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 اإلنسان بحقوق المعنيةاللجنة 

  *ألذربيجان الرابع الدوري التقرير بشأن الختامية المالحظات  
 33١5(   جلسةق ا  CCPR/C/AZE/4نظرت اللجنة    القرررةر الةي ال الراألةر يجاأل جة     -١
  شةةةةةةةةةرر  اي    2١  20(، املعرةةةةةةةةة     رةةةةةةةةة    CCPR/C/SR.3315  3316 انظةةةةةةةةةر  33١6 

، 3333  3330  جلسةةةةةةةةق ا   اعقمةةةةةةةةيت املتاظةةةةةةةة ت ا ق   ةةةةةةةة  الق ل ةةةةةةةة  . 20١6 أكقةةةةةةةة ألر
 .20١6 شرر  الث ين ن فمرب  2  ١املعر     ر    

 مقدمة -ألف 
   عرب. ف ه املعر ض   أل ملعل   ت يجاأل ج   الراألر الي ال القرررر ألقريمي اللجن   راب -2

 الطةةر  للي لةة  املسةةق   الرف ةةر ال فةةي ر ةة البنةة   ا اا ةة  لقجيرةةي هلةة  املق اةة  للفرصةة   رةةيرر   عةة 
   عةةةرب .العاةةةي أاكةةة    نف ةةة  أجةةة   ةةة  ألةةة لقرررر املشةةةم ل  الفةةة   خةةةت  املقخةةة   القةةةياألر ألشةةة  
( CCPR/C/AZE/Q/4/Add.1  كق أل ة  ا     ة  قي قةه  ة  علة  الطةر  للي ل  ا قن هن  ع  اللجن 

  .شف ر  ألر    ال في اسقكملا  اليت ،(CCPR/C/AZE/Q/4  الرض ر  ق ئم  عل 

 اإليجابية الجوانب -باء 
 :الطر  الي ل  اخت هت  اليت الق ل   أل لقياألر اللجن   راب -3

 ؛20١١ ع     سن ، ١8 إىل ١7    الفق  ت ز اج لس  اي ىن احلي افر (أ  
 أ ة ك    املة  ع  ايشةخ    ارر ت ار ق ألضم   املقعلق الر ن   اعقم   (ب  

 ؛20١2   ر  أر ا 22   االاقج ز،
  الثةةة ين  شةةةرر  22   الع  ةةة ، الشةةة      أل ملشةةة اك  املقعلةةةق الرةةة ن   اعقمةةة   (ج  

 ؛20١3 ن فمرب
 .20١5 سبقمرب أرل   30   امل اطن ، ألطع   املقعلق الر ن   اعقم   (   

__________ 

 (.20١6 ن فمرب الث ين  شرر  4 - أكق ألر اي    شرر  ١7  ١١8اعقميهت  اللجن      اهت   *

 CCPR/C/AZE/CO/4 اي م املقحي  

العهد الدولي الخاص بالحقوق  
 المدنية والسياسية
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 والتوصيات الرئيسية القلق دواعي -جيم 
 االختياري البروتوكول بموجب المعتمدة اآلراء تنفيذ  

 مب جةب اللجنة  اعقمةيهت  الةيت لةراا  الطةر  الي لة   نف ة  عةي  إزا  الرلق اللجن  رس  ا -4
  سةةةةم  ق ن ن ةةةة   إجةةةةرا ات فع لةةةة  آل ةةةة ت  جةةةة   لعةةةةي اللجنةةةة      سةةةة  االخق ةةةة ال، الرب   كةةةة  
 (.2 امل     اللجن  آلاا  الك    القنف   أل لقم س ،املم اس     الر ن     البتغ ت، يصح ب

 اإلجييراءات وضييع لضييمان الالزميية التييدابير جميييع تتخييذ أن الطيير  للدوليية ينبغييي -5
. اللجنييية آلراءاً وفقييي العهيييد بموجيييب المحميييية للحقيييوق التيييا  اإلعميييال أجييي  مييي  المالئمييية

 .اللجنة اعتمدتها التي اآلراء لجميع وكامالً  سريعاً  امتثاالً  االمتثال لها وينبغي

 الدستور على التعديالت  
 علةة  ألنةة     أُقةةر ت  الةةيت اليسةةق ا علةة  أُ خلةة  الةةيت القعةةيرتت إزا  الرلةةق اللجنةة  رسةة  ا -6

  ةةةةة ا لقنف ةةةةة  املقبةةةةةر اإلجةةةةةرا  إزا  جلةةةةة    مبةةةةة  ،20١6 سةةةةةبقمرب أرلةةةةة   26   ُأجةةةةةرل اسةةةةقفق  
   شةعر. الع  ة  للمةيا الت ك ف      قق     ق   مل الربمل    ش اك  إىل افقررت عمل       اإلصتح،

 عل اة  املنصة   احلرة ق علة  ق ة   فةر  إىل  ة  ل قةي أُقرت اليت القعيرتت ي  أل لرلق اللجن 
 للمف ضةةة   اي يل الةةةرأل إىل اللجنةةة    شةةةر.   اسةةةع  ع  ةةة   ر  يرةةة  أاكةةة   خةةةت   ةةة  العاةةةي  

 سلط  نط ق   سر ايخر  اليسق ار  القغ رات إ  الر ئ  الر ن   خت     لليميرراط   اي ا أل  
 قلراةة  عةة  اللجنة    عةةرب الربملةة  ،   ضةع  الس  سةة    سةة  لقه حتةي   نفسةةه ال قةة     الةرئ  

 (. 25  ١4  5  2 امل ا   الرض   أل سقرت  اليسق ار  القغ رات مت  أ    
 ميييع متوافقييية بطريقييية الدسيييتور تعيييديالت تُعتميييد أن ضيييمان الطييير  للدولييية ينبغيييي -7

 قيييود أي تمتثيي  أن وضييمان  25 الميادةفييي   بمييا العهييد  بموجيب الطيير  الدوليية التزاميات
 تفسير وأن التنبي  وإمكانيية القانوني اليقي  لمبدأي العهد في المكرسة الحقوق على تفرض
 القضياء اسيتقالل لضيمان الالزمية التغيييرات جمييع إجيراء لهيا وينبغيي. ضييق بشيك  وتطبق

 . الممارسة وفي القانون في

 الجنسانية والهوية الجنسي المي  أساس على التمييز  
 القم  ةز صةراا  حيظةر ال القم  ز ملك فح  احل يل الر ن ين اإلط ا ي  الرلق اللجن  رس  ا -8

 العرة ب    اإلفتت إزا  أرض    أل لرلق اللجن    شعر. اجلنس ن    اهل ر  اجلنس  امل   أس س عل 
  ةةة لام أسةةة س علةةة  أشةةةخ   ضةةةي  العنةةة  القم  ةةةز( أ:  خيةةة  ف مةةة  عناةةة  املبلةةة  ايفعةةة   علةةة 

