئاع السئئجون وإضئئفاء الطئئاب  اانسئئاين علئئى الل

 الشخن املعين عن اجملتم .عزل ال ت اليت من التدابا القسيية
 قطئئاع السئئجون، وجتديئئد اهلياكئئع األساسئئية،ل األنشئئطة التشئئغيلية علئئى حتئئديث قئئيارويئئنن ال -76

 توفا، و هنيةعاملة م وة شييع ، وتوزايدة ورشات العمع، ظيوي احتجاز السجناءوتعزيز ميا تة 
سئاد وغئاه للف الظئيوي املناسئتةمحاية مؤسسية مأمونة، وزايدة الشفافية، ومن  اماالت اليت هتي  

 من الظواهي السلتية.
اجملتمئئئ ، عئئئن عئئئزل  العقئئئولت الئئئيت لئئئيس فيهئئئاتنفيئئئذ ل اليصئئئد الفعئئئالمئئئن أجئئئع تنظئئئيم و  -77

معنيئة لافئيا  حتئت إنشئاء داةئية  ذكور علئىيئنن القئيار املئوحتسه كفاءة اادارة يف هئذا اجملئال، 
رةئئيس اجلمهوريئئة اميومئئة بوضئئ   اةمئئة  كلئئفوزارة العئئدل. ولاضئئافة إىل ذلئئك،  لئئ امليا تئئة و بعئئة

 .هااملدانه ووصف  واعد استخدام بشأن األشخاعأبجهزة امليا تة االيرتونية املستخدمة 
 ئئانون العقئئولت. وأدخئئع  لتعئئديعون مئئد  ئئان، اعت  ٢٠17أكتئئوبي /تشئئيين األول ٢٠ويف  -78
، جي ئئئئئة 15 نئئئئزع الصئئئئئفة اجلناةيئئئئة عئئئئن يشئئئئمع، عئئئئئا علئئئئئى  ئئئئانون العقئئئئولت تعئئئئديع 3٠٠حنئئئئو 
للجئئاين جي ئئة، وإلغئئاء املسئئؤولية اجلناةيئئة  158 فيمئئا خيئئنامييئئة  لسئئل بديلئئة  عقئئولت ووضئئ 
 .عن جي ته ال ير الناجم أن جيّب  ال حية و  شييطة أن يتصا  م جي ة،  ٢٢ خين فيما
السئنوات خئالل علئى نطئاإل واسئ  يف أذربيجئان. و العفو اخلاع والعفو العئام ستخدم ي  و  -79

ويف الو ئئئت  ا .شخصئئئ 1 378 صئئئا عفئئئو لأوامئئئي للتسئئئعة علئئئى اخلمئئئس املاضئئئية، و ئئئ  الئئئيةيس 
 شخن. ٢1 ٠٠٠ صا ين للعفو لأمي نفسه، وافع الّبملان على 

للنسئاء واألحئدايف يف لكئو،  خمصئن سجن منهاجديدة، سجون  ةتتشييد س وي واَصع -8٠
 اندجا والنييان وكورداما.كيف مدن   سجونأومتاكي، و  بلدةوسجن يف 

وتعلع اميومة أمهية خاصة علئى التعئاون مئ  املنظمئات الدوليئة يف حئال السئجون. ويف  -81
،  ام وفد من اللجنة الفيعية ملن  التعذي  وغاه مئن ٢٠15أبييع /نيسان ٢4إىل  16الفرتة من 

أذربيجئئئئان وزار مياكئئئئز إىل ضئئئئيوب املعاملئئئئة أو العقوبئئئئة القاسئئئئية أو الالإنسئئئئانية أو املهينئئئئة بئئئئزايرة 
والسئئئجون، ومستشئئئفيات األمئئئياض النفسئئئية،  السئئئابع للمحاكمئئئة، ومياكئئئز االحتجئئئاز ،الشئئئيطة

 ومؤسسات اليعاية االجتماعية.
مئ   ٢٠٠٠تفئاإل املو ئ  يف عئام لال إل مئن أجئع متديئد جديئدالنظي يف اتفئا وجييي حاليا   -8٢
أمئاكن  أبن يزوروا دون أي  يوديسمح ملمثلي اللجنة وهو اتفاإل لصلي  األمحي، الدولية لجنة الل

 اميية يف أذربيجان. سل 
يحتسئئه اليعايئئئة الطتيئئة للمحتجئئئزين.  مئئن أجئئئعالعمئئئع  وي واَصئئع -83 معئئئدات طتيئئئة  تواشئئرت 

وأ دخلئت طيإل تشخين جديدة. وجييي تتادل بياانت اخلّبة مئ  بلئدان أخئيى، أ درجت حديثة و 
اللجنئة الدوليئة اليت ت طل  هبا نشطة ويف إطار األ. وظفه الطتيهتنظيم خدمة امل حتسينات على

يف  تدريتيئة ت قئد م دورات، للمحتجزين توفا الدعم النفسي واالجتماعيللصلي  األمحي من أجع 
 العامله يف إدارة السجون. لألطتاء النفسيهاميية  سل أماكن 
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وتستخدم سجون التلد مجيئ  الوسئاةع امديثئة لليشئف عئن السئع وتشخيصئه  عئا يف ذلئك  -84
منظمئة الصئحة العامليئة. و ئد اسئتخدم االختتئار السئيي  اجلديئد  أ يهتئا يتالتشخين اجلزي ي والوراثي( الئ

د يقئئة( يف السئئجون  1٠٠ صئئا  جئئد تشئئخين د يئئع يف و ئئت الئئذي يسئئمح ب لليشئئف عئئن السئئع
 ا ،. وعلئى مئدى عشئيين عامئعلئى الصئعيد العئاملياألذربيجانية. وكان هذا أول استخدام هلذا االختتئار 

يف السئئجون، واخنفئئا عئئدد الوفيئئات النامجئئة عئئن السئئع اخنفئئاض يف حئئاالت ااصئئابة للسئئع  س ئئجع
يف  طئئاع السئئجون، منشئئأ لتئئدري  دويل لميكئئز افت ئئتح يف التلئئد ، ٢٠14. ويف عئئام 1٠٠ عامئئع  ئئدرهع

 ، وهو امليكز الوحيد من هذا النوع يف العامل.منظمة الصحة العامليةللتعاون م  
التعئئئئذي  وغئئئئاه مئئئئن ضئئئئيوب املعاملئئئئة للّبوتوكئئئئول االختيئئئئاري التفا يئئئئة مناه ئئئئة  ووفقئئئئا   -85
قئئئوإل اانسئئئان  أمئئئه املظئئئامل( يف ممفئئئوض  ع ئئئهرِّ العقوبئئئة القاسئئئية أو الالإنسئئئانية أو املهينئئئة،  أو

 وطين يف ميت  أمه املظامل.و اةي  فييعا  أي  يوجدمجهورية أذربيجان كآلية و اةية وطنية. و 
 إشئعار مسئتع  أي و ئت ودون  يئود ودونالئوطين يفالو ئاةي جيوز ألمه املظامل والفييع و  -86

االحتجئئئاز السئئئابع الشئئئيطة وأمئئئاكن االحتجئئئاز الو ئئئاةي ومياكئئئز  ميافئئئعالقيئئئام بئئئزايرة أو ميا تئئئة يف 
  يئئنهمأشئئخاع ال  فيهئئااألمئئاكن الئئيت و ، مستشئئفيات األمئئياض النفسئئيةوالسئئجون و للمحاكمئئة 

 م.مغادرهتا عحا إرادهت
جلنئئئة الشئئئؤون العامئئئة التابعئئئة لئئئوزارة العئئئدل، الئئئيت تتئئئألف مئئئن  لئئئدىويف الو ئئئت نفسئئئه،  -87

امع مدافعه معيوفه عن حقوإل اانسان و ثلي منظمات غا حيومية معنية إلقوإل اانسان، 
ظئئئيوي  معاينئئئة، و انفئئئياداملئئئدانه علئئئى  األشئئئخاع مقابلئئئةو ىل السئئئجون، إدون  يئئئود يف الئئئدخول 

خمتلئف  دون أي  يئود إىلزايرة  66٠شئاةها أكثئي مئن اللجنئة منئذ إنأجيت هذه االحتجاز. و د 
 السجون يف التلد.

لقواعئئئد األمئئم املتحئئئدة ملعاملئئة السئئئجينات والتئئدابا غئئئا االحتجازيئئة للمجيمئئئات  ووفقئئا   -88
ئئ املخصصئئة للمئئيأة  اتااصئئالحي مئئوظفيم املسئئاواة بئئه اجلنسئئه، كمئئا أن رتَ   واعئئد لنيئئوأ(، حت 

 نساء.المن هم  االحتجاز السابع للمحاكمةاكز مي يف  هبا اصةاخل يافعاملو 
لفحئئن طئئ   عن، خي ئئاالحتجئئاز السئئابع للمحاكمئئةمياكئئز السئئجينات إىل وعنئئد دخئئول  -89

ظئئي ليشئئف عئئن أي أمئئياض معديئئة. وُي  امئئن اليعايئئة الصئئحية األوليئئة و  نشئئامع لتحديئئد احتياجئئاهت
االحتجئئاز النسئئاةية ومياكئئز  صئئالحياتوضئئ  امئئيأة حامئئع أو ميضئئعة يف خليئئة شديتيئئة. وتشئئمع اا

 تغذيئةالؤالء األطفئال تئوف ي هلئفال دون سن الثالثة. و األطع فيها د ألطفال يو لا  دور  السابع للمحاكمة
معلومئات عئن الو ايئة مئن األمئياض،  يناتتلقى السئجتالدولة. و  نفقةيف ظيوي جيدة على  والعناية

مياض اليت تنتقع عن طييع االتصئال اجلنسئي. عا يف ذلك فاوس نقن املناعة التشيية وغاه من األ
 االحتجاز السابع للمحاكمة.ومياكز صالحيات النساةية يف اا طتيتات نفسياتوتعمع 

 مكافحة الفساد  
، خطئئة العمئئع ٢٠16أبييع /نيسئئان ٢7املئئؤرخ  ميسئئومهعوجئئ  ، رةئئيس اجلمهوريئئة أ ئئي -9٠

حتسئئئئه  وتيمئئئئي هئئئئذه اخلطئئئئة إىل .٢٠18-٢٠16فتحئئئئة للفئئئئرتة نحيومئئئئة ممئئئئن أجئئئئع الوطنيئئئئة 
الفسئاد، والتخفيئف مئن بشئأن ميافحئة  مقرتحئات وإعئدادالتشييعات املتعلقئة عيافحئة الفسئاد، 

وعئئي املئئواطنه  إذكئئاءاجلئئياةم، و  ونئئزع الصئئفة اجلناةيئئة عئئن هئئذهاملسئئؤولية عئئن اجلئئياةم اال تصئئادية، 
تعزيئئئز نشئئئا  ليرتونيئئئة، و ااحتسئئئه اخلئئئدمات مئئئن أجئئئع يافحئئئة الفسئئئاد، وتنفيئئئذ تئئئدابا شئئئأن مب

