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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

تقرير عن متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق

اإلنسان*

إضافة

تقييم املعلومات املتعلقة مبتابعة املالحظات اخلتامية بشأن أذربيجان
املالحظات اخلتامية
(الدورة :)118

 2-1 ،CCPR/C/AZE/CO/4تشرين الثاين/نوفمرب 2016

الفقرات املشمولة املتابعة:

 19و 29و37

الرد الوارد يف إطار املتابعة:

 25 ،CCPR/C/AZE/CO/4/Add.1أاير/مايو 2018

تقييم

اللجنة:

املعلومات الواردة من املنظمات
غري احلكومية:

يل ززقد تق ززدت معلوم ززات إق ززافية ززن الفق ز زرات [19جي يييم
و[29جيم و[37جيم
ال يوجد

الفقرة  :19التعذيب وسوء املعاملة
ينبغي للدولة الطرف أن تتخيذ تيدابف فعالية للق ياء عليع التعيذيب وسيوء املعاملية
بطرق منها ما يلي:
ضمان تويل هيئة مسيتقلة وااييدة إجيراء حتقيقيات سيريعة واياملة مج عيي
(أ)
ادعيياءات التعييذيب وسييوء املعامليية ومقاضيياة ا نيياة ومعيياقبتهم مج حاليية إدانييتهم بعقييو ت
مناسبة وتوفف سبل انتصاف فعالة لل حااي وجرب ضررهم جيربا كيامال مبيا مج ذليم مينحهم
التعويض املناسب؛

__________

*
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(ب) إجي يراء اإلتي ييالحات الالنمي يية ل ي ييمان رت ييد عي ي ي أمي يياكن سي ييلب احلريي يية
وتفتيشييها بشيينل منييتظم علييع يييد ةلييية مسييتقلة وفعاليية والنظيير مج إا يرا املنظمييات ييف
احلنومية مج هذه العملية.
ملخص ر ّد الدولة الطرف

تُس ز ز اجو ز ززكاوو التعز ززبيا وغز ززري مز ززن قز ززروب املعاملز ززة أو العقوبز ززة القا ز ززية أو
(أ)
الالإنسززانية أو املةينززة الززا يقززدمةا األف زراد لززدو إدارة ات زراب ل ز التحقيقززات يف مكتززا املززد
الع ززاد .ويقاز ز األم ززر الئ ززادر ززن ر ززي أ ربيج ززا يف  10زز/ارب/فرباير  2017ابلتط/ي ززل الئ ززارد
للتشريعات املتعلقة ابالحتجاز أثنزا التحقيقزات األوليزة .كمزا يقاز ابلتو زب يف تط/يزل قوبزة بديلزة.
ومل تسجو أي حاالت تعبيا .غري أ التحقيقزات أكزدت وعزو  43انتةاكزا مزن انتةاكزات حقزو
اتنسز ززا يف ز ززاد  ،2016ممز ززا أدو إر تعز ززر  76موظفز ززا لتز ززدابري ودي/يز ززة .وأكز ززدت التحقيقز ززات
وج ززود  21حال ززة تتعل ززل ابال تق ززال واالحتج ززاز التعس ززفياب ،مم ززا أدو إر ف ززر ق ززوابت لز ز 46
موظفا ،و 9حاالت تتعلل بسو املعاملة ،مما أدو إر فر قوابت ل  9موظفاب؛
(ب) تكززرر الدولززة الطززرب املعلومززات املقدمززة يف تقريرعززا الززدوري الرابززب (،CCPR/C/AZE/4
الفقزرات  114-113و 161-160و )165بشز ايليززة الوعا يززة الوطنيززة واللجنززة العامززة الززا
تززنظم زايرات ألمززاكن االحتجززاز .ويف ززاد  ،2016نظمززد ززدة نززا ومنظمززات  198زايرة
يف إطززار ر ززد مراكززق االحتجززاز امليعززد .ومل يث/ززد وعززو أي حالززة تعززبيا .ويف تش زرين الثززاين/
نوفمرب  ،2016ر د اللجنة الدولية للئليا األمحزر والدولزة الطزرب يف تنظزيم دورات تدري/يزة
مشرتكة لفا دة املوظفاب العاملاب يف السجو .

