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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واملنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

          ٢ دورته الرابعة خالل الفتـرة مـن   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران١٨ املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
 الـسادسة  جللـسة   يف ا أذربيجان  االستعراض املتعلق ب   وأُجري. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣إىل  

أذربيجان معايل السيد خلف خلفوف، نائب      ورأس وفد   . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤املعقودة يف   
، اعتمد الفرق العامل هـذا      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦ويف اجللسة املعقودة يف     . اخلارجيةوزير  

  .أذربيجانالتقرير عن 
قررين التاليني  ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة امل      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    -٢
اململكة العربيـة الـسعودية،     : أذربيجاناالستعراض املتعلق ب  عملية  لتيسري  ) ثالثيةال اجملموعة(

   .وسلوفينيا، وموريشيوس
االستعراض ، صدرت الوثائق التالية من أجل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقا للفقرة     -٣

   :أذربيجاناملتعلق ب
ــر  )أ(   ــين تقري ــدم وف / وط ــي مق ــرض خط ــع ــا للفق ) أ(١٥رة ق

) A/HRC/WG.6/4/AZE/1  (؛   
 جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً للفقـرة          )ب(  

   ؛)  A/HRC/WG.6/4/AZE/2 ) (ب(١٥
) ج(١٥ة حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السامي     )ج(  

) A/HRC/WG.6/4/AZE/3  .(   
  الثالثية قائمة أسـئلة أعـدهتا مـسبقا        اجملموعةعن طريق   بيجان  أذرإىل  وأحيلت    -٤ 

اجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وأملانيا، والتفيـا، وليختنـشتاين، وليتوانيـا، وهولنـدا،            
وهذه . السويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      وسلوفاكيا، وسلوفينيا،   و

  .ارجية لالستعراض الدوري الشاملاألسئلة متاحة على الشبكة اخل

  موجز وقائع عملية االستعراض  - أوالً  

  قدم من الدولة موضع االستعراضاملعرض ال  - ألف  
، عرضت أذربيجان تقريرها    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤ اجللسة السادسة املعقودة يف      يف  -٥

أعد التقرير  د  قالوطين، وذكرت أن فريقا عامال يضم الوزراء املختصني والسلطات املختصة           
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   فضال عن منظمات غـري حكوميـة معنيـة        ) أمني املظامل (مبشاركة مفوض حقوق اإلنسان     
  .حبقوق اإلنسان

 تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على الـصعيد         جيريوأفادت أذربيجان بأنه      -٦
ات منتظمة   إىل تغيري   اإلنسان أدت  غَلَبةَ حقوق احمللي عن طريق تدابري سياسية وقانونية، وأن        

وقد منح قانون االستفتاء املعدِّل للدستور األفراد احلق يف الطعن أمام احملكمة            . يف التشريعات 
البلـديات  أو عـن     تنفيذيةالتشريعية أو   السلطات ال أي نص قانوين صادر عن      الدستورية يف   

  .أنه ينتهك حقوقهم ُيدعى واحملاكم
بتدابري دعم حقوق اإلنـسان واحلريـات،     وأشار الوفد إىل املرسوم الرئاسي املتعلق         -٧

والربنامج احلكومي، وخطة العمل الوطنية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان اليت ينسقها فريـق             
     اسـتفتاء يف   ُيجـرى وسوف  . شاركة نشطة من اجملتمع املدين    ومبعامل برئاسة أمني املظامل     

  .اية حقوق اإلنسان بشأن التعديالت الدستورية الرامية إىل توطيد مح٢٠٠٩عام 
وقد صدقت أذربيجان على معظم املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، مبا             -٨

ووقعت مؤخرا االتفاقية املتعلقة باالختفاء القسري وغـري        فيها سبعة صكوك عاملية رئيسية،      
، والربوتوكول اإلعاقة ذويص األشخاق حقو اتفاقية على ٢٠٠٨الطوعي، وصدقت يف عام  

التفاقية القـضاء علـى مجيـع    ) ١(٢٠ناهضة التعذيب، وتعديل املادة  الختياري التفاقية م  ا
  .أشكال التمييز ضد املرأة

وأكدت أذربيجان قبوهلا آلية الشكاوى الفردية مبوجب هيئـات املعاهـدات ذات              -٩
ا الصلة، وتعاوهنا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وأعربت عن اسـتعداده            

كما أن أذربيجان تتعاون مع جملس أوروبا، وصدقت على سلسلة من االتفاقيات            . لالستمرار
تشمل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب وبروتوكوهلـا           

  .االختياري، وامليثاق االجتماعي األورويب املعدل
. لزم من تدابري هتدف إىل تعزيز اإلعـالم       وأشارت أذربيجان إىل أهنا تتخذ كل ما ي         -١٠

 املطبوعة دون إذن مسبق، ويوجد عدد كبري        اإلعالموميكن، مبوجب القانون، إنشاء وسائط      
من وسائط اإلعالم املطبوعة املسجلة باإلضافة إىل العديد من القنوات التليفزيونية واإلذاعية،            

 واعتمدت أذربيجان تدابري هتدف إىل     .إىل جانب الكثري من املنظمات غري احلكومية الصحفية       
  .تقدمي املساعدة املالية إىل وسائط اإلعالم اجلديدة

 املتعلق بالدعم املقدم من الدولة إىل ٢٠٠٧وأشار الوفد إىل اإلطار االستراتيجي لعام    -١١
املنظمات غري احلكومية هبدف إقامة شراكة مستقرة وفعالة بني أجهزة الدولة واملنظمات غري             

  .كومية، والحظ إنشاء اجمللس املعين بدعم الدولة للمنظمات غري احلكوميةاحل
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اعتماد سلسلة من القوانني إلحالل الدميقراطيـة  اىل وقد أدت اإلصالحات القضائية    -١٢
اجلهاز، وتوطيد محايـة    هذا  السياسات القانونية واجلهاز القضائي، وتعزيز استقالل       إطار  يف  

  .ر الدستومبوجبحقوق اإلنسان 
وأشارت أذربيجان إىل أهنا أنشأت فريقا عامال بالتعاون مع جملس أوروبا، يهـدف               -١٣

واعُتمـد قـانون    . إىل حتسني فعالية اجلهاز القضائي، واستقالل القضاة وإجراءات انتخاهبم        
اجمللس القضائي والقانوين واعُتمدت تعديالت كبرية على قانون احملاكم والقضاة، إىل جانب            

  . االختيار القضائي املكلفة باختيار القضاةإنشاء جلنة
وتعمل أذربيجان مع اللجنة األوروبية ملنع التعذيب على حتسني أسلوب عمل نظام              -١٤

وعلى مـدى   .  دون إخطار مسبق   املؤسسات العقابية وبإمكان أمني املظامل زيارة     . السجون
 املنـشآت العقابيـة،     السنوات املاضية، ُمنحت شعبتان يف وزارة العدل حرية الوصـول إىل          

وجرت آخر زيارة قامت هبا     . وكذلك املنظمات غري احلكومية وجلنة الصليب األمحر الدولية       
ويتلقى العاملون يف السجون   . ٢٠٠٨ديسمرب  /اللجنة األوروبية ملنع التعذيب يف كانون األول      

ـ             ت ترمجـة   التدريب يف جماالت من بينها بصفة خاصة منع التعذيب واملعاملة القاسية، ومت
  . إىل اللغة األذربيجانية٢٠٠٦القواعد العقابية األوروبية لعام 

واعتمدت أذربيجان برامج خمتلفة لتعزيز احلقوق االجتماعية واالقتـصادية، مثـل             -١٥
، واسـتراتيجية   ٢٠١٥-٢٠٠٨والتنمية املستدامة للفتـرة     ،  برنامج التخفيف من حدة الفقر    

زيادة كـبرية يف النـاتج احمللـي    حدوث ذا عن  وأسفر ه . ٢٠١٥-٢٠٠٦التوظيف للفترة   
، ة عمل جديـد فرصة ٧٦٦ ٠٠٠ واستحداثاإلمجايل على مدى السنوات اخلمس املاضية،       

، ارتفع اجلزء املخصص للرعاية االجتماعية مـن        ٢٠٠٨ويف عام   . واخنفاض يف معدل الفقر   
 أن ٢٠٠٨أعلـن يف عـام   وأكد الوفد أن البنك الدويل .  يف املائة  ٤٠امليزانية الوطنية بنسبة    

  .أذربيجان هي أكثر الدول القائمة باإلصالح نشاطا
وذكرت أذربيجان أن الدستور يكفل املساواة للجميع، بغض النظر عـن األصـل               -١٦

العرقي أو الدين أو العنصر، ومل ُيالحظ وقوع أي حالة من حاالت التمييز أو التعصب ضد                
وأكد هذا املستوى الرفيع مـن التـسامح        . دةأعضاء األعراق األخرى على مدى قرون عدي      

مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد، وشهدت عليه بصفة خاصة زيارة البابا    
  .٢٠٠٢يف عام 

، وُتمثَّل  ١٩١٨وقد ُمنحت املرأة يف أذربيجان احلق يف أن تصوت وُتنتخب يف عام               -١٧
نفيذية والقضائية واخلدمات اإلدارية، وتشارك مـشاركة  املرأة اآلن يف األجهزة التشريعية والت  
  .نشطة يف احلياة االجتماعية والسياسية

 هي اهليئة ٢٠٠٦ اليت أنشئت يف عام املعنية باألسرة واملرأة والطفلجنة احلكومية  للوا  -١٨
وقـد اعتمـدت    . التنفيذية الرئيسية املسؤولة عن تطبيق السياسة احلكومية يف هذا امليـدان          
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بيجان تدابري خمتلفة للتصدي للعنف ضد املرأة، مبا فيها تعريف موسع جديـد للتمييـز               أذر
 والربنامج الشامل ملكافحة العنـف  ٢٠٠٦اجلنسي أُدرج يف قانون املساواة بني اجلنسني لعام  

ويناقش الربملان حاليا مشروع قانون يتعلق مبنع العنف املرتيل، وُيعهـد إىل مـشروع        . املرتيل
ن مكافحة العنف ضد املرأة يف القرن الواحد والعشرين مبواصلة التصدي هلـذه             مشترك بشأ 

  .الظاهرة عن طريق محالت التوعية ووضع استراتيجية ملساعدة الضحايا
ويف .  أُعلنت سنة األطفال مبوجب مرسوم رئاسي٢٠٠٩وذكرت أذربيجان أن سنة   -١٩
 األطفال من االستغالل واالنتـهاك      ، وقعت أذربيجان االتفاقية األوروبية حلماية     ٢٠٠٨عام  

ويوجـد  . اجلنسيني، باإلضافة إىل اعتماد نطاق من الوثائق القانونية مثل قانون حقوق الطفل     
إهنـاء  (إليداع األطفال املقيمني يف املؤسسات احلكومية يف األسـر          الربنامج احلكومي   أيضا  

 ٤ ٥٤٥ويوجد حاليا   . ٢٠١٥-٢٠٠٦والرعاية البديلة خالل الفترة     ) اإليداع يف املؤسسات  
. مدرسة متوائمة مع االشتراطات احلديثة، وسبع مدارس متخصصة لألطفال ذوي اإلعاقـة           

            خطـة عمـل إلصـالح      ٢٠٠٦وذكر الوفد أن أذربيجان واليونيسيف وقعتـا يف عـام           
  .قضاء األحداث

ي لالجتـار  وأفادت أذربيجان عن التدابري التشريعية واالجتماعية املتخـذة للتـصد      -٢٠
وأنشئت آليـة إلعـادة التأهيـل       . باألشخاص، مبا يف ذلك قانون قمع االجتار باألشخاص       

وقد جرت حماكمات وصدرت أحكـام      . االجتماعي للضحايا، وهي تقدم إليهم دعماً مالياً      
            ضد َمن شاركوا يف االجتار باألشخاص، وجيري شن محلـة توعيـة يف املـدارس بـشأن                

