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الوث ق األساس املوح  -مجهو أذ ب جان
أول -معلومات عام ع ال ول املق م للتق
تقععمج وروريععة يجرنيعععان تنععد ميتتقععا وععاراب سععيا ويوروة .و ععد ا روريععة  -الععحت حتت ع
ا زء ا نويب الشروي من جنعو منققعة القووعا  -االحتعاد الروسعي معن جرعة الشع اهو ووروريعة
إيران اإلسالمية من جرة ا نو و وتركيا وجورجيا ويرمينيعا معن جرعة ال،عر و وحتعدها معن الشعر
تيت ععا الض ععألة األ ععر لبح ععر و ععزوين ترك انز ععتان وكا ا ز ععتان .وتشع ع وروري ععة ش يتش ععيألان
املت تعة ةحل م الذااب جزءاً من ورورية يجرنيعان.
االسم الرمسي :ورورية يجرنيعان
ن عوحل احل ععم :وروري ععة دلقرايي ععة تيت اني ععة مو ععدةو وائ ععة تيت ععا س ععيادة الق ععانونو وجات
نرملان م ون من جميتس وا د (اجمليتس الويين/مييتي جميتس) يتألف من  125شئباً.
ريس الدولععة هععو رئععيس ا روريععةو وتاق ع ترا القوميععة هععي ةكععوو وت يتترععا تز ع ا مععاشتو
نين ا تبيتغ مزا ترا  86 600كييتومرت مرنمج.
الدين 96 :يف املائعة معن الزع ان مزعيت ونو نين عا تعتنع نزعبة  4يف املائعة دانشت ي عر
(م ععنرم الير ععود واملز ععيحيون والبر ععائيون ويتب ععاحل كريش ععنا) .ويف  1زيران/يونيع ع 2017و نيت ععغ ت ععدد
ا اتات الدينية الناشقة يف البيتد نعد استيألاء شروط التزعي الرمسيةو  760واتة؛ من نينرا:
 732رانقة دينية إسالمية و 28رانقة غري إسالمية ( 17رانقة مزيحيةو و 8رانقات
يروديةو ورانقة وا دة ألتباحل كريشناو واثنتان هبائيتان) .ونيتغ تدد دور العبادة  2 166مزعداً
و 13كنيزة وُ 7كنُس (معاند) يرودية.

ألف -اخلصائص ال ميوغ اف والقتصاد والجتماع والثقاف لل ول
نبذ ات خي
 -1تعد يجرنيعان من يتر مراكعز احلضعارة العامليعة .وتضعم عدودها التارجليعة ا عزء الشعروي
من جنو منققة القووا ومشاه غر إيران .ويتضح من احلألعرانت األثريعة العحت يجريع يف إويتعيم
يجرنيعععان ين ندايععة وجععود ا ععنس البشععرد إيرععا تعععود إن يكثععر مععن ميتيععون ونصععف امليتيععون سععنة.
وتثب الدراسات األثرية الحت يجري تيتا احلضارة ال،اروشيةو يودم ضعارات االحتعاد الزعوإيااب
الزععان واملعاقععرة حلضععارة يولععدواد يف يإريقيععاو ين إويتععيم يجرنيعععان كععان جععزءاً مععن مزععتوينات
يسععالا ا ععنس البشععرد األوائ ع  .ويف تععام 1968و ُتثععر يف يبقععة أل عرانت تعععود إن منتصععف
العصر األشويلو يف كرف األ يك الذد يقمج تيتا الضألة اليزر لنرر غوروشادو تيتا جزء من
الألك الزأليتي إلنزان ي يك البدائي ()Azikhantropو وهعي سعاللة تاشع يف تيتعك املنققعة منعذ
مععا يعرتاو نع  350و 400يلععف سععنة .ولثع معععرل الألععن البععدائي امل ععون مععن جم وتععة نقععو
حنترا يف الصخور س ان كونوستان (تيتا نعد  60كييتومرتاً من ةكو) وب  12يلف تامو نصباً
تععذكارانً مت ي ععزاً ليتحقبععة امليزوليتي ععة واحلقبععات التالي ععة .وش ع اهني ععار ضععارة ك ععورا  -را مر يت ععة
جديدة يف اتريخ تيتك الزالالتو مبن إيرم يسالا األجرنيعاني األوائ .
2