   ةةة  ف  الشةةةرط  أفةةةرا  ج نةةةب   ةةة  ايسةةةر   اخةةة  جلةةة    مبةةة  اجلنسةةة ن  ،   ةةة رقام اجلنسةةة 
 اهل رةةةة    غةةةة ررل اجلنسةةةة  امل ةةةة    ز  جةةةة   املثل ةةةة  املثل ةةةة ت  ةةةة  املةةةة    األقةةةةزاز( ب  السةةةةج  ؛
 اجلنسة ن  ؛  ة رقام أ  اجلنسة    لام ع  الكش  عي   ر أل  الشرط   راكز ألعض   اجلنس ن  

 اجلنسةة  امل ةة    ز  جةة   املثل ةة  املثل ةة ت جتةة   االجقمةة ع  الق اصةة   سةة ئ  علةة   العةةيا ( ج 
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 اجلنسةةةة  امل ةةة    ز  جةةةة   املثل ةةة  املثل ةةةة ت ارةةة ق  انقا كةةةة ت(    اجلنسةةة ن  ؛ اهل رةةةة    غةةة ررل
 (.26  2١  ١9  2 امل ا   السلم   القجمر القعبر ارر    اجلنس ن   اهل ر    غ ررل

 والهوييية الجنسييي المييي  أسيياس علييى التمييييز إدراج ضييمان الطيير  للدوليية ينبغييي -9
 فيييي والفعالييية الكافيييية الحمايييية وتيييوفير التميييييز  لمكافحييية القيييانوني إطارهيييا فيييي الجنسيييانية

 العنف  أو الكراهية خطاب أو التمييز أشكال جميع م  لألشخاص الممارسة وفي القانون
 مثيي  فييي التحقيييق وضييمان الجنسييانية  الهوييية أو الجنسييي المييي  أسيياس علييى ترتكييب التييي
 التيدابير جمييع تتخيذ أن أيضياً  لهيا وينبغيي. الجناة ومحاسبة سليم نحو على الحاالت هذه

 فيي والحيق التعبيير حرية في بالحق الفعلي التمتع العملية الممارسة في تضم  لكي الالزمة
 الجنسيانية الهويية ومغيايري الجنسيي الميي  ومزدوجيي والمثلييي  للمثلييات السلمي التجمع

 . الحقي  هذي  ع  والمدافعي 

 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق  
  شةعر أهنة  أل ةي اإلع قة ، ج ل ايشةخ   حبرة ق للناة   املقخة   أل لقةياألر اللجنة   ن   -١0

 جمة الت ألعض   اإلع ق  أس س عل  للقم  ز ش    اظر  ج   عي ( أ:  رل     ألسبب أل لرلق
  القصةةة ا( ب  الصةةةي ؛  ةةة ا   كةةة   حنةةة  علةةة  الر ئمةةة  القنظ م ةةة  اللةةة ائ  إنفةةة ج  عةةةي  احل ةةة  

 اآلخةةةةرر ؛ ايطفةةةة   عةةةة  فصةةةةلام  رلةةةةز   رضةةةة  اإلع قةةةة  ج ل ايطفةةةة   ألةةةة   الشةةةة ئر اجملقمعةةةة 
 اكةة بامل  رةة  الةةيت  عةة ق   احلةة اجز اال صةة الت   سةة ئ  املعل  ةة ت علةة  احلصةة    صةةع أل  (ج 

 حبرةةةة ق املقعلةةةةق الرةةةة ن   أ  اللجنةةةة    تاةةةة . املرافةةةةق  ةةةة  غر ةةةة    خةةةة   العةةةة   النرةةةة   سةةةة ئ 
 (. 26  24  2 امل ا   ألعي رعقمي مل اإلع ق  ج ل ايشخ  

 ذوي لألشيييخاص تضيييم  لكيييي المتخيييذة التيييدابير تعيييزز أن الطييير  للدولييية ينبغيييي -١١
 التمييييز ميي  الفعاليية والحماييية الحقييوق فييي المسيياواة  الممارسيية وفييي القييانون فييي اإلعاقيية 
 تمييييز دون اإلعاقيية ذوي األشييخاص حصييول أمييا  المتبقييية الحييواجز تزييي  ولكييي واإلقصيياء

 .العامة والمباني العا  النق  إلى ووصولهم االتصاالت ووسائ  المعلومات على
  أطفةة   ألةة لغ  أشةةخ   ااقجةة ز عةة   قحةةي  الةةيت القرةة ارر إزا  ألةة لرلق اللجنةة    شةةعر -١2

  عة   ة افرقام،     النفس  للطب   سس ت   اجقم ع   - نفس   أ    ج ن   إع ق ت ج ل
     للرع رة ،   سسة ت   أطفة  ، فة ام مبة  خمقلفة ، إع قة ت ج ل يشةخ   الرسرل اإلرياع
  راجعةة  إجةةرا       امل سسةة ت    اإلرةةياع االاقجةة ز  ةة ا   للطعةة   اضةةح  إجةةرا ات  جةة  

  رسة  ا. جلة  نق جة     مه ةا  أ ر  عنام اإلفراج إ ك ن    صب  العمل ، ال اقر   .  ن سب  قض ئ  
  جةةة    عةةةي  امل سسةةة ت  لةةة    السةةة    املع شةةة    الظةةةر   اإلمهةةة   إزا  كةةة ل  الرلةةةق اللجنةةة 

 (. 26  24  9  7  2 امل ا   الظر   لقل   نقظم  ر  م
 فيي اإلعاقية ذوي األشيخاص إييدا  إلنهاء جهودها تكثف أن الطر  للدولة ينبغي -١3

 اجتماعييية رعاييية خييدمات أو مناسييبة مجتمعييية خييدمات تييوفير خييالل ميي  الرعاييية م سسييات
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 يطبييييق أال كفالييية لهيييا وينبغيييي. االجتماعييييية - النفسيييية اإلعاقيييات ذوي لألشيييخاص بديلييية
 فتييرة وألقصيير األخييير المييالذ تييدابير ميي  كتييدبير إال النفسييي للطييب م سسيية فييي االحتجيياز

 األفييراد حماييية غييرض مييع ومتناسييباً تماميي ضييروري االحتجيياز هييذا أن ميي  والتأكييد مناسييبة
 أن ضمان الطر  للدولة وينبغي. بالغير الضرر إلحاق منع أو جسيم ضرر أي م  المعنيي 
 م سسييات فييي القسييري واإليييدا  المستشييفيات فييي الطييوعي غييير اإليييدا  إجييراءات َتحتيير  
 عي  بصدق والدفا  بالتعبير يمثلهم شخص أي يقو  وأن المعنيي   األشخاص آراء الرعاية

 إجرائييية بضييمانات االحتجيياز هييذا دعييم تكفيي  أناً أيضيي لهييا وينبغييي. ومصييالحهم رغبيياتهم
 األوليية الفعالية القضيائية المراجعية فيهيا بميا القيانون فيي  عليهيا منصيوص كافيية وموضوعية