  .هذه املسألة
وفيما يتعلق بالفساد، متتثل أذربيجان للصكوك الدولية، وتتخذ التـدابري التنفيذيـة              -٢١

 مشروع القانون املتعلـق  ٢٠٠٩الالزمة ملكافحة الفساد، وتأمل يف أن يعتمد الربملان يف عام     
  .مبكافحة غسيل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب

 ال يزال أصعب مشكلة تواجهها      ناغورنو كاراباخ وأكد الوفد جمدداً أن الرتاع على         -٢٢
 واألقاليم السبعة احمليطة به ختضع لالحتالل من مجهورية         ناغورنو كاراباخ فإقليم  . أذربيجان

جاين الجئني ومشردين داخليا نتيجة لسياسة الـتطهري        بيأرمينيا، وأصبح أكثر من مليون أذر     
تستطيع أذربيجان تنفيذ التزاماهتا الدوليـة يف       ونتيجة لذلك، ال    . العرقي اليت تنتهجها أرمينيا   

حتفظات خاصة أو   أذربيجان  أبدت  قد   و . يف هذه األقاليم   تنفيذاً كامالً جمال حقوق اإلنسان    
وتعتـرف  . أصدرت إعالنات لدى انضمامها إىل عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          

بصفة خاصـة    داخليا، وقد بذلت     أذربيجان متاماً مبسؤوليتها عن محاية الالجئني واملشردين      
، واضعةً يف االعتبار ممارسة حقهم يف العـودة اآلمنـة إىل            يف اجملتمع  إلدماجهم مؤقتا    جهودا

 الربنامج احلكومي لتحسني الظـروف املعيـشية        ٢٠٠٤واعُتمد يف عام    . أراضيهم األصلية 
          األخـرية، وعلى مدى الـسنوات الـسبع       . وزيادة فرص العمل لالجئني واملشردين داخليا     

           مستوطنة لالجئني واملشردين داخليا، وأغلقـت آخـر عـشرة خميمـات يف              ٦١أنشئت  
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وقد أعرب مفـوض    . ، وُخصصت ميزانية ضخمة هلذا الغرض     ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
  .األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني عن تقديره البالغ هلذه اجلهود

  وردود الدولة موضع االستعراض احلوار التفاعلي  - باء  
ووجه عدد مـن الوفـود الـشكر        .  وفداً ببيانات  ٥٨أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٣

للحكومة على التقرير الوطين الشامل، وعلى عرضها، وعلى ما قدمته من ردود على األسئلة              
لـشامل،  وأدلوا ببيانات ترحب بالتزام أذربيجان بعملية االسـتعراض الـدوري ا          . املسبقة

  .إعداد التقرير الوطينومشاركتها البناءة، واملشاورات اليت أجرهتا مع أصحاب املصلحة لدى 
وسألت اجلزائر عن التدابري املتخذة بصفة خاصة يف ضوء التوصية الـصادرة عـن                -٢٤

 باعتماد قانون بـشأن العنـف       ٢٠٠٧اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام          
إيالء املزيد من االهتمام ملكافحة العنف ضد املـرأة،   وشجعت اجلزائر أذربيجان على      .املرتيل

حتسني وأوصت اجلزائر مبواصلة اجلهود الرامية إىل   . ا من خالل تنفيذ تدابري اجتماعية     وال سيم 
قـوق اإلنـسان يف الـربامج       التثقيف حب ، وإدماج   إىل التعليم مجيع األطفال   وضمان وصول   

ت اجلزائر أذربيجان مبواصلة ما تبذله من جهود لتهيئة ظروف معيشية مرضية وأوص. املدرسية
من الفقـر،   وأوصت اجلزائر أذربيجان مبواصلة ما تبذله من جهود للحد          . للمشردين داخليا 

  .املهتمةوالتفكري يف تقاسم أفضل املمارسات مع البلدان 
ربوتوكولني االختياريني   على ال  ٢٠٠٢وأشادت سلوفينيا بتصديق أذربيجان يف عام         -٢٥

والحظت سلوفينيا اجلهود املبذولة يف قطاع التعليم، وخباصة فيمـا          . التفاقية حقوق الطفل  
كما الحظت أن الرتاع املستمر منذ مدة طويلة كان له أثر سـليب             . يتعلق باملشردين داخليا  

االجتماعيـة الـيت     التعليم املقدم إىل األطفال املشردين، وأن الصعوبات املالية و         نوعيةعلى  
تواجهها أسرهم، والظروف املادية للمدارس، ونوعية املعلمني، والظروف النفسية اليت مير هبا            

وأوصـت سـلوفينيا    . ُيحتمل أن يكون سـلبيا    هي أمور كان هلا دور      األطفال املشردون،   
  .م املتحدة بشأن العنف ضد األطفاللتوصيات دراسة األمالكامل التنفيذ أذربيجان ب

يف تعديل أو إلغاء التـشريع اجلنـائي املتعلـق          وأوصت هولندا أذربيجان بأن تنظر        -٢٦
والحظـت أن   .  أي شخص من حريته على أساس الـرأي         إمكانية حرمان  إللغاء ،بالقذف

املثليـات واملثلـيني    منظمات حقوق اإلنسان العاملة يف جماالت مثل حقوق املرأة وحقوق           
، وكذلك اجملموعات الدينية، تتعرض للتحـرش،        جنسياً ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني   

وأوصت أذربيجان أيضا بتعزيز ما تبذله من جهود لضمان حرية التجمع           . بل وللعنف أحيانا  
وتكوين اجلمعيات، واحترام عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، وتنفيذ التـشريع املتعلـق             

  .باملنظمات غري احلكومية تبعا لذلك
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كستان مبا حتقق من إجنازات يف جمال قمع اجلرميـة وإصـالح نظـام            ورحبت أوزب   -٢٧
وقد اتُّخذت أيضا . السجون، ويف جمال الدفاع عن الضمان االجتماعي وحقوق املرأة والطفل

ففي الربملان، تتعاون أفرقة عاملـة      : خطوات إجيابية يعرب عنها إنشاء املنظمات غري احلكومية       
  .ت غري احلكومية من أجل وضع مشروع تشريعتابعة للجان الدائمة مع املنظما

 الذي يكفل املساواة بـني الرجـل        ٢٠٠٢والحظت كوبا تدابري مثل قانون سنة         -٢٨
واملرأة، واستفسرت عن املبادرات األخرى الرامية إىل القضاء على انعـدام املـساواة بـني               

ا للخطة الوطنيـة    وأبرزت كوبا العمل الذي مت مع احملتجزين، وأعربت عن تقديره         . اجلنسني
وأوصت كوبا أذربيجان بأن تواصل ما تبذله بالفعل من         . والتشريع الرامي إىل محاية األطفال    

على أساس  لسكاهنا  احلماية االجتماعية   أن تكفل   ومعيشة سكاهنا،   لتحسني مستويات   جهود  
وأوصت كذلك بـأن تواصـل      . من خالل التوزيع املالئم للثروات    تنمية االقتصاد حبيوية و   

من أي شكل من أشكال التمييز ضد املـرأة         للحد  بالفعل  اجلارية  الربامج الوطنية   أذربيجان  
حيث إن هذه هي الطريقة اليت ميكن هبا محايـة أكثـر قطاعـات               ،حىت القضاء عليها هنائياً   

  .السكان ضعفاً مبن فيهم النساء واألطفال
عدم تطبيـق   الالزمة لضمان   وأوصت أملانيا بشدة بأن تتخذ أذربيجان كافة التدابري           -٢٩

يف إلغاء  وأن تنظر   ،  دون داع  بطريقة صارمة    االجتماعرية  املتعلق حب السلطات احمللية للقانون    
 بااللتزام باإلخطار واالستعاضة عنهللموافقة بالنسبة للجمعيات العمومية كافة، املسبق الشرط 

كافة التدابري الالزمة أيضا باختاذ وأوصت أملانيا أذربيجان . العامةاالجتماعات بالنسبة ملنظمي 
سيما  لتقليص فترة االحتجاز قبل احملاكمة جلميع األشخاص املوقوفني بسبب ُتهم جنائية، وال           

 وأوصت أملانيا احلكومة بـأن حتـسن      األحداث، وإنشاء مرافق احتجاز منفصلة لألحداث،       
  .الظروف يف السجون بشكل عاجل

لتحسني النظام القضائي، وجرى حتديث املرافق      ابري  مت اختاذ تد  وذكرت بيالروس أنه      -٣٠
والحظت أيضا التدابري املتخذة للقضاء على الفقر ورفع مستوى احلمايـة           . التقنية يف احملاكم  

مستوى رفيع من احلمايـة     توفري  وأوصت بيالروس بأن تواصل أذربيجان دعم       . االجتماعية
يد مبمارسة احلقوق يف الدفاع عن النساء       أسفر االهتمام الشد  قد  و.  االقتصادية -االجتماعية  

 اسـتحداث بني اجلنسني وعن    تتعلق باملساواة   أحكاما  يتضمن  واألطفال عن صدور تشريع     
تـوفري إمكانيـة    وأوصت بيالروس أذربيجان أيضا مبواصلة      . نظام جديد لقضاء األحداث   

  .املستوياتكافة على جيد الوصول إىل تعليم 
ى التعاون بني إدارة السجون واملنظمات غري احلكومية يف         وأثنت مجهورية كوريا عل     -٣١

. رصد حالة مرافق االحتجاز، كما شهدت على ذلك زيارات جلنة الصليب األمحر الدوليـة             
وال يزال القلق يساور مجهورية كوريا بشأن حالة الفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء بني              

بتلبيـة حقـوق     حقوق الطفل اليت أوصـت       الالجئني واملشردين داخليا، وأشارت إىل جلنة     
وإىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       خلاصة،  األطفال واملشردين والالجئني واحتياجاهتم ا    
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ضد املرأة اليت حثت أذربيجان على تنفيذ التدابري املستهدفة لتحـسني وصـول الالجـئني               
  .الصحة والسكنواملشردين داخليا من النساء والفتيات إىل التعليم والعمل و

وأوصت الصني أذربيجان بتحسني ظروف السجن، ومساعدة الفئـات الـضعيفة،         -٣٢
. والتصدي لالجتار باألشخاص، وتعزيز العدالة التقليدية، وتعزيز حقوق النـساء واألطفـال           

والحظـت  . وذكرت الصني أن أذربيجان دربت املوظفني القضائيني على حقوق اإلنـسان          
  .ذربيجان يف القضاء على العنف ضد املرأة ومالحقة مرتكبيهالتحدي الذي تواجهه أ

واملكلفـني  عاهـدات   املاالمتثال لتوصيات هيئـات     وأوصت املكسيك أذربيجان ب     -٣٣
قليـات   بإنشاء آلية لرصـد األ     ، وأوصت يف هذا الشأن    اإلجراءات اخلاصة بواليات يف إطار    
اللجوء، ومتكـني هـذه     وملتمسو  ن  الضعيفة األخرى، مبا يف ذلك املهاجرو     العرقية والفئات   

ومن أجل منع التمييز ضد املرأة      . السكانبقية  تمتع هبا   تمن التمتع جبميع احلقوق اليت      الفئات  
ومكافحته، أوصت املكسيك باعتماد تشريع خاص يتعلق بالعنف ضد املرأة والزواج القسري       

وأوصـت  . ية حقوق الطفل  وفقا التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاق         
املكسيك بتحسني إقامة العدل، مبا يف ذلك إنشاء نظام للتفتيش على مراكز االحتجاز ونظام              

آليـة  ويف النهاية، أوصت املكـسيك بإنـشاء   . ملتابعة الشكاوى املتعلقة بادعاءات التعذيب   
ين، قصد تنفيذ   مشتركة بني املؤسسات تشارك فيها اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املد           

توصيات املكلفـني بواليـات يف إطـار         فضالً عن    ،توصيات االستعراض الدوري الشامل   
  .عاهداتامل وتوصيات اهليئات املنشأة مبوجب ،اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