GE.18-01651

HRI/CORE/AZE/2018

 -2و يتصع الدراسععات الععحت يجريع تيتععا تيتععك الرسععومات احلعريععةو يف الألععرتة امل تععدة نع
تامي  1979و1994و إن ين سوا حبر وزوين كان مرد تيتعك احلضعارةو العحت انتقيتع معن
نعد إن ا نو والش اه تن يري البحر.
 -3وشععردت الألععرتة مععن يوا ععر األلأليععة الرانععة إن يوائع األلأليععة الثالثعة وبع املععيالد متشعرات
تيتععا ندايععة ظرععور جمت عععات يبقيععة وويععام ضععارة يف املععدن وظرععور ن عواكري متسزععات احل ععم.
وشردت تيتك الألرتة ةلتحديد ويام حتالألات وبيتية ن ال وتي والولوني يف يراتيا.
 -4وتأليععد مصععادر ال تانععة املز ع ارية القدلععةو ين النصععف األوه مععن األلأليععة الثالثععة وب ع املععيالد
شرد تش ي دولة يجرنيعان األون يف املنققة الواوعة إن ا نو وا نو الشروي من حبرية يورميا.
 -5وتش يت يف تعام  2300وبع املعيالدو يف املنققعة الواوععة إن ا نعو معن حبعرية يورميعاو
دولة يجرنيعان القدلة الثانية املعروإة ةسم لولونيا .ونشأت دولعة كوتيعا القدلعة يف النصعف الثعاين
من األلألية الثالثة وب امليالدو يف املنققة الواوعة إن ال،ر وا نو ال،ريب من حبرية يورميا.
 -6ووععد كان ع ل عدوه يجرنيعععان القدلععة تالوععات سياسععية واوتصععادية وثقاإيععة مععمج الععدولت
الزومرية واألكديعة .وكعان ليتزعالالت احلاك عة جات األقعوه الرتكيعة القدلعةو العحت سعيقرت تيتعا
احل ععم يف نععالد مععا ن ع النر عرينو دور إعتععاه يف تش ع ي ضععارة املنققععة .ووععد ترإ ع الشعععو
النايقة ةلرتكية الحت س ن يف إويتيم يجرنيعانو النار منذ العصور البدائيةو وهم من يتباحل الداننة
الزرادشتيةو إ د يودم الدانشت يف العامل.
 -7وشردت الألرتة معن منتصعف القعرن التاسعمج و عر القعرن الزعانمج وبع املعيالد سعيقرة دولعة
ماش األجرنيعانية القدلة تيتا احل م يف إويتيم حبرية يورميا .وا دهرت يف القرن الزعانمج والزعادس
وب امليالدو يف املنققة ا نونية ال،رنيعة معن يجرنيععانو امل يت عة القيصعرية الزع وثية  -ال ِ رييعة -
الزععاكية .ويف هنايععة القععرن الزععانمج وندايععة القععرن الزععادس وبع املععيالدو انتصععرت دولععة ميععدان تيتععا
اآلشوري وسيقرت تيتا ممالك ماش ويرارات وس وثيا .وممج جلكو اسعت،يت تيتعك امل العك نقعاء
را لألرتة وجيزة تقب جلكو وتق ت ص دور يتألاء اثنوي مل يت ة ميدان.
نظم
 -8ويف إثععر سععقوط الدولععة امليديععة يف منتصععف القععرن الزععادس وبع املععيالد (تععام  550وبع
املععيالد)و ا تيت ع الدولععة الألارسععية األاينيععة ديثععة الت ععوين إويتععيم يجرنيعععان التععارجلي .ويسععق
ا يش اإلغريقعي  -املقعدوينو نقيعادة اإلسع ندر األكعذو هعذه الدولعة يف العقعد الثالعر معن القعرن
الرانععمج وب ع املععيالد؛ لتبععدي مر يتععة جديععدة يف اتريععخ دولععة يجرنيعععان .ويف يوا ععر تش عرينيات القععرن
الرانععمج وب ع املععيالد تش ع يت دولععة جديععدة مزععتقيتةو كععان امسرععا الرمسععي يف البععدء هععو دولععة ميععدان
(يترنبتاكععان ويتورنبتاكععان ومنرععا اشععت اسععم
يتععروةت و وحتععوه االسععم نعععد جلععك نقيتيع إن يتععروةت
ب
يجرنيعععان) .وكان ع دولععة يتععروةت و الععحت د يت ع التععاريخ نعععد و عرن ونصععف القععرن تقععب واه
مميت ة ماشو يوه دولة شروية تناه االستقاله الزياسي من سيقرة ال،زاة اليوشني  -املقدوني .
 -9ونشععأت يف مشععاه يجرنيع ععان يف يوا ععر الق ععرن الرانععمج ويوائ ع القععرن الثال ععر وب ع امل ععيالدو
الدولععة األلبانيععة القووا يععة الععحت ش ع ت هنععر يرا ععدودها ا نونيععة .ومععمج يتععوه النصععف الثععاين مععن
القرن الثالعر وبع املعيالدو وألغعرال تعزيعز وعدرة الزعو اديتيعةو نعدي يف يلبانيعا قعك النقعود العذد
يعد من الز ات اهلامة لزيتقة الدولة.
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 -10ومشع شععب يلبانيعا تععدداً معن القوميعات املختيتألعةو معظ رععا معن النعايق نيت،عات تركيععة.
ود يت املزيحية إن يلبانيا يف تام  313امليالدد.
 -11وظيتع يلبانيععا دولععة مو ت ععدة ومزععتقيتة مععن النا يععة الزياسععيةو ععاله الألععرتة امل تععدة مععن القععرن
األوه إن القععرن الرانععمج نعععد املععيالد .وقععحب االسععتقاله الزياسععي ا دهععار التعيتععيم واليت،ععة والثقاإععة يف
البيتععد .وكانع ال نيزععة األلبانيععة مزععتقيتة تععن ال نععائس املزععيحية األ ععر ومارسع التبشععري املزععيحي
وس شعو مشاه القووا والشعو النايقة ةلرتكية.
 -12ويف مقيتععمج القععرن األوه املععيالدد اسععتون األرشععاغيون تيتععا مقاليععد احل ععم يف يلبانيععا نعععد
اإليا ععة ةألسععرة اديتيععة احلاك ععة .ونتيعععة لا مععة الععحت تعععرل هلععا نظععام الععر يف القععرون األون
امليالديععةو نععديت تنتشععر تيتععا امتععداد سععا البحععر األنععييف املتوس ع رك يت ع ويف نيتععدان الشععر
األدىن يون مظاهر نشوء نظم اجت اتية واوتصادية يكثر تقدماً.
 -13ومععمج جلععك اسععتقات يلبانيععاو نقيععادة بجألانشععري ( )681-642يشععرر رواد هععذه األسععرة
املال ةو الت تمج ةستقاله نزيب لبعيف الوو و تيتا الرغم من محيتة الألتو عات العرنيعة العحت نعديت
يف تام  643واستيالء العر ةل ام تيتعا ا عزء ا نعويب معن يجرنيععان  -يدورةداغعان .إال ين
العدوان الثالثي من وب اهلزارة والعر والبيزنقي انترعا ةالسعتيالء تيتعا ويعمج يحنعاء يجرنيععانو
ويف تام  705د يت يلبانيا يف ت وين اخلالإة العرنية نعد ين إقدت ويمج توانعرا.
 -14ويف النصف الثاين من القرن التاسمجو ووي شوكة األمراء اديتي واشتدت ركة التحرر
الش عععبية يف دول ععة اخلالإ ععة العرني ععة إأق ععبحتا ت ععامالً امسع عاً يف ظر ععور مع عالتني إوق ععاتي ج ععدد يف
إويتيم يجرنيعان.
 -15ويف القععرن التاسععمج شععرد إويتععيم يجرنيعععان ويععام تععدة دوه جديععدةو وكان ع دولععة شععريوان
يشدها ووةو وتاق ترا مدينة شاما ي .واست رت هذه الدولة ر القرن الزادس تشعرو وكعان
هلا دور كبري يف تش ي اتريخ يجرنيعان اله القرون الوسقا.
 -16ونش ععأت يف م ععدن دول ععة ش ععريوان نني ععة اجت اتي ععة يي ععز هب ععا اجملت ععمج اإلوق ععاتي .وانتقيتع ع
العاق ة متوتاً إن ةكو تقب لزاه تام  .1192ونظراً إن ضوحل اإلويتعيم لزعيادة دوه ي عر
ييضع عاًو ععرل كع ع ش ععريإان  -ش ععاه تيت ععا ق ععك ت يت ععة اق ععة نع ع وكتان ععة يمس ععاء كب ععار األس ععياد
اإلوقاتي تيتيرا.
 -17وشععردت الألععرتة مععن القععرن الثععامن إن ندايععة القععرن التاسععمج نشععوء دولععة ي ععر يف مشععاه
غر إويتيم يجرنيعانو هي دولة شي ي.
 -18ويف الألععرتة مععن القععرن التاسععمج إن القععرن احلععادد تشععر نشععأت يف إويتععيم يجرنيعععان دوه
مزتقيتة هي الدولة الزاجية ودولة املزاإرين والدولة الرواديعة (وتواقع را تيتعا التعوايل هعي مراغعة
ويردني وتذيز) ودولة الشدادي (وتاق ترا غاجنا).
 -19وكععان مععن ينععر رواد يسععرة الزععاجي يوسععف ن عن ييب سععاوو وهععو يوه مععن و ععد إويتععيم
يجرنيعان رك يت يف دولة وا دة.
 -20وانتقيت ع ع ع ع ع الز ع ع ع ع عيتقة يف يجرنيع ع ع ع ععان إن الز ع ع ع ععالجقة يف هناي ع ع ع ع عة الق ع ع ع ععرن احل ع ع ع ععادد .ويف
الألرتة  1225-1136هي ن تيتا الزيتقة يف يجرنيعان األاتن ة  -اإللدي،يز.
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رععم ة دهععار الثقاإععة األجريععة الععحت يجنب ع ليتعععامل تععدداً كبععرياً مععن ييتيعععة
 -21وييععزت إععرتة
الألالسألة واملرندس املع اري والشعراء والعيت اء .وتعتذ متلألات الشاتر والألييتزعوا األجرنيععاين