 .اجلمهور اجملتم  املدين ومشاركة عامة
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ول مان شفافية هياكع الدولة، من ال يوري تشجي  املواطنه على املشاركة متاشية يف  -91
أنشئئئطة هي ئئئات السئئئلطة  ميا تئئئةاجملتمئئئ   وامئئئيع علئئئى أن ييئئئون إميئئئانإدارة الشئئئؤون العامئئئة، 

 مئئد  ئانون بشئئأن مشئاركة عامئئةاعت   عئئع مئ  اجملتمئئ . وهلئذا الغئيضلتفاهتي ئئة جئو لامليكزيئة واحملليئة، و 
 .٢٠13نوفمّب /تشيين الثاين ٢٢يف اجلمهور 

 التماسئئئئئئاهتمأو  مئئئئئئن أجئئئئئئع توجيئئئئئئه مقرتحئئئئئئاهتملمئئئئئئواطنه وتشئئئئئئيع ااميانيئئئئئئة املتاحئئئئئئة ل -9٢
 ئد و يف  ارسة حقئوإل اانسئان والئدفاع عنهئا. ا  أساسيا  عنصي  اهلي ات اميوميةإىل اهم شياو  أو
 من أجع توجيه انتتاه ٢٠15نوفمّب /تشيين الثاين 1٢املواطنه يف  املتعلع بطعونقانون المد اعت  

 خمتلف انتهاكات حقوإل اانسان.إىل السلطات احمللية وامليكزية 
لتوابئئئئة الئئئئذي يقئئئئي الالةحئئئئة التنظيميئئئئة ل ٢٠13فّبايي شئئئئتا / 5املئئئئؤرخ  للميسئئئئوم وفقئئئئا  و  -93

أ ضئئيفت إدارات اخلئئدمات االيرتونيئئة،  نطئئاإل  يتئئدابا لتوسئئ ن علئئىيئئنااليرتونيئئة للحيومئئة و 
الوصئئئئول إىل اخلئئئئدمات مئئئئن لسئئئئيان امين تيئئئئ يئئئئيب لااليرتونيئئئئةيومئئئئة امبوابئئئئة بإىل  حيوميئئئئة

 تدأ بالشتاأ الواحدب.ملا  وفقااليرتونية 
داخئع طعئن لل جلئانبشئأن إنشئاء  ٢٠16فّبايي شئتا / 3املؤرخ للميسوم اليائسي  ووفقا   -94

معاجلئئة  عنئدجلئان الطعئن ل ئئمان الشئفافية واملوضئوعية  أ نشئ تاهلي ئات التنفيذيئة امليكزيئة واحملليئئة، 
 أنشطة ا تصادية.ارسون الشياوى املقدمة من األشخاع الطتيعيه واالعتتاريه الذين  

سئئئتخدام أسئئئالي  متتيئئئية، لملئئئواطنه إىل اومئئئن أجئئئع حتسئئئه كفئئئاءة اخلئئئدمات املقدمئئئة  -95
اجلمهوريئئة  خدمئئة  سئئةواصئئع الوكالئئة العامئئة خلئئدمات املئئواطنه واالبتيئئار االجتمئئاعي التابعئئة ليائت

 .اليت تقدمها عدد اخلدماتزايدة آسان( تطويي شتية مياكزها، و 
لعشئئئئي خدمئئئئة  ٢5٠ مئئئئا يزيئئئئد علئئئئىويف الو ئئئئت اماضئئئئي، تقئئئئدم مياكئئئئز خدمئئئئة آسئئئئان  -96

، خدمئئة آسئئان ئئد نظئئيت اخلاصئئة. و  سسئئاتؤ عئئدد مئئن امل إىل جنئئ  مئئ ا  جنتئئمؤسسئئات عامئئة، 
 مليون طل . 17أكثي من  يفمنذ إنشاةها، 

 دمات العامئةتقدم بعئا اخلئ كما أهنا.  قاطعاتمياكز يف املا  وأنشأت خدمة آسان أي  -97
 .تنقلةاملدمة آسان خاصة خلمن خالل ميكتات حهزة ععدات قاطعات يف امل
علئئئئى  سئئئئانآبراديئئئئو وهئئئئو  ابتيئئئئاراي  ا  مشئئئئيوعهئئئئذه اخلدمئئئئة ، أطلقئئئئت ٢٠15ويف عئئئئام  -98
 اجلمهور على أوس  نطاإل  ين من خالل ااذاعة. عالمب، ا FM 100 موجة
 .جاةزة األمم املتحدة للخدمة العامة اخلدمةتلقت  ا ،أي  ٢٠15ويف عام  -99

ألجانئ  وعئد ي اجلنسئية الئياغته صئا  اوبغية تتسيط إجياءات امصئول علئى ششئاة ل -1٠٠
 .٢٠16سانب يف عام آبوابة بششاة دمة يف زايرة أذربيجان، أنشأت اخل

 املتسئئئئط للشئئئئيكات العاةليئئئئة مئئئئن أجئئئئع دعمالئئئئأنشئئئئ ت مياكئئئئز  ا ،أي ئئئئ ٢٠16ويف عئئئئام  -1٠1
اال تصئئادية للتلئئد، و  يف التنميئئة االجتماعيئئةا  مسئئاعدة املئئواطنه علئئى املشئئاركة بصئئورة أكثئئي نشئئاط

وتيسئا إنشئاء شئيكات  السئيان،الصئغاة واملتوسئطة، وزايدة معئدل عمالئة إنشاء الشئيكات ودعم 
 عاةلية تنافسية.
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 ابلبشر تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار
. ٢٠18-٢٠14واصئئئع تنفيئئئذ خطئئئة العمئئئع الوطنيئئئة مليافحئئئة االجتئئئار للتشئئئي للفئئئرتة ي   -1٠٢

اميومئة  عئد لتالتاب  جمللس أورول،  للتشي ياعاة توصيات فييع اخلّباء املعين عيافحة االجتارعو 
 ياريهئا ، عوجئ  اميومئة عئن ذلئك، أ ئيت ف ئال  إجياءات إعئادة ضئحااي االجتئار إىل أوطئاهنم. و 

 األطفئال ضئحااي االجتئار إعئادة شهيئع يانمب، بئ٢٠14أبييع /نيسئان ٢٢فّبايي و/شتا  6املؤرخه 
 لألشئئئخاع االجتماعيئئئة الئئئيت توفيهئئئا الدولئئئة حئئئاان  و اةمئئئة اخلئئئدمات هم يف اجملتمئئئ ، وإعئئئادة إدمئئئاج

 .الذين يعانون من صعولت  األسي(

، ٢٠15أكتئئئوبي تشئئئيين األول/ 14وحزييان/يونيئئئه  ٢اميومئئئة املئئئؤرخه  يلقئئئيار ا  وفقئئئو  -1٠3
 والنفقات املتعلقئة بئدف شفافية اادارة بشأن حيام جديدة أبيمع عدد من القواعد واللواةح است  

مشئئاركة املنظمئئئات غئئا اميوميئئة يف أنشئئئطة  وبشئئأن ئئحااي االجتئئار لألشئئئخاع، املسئئاعدات ل
 املؤسسات املتخصصة يف مساعدة ضحااي االجتار.

ا  شخصئئ 133، اسئئتفاد ٢٠17واألشئئهي التسئئعة األوىل مئئن عئئام  ٢٠16وخئئالل عئئام  -1٠4
ةف أو وظئئاعلئئى مئئنهم  43 حصئئعمئئن ضئئحااي االجتئئار مئئن بئئيانمب إعئئادة اادمئئا  يف اجملتمئئ . و 

. وشئئئارأ يف بئئئيامب نقديئئئة. وتلقئئئى ماةئئئة وثالثئئئون ضئئئحية اسئئئتحقا ات تدريتيئئئةأحيلئئئوا إىل دورات 
يف  طفئال   31املالجئ    تهماست اف من األطفال الذينا  صغا  تعليمية خمتلفة تسعة وأربعون طفال  

 (.٢٠17يف األشهي التسعة األوىل من عام  طفال   18و ٢٠16عام 
املالجئ   تهماست ئاف الئذين من األطفئالا  صغا  طفال   117ات، شارأ ةيلإلحصاا  ووفق -1٠5

املدرسئة إطئار شئارأ يف بئيامب تعليميئة خئار  و  ئحااي االجتئار يف بئيامب تعليميئة خمتلفئة. اخلاصة ب
، لييئفعبف ع صندوإل حيدر  ،منهم طفال   31 وبيامب التفيا املنطقي وبيامب امماية الصحية

  .مجعية أذربيجان لألطفال آخي منهم، بف ع طفال   35و
 يعايئئةلؤسسئئة العامئئة ليف امل للتشئئي، ضئئحااي االجتئئاردعئئم ،  ئئدم ميكئئز ٢٠16ويف عئئام  -1٠6

املسئئئاعدة االجتماعيئئئة والقانونيئئئة والطتيئئئة  ،االجتماعيئئئة التابعئئئة لئئئوزارة العمئئئع واليعايئئئة االجتماعيئئئة
 من ضحااي االجتار للتشي.ا  شخص 93والنفسية إىل 

ا  مئئئن هئئئذه الف ئئئة أنواعئئئا  شخصئئئ 6٠، تلقئئئى ٢٠17شئئئهي السئئئتة األوىل مئئئن عئئئام ويف األ -1٠7
 .للتشي  حااي االجتارل خمتلفة من املساعدة وأحيلوا إىل ميكز تقدمي املساعدة

 15. وتلقئئئى ماحتياجئئئاهت حسئئئ أنئئئواع عديئئئدة مئئئن املسئئئاعدة  موعيضئئئت علئئئى بع ئئئه -1٠8
اليعايئئة ا  شخصئئ 1٢املسئئاعدة النفسئئية، وتلقئئى ا  شخصئئ ٢٠املسئئاعدة القانونيئئة، وتلقئئى ا  شخصئئ

ئئئئيعاالطتيئئئئة. وعسئئئئاعدة داةئئئئية التوظيئئئئف العامئئئئة التابعئئئئة لئئئئوزارة العمئئئئع وال ذت يئئئئة االجتماعيئئئئة، اخت 
 لثمانية أشخاع وأحيع شخصان إىل التدري  املهين. عمعخطوات اجياد 

لتئدابا دولية أخيى لومنظمات ومنظمة األمن والتعاون يف أورول حلس أورول  رح و د  -1٠9
 .هذه الظاهيةبشأن الوعي  وإذكاءاملتخذة ملن  االجتار للتشي والعمع اجلّبي، ومحاية ال حااي 
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 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية  
 التنمية االاتصادية والسياسة االجتماعية  

اال تصئادية و لتنميئة االجتماعيئة مئن اتتمثع إحدى املهام ذات األولوية يف امليحلة امالية  -11٠
 املقاطعات.تنمية تسيي  ألذربيجان يف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة ال تصاد التلد و 