 للظيرو  والمنتظمة المستقلة الرقابة ع  فضالً  هذا الحرية سلب مشروعية لمدى والدورية
 العييا  تعليقهييا إلييى الطيير  الدوليية انتبيياه اللجنيية وتلفيي . الم سسييات تليي  فييي المعيشييية

 . شخص  على واألمان الحرية في الفرد حق بشأن( 2014)35 رقم

 الجنسي  بي  المساواة  
 النمط ةةةة   الر الةةةةب ال ك ارةةةة  امل اقةةةة ( أ:  رلةةةة   ةةةة  إزا  ألةةةة لرلق  شةةةةعر اللجنةةةة   ةةةةزا  ال -١4

 الشةةيري   الر ةة   اجملقمةةر،      رةة هتم   سةة  ل  هتم  الرجةة   النسةة   ألةة   اا رقعلةةق ف مةة  املقجةة ا 
  اسةقمراا( ب  ؛"ايسةر  شةر " رسةم   ة  علة  احلفة   هبةي   الفق ة ت النسة   علة  املفر ض 

 الةةةرغم علةةة  الرةةةراا، صةةةنر  ن صةةةب   سةةة م   ال  الس  سةةة  ، الع  ةةة  احل ةةة     املةةةرأ  متث ةةة  نرةةة 
 ايخةةةةةر ؛ االنقخ ألةةةةة ت عرةةةةب امل ئةةةةة    ١7 ألنسةةةةةب  ال طن ةةةة  اجلمع ةةةةة    املةةةةةرأ  متث ةةةة  زرةةةةة     ةةةة 

 املنة طق   سة م  ال املبكةر، الةز اج  اة الت(    اجلنس ؛ أل  ايج ا   الفج    اسقمراا (ج 
  ة  الةرغم علة ( املقع  ز اج  امل ق   الز اج( ك أل   املسج  غر اليرين  الز اج  اجلبل  ، الررف  
 اإلنةةة    ةةة  لألجنةةة  االنقرةةة ئ  اإلجاةةة    مم اسةةة (    املم اسةةة ت؛  ةةة   ملثةةة  الرةةة ن ين احلظةةةر

  (.26  23  6  3  2 امل ا  
 بييييي  المسيييياواة ضييييمان إلييييى الرامييييية تييييدابيرها تكثييييف أن الطيييير  للدوليييية ينبغييييي -١5

 :يلي ما منها بطرق الجنسي  
 النمطيييييية والقواليييييب الذكوريييييية المواقيييييف لمكافحييييية اسيييييتراتيجيات وضيييييع (أ  
 عا ؛ بوج  المجتمع وفي األسرة في والرج  المرأة ومس وليات بأدوار المتعلقة
 الهيئيييات فيييي للميييرأة العيييادل التمثيييي  تحقييييق إليييى الراميييية الجهيييود تعزييييز (ب  
 ُأطير ضيم  القيرار  صينع مناصيب فيي ذلي  فيي بما والمحلية  الوطنية والتنفيذية التشريعية

 محددة؛ زمنية
 الفصي  مكافحية طرييق ع  الجنسي  بي  األجور في الفجوة على القضاء (ج  
 العم ؛ مجال في واألفقي الرأسي
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 المبكير اليزواج لمكافحية القائمية القانونيية لألحكيا  الفعيال اإلنفاذ ضمان (   
 حميالت ومواصيلة  (المتعية زواج) الم قي  واليزواج( كيابي ) المسيج  غيير الديني والزواج
 الممارسات؛ هذه ع  الثني أج  م  المحلية المجتمعات في التوعية

 رصييد منهيا بطيرق الجنيي   لجين  االنتقيائي اإلجهياض لممارسية التصيدي ( ة  
 المجتميع  إلى بالنسبة األمد الطويلة وآثارها الجذرية أسبابها ومعالجة الظاهرة  هذه حجم

 تكاف  وبشأن الجني  جن  الختيار الضار التأثير بشأن الوعي إلذكاء بأنشطة واالضطال 
  .والفتيان الفتيات قيمة

 المرأة ضد العنف  
  العنةة  اجلنسةة  العنةة  اةة الت اا فةة ع اسةةقمراا ألسةةبب ألةة لرلق  شةةعر اللجنةة   ةةزا  ال -١6

 ثر فة  ألسةبب ايا ة   أغلب   عنا  اإلألتغ  عي   عا   القس    ا ص  ،  جه عل  املنزيل
 ألشةةك  الر ئمةة  القشةةررع ت إنفةة ج( أ:  رلةة   ةة  ألسةةبب كةة ل  ألةة لرلق اللجنةة    شةةعر. الصةةم 
 ا لةة     ناجةة   ألشةةك  صةة حل    ةةياألر احملةة كم اسةةقخيا  إىل  شةةر الةةيت  القرةة ارر( ب  حمةةي  ؛

 اظةةةر  عةةةي ( ج  سةةةت قه؛ أ  الضةةةح   الشةةةخ  األ  راعةةة       هلةةةم سةةة األق ال الةةة ر  اجلنةةة  
 ائ سةة  ألشةةك  العنةة  ضةةح ر   سةة عي  خةةي  ت   فةة رض(    فعلةة ؛ ألشةةك  اجلنسةة  القحةةر 

 (.26  7  3  2 امل ا   الي ل     حمي     ش اك   ر احلك    ، غر املنظم ت إىل
 ضييد العنييف أشييكال جميييع منييع أجيي  ميي  جهودهييا الطيير  الدوليية تعييزز أن ينبغييي -١7

 :يلي ما منها بطرق عليها  والقضاء المرأة
 للتحييييير  الصيييييري  والحظييييير المنزليييييي  للعنيييييف الكامييييي  التجيييييريم كفالييييية (أ  
 العملية؛ الممارسة في الصلة ذات للتشريعات الفعال والتنفيذ الجنسي 
 النسياء وإخبيار  وبتأثيره الضيار المرأة ضد العنف مقبولية بعد  الوعي إذكاء (ب  

 بإنفياذ المكلفية السيلطات إبيال  عليى للتشيجيع فعالية آلية وإنشاء بحقوقه   منهجية بصورة
 ؛الذي  يبلغون ع  تل  الحاالت الضحايا وحماية المنزلي العنف بحاالت القانون

 القضائي  الجهاز وأفراد القواني   بإنفاذ المكلفي  الموظفي  تلقي ضمان (ج  
 كيفييية بشييأن المناسييب التييدريب الطبييي القطييا  فييي والعيياملي  االجتميياعيي   واألخصييائيي 

 سليم؛ نحو على ومعالجتها المرأة ضد العنف حاالت ع  الكشف
 وشياملة سيريعة بصيورة الميرأة ضد العنف حاالت جميع في التحقيق ضمان (   
 بمييا الحماييية  ووسييائ  االنتصييا  سييب  علييى الضييحايا وحصييول العداليية إلييى الجنيياة وتقييديم
 العنف؛ لضحايا الكافي التموي  وذات المأمونة المراكز م  كا  عدد توفير يشم 