والحظت أوكرانيا مع االرتياح أن أذربيجان تعمل بالتعاون الوثيق مـع هيئـات               -٣٤
كما الحظت أن أذربيجان تويل أولوية بالغة . افة التقارير الدورية املطلوبة  املعاهدات وتقدم ك  

وطلبت أوكرانيا  . حلماية حقوق املرأة، وال سيما القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة           
إىل أذربيجان أن تقدم املزيد عما جتريه من أنشطة، وخباصة تلك الرامية إىل التوعيـة خبطـر                 

يما يتعلق بالتوصية الصادرة عن مفوض جملس أوروبا باعتماد تدابري قويـة            وف. االجتار بالبشر 
  .للتصدي لالجتار بالبشر، سألت أوكرانيا عن التدابري اليت اختذت

والحظت اململكة العربية السعودية أن الدستور يتضمن أحكاما هتـدف إىل محايـة         -٣٥
عب اليت حتتاج أذربيجـان إىل      حقوق اإلنسان، ويتضمن تدابري ترمي إىل التغلب على املصا        

مـا هـي    : وتثري جتربة أذربيجان يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان األسئلة التالية         . التصدي هلا 
الصعوبات اليت تواجهها أذربيجان يف توفري املزيد من خدمات الصحة والتعليم لألطفال؟ وما             

ق الطفل يف أذربيجان؟    يف تنمية حقو  ) كاليونيسيف(هو الدور الذي تؤديه املنظمات الدولية       
ويف ضوء ما تقدم، أشاد وفد اململكة العربية السعودية باإلجنازات احلقيقية الـيت حققتـها               
أذربيجان يف ميدان حقوق اإلنسان، وأوصى مبراعاة اجلوانب اإلجيابية لتلك اإلجنازات بغيـة             

  . أذربيجاناختاذها حافزا ملواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف
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وسألت فرنسا عن التدابري املتخذة لضمان استقالل القضاء واحترام املعايري الدوليـة              -٣٦
والحظت فرنسا أن التمييز يشكل جرميـة يف التـشريع          . املتعلقة باحملاكمة العادلة واملنصفة   

وأوصت . احمللي، فسألت عن السبب يف عدم رفع دعوى قضائية حىت اآلن بشأن هذه التهمة             
 اإلعـالم   طة حلرية التعبري وحرية مجيـع وسـائ       املمارسة الكامل رنسا أذربيجان بأن تكفل     ف

إلنترنت أو اإلذاعة   الصحافة أو ا  : املستقلة، الوطنية منها واألجنبية، بصرف النظر عن طبيعتها       
تـوفري فـرص    وأوصت فرنسا أذربيجان بأن تتخذ كافة التدابري الراميـة إىل           . أو التلفزيون 
 العدالة جلميع النساء ضحايا العنف، واختاذ التدابري حلمايتهن وإعادة تأهيلـهن،            الوصول إىل 

  .وتدريب سلطات الشرطة يف جمال العنف ضد املرأة
وأثنت جنوب أفريقيا على أذربيجان جلملة أمور من بينها برنامج تعزيز مكافحـة               -٣٧

قتـصادية واالجتماعيـة    وأشارت إىل الطلب الذي سبق أن قدمته جلنة احلقوق اال         . الفساد
والثقافية لتوفري التدريب للمسؤولني عن إنفاذ القوانني والقضاة بشأن الطابع اخلطري واجلنائي            

وأوصت جنوب أفريقيا بأن تعيد احلكومة النظر يف براجمها الرامية إىل احلد من             . للعنف املرتيل 
  .حديات االجتماعيةالة ملواجهة التالتصدي جلذور الفقر واعتماد سبل فعالفقر بغية 

والحظت قطر الفصل بني السلطات الذي أكده الدستور، وأن اهلـدف النـهائي               -٣٨
والحظت أيضا أن الدستور ينص على      . للدولة هو محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

أن تصبح املعاهدات املصدق عليها جزءا من القانون الوطين، وأن تكون هلـا الغلبـة علـى          
وأعربت قطر عن   . ورحبت باعتماد عدد من القوانني تشمل حقوق الطفل       . ألخرىالقوانني ا 

أملها يف أن تتغلب أذربيجان على العقبات املتبقية، وال سيما حني يتعلق األمـر باألطفـال                
  .واملشردين داخليا

والحظت البحرين اجلهود املبذولة لتشجيع وتعزيز ومحاية احلقوق السياسية واملدنية            -٣٩
وتلقى هذه اجلهود تقديرا بالغا، حيث أحرزت أذربيجان        . صادية واالجتماعية والثقافية  واالقت

. تقدما يف العديد من اجملاالت، وخباصة حرية الدين واملعتقد، والتـسامح والوئـام الـديين              
وأعربت البحرين عن تقديرها للجهود املبذولة فيما يتعلق بصوغ اخلطط وتـدريب اجلهـاز    

  .اإلنسان بغية تعزيز اإلصالح القانوينالقضائي على حقوق 
 عن قلقهـا    ٢٠٠٦وأشارت ليختنشتاين إىل أن جلنة حقوق الطفل أعربت يف عام             -٤٠

عدم وجود برامج لتعايف هؤالء األطفال وعالجهـم        إزاء تزايد أعداد أطفال الشوارع، وإزاء       
وأوصـت  . ختاذهـا ، وسألت عن التدابري اإلضافية املزمـع ا       وإدماجهم يف اجملتمع وتعليمهم   

ورحبت ليختنشتاين  . أذربيجان بأن تنضم إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         
بالتدابري املتخذة لتحسني التدريب املقدم إىل املسؤولني عن إنفاذ القوانني فيما يتعلـق مبنـع               

  .التعذيب وسوء املعاملة
أيضا مستشارا خاصا للمساواة    ورحبت مصر بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان اليت تضم           -٤١

وأشارت مصر إىل توصية جلنـة      . بني اجلنسني، فضال عن جلنة حكومية معنية بشؤون املرأة        
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ورحبت بالتعـاون بـني   . حقوق الطفل بأن يتضمن هذا املكتب وحدة تتعلق حبقوق الطفل         
أذربيجان وجملس حقوق اإلنسان، واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وخمتلـف هيئـات     

وأوصت أذربيجان بأن تواصل ما تبذله من جهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            . املعاهدات
س ما حتدده   فوضية السامية حلقوق اإلنسان، على أسا     املبالتعاون مع جملس حقوق اإلنسان و     

توافق القوانني الوطنية   ، بأن تواصل أيضا ما تبذله من جهود لضمان          أذربيجان من احتياجات  
  .املضي يف تنفيذها على أرض الواقعت الدولية، ومع االلتزاما

وأوصت السويد مبضاعفة اجلهود املبذولة لضمان استيفاء ظروف االحتجاز بالكامل            -٤٢
وأوصت السويد أذربيجان بضمان قيام كافة فروع الدولة،        . للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان   

وأعربت . رية التعبري وبتعزيز هذه احلرية    مبا فيها موظفو السلطات احلكومية، بااللتزام التام حب       
السويد عن قلقها إزاء القرارات اليت اختذت مؤخرا لوقف وسائط اإلعالم األجنبية عن البث              

وأوصت . يف أذربيجان، فأوصتها بتقدمي الدعم الكامل حبرية اإلعالم وفقا لاللتزامات الدولية          
               الـسلمي وضـمان إعمـال هـذا        يف االجتماع احترام احلق   السويد احلكومة أيضا بدعم     

  .احلق بفعالية
وأوصت النرويج أذربيجان بتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار                -٤٣

 طوسائوأوصت النرويج أذربيجان بأن تكفل أنظمتها القانونية املتعلقة ب        . اإلجراءات اخلاصة 
. ملعايري الدوليـة وأفـضل املمارسـات       وا مبا يتفق بني منابر اإلعالم    التنوع  تشجيع  اإلعالم  

وأوصت النرويج بالتحقيق بفعالية يف اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني واملدافعني           
وأوصت النرويج بسرعة   . مرتكبيها، ومعاقبة املسؤولني عنها   عن حقوق اإلنسان، ومبحاكمة     

 املالئمة  اختاذ التدابري بسان، و شكاوى مضايقة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلن      الرد على   
مواصلة وأوصت النرويج يف النهاية بإثناء املسؤولني احلكوميني عن         . من أجل تأمني سالمتهم   

 الذيناملمارسة احلالية املتمثلة يف رفع دعاوى على الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان             
  .انتقاداً هلم ينشرون

مل الوطنية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنـسان   والحظت تونس مع االهتمام خطة الع       -٤٤
ورحبت تـونس   . اليت هتدف إىل مجلة أمور من بينها إقامة تفاعل بني الدولة واجملتمع املدين            

وأعربت عن رأي مفـاده أن مـشروع        . باجلهود اهلائلة املبذولة للتصدي للعنف ضد املرأة      
ا لضمان حقوق املرأة، مبا يف ذلك  يشكل هنجاً مهم٢١ لمكافحة العنف ضد املرأة يف القرن ا  

  .التصدي للزواج املبكر، وللحد من تأثري هذه الظاهرة على األسرة، وخباصة على األطفال
وسألت إسبانيا عن نوع التدابري اليت ستعتمدها أذربيجان لضمان حرية الدين، مبا يف               -٤٥

         وذكـرت إسـبانيا أن     . ذلك ضمان املزيد من احلرية للصحافة واحتمال إلغاء جترمي القذف         
 أذربيجاين ظلوا يعيشون كمشردين داخليا ألكثر من عقد من الزمان نتيجة            ٦٠٠ ٠٠٠حنو  

للرتاع على ناغورنو كاراباخ، وسألت عما تفعله احلكومة لضمان متتع املـشردين داخليـا              
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ب واإلسـاءة   وسألت إسبانيا عن التدابري اجلاري اختاذها ملنع حاالت التعذي        . حبقوق اإلنسان 
  .اليت ترتكبها سلطات الشرطة

قوبـات وقـانون     الع  تنفيـذ  قـانون ا بالتشريع اجلديد املتعلق ب    يوأشادت إندونيس   -٤٦
، اللذين يتضمنان بعض األحكام     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤ الصادرين يف    اإلجراءات اجلنائية 

ذربيجان بأن تكفل التنفيذ    وأوصت إندونيسيا أ  . التدرجيية املتعلقة برفاه احملتجزين واملسجونني    
وأوصت إندونيسيا احلكومة مبواصلة وتكثيف جهودها املبذولة       . الفعال هلذه القوانني اجلديدة   

 وإزالة أية حواجز    ، لضمان سالمتهم يف البيئة املرتلية      عن األطفال والنساء بشكل عام     بالنيابة
  . ومنوهم ووصوهلم إىل فرص متساويةتعرقل تعليمهم

الفجـوة  ململكة املتحدة أن جلنة مناهضة التعذيب أعربت عن قلقها إزاء           والحظت ا   -٤٧
عن أعربت  جلنة حقوق الطفل    ، وأن   الكبرية القائمة بني اإلطار التشريعي وتنفيذه تنفيذاً عملياً       

وأوصت اململكة . إزاء عدم توفري اآلليات املالئمة والدعم املايل الكايف للتدابري التشريعية         قلقها  
بـث  للجهات غـري األذربيجانيـة بال     ذربيجان بأن تعيد النظر يف قرارها، وتسمح        املتحدة أ 

وأشارت إىل تقارير مفادها أنه يبدو أن بعـض قطاعـات           . اإلذاعي على املوجات املتوسطة   
وزارة الداخلية واجلهاز القضائي متارس الضغط على وسائط اإلعالم بطرق منها اللجـوء إىل   

 أن اللجوء إىل قانون التشهري اجلنائي لسجن الـصحفيني          وأكدت. حماكمات بتهمة القذف  
وأوصـت يف هـذا     . دون وجه حق أو إلفالسهم مالياً يؤثر تأثريا شديدا على حرية اإلعالم           