مجهوريئئة  قاطعئئاتجيئئيي تنفيئئذ الئئّبانمب الئئوطين للتنميئئة االجتماعيئئة واال تصئئادية يف م وحاليئئا   -111
 .٢٠٢٠-٢٠15صناعية للفرتة مد بيانمب وطين للتنمية ال، واعت  ٢٠18-٢٠14أذربيجان للفرتة 

لتنميئئة املسئئتدامة عوجئئ  ميسئئوم صئئادر عئئن رةئئيس بشئئأن ا للتنسئئيع أنشئئ  حلئئس وطئئينو  -11٢
، الئيت ذات الصئلة. وتغطئي خئياةط الطييئع ٢٠16أكتئوبي /تشئيين األول 6 يفمجهورية أذربيجان 

 تصاد اال من  طاعاتا  رةيسيا   طاع 11، ٢٠16مارس آذار/ 16عوج   يار رائسي يف  أ  يت
 رؤية طويلة األجعو ، ٢٠٢٠-٢٠16وخطة عمع للفرتة ، وتشمع اسرتاتيجية للتنمية اال تصادية

 الالحقة.للسنوات ا  اسرتاتيجيا  ومنظور  ،٢٠٢5لعام 
صئئناعية مئئا خيئئن إنشئئاء حمعئئات أحئئيز تقئئدم كتئئا في، الفئئرتة املشئئمولة للتقييئئيوخئئالل  -113

، اليت معاتهذه اجمل وتؤديحمعات صناعية.  مثانيةت أنش حيث وتينولوجية ومناطع صناعية، 
تنافسئئية، دورا  رةيسئئيا  يف ضئئمان التنميئئة ظئئى هبياكئئع أساسئئية منتجئئة و تسئئتويف املعئئايا امديثئئة وحت

 طاعئئات  إجيئئادوالتينولوجيئئا املتقدمئئة، و بتياريئئة  ارسئئات اادارة اال را ، وإدةاال تصئئادية املتوازنئئ
 اةف.منتجة جديدة، وتوفا الوظ

مئن أصئحاب شئخن  34 ٠٠٠السنوات األرب  عشية األخاة، استفاد حوايل  وخالل -114
يف املاةئة  76 وخ صصئت تزيد  يمتها على ملياري مئاانت:، تف يليةبشيو  املشاري  من  يوض 

مسئئاعدة ومئئن أجئئع . وضئئواحيها لكئئو ملدينئئة يف املاةئئة ٢4و للمقاطعئئاتمئئن القئئيوض املمنوحئئة 
يف للمقاطعئات، الوا عئة  يئةمناةياكئز اااملألعمال يف لحاضنات  أنش تأصحاب املشاري  اجلدد، 

 خامشاز وإيفالخ. يتنيمد
يف املاةئئئئة يف السئئئئنوات اخلمئئئئس األخئئئئاة،  8.9النئئئئاتب احمللئئئئي اامجئئئئايل بنسئئئئتة  و ئئئئد زاد  -115
مليئئون وظيفئئة خئئالل  1.68مئئا حموعئئه و فرِّئئي . و ٢٠16مليئئار مئئاانت يف عئئام  6٠.4بلئئ   حيئئث

يف األشئئئئئهي التسئئئئئعة األوىل مئئئئئن و . ةداةمئئئئئوظيفئئئئئة مليئئئئئون  1.٢6، منهئئئئئا ٢٠16-٢٠٠3فئئئئئرتة ال
 ة.داةموظيفة  171 ٠٠٠ منهاجديدة،  وظيفة ٢٢6 ٠٠٠و فرِّيت ، ٢٠17 عام

لسئئئيان: ل يعيشئئئاملسئئئتوى امليف زايدة  لئئئيت نئ فرِّئئئذتوسئئئامهت ااصئئئالحات اال تصئئئادية ا -116
 45.4إىل ليصئئئع  ٢٠16و ٢٠1٢يف املاةئئة بئئئه عئئامي  ٢1.1زاد الئئئدخع امقيقئئي بنسئئئتة  فقئئد

 مليار ماانت. 
الئذي أ جئيي وفقئا  و لنشئا  اال تصئادي للسئيان ل للعينة املتعلع ااحصاةي سحلمووفقا  ل -117

 ٢٠1٢يف املاةئئة بئئه عئئامي  6.9منئئت القئئوى العاملئئة بنسئئتة  فقئئد ملنهجيئئة منظمئئة العمئئع الدوليئئة،
يف املاةئة  7.1ارتف  عدد األشخاع العامله بنسئتة و شخن،  5 ٠1٢ 7٠٠إىل لتصع  ٢٠16و

 .يف املاةة 5يف املاةة إىل  5.٢معدل التطالة من  اخنفاو  شخن، 4 759 9٠٠إىل  ليصع
 8.3، بلغئت االسئتثمارات يف اال تصئاد ٢٠17األشئهي التسئعة األوىل مئن عئام وخالل  -118
 معظمها استثمارات أجنتية. و ، الوالايت املتحدةدوالرات  ات منمليار 
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جتئدر ااشئارة بوجئه يف هئذا الصئدد، . و فيمئا خيئن  ئدرات النقئعمشاري  كئّبى  وأ جنزت -119
 عئن إنشئاء ف ئال  ، TRACECAنقئع الو ي  وحوض لتناء السفنميناء إليي دويل  بناء خاع إىل

، ٢٠17أكتئوبي تشئيين األول/ 3٠يف و نقع به الشمال واجلنوب وبئه الشئيإل والغئيب. لل يات 
وهئئو جئئزء مئئن طييئئع امييئئي للئئيبط بئئه لكئئو وتتيليسئئي وكئئارس، سئئيك امديديئئة للخئئط  افت ئئتح

  .يبط أورول آبسيالوأ صي طييع 
أذربيجئئئان يف الئئئذي حققتئئئه نجئئئا  الاملؤسسئئئات املاليئئئة الدوليئئئة و  تقئئئاريي املنظمئئئات وتئئئّبز -1٢٠

يف تقييئئي التنافسئئية  بلئئدا   137يتتئئة اخلامسئئة والثالثئئه مئئن بئئه امل تلئئدتئئع الوُي. األخئئاةالسئئنوات 
 الصادر عن املنتدى اال تصادي العاملي. ٢٠18-٢٠17العاملية لعامي 

ويتوافئئئئع . ٢٠٢5الئئئئدويل لعئئئئام عئئئئيض املتيشئئئئيح لكئئئئو لتنظئئئئيم  ،   ئئئئدرم٢٠17يف عئئئئام و  -1٢1
الفيعيئئئئة  اضئئئئيعهأف ئئئئعب( ومو بنئئئئاء مسئئئئتقتع و  املعئئئئيض  بتنميئئئئة رأس املئئئئال التشئئئئييهئئئئذا موضئئئئوع 
مئئئ  مسئئئتقتع العمئئئعب( و بااجنئئئاز ومسئئئتقتع الصئئئحةب، و باميويئئئة ومسئئئتقتع التعلئئئيمب، و  باملوهتئئئة 

 .٢٠3٠ لعاماألمم املتحدة للتنمية املستدامة ددة يف خطة أهداي التنمية املستدامة احمل
للتغلئ  علئى الفقئي، و عيئة للدولئة. التدابا اليامية إىل تعزيئز السياسئة االجتمامجي  تنفيذ  واَصعي  و  -1٢٢
وبئئئئيانمب ، ٢٠15-٢٠٠8 يف الفئئئئرتة بئئئئيانمب وطئئئئين للحئئئئد مئئئئن الفقئئئئي وحتقيئئئئع التنميئئئئة املسئئئئتدامةنئ فرِّئئئئذ 
 ٢٠13-٢٠11 وضئئئئواحيها يف الفرتتئئئئه للتنميئئئئة االجتماعيئئئئة واال تصئئئئادية ملدينئئئئة لكئئئئو اليئئئئّبى وطئئئئين

 .٢٠16-٢٠14و
 هئئئذين الّبانحئئئه مئئئن خفئئئااملعتمئئئدة يف إطئئئار  ددة األهئئئدايالتئئئدابا احملئئئو ئئئد مينئئئت  -1٢3

 األجئئيمتوسئئط  زاد. و ٢٠16و ٢٠1٢بئئه عئئامي  يف املاةئئة 5.9إىل  يف املاةئئة 6نسئئتة الفقئئي مئئن 
 ماانت. 499.8 إىل ليصع الفرتة هذه خالل 1.3 الشهيي االمسي ععامع  دره

التقاعديئئئئئئئئئئئئئئة واالسئئئئئئئئئئئئئئتحقا ات  املعاشاتزيئئئئئئئئئئئئئئدت  ،اليةاسية واملياسيم بالقيراتوعمئئئئئئئئئئئئئئال   -1٢4
 .٢٠16 فّبايي/شتاط 1 يف املاةة يف 1٠ من بأكثي االجتماعية

أسئية  13٢ 4٠٠أسية من أصئع 558 1٠٠ت ، تلق٢٠17ينايي كانون الثاين/  1يف و  -1٢5
مئئئن شئئئخن  368 8٠٠ واسئئئتفادمئئئن الدولئئئة املقدمئئئة  ددة األهئئئداياملسئئئاعدة االجتماعيئئئة احملئئئ

ذ نف ئئئاملسئئئاعدة االجتماعيئئئة، ت  علئئئى تمئئئاد األسئئئي الفقئئئاة للحئئئد مئئئن اعو اجتماعيئئئة.  اسئئئتحقا ات
عنئوان حتئت  دفعئة واحئدةاالجتماعية  ملساعدةلتقدمي ايف إطار بيانمب  مية يف التلد مشاري  ألول

 ب.االستقالليةب
لشئئيب وجتديئئد شئئتية الصئئيي الصئئامة ليئئاه ملالسئئيان لإمئئداد  الياميئئة إىل شئئاري املوتتزايئئد  -1٢6

طئئو  األانبيئئ ، بتمويئئئع جتهيزهئئا خلمليئئئاه و  املئئدن الصئئغاةمئئداد مشئئئيوع ا ي نجئئز حاليئئا  الصئئحي. و 
، ٢٠3٠ لعئام اليؤية اامناةيئة وعياعاةمشرتأ من حيومة أذربيجان والوكالة اليالنية للتعاون الدويل. 