نظامي كنعود ( )1209-1141من مقتنيات الرتاث الثقايف العاملي الث ينة.
 -22وشردت تشرينيات وثالثينيات القرن الثالر تشر نزو كثري من الزالالت اديتية تن
إويتععيم يجرنيعععان نتيعععة محععالت امل،ععوه املععدمرة .وتععون إدارة تيتععك املنععاي يف الألععرتة مععن 1239
إن  1256ععام مععن يبقععات اغععاشت امل،ععوه العيتيععا .ويف تععام  1258د يتع يجرنيعععان يف
تش ي الدولة املن،ولية اإلييتخانيعة ( عولي - ،يولعوس) اخلامزعةو العحت غقع مزعا ترا األرل
من مصر إن هنر يمو داران (جيحون)و ومن منققة بد ْرنبند (مشاه يرعران) إن يتعيه هرمعز .ونععد
س ععقوط الدول ععة اإلييتخاني ععة يف ت ععام 1357و انضع ع يجرنيع ععانو يف ت ععام 1359و إن سع عيتقنة
ا الئ عري ؛ الععحت امععذت مدينععة تذيععز األجرنيعانيععة تاق ع ة هلععاو ومشيت ع ععدودها ييض عاً ا ععانب
العريب واألتع ي من العرا جبانب جورجيا.
 -23ويف هناية القرن الرانمج تشرو تعاوب جيو اكم سيا الوسقاو األمري تي عورو و تعيم
القبييت ععة الذهبي ععة اخل ععان تو ت ععاميشو يف ال ععد وه إن يجرنيع ععان .وةءت ةلألشع ع وي ععمج ععاوالت
ا الئري الحت واموا هبا عاله الألعرتة ( 1405-1368وبع وإعاة األمعري تي عور) لبزع سعيتقترم
الزياسية تيتا يجرنيعان.
 -24وكانع ع سياس ععة التو ي ععد ال ععحت انترعر ععا الش ععروان  -ش ععاه إنع عراهيم ( )1417-1382م ععن
األ داث املر ة يف اتريخ دولة يجرنيعان .إال ين انتصار ال،راغولونيون تيتا التي وري وا الئعري و
ةإلضاإة إن املنا تات الدا يتية ن اإلوقاتي و ترويت سياسة إنراهيم األوه التو يدية.
 -25ويف تععام 1410و اسععتول دولععة بغععرة غويونيتععو ديثععة الت عوينو إن جانععب إويتععيم يجرنيعععان
(الواومج جنو هنعر كعورا)و تيتعا منققعة شعر األشضعوه وا انعب الععريب معن الععرا و مبعا يف جلعك
ن،ععداد .ونعععد ين و ت ععد غععرة يوسععف تذيععز وجعيترععا تاقع ة ليتدولععةو ةشععر ععم يجرنيعععان ننألزع
وت ععرني ععم املن ععاي األ ععر ألننائع ع  .ويف تر ععد انن ع يوس ععف جر ععان ش ععاه ()1467-1435و
شردت دولة غرة غونيولو يوو ا دهارها .وكان جرعان شعاه اك عاً متزعا اً يف سياسعت الدينيعةو
ععر ينع يجنو يف تععام 1441و إبتععادة تععوي األرمععن مععن يتبععاحل ال نيزععة ال اثولي يععة ال،ري،وريععة
يف إمشيععاد ين .ويف تععام  1468نشععأت دولععة و غيونيتععوو الععحت ض ع يجرنيعععان ومنققععة األشضععوه
الشععروية وا انععب العععريب مععن الع عرا و إضععاإة إن إويتععيم إي عران رك يت ع تقريب عاً .وكععان متسععس تيتععك
الدولععة الععحت شع يت يجرنيعععان مركزهععا وتذيععز تاقع تراو هععو رجع الدولععة الشععرري يو ون زععنو
الذد د يت يجرنيعان يف ترده سا ة الزياسة األورونية والعاملية ليت رة األون.
 -26ويف ت ععام 1501و نش ععأت يف يجرنيع ععان الدول ععة الص ععألوية وام ععذت تذي ععز تاقع ع ة هل ععا.
واشت اسم الدولة من اسم سعاللة يجرنيعانيعة اك عة واسعم متسعس تيتعك الزعاللة الشعيخ قعألي
الدين (.)1334-1252
 -27وتو ععدت ويععمج يراضععي يجرنيعععان حتع ويععادة هععذه الزععاللة يف دولععة يجرنيعانيععة وا ععدة
ألوه مرة يف اترجلرا .وامتد إويتيم يراضي الدولة الصألوية من هنر جيحون إن الألرات ومن منققعة
درننععد إن شعوايل اخليتععيه الألارسععي .ووععد نشععأت هععذه الدولععة وتقععورت ةتتبارهععا دولععة يجرنيعععان
احلقيقيةو وظيت ويمج مقاليد القوة الزياسية يف ييدد يبقة نبالء يجرنيعان اإلوقعاتي  .وجعر
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تعي كبار رجاالت اد ة العيتيا وجنراالت ا يش و ام اداإظات من ن نعبالء يجرنيععان.
وش يت ووات ا يش من ميتيشيات العشائر األجرنيعانية األشد وعوة .وكانع اليت،عة األجريعة هعي
ُ
ِ
اليت،ععة الرمسيععة ليتدولععة الصععألوية .وننرايععة القععرن الزععادس تشععر نقيت ع تاق ع ة الدولععة الصععألوية إن
يقألرانو ويقبح الشاه يتيتقعا العدتم يف املقعام األوه معن يبقعة نعبالء إعارس .ويعر البعا ثون ين
احلقبة الصألوية مثيت قوة جديدة تيتا يري هنضة يجرنيعان الثقاإية.
 -28ويف الأل ععرتة ن ع هناي ععة الق ععرن الز ععانمج تش ععر ونداي ععة الق ععرن الث ععامن تش ععر يض عععأل األ م ععة
الزياسععية واالوتصععادية الععحت تعرضع هلععا الدولععة الصععألوية دولععة يجرنيعععان .ويف تععام  1736يوععدم
وائد جردء من وادة كتائعب ا عيش الصعألودو امسع شدر غولعو عانو تيتعا إتعالن نألزع شعاهاًو
وانترععا نععذلك ععم الزععاللة الصععألوية .وي ععن شدر شععاه مععن ععاله احلععرو وال،ععزوات مععن ننععاء
إمذايورية ض يجرنيعان يف تش ييترا .ويل،ا شدر مناي يجرنيعان اإلدارية (شريإان وبك بعراة
اإظة ةسم يجرنيعانو مشيت منققحت يريألان ودرنند.
وتذيز وشو وراد)و وش
 -29وتأل ع ع ع دول ع ععة شدر نع ع ععد وإاتع ع ع ( .)1747ون ع ععديت تتشع ع ع يف إويت ع ععيم يجرنيع ع ععان
ومشععا يو
دويععالت  -اغانيععات مزععتقيتةو مععن نينرععا :ش تشععيألانو ويريألععانو وبكنعععةو وبكع بعرة و ب
وشععي يو ِ
ودرننععدو وغععون و وةكععوو وج عوادو ولِن ععوران .وتش ع يت يف ا نععو اغععاشت تذيععزو
ويورميععاو و ِ
يردني ع و و ععودو وغععره داوو ومراغععةو ومععاك و وس عرا  .ونشععأت س عيتقنات :غععا ا و
ومششدي و وإليزو .ويف الش اه الشروي كان دولة واتة جارو -
ونورتشايلو وبكبيتةو وتريشو ب
نييتوكانز ع ي .ويف األج عزاء ا بيتيععة مععن اغانععة كِع بعرة كان ع توجععد ممالععك إارانععداو و اتش ع و
وغيولِزتانو وديزانيو وتشي ِ
يتيذد.
 -30ويف  14يانر/مععايو 1805و جععر توويععمج اتألاويععة كِريوكتشععاد مععمج اخلاغععان األجرنيعععااب
إنراهيم يتي و الحت صيت روسعيا القيصعرية مبوجبرعا تيتعا احلع يف ممارسعة محايترعاتيتا او،انيعة
بكبرة األجرنيعانية املزتقيتةو ك ا يكدت يف جات الوو تبعية بكبرة لإلمذايورية الروسية.
 -31وشععردت إععرتة الزععنت  1805و .1806ض عوحل اغععاشت شععي ي وشععريوان ودرننععد
وةك ععو وغ ععوة ييضع عاً لإلمذايوري ععة الروس ععية .ويف  13تشع عرين األوه/يكت ععونر 1813ج ععر تووي ععمج
معاهععدة سععالم كيتزععتانو إانترع نععذلك احلععر نع روسععيا وإيعرانو الععحت نععديت يف تععام 1804و
ص تيتك املعاهدة تيتا ين تتبمج يراضي اغعاشت يجرنيععان الواوععة إن الشع اه معن هنعر يرا
ون ت
(ةسععتثناء إرإععان وش يتشععيألان) لإلمذايوريععة الروسععية .ويف وو ع ال ع يل،ي ع تيتععك اخلاغععاشت
امساً مو داً .ووض معاهدة سالم ترك اجناد لزنة 1828و ن روسيا
وحتول إن إويتيم
ودول ععة إيع عران ال ب بعري ععةو رن تنز ععحب القع عوات الروس ععية م ععن األراض ععي الواوع ععة حتع ع س ععيقر ا يف
اغانععة ش يتشععيألان و اغانععة إريألععان إن
جنععو يجرنيعععان وتزعيت را إن دولععة إيعران .وانضع
اإلمذايوريععة الروسععية .ويد ا ععتاله روسععيا خلاغععاشت الشع اه إن ين تألقععد يجرنيعععان اسععتقالهلا
ةل ام  .وانقز نذلك األمة الوا دة ويقبح ا زء الش ايل من يجرنيعان مزتع رة روسية.
 -32وحتق استع ار يجرنيعان الزياسي وانتق إن اإلوامة إيرا األملان واألرمعن والعروس .و الع
الدولععة القيص عرية ن ع مععا يوتي ع مععن سععب دون أتسععيس يجرععزة إدارة يتيععة يف يجرنيعععانو ووضععع
الز عيتقات العيتيععا يف منققععة القووععا يف يععد تاميتيرععا وكان ع الع يتيععات املت ععررة إلتععادة ترسععيم اخلريقععة
اإلداريععة ملنققععة القووععا ععدا إن تعزيععز إلارتبععاطإل اإلويتععيم ةإلمذايوريععة الروسععية وإضعععاا العالوععات
نع يجزائع املختيتألععة مععن عاله اندة تععدد سع ان ي ععدها تيتععا زععا اآل ععر .وجععر مبوجععب يمععر
6