وأوصت أذربيجـان بـأن     . السياق بإطالق سراح الصحفيني الذين ال يزالون قيد االحتجاز        
  . متابعة وتنفيذ هذا االستعراض يف مع جمموعات اجملتمع املدينالتاماالخنراط تواصل 

وأوصت اجلمهورية التشيكية بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار              -٤٨
وأوصت أذربيجان بالتصدي للمشاكل املـستمرة املتعلقـة بظـروف          . اإلجراءات اخلاصة 

ف علـى    مستقلة لإلشـرا   ةإنشاء آلي بالصحية غري الكافية، و   والرعاية  السجن، كاالكتظاظ   
فال ومحايتهم من   األوضاع يف مرافق االحتجاز، مع التركيز بشكل خاص على أوضاع األط          

ويف إشارة إىل التوصيات اليت أصدرهتا جلنة مناهضة التعـذيب، أوصـت            . العنف واالعتداء 
 املسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني واملـسؤولني         اجلمهورية التشيكية أذربيجان بأن تقدم إىل     

ماية الطفل واملرأة واألشخاص من األقليات      حب التوعية/التثقيف يف جمال    ا حمدد ابالقضائيني تدري 
وأوصت اجلمهورية التشيكية أذربيجان بأن تتخذ      .  أو اهلوية اجلنسية   ة اجلنسي امليولمن حيث   

الرصـد  تدابري ملموسة لتأمني املوارد الالزمة لزيادة فعالية محاية حقوق األطفال، مبا يف ذلك       
واستحداث وضـبط   ألطفال،  لشكاوى ا وضاع الرعاية يف املؤسسات، وإنشاء آلية       الفعال أل 

 آليـات   آليات جديدة حلماية الطفل تقوم على حبث جدي وإرشاد واسع النطاق، وإنـشاء            
عل القوانني املتعلقة بالبث متفقة مع      وأوصى الوفد يف النهاية جب    . لتقدمي خدمات كفالة الطفل   

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واإلفـراج عـن          األحكام ذات الصلة من العهد    
األشخاص احملتجزين بسبب آرائهم السياسية، واعتماد ضمانات حتمـي مـن االحتجـاز             
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واحملاكمة تعسفاً أو ألسباب سياسية، مبا يف ذلك من خالل تأمني استقالل القضاء الكامـل               
  .التامةوشفافيته 

ذربيجان وجدت نفسها تواجه مشكلة تشرد واسـع        وإدراكا من تركيا حلقيقة أن أ       -٤٩
النطاق نتيجة لرتاع ناغورنو كاراباخ، فقد حيت أذربيجان على ما اختذته من تدابري فعالـة               

وأعربت عن تقديرها إلنشاء مؤسسة أمانـة املظـامل،   . للتخفيف من معاناة املشردين داخليا    
لية املهمة لدى التصدي ألوجـه      وشجعت أذربيجان على مواصلة االستخدام األمثل هلذه اآل       

وأعربت عـن  . القصور املتبقية يف النظامني القضائي والعقايب، وكذلك لدى مكافحة الفساد         
ثقتها يف أن القانون اجلديد املتعلق حبرية االجتماع سيشكل خطة يف االجتاه الصحيح علـى               

  .طريق مواصلة رفع املعايري احمللية
لتعهد الطوعي الذي عقدته أذربيجان لتوجيـه دعـوة         والحظت التفيا مع التقدير ا      -٥٠ 

والحظت كـذلك التعـاون     . دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        
اإلجيايب مع عدد من هؤالء املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وأن أذربيجان قد              

ويف ضوء هذا التعـاون     . املاضيةدعت واستقبلت عدة مقررين خاصني يف السنوات القليلة         
اإلجيايب، أوصت التفيا بأن تفي أذربيجان بتعهدها الطوعي هذا، وتوجيه دعوة دائمـة إىل              

  .مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان
أمـني  (ن  ورحبت األردن باعتماد القوانني الدستورية املتعلقة مبفوض حقوق اإلنسا          -٥١

، وأشادت باإلرادة السياسية القوية اليت تعرب عنها مجلة أمور من بينها خطة العمـل               )املظامل
وأوصت األردن أذربيجان بأن تواصل ما تبذله       . ٢٠٠٦الوطنية حلماية حقوق اإلنسان لعام      

ة مبا يف ذلك التعاون النشط مع املنظمات الدولي       من جهود يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان،        
  .لرئيسية من أجل حتقيق هذه الغايةا

ورحبت النمسا بقانون حقوق الطفل وخطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان،             -٥٢
وأوصت النمسا أذربيجان بأن تتخذ . ولكنها قالت إن تنفيذمها، حسبما أُفيد، يواجه حتديات     

ة قصد زيادة فعاليـة      توفري مجيع املوارد الالزمة للوكاالت احلكومي      وتكفلخطوات ملموسة   
حصول املبادرات النموذجية على املستوى     كما أوصت أذربيجان بضمان     . نظام محاية الطفل  

ـ   يف تطوير مجلة أمور من     النظربغية  االحتادية  اإلقليمي على الدعم الكامل من احلكومة        ها  بين
. اتصنع القرار لهيئة مرجعية   اختاذها  مستقلة ومنسقة على الصعيد الوطين ميكن       قانونية   دائرة

إليداع األطفال املقيمني يف املؤسـسات احلكوميـة يف         والحظت النمسا الربنامج احلكومي     
، فضال عن مشروع إجياد أسر بديلة لألطفال املـشردين          ٢٠٠٦األسر والرعاية البديلة لعام     

فحص املؤسسات على   وأوصت النمسا أذربيجان بأن تتخذ تدابري ملموسة لضمان         . واليتامى
، لتجاوزات واالنتـهاكات  و املالئم فيما يتصل جبودة معايري الرعاية وإمكانية التصدي ل         النح

تدابري ملموسة لزيادة تيسري أشكال الرعاية البديلة األخـرى، أي          وأوصت أذربيجان باختاذ    
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اليت متنـع   ر خدمات الدعم العائلي واجملتمعي      تشجيع ُنظُم الوصاية والكفالة، فضالً عن تطوي      
  .ر عن أطفاهلاختلي األس

وصرحت هنغاريا بأنه من املهم أن يتمتع األطفال خبلفية أسرية آمنـة ومنـسجمة،           -٥٣
وأعربت هنغاريا عن قلقها من أن األطفال ال        . ومن مث رحبت بالتدابري املتخذة يف هذا الشأن       

ي داخـل   يزالون يعانون من اإلمهال، والعقاب البدين وإساءة املعاملة، مبا فيها االنتهاك اجلنس           
وذكرت أن االجتار بالبشر ال يزال أيضا مشكلة، بل إن اخلطر أشد على األطفـال               . األسرة

وأوصـت  .  بأعضائهم بصورة غري شرعية ألغراض االجتار من دور األيتام  الذين جيري تبنيهم  
كما أوصت  . هنغاريا أذربيجان بأن تتخذ التدابري املالئمة ملواصلة الدفاع عن حقوق األطفال          

 التدابري الالزمة من أجل ضمان أال خيضع األشخاص دون الثامنة عشرة          يجان بأن تتخذ    أذرب
  .شكال أخرى من سوء املعاملة أو ألي أالبدنية، الذين يتم إيقافهم، للعقوبة من العمر

والحظ االحتاد الروسي أن أذربيجان متكنت على مدى السنوات املاضية من إحراز              -٥٤
واعتربت .  حقوق اإلنسان، وأهنا تواصل حتسني تشريعاهتا الوطنية       جناح هائل يف حتسني حالة    

أن من املهم النظر إىل جتربة أذربيجان يف حل القضايا االجتماعية واالقتـصادية، وال سـيما       
العمـل  وأوصى االحتاد الروسي أذربيجان بأن تواصل       . حالة األطفال الذين يفتقدون الرعاية    

كومي على مدى فترة عشرة أعوام لنقل األطفال من املؤسسات          املستدام يف تنفيذ الربنامج احل    
  .مية إىل اُألسر والرعاية البديلةاحلكو
رحبت أذربيجان بالتوصيات املقدمة، وذكرت أهنا ستتناول بصراحة التقدم احملـرز             -٥٥

وفيما يتعلق بتعزيز اجلهاز القضائي، أشار الوفد إىل بيانـه االفتتـاحي،            . والعقبات املواَجهة 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد تقرر إنشاء احملاكم    . وأضاف أن اختيار القضاة يتمتع بشفافية كاملة      

وتوىل أمهية بالغة لتدريب    . املتخصصة اجلديدة كمحاكم األحداث واحملاكم اإلدارية اجلديدة      
ويوىل االهتمام بتوسيع الوصـول إىل      . القضاة واملسؤولني عن إنفاذ القوانني وإعادة تدريبهم      

لعدالة، وتتضمن التدابري املستهدفة إنشاء ست حماكم استئناف إقليمية باإلضافة إىل احملكمـة   ا
  .املوجودة يف باكو

وفيما يتعلق بأنشطة الصحفيني، الحظ الوفد أن أذربيجان ألغت الرقابة احلكوميـة،     -٥٦
 أنـشأت   وقـد . ايوأن مثة تدابري تشريعية اتُّخذت لضمان حرية الكالم والرأي ضمانا حقيق          

وأنشئ . أذربيجان جملس الصحافة واعتمدت ورقة مفاهيمية خاصة بشأن العمل مع اإلعالم          
صندوق خاص لدعم اإلعالم اإلخباري، وتتوىل اهليئات ذات الصلة التحقيق بعناية يف كافـة     

ومثة حاالت جرت فيها معاقبة مسؤولني عن إنفـاذ         . انتهاكات حقوق الصحفيني ورصدها   
وأقر الوفد بأن عددا من الصحفيني قد حوكموا أمام    . تكاب مثل هذه اجلرائم   القوانني على ار  

احملاكم اجلنائية ويقضون عقوبة يف السجن، ولكنهم حوكموا عن جـرائم ال عالقـة هلـا                
أمـا حماكمـة    . بأنشطتهم الصحفية، وقد ُعفي عن عدد كبري منهم خالل السنوات املاضية          
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ة وتعاَمل معاملة القضايا املدنية، وال يوجد حاليـا         الصحفيني عن التشهري والسب فهي نادر     
  .سوى صحفي واحد يقضي عقوبة بسبب القذف

وفيما يتعلق باألطفال غري اخلاضعني لإلشراف، الحظت أذربيجان وقوع حـاالت             -٥٧
         .من إساءة استغالل السلطة ارتكبتها الشرطة، ولكن التدابري الالزمة قـد اختـذت بـشأهنا              

ل بالفساد، فإن هيكال للتحقيقات الداخلية قد أنشئ داخل وزارة الداخلية مبوجب            وفيما يتص 
وعلى مدى السنوات املاضية، ُسجل عدد من حاالت انتهكت فيهـا           . ٢٠٠٦مرسوم سنة   

  .الشرطة حقوق اإلنسان، وأدى هذا إىل تدابري تأديبية، وحماكمات، وإهناء للخدمة
ذل جهود تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، تشمل        وفيما يتعلق حبقوق الطفل، جيري ب       -٥٨

وعلى . لدينا بشأن أطفال الشوارع واألطفال غري اخلاضعني إلشراف الو        ٢٠٠٥قانون سنة   
 طفل من الشوارع، وتلقوا مـساعدة  ١ ٠٠٠مدى السنوات القليلة املاضية، انُتشل أكثر من  

وحتقيقا هلذه الغايـة،    . اهلويةمصممة وفقا الحتياجاهتم، مشلت التعليم، وإصدار وثائق إثبات         
تتعاون أذربيجان مع مؤسسات حقوق اإلنسان، واللجنة احلكومية املعنية بـشؤون األسـرة      

، ُعقدت دورة تدريبية    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي   . واملرأة والطفل، واملنظمات غري احلكومية    
  .بشأن أطفال الشوارع، وأنشئت مؤسسة لكفالة أطفال الشوارع