 الجنسيي العنف حاالت في تصالحية تدابير إلى اللجوء م  المحاكم منع ( ة  
 .ولسالمت  الضحية الشخص لرأي الواجب االعتبار إيالء دون
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  المعاملة وسوء التعذيب  
 القعةة رب أفعةة   عةة   قحةةي  الةةيت القرةة ارر اسةةقمراا ألسةةبب ألةة لرلق  شةةعر اللجنةة   ةةزا  ال -١8

  الن شةط   اإلنسة   ارة ق عة   املةيافع   الصحف    هل  رقعر  اليت  ل  ف ا  مب  املع  ل ،  س  
 اآلل ة  ألإنشة   اللجنة    راةب. احلة الت  ة  العيرةي   ال فة   إىل أفضة  أهن  رُيَّع   اليت الشب ب،

 القعة رب  نةر   اآلل ة      فع ل   ضع  إزا  أل لرلق  شعر لكنا  ،20١١ ع     ال طن   ال ق ئ  
 (.١0  7 امل       احلرر  سلب أ  ك    ر كب  اليت ايخر   االنقا ك ت املع  ل   س  
 المعامليية  وسييوء التعييذيب علييى للقضيياء فعاليية تييدابير اتخيياذ الطيير  للدوليية ينبغييي -١9

 :يلي ما منها بطرق
 المعاملية وسيوء بالتعيذيب المتعلقية االدعياءات جمييع فيي التحقيق ضمان (أ  

 حيال فيي ومعياقبتهم  الجنياة ومقاضياة ونزيهية  مسيتقلة هيئية ييد عليى وشاملة سريعة بصورة
 يشييم  بمييا للضييحايا  كاميي  وجبيير فعاليية انتصييا  سييب  وتييوفير مناسييبة  بعقوبييات إدانييتهم 
 المناسب؛ التعويض
 الحريييية سيييلب أمييياك  جمييييع رصيييد لضيييمان الالزمييية اإلصيييالحات إجيييراء (ب  
 غييير المنظمييات إشييرا  فييي والنظيير وفعاليية  مسييتقلة آلييية يييد علييى منييتظم بشييك  وتفتيشييها
 .العملية هذه في الحكومية

 اإلداري االحتجاز  
 اإل اارةة  اجلةرائم قة ن  الةيت رةن  عل اة   الرصةة   السةج   ةي  ي  الرلةق اللجنة  رسة  ا -20
  عةة      ةة    ر  ةة 90 إىل ١5  ةة  زا ت قةةي املةةر ا  خم لفةة ت الشةةغب جةةرائم  ةةثت   خيةة  ف مةة 
 جتعلاة  قي العر أل      قس    ي  اجلن ئ ؛ الر ن     عل ا  املنص   الين   السج   ي    ا ل 

 الق ق ةةة  إطةةة ا   السةةةجن   ألةةة    ف ةةةي  رةةة ارر  نةةة    ي  فعل ةةة ؛ جن ئ ةةة  عر ألةةة  اةةةي إىل  صةةة 
 زنزانةة ت قب ة   ةة  اي ةي الط رةة  لتاقجة ز  ن سةةب  غةر  رافةةق   عرة ألقام  ةةي  ررضة   اإل اال

 (.١4  ١0  9  7 امل ا   املر طع ت شرط  أقس  
 ممتيثالً  لجعلي  اإلداري باالحتجياز الخياص نظامهيا تصيل  أن الطير  للدولية ينبغي -2١

 العيييييييا  اللجنييييييية تعلييييييييق مراعييييييياة ميييييييع العهيييييييد  مييييييي  14و 9 الميييييييادتي  ألحكيييييييا اً تمامييييييي
 .شخص  على واألمان الحرية في الفرد حق بشأن( 2014)35 رقم

 السجناء معاملة  
 سةةج    رافةةق ألنةة   ف اةة  مبةة  االاقجةة ز،  ةةر   لقحسةة  املقخةة   أل لقةةياألر اللجنةة   نةة   -22

 الظر    ي  شيريا  اكقظ       كقظ  زال     السج   ألعض ي  أل لرلق  شعر لكنا  جيري ،
 السةج    رافةق  اخة  الفسة   إزا    أرضة ألة لرلق اللجنة    شعر. الئر  غر   زال   ف ا  املع ش  

 (. ١0  7 امل      
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 االكتظييا  مشييكلة معالجيية إلييى الرامييية جهودهييا تضيياعف أن الطيير  للدوليية ينبغييي -23
 الفسياد ومكافحية احتجازية  غير بديلة تدابير إلى اللجوء منها بطرق االحتجاز  أماك  في

 المتحييدة األمييم ولقواعييد للعهييداً وفقيي االحتجيياز ظييرو  وتحسييي  السييجون  مرافييق داخيي 
 (.مانديال نيلسون قواعد) السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية

 بمحا  االستعانة في الحق  
 الةةةيت الر ن ن ةةة  لألاكةةة   العملةة  القنف ةةة    الرصةةة ا أ جةةةه ألسةةبب الرلةةةق اللجنةةة  رسةة  ا -24

 الي لة    احملة    عةي  قلة   ألسةبب مبحة  ، االسةقع ن  إ ك ن ة  احلررة   سةل ي لألشخ    كف 
 الةيت 20١6  ة ر  أر ا   القعسف  أل الاقج ز املعين الع    الفررق اسقنق ج ت  ألسبب الطر ،

 لرؤرة     طلرة الفرصة  هلةم  ةق  مل  احملقجزر  امل ق ف  ايشخ      العيري أ   ب ،       ب ،
 املسةة عي  ررةةي    الةة ر  احملةة    ألةة    ف ةةي الةةيت القرةة ارر إزا    أرضةة ألةة لرلق اللجنةة    شةةعر. حمةة  

   ألةي ا  رة ثر الة ل اي ةر ثر لة ، عمة  أل عبة    رضةطلع   كة   أجر عل  حيصل   ال الر ن ن  
 الة ل الرة ن ين القمث ة   سةق   ضةع  إزا  ألة لرلق  شةعر كمة  املري ة ، الر ن ن ة  املسة عي  ج   
 (.١4  9 امل       الي ل   ع نام ال ر  احمل     رري ه

 لقلييية بفعاليييية التصيييدي إليييى الراميييية جهودهيييا تضييياعف أن الطييير  للدولييية ينبغيييي -25
 عليى إال المحامياة مهنية ممارسية مي  الحرميان عيد  ضيمان منها بطرق البلد  في المحامي 

 الطيير  للدوليية ينبغيي كمييا. الصييلة ذات والمي هالت المعرفيية مثيي  موضيوعية معييايير أسياس
 : يلي ما تكف  أن

 االسيتعانة إمكانيية ضمان بغية بصرامة الصلة ذات القانونية األحكا  إنفاذ (أ  
  حريت ؛ الشخص سلب حال بمحا 