GE.18-01651

HRI/CORE/AZE/2018

يقدره القيصر ني والد األوه نتاريخ  21جار/مارس  1828أتسعيس مقايععة يرمينيعا تيتعا زعا
يراضعي اغانيععة ش يتشعيألان و اغانيععة إريألعان الزععانقت وضعم سع ان يجرنيععان جود األقع الرتكععي
إلير ععاو ن،يععة إضعععاا هي نععة س ع ان يجرنيعععان تيتععا هععذا ا ععزء مععن إويتععيم نيتععدهم مععن ععاله انتشععار
الز ع ان جود األق ع األرمععين القععادم مععن إي عران وتركيععا .ويف الوو ع نألز ع تعععز اسععتيقان األرمععن
العائدين ليس يف املدن إحزبو نع ويف القعر جات ال،البيعة الرتكيعة ييضعاً يف منققعة معا وراء القووعا و
ممععا يد إن نشععوء وقععاحل مصععقنمج كام ع مععن املزععتوينات األرمنيععة يف إويتععيم شغععورني ب برة  .ويض عترت
ت يتيات اإلقعال اإلدارد وسياسعة إتعادة التعوي لروسعيا القيصعرية نزعالمة إويتعيم يجرنيععان التعارجلي
وش تيت يساس النزاحل العروي ن يرمينيا ويجرنيعان يف القرن العشرين.
 -33ومععمج اإليا ععة ةلنظععام القيصععرد وسياسععت االسععتع اريةو يف شععباط/إذاير 1917و ت،ععري
الداشععناكية (الثوريععة األرمنيععة) املعارضععة
الوضععمج الزياسععي يف يجرنيعععان .ونأل ع تذت الق عوات البولشععألية  -ب
الستقاله يجرنيعانو نقيادة س .و .شاوميانو محالت إةدة واتية ألهايل يجرنيعان يف ةكوو
ومشا و وغوةو ولين ورانو وإريألانو و انِ،زورو وش يتشيألانو ومناي ي ر يف يجرنيعان .وإا
ب
تدد ضحاان اإلةدة ا اتية  700يلف شخص من األجرنيعاني .
 -34ويف  28يانر/مععايو 1918و يقععدر اجت ععاحل اجمليتععس الععويين االنتق ععايل ألجرنيعععان و عراراً
إبنشاء ورورية يجرنيعان الدلقرايية املزتقيتة.
 -35ويف  29يانر/معايو 1918و وحب عم األمعر الواوعمجو يقعدر اجمليتعس العويين روريعة يجرنيعععان
الدلقراييععة و عراراً ةلتنععا ه تععن مدينععة إريألععان واملنععاي اديقععة هبععاو الععحت تبيتععغ مزععا ترا اإلواليععة 9
الا كييتومرت مرنمجو لارمنو ير يسز الدولة الحت ُت ِرإ كأوه ورورية يرمنية.