  ئئد أ جنئئزتالصئئيي الصئئحي. و جتهيئئزات مليئئاه و لمئئداد اايهئئدي هئئذا املشئئيوع إىل حتسئئه خئئدمات 
 وي واصئع بنئاءلشئيب يف مئدينيت غوسئار ونفتئاالن، الصئامة ليئاه ملمداد لاا نظمي  اعادة بناء مشار 

 والصيي الصحي يف مدينيت خامشاز وكيزي. لشيبالصامة لياه املشتيات 
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 الصحة  
القاعدة املالية والتقنية للنظئام الصئحي، وبنئاء امليافئع  وطيدتمن أجع  جتارةقد ب ذلت جهود ل -1٢7

تتزايئد مئئوارد و الطتيئة وجتديئدها وإعئادة بناةهئا، ال سئيما يف املنئئاطع الناةيئة، وتزويئدها لملعئدات امديثئة. 
املاضئئئية،  ةعلئئئى مئئئدى السئئئنوات األربئئئ  عشئئئي و . سئئئنةامليزانيئئئة املخصصئئئة لتطئئئويي النظئئئام الصئئئحي كئئئع 

ععئدات طتيئة حديثئة.  وجهزت هذه املؤسسات ة طتية ؤسسم 5٠٠أكثي من  أ دخلت حتسينات على
 الذي أنقذ م ات األروا . ةميكز الثالسيمي منهاميافع جديدة، وافت تحت  ش يدت كما

 ٢٠16و ٢٠11يف املاةئة بئه عئامي  4٢.4نفقات امليزانية على الصحة بنسئتة  توزاد -1٢8
 7.3بنسئتة  زايدة عدد ميافع اليعاية الصحية والو ايةب مسحمليون ماانت،  ا  7٠٢.5إىل لتصع 
 يف املاةة. 6.8بنستة ة املستشفيات وعدد أسي   يف املاةة
يف خئئئدمات صئئئحة  كتئئئاحتسئئئن   ة إىليف حئئئال الصئئئح املتخئئئذة ت التئئئدابا اميوميئئئةدأو  -1٢9

لسئئييي. والغئئدد الصئئماء وأمئئياض الئئدم وأمئئياض اليلئئى وداء ا ويف عئئال  السئئيطاناألم والطفئئع، 
 نتاةب ملحوظة يف ميافحة األمياض املعدية. ح قرِّقتبف ع بيامب التحصه، و 

التعئئاون بنشئئا  مئئ  منظمئئة الصئئحة العامليئئة واليونيسئئيف  يف حيومئئة أذربيجئئان سئئتميتو  -13٠
، وغاهئئئئا مئئئئن املنظمئئئئات ختصئئئئةوالتنئئئئك الئئئئدويل واملفوضئئئئية األوروبيئئئئة وكيئئئئاانت األمئئئئم املتحئئئئدة امل

 .معها ي  مشرتكةتنفيذ مشار وتواصع 
مجهوريئئئة أذربيجئئئان  ملقاطعئئئاتوفقئئئا  للئئئّبانمب الئئئوطين للتنميئئئة االجتماعيئئئة واال تصئئئادية و  -131

 تينولوجيئاتبإنشاء مياكز طتية جديدة حهئزة ععئدات طتيئة حديثئة و  ي واَصع، ٢٠18-٢٠14لفرتة ل
 التلد. يف مقاطعات متقدمة
ا  كتا ا   وتويل الدولة اهتماموجتدر ااشارة إىل أن ميافحة داء السييي ال تزال مستمية.  -13٢

تنفيئئئذ الئئئّبانمب الئئئوطين ملسئئئاعدة ميضئئئى السئئئييي  واَصئئئعي  و السئئئييي والو ايئئئة منئئئه.  داءعئئئال  ل
 .٢٠16يف عام  اعت مد، الذي ٢٠٢٠-٢٠16 للفرتة
املسئئتقلة الئئيت اعتمئئدت هئئذا الئئّبانمب. بلئئدان رابطئئة الئئدول بلئئد مئئن وأذربيجئئان هئئي أول  -133

األنسئئئوله عئئئا يف ذلئئئك  - لجملئئئانالعئئئال  واألدويئئئة  مئئئن تقييتئئئا  مجيئئئ  ميضئئئى السئئئييي ويسئئئتفيد 
 لوكوز يف الدم.غدة لقياس مستوايت اليواملعدات اجل

داء  ميافحة وتنجز مؤسسة حيدر علييف مشاري  خمتلفئة اذكئاء وعئي السئيان بشئأن -134
كمئئئئئا تتعئئئئئاون املؤسسئئئئئة مئئئئئ  شئئئئئيكات أجنتيئئئئئة ذات خئئئئئّبة يف عئئئئئال  داء السئئئئئييي. . السييي

عئال  مئن العديئد مئن الالو اية و  ما خينوزارة الصحة بعمع هام في  طل لاضافة إىل ذلك، تو 
أمئئياض القلئئ  واألوعيئئة الدمويئئة،  يشئئمعالتئئالغه أو األطفئئال، عئئا  يف صئئفوي األمئئياض، سئئواء

 .مياضمن األ والثالسيمية وغاها

 اإلجنابية الصحة  
ملنئئ  ااجهئئاض االنتقئئاةي  ٢٠17سلسئئلة مئئن املشئئاري  يف التلئئد منئئذ بدايئئة عئئام  نئ فرِّئئذت -135

هئئئذه املشئئئاري  ت نجئئئز . و املوضئئئوع اذهئئئبشئئئأن الشئئئتاب ذكئئئاء وعئئئي او  ،جئئئنس اجلنئئئهنئئئوع  حسئئئ 
، وكئئئئذلك حلئئئئس أورول يف أذربيجئئئئان يئئئئةعسئئئئاعدة مياتئئئئ  صئئئئندوإل األمئئئئم املتحئئئئدة للسئئئئيان و ثل

وزارة الشتاب واليايضة واللجنة اميومية لشؤون األسية و  ماعيةاية االجتيعوزارة العمع وال عشاركة
 وامليأة والطفع.
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يف طفئئئئال األوعئئئئي اذكئئئئاء  ت خئئئئذ إجئئئئياءاتوبئئئئدعم مئئئئن وزارة الصئئئئحة ووزارة التعلئئئئيم، تئ   -136
وزارته مئئئواد عئئئن الئئئلئئئف مئئئن  ثلئئئه مؤ املئئئدارس بشئئئأن الصئئئحة ااجنابيئئئة. و ئئئد أعئئئد فييئئئع عامئئئع 

 التعليم الثانوي العام. املقدمة لطالبالصحة ااجنابية  روسدمن أجع منهجية ةددة 
أحئئئد  ، ويشئئئيعحتسئئئه نوعيئئئة اخلئئئدمات الطتيئئئة يف محايئئئة صئئئحة األم والطفئئئع سئئئاهميو  -137

 اميومية.التوجهات اليةيسية للسياسة االجتماعية 
الو اية واليعاية،  حايل املساعدة املقدمة إىل النساء واألطفال يفحتسه نوعية من أجع و  -138

هئئذا الئئّبانمب  يمئئي. وي٢٠٢٠-٢٠14اعت مئئد بئئيانمب وطئئين لتحسئئه صئئحة األم والطفئئع للفئئرتة 
تئوفا هئذه اخلدمئة علئى مسئتوى اليعاية  تع الوالدة علئى أسئاس متئدأ خدمة مواصلة إصال  إىل 

اذكئئاء إجئئياءات  ، واختئئاذلتوليئئدلديئئة والتقنيئئة للمؤسسئئات الطتيئئة تعزيئئز القاعئئدة املاو ، املقاطعئئات
 الصحة ااجنابية وتنظيم األسية.شأن بالوعي 
واعتمئاد  ،بطا ئة صئحية إليرتونيئة للمواليئد اجلئدد وض و د أدى اعتماد هذا الّبانمب، و  -139

 ضد األمياض املعدية، دورا  هاما  يف محاية صحة األم والطفع. للتحصهبيانمب 

 التعليم  
 اريئئئة،اجل يئئئةصئئئالحات التعليماالتعلئئئيم و قطئئئاع اتعزيئئئز القاعئئئدة املاديئئئة والتقنيئئئة ل بف ئئئع -14٠

 للتعلئئئئيم ةزادت حصئئئئة اانفئئئئاإل اميئئئئومي املخصصئئئئ ئئئد تغيئئئئاات إجيابيئئئئة. و يشئئئهد هئئئئذا القطئئئئاع 
 .تماان 1 754 4٠٠إىل لتصع  ٢٠16و ٢٠11عامي  به يف املاةة 38.3 بنستة
الئئذي  للتعلئئيم األساسئئيمعئئدل االلتحئئاإل شئئأنه شئئأن ، سئئنةكئئع علئئيم  التمسئئتوى ويتزايئئد  -141

 السنوات اخلمس األخاة. خالليف املاةة  99.8يف املاةة إىل  99.7ارتف  من 
لئئذين تئئرتاو  أعمئئارهم شئئتاب الاللتحئئاإل لملئئدارس يف صئئفوي ال عئئدل اامجئئايلاملوارتفئئ   -14٢
يف املاةئئة  85.6إىل  ٢٠1٢-٢٠11يف املاةئئة يف الفئئرتة  7٢.1سئئنة مئئن  ٢1سئئنوات و سئئتبئه 

، بلئ  عئدد املئدارس العامئة ٢٠16/٢٠17. ويف بداية السنة الدراسية ٢٠17-٢٠16يف الفرتة 
 مدرسة تدرس بلغات أخيى. 348مدرسة، منها  4 45٢يف التلد 
 ٢٠11يف املاةئئئة بئئئه عئئئامي  مخسئئئةبنسئئئتة  امليحلئئئة مئئئا  تئئئع االبتداةيئئئةارتفئئئ  عئئئدد مئئئدارس و  -143

مؤسسئئئئة للتعلئئئئيم العئئئئايل يف  51كئئئئان هنئئئئاأ   ،٢٠16/٢٠17. ويف بدايئئئئة السئئئئنة الدراسئئئئية ٢٠16و
 .ا  طالت 163 779 ، وبل  عدد الطالب فيهاخاصةمؤسسة  13مؤسسة عامة و 38أذربيجان، منها 

 ،٢٠1٢-٢٠11الفئرتة  أكثي مئنا  طالت ٢٠ 633 أهنا ، كان٢٠17-٢٠16ويف الفرتة  -144
يف حئئه مئئن الطئئالب، يف املاةئئة  47.3متثئئع الفتيئئات و يف املاةئئة.  14.4زايدة  ئئدرها  ئئا يشئئيع 
األيتام واحمليومه نفقات التعليم لألطفال  بدف  لدولةتيفع ا. وتيف املاةة منهم 5٢.7  ثع الفتيان

 رس داخلية عامة.امد اليعاية يفيتلقون  الذين ،رعاية الوالدينمن 
 ؤسساتاملالالج ون واملشيدون  سيا  الذين يدرسون يف  الدراسية ي عفى من دف  اليسومو  -145
اليتئئ  املدرسئئية واللئئوازم وتتئئا  . هئئذه اليسئئوم يت تفئئيضلتعلئئيم الثئئانوي والتعلئئيم العئئايل الئئل العامئئة

 .ان ألطفال الالج ه واملشيدين  سيا  لجملاملدرسية 
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ن يف مؤسسئئئات التعلئئئيم العئئئايل و األجانئئئ  واألشئئئخاع عئئئد و اجلنسئئئية املقتولئئئ ظئئئىُيو  -146
يتمتئئ  الطئئالب األجانئ  جبميئئ  امقئئوإل وامئئيايت املنصئئوع عليهئئا و الالزمئئة للدراسئئة.  ظئيويلل