  مناسب؛ أجر على القانونية المساعدة يقدمون الذي  المحامي  حصول (ب  
 ميييي  مناسييييب بمسيييتوى الدوليييية تعييييينهم اليييذي  الييييدفا  محييييامي اضيييطال  (ج  
 .القانوني التمثي 

  القضاء استقالل  
 ألةة لرلق  شةةعر  ةةزا  ال لكناةة  الرضةة ئ ، النظةة   إلصةةتح املقخةة   ألةة  ط ات اللجنةة   نةة   -26
  علةة . اال عةة   سةةلط ت رشةةم  مبةة  القنف  رةة ، السةةلط  عةة  الرضةة   اسةةقرت  عةةي  اسةةقمراا إزا 

 ُ ةةن  الةة ل الرةة ن ين، الرضةة ئ  اجمللةة   عةةر ( أ:  ألسةةبب الرلةةق اللجنةة  رسةة  ا ا صةة  ،  جةةه
 السةةةلط   ةة  لقةةةيختت   ةة  ربام،   ةةرق قام الرضةةة   ألقع ةة  املقصةةل  املسةةة ئ     اسةةع  سةةلط ت
 السةةةةةلط   اخةةةةة  الفسةةةةة   ا عةةةةة  ات ألشةةةةة    رةةةةة ارر  ا    اسةةةةةقمراا( ب  هلةةةةة ؛  ةةةةةربا ال القنف  رةةةةة 
   قضةة   حبةةق اختةة ت الةةيت الق  رب ةة  اإلجةةرا ات عةةي  إزا    أرضةة الرلةةق اللجنةة   رسةة  ا. الرضةة ئ  
  ع قبةة  عةةي  لكف لةة  الر ئمةة  الضةةم ن ت ألشةة    عل  ةة ت  ةة فر لعةةي     سةة  ايخةةر ، السةةن ات

 (.١4  2 امل       للجي   ثر  ألطررر  الر ن    فسر عل  أ  ألس ط  خم لف ت عل  الرض  
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 وينبغيي (.12 الفقيرة  CCPR/C/AZE/CO/3 انظير) السابقة توصياتها اللجنة تكرر -27
 وفيي القيانون فيي القضياء  اسيتقالل لصيون الالزمية التيدابير جمييع تتخيذ أن الطير  للدولة

 : يلي بما الخصوص وج  على تقو  أن وينبغي. الممارسة
 عي  تامياً  اسيتقالالً  مسيتقالً  القيانوني القضائي المجل  يكون أن تكف  أن (أ  
 تييأثير عييد  الغاييية  لهييذهاً تحقيقيي تكفيي   وأن كامليية بشييفافية يعميي  وأن التنفيذييية السييلطة

 للقضاة؛ الشخصي باالستقالل تم  التي القرارات في السياسية االعتبارات
 وتقييييييمهم وتييييأديبهم القضيييياة باختيييييار المتعلقيييية القييييرارات تكييييون أن تكفيييي  أن (ب  
 بوضوح؛ القانون عليها ينص موضوعية معايير إلى مستندة االختبار فترة بعد دائماً  تعييناً  وتعيينهم

 ومعيياقبتهم الفسيياد عيي  المسيي ولي  مالحقيية أجيي  ميي  الجهييود تكثييف أن (ج  
 للقضاة؛ التدريبية المناهج في الفساد مكافحة موضو  إدراج تضم  وأن فعال  نحو على

 ووضيييع القضيييائي االنضيييبا  عييي  مسييي ولة مسيييتقلة هيئييية وجيييود تكفييي  أن (   
 أو بسييطة مخالفيات الرتكيابهم القضياة ضيد تأديبيية إجيراءات اتخياذ تمنيع كافيية ضمانات
 .للجدل مثيرة بطريقة القانون تفسيرهم

 وسالمتهم المحامي  استقالل  
 رنقرةةةي   الةةة ر  احملةةة     لةةةه رقعةةةر  عمةةة  الةةة اا   القرةةة ارر ألسةةةبب الرلةةةق اللجنةةة  رسةةة  ا -28

 ار ق ع   امليافع   القع رب، ضح ر  ميثل   ال ر   احمل     الي ل ،     ف  الي ل  س  س ت
  غر ة  س  سة     افةر جات جن ئ ة   هتةم ألين ة  اعقيا ات     الصحف     الن شط  ، اإلنس  ،

 ألةةة لرلق اللجنةةة    شةةةعر. املانةةة  سةةةج   ةةة  حمةةة    أمسةةة   شةةةطب  ثةةة  السةةةلب   االنعك سةةة ت  ةةة 
 املةةيع  ف اةة  ميثلةة   قضةة ر    كشةةا   حمةة    اسةةقيع     املقمثلةة  املةةيع   املم اسةة  إزا  كةة ل 

 (.١4  2 امل       املص حل    ض اب  ج   حبج  الرض   ع  إألع   م ألغ   عل ه
 فييي كافييية  ضييمانات وضييع لكفاليية فورييية تييدابير تتخييذ أن الطيير  للدوليية ينبغييي -29

 فعيال بشيك  وحميايتهم وسيالمتهم التيا  المحيامي  اسيتقالل تكفي   الممارسة وفي القانون
 وينبغيي. المهنيي نشياطهم سيياق فيي العنيف  يشيم  بما االنتقا   أشكال م  شك  أي م 
 :منها بأمور تقو  أن لها

 مبيرر ال تيدخالً  أوًا اضطهاد أو مضايقة تشك  قد أعمال أي ع  االمتنا  (أ  
 سج  م  أسمائهم شطبم  مزاولة المهنة أو  منعهم ذل  في بما المحامي   عم  في ل 

 سليمة  غير أس  على الجنائية المالحقة أو التأديبية  اإلجراءات م  ذل  غير أو المهنة
 يتولونها؛ التي القضايا طبيعة أو انتقادية آراء ع  التعبير مثالً  منها

 فيهييا يمثليون التييي القضيايا فييي كشيهود المحييامي  اسيتدعاء ممارسيية إلغياء (ب  
 .علي  مدعى
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 التنق  حرية  
 اإلق  ةةة ،  سةةةج   نظةةة   ألةةة  ( أ:   ف ةةةي الةةةيت القرةةة ارر إزا  ألةةة لرلق  شةةةعر اللجنةةة   ةةةزا  ال -30

  ثة  احلرة ق، ألةبعض الك  ة  للقمقةر    سةبر   شةرط رزا  ال ، اخل     املشر ر  ا ل    جل    مب 
 للمشةةر ر  اإلق  ةة   كةة   اخق ةة ا  ألةة  ( ب   القعلةة م؛ االجقمةة ع   الضةةم   العمةة    احلرةة ق

  الس  سة   الصةحف    ألة  ( ج  العمل ة ؛ املم اسة   ا   ر ةي رظة   ة ط نام أع ةي الة ر     اخل 
   انقر  ةةة السةةةفر حلظةةةر رقعرضةةة  أهنةةةم  رُةةةيع   احملةةة    اإلنسةةة   ارةةة ق عةةة   املةةةيافع  املع اضةة 