 -36ويف الألع ععرتة مع ععن  1918إن  1920يوام ع ع وروريع ععة يجرنيعع ععان الدلقراييع ععة تالوع ععات
دنيتوماسععية مععمج جم وتععة مععن الععدوه .وجععر توويععمج اتألاوععات نشععأن مبععادع العالوععات املتبادلععة مععمج
تدة دوهو ويوام  16دولة مقاراً لبعثات يثيترا يف مدينة ةكو.
ومععة يجرنيعععانو يف 28
 -37وألغ عرال احلصععوه تيتععا القبععوه يف تصععبة األمععم ش ع يت
كععانون األوه/ديز ع ذ 1918و وإععداً ليت شععاركة يف مععتير ةريععس ليتزععالم .ونتيعععة رععود وإععد
يجرنيعانو ونزبب تزايعد اعاير ا عتاله روسعيا الزعوإيتية إلويتعيم معا وراء القووعا و اتعرتا اجمليتعس
األتيتا لقوات احليتألاء ةستقاله ورورية يجرنيعان الدلقرايية حب م األمر الواومجو يف  12كانون
الثاين/يناير 1920و يف متير ةريس ليتزالم.

 -38وش ع ع الق ع عرار الزياسع ععي ليتح ومع ععة البيتشع ععألية روريع ععة روسع ععيا االش ع عرتاكية االحتاديع ععة
القاضععي نعععدم االت عرتاا جب روريععة يجرنيعععان الدلقراييععةو إضععاإة إن نشععر إييت ع ا ععيش األمحععر
احلادد تشر تيتا دود ورورية يجرنيعان يف رنيمج تعام 1920و واتتعداء ومعة حتعالف ثعوار
يرمينيا تيتا يجرنيعان يف منققحت بك بعراة و ان،يعزورو واتتعداءات األرمعن والبالشعألة اإلرهانيعة تيتعا
الععتزهو واأل معة االجت اتيععة واالوتصععادية العحت تعععرل هلععا البيتعدو جمت عععةو توامع
سع ان يجرنيعععان ُ
يدت إن إضعاا ورورية يجرنيعان الدلقرايية ويسألرت تن ا تالهلا من وب ا يش الزعوإيااب
يف يومي  27و 28نيزان/ينري .1920
 -39ويف  28نيزان/ينري 1920و يتيتِن تن إنشعاء وروريعة يجرنيععان االشعرتاكية الزعوإياتية يف
إويتععيم وروريععة يجرنيعععان الدلقراييععةو وانعقععد مععتير جمععالس الزععوإيات
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يف  6جار/مع ععارس 1921و وج ع ععرت يف دورة انعقع ععاده األون تيت ع ععك ت يتيع ععة إد ع ععاه مشع ععاه يجرنيع ع ععان
يف تش ع ي االحت ععاد الز ععوإيحت .واتت ععد يف  19يانر/م ععايو م ععن الع ععام نألز ع الدس ععتور األوه روري ععة
يجرنيعان االشرتاكية الزوإياتية.
 -40ويد شعب يجرنيعان دوراً نشقاً يف احلر العاملية الثانية .وشردت الألرتة من 1941
إن  1945جها يكثر من  600يلف من إتيان وإتيات يجرنيعان إن جبرة القتعاه .ووقعع
كتائب ووات يجرنيعان القريع معن القووعا إن نعرل رك يتع  .و صع هعاء  130معن مواينينعا
تيتا لقب نقع االحتعاد الزعوإيحتو جبانعب صعوه  30عرين تيتعا يومسعة معن يبقعة إلاجملعدإل معن
الدرج ععة الثالث ععة .و صع ع يكث ععر م ععن  170يل ععف إ ععرد م ععن جن ععود وض ععان يجرنيع ععان تيت ععا يومس ععة
وميعداليات سعوإياتية .وي تزععر األجرنيععانيون الععاميتون يف جمععاه العنأل نقع نزععبة  80يف املائعة مععن
ك يات النأل ومشتقات املنتعة يف االحتاد الزوإيااب إن جبرة القتاه.
 -41وش ع ععردت الأل ع ععرتة م ع ععن  1970إن  1985وض ع ععمج يس ع ععس س ع ععيادة دول ع ععة يجرنيع ع ععان وتعزي ع ععز
استقالهلا االوتصاددو وتو تسعمج نقعا تالوا عا اخلارجيعة وتععز انعدماجرا تعدر ياً يف االوتصعاد الععامليو
ةالس ععتناد إن إم اش ععا اإلنتاجي ععة الويني ععة .وظر ععرت ععاله تيت ععك الز ععنوات يف يجرنيع ععان ق ععناتات
تقدمي ععة ديث ععة مثع ع اهلندس ععة االل رتوني ععة ويجر ععزة االتص ععاالت وإنت ععاو اآلالت ومع ععدات الص ععناتات
اخلأليألععة واملعواد ال،ذائيععة .ونيتععغ جم عوحل املتسزععات الصععناتية ال ععذ الععحت نععدي تشعع،ييترا  213متسزععةو
وا تيت يجرنيعان م انة رائدة يف كثري من جماالت اإلنتاو يف االحتاد الزوإيااب.
 -42ويد ع ع يف وروري ععة يجرنيع ععان االشع عرتاكية الز ععوإياتية نظ ععام التعيت ععيم الث ععانود اإللزام ععيو
ويسزع شععب ة مععن متسزععات التعيتععيم املتقععورةو مبععا يف جلععك التعيتععيم العععايلو وش ع يت يكادليععة
العيتومو وُك ِأليت محاية قو املرية ومشاركترا الألعالعة يف احليعاة االجت اتيعة واالوتصعادية وإتحع
تشرات املزار و وتقورت قناتة الزين او وقدرت الا الصحف واجملالت.
 -43وشلع وروريععة يجرنيعععان اسععتقالهلا يف  18تش عرين األوه/يكت عونر 1991و ع اتت ععدت
الوثيقة الدستورية نشأن إلاستقاله دولة ورورية يجرنيعانإل.
 -44ويف يانر/م ععايو  1992واإع ع اجمليت ععس ال ععويين (الذمل ععان) تيت ععا النش ععيد ال ععويين روري ععة
يجرنيعانو وواإ نعد إرتة وجيزة تيتعا العيتعم العويين وتيتعا الشععار العويين املت ثع يف قعورة جن عة
مثانية األجرحل تتوسقرا يلزنة من اليترب.
 -45ويف زيران/يونيع ع 1993و وحت ع ع مقالب ععة الش عععب إبق ع عرارو ععدث ت،ي ععري يف هي ع ع
الزعيتقة ونعديت إععرتة اثنيعة معن اتريععخ الدولعة املزععتقيتة؛ ويقعبح معن الواجععب درء ال عوارث املرتقبععة
ال ععحت تنتظ ععر يجرنيع ععانو ومحايتر ععا م ععن اتت ععداءات الق ععو الدا يتي ععة واخلارجي ععة املعادي ععة هل ععاو ومن ععمج
احلععرو األهيتيععة ومععا وععد يعقبرععا مععن ا ععتاله ألراضععيناو وي ععرياًو منععمج تععدمري اسععتقاله يجرنيعععان
واحلييتولة دون تققيمج يوقاهلا.
 -46وش يت تودة يدر تيتييعف إن الزعيتقة يف يجرنيععان يف تعام  1993نققعة االرت عا
الحت نديت منرا يف الواومج إتعادة إ يعاء دولعة يجرنيععان وانتععا شععبرا .وت ع تيتييعفو نععد ين
يمزك ندإة احل م يف الدولة الألتيعة تيتعا تعزيعز االسعتقاله وأتمع تعدم االرتعداد تنع و وشعرحل يف
تنأليذ إقال ات واسعة النقا دإع رجرنيعان إن مقدمة الصألوا يف الزا ة العاملية.
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 -47وانتداء من تشرين الثاين/نوإ ذ 1993و شردت يجرنيعانو معن جرعةو نعدء تنأليعذ تعدانري
تاجيتععة تتعيت ع نتش ع ي جععيش ويععين وإنشععاء و عوات مز عيتحة نظاميععة حل ايععة يراضععيناو ومععن جر ععة
ي ععر و اسععتخدام ويععمج الوسععائ الزياسععية والدنيتوماسععية لتحقيع ووععف إيععال النععار .ويسععألر جلععك
تن التوق إن اتألا لووف إيال النار يف احلر األرمينية  -األجرنيعانيةو يف يانر/مايو .1994
 -48ويدت ت يتيععات ووععف إيععال النععار وتزعوية األوضععاحل الدا يتيععة وتعزيععز االسععتقرار االجت ععاتي
والزياسععي تيتععا الصعععيد اديتععي والقضععاء تيتععا الت عوتر ن ع يجرنيعععان والععدوه اجملععاورةو يف جم يترععاو إن
ترسيخ يسس دولة يجرنيعان املزتقيتة وتعزيز تقورها.
 -49ودإمج الع امل ثف والشام و الذد نألعذ يف تعام 1994و و عة منظ عة األمعن والتععاون
يف يوروةو العحت تقععدت يف نودانزع و إن امعاج وعرار نتزععوية نعزاحل شغعورين  -بكعبعرة وإع املعععايري
القانونية الدولية.
 -50ويم نو يف يييتوه/سبت ذ 1994و االستألادة من اهلدوء النزيب يف يجرنيعان ومن الثقة
املتنامية واالهت ام املتزايد نبيتدش تيتا قعيد اجملت عمج العدويلو وتوويعمج العقعد األوه يف جمعاه العنأل و
الذد ترا ةسم إلتقد القرنإل.
 -51ونعععد ين شل ع يجرنيعععان اسععتقالهلاو يتيتن ع يهنععا ستزععري تيتععا يري ع ننععاء دولععة جات
يسس دلقرايية ووانونيعة وتيت انيعة .ويف تعام 1995و ظيع ةلقبعوه تيتعا نقعا واسعمج ت يتيعة
إنشععاء املتسزععات الال مععة لتأسععيس الدولععة املزععتقيتة وننععاء األمععة يف يجرنيعععان .وش ع ت األسععاس
القععانوين لععذلك الع ع دسععتور يجرنيعععان الععذد اتت ععد ننععاء تيتععا نتيعععة اسععتألتاء يجععرد يف 12
تشرين الثاين/نوإ ذ .1995
 -52وووي يف الألرتة التالية شوكة دولة يجرنيعان وترسخ إيرا مبعادع الدلقراييعة .و عرد
ننعا وخبقا سريعة اآلن إجنا ت يتية نناء دولة الدلقرايية القانونية والعيت انية.
 -53وتتععيح إم ععاشت يجرنيعععان الواسعععة ومواردهععا الععحت ال تقععدر نععث ن مععن امل عواد اخلععامو ومووعرععا
ا ،رايف الألريد تيتا القري الذد يرن يوروة آبسياو إرقة ين تتبوي م اشً الئقاً هبا يف اجملت مج الدويل.
ع وان مجهو أ م ن ا املسلح على مجهو أذ ب جان
 -54يتيتنع ع وروري ععة يرميني ععا االشع عرتاكية الز ععوإيتية (يرميني ععا الز ععوإياتية) قع عرا ةو يف يوا ععر
تععام 1987و ت ععن مقامعر عا يف يراض ععي إويتععيم شغ ععورين  -بكع بعرة املت ت ععمج ةحل ععم ال ععذااب والت ععانمج
رورية يجرنيعان االشرتاكية الزوإياتية (يجرنيععان الزعوإياتية) .وكانع تيتعك هعي ندايعة ت يتيعة
يرد األجرنيعاني من يرمينيا الزوإياتية ومن شغعورين بك بعراة و جبانعب اتت عاد تعدد معن القعرارات
غري القانونية الحت دا إن إص شغورين  -بكبرة نقرار ي ادد تن يجرنيعان الزوإيتية.
 -55و 22ش ععباط/إذاير 1988و إ ععتح األرمني ععون الن ععار تيت ععا متظ ععاهرين يجرنيع ععاني ت ع عتزه
ةلقععر مععن مركععز يسعع،بران الز ع ين تيتععا القريع الزعريمج الععذد يعرن مععدينحت ب ن انععدد ويغععدام.
وتزبب جلك يف مقت شان يجرنيعاني و مها يوه ضحاان هذا النزاحل.
 -56وي رياً يد اهنيعار االحتعاد الزعوإيااب إن إيعال القعومي األرمعن معن تقعاهلم .وشعردت
الألرتة من يوا ر تام  1991و ر يوائ تام  1992حتوه املش يتة إن نعزاحل تزع رد .ونعديت
يرمينيا تنأليذ ت يتيات وتالية يف إويتيم يجرنيعان .ويف الألرتة  1993-1992كان مزا ة كبعرية
من إويتيم يجرنيعان حت سيقرة يرمينياو مبا يف جلك منققة شغورين  -كاراة وتدد من املناي
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اديقععة هبععا .ويدت احلععر الععحت ُشعنت تيتععا يجرنيعععان إن وتع وجععر الا األشععخالو ويقععبح
مئات الا رين الجئ ويجذوا تيتا االنتقاه إن مناي ي ر و وا تألا نضععة الا دون
يثر .وارت ب جرائم دولية قرية اله تيتك احلر .
 -57ويف لي يوم  25شباط/إذاير 1992و نألذت القوات املزيتحة األرمنيةو ندتم من إوو
املشاة املدرحل روم  366التانمج لقوات االحتعاد الزعوإيااب الزعان و امل عون يساسعاً معن تناقعر يرمنيعةو
هعومعاً اسععتولوا إيع تيتععا مقايعععة وجعايل .وقععحب هعذه املأسععاة الداميععةو العحت اشععتررت ةسععم
مذحبععة وجععايل ا اتيععةو ت يتيععات إةدة وا تقععاا رهععائن را ضععحيترا الا األجرنيعععاني ؛
سوي املدينة ةألرل .ونيتعغ تعدد القتيتعا  613معدنياًو نيعنرم  106امعرية و 63يألعالً و70
نين ا ب
مزناً .ويضاا إن جلك جر يلف شعخص عرين وي عذ  1 275شخصعاً كرهعائن .و عر يومنعا
هذا ال يزاه  150شخصاً من س ان املدينة مألقودين نال يثر.
 -58وكععان اهلععدا مععن ت يتيععات القت ع املتع ععد لز ع ان نيتععدة وجععايل يف يععومي  25و26
شباط/إذاير  1992هو إةد م واتياً ال لشيء سو يهنم يجرنيعانيون .وكان ال،رل من ا تيار
مدينع ععة وجع ععايل مزع ععر اً ليتخقع ععوة األون يف محيتع ععة اال ع ععتاله والتقرع ععري العروع ععي املتع ع ععدة يف إويتع ععيم
يجرنيعانو هو نر الرتب يف ويتو الز ان وإاثرة الذتر واهليتمج يريداً ليت عزرة الرهيبة اآلتية.
 -59ويف مايو 1992و جر ا تاله نيتدة شوشعةو وهعي مركعز إدارد معأهوه ةألجرنيععاني
يف إويتع ععيم شغع ععورين بكع ع بعرة و وكع ععذلك منققع ععة الش ع ع الواوعع ععة ن ع ع يرمينيع ععا وشغع ععورين بكع ع بعرة  .ويف
تععام  1993و اسععتول الق عوات املزععيتحة األرمنيععة تيتععا س ع مقايعععات ي ععر جمععاورة لنععاغورين
بك ع بعرة يف يجرنيعع ععانو هع ععي :كيتباجع ععار (نيزع ععان/ينري )1993و ويغع ععدام (يو /يولي ع ع )1993و
وجذائي ع ع ع ع ( /يغزع ع ع ععقس )1993و وغع ع ع ععوةديل ( /يغزع ع ع ععقس )1993و وإيع ع ع ععزويل ( /
يغزقس  )1993و ان،يالن (تشرين األوه/يكتونر .)1993
وسع ِععيت يثن ععاء العععدوان تيت ععا يجرنيعععان انتراك ععات جزععي ة ليتق ععانون الععدويل اإلنز ععاين
ُ -60
ارت بر ع ا ا ان ععب األرم ععينو ووو ععائمج كث ععرية حل عوادث إت ععدام ععارو نق ععا القض ععاءو وت يتي ععات وت ع
وععاتي ةلرقععال وتعععذيب وغععري جلععك مععن ضععرو املعاميتععة القاسععية يو الالإنزععانية يو املرينععةو
ارت ب حب املدني العتزه والرهائن ويسر احلر األجرنيعاني .
 -61وض ع وائ ععة املألقععودين نععال يثععر ليتعنععة احل وميععة األجرنيعانيععة املعنيععة رسععر احلععر
والرهائن واملألقودينو  3 868امساً ملواين من يجرنيعان ر  12يو /يولي .2017