 واهلي ئات اميوميئةإىل اهلي ات الق ئاةية  اللجوءيف التشييعات األذربيجانية، عا يف ذلك امع يف 
ب  ايتئئئو ة وغاهئئئا مئئئن امقئئئوإل. ياألسئئئي  هممللييئئئة الفيديئئئة، وحقئئئو ل هم املتعلقئئئةللئئئدفاع عئئئن حقئئئو 
 وعنئئد إهنئئاءلجمهوريئئة. لملؤسسئئات التعليميئئة يف اومنئئاهب التعلئئيم العئئام  بئئيامبالطئئالب األجانئئ  

 ا .معينا  عليمدراستهم، يتلقون وثيقة رمسية تثتت أهنم  بعوا ت
وم نِّحئئئوا معلئئئم شئئئاب يف املئئئدارس الييفيئئئة  6 ٠٠٠ ع ئئئهرِّ األخئئئاة، يف السئئئنوات اخلمئئئس و  -147

 ،  ا كان له أثي إجيا  على جودة التعليم املقدم يف املدارس الييفية الناةية.وعالواتتعوي ات 
مؤسسئئئات للتعلئئئيم العئئئايل  عشئئئي، وعتئئئادرة مئئئن وزارة التعلئئئيم، أنشئئئأت ٢٠16يف عئئئام و  -148
تعزيئئز املسئئاواة يف الوصئئول إىل التعلئئيم العئئايل. مئئن أجئئع ( Maariftchi  البلطئئا ا ئئياضا  صئئندو 

 مؤسسة للتعليم العايل يف التلد. 14م  ا  يتعاون هذا الصندوإل حاليو 
س امقئئوإل والواجتئئات اليةيسئئية املنصئئوع عليهئئا يف دسئئتور مجهوريئئة أذربيجئئان ويف در  وت ئئ -149

األوىل يف مجيئ  مؤسسئات التعلئيم العئام يف التلئد،  ةاتفا ية حقوإل الطفع لتالميذ الصفوي التسئع
 حتت عنوان بالفيد واجملتم ب.و بمعيفة العاملب  ادةوذلك كجزء من م

 حوار احلضارات والثقافات  
يف تعزيز ا  نشطا  دور  ؤديتواصع مجهورية أذربيجان املسامهة يف تنمية التعددية الثقافية وت -15٠

 حوار ام ارات والثقافات.
املنتئئدى العئئئاملي السئئاب  لتحئئالف األمئئئم ع قئئد بنئئاء علئئى متئئئادرة مئئن رةئئيس اجلمهوريئئئة، و  -151

 سئئاةعامل وتنئئاول. ٢٠16 نيسئئان/أبييع ٢7إىل  ٢5املتحئئدة للح ئئارات يف لكئئو يف الفئئرتة مئئن 
عئئا يف ذلئئك منئئ  التمييئئز وكياهيئئة األجانئئ   ا ،حاليئئديئئدة اجل تهديئئداتوالتحئئدايت الطيحهئئا تالئئيت 

والتئدابا الياميئة إىل تعزيئئز امئوار بئه الثقافئئات واألداين  ،االنفصئئاليةوميافحئة النزعئة والعنصئيية، 
 .التعددية الثقافيةشجي  وت

العئاملي للحئوار  فئعاحمل - لكئو ةفئعرةيس مجهوريئة أذربيجئان،  ، دشن٢٠٠8يف عام و  -15٢
اجلهئود الدوليئة لتعزيئز تنسئيع بسئمح ّب يعتئارة عئن منئ وهوكع عامه، يعقد  به الثقافات، الذي 

 التسامح والتفاهم وميافحة التمييز والتطيي وكياهية األجان  يف اجملتم .
و عوجئئئئ  امليكئئئئز الئئئئدويل للتعدديئئئئة الثقافيئئئئة يف لكئئئئ  ، أنشئئئئ٢٠14مئئئئايو أاير/ 15ويف  -153

تعدديئئئئة الثقافيئئئئةب، لل سئئئئنةب ٢٠16 سئئئئنةميسئئئوم رائسئئئئي. كمئئئئا أعلئئئئن رةئئئئيس مجهوريئئئئة أذربيجئئئئان 
 ب.ااسالمي  امنلتلسنة ب ٢٠17 سنةو 

هم مؤسسئئة حيئئدر علييئئف بنشئئا  يف تعزيئئز التعدديئئة الثقافيئئة والتسئئامح يف التلئئد. اتسئئو  -154
املعنئئون بأذربيجئئان ميئئان التسئئامحب إعئئادة بنئئاء وتئئيميم املسئئاجد والينئئاةس  امشئئيوعهويسئئمح 

مئ  الييسئي اليسئويل مئن  أبيمته املؤسسئة اتفاإل ثناةي ويف إطاراخلار . يف واملعابد يف أذربيجان و 
 لقديسه مارسيلينو وبيرتو.ا ر مرِّم سيدالسيادي  املوتى اليومانية،  تيميمأجع 
زجاجيئئئة تئئئيميم مخئئئس نوافئئئذ  ة يفماليئئئمسئئئامهة ا  مؤسسئئئة حيئئئدر علييئئئف أي ئئئوسئئئامهت  -155

يف  املنشئأةتئيميم التماثيئع  تلئمو  و لياتدراةية سرتاستورع اليت يعئود  رخيهئا إىل القئين اليابئ  عشئي، 
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سئت    تئيميم اةمة الرتايف العاملي، وساعدت يف  يف 1979 عام منذ درجةحديقة  لعة فيساي وامل
تئيميم  مئن أجئعمسئاعدة   ئدمتأورن الفينسئية. كمئا  مقاطعئةكناةس من القين السئاب  عشئي يف 

 متاحف كابيتوله يف روما.

 ددي وأفراد حم فئات حمددةحقوق   
 محاية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسنيتعزيز و   

التمييئز  سئألةع ذكئاء الئوعيتنفيئذ تئدابا ا تواصع حيومة أذربيجان بشئيع منئتظم وحئازم -156
 ضد امليأة.

اللجنئئة اميوميئئة لشئئؤون األسئئية واملئئيأة  نظمئئت، ٢٠14نوفمّب تشئئيين الثئئاين/ ٢5ويف  -157
، وكالة الوالايت املتحئدة للتنميئة الدوليئةوالطفع محلة لتعزيز دور امليأة يف تنمية اجملتم ، بدعم من 

لشئئؤون الالج ئئه، وبئئيانمب  ةاألمئئم املتحئئدة السئئامي يةومفوضئئ، صئئندوإل األمئئم املتحئئدة للسئئيانو 
 .ةالدولية، ورابطة النساء من أجع تنمية عقالني ومنظمة الشياكة األمم املتحدة اامناةي،

، للتعئئاون مئئ  ٢٠16اللجنئئة اميوميئئة لشئئؤون األسئئية واملئئيأة والطفئئع منئئذ عئئام وتئئنظم  -158
ه عوضئئو امل بشئئأنللمئئيأة، دورات تدريتيئئة خاصئئة التئئال  الصئئغي تمويئئع املعنيئئة للأذربيجئئان مجعيئئة 
 ب.شيكتك: باملفاهيم املاليةب وبإنشاء هالتالي
تطل  إىل أن تيون  ادرة على املنافسة يف سئوإل العمئع علئى  ئدم املسئاواة تامليأة وعا أن  -159

نفسئها يف عال ئئات عمئع جديئئدة بف ئع  ئئدراهتا أن تؤكئد مئ  اليجئع يف ظئئيوي ا تصئاد السئئوإل و 
 ثلئئئئة بشئئئئيع أف ئئئئع يف اادارة العامئئئئة، واألعمئئئئال تهئئئئا، فقئئئئد أصئئئئتحت جتيبو  املهنيئئئئة وإميانياهتئئئئا

 والقطاعات األخيى.، اريةالتج
وظفه يف املاةئئئئئة مئئئئئن املئئئئئ ٢8.6، كانئئئئئت املئئئئئيأة متثئئئئئع ٢٠17ينئئئئئايي كئئئئئانون الثاين/  1يف و  -16٠

 (.حيوميةموظفة  3٠ ٠9٠  اميوميه
لتئئئدابا املتخئئئذة يف التلئئئد، حتققئئئت املسئئئاواة بئئئه اجلنسئئئه يف التعلئئئيم الثئئئانوي ا وبف ئئئع -161

ي ئاهي  هئذا التعلئيم اللوايت يتابعن ٢4-15ف ة العميية الحيث أصتح عدد الفتيات يف والعايل  
 من الطالب. يف املاةة 67.4يف املدارس الثانوية املتخصصة، متثع الفتيات و (. عدد الفتيان

تتئئئوىل منصئئئ  رةئئئئيس تشئئئغع املئئئيأة منصئئئ  الناةئئئئ  األول لئئئيةيس مجهوريئئئة أذربيجئئئئان و و  -16٢
 ع، وكئذلك منصئ  رةئيس امليكئز العئاميأة والطفئلشئؤون األسئية واملئ يوميئةللجنئة اموانة  رةئيس ا

نساء يف مناص   ثاليفا  . وهناأ أي ليلس املاجمليائسة ل ةثالثأصع من  منص و  ،المتحاانتل
امئئئيأة كمسئئئؤوالت  78و مياجعئئئة امسئئئالتانةئئئ  رةئئئيس داةئئئية وزراء، وامئئئيأة يف منصئئئ   نئئئواب

وزارة الثقافئئئئة والسئئئئياحة يف مجهوريئئئئة  هنئئئئاأ امئئئئيأة علئئئئى رأسالسئئئئلطة التنفيذيئئئئة. و مسئئئئاعدات يف 
انةئئئئ  رةئئئئيس حلئئئئس وزراء مجهوريئئئئة  وامئئئئيأ ن يف منصئئئئ ، املتمتعئئئئة لميئئئئم الئئئئذايتتشئئئئيفان يانخ

 .جلنة مجهورية انختشيفان يسورة ،انخيتشيفان
 1٢5 أصئعامئيأة مئن  ٢1 امللئي اجمللئس ي ئم ،٢٠15ومنذ االنتخالت التشييعية لعام  -163
أع ئئاء اجملئئالس  امئئيأة بئئه 5 ٢36 كانئئت هنئئاأ  ،٢٠14خئئالت التلديئئة لعئئام النتا وبعئئد ا .انةتئئ

 حالس بلدية. من النساء 3٠٢، وتيأست شخصا   14 963التلدية التال  عددهم 
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وهنئئئاأ سئئئفا ن مفوضئئئتان فئئئوإل امئئئيأة يف السئئئلك الدبلوماسئئئي:  18٠وتعمئئئع حئئئوايل  -164
وزارة  إدارتئئئه يف مئئئيأ ن علئئئى رأسوا خاصئئئة،ميلفئئئة عهمئئئة  ةسئئئفا و جلمهوريئئئة أذربيجئئئان، العئئئادة 