 (. 25  ١9  ١4  ١2 امل ا   املان   أل نشطقام الضطتعام  نام
 وينبغيي (.18 الفقيرة  CCPR/C/AZE/CO/3 انظير) السابقة توصياتها اللجنة تكرر -3١

 وأن العهيد ألحكيا ًا تمامي ممتيثالً  اإلقامية بتسيجي  الخياص نظامها تجع  أن الطر  للدولة
 حظييير أي تبرييير تكفيي  أن وينبغيييي. العملييي الواقييعفيييي  اإلقاميية مكييان اختييييار حرييية تحتيير 
 حييياالت ترفيييع وأن العهيييد  مييي ( 3)12 الميييادة فيييي عليييي  المنصيييوص النحيييو عليييى للسيييفر
 علييى تعسييفاً  السييفر حظيير فييرض عيي  تمتنييع وأن المييادة  تليي  مييع تتماشييى ال التييي الحظيير

 تضم  وأن والمحامي   اإلنسان حقوق ع  والمدافعي  المعارضي  والسياسيي  الصحفيي 
 . البلد مغادرة في لحريتهم الكام  االحترا 

 الديني والمعتقد الوجدان حرية  
 املعقرةةي اررةة  مم اسةة  علةة  املفر ضةة  املةةربا  غةةر الر ةة   إزا  ألةة لرلق  شةةعر اللجنةة   ةةزا  ال -32

 علةة  املسةلم  الط ائةة  اصة    اشةة ا  اليرن ة ، للمنظمةة ت اإللزا ة  القسةةج   ف اة  مبةة  الةيرين،
 ايقل ةةة ت أفةةةرا  علةةة  املفر ضةةة  الشةةةيري   الر ةةة   القسةةةج  ، قبةةة  الر قةةة ز  سةةةلم  إ اا   ةةة  إج 

 إج  علة  احلصة    اشة ا  اليرن  ، امل ا  عل   الرق أل  ،املسقرل  جا      خنج ا  مجا ار    اليرن  
 القرةة ارر إزا    أرضة الرلةق اللجنة   رسةة  ا.  نشةر      زرعاة    صةيرر   املةة ا   ة   السةقرا   سةبق
 شةةا   فةة ام مبةة  اليرن ةة ، اجلم عةة ت أعضةة     ضةة رر  اليرن ةة ، اينشةةط    القةةيخ  عةة  الةة اا  
.  سةقايفام الةيت اجلن ئ ة  أ  اإل اارة   العر ألة ت  االاقجة ز الق ق ة  اة الت عي   اا ف ع را  ،
 الطةةةر  الي لةةة   شةةةررع ت مب جةةةب" اليرن ةةة  اينشةةةط "  فاةةة   ي  ألةةة لرلق اللجنةةة   شةةةعرا ،  أخةةةر 

 (. 26  ١8  ١4  9 امل ا   القعسف  للقفسر  فق ح ق يلأل ل     غ  ض
 أرض عليى والمعتقيد اليدي  لحريية الفعلية الممارسة تكف  أن الطر  للدولة ينبغي -33

تفسييرًا  المفسيرة القييود يتجياوز تقيييداً  الحريية هذه يقيد قد عم  أي ع  تمتنع وأن الواقع
 فيهيييا بميييا تشيييريعاتها  تجعييي  أن وينبغيييي .العهيييد مييي  18 الميييادة فيييي بهيييا المسيييموحضييييقاً 
 توضيي  وأن العهييد  ميي  18 المييادة مييع متماشييية الييديني  المعتقييد بحرييية المتعلييق القييانون
 تحقق وأن التنب   وإمكانية القانوني اليقي  لمبدأي امتثال  لضمان" الدينية األنشطة" مفهو 

 شييهود فيهييا بمييا الدينييية  للطوائييف الييدي  حرييية فييي المبييرر غييير التييدخ  أعمييال جميييع فييي
 .والمسلمون يهوه
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 احلكةةةةةم إلعمةةةةة   حمةةةةةي    شةةةةةررع ت  جةةةةة   عةةةةةي  إزا  ألةةةةة لرلق  شةةةةةعر اللجنةةةةة   ةةةةةزا   ال -34
  قعةة ا  الةةيت احلةة الت  ال اقةةر العملةة     البيرلةة  أل  ي ةة  املقعلةةق(( 3 76 املةة     اليسةةق ال

 (. ١8  2 امل       العسكرر  ا ي    ر اليرن   املعقريات ف ا 
 الحيييق إلعميييال الالزمييية التشيييريعات تيييأخير دون تعتميييد أن الطييير  للدولييية ينبغيييي -35

 قيييود فييرض دون العسييكرية  الخدميية عيي  الضييميري االسييتنكا  فييياً دسييتوري بيي  المعتيير 
 خدميية تييوفر أن لهييا ينبغييي ذليي   علييى وعييالوة. الضييمير يمليهييا التييي المعتقييدات فئيية علييى
 .ضدهم العقوبات جميع تلغي وأناً ضميري للمستنكفي  مدنية طبيعة ذات بديلة

  التعبير حرية  
   القعبةةر اررةة  علةة  املفر ضةة  النطةة ق ال اسةةع  الر ةة   إزا  ألةة لرلق  شةةعر اللجنةة   ةةزا  ال -36

 : رل     قلرا    اع      العمل  ، املم اس 
 الق ق ةةةة  اةةةة الت جلةةةة    مبةةةة   املضةةةة رر ، القخ رةةةة  عةةةة  املسةةةةقمر  القرةةةة ارر (أ  

  الن شةط  اإلنس   ار ق ع  امليافع   سقاي  اليت  اإل ان  املع  ل   س    عسف     االاقج ز
 جن ئ ة  أ  إ اارة  هتةم أسة س علة   املي ن  املسقرل   الصحف   الس  س    املع اض  الشب ب

 االققصةةة  ر ،  اجلةةةرائم املخةةةياات،  ا ةةة ز  أل لشةةةغب،   قعلرةةة  س  سةةة   لةةةي افر  لفرةةة  أهنةةة  رةةيع 
  جل ؛ إىل     الكرا    أ  العن  عل   القحررض املنصب، اسقخيا   إس    الضرريب،  القارب

 إلغةةة   جلةةة    مبةةة  اإلعةةةت ،  سةةة ئ  اررةةة    القعسةةةف  القةةةيخ  عةةة   رةةة ارر (ب  
 ل ةربي اا رة  احلةر  أ ا ألة  قنة    ةر اةي   ثلمة   رُةيع  اسةبم  س  سة   يسةب ب البة   راخ  
  سة ئ  ضةي س  س   لي افر جن ئ    ع    افر ألش    ا ع  ات ،(إجاع     ن ألر ANS   لفزر  
 العةة  ل   الصةةحف     فةة    ةةيا  الشةةبك  اإلخبةة ال املنةةرب  ةةر اةةي   ثلمةة   املسةةقرل  اإلعةةت 