يجان أن احلماية االجتماعية لألشخاص الضعفاء، مبا يف ذلك املعوقون          وذكرت أذرب   -٥٩
ل هلؤالء األشـخاص،    واهلدف الرئيسي هو زيادة فرص العم     . متثل جماال من جماالت األولوية    

وباإلضافة إىل ذلك، اعُتمد    .  لتشغيل املعوقني  ٢٠٠١وُحددت أنصبة مبوجب القانون يف عام       
          قانون يهدف إىل تقدمي مساعدة حكومية، وهو يؤصل مبدأ املـساواة دون أي نـوع مـن                

  .أنواع التمييز
، كمـا   ٢٠٠٨ عام   وفيما يتصل بالفقر، أشار الوفد إىل أن معدل الفقر اخنفض يف            -٦٠

         وفيمـا يتـصل بإضـفاء      .  املذكور آنفا  ٢٠١٥-٢٠٠٨أشار إىل الربنامج احلكومي للفترة      
          الطابع املؤسسي والرعاية البديلة لألطفال، أشـارت أذربيجـان إىل الربنـامج احلكـومي             

  . الذي تنفذه اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة 
ا يتعلق حبقوق املرأة، أشارت أذربيجان إىل أهنا ستقدم، بوصفها دولة طرفا يف             وفيم  -٦١

 إىل هذه اللجنة    ٢٠٠٩اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، تقريرها الدوري يف عام            
، ٢٠٠٧وأشار الوفد إىل الربنامج الـشامل لعـام         . اليت ستساعد توصياهتا يف حتسني الوضع     

املتعلق مبنع العنف املرتيل، وذكَّرت بأن القانون اجلنائي ينص على جزاءات           ومشروع القانون   
  .وعقوبات عن العنف البدين واجلنسي

وفيما يتعلق حبقوق األطفال، قال الوفد إنه جيري حاليا صوغ برنامج وطـين، وإن                -٦٢
 مؤسسة  وال يوجد سوى  . ملحقا بالقانون اجلنائي يشدد على إعادة تأهيل األطفال قد اعُتمد         

. تعليمية إصالحية واحدة مكتظة، ولكن التدابري سُتتخذ لدى إصـالح نظـام الـسجون             



A/HRC/11/20* 

GE.09-16264 16 

وتستطيع جلنة الصليب األمحر الدولية زيارة املؤسسات العقابية دون عقبات، وقد أنـشئت             
جلنة للشؤون العامة داخل وزارة العدل تتألف من منظمات غري حكومية، تتوىل رصد احلالة              

  .بشفافية كاملة
وحيت أذربيجان املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وأعلنت أهنا قررت             -٦٣

، وهو يتقيـد    ٢٠٠٠وُمنح أمني املظامل الوضع ألف يف عام        . توجيه دعوة دائمة إليهم مجيعا    
وأخريا، جرت اإلشارة إىل أن أذربيجان صدقت على الربوتوكول االختياري          . مببادئ باريس 

  .التعذيبالتفاقية مناهضة 
وأعربت شيلي عن قلقها إزاء مجلة أمور من بينها استمرار حاالت الترهيب واملعاملة               -٦٤

القاسية والتعذيب، والظروف يف السجون واإلجراءات القضائية، والقيود املفروضة على حرية 
 التعاون واملساعدة الدوليني من أجل توفري     وأوصت شيلي بتشجيع وتعزيز     . االجتماع والتعبري 

املشردين والقيـود   برامج وآليات ُتسهم يف القضاء على هتديدات حقوق اإلنسان لالجئني و          
تنفيذ اإلطار القانوين، فضالً عن حتسني ُنظُـم        كما أوصت شيلي بالتعجيل ب    . املفروضة عليها 

وأوصت شيلي بزيـادة    . زيد من التقدم يف اإلدارة العامة      وإحراز امل  ،إدارة العدل وإجراءات  
  .لنشرها وجعل تنفيذها أكثر فعاليةيات محاية املرأة والطفل، فضالً عن اختاذ تدابري آلمحاية 
ورحبت اليابان باالتفاق الذي ُعقد مع جلنة الصليب األمحـر الدوليـة للـسماح                -٦٥

والحظت . للمسؤولني بزيارة األشخاص املدانني املوجودين يف أماكن االحتجاز دون تدخل         
 حالـة  ١٤٤ الصادر عن أمانة املظامل، ُسجلت      ٢٠٠٧ير السنوي لعام    اليابان أنه، وفقا للتقر   

ولتحـسني العدالـة    .  شخصا ١٩٩انتهاك حلقوق اإلنسان، واتُّخذت إجراءات تأديبية ضد        
يف اختاذ تدابري   اجلنائية، وال سيما من حيث منع التعذيب، أوصت اليابان أذربيجان بأن تنظر             

لنهوض بفهم حقوق اإلنسان وقـدرة      لاء القدرات،    طلب املساعدة يف جمال بن     مثلجوهرية  
  .وظفي الشرطة على التحقيق اجلنائيم

والحظت اإلمارات العربية املتحدة اجلهود املبذولة بصفة خاصة يف ميدان الـصحة              -٦٦
وأعربت اإلمارات العربية . والتعليم ومحاية حقوق املرأة، واملسامهة اليت تقدمها املرأة للمجتمع   

رضاها عن التدابري املتخذة ملنع االجتار باألشخاص، ولكنها ترغـب يف معرفـة             املتحدة عن   
  .املزيد عن هذا األمر

وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن تقديرها إلنشاء مؤسـسة أمانـة              -٦٧
وأعربت عن تقديرها لتصديق أذربيجان على الصكوك الرئيسية       . املظامل، وجلنة العفو الرئاسي   

وطلبت إىل أذربيجان أن تقـدم      . اإلنسان واجلهود املبذولة للتقيد بالتزامات اإلبالغ     حلقوق  
  .معلومات مستفيضة عن اخلطط الرامية إىل مواصلة حتسني حالة املرأة والطفل

والحظت كازاخستان العمل اجلاري إلصالح اجلهاز القـضائي، وأعربـت عـن              -٦٨
وأعربت عن ارتياحها   . مان إقامة العدل بفعالية   سرورها ملالحظة أن أذربيجان تنفذ تدابري لض      
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وأوصت كازاخستان أذربيجان بأن    . للسياسة املتبعة جتاه محاية حقوق األسرة واملرأة والطفل       
  .تواصل ما تقوم به من أعمال فعالة يف جمال الدفاع عن هذه احلقوق

لعنف ضد  وذكرت ماليزيا أن ما يشجعها هو ما الحظته من جهود جادة ملكافحة ا              -٦٩
يف نشر املعلومات املتعلقة بأحكـام      وأوصت أذربيجان بأن تنظر     . املرأة، مبا فيه العنف املرتيل    

 التمييز ضد املرأة على نطاق واسـع يف صـفوف عامـة             القضاء على مجيع أشكال   اتفاقية  
بـني  تمايز  المراعاة  على  تدريب  اللتوعية وتوفري   ا ومحالت   نظام التعليم اجلمهور، من خالل    

الوفـاء كليـاً    وأوصت ماليزيا أذربيجان بأن تعجل جبهودها الرامية إىل ضـمان           . نسنياجل
       يف جماالت العمـل والـصحة العامـة والتعلـيم           وال سيما باحتياجات السكان األساسية،    

  .احلكوميواإلسكان 
ين توصيات املقرر اخلاص املعين حبرية الد     وأوصت إيطاليا أذربيجان بأن تراعي متاماً         -٧٠

الرامية إىل تعزيز حرية الدين وضماهنا الكامل جلميع اجملموعات الدينيـة يف مجيـع أحنـاء                
 وممارستها مع أحكـام     امواءمة تشريعاهت وأوصت إيطاليا أذربيجان بأن تستمر يف       . أذربيجان

 وطنية لضمان   ةاستراتيجيوأوصت إيطاليا أذربيجان بأن تستحدث      . اتفاقية مناهضة التعذيب  
يف النظـام املدرسـي، علـى مجيـع         وأن تدرج   ،  إىل التعليم كافة األطفال   ول  حتسني وص 

املستويات، التدابري املالئمة يف ميدان التثقيف حبقوق اإلنسان، وفقاً خلطة عمـل الربنـامج              
  .٢٠٠٩-٢٠٠٥ترة العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للف

وأوصت أذربيجان بأن   . ٢٠٠٨ورحبت كندا باعتماد قانون حرية االجتماع لسنة          -٧١
 ٢١مبوجب املادة   والتزاماهتا   احمللي   وتشريعهامبا يتفق   االجتماع  احترام احلق يف حرية     تنهض ب 

وأوصت كندا أذربيجان بـأن توسـع       . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   من العهد الدويل    
 بتنفيـذ   وأوصـت . اإلعالميحريات وسائل اإلعالم، وال سيما الوصول إىل وسائل البث          

توصيات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا فيما يتصل بإبطال احلظر على البـث اإلذاعـي               
احلقوق االجتماعية  وأوصت كندا أذربيجان أيضا بأن حتترم       . على املوجات املتوسطة  األجنيب  

، مبا يتماشـى مـع      داخلياًواالقتصادية للجميع احتراماً كامالً، مبا يف ذلك حقوق املشردين          
مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        املعقودة  لتزامات  اال

ة بالالجئني  عن طريق املضي قدماً يف الوفاء بااللتزامات يف إطار برنامج اللجنة احلكومية املعني            
  .داخلياًواملشردين 

ـ           -٧٢ يما حقـوق   وأشادت السودان بأذربيجان حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وال س
وأوصت . الفئات الضعيفة، والحظت أن أذربيجان تواصل أيضا التركيز على حقوق الطفل          

حل مـشاكل  : مع اجملتمع الدويل، وال سيما يف جمالني مهاالسودان أذربيجان مبواصلة تعاوهنا   
فيف من حدة    بشأن التخ  ٢٠١٥-٢٠٠٦؛ وبرنامج الدولة للفترة     داخلياًالالجئني واملشردين   

  .وحتقيق التنميةالفقر 
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. وأعربت ليتوانيا عن تقديرها إللغاء عقوبة اإلعدام منذ أكثر من عـشر سـنوات               -٧٣
تغيري أحكام التشريع اجلنائي املتعلقة بالقذف إلزالة الضغط الذي         وأوصت ليتوانيا أذربيجان ب   

ـ  وأوصت ليتوانيا ب .  املهنية واجباهتمال لزوم له على الصحفيني الذين يؤدون         الت تنظـيم مح
كما أوصت ليتوانيا مبواصـلة اسـتحداث       . والرجلتساوي الفرص بني املرأة     بعامة للتوعية   

أن تتاح لضحايا العنـف املـرتيل إمكانيـة         وينبغي  . تدابري ملناهضة العنف املرتيل ضد املرأة     
  .صاف املالئمة والوصول إىل املأوىاستخدام سبل االنت

التمييز العنصري اليت شجعت أذربيجان على      وأشارت أرمينيا إىل جلنة القضاء على         -٧٤
َنَزعات اليت تثري سلوكاً عنصرياً وكارهاً لألجانب وعلى مكافحة تلك الَنَزعـات            التصدي لل 

وقد سبق للجنة احلقـوق  . ضد الذين ينحدرون من أصل أرمينموجها اصة ما كان منها  وخب
وروبيـة ملناهـضة العنـصرية      اللجنة األ ، و ٢٠٠٤االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام      

:  أن أعربوا عن خماوف مماثلة تفيد عـن        ٢٠٠٧، ومفوض حقوق اإلنسان يف عام       والتعصب
االحتالل غري القانوين ملمتلكات ختص األرمـن       "، وعن   "عيش األرمن يف مناخ من اخلوف     "

وفئات عرقية أخرى، ومواجهة متييز واسع النطاق يف خمتلف األوساط، ووجـود خطـاب              
ووفقا لوفـد   ". يؤجج املشاعر السلبية داخل اجملتمع ضد األرمن      ...  شفوي وخطي    ملتهب