ومة ورورية يجرنيعان ييضاًو مصري اثن
 -62وتش املزائ ةل،ة األمهية املتبقية لد
مععن األجرنيعععاني ادتععزين كرهععائن لععد ا انععب األرمععين منععذ يو /يوليع 2014و ومهععا دييت،امععا
تز ريوا وشربا غولييف.
 -63وتزبب ا تاله ورورية يرمينيا ملزا ة ودرها  20يف املائعة معن إويتعيم وروريعة يجرنيععان يف
نزو يكثر من ميتيون الجل وشخص مشرد دا يتياً إن مناي اتيتألة من البيتعد .وسعبتب الععدوان
تيتا ورورية يجرنيعان ييضاً يضراراً اجت اتية واوتصادية جزي ة ليتبيتد.
 -64وحتظا ةالترتاا تيتا املزتو العدويل مزعألة ين األراضعي األجرنيعانيعة اضععة لال عتاله
وين يرمينيعا تشععارني ننشععاط يف وجعود هععذا الوضععمج واحلألعار تيتيع  .وتقععر املنظ عات الدوليععة والععدوه
صععرد واضععح يف األراضععي ادتيتععة .وتش ع يرمينيععا
املألععردة دون لععبس نوجععود ا ععنس األرمععين نش ع
سيتقة وائ ة ةال تاله وإ تعريف الص وني القانونية الدولية.
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 -65وتزععتند جم وتععة الص ع وني القانونيععة والزياسععية لتزععوية جلععك الن عزاحل إن وواتععد ومبععادع
القانون الدويل املنصول تيتيرا يف ورارات جميتعس األمعن العدويل روعم  )1993(822و)1993(853
و )1993(874و)1993(884و وييضعاً وعرار ا عيععة العامععة 243/62و ةإلضععاإة إن واثئع
وورارات منظ ة األمن والتعاون يف يوروة واملنظ ات الدولية األ عر جات الصعيتة .ووعد اتت عدت
و عرارات جميتععس األمععن املشععار إليرععا يتععاله يف تععام  1993رداً تيتععا ا ععتاله يراضععي يجرنيعععانو
ويك ععدت نصوق ععرا تيت ععا ا ع عرتام س ععيادة وروري ععة يجرنيع ععان وس ععالمة يراض ععيرا و رم ععة ععدودها
الدوليععة و ععدود ويععمج الععدوه األ ععر يف املنققععة .ويالععب جميتععس األمععن يف تيتععك القعرارات نووععف
ويمج األت اه العدائية دون إنقاءو وةنزعحا ويعمج وعوات اال عتاله نعال أت عري ونشع كامع
وغععري مشععروط مععن ويععمج األراضععي ادتيتععة يف وروريععة يجرنيعععانو ودتععا إن كألالععة تععودة الالجئ ع
إن دانرهم .وييد جميتس األمن ييضاً تعزيز جرود جم وتة مينزك الراميعة إن إ عاد تزعوية
والنا
سيت ية ليتنزاحلو ودتا إن البحر تن سب لتزوية النزاحل يف إيار ت يتية مينزك الحت نظ ترعا منظ عة
األمن والتعاون يف يوروة .ومل تنألذ يرمينيا ولو وراراً وا داً من تيتك القرارات.
 -66وحتععاوه يرمينيععا ترسععيخ احلالععة الراهنععة حب ععم األمععر الواوععمج ومععن تضععمج ا يععمج يف هنايععة
املقععاا يمععام يمععر ال مألععر من ع وتدت ع نتععدانري ععدا إن ض ع ان تععدم ي ععن س ع ان يجرنيعععان
املقععرودين مععن العععودة إن دانرهععم .وتش ع هععذه التععدانريو يف ويتععة يمععورو اسععت رار امل ارسععة غععري
القانونيععة ليتتععوي يف األراضععي ادتيتععة وتنأليععذ ينشععقة اوتصععادية إيرععاو مصععحونة نع يتيععات تععد
ساإر يف قو امليت ية.
 -67ويف  16زيران/يوني 2015و امذت الدائرة ال ذ ةد عة األورونيعة حلقعو اإلنزعان
وراراً نشأن وضية إخلان تشرياغوا و رين ضد يرمينيا .وتزتند تيتك القضعية املتر عة  6نيزعان/
ينريع  2005إن دتععو رإعرععا سععتة مععن رتععاان يجرنيعععان ضععد يرمينيععاو نشععأن تععدم اسععتقاتترم
العععودة إن دانره ععم و ري ععدهم م ععن ممتيت ععا م يف منققععة الش ع رجرنيع ععانو ال ععحت ي ععردوا منر ععا يف
تام  1992نزبب نزاحل يرمينيا ويجرنيعان تيتا إويتيم شغورين بكبرة  .ويشارت اد ة يف ورارها
إن اسععت رار انترععاني قععو امليت يععةو واحل ع يف ا عرتام احليععاة اخلاقععة واحليععاة العائيتيععةو واحل ع يف
وزعرانً يف احلصعوه
احلصوه تيتا وسييتة إ تعالة ليتح ايعة القانونيعة .ويكعدت اد عة ع النعا
تيتا ممتيت ا م والعودة إن دانرهم .و يتص اد ة إن ين يرمينيعا شعريك يقعي يف النعزاحل تيتعا
شغورين  -بكبرة و من عاله وجودهعا العزع رد وتوإريهعا املععدات والعدتم ةخلعذات العزع ريةو
ويهنا تتح مزتولية اه انتراني قو املشردين دا يتياً من رتاان يجرنيعان.
 -68وتواق يرمينيا اماج تعدانري جات يهعداا عددة لتعزيعز وجودهعا العزع رد يف األراضعي
ادتيتة يف يجرنيعان .وال وجود لنظام إعتاه ليتروانة تيتا األسيتحة يف يراضي يجرنيععان العحت حتتيترعا
يرمينيععا .ويش ع ت عراكم ك يععات هائيتععة مععن األسععيتحة والععذ ائر يف األراضععي ادتيتععة الععحت ال توجععد
إيرا روانة دولية ديداً قرياً ليتزيتم واألمن يف املنققة.
 -69ويف الألرتة من  2إن  5نيزعان/ينري و  2016تعرضع مواوعمج ليتقعوات املزعيتحة األجرنيعانيعة
وي ياء مأهولة ةلز ان املدني يف املناي املتااة خل الت اس لقصف مدإعي م ثف .ويسألر
القصععف العنيععف تععن مقت ع وإقععانة يتععداد كبععرية مععن العز ع ري واملععدني و وتععن تععدمري منععا ه
ومدارس ومراإ اجت اتية ي ر .
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 -70ويدت التدانري الحت امذ ا القوات املزيتحة ألجرنيعان ردا تيتا جلك إن حترير كثعري معن
املرتألعععات اهلامععة ععوه مركععز يععاليش املععأهوه ومرتألععمج لِيتيتععيبو اليتععذان يش ع الن قعرا تيتععا مدينععة
نألتاالن ومنققة غريانبودو تالوة تيتا مدينة غوراديز والقر القريبعة يف منققعة جذائيع  .وتقيتعب
ضع ان سعالمة املعواين واملنعاي املأهولععة نشع تعامو حتريعر يكثعر مععن يلألعي ه تعار معن املنععاي
جات األمهية االسرتاتيعية يف إويتيم ورورية يجرنيعان.
 -71وتقععب ي ععداث نيزععان/ينري مباشععرةو ووععمج رئععيس وروريععة يجرنيعععان مرسععوماً نشععأن إتععادة
إت ععار وريععة جوجععوو بمرجععانيتي يف منققععة بجذائي ع  .ويف ععاله شععررين إق ع يم ععن تشععييد جععزء مععن
وشععيد يري ع نقععوه تزعععة كييتععومرتات ي عرن
القريععةو يععر اكت ع ننععاء  50من عزالً ومدرسععة ومزعععداًو ُ
مدينة غوراديز ةلقرية .ويتيد توي يرنمج تائالت من املشردين وزرانً يف املنا ه الحت نني .
 -72ويف  4يو /يوليع  2017يد هعععوم متع ععد و ععدد اهلععدا مععن وبع الق عوات املزععيتحة
األرمنية تيتا ورية يخلانيتي يف مقايعة إيزويل رجرنيعانو إن مقت يأليتة ت رها سنت ممج جعد ا
جبانب جر امرية ي ر .
 -73وتقول يت اه يرمينيا اإلجرامية يسس القانون الدويل اإلنزاين و دا إن تألععري ي معة
اجت اتيععة وإنزععانية جديععدة ن،ععرل نشععر الألوضععا و تزتععة اسععتقرار يععاة اجملت عععات املدنيععة يف املنععاي
املتااة خل الت اس.
 -74وتععدتو وروريععة يجرنيعععان اجملت ععمج الععدويل إن امععاج تععدانري ووائيععة ضععد يرمينيععا وإجبارهععا
تيتععا ا تيععار يريع الزععالم وسععحب ووا ععا املزععيتحة مععن ويععمج يراضععي يجرنيعععان ادتيتععةو مبععا إيرععا
منققة شغورين بكبرة .