 الشؤون اخلارجية.
يف  اضئية  1٢ويف احمليمئة العليئا، ست   اضيات اميأة:  58الق اة  وتوجد يف صفوي -165

الغيفئئة الق ئئاةية املعنيئئة  تئئرتأس نسئئاءن و ةئئاكم الدرجئئة األوىل.   اضئئية يف 39و ،ةئئاكم االسئئت ناي
 .جّبايئئئعمقاطعئئئة وةيمئئئة  ،حيت لالسئئئت نايو وةيمئئئة سئئئ ،العليئئئايف احمليمئئئة للق ئئئااي املدنيئئئة 

امئئئيأة يف  1 ٢٠٠أكثئئئي مئئئن وتعمئئئع يف اجمللئئئس الق ئئئاةي القئئئانوين. ا  واحئئئدة مقعئئئدامئئئيأة تشئئئغع و 
 76ومئئن بيئئنهن املئئوظفه.  حمئئوع مئئن يف املاةئئة ٢٠.3 نثلو ئئنفئئاذ القئئانون، امليلفئئة إكئئاالت الو 

  ة.ييف مناص  إدار اميأة 
علئى املسئتوايت  مسئؤولة 1٢74مئن بيئنهن امئيأة   ٢ 81٠وزارة الداخليئة أجهزة  وتعمع يف -166

 املوظفه. حموعيف املاةة من  1٠ أي(، موظفة مدنية 1536و سفلىالعليا واملتوسطة وال

 مكافحة العنف املنزيل  
ت اللجنئئئئئة اميوميئئئئئة لشئئئئئؤون األسئئئئئية واملئئئئئيأة والطفئئئئئع  اعئئئئئدة أ، أنشئئئئئ٢٠15يف عئئئئئام  -167

ملعلومات الواردة من خمتلف املؤسسات العامة ومياكئز إعئادة التأهيئع بشئأن جلم  اخاصة  ياانتب
مئيتي  بشئأن واملسئاعدة القانونيئة، وكئذلك  دما ضحااي العنف املنزيل وتدابا إعادة التأهيع واا

 هذا العنف.
عنئف ضئد عدة هي ات حيومية ملن  العن وأنش ت أفي ة رصد خاصة ميونة من  ثله  -168

 مياكز ملساعدة ضحااي العنف املنزيل. تتحالنساء واألطفال، وف  
 ،للتعاون م  املنظمات غئا اميوميئة املعنيئة بق ئااي املئيأة والطفئع فعالةتدابا  تواختذ -169

. ومن املقير ويف املنزلمن  اجلي ة يف األسية من أجع  ،واملنظمات الدولية األخيى ،وحلس أورول
 تابعة ضحااي العنف املنزيل.ملوآلية أسيي  وظيفة أخصاةي نفسي إنشاء
(، 1٠٢نظئئام اتصئئال هئئاتفي  ر ئئم  ودواةئئي شئئيطة املقاطعئئاتوزارة الداخليئئة  لئئدىيوجئئد و  -17٠

وخئئالل  ٢٠16يف عئئام و  طئئواري.لالتصئئال يف حالئئة الوبوابئئة توجيهيئئة، وخدمئئة بييئئد إليئئرتوين ور ئئم 
 3 893جياةم ضد النساء، مئن بينهئا  1٠ 3٠4 تلجرِّ ، س  ٢٠17األشهي التسعة األوىل من عام 

 جناةية. الحقاتمل 5 ٠٢5اجلناة التال  عددهم  خ  للعنف. و متعلقة جي ة 

 تعزيز ومحاية حقوق الطفل  
تئئئئدابا عمليئئئئة ممايئئئئة حقئئئئوإل الطفئئئئع  واختئئئئاذ اتحتسئئئئه التشئئئئييععلئئئئى العمئئئئع واَصئئئئع ي   -171

 التلد. يف
عمئئال حقئئوإل الطفئئع، حتمئئي الدولئئة االدولئئة  املتعلقئئة بيصئئد ٢٠1٢ عئئام لالةحئئة ووفقئئا   -17٢

آاثر سئئلتية،  و ئئا هلئئا مئئنطئئا اخل ئئار و عمئئع الشئئاإل والاألطفئئال مئئن مجيئئ  أشئئيال االسئئتغالل وال
هم ااجتماعية و انونية وا تصادية وطتية وتعليمية للق اء على الظيوي اليت تسئوساةع  ستخدمتو 

 .هانعملو  يف انتهاكات حقوإل الطفع
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، تئئئئئدابا، اختئئئئذت الدولئئئئة ٢٠17واألشئئئئهي التسئئئئعة األوىل مئئئئئن عئئئئام  ٢٠16يف عئئئئام و  -173
تئاكو وحتئالف املنظمئات باليونيسئف وميتئ  منظمئة األمئن والتعئاون يف أورول  يةللتعاون م   ثل
 اصئيا  مسئجال  يف سئجع الو ايئة يف  834تقئدمي املسئاعدة القانونيئة إىل  مئن أجئعغا اميومية، 

 املعنية لألطفال. دة القانونية لألطفال وغيفة الشيطةالعيا
 71 9٠٠   دمت استحقا ات اجتماعية شئهيية إىل ،٢٠17ينايي كانون الثاين/  1يف و  -174

وةئيومه مئن أيتئام علئى أطفئال  وصئيا   437وإىل  ،الثامنة عشئية مئن العمئيدون  طفع ذي إعا ة
حئئئئئاديف ةطئئئئئة  وإىل املعئئئئئو ه بسئئئئئت  ،مقعئئئئئدي امئئئئئيبوإىل دخئئئئئع،  ومئئئئئن أي نرعايئئئئئة الوالئئئئئدي

 تفعئئأطفئئال اجلنئئود النظئئاميه. كمئئا د  إىل و  ،األوىل والثانيئئة مئئن الف تئئهتشئئانوبيع للطا ئئة النوويئئة 
 ،دون سن عئام واحئدأطفال  ٢ 7٠7 أسية من أجع ٢ 657إىل شهيية استحقا ات اجتماعية 

طفئئع.  9 ٠٠٠ أجئئعمئئن أكثئئي مئئن مخسئئة أطفئئال  ى كئئع واحئئدة مئئنهنامئئيأة لئئد 3 1٠٠إىل و 
 طفع. 99 ٢٠٠ والدةعناستة  ت إعانة دفعة واحدةفعد  و 

التوصيات اليت  دمتها جلنة الق اء علئى  ر وعيتحتسه التشييعات الوطنية، ويف سياإل  -175
، أوصئت هلئذه اللجنئةالحظئات اخلتاميئة املمئن  3٢. ويف الفقئية ٢٠16التمييز العنصيي يف عئام 

يئئة إجئئياء التعئئديالت الالزمئئة علئئى تشئئييعاهتا ل ئئمان إصئئدار شئئهادة اميومئئة األذربيجاناللجنئئة 
املئئيالد جلميئئ  األطفئئال املولئئودين يف الدولئئة الطئئيي، بصئئيي النظئئي عئئن  ئئدرة الوالئئدين  يف حالئئة 

تسئئئئجيع ميئئئئان اا امئئئئة. ويف هئئئئذا الصئئئئدد، لتقئئئئدمي واثةئئئئع علئئئئى األجانئئئئ  أو عئئئئد ي اجلنسئئئئية( 
املدنيئئئئة، ألغئئئئي التنئئئئئد  لشئئئئهادات امالئئئئةأعقئئئئاب تعئئئئديع الالةحئئئئة املتعلقئئئئة للسئئئئجع اليمسئئئئئي  ويف

 بقيار من اميومة. ٢٠17 هيوليمتوز/ ٢1الالةحة يف  هذه من 7-5-٢ الفيعي
بوجئئود عوامئئع اجتماعيئئة مثئئع ارتفئئاع  خئئاعوجئئه ب سئئمأن أذربيجئئان ال تت جتئئدر ااشئئارة إىلو  -176

إىل  يت تئئؤديللحئئاالت الئئ هاليةيسئئي السئئتته اللئئذين يشئئيالنلتنميئئة، معئئدل الفقئئي واخنفئئاض مسئئتوى ا
والسئياحة اجلنسئية الئيت  ،ألطفئالا الئيت ي سئتغع فيهئا واملئواد االحيئة ،وبغاء األطفئال ،االجتار لألطفال
 من خطي تعيض األطفال ملثع هذه األعمال. واللذين يزيدانطفال، لأل فيها استخدام

يف التلئد والتئال  عئئددها  اجلئياةم املسئج لة سئنواي   املاةئة مئن يف ٢ وايلئئح القصئي  ئئوييتي -177
إنشئاء  يتئدو مئن املفيئدوللنظي إىل هئذه ااحصئاةيات، ال  جي ة. ٢6 ٠٠٠و ٢5 ٠٠٠ به ما

. و يئئن أن ييئئون الق ئئااي للنظئئي فيئئهلئئن ييئئون أمامهئئا إال القليئئع مئئن حيئئث ألحئئدايف، لةئئاكم 
مئئئئا دامئئئئئت ألحئئئئدايف أكثئئئئئي مالءمئئئئة يف حالئئئئة أذربيجئئئئئان ا ء  ئئئئامتخصصئئئئئه يف منئئئئوذ    ئئئئاة 

   ااي األحدايف. ما خيناآليات التنظيمية الالزمة ا امة العدل فيتنن على  اتالتشييع
وفيما يتعلع للعقئاب التئدين لألطفئال، يت ئمن  ئانون العقئولت و ئانون اجلئياةم ااداريئة  -178

نئئزيل أي ئئا  علئئى تئئدابا ملنئئ  األذى النفسئئي يف هئئذا الصئئدد. ويئئنن  ئئانون منئئ  العنئئف امل أحيامئئا  
ئئئعوااألطفئئئال. كمئئا ُيظئئئي  ئئانون التعلئئئيم علئئى املعلمئئئه  إيئئذاءوالتئئدين وغئئئاه مئئن ضئئئيوب   أن خي ِّ

 اجلسدي أو النفسي. لعنفل لطالبا

 ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعااة تعزيز  
، األشئخاع ذوي ااعا ئةيف مشيوع  انون بشأن حقوإل ا  تنظي حيومة أذربيجان حالي -179
جلنئئة األمئئم املتحئئدة ذات الصئئلة عئئن و  الصئئادرة عئئن مجعيئئاتتوصئئيات القرتحئئات و املياعئئاة ع أ عئئدر 
القئانون هئذا إىل املتئادي مشئيوع يسئتند و ااعا ئة. ذوي ألحيام اتفا ية حقوإل األشخاع ا  ووفق

وضئئماانت الدولئئة  ،اعا ئئة  ئئااي مثئئع الو ايئئة مئئن ا لالعامئئة لسياسئئة الدولئئة يف هئئذا اجملئئال ويتنئئاو 
 ، وما إىل ذلك.التوظيفو والتييف والتأهيع،  ،وامماية االجتماعية
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مئن ىل وضئ  وتنفيئذ مشئاري  إ: آفئاإل املسئتقتعب ٢٠٢٠وثيقة التوجيه بأذربيجان  يميتو  -18٠
عيا يئع إىل اهلياكئع األساسئية م دون وضئمان وصئوهل ،من  استتعاد األشئخاع ذوي ااعا ئة أجع