أرمينيا، على الرغم من تلك التوصيات، ال يزال خطاب الكراهية واحلرمان مـن احلقـوق               
اجمللـس   الصادر عن    ٥القرار  (الثقافية بانتزاع امللكية وتدمري التراث الثقايف األرمين مستمرا         

 وطلبت أرمينيا إيـضاحات     .)عشرة، اجلمعية العامة السادسة     واقع األثرية الدويل للمعامل وامل  
. بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة حالة املعاملة التمييزية اليت يتعرض هلا اجملتمع احمللـي األرمـين              

، )ه(٥٧، و ٥٥، و ٤٩، و ٢٤الفقـرات   (وأشارت أرمينيا إىل توصيات جلنة حقوق الطفل        
 بوقف ما ترتكبه ضد مواطنيها أنفسهم من ممارسات متييزية،          ، وأوصت أذربيجان  ))و(٥٨و

  .وإصالح الوضع لتحقيق احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان جلميع مواطنيها، وال سيما األطفال
وأعرب الكرسي الرسويل عن إدراكه التام للمسامهة الكبرية اليت تقدمها أذربيجـان              -٧٥

وجه الكرسي الرسويل العناية إىل عمليـة التـسجيل         و. يف حرية األديان واحلوار بني األديان     
رجال الدين واملوظفني الدينيني بشكل     البطيئة املطلوبة لألديان، وإىل مشكلة صعوبة حصول        

وإصدار إجياد عملية أكثر تنسيقاً وشفافية للتسجيل       وأوصى الوفد ب  . على تأشريات السفر  عام  
أوصى الوفد  بني األديان،    مواصلة احلوار    على تعزيز تشجيع  وأخريا، ومن أجل ال   . التأشريات

  .البلديركز على خمتلف األديان يف بإعداد برنامج للتثقيف والتوعية، 
والحظت مجهورية إيران اإلسالمية أن جلنة حقوق اإلنسان أو أمانة املظامل موجودة              -٧٦

وسألت . ةللتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، وأنه قد متت املوافقة على خطة العمل الوطني           
عن التدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل؛ وطلبت إيضاحات إضافية بـشأن االسـتراتيجية             

. ٢٠١١-٢٠٠٧الوطنية لزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، وخطة العمل ذات الصلة للفترة           
ة حقوق اإلنـسان يف     ثقافوأوصت مجهورية إيران اإلسالمية أذربيجان بأن تواصل تشجيع         
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تعزيز القدرات الوطنية، والتصدي ألوجه القصور يف جمال تعزيز حقـوق            ل تمع،صفوف اجمل 
  . املالئمة لشرائح السكان الضعيفةاإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك سيادة القانون واحلماية

. وأوصت بولندا أذربيجان بأن حتسن املستويات والظروف املعيـشية يف الـسجون         -٧٧
فة كيفية تفسري السلطات حلظر البث األجنيب على املوجات وأعربت بولندا عن رغبتها يف معر

وأوصت بولندا أذربيجان باختاذ تدابري فعالة لضمان اإلعمال الكامـل للحـق يف             . املتوسطة
وهنأت أذربيجان على القرار املتخذة بتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات           . حرية التعبري 

  .لس حقوق اإلنسانيف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني جمل
والحظت باكستان أن العمل اجلاري يف إطار اعتماد خطة العمل الوطنيـة األوىل               -٧٨

ويشكل إصالح نظام السجون مثاال واضـحا علـى        . حلماية حقوق اإلنسان يثري اإلعجاب    
وأعربت باكستان عن تقديرها لألولوية املمنوحة ملسألة املـشردين         . اجلهود اجلماعية املبذولة  

  .خليا، والقضاء على العنف ضد املرأة، وتقدمي مجيع اجلناة إىل العدالةدا
وأعربت بنغالديش عن أملها يف أن يتم حتري املساواة يف استخدام إيرادات الـنفط                -٧٩

وأضافت بنغالديش أن مـسألة تعمـيم       . بني السكان، وأن يرفع مستوى معيشتهم اإلمجايل      
ني اجلنسني قد ُحددت كتحد حاسم، وأوصت أذربيجان        مراعاة املنظور اجلنساين واملساواة ب    

وقالت بنغالديش إنه ينبغي حبث مسألة حريـة        . بأن تعمد إىل مواصلة التصدي هلذا التحدي      
الـشواغل   لبعض   للتصديالعمل بإخالص   اإلعالم، وأوصت حكومة أذربيجان بأن تواصل       

  .يف هذا الشأناملشروعة 
 أمام املنظمات غري احلكوميـة لتقـدمي مـشاريع         ورحبت السنغال بتهيئة اإلمكانية     -٨٠

التشريعات، واملشاركة يف النظر يف مشاريع القوانني هذه واعتمادها، مالحظةً أن هذه ممارسة       
ويف ضوء األحكام املمتازة اليت اعتمدهتا أذربيجان فيما يتعلق         . ميكن ألذربيجان أن تفخر هبا    

ن على التمسك بطريقها من أجل تعزيز ما        بقضايا حقوق اإلنسان، شجعت السنغال أذربيجا     
  .تبذله من جهود يف جمال محاية حقوق الطفل والقضاء على الفقر

وذكرت اجلمهورية العربية السورية أن أذربيجان أحرزت تقدما عن طريق أمور من              -٨١
وملـا كانـت    . بينها محاية استقالل السلطة القضائية للمحاكم، مبا فيها احملكمة الدستورية         

. ربيجان عضوا يف جملس أوروبا، فإهنا تعترف باختصاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان          أذ
وأحاطت اجلمهورية العربية السورية علما باجلهود الرامية إىل توفري كافة اخلدمات اإلنسانية            

  .األساسية ألكثر من مليون الجئ ومشرد أذربيجاين، وخباصة النساء واألطفال
.  قانون مكافحة االجتار بالبشر وخطة العمل الوطنية ذات الـصلة         والحظت إستونيا   -٨٢

وعلى الرغم من ذلك، فال يزال االجتار ميثل مشكلة خطرية يف أذربيجان، وسألت إسـتونيا               
عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه فيما يتعلق بالعقوبات الفعلية املوقعـة              
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ة العمل الوطنية ملكافحة    التنفيذ الفعلي خلط  ان بأن تكفل    وأوصت إستونيا أذربيج  . على اجلناة 
  .ضحايا االجتارإىل املساعدة الالزمة ، وأن تقدم االجتار
وشجعت تشاد أذربيجان على مواصلة ما تبذله من جهود لتحسني حالة حقـوق               -٨٣

أن غـري   . اإلنسان يف البلد، وحثت اجملتمع الدويل على مساعدة البلد يف التصدي للتحديات           
تشاد أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت أفيد فيها عن قيام األسر اليت تفضل عـدم إجنـاب                  

  .أطفال إناث بإجهاض األجنة األنثوية
وأعربت أفغانستان عن تقديرها لفتح أماكن االحتجاز أمـام منظمـات حقـوق               -٨٤

ـ      ٢٠٠٠وقد وقعت أذربيجان يف عام      . اإلنسان صليب األمحـر    اتفاقا يتيح ملسؤويل جلنة ال
. الدولية زيارة املدانني احملتجزين دون تدخل، وسألت أفغانستان عن حالة جتديد هذا االتفاق            

 املتخـذة  حقوق املرأة والطفل، وال سـيما التـدابري  ومع الترحيب بالتحسينات اإلجيابية يف      
  .، أوصت أفغانستان مبواصلة اجلهود املبذولة يف هذا االجتاهملكافحة العنف املرتيل

وأشادت الربازيل بسن قانون املساواة بني اجلنسني، ومبا تبذله أذربيجان من جهود              -٨٥
وطلبت الربازيل إىل أذربيجان أن تسهب يف بيان التـدابري          . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

وشجعت الربازيل أذربيجـان علـى      . املتخذة ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة واملعاقبة عليه       
ويف هذا  . ٩/١٢يق تدرجيياً أهداف حقوق اإلنسان احملددة يف قرار جملس حقوق اإلنسان            حتق

 أطر املؤسسات والسياسات العامة يف    السياق، أوصت الربازيل مبواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز        
كما أوصت الربازيل أذربيجان بأن تتخذ التدابري الالزمة        . جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

  .يع أنواع العقوبة البدنية ضد األطفالحلظر مج
والحظت فلسطني أن النهج الذي تتبعه أذربيجان يشكل منوذجا من حيث تعزيـز               -٨٦

حقوق اإلنسان، على الرغم من احلواجز القائمة مثل حالة الالجئني، واملشردين، والصعوبات            
ـ           . االقتصادية ق املـرأة يف    وأكدت فلسطني أن أذربيجان كانت أول بلد مسلم يعتـرف حب
التدابري الالزمة لزيادة الـشفافية يف      وأوصت فلسطني أذربيجان بأن تواصل اختاذ       . التصويت

  .رفع قدرة البلد إىل أقصى ما ميكناملؤسسات احمللية والوطنية و
ورحبت آيرلندا بتنفيذ توصيات معينة أثناء الزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص املعـين                -٨٧

غري أن عددا من الـصحفيني ال       . ٢٠٠٧ق يف حرية الرأي والتعبري يف عام        بتعزيز ومحاية احل  
يزالون يف السجون، وهذا يشكل شاغال خطريا، فسألت آيرلندا عن مجلة أمور مـن بينـها                

وأوصت آيرلندا احلكومـة بـأن      . اخلطوات املتخذة لضمان إطالق سراح هؤالء الصحفيني      
التحقيـق  لـضمان  ) ب(م حرية التعبري واإلعالم؛ ولضمان احترا) أ(تتخذ مزيدا من التدابري   

؛ الكامل يف مجيع قضايا العنف املزعوم ضد أفراد وسائل اإلعالم وسجنهم دون وجه حـق              
 العمـل الـصحفي     التشهري بطريقة تضيِّق اخلناق علـى     لضمان عدم استخدام قانون     ) ج(و

ين واإلذاعي يف أقرب وقت     وأوصت آيرلندا بتعديل قانون البث التليفزيو     . الصادق واالحترايف 
  .تراخيص البث الدويلممكن لضمان إمكانية جتديد 



A/HRC/11/20* 

21 GE.09-16264 

وأوصـت  . ودعت األرجنتني إىل إمكانية التصديق على اتفاقية محايـة املـشردين            -٨٨
التمييز حالة  لتغلب على   م محالت توعية ل   سياسات نشطة وتنظ  األرجنتني أذربيجان بأن تنفذ     

االنـدماج  املتعلقـة ب  اسياساهتالتعجيل بتطبيق بربيجان كما أوصت األرجنتني أذ. ضد املرأة 
خلروج من الوضع الراهن الـذي يعيـشه أطفـال          التثقيف الرامية إىل ا   االجتماعي وبرامج   

  .البدين واالنتهاكستغالل اجلنسي الل الذين يقعون ضحيةالشوارع 
خطة العمـل   واستفسرت الفلبني عن العقبات املواَجهة لدى تنفيذ القانون الوطين و           -٨٩

الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وعن التدابري اليت تتخذها للتصدي الرتفاع معدالت وفيات            
الفقر، مـع   القضاء على   اجلهود الرامية إىل    وأوصت الفلبني أذربيجان بأن تواصل      . األمهات

كمـا أوصـت الفلـبني      . ذوي اإلعاقة إيالء عناية خاصة لوضع أطفال الشوارع واألطفال        
  .يجان بتقاسم أفضل املمارسات يف تعزيز التسامح والوئام الديين يف اجملتمعأذرب
وأعربت اهلند عن تقديرها للجهود الرامية إىل احلد من الفقر وتعزيز حقوق اإلنسان،   -٩٠