 ؛"آزا لق" املسقرل  الصح ف  عل  مم اسقا  امليع  امل ل    الضغ   ،(ف ه
 (.١9  ١4  ١0  9  7 امل ا   القشار جترمي (ج  

 بحريية الجمييع تمتيع لضيمان الالزمية التيدابير جميع تتخذ أن الطر  للدولة ينبغي -37
 قميع أي إلنهياء فوريية خطيوات تتخيذ أن لهيا وينبغيي. العملي الواقع في كامالً ًا  تمتع التعبير
 االضييييطهاد ميييي  الفعاليييية الحماييييية تييييوفر وأن أعيييياله  المييييذكوري  األشييييخاص فئييييات ضييييد

 للشيييرو  التعبيييير حريييية ممارسييية عليييى مفروضييية قييييود أي امتثيييال تضيييم  وأن االنتقيييا   أو
 أن أيضيياً  الطير  للدولية وينبغيي. العهيد ميي ( 3)19 الميادة فيي عليهيا المنصيوص الصيارمة

 األحييوال  ميي  حييال أي فييي اإلقييرار  عييد  وفييي التشييهير  عيي  الجيير  صييفة نييز  فييي تنظيير
 السج  عقوبة أن اعتبارها في آخذة خطورة  الحاالت أشد في إال الجنائي القانون بتطبيق

 للجنيييييية العييييييا  التعليييييييق ذليييييي  يبييييييي  مثلمييييييااً  إطالقيييييي للتشييييييهير مناسييييييبة عقوبيييييية ليسيييييي 
 .والتعبير الرأي حرية بشأن( 2011)34 رقم
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 السلمي التجمع  
 السةلم  القجمةر   احلةق مم اسة  علة  املفر ضة  الر ة   إزا  أل لرلق  شعر اللجن   زا  ال -38

 ألقجمةةةر املسةةةبق اإلخطةةة ا سةةة    شةةة   ال القشةةةررع ت أ  اللجنةةة    تاةةة . العملةةة  ال اقةةةر  
  ة  إج  عل  احلص   ُرش        غ لب أل نه  ف ي اليت القر ارر ألسبب أل لرلق  شعر لكنا  سلم ،

 املقعلرةةةة  اال عةةةة  ات ألسةةةةبب كةةةة ل  الرلةةةةق اللجنةةةة   رسةةةة  ا. العمل ةةةة  املم اسةةةة    جلةةةة  أجةةةة 
 علةة   جن ئ ةة  إ اارةة  عر ألةة ت فةةر   ألسةةبب االاقجةة ز أ    املفرطةة  للرةة   املقكةةرا أل السةةقخيا 

"نةةةيا "  اركةةة  ااقج جةةة ت ف اةةة  مبةةة   رةةةرا ، أ  عف رةةة  سةةةلم   ااقج جةةة ت   شةةة اك ا أشةةةخ  
 20١6 سةةةةةةبقمرب أرلةةةةةة   ١7   الشةةةةةةعب   اجلباةةةةةة  اةةةةةةزب نظمةةةةةةه الةةةةةة ل  االاقجةةةةةة ج الشةةةةةةب أل  

 اللجنةة   شةةعرا ،  أخةةر . 20١6 سةةبقمرب أرلةة   26 اسةةقفق   قبةة  جةةرت الةةيت ايخةةر    رات القظةة
 إىل االنضةةةةم   عةةةة   ثنةةةة ام ايفةةةةرا  ملنةةةةر ايسةةةة ل ب  ةةةة   قن عةةةة  جمم عةةةة  اسةةةةقخيا  إزا  ألةةةة لرلق

" ال ق ئ ة  احمل  ثة ت"  االاة ازل االاقج ز مم اس ت جل    مب  ف ا ،  املش اك  سلم   جتمع ت
 7 املة ا   القجمعة ت   املشة اك  عة   ثنة ام الن شةط  خت رة  إىل هتةي  الةيت الشرط   راكز  
 9  ١4  ١9  2١ .) 

 األفييراد تمتييع ضييمان بهييد  وممارسيياتها قوانينهييا تراجييع أن الطيير  للدوليية ينبغييي -39
 الشيرو  ميع الحق هذا على تُفرض قيود أي ومواءمة التجمع حرية في بحقهم كامالً  تمتعاً 

 وفعاليية بسيرعة تحقيق أن لهيا وينبغيي .العهيد مي  21 الميادة في عليها المنصوص الصارمة
 بإنفياذ المكلفيي  الميوظفي  جانيب م  للقوة المفر  واالستخدا  العنف حاالت جميع في

 إليييى الجنييياة تقيييد  وأن تعسيييفاً  واحتجيييازهم سيييلميي  محتجيييي  توقييييف وحييياالت القيييانون
 للناشييطي  االحتييرازي االحتجيياز لممارسييتيًا حييد تضييع أن الطيير  للدوليية وينبغييي. العداليية

 19و 9 الميواد بموجيب الطير  الدولة التزامات مع المتعارضتي   "الوقائية المحادثات"و
 . العهد م  21و

  الجمعيات تكوي  حرية  
  كةة ر  اررةة  مم اسةة      سةةلب  ةة ثر الةةيت القر  يرةة  القشةةررع ت إزا  الرلةةق اللجنةة  رسةة  ا -40

 احلك   ةة ، غةةر  املنظمةة ت الع  ةة  اجلمع ةة ت لقسةةج   الصةة ا   الشةةر   جلةة    مبةة  اجلمع ةة ت،
   قةةةة  ألشةةةةك  عملاةةةة    عل ةةةةق احلك   ةةةة  غةةةةر املنظمةةةة ت  سةةةةج   لةةةةرفض ال اسةةةةع   ايسةةةةب ب

  قلر  ةة  الةةيت  اهلبةة ت املةةن  علةة ا  ق ةة    فةةر  الةةيت القنظ م ةة   اللةة ائ   ائةةم، ألشةةك  إغتقاةة  أ 
 الشيري   العر أل ت ايجنيب، القم ر  اظر رشم  مب  احلك     غر  املنظم ت الع    ع  تاجلم
 إىل امل جاةة  القايرةةيات إزا  كةة ل  الرلةةق اللجنةة   رسةة  ا. الصةةل  جات القشةةررع ت انقاةة   علةة 
 احلك   ةة ، غةةر املنظمةة ت ضةةي اجلن ئ ةة  القحر رةة ت عةةي   اا فةة ع احلك   ةة ، غةةر املنظمةة ت قةة   

 اللجن    شعر. أُغلر  اليت احلك     غر املنظم ت عي   كثر  أعض ئا ،  أص   أص هل   جتم ي
 نة خج ا  مجا ارة    رع شة   الة ر  ايشةخ   إلزا  ع  القر ارر    ا     ألسبب   أرض أل لرلق