التأهيئع االجتمئاعي واملهئين الئيت تسئاهم يف تطئويي اخلئّبات إعئادة زايدة عدد مياكئز و  ،يةاالجتماع
 األشخاع.هلذه الف ة من املتاحة  معفيع الع زايدةو  ،واملهارات العملية

بشئئئأن حتسئئئه نظئئئام تقيئئئيم  ٢٠15سئئئتتمّب أيلول/ 14 املئئئؤرخعمئئئال  لمليسئئئوم اليائسئئئي و  -181
 الطتيئة واالجتماعيئة ةخئّب للنظئام فيعئي  أنشئ ااعا ة والقدرات احملدودة بسئت  امالئة الصئحية، 

اية االجتماعيئة، يعوال ع( كجزء من نظام املعلومات امليكزي لوزارة العمTSERASإعادة التأهيع  و 
 ضمان شفافية التقييمات. هم يف ا سا
حتئئت  ٢٠17سئئتتمّب طلقئئه االحتئئاد األورو  يف أيلول/مشئئيوع التوأمئئة الئئذي أ إطئئارويف  -18٢

االجتماعيئة ألذربيجئان مئن أجئع حتئديث خدمئة  يعايئةعنوان بتقدمي املساعدة إىل وزارة العمئع وال
توظيئئف األشئئخاع الئئذين علئئى تشئئجي  لإنشئئاء خئئدمات جديئئدة ل قئئيرالتوظيئئف العامئئةب، مئئن امل

 ال سيما األشخاع ذوي ااعا ة.و ال عيفة،  يانيةالس ينتمون إىل الف ات
ايئئئئئئئئة االجتماعيئئئئئئئئة واليونيسئئئئئئئئيف يعيف إطئئئئئئئئار بئئئئئئئئيانمب التعئئئئئئئئاون بئئئئئئئئه وزارة العمئئئئئئئئع والو  -183
لحمايئئئئئة االجتماعيئئئئئة لخطئئئئئة عمئئئئئع دوريئئئئئة ممايئئئئئة الطفئئئئئع و  تمئئئئئد، اعت  ٢٠٢٠-٢٠16 للفئئئئئرتة
بشأن  ت قد م دورات تدريتيةهلذه اخلطة، ا  وفقو . ٢٠16مايو أاير/ 18يف  ٢٠17-٢٠16 للفرتة

خئدمات اادمئئا  االجتمئاعي لألطفئئال  نظماملوضئوع التئايل باملتئئادي األساسئية واألسئالي  الئئيت تئ
 ب.ةالصحيحالتهم ذوي  درات ةدودة بست  

ذوي  ئدرات  األطفئال دمئا ، بدأ بيانمب جتيي  عساعدة اليونيسيف ا٢٠15ويف عام  -184
، شئاركت ٢٠17-٢٠16 الفرتةيف و يف التعليم الثانوي العادي.  ةالصحيحالتهم ةدودة بست  

 ست مدارس اثنوية يف املشيوع التجيي  بالتعليم الشامع يف الفصول االبتداةيةب.
التعلئيم  طئوييلت شئامال  ا  بيانحئ رةيس اجلمهوريئة أ ي، ٢٠17ديسمّب كانون األول/  14ويف  -185

 .٢٠٢4-٢٠18لفئئئئرتة يف الألشئئئئخاع ذوي  ئئئئدرات ةئئئئدودة بسئئئئت  حئئئئالتهم الصئئئئحية الشئئئئامع 
بي ئة  هتي ئةبتوفا فيع متساوية للحصول على التعليم على مجي  املستوايت و  هذا الّبانمبيتعلع و 

 خالية من العواةع لتعليم األشخاع ذوي  درات ةدودة.
ع النقع املدعومة من أجع األشخاع وت واَصع ااجياءات اليامية إىل شياء الشقع ووساة -186

( منئئئزال  فئئئيداي   134شئئئقة و 118  ا  سئئئينم ٢5٢ شئئئيرِّد وأ تئئئيح، ٢٠16يف عئئئام و . ذوي ااعا ئئئة
ئئيرِّد وو زرِّع  ،٢٠17يف األشئئهي التسئئعة األوىل مئئن عئئام و هئئذه الف ئئة.  مئئن ألشئئخاعفاةئئدة ال  59ش 

 .منزال  فيداي  

 ومحاية حقوق العمال املهاجري  تعزيز  
مئئئن الدسئئئتور، تيفئئئع الدولئئئة حقو ئئئا  وحئئئيايت متسئئئاوية  ٢5ادة مئئئن املئئئ 3وفقئئئا  للجئئئزء  -187

 صئئعاجلئئنس أو األنئئوع أو الئئدين أو اللغئئة أو  األصئئع ااثئئينأو  بغئئا النظئئي عئئن العئئيإلللجميئئ  
 أو مجعية أخيى. ةنقابإىل أو االنتماء إىل حزب سياسي أو  اتالثيوة أو الوظيفة أو املعتقد أو

 األصئع ااثئينأي تقييد مقوإل وحيايت اانسان واملئواطن علئى أسئاس العئيإل أو ي ظَ وُي   -188
 اجلنس أو األصع أو املعتقدات أو االنتماء السياسي واالجتماعي.نوع أو الدين أو اللغة أو 
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ظئئئئي يف عال ئئئئات العمئئئئع التمييئئئئز بئئئئه العمئئئئال علئئئئى أسئئئئاس  ئئئئانون العمئئئئع، ُي  وعوجئئئئ   -189
ظئياملهنيئة أو مهئاراهتم أو أداةهئم،   الهتمؤهاعتتارات ال عال ة هلا عئ مئنحهم بصئورة متاشئية  كمئا ُي 

 تلك االعتتارات.على أساس  همأو غا متاشية امتيازات أو فواةد أو تقييد حقو 
من  انون اهلجية، يتمتئ  العمئال املهئاجيون بئنفس ظئيوي العمئع الئيت  75وفقا  للمادة و  -19٠

امئئئاالت املنصئئئوع عليهئئئا يف عوجئئئ  القئئئانون، مئئئا عئئئدا يف ن و ن األذربيجئئئانيو ملواطنئئئا يتمتئئئ  هبئئئا
 السئئارية علئئى اتاملنصئئوع عليهئئا يف التشئئييعلألسئئالي  ا  قاضئئون أجئئيهم وفقئئويت ،العمئئع  ئئانون

 املواطنه األذربيجانيه.
الئئيت ال يغطيهئئا ويئئنظم  ئئانون العمئئع اجلوانئئ  األخئئيى للنشئئا  املهئئين للعمئئال املهئئاجيين  -191

  انون اهلجية.
التشئييعية علئئى  نصئوعتنطتئع مجيئ  ال ئماانت الئيت يئنن عليهئا الدسئتور وغئاه مئن الو  -19٢

الئدفاع عئن  األفئياد مئن الدسئتور،  يئن جلميئ  6٠للمادة ا  وفقو العمال املهاجيين وأفياد أسيهم. 
م  إليئئئه سئئئتَ يف أن ي  ليئئئع شئئئخن امئئئع و إجئئئياءات إداريئئئة و  ئئئاةية.  إطئئئار حقئئئو هم وحئئئيايهتم يف

 إجياء إداري أو   اةي. إطاريف  يف غ ون فرتة معقولةو ايدة بطييقة ة

مسئئألة إضئئفاء  تحئئثداةئئية اهلجئئية العامئئة يف   ئئية مهئئاجي غئئا شئئيعي، تما تنظئئي عنئئدو  -193
، علئئئى إ امتئئئهإضئئئفاء الصئئئفة القانونيئئئة  ئ ئئئيرِّر إذا و الصئئئفة القانونيئئئة علئئئى إ امتئئئه يف اا لئئئيم الئئئوطين. 

واألشئئهي التسئئعة األوىل مئئن  ٢٠16-٢٠13خئئالل الفئئرتة و . لتنفيئئذ ذلئئكتئ ت خئئذ التئئدابا الالزمئئة 
شخصئئا  يف إ لئئيم أذربيجئئان وفقئئا   13 11٢ علئئى إ امئئةالصئئفة القانونيئئة أ ضئئفيت ، ٢٠17عئئام 

 .ةالوطنيات ألحيام التشييع

 يف البلدا  الالجئون واملشردون داخلي  
 للنمئئو السئئياينا  نظئئي  ا ،خليئئالجئئ  ومشئئيد دا 1 ٢٠٠ ٠٠٠يف أذربيجئئان ا  يوجئئد حاليئئ -194

 .الذي يشهده التلد
مئئن مصئئئادر تلئئئك الئئيت أتئئئت بف ئئع املئئوارد الئئئيت خصصئئها صئئئندوإل الئئنفط اميئئومي و و  -195

 3٠مرت ميب  يف أكثي مئن  يهمال 3.٢ تتل  إمجالية على مساحة سينيا   حمعا   96 ش يرِّدأخيى، 
 قاطعة يف التلد.مدينة وم
ئئئئئيرِّد -196  لألطفئئئئئال روضئئئئئة 59و ثقافيئئئئئا   ميكئئئئئزا   58مدرسئئئئئة و 15٢ديئئئئئدة اجل حيئئئئئاءيف األ وش 
مئئن خطئئو   كيلئئومرتا    965ومئئن الطئئيإل  كيلئئومرتا    73٠، إىل جانئئ  نأوملتيئئا نرايضئئياان وحمعئئ

ويف إطئئار . أانبيئئ  الغئئازمئئن  كيلئئومرتا    465و يهئئيلءمئئن خطئئو  الا  كيلئئومرت   1 6٢5واألانبيئئ  
 تياأ املسخيت.أللفاةدة ا منزال   76٢ ش يرِّدميزانية الدولة،  النفقات االستثمارية من

 املقدمئئئة الغذاةيئئئة الشئئئهيية عانئئئةوخئئئالل السئئئنوات األربئئئ  عشئئئية األخئئئاة، زاد مقئئئدار اا -197
 .4.5 عامع  درهربعة أضعاي وزاد حجم اخلدمات اجملتمعية عأبن مشيديلل

لئذي يئئنن علئى مئئنح ا ٢٠17ينئئايي /كئانون الثاين  ٢3للميسئئوم اليائسئي املئئؤرخ ا  وتطتيقئ -198
ص ئن ، ذوي وض   اثئعواألشخاع يف التلد ا  لألشخاع املشيدين داخلي شاملة ةشهييإعانة  خي 

 .ةمؤ تبصورة  لألشخاع الذين يعيشون يف مساكن فيدية شهياي  ماانت  36متل  إمجايل  دره 
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 ٢٠٠ ٠٠٠لعمئئع، حصئئع ا و ئئادر علئئىا  داخليئئ شئئخن مشئئيد 38٠ ٠٠٠بئئه مئئن و  -199
 شئئخن علئئى عمئئع 161 ٠٠٠ يف حئئه حصئئععامئئة،  ؤسسئئاتعمئئع داةئئم يف م علئئىشئئخن 
بئه التنئك الئدويل املئّبم اتفئاإل االةتمئان  ويف إطئار. ، على مئدى األربئ  عشئية سئنة املاضئيةمؤ ت