تقييم اللجنة:
[ج يييم (أ) و(ب) :حتززيل اللجن ززة لمززا بوجززود ززجو للشززكاوو وابألمززر الئ ززادر ززن ر ززي
أ ربيجا يف / 10ارب/فرباير  ،2017ولكنةا و ف لعدد توفر معلومات ن التزدابري املتذزبة
لاما تويل عيئة مستقلة وحمايدة التحقيل يف عب احلزاالت .وحتزيل اللجنزة لمزا ابتحئزا ات
املتعلق ززة بع ززدد احل ززاالت املس ززجلة يف ززاد  ،2016ولكنة ززا و ززف لع ززدد ت ززوفر معلوم ززات ززن
العقززوابت اننا يززة الززا فرقززد يف تلززا احلززاالت و ززن التززدابري الززا اتززبت لاززما تززوفري زز/و
انتئاب فعالة للاحااي وجرب قزررعم جزربا كزامال .وتكزرر اللجنزة تو زياهتا .وحتزيل اللجنزة لمزا
بتنظيم الدورات التدري/ية املشرتكة مب اللجنزة الدوليزة للئزليا األمحزر ،ولكنةزا و زف لعزدد تزوفر
معلومات ما أُجري من إ الحات منب ا تماد املالحظات اخلتامية لازما ر زد عيزب أمزاكن
لا احلرية وتفتيشةا ابنتظاد ل يد آلية مستقلة وفعالة .وتكرر اللجنة تو ياهتا.
الفقرة  :29استقالل احملامني وسالمتهم
ينبغي للدولة الطيرف أن تتخيذ تيدابف فوريية حرتيا عليع تيوفف ضيماكت كافيية مج
القانون ومج املمارسة لنفالة استقالل احملامني وسالمتهم لنامل ومحيايتهم محايية فعالية مين
التعييرأل ش ايينل ميين أايينال امبنتقيياك مبييا مج ذلييم العنيين مج سييياق ارسيية نشييا هم
املهين .وينبغي هلا مج علة أمور أن تقوك مبا يلي:
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امبمتن ييان ع يين أش إجي يراءات ق ييد تش يينل م ييايقة أو اض ييطهادا أو ت ييد ال
(أ)
مب مييربر لييع مج عمييل احملييامني مبييا مج ذلييم ميينعهم ميين مطاوليية املهنيية أو اييطب أ ييا هم ميين
جدول النقابية أو يف ذليم مين اإلجيراءات التأديبيية أو املالحقية ا نا يية بنياء عليع دوافي
ف سليمة منها مثال التعبف عن انتقادات أو بيعة الق ااي اليت يتولوهنا؛
(ب) إلغاء املمارسة املتمثلة مج استدعاء احمليامني كشيهود مج الق يااي الييت نثليون
فيها املدعع عليع.
ملخص ر ّد الدولة الطرف

تت/ب نقابة احملزاماب امل/زادا التاليزة :االمتثزال للتشزريعات ،والتحزرر مزن الاز ورب
(أ)
جبميب أ كاهلا ،واملساواة باب احملزاماب يف احلقزو  ،واتدارة الباتيزة .ويزنظم عزانو احملامزاة وأنشزطة
املةني ززاب القز ززانونياب احل ززل يف اال ز ززتفادة م ززن لز ززدمات احمل ززام  .ويز ززوفر الق ززانو احلمايز ززة حملز ززام
الشززذمل املشززت/أ فيززأ أو الشززذمل املززتةم وملززن ثلززأ .وال تُفززر قززوابت ودي/يززة ل ز احملززام
إال ندما ينتةا القانو أو عوا د لوك احملاماب أو القوا د األلالعية ملةنة احملاماة؛
(ب)

مل تقدد أي معلومات.

تقييم اللجنة:
[جيم (أ) و(ب) :حتيل اللجنة لما أب احملاماب كن ا ت/ارعم أ ذا ا مشزمولاب ابحلمايزة،
ولكنةززا و ززف لعززدد تززوفر معلومززات ززن التززدابري املتذززبة ملنززب أي إجزرا ات عززد تشززكو ماززايقة
أو اقززطةادا أو تززدلال ال مززربر لززأ يف مززو احملززاماب .وتكززرر اللجنززة تو ززياهتا .وو ززف اللجنززة
لعززدد تقززدت أي معلومززات ززن املمار ززة املتمثلززة يف ا ززتد ا احملززاماب كشززةود يف القاززااي الززا
ثلو فيةا املد ليأ .وتكرر اللجنة تو يتةا.
الفقرة  :37حرية التعبف
ينبغيي للدولية الطيرف أن تتخيذ عيي التيدابف الالنمية ل يمان عتي ا ميي حبريية التعبيف
عتعا كامال مج املمارسة العملية .وينبغي هلا أن تتخذ طيوات فوريية إلهنياء أش اينل مين أاينال
قمي [املييدافعني عيين حقييوق اإلنسييان والنشييطاء الشييباع واملعارضييني السياسيييني والصييحفيني
املستقلني واملدونني وأن تيوفر احلمايية الفعالية مين امبضيطهاد أو امبنتقياك وأن ت يمن امبمتثيال
مج أش قي ي ييود تف ي ييرأل عل ي ييع ارس ي يية حري ي يية التعب ي ييف للش ي ييرو الص ي ييارمة املنص ي ييوص عليه ي ييا مج
املادة  )3(19من العهد .وينبغي للدولة الطرف أي ا أن تنظر مج إلغاء جترمي التشهف ومج عدك
إقرار تطبيق القانون ا نا ي مج أش حال مين ا حيوال اللهيم مج احليامبت ا ايد طيورة عليع
أن أت ييذ مج اعتبارهييا أن عقوبيية السييجن مب تعييد مطلقييا العقوبيية املناسييبة للتشييهف مثلمييا ورد مج
التعليق العاك للجنة رقم  )2011(34بشأن حرية الرأش وحرية التعبف.
ملخص ر ّد الدولة الطرف

تكفو الدولة الطرب حقو عيزب املزواطناب وحزرايهتم دو زييزق لز أ زان الزدين أو العزر
أو االنتمززا السيا ز أو االجتمززا  .ولززي عنززاك أحز ذد حو ززا أو ُززبب بسزز/ا ممار ززة حريتززأ يف
التفكري أو يف التع/ري .وال يُدا أحد ما مل تث/د عيئات التحقيل واحملاكم ارتكاب جر ة حمددة.
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تقييم اللجنة:
[جيم  :و ف اللجنة لعدد توفر معلومات ن التزدابري املتذزبة لتنفيزب تو زيتةا .وتكزرر اللجنزة
تو يتةا.
اإلجي يراء املوت ييع ب ييع :ين /ز توجي ززأ ر ززالة إر الدولززة الطززرب تبالغة ززا بوعززف إج زرا املتابع ززة.
وين /إدراج املعلومات املطلوبة يف التقرير الدوري املق/و للدولة الطرب.
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