وسألت اهلند عن القوانني اخلاصـة الـيت        . مبا فيها حقوق األقليات العرقية واملشردين داخليا      
شأن املساواة بني اجلنسني، واجلهود األخرى الرامية إىل زيادة التوعيـة           أصدرهتا أذربيجان ب  
وأعربت أيضا عن القلق إزاء اخنفاض مستويات التعلـيم ومعـدالت           . بالتمايز بني اجلنسني  

وطلبت اهلند معلومات عن التقدم احملرز يف إصالح النظـام القـضائي،            . االلتحاق باملدارس 
  .جتار يف البشروالتدابري املعتمدة للتصدي لال

وردا على البيانات اليت أديل هبا، أشارت أذربيجان إىل أن القذف والتمييز مسألتان               -٩١
ونادرا جدا ما حيـال املقـدمون إىل        . قانونيتان واجتماعيتان خاصتان بالدميقراطيات النامية    

ـ     . احملاكمة مبوجب هذا التشريع إىل احملاكم اجلنائية       شريعاهتا، وتسعى أذربيجان إىل حتسني ت
  .وقد أنشئ فريق عامل خاص وصيغت األحكام املناسبة هلذا الغرض

وأشار الوفد إىل قانون االتصاالت الذي يتم مبوجبه البث اإلعالمي علـى أسـاس                -٩٢
وقد أُغلقت ثالث حمطات أجنبية ألن القـانون ال         . ترخيص ُيمنح من خالل عملية تنافسية     

وأعربت أذربيجان عن أملـها يف      . وجات األذربيجانية يتيح لإلذاعات األجنبية البث على امل     
  .إحراز تقدم يف هذا اجملال

وفيما يتعلق حبرية االجتماع، ذكرت أذربيجان أن هناك قانونـا يف هـذا الـشأن                 -٩٣
وتكمن املشكلة يف أن التجمعات تنظَّم أحيانا خارج األمـاكن          . يتماشى مع املعايري الدولية   

  .الئم بالتعاون مع املنظمات الدوليةوجيري الرصد امل. احملددة
وفيما يتعلق بنظام روما األساسي، ذكر الوفد أن أذربيجان اشتركت يف صـوغه،               -٩٤

  .ولكن ينبغي بصفة خاصة توضيح مفهوم االعتداء قبل أن تشرع أذربيجان يف التصديق
ويف اخلتام، وجهت أذربيجان الشكر للجميع على روح التعاون، وذكـرت أهنـا               -٩٥
  .تحيط علماً بالتوصياتس
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
  :خالل املناقشات، طُرحت على أذربيجان التوصيات التالية  -٩٦

االنضمام إىل نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة                -١
؛ وزيادة مواءمة تشريعات أذربيجان وممارستها مع أحكـام      )ختنشتاينلي(

؛ ومواصلة اجلهـود لـضمان توافـق        )إيطاليا(عذيب  اتفاقية مناهضة الت  
القوانني الوطنية مع االلتزامات الدولية، واملضي يف تنفيذها علـى أرض           

  ؛)مصر(الواقع 
زيادة تشجيع ثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف اجملتمع، وتعزيز القدرات            -٢

الوطنية، والتصدي ألوجه القصور يف جمال تعزيـز حقـوق اإلنـسان            
مبا يف ذلك سيادة القانون واحلماية املالئمة لشرائح الـسكان          ومحايتها،  
  ؛)إيران(الضعيفة 

مواصلة اجلهود من أجل زيادة تعزيز أطر املؤسسات والسياسات العامة            -٣
؛ واملضي يف اختاذ التدابري     )الربازيل(يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

الوطنية ورفع قدرة البلد إىل الالزمة لزيادة الشفافية يف املؤسسات احمللية و
؛ وإنشاء آلية مشتركة بني املؤسسات تـشارك        )فلسطني(أقصى ما ميكن    

فيها اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين، قصد تنفيذ توصـيات            
االستعراض الدوري الشامل فضالً عن اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق         

  ؛)املكسيك(اهدات اإلنسان وتوصيات اهليئات املنشأة مبوجب مع
السهر على حصول املبادرات النموذجية على املستوى اإلقليمي علـى            -٤

الدعم الكامل من احلكومة الفدرالية بغية التفكري يف تطوير مجلـة مـن             
األمور منها خدمة نظامية مستقلة ومنسقة على الصعيد الوطين ميكن أن           

ذ تدابري ملموسـة    ؛ واختا )النمسا(تستخدم كهيئة مرجعية ولصنع القرار      
لضمان فحص املؤسسات على النحو املالئم فيما يتصل مبعـايري جـودة            
الرعاية وإمكانية تصحيح التجاوزات واالنتهاكات قصد زيـادة فعاليـة          

  ؛)النمسا(نظام محاية الطفل 
اجلمهوريـة  (وتنفيذ  ) النرويج(وإصدار  ) التفيا(الوفاء بااللتزام الطوعي      -٥

              جلميـع اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة جمللـس          دعوة قائمة ) التشيكية
  حقوق اإلنسان؛

مواصلة الربامج الوطنية املتوخاة بالفعل للتقليل من أي شكل من أشكال             -٦
؛ واعتماد تشريع حمدد    )كوبا(التمييز ضد املرأة حىت القضاء عليها هنائياً        

اتفاقية القضاء بشأن العنف ضد املرأة والزواج القسري، مبا يتفق وأحكام 
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على التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، ملنع ومكافحة التمييز ضد           
؛ وتنفيذ سياسات نشطة وتنظيم محالت توعية للتغلـب         )املكسيك(املرأة  

؛ وتنظيم محالت عامة للتوعيـة      )األرجنتني(على وضع التمييز ضد املرأة      
؛ ومواجهة حتـدي    )ليتوانيا(خبصوص تساوي الفرص بني الرجل واملرأة       
  ؛)بنغالديش(تعميم مراعاة املنظور اجلنساين بطريقة هادفة 

مد املسؤولني عن إنفاذ القوانني واملسؤولني القضائيني بتدريب حمـدد يف             -٧
التحسيس من أجل محاية الطفل واملرأة واألشـخاص مـن          /جمال التعليم 

ــسية   ــة اجلن ــسي أو اهلوي ــه اجلن ــث التوج ــن حي ــات م              األقلي
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

إيالء املزيد من االهتمام ملكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما من خـالل               -٨
؛ واختاذ مجيع التدابري لتوفري )اجلزائر(تنفيذ تدابري اجتماعية يف هذا امليدان     

فرص الوصول إىل العدالة جلميع النساء ضحايا العنف، واختاذ التـدابري           
يلهن، وتدريب سلطات الشرطة يف جمال العنف ضد        حلمايتهن وإعادة تأه  

  ؛)فرنسا(املرأة 
مواصلة وتكثيف اجلهود نيابة عن األطفال والنساء بشكل عام، لضمان            -٩

سالمتهم يف البيئة املرتلية وإزالة أية حواجز تعرقـل تعلـيمهم ومنـوهم             
؛ وزيادة تطوير التدابري ملكافحة     )إندونيسيا(ووصوهلم إىل فرص متساوية     

وجيب أن تتاح لضحايا العنف املـرتيل       ). ليتوانيا(العنف املرتيل ضد املرأة     
؛ )ليتوانيا(إمكانية استخدام سبل االنتصاف املالئمة والوصول إىل املأوى         

واختاذ خطوات ملموسة وضمان توفري مجيع املوارد الالزمة للوكـاالت          
واصلة اجلهود  ؛ وم )النمسا(احلكومية قصد زيادة فعالية نظام محاية الطفل        

صوب التحسينات اإلجيابية حلقوق املرأة والطفل، وال سـيما التـدابري           
  ؛)أفغانستان(املتخذة ملكافحة العنف املرتيل 

زيادة آليات محاية املرأة والطفل، فضالً عن اختاذ التدابري لنشرها وجعل             -١٠
  ؛)شيلي(تنفيذها أكثر فعالية 

م املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      التنفيذ الكلي لتوصيات دراسة األم      -١١
؛ واختاذ التدابري الالزمة من أجل ضمان أال خيضع األشخاص          )سلوفينيا(

دون سن الثامنة عشرة، الذين يتم إيقـافهم، للعقوبـة البدنيـة أو ألي             
؛ واختاذ التدابري الالزمة    )هنغاريا(أشكال أخرى من أشكال سوء املعاملة       

؛ )الربازيـل (لعقوبة البدنية حبق األطفال     الرامية إىل حظر مجيع أشكال ا     
والنهوض بسياسات االندماج االجتماعي والربامج التعليمية للخروج من        
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الوضع الراهن الذي يعيشه أطفال الشوارع ضحايا االستغالل اجلنـسي          
  ؛)األرجنتني(واالعتداء البدين 

يف محاية حقوق   اختاذ تدابري ملموسة لضمان املوارد الالزمة لزيادة الفعالية           -١٢
الطفل، مبا يف ذلك من خالل الرصـد الفعـال ألوضـاع الرعايـة يف               
املؤسسات، وإنشاء آلية تظلم لألطفال، واستنباط وتكييف آليات جديدة 
حلماية الطفل تقوم على حبث جدي وإرشاد واسع النطاق، وإنشاء آليات           

ابري ؛ واختـاذ التـد   )اجلمهورية التـشيكية  (لتقدمي خدمات كفالة الطفل     
  ؛)هنغاريا(املالئمة ملزيد محاية حقوق الطفل 

السهر على التنفيذ الفعلي خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار وتقـدمي             -١٣
  ؛)إستونيا(املساعدة الالزمة لضحايا االجتار 

التفكري يف تعديل أو إلغاء التشريع اجلنائي املتعلق بالقذف حلذف إمكانية             -١٤
؛ وتغيري أحكام   )هولندا(ه على أساس الرأي     حرمان أي شخص من حريت    

التشريع اجلنائي املتعلقة بالقذف إلزالة الضغط الذي ال لزوم لـه علـى             
؛ والسهر علـى عـدم      )ليتوانيا(الصحفيني الذين يؤدون مهامهم املهنية      

استخدام قانون التشهري بطريقة تضيِّق اخلناق علـى العمـل الـصحفي            
  ؛)آيرلندا(الصادق واالحترايف 

ضمان سهر مجيع فروع الدولة، مبا فيها أعوان السلطات العامة، علـى              -١٥
؛ وضـمان املمارسـة     )السويد(االحترام والتعزيز الكاملني حلرية التعبري      

الكاملة حلرية التعبري وحرية مجيع وسائل اإلعالم املستقلة، الوطنية منـها           
 أو اإلذاعـة    الصحافة أو اإلنترنت  : واألجنبية، بصرف النظر عن طبيعتها    

؛ واختاذ تدابري فعالة لضمان اإلعمال الكلي للحـق   )فرنسا(أو التلفزيون   
؛ ومواصلة العمل بإخالص للتطرق للبعض مـن        )بولندا(يف حرية التعبري    

؛ وإقامـة   )بنغالديش(املشاغل املشروعة فيما يتعلق حبرية وسائل اإلعالم        
؛ )آيرلندا(سائل اإلعالم   املزيد من التدابري لضمان احترام حرية التعبري وو       

؛ )السويد(والدعم الكلي حلرية وسائل اإلعالم وفقاً لاللتزامات الدولية         
والسهر على أن تعزز قوانني وسائل اإلعالم التنوع مبا يتفـق واملعـايري             

  ؛)النرويج(الدولية وأفضل املمارسات 
رتكبة حبق  التحقيق واملقاضاة بفعالية فيما يتصل باجلرائم واالنتهاكات امل         -١٦

الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، والسهر على معاقبة املسؤولني         
؛ والسهر على الرد السريع علـى شـكاوى مـضايقة           )النرويج(عنها  

الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واختاذ التدابري املالئمة من أجل          
مواصـلة  ؛ وإثناء املسؤولني احلكـوميني عـن   )النرويج(تأمني سالمتهم   
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املمارسة احلالية املتمثلة يف رفع دعاوى على الصحفيني واملدافعني عـن            
؛ والسهر على اإلفراج عـن  )النرويج(حقوق اإلنسان ممن يوجهون نقداً     