 (. 22  ١9  2 امل ا   احل كم احلزب إىل أل النضم  املسقرل  جا     
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 بهيد  الصيلة ذات والممارسيات والليوائ  القيواني  تينق  أن الطير  للدولية ينبغي -4١
 :يلي ما منها بطرق العهد  م  22و 19 المادتي  أحكا  معاً تمام مواءمتها
 تسييييجي  لييييرفض الواسييييعة األسييييباب وتوضييييي  التسييييجي  قواعييييد تبسييييي  (أ  

 دائم؛ بشك  إغالقها أو م ق  بشك  عملها ولتعليق الحكومية غير المنظمات
ييييَن  تيييينظم التييييي القانونييييية األحكييييا  تسييييم  أن ضييييمان (ب    إلييييى المقدميييية الم 

األحكييييا   هييييذه تخيييي  وأال األجنبييييي التموييييي  علييييى بالحصييييول الحكومييييية غييييير المنظمييييات
 األمييوال جمييع لخيييارات المفيير  التقييييد بسييبببفعالييية  عملهييا العاميية الجمعيييات بممارسيية

 تنظيمها؛ في المغاالة بسبب أو
 ودون بحريييية العمييي  عليييى قيييدرتها وضيييمان العامييية الجمعييييات قميييع وقيييف (ج  

 المشروعة؛ أنشطتها ع  عقابها م  خو 
المسيتقلة  ناخجوان جمهورية في يعيشون الذي  لألشخاص إلزا  أي إلغاء (   

 . الحاكم الحزب إلى باالنضما ذاتياً 

 العامة الحياة في المشاركة  
 االنقخ ألةةة ت أثنةةة   خم لفةةة ت اا كةةة ب إىل  شةةةر الةةةيت القرةةة ارر إزا  الرلةةةق اللجنةةة  رسةةة  ا -42

 ،20١3 لعةة   الرئ سةة   االنقخ ألةة ت قبةة  املرشةةح  علة  صةة ا   ق ةة   فةةر  جلةة    مبةة  امل ضة  ،
 قل لةةةة  جةةةةي فةةةر   إ  اةةةة  فرةةةة    ر  ةةة 22 ملةةةةي االنقخ أل ةةة   احلملةةةة  ألةةةةإجرا  ال خةةة    ةةةةثت    ناةةة 

  رشةةح   سةةج   عمل ةة  سةة  ق   انقا كةة ت  اا كةة ب املع اضةة ،  رشةةح   خت رةة  للقجمعةة ت
  شةرر    جةرت الةيت القشةررع   االنقخ ألة ت قب   إ انقام املع اض  ق    ألعض  ااقج ز املع اض 

 (.25  2١  ١9 امل ا   20١5 ن فمرب الث ين
 فييي  بمييا العهييد  ميع االنتخابيييةلوائحهييا وممارسيياتها  تيوائم أن الطيير  للدوليية ينبغيي -43

 فيييي الحقيقيييي والتعيييدد االنتخابييات فيييي الكاملييية الشيييفافية كفاليية منهيييا بطيييرق  25 المييادة
 مرشيحي اسيتبعاد لمحاولية الجنيائي القانون أحكا  استخدا  ع  واالمتنا  السياسي النقا 

 .االنتخابية العمليات م  المعارضة

 األقليات حقوق  
  إاجة   ايا  ن ة  ايقل ة  أفةرا  ضةي  القم  ةز املض رر  ا ع  ات إزا  الرلق اللجن  رس  ا -44

  ف ةي الةيت القرة ارر إزا   كة ل  أا ة ، أهنةم علة    رقام حتيري ع  أا ين أص     ايجاأل ج ن  
 عةةةة  النظةةةةر ألغةةةةض الطةةةةر  الي لةةةة   خةةةة    ةةةة  مينعةةةة   ايا  ن ةةةة  ايلرةةةة ب ج ل ايج نةةةةب ألةةةة  

 (.27  26  2 امل ا   جنس قام
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 المضييايقة ومكافحيية لمنييع الالزميية التييدابير جميييع تتخييذ أن الطيير  للدوليية ينبغييي -45
 ميي  األرمنيية األلقياب ذوو األجانيب يحير  أال وضييمان األرمينيية األقليية أفيراد ضيد والتميييز
 .وتمييزية تعسفية أس  على البلد دخول

 والمتابعة النشر -دال 
 وبروتوكوليييييي  العهيييييد نيييييص واسيييييع نطييييياق عليييييى تنشييييير أن الطييييير  للدولييييية ينبغيييييي -46

 وضييعتها التييي القضييايا قائميية علييى الخطييية والييردود الرابييع  الييدوري وتقريرهييا االختييياريي  
 العهيد يكرسيها التيي بيالحقوق اليوعي إذكياء أجي  مي  الختاميية  المالحظات وهذه اللجنة 

 غيير والمنظميات الميدني  والمجتميع واإلداريية  والتشيريعية القضيائية السلطات أوسا  في
 ترجمييية تضييم  أن الطييير  للدوليية وينبغييي .الجمهيييور وعاميية البلييد  فيييي العامليية الحكومييية

 . الطر  الدولة في الرسمية اللغة إلى الختامية المالحظات وهذه التقرير
 الدوليية علييى يتعييي  للجنيية  الييداخلي النظييا  ميي  71 المييادة ميي  5 للفقييرة ووفقيياً  -47

 معلوميات الختاميية  المالحظيات هيذه اعتمياد م  واحدة سنة غضون في تقد   أن الطر 
 29و  (المعاملييية وسييوء التعيييذيب) 19 الفقييرات فييي اليييواردة اللجنيية توصييييات تنفيييذ عيي 

 .أعاله( التعبير حرية) 37و( وسالمتهم المحامي  استقالل)
 4 بحليييول القييياد  اليييدوري تقريرهيييا تقيييد   أن الطييير  الدولييية إليييى اللجنييية وتطليييب -48

 التوصييات تنفييذ عي  ومحدَّثية محيددة معلوميات تضيم ن  وأن 2020 نوفمبر/الثاني تشري 
 إليى أيضياً  اللجنية وتطليب. ككي  العهيد تنفييذ وعي  الختاميية المالحظيات هيذه فيي الواردة
 المدني المجتمع مع النطاق واسعة مشاورات تعقد أن تقريرها  إعداد لدى الطر   الدولة

 فيإن  68/268 العامية الجمعيية لقيرار ووفقياً  .البلد في العاملة الحكومية غير والمنظمات
 اللجنيية تييدعو  بييدي  وكحيي . كلميية 21 200 هييو التقرييير كلمييات لعييدد األقصييى الحييد
 اسيييتخدا  عليييى  2017 نيييوفمبر/الثييياني تشيييري  4 بحليييول الموافقييية  إليييى الطييير  الدولييية

 قائميية الطيير  الدوليية إلييى اللجنيية بموجبيي  تحييي  الييذي التقييارير  لتقييديم المبسيي  اإلجييراء
 هيذه القضيايا قائمية عليى الطير  الدولية ردود وسيتكون. اليدوري تقريرهيا تقيديم قب  قضايا
 .العهد م  40 المادة بموجب سيقد  الذي الخام  الدوري التقرير بمثابة

    