 و  ئدرِّمت  ئيوضمليئون مئاانت.  1٢5 عتلئ   ئدرهمشاري  صئغاة  91٠ نئ فرِّذوحيومة أذربيجان، 
 .ا  داخلي شخن مشيد ٢4 ٠٠٠ إىلمليون ماانت  14.8بقيمة 
مليئئئون  78.5  ئئدره متلئئ شئئأن مئئ  التنئئك الئئدويل ب ٢٠16بئئيم اتفئئاإل جديئئد يف عئئام أ  و  -٢٠٠

بلغئئئئت  تف ئئئئيليةبشئئئئيو   ئئئئيوض    ئئئئدرِّمتدوالر. ويف إطئئئئار صئئئئندوإل دعئئئئم األعمئئئئال التجاريئئئئة، 
مشئئاري   متييئئنهم مئئن متويئئعبغيئئة مئئن املشئئيدين شئئخن  ٢ ٠٠٠إىل مليئئون مئئاانت  4٠  يمتهئئا

. وخالل السنوات األرب  عشية املاضية، اخنفا معدل الفقئي بئه نشاء أعمال جتاريةاستثمارية ا
 يف املاةة. 1٢يف املاةة إىل  75من يف التلد ا  املشيدين داخلي

من  انون حقوإل الطفع، ُيع لألطفال امصول علئى ميكئز الجئ  يف  39وفقا  للمادة و  -٢٠1
امماية  ما يلزم من  الالزمة ل مان حصول هؤالء األطفال علىأذربيجان. وتتخذ الدولة التدابا
آلءهئئئئم، وتتعئئئئاون مئئئئ  املنظمئئئئات الدوليئئئئة  عمليئئئئات التحئئئئث عئئئئنواملسئئئئاعدة اانسئئئئانية، وتئئئئنظم 

خالل الفئرتة املشئمولة للتقييئي، و هم، حس  اال ت اء، يف أنشطة املنظمات غا اميومية. اوتس
 ج  من أطفال غا مصحوبه.مل تيد أي طلتات للحصول على وض  ال

 شاكل املطروحةاإلجنازات وأفضل املمارسات وامل -ا  لثاث 
علئى  هعواصلة محاية وتعزيز حقوإل اانسان وحيايتئ كامال  ا   تلتزم مجهورية أذربيجان التزام -٢٠٢

 التعاونو وفاء للتزاماهتا الدولية عوج  املعاهدات الدولية اليت هي طيي فيها، والأعلى مستوى، 
 وااسهام يف تطويي التعددية الثقافية. ،وثيع م  املنظمات الدوليةعلى حنو 

املتحدة واللجئان  األممستواصع أذربيجان تقدمي تقارييها الدورية إىل هي ات معاهدات و  -٢٠3
تنفيئئذ اخلطئئة الوطنيئئة مئئن أجئئع ستواصئئع ذات الصئئلة التابعئئة جمللئئس أورول يف الو ئئت املناسئئ ، و 

 على حنو أكثي فعالية. يف مجهورية أذربيجان هنسان وحيايتحقوإل اا
تطتيئئئئع أحيئئئئام املعاهئئئئدات الدوليئئئئة مقئئئئوإل ا  ومئئئئ  ذلئئئئك، ال تسئئئئتطي  أذربيجئئئئان حاليئئئئ -٢٠4

 حيومئة أذربيجئانو اانسان اليت هي طيي فيها يف أراضي مجهورية أذربيجان اليت حتتلها أرمينيا. 
اليت ت يتيئ  يف هئذه األراضئي  هإل اانسان وحيايتعن انتهاكات حقو على ااطالإل  مسؤولة غا

ي راحملتلة   ا .متام مل متح نتاةب االحتاللوما دامت  ما دامت هذه األراضي مل حت 
لئئئئى  واعئئئئد ومتئئئئادي القئئئئانون املعئئئئين عاجلوانئئئئ  القانونيئئئئة والسياسئئئئية لتسئئئئوية النئئئئزاع  قئئئئومتو  -٢٠5

، ةللدولئئئئئا  وحيمئئئئئة امئئئئئدود املعئئئئئرتي هبئئئئئا دوليئئئئئوالسئئئئئيادة الئئئئئدويل، وهئئئئئي احئئئئئرتام السئئئئئالمة اا ليميئئئئئة 
( 1993 874و( 1993 853( و1993 8٢٢ النحئئئئئو املتئئئئئه يف  ئئئئئيارات حلئئئئئس األمئئئئئن علئئئئئى

قئيارات والواثةئع ذات الوكئذلك يف  (،٢٠٠8 6٢/٢43ويف  يار اجلمعيئة العامئة  (1993 884و
 منظمات دولية.الصادرة عن الصلة 
 اتمؤسسئئ 1 1٠7و تئئذكاراي   مو عئئا   14و  رخييئئا   معلمئئا   738 تعئئيضويف األراضئئي احملتلئئة،  -٢٠6
غاهئئا مئئن ومعابئئد  د ئئة و  سئئةوكني مسئئجدا   373 الئئيت طالئئت أي ئئا  ، ألعمئئال التئئدما والنهئئ ثقافيئئة 
 .عتادةال أماكن
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انتهاكات صارخة لقواعد القانون الئدويل  لوحظ ارتيابوأثناء العدوان على أذربيجان،  -٢٠7
عئن العديئد مئن حئاالت العقئاب خئار  نطئاإل الق ئاء  اجلانئ  األرمئين، ف ئال    تئع اانساين مئن

عاملئئة العقوبئئة وامل وغئئاه مئئن ضئئيوب، والتعئئذي  علئئى أعئئداد كتئئاة مئئن األشئئخاعوإطئئالإل النئئار 
 مواطنه أذربيجانيه مسامله ورهاةن وأسيى حيب.اليت استهدفت الإنسانية القاسية و ال

أسيى اميب واليهاةن واألشخاع شؤون عن اللجنة اميومية للتياانت الصادرة وتفيد ا -٢٠8
وال تئئئئزال  ا .تفيئئئئأذربيجانيئئئئا  خم 3 868هنئئئئاأ كئئئئان ،  ٢٠17يوليئئئئه /متوز 1٢حئئئئ  ختفئئئئه أنئئئئه امل

، دلغئام أسئييوي وشئاختاز غولييئف،  أذربيجئانيْه اميومة تشعي بقلئع للئ  إزاء مصئا مئواطنْه 
 .٢٠14يوليه متوز/ األرمين منذ اجلان  لدىومها رهينتان 

، أصئئئئئئدرت الئئئئئئداةية اليئئئئئئّبى يف احمليمئئئئئئة األوروبيئئئئئئة مقئئئئئئوإل ٢٠15يونيئئئئئئه حزييان/ 16يف و  -٢٠9
هئئئذه الق ئئئية، وكئئئان أصئئئع . وي وآخئئئيين ضئئئد أرمينيئئئاغاخلئئئان شئئئاا  ئئئية  بشئئئأن اانسئئئان حيمهئئئا

أهنئم ادعئوا سئتة مئواطنه أذربيجئانيه  مئنضئد أرمينيئا  مقدمة ، شيوى٢٠٠5أبييع نيسان/ 6 ةاملؤرخ
املوجئودة يف تلئك مئن التمتئ  عمتليئاهتم وأهنئم حيمئوا بسئت  ذلئك التشه  نطقةنعوا من العودة إىل مم  

بسئت  نئزاع انغورنئو كئارالخ بئه أرمينيئا وأذربيجئان.  199٢يف عئام  هتاأجّبوا على مغادر املنطقة اليت 
لحئئئع يف احئئئرتام اميئئئئاة للييئئئة، و ورأت احمليمئئئة، يف حيمهئئئا، أن هنئئئاأ انتهاكئئئا  مسئئئئتميا  للحئئئع يف امل

ملشئئئيدين لئئئدى افعئئئال. وكئئئيرت احمليمئئئة شكيئئئد أن   ئئئانوين دفئئئاعوسئئئاةع لحئئئع يف لاخلاصئئئة واألسئئئيية و 
امئئع يف امللييئئة وامئئع يف العئئودة إىل دايرهئئم. وخلصئئت إىل أن أرمينيئئا، مئئن خئئالل يف بلئئدهم ا  داخليئئ

اع نئئز يف ا  جئدو ئت متيئي  منئذ ئئد شئاركت  معئدات واملشئورة العسئييية،لل هئاوجودهئا العسئييي وتوفا 
 سؤولية عن انتهاكات حقوإل األذربيجانيه املشيدين.املتحمع أهنا تكارالخ و   - انغورنو
 ، تعيضئت موا ئ  القئوات املسئلحة األذربيجانيئة٢٠16أبييع نيسان/ 5و ٢يف الفرتة ما به و  -٢1٠

والسيان املدنيه الئذين يعيشئون يف املنئاطع القييتئة مئن خئط املواجهئة لنئاان املدفعيئة امليثفئة مئن 
 هياكئع أساسئية منئازل ومئدارس و ادمتئ تئع وجئي  جنئود ومئدنيه و  ئا أدى إىل اجلان  األرمين، 
 اجتماعية أخيى.

 ٢ ٠٠٠أكثي من  يي، متينت هذه القوات من حتي رد القوات املسلحة األذربيجانية وإثي -٢11
أبييع، و ئئ  نيسئئان/بعئئد أحئئدايف و التابعئئة جلمهوريئئة أذربيجئئان.  سئئرتاتيجيةالا راضئئيألهيتئئار مئئن ا

جئئو  ماردجئئانلي، يف منطقئئة جابييئئع. دإعئئادة إعمئئار  ييئئة دجو  علئئى  ئئيار بشئئأنرةئئيس اجلمهوريئئة 
طييئئع  ينَ وب ئئومسئئجد.  ،ومدرسئئة، منئئزال   5٠ وشئئيرِّدجئئزء مئئن القييئئة،  يميمتئئ أعيئئدخئئالل شئئهيين، و 

 دجوجو  ماردجانلي عدينة غوراديز. يية يبط ل اتطوله تسعة كيلومرت 
هجوم مستهدي ومتعمد من جان  القوات املسلحة  عق  ،٢٠17يوليه متوز/ 4ويف  -٢1٢

أصئئيتت و فيئئزوله.  عنطقئئةجئئدهتا يف  ييئئة اخلنئئع، مئئ    تلئئت فتئئاة يف الثانيئئة مئئن عميهئئا  األرمينيئئة،
 .جبيا  اميأة
السئالم إحئالل أرمينيا علئى  محعوتدعو مجهورية أذربيجان اجملتم  الدويل مية أخيى إىل  -٢13

 وسح   واهتا املسلحة من مجي  األراضي األذربيجانية احملتلة.
    