مجيع الصحفيني الذين يظلون يف االحتجاز على أساس حماكمات إسـاءة           
 علـى   ؛ والـسهر  )اململكة املتحدة (استخدام القذف أو التشهري اجلنائية      

التحقيق الكامل يف مجيع قضايا العنف املزعوم ضد أفراد وسائل اإلعالم           
؛ وجعل القوانني املتعلقـة بالبـث       )آيرلندا(وسجنهم من دون وجه حق      

متفقة مع األحكام ذات الصلة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            
ية، والسياسية، واإلفراج عن األشخاص احملتجزين بسبب آرائهم السياس       

واعتماد ضمانات حتمي من االحتجاز واحملاكمـة تعـسفاً أو ألسـباب            
سياسية، مبا يف ذلك من خالل تأمني استقالل القضاء الكامل وشـفافيته            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(كلياً 
توسيع حريات وسائل اإلعالم، وال سيما الوصول إىل وسـائل البـث              -١٧

عاون يف أوروبا فيما يتـصل      اإلذاعي، وتنفيذ توصيات منظمة األمن والت     
؛ وتعديل  )كندا(بإبطال احلظر على البث اإلذاعي على املوجات املتوسطة         

القانون بشأن البث التلفزيوين واإلذاعي يف أقرب وقت ممكـن لـضمان      
؛ وإعادة النظـر يف قـرار    )آيرلندا(إمكانية جتديد تراخيص البث الدويل      

ة بالبـث اإلذاعـي علـى    أذربيجان والسماح للجهات غري األذربيجاني  
  ؛)اململكة املتحدة(املوجات املتوسطة 

تعزيز اجلهود لضمان حرية التجمع وتكوين اجلمعيات، واحترام عمـل            -١٨
املدافعني عن حقوق اإلنسان، والسهر على تنفيـذ التـشريع املتعلـق            

؛ واختـاذ مجيـع التـدابري       )هولندا(باملنظمات غري احلكومية وفقاً لذلك      
بشأن حريـة   "هر على عدم تطبيق السلطات احمللية للقانون        الالزمة للس 

بطريقة صارمة بشكل ال لزوم له، والنظر يف إلغـاء الـشرط            " التجمع
السابق للموافقة بالنسبة للجمعيات العمومية كافة، واستبداله بـااللتزام         

؛ ودعم احترام احلق يف     )أملانيا(باإلخطار بالنسبة ملنظمي التجمعات العامة      
؛ وحتـسني   )السويد(ع السلمي، وضمان التنفيذ الفعال هلذا احلق        التجم

احترام احلق يف حرية التجمع مبا يتفق والتـشريع احمللـي وااللتزامـات      
              مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             ٢١مبوجب املادة   

  ؛)كندا(والسياسية 
والوئام يف اجملتمـع    تقاسم أفضل املمارسات يف تشجيع التسامح الديين          -١٩

؛ واملراعاة الكاملة لتوصيات املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين          )الفلبني(
الرامية إىل تعزيز حرية الدين وضماهنا الكامل جلميع اجملموعات الدينيـة           
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؛ والقيام، قصد تشجيع مزيد من التحاور )إيطاليا(يف مجيع أحناء أذربيجان     
ليمي وحتسيسي يركز على خمتلف األديان بني األديان، باستنباط برنامج تع

؛ وإجياد عملية أكثـر تنـسيقاً وشـفافية         )الكرسي الرسويل (يف البالد   
للتسجيل وإلصدار التأشريات لرجال الدين واملوظفني الدينيني بـشكل         

  ؛)الكرسي الرسويل(عام 
زيادة اجلهود لضمان وفاء ظروف االحتجاز وفاًء كامالً مبعايري حقـوق             -٢٠

؛ وحتسني مستويات العـيش واألوضـاع يف        )السويد(ن الدولية   اإلنسا
؛ واختاذ كافة التدابري الالزمة لتقليص فترة االحتجـاز         )بولندا(السجون  

سـيما   قبل احملاكمة جلميع األشخاص املوقوفني بسبب ُتهم جنائيـة، وال    
األحداث، وإنشاء مرافق احتجاز منفصلة لألحداث، فضالً عن حتـسني          

؛ والتطـرق للمـشاكل     )أملانيـا (سجون بشكل عاجـل     الظروف يف ال  
املستمرة، من قبيل االكتظاظ والرعاية الصحية غري الكافيـة، وإنـشاء           
آليات مستقلة لإلشراف على األوضاع يف مرافق االحتجاز، مع التركيز          
بشكل خاص على أوضاع األطفال ومحايتهم مـن العنـف واالعتـداء            

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
دارة العدل، مبا يف ذلك إقامة نظام لتفتيش مراكـز االحتجـاز            حتسني إ   -٢١

؛ والـسهر علـى     )املكسيك(ونظام ملتابعة شكاوى ادعاءات التعذيب      
التنفيذ الفعال لقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية الذي يتضمن         
بعض األحكام التدرجيية فيمـا يتعلـق برفـاه احملتجـزين والـسجناء             

جيل تنفيذ اإلطار القانوين، فضالً عن حتـسني الـُنظُم          ؛ وتع )إندونيسيا(
واإلجراءات إلدارة العدل وإحراز املزيد من التقـدم يف اإلدارة العامـة            

؛ والنظر يف اختاذ تدابري جوهرية من قبيل طلب املساعدة يف جمال            )شيلي(
بناء القدرات، والنهوض بفهم حقوق اإلنسان وقدرة موظفي الـشرطة          

  ؛ )اليابان( نائيعلى التحقيق اجل
مواصلة اجلهود لتحسني وضمان الوصول إىل التعليم جلميع األطفـال،            -٢٢

؛ ومواصلة تـوفري    )اجلزائر(وإدماج حقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية       
إمكانية الوصول إىل التعليم من نوعية رفيعة علـى مجيـع املـستويات             

كام اتفاقية مناهـضة    ؛ والنظر يف نشر املعلومات املتعلقة بأح      )بيالروس(
التمييز ضد املرأة على نطاق واسع يف صفوف عامة اجلمهور، من خالل            
النظام التعليمي ومن خالل محالت للتوعية وتوفري تدريب بشأن مراعـاة      

؛ واستنباط استراتيجيات وطنية لـضمان حتـسني        )ماليزيا(متايز اجلنسني   
لنظام املدرسي، علـى    الوصول إىل التعليم لكافة األطفال، وإدراجها يف ا       
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مجيع املستويات، واختاذ التدابري املالئمة يف ميـدان التثقيـف حبقـوق            
اإلنسان، وفقاً خلطة عمل الربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق             

  ؛)إيطاليا (٢٠٠٩-٢٠٠٥اإلنسان للفترة 
اختاذ تدابري ملموسة لزيادة تيسري أشكال الرعاية البديلة األخـرى، أي             -٢٣

 ُنظُم الوصاية والكفالة، فضالً عن تطوير خدمات الدعم العائلي          تشجيع
؛ ومواصـلة   )النمسا(واجملتمعي األساس، مبا مينع ختلي األسر عن أطفاهلا         

العمل املستدام يف تنفيذ الربنامج احلكومي على مدى فترة عشرة أعـوام     
 لنقل األطفال من املؤسسات احلكومية إىل اُألسـر والرعايـة البديلـة            

  ؛)االحتاد الروسي(
مواصلة جهود احلد من الفقر، والتفكري يف تقاسم أفضل املمارسات مـع          -٢٤

؛ واستعراض برامج احلد من الفقر بغية       )اجلزائر(البلدان اليت يهمها األمر     
التصدي جلذور الفقر واعتماد سبل فعالة ملواجهة التحديات االجتماعية         

ة إىل استئصال الفقر، مع إيالء      ؛ ومواصلة اجلهود الرامي   )جنوب أفريقيا (
  ؛)الفلبني(عناية خاصة لوضع أطفال الشوارع واألطفال املعاقني 

تعزيز اجلهود لتأمني الوفاء كلياً باحتياجات السكان األساسية، وبـشكل        -٢٥
؛ )ماليزيـا (خاص يف جماالت العمل والصحة العامة والتعليم واإلسكان         

يات عيش السكان وتأمني احلماية     ومواصلة اجلهود اجلارية لتحسني مستو    
االجتماعية للسكان على أساس تنمية االقتصاد حبيوية ومن خالل التوزيع         

؛ ومواصلة تقدمي دعم مستوى عالٍ من احلمايـة         )كوبا(املالئم للثروات   
  ؛)بيالروس( االقتصادية -االجتماعية 

          مواصلة العمل الفعال يف جمال الدفاع عـن حقـوق األسـرة واملـرأة               -٢٦
  ؛)كازاخستان(والطفل 

مواصلة اجلهود لتوفري ظروف عيش مرضـية للمـشردين يف الـداخل              -٢٧
؛ واحترام احلقوق االجتماعية واالقتصادية للجميـع احترامـاً         )اجلزائر(

كامالً، مبا يف ذلك حقوق املشردين يف الـداخل، مبـا يتماشـى مـع               
اخلاص باحلقوق االقتـصادية    االلتزامات املتعهَّد هبا مبوجب العهد الدويل       

واالجتماعية والثقافية، عن طريق املضي قدماً يف الوفاء بااللتزامـات يف           
إطار برنامج اللجنة احلكومية املعنية بالالجئني واملـشردين يف الـداخل           

؛ وتشجيع وتعزيز التعاون واملساعدة الدوليني من أجـل تـوفري           )كندا(
ديدات حقوق اإلنسان لالجـئني     برامج وآليات ُتسهم يف القضاء على هت      

  ؛)شيلي(واملشردين والقيود املفروضة عليها 
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االمتثال لتوصيات اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات وتوصـيات             -٢٨
اإلجراءات اخلاصة والقيام، هبذا اخلصوص، بإنشاء آلية لرصد األقليات         
 اإلثنية وغريها من اجملموعات الضعيفة األخرى، مبا يف ذلك املهـاجرون          

وملتمسو اللجوء، ومتكني هذه اجملموعات من التمتع جبميع احلقوق اليت          
  ؛)املكسيك(يتمتع هبا باقي السكان 

مواصلة اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالتعاون مع جملس حقوق             -٢٩
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، على أساس ما          

  ؛)مصر(ت حتدده أذربيجان من احتياجا
مواصلة اجلهود البّناءة يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك               -٣٠

             التعاون النشط مع املنظمات الدولية الرئيسية من أجـل حتقيـق هـذه            
  ؛)األردن(الغاية 

حل مشاكل  : مواصلة التعاون مع اجملتمع الدويل، وال سيما يف جمالني مها           -٣١
 ٢٠١٥-٢٠٠٦ يف الداخل؛ وبرنامج الدولة للفترة       الالجئني واملشردين 

  ؛)السودان( بشأن التخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية
مواصلة االخنراط الكلي مع جمموعات اجملتمع املدين يف متابعة وتنفيذ هذا             -٣٢

  ).اململكة املتحدة(االستعراض 
الـذي سـيعتمده    وسُيدرج رد أذربيجان على هذه التوصيات يف تقرير النتائج            -٩٧

  .جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة
            ويف رأي وفد أذربيجان أن املالحظات والتوصـيات الـواردة يف التقريـر يف               -٩٨

 ليست وجيهة حيث إهنا ليست صحيحة من الناحية الوقائعية وال متتثل ألساس ٧٤الفقرة 
بناء مؤسسات جملـس     "٥/١نسان  االستعراض املنصوص عليه يف قرار جملس حقوق اإل       

  ".حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٩٩

وجيب أالّ ُتفسَّر االستنتاجات    . الدولة موضع االستعراض من التقرير     أو/املقدِّمة للتقرير و  
  .وافقة الفريق العامل ككلأو التوصيات على أهنا حتظى مب/و
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