اب  -اهل

ال ستو ي والس اسي والقانوين لل ول

 -75يض ععمج دس ععتور وروري ععة يجرنيع ععانو امل ععتر  12تش ع عرين الث ععاين/نوإ ذ 1995و اهلي ع ع
الدستورد والزياسي والقانوين ليتدولة .ويزتند نظام سيتقة الدولة يف ا روريعة إن مبعدي الألصع
نع الزعيتقات :يععر لععارس اجمليتععس الععويين روريععة يجرنيعععان (مييتيتععي جميتععس) الزعيتقة التش عريعيةو
ويتون رئيس ا رورية الزيتقة التنأليذيةو ويارس اداكم الزيتقة القضائية يف البيتد.
 -76ويقصعر الدسععتور احلع يف يثيع الشعععب واحلع يف التحعدث ةسععم الشعععب واحلع يف اإلدالء
نبياشت نيانة تن الشعب تيتا ممثيتي الشعب املنتخب من وبيت دون سواهم.
 -77ول ععارس ش عععب يجرنيع ععان ق ع الز ععيادد نص ععورة مباش ععرة م ععن ععاله االو عرتاحل الع ععام -
االستألتاءو وتذ ممثيتي املنتخب وإ مبدي االورتاحل العام واملتزعا يود واملباشعر تعن يريع اوعرت ياحل ع ير
وسر يد وشخصي.
 -78وحتدد وواتد تنظيم وتنأليذ انتخا يتضاء اجمليتس العويين يف نرملعان وروريعة يجرنيععانو
وانتخا رئيس ورورية يجرنيعانو ويتضاء جمالس البيتدانت إيراو وكعذلك وواتعد تنظعيم وتنأليعذ
التصوي الشعيب  -االستألتاءو وإ وانون انتخاةت ورورية يجرنيعان.
نتخععب ممثيتععو جميتععس النعوا ننظععام األغيتبيععة يف انتخععاةت تامععة وشععاميتة ومباشععرةو تععن
 -79ويُ ب
يريع اوعرتاحل ععر وشخصععي وسععرد .ويتععد واليععة اهليئععة التشعريعية املنتخبععة إععرتة  5سععنوات .ويعقععد
اجمليتس الويين دورت تاديت ك سنةو إ دامها يف الرنيمج واأل ر يف اخلريف .و و ليت عيتعس
الويين تقد دورات استثنائية نقيتب من رئيس الدولة يو من  42شئباً.
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 -80وحتععدد اهليئععة التش عريعية نظامرععا الععدا يتي وتُش ع يجرز ععا جات الص عيتة ننألزععراو ويش ع
جلك انتخا رئيزرا ونوان و وتنظيم املألوضيات واليتعانو وتش ي ديوان اداسعب الععام .ويصعدر
اجمليتس الويين ووان دستورية وتشريعات ولوائح نشأن القضاان الحت تندرو يف نقا ا تصاق .
 -81وينتخب رئيس الدولة ملدة  7سنوات ننظام االنتخا العام الشام واملباشر تن يريع
اوعرتاحل ععر وشخصععي وسععرد وتيتععا يسععاس األغيتبيععة املقيتقععةو يد احلصععوه تيتععا يكثععر مععن نصععف
يقوت النا ب املشارك يف التصوي .
 -82و و انتخا رئيس الدولة من نع معوايين يجرنيععانو شعريقة ين ي عون مقي عاً يف ا روريعة
ملععدة تشععر س عنوات متواق عيتة ويت تععمج ةحل ع يف التص عوي واالنتخععا و ويش ع جلععك تععدم اإلدانععة يف
جرلة كذ ويال ت ون لدي التزامات عاه دولعة ي عر وين ع معتهالً جامعيعاً ويال ع جنزعيت
معاً .ولتمج الرئيس ةحل يف احلصانة ويف ين يصون القانون صوقيت وشرإ وكرامت .
 -83و يععز التعععديالت الععحت يد يتع تيتععا دسععتور وروريععة يجرنيعععان مبوجععب اسععتألتاء يجععرد
يف  26يييتوه/سععبت ذ 2016و ين يأل ععول ريس الدول ععة احل ع يف إن عرام االتألاوي ععات املش ععرتكة ن ع
الععدوه ونع احل ومععات واالتألاويععات الدوليععة لنائععب العرئيس وألتضععاء جميتععس الععو راء وغععريهم مععن
األشخال الذين جلتارهم.
 -84وينح الت،يريات الحت يد يت مت راً تيتا القانون األساسي ألجرنيعان احل لريس الدولة
يف ين يع ويقيع النائعب األوه لعرئيس الدولعة ونوانع اآل عرين .و عو ين ينتبخعب ملنصعب شئعب
رئ ع ععيس الدول ع ععة يد ش ع ععخص م ع ععن مع ع عوايين يجرنيع ع ععانو شع ع عريقة ين يت ت ع ععمج ةحلع ع ع يف التص ع ععوي
متهالً جامعياًو ويال ت ون لدي التزامات اه دولة ي ر  .وتصان احلرمة
واالنتخا و وين
الشخصية لنائب رئيس الدولة يثناء إرتة واليت .
 -85ويتقيتب تنظيم ممارسة الزيتقات التنأليذية ين يش رئعيس الدولعة جميتعس و راءو لي عون
مبثانععة يتيتععا هيئععة تنأليذيععة اضعععة لز عيتقت ومزععاءلة يمام ع  .ويت ععون جميتععس الععو راء مععن رئععيس
اجمليتس ونوان والو راء جبانب رؤساء اهليئات املركزية ليتزيتقة التنأليذيعة .ويعع رئعيس الدولعة رئعيس
الو راء مبواإقة اجمليتس الويين ويت تمج رئيس الو راء ةحلصانة الشخصية اله إرتة واليت .
 -86ولععارس الزعيتقات التنأليذيععة تيتععا الصعععيد اديتععي رؤسععاء األجرععزة التنأليذيعة اديتيععة الععذين
ليتك ريس الدولة سيتقة تعيينرم وإوالترم.
 -87وتععنص املععادة  125مععن دسععتور وروريععة يجرنيعععان تيتععا ين تنأليععذ الزعيتقة القضععائية يف
يجرنيعععان ي ععون مععن ععاله إوامععة العععده تععن يري ع ععاكم ا رععا القضععائي .ومععتص مب ععارس
الزيتقة القضعائية كع معن اد عة الدسعتورية واد عة العيتيعا و عاكم االسعتئنااو وادعاكم العامعة
واملتخصص ععة روري ععة يجرنيع ععان .و ععدد و ععانون وروري ععة يجرنيع ععان إلنش ععأن اد ععاكم والقض ععاةإل
املتر  10زيران/يوني  1997نظام تش ي اداكم وتنأليذ اإلجراءات القضائية.
عارس الز عيتقة القضععائية مععن ععاله اإلج عراءات القانونيععة الدسععتورية واملدنيععة وا نائيععة
 -88ويع ب
واألشع ع اه األ ععر م ععن اإلجع عراءات ال ععحت ي ععنص تيتير ععا الق ععانون .ويش ععارني يف إجع عراءات اد ععاكم
ا نائية ممثيتو االدتاء التانع مل تب املدتي العام روريعة يجرنيععان وممثيتعو العدإاحل (ادعامون).
و دد القانون نظام تش ي اداكم القضائية ويريقة ت يترا.
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 -89و و ين ي ون القضاة من موايين ورورية يجرنيعان الذين ليت عون احلع يف التصعوي
و يتععون م ععتهالً جامعي عاً يف الق ععانون وهلععم ععذة ت يتي ععة يف جم ععاه املرععن القانوني ععة ال تق ع ت ععن 5
سنوات .ويت تمج القضاة ةالستقاله واحلصانةِ .
وتصدر اداكم ورار ا ةسم الدولةو وهعي وعرارات
واجبة التنأليذ.
 -90و ععو مل عوايين وروريععة يجرنيعععان ممارسععة ع الرتشععيح والرتشععح لالنتخععا يف تضععوية
يجر ععزة الدول ععةو وك ععذلك املش ععاركة يف االس ععتألتاءات .ويقي ععد الق ععانون األساس ععي ع ع األش ععخال
املعععرتا مععن ععاله ادععاكم نععععزهم تععن ممارسععة قععوورم يف مععا يتعيتع ةملشععاركة يف االنتخععاةت
وكذلك يف االستألتاءات .وةإلضاإة إن جلكو و ين يقيد القانون احل يف االنتخا ةلنزعبة
ليتعزع ري والقضععاة واملزععتول احل عومي والزت ععاء الععديني و وكعذلك األشععخال ادععروم مععن
ريترم مبوجب م وضائي شإذو ويد يشخال رين ددهم الدستور والقانون.
 -91وتعتععذ مشععاركة امل عواين يف االنتخععاةت واالسععتألتاءات ععرة ويوتيععة .وال ع أل ععد
الت ععأثري تيت ععا يد مع عواين ن ،ععرل إجب ععاره تيت ععا املش ععاركة يو ت ععدم املش ععاركة يف يي ععة انتخ ععاةت يو
استألتاءو وال و أل د احلعر تيتا اإلرادة احلرة ألد مواين .ويشارني املواينون يف االنتخاةت
واالستألتاءات تيتا ودم املزاواة.
 -92وي ألع وععانون االنتخععاةت يف وروريعة يجرنيعععان قععو املشعاركة يف الع يتيععة االنتخانيععة
مل ثيتي ويمج الشعو والقوميات من موايين ورورية يجرنيعان.
 -93وينص وانون االنتخاةت رورية يجرنيعان تيتعا ين تتعون عان االنتخعاةت مزعتولية
تنظيم وتقد االنتخاةت واالستألتاءات .وت أل تيتك اليتعان تنظيم الع يتية االنتخانية وتنأليذهاو
وت ععد األقع عوات وأتكي ععدهاو وإت ععالن نت ععائه االنتخ ععاةتو وإت ععاه ق ععو املع عواين االنتخاني ععة
ومحايتراو ومراوبة ا رتام تيتك احلقو .
 -94األ زا امل ثيتة يف الذملان نتائه االنتخاةت الحت جرت يف تام :2015
تدد النوا
احلز
ز يجرنيعان احلديثة ()Yeni Azərbaycan Partiyası
املزتقيتون ()Bitərəflər
ز املدني املو د ()Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası
ز إلالوين األمإل ()Ana Vətən Partiyası
ز يجرنيعان الدلقرايي املزتنري ()Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası
ز ر اء يجرنيعان االجت اتي ()Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası
ز يجرنيعان الدلقرايي االجت اتي ()Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası
ز الو دة ()Vəhdət Partiyası
ز ركة النرضة الوينية ()Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
احلععز الزياسععي لإلقععال ات الدلقراييععة يف يجرنيعععان (Azərbaycan Demokratik
)İslahatlar Siyasi Partiyası
ز ا برة الشعبية ألجرنيعان املو دة ()Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası
ز اإلجنا ال بري ()Böyük Quruluş Partiyası
ز الو دة املدنية ()Vətəndaş Birliyi Partiyası
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 -95ويقب يف يجرنيعان نظام انتخايب مو د .وتتون تنظيم ويمج االنتخاةت واالسعتألتاءات
وإ ع وععانون االنتخععاةت وحت ع إش عراا نععة االنتخععاةت املركزيععةو اليتعععان االنتخانيععة ليت نععاي
والدوائر الحت يتش منرا النظام االنتخايب يف البيتد.
 -96و ععدد و ععانون االنتخ ععاةت يف وروري ععة يجرنيع ععان إ ععرتة والي ععة ن ععة االنتخ ععاةت خب ععس
سععنوات .وتوجععد يف يجرنيعععان مععن اليتعععان االنتخانيععة العاميتععة يف الوو ع ال عراهن  125نععة مععن
ان املناي ويكثر معن  5 400نعة معن عان العدوائر .و عدد وعانون االنتخعاةت تضعوية نعة
االنتخاةت املركزية يف مثانية تشر تضواً و ان املناي يف  9يتضاء و ان الدوائر يف  6يتضعاء
نة.
ل
 -97و م وانون ورورية يجرنيعان إلنشأن املنظ ات غري احل ومية (الرانقعات واملتسزعات
العامععة)إل املععتر  13زيران/يوني ع 2000و إج عراءات أتسععيس املنظ ععات غععري احل وميععة ول عوائح
ت يترا وإتادة تنظي را و يترعا معن يعر كوهنعا شخصعيات وانونيعةو و عم ييضعاً مزعائ إدار عا
وتالوترا هبيئات الزيتقات احل ومية.
 -98ومتص ةلتزعي الرمسي ليت نظ ات غري احل ومية اهليئة املعنية من ن هيئات الزعيتقة
التنأليذيععة (و ارة العععده يف وروريععة يجرنيعععان)و وإق عاً أل ععام وععانون وروريععة يجرنيعععان إلنشععأن
إج عراءات التزعععي الرمسيععة والزععع الرمسععي ليت يععاشت القانونيععةإل .ويععر ن صععوه املنظ ععة غععري
احل ومية تيتا مركز ال يان القانوين إبك اهلا إجراءات التزعي الرمسية.
 -99وتشري نياشت الزعالت الرمسية يف يجرنيعان يف  31كانون األوه/ديز ذ  2016إن
وجود  3 171منظ ة غري ومية ( 2 957منظ ة و 179متسزة).
 -100وي تسزع و ارة العععدهو ننععاء تيتععا القعرار الر سععي إلنشععأن تععدانري حتزع تععوإري اخلععدمات
اإلل رتونية ليت نظ ات غعري احل وميعةإل املعتر  20تشعرين الثعاين/نوإ ذ 2013و نظامعاً إل رتونيعاً
ليت عيتومععات ةسععم إلالناإععذة اإلل رتونيععة الشخصععيةإل .وهععي تبععارة تععن واتععدة لتبععاده املعيتومععات
يف مععا ن ع املنظ ععات غععري احل وميععة نألزععراو ونينرععا ون ع اهليئععات احل وميععةو إضععاإة إن تععوإري
اخلدمات اإلل رتونية.
 -101واتت ععد مبوج ععب مرس ععوم ر س ععي م ععتر  27يو /يولي ع 2007و إلمألر ععوم تق ععد ال ععدتم
احل ع ععومي ليت نظ ع ععات غع ععري احل وميع ععة يف وروريع ععة يجرنيعع ععانإل .ويشع ععر جلع ععك املألرع ععوم املبع ععادع
واألش ع اه الرئيزععية ليتععدتم الععذد تقدم ع الدولععة ليت نظ ععات غععري احل وميععةو والوسععائ الرئيزععية
لتقد جلك الدتمو وشعروط تقعد الت ويع احل عومي ليتعذامه واملشعاريمج والتعدانري العحت عدا إن
إ اد يتوه ليتقضاان احلقيقية الحت م الدولة واجملت مج.
 -102وأتسس اجمليتس املعين ةلدتم احل ومي ليت نظ ات غري احل ومية التعانمج لر سعة وروريعة
يجرنيعان مبوجب األمر الر سي املتر  13كانون األوه/ديزع ذ  .2007وي ألع جلعك اجمليتعس
يوي الذامه واملشاريمج احل ومية الحت دا إن تروية الثقاإة الزياسية والقانونية واملدنيعةو وتعزيعز
الوتي القانوين لد املواين و وإت اه قو اإلنزان واحلرانت األساسيةو وتوسيمج إعا ريعة
الأل ععر والعريد والتعبععريو وكألالععة حتقيع التن يععة االجت اتيععة واالوتصععادية ليت نععاي و وتقععوير التعيتععيم
والعيت ععوم والت نولوجي ع ع ا والثقاإ ععة والألن ععونو ومحاي ععة البيئ ععةو وكألال ععة ا ععاء األيأل ععاه والش ععبا وامل ع عرية
اجت اتياً ومعنوانً وندنياًو ومحاية الصحة العامةو وغري جلك من األهداا اجملت عية اهلامة.
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 -103وإن جانععب اجمليتععس املعععين ةلععدتم احل ععومي ليت نظ ععات غععري احل وميععة تع ع ننعععا
حت رتاية رئيس الدولةو وتوإر الدتم املايل ملتسزعات اجملت عمج املعدين واملنظ عات غعري احل وميعةو
متسزععات ي ععر مععن وبي ع قععندو الععدتم احل ععومي لتق عوير وسععائ اإلتععالم ا ععاهريدو ومتسزععة
تقوير العيتومو ومتسزة الشبا و ومتسزة املعارا.
 -104وألغرال دتم ينشقة اجملت مج املدين وتبزي إجراءات إقدار املنح املقدمة من ا رعات
املاحنة األجنبيةو وض ان الشألاإية يف هذا اجملاهو وحتديد يهداا املخصصات املاليةو ووتمج رئعيس
الدولةو يف  21تشرين األوه/يكتعونر 2016و مرسعوماً نشعأن إلتقبيع مبعدي ‘الناإعذة الوا عدة‘ يف
إجراء تقد املنح من وب ا رات املاحنعة األجنبيعة دا ع إويتعيم وروريعة يجرنيععانإل .ونعدي تقبيع
مبدي إلالناإذة الوا دةإل يف  1تشرين الثاين/يناير .2017
 -105وي ععارس إوام ععة الع ععده يف وروري ععة يجرنيع ععان ععاكم جات ث ععالث درج ععاتو ه ععي :ععاكم
ال ععنقيفو و ععاكم االس ععتئنااو وك ععذلك اد ععاكم االنتدائي ععة .وت ععنص امل ععادة  19م ععن و ععانون وروري ععة
يجرنيععان إلنشععأن ادعاكم والقضععاةإل تيتعا ين تنألععذ إوامععة الععده يف وروريععة يجرنيععان ادععاكم التاليععة
املنضوية يف النظام القضائي رورية يجرنيعان:


اداكم ا زئية ( اكم املدن)؛



اداكم ال ذ ( اكم ا رائم اخلقرية)؛



اداكم العز رية؛







اكم ا رائم اخلقرية جب رورية ش تشيألان جات احل م الذااب؛
اداكم اإلدارية واالوتصادية؛
اد ة العيتيا

رورية ش تشيألان جات احل م الذااب؛

اكم االستئناا؛
اد ة العيتيا

رورية يجرنيعان (إي ا ييتي :اد ة العيتيا).

 -106ويز ح النظام القانوين القائم نتش ي اكم ي ر يف إيار النظعام القضعائي
يجرنيعان .وحتدد الألقرة  32من املادة  109تدد القضاة واداكم يف النظعام القضعائي
يجرنيعان.

روريعة
روريعة

دستو مجهو أذ ب جان
 -107يث ع اد ععة العيتي ععا يرإ ععمج هيئ ععة وض ععائية يف جم ععاه القض ععاان املدني ععة وا نائي ععة وغريه ععا م ععن
القضععاان الععحت ترإععمج إن ادععاكم العامععة واملتخصصععةو وهععي معنيععة إبوامععة العععده يف مر يتععة الععنقيفو
ِ
وتقد الألتعاو نشعأن ممارسعات ا رعا القضعائي .ويثع عاكم االسعتئناا هيئعات وضعائية جات
درجة تالية ومتص ةلقضاان الحت ييترا إليرا القانون ليتنظر إيرا.

16

GE.18-01651

HRI/CORE/AZE/2018

اثن ا -األط العام حلما حقوق اإلنسان وتع ها
ج م -قبول املعا ري ال ول يف جمال حقوق اإلنسان
 -108انضع ع يجرنيع ععان إن وي ععمج معاه ععدات ق ععو اإلنز ععان الرئيز ععية املتع ععددة األيع عراا
(املرإع  )2وهععي تقععدم ةنتظععام تقععارير تععن تقبيع ي ععام تيتععك املعاهععدات إن اليتعععان املختصععة
لتنظر إيرا.
 -109و و يف إيار النظام القعانوين العويين اإل العة إن ي عام املعاهعدات الدوليعة يف ادعاكم
واهليئات اإلدارية األ ر  .وتنص الألقرة الثانية من املادة  12من دستور ورورية يجرنيععان تيتعا
إلإت عاه قعو و عرانت اإلنزعان واملعواين امل ألولععة يف هعذا الدسعتور تيتععا حنعو يتزع وي ععام
املعاهدات الدولية الحت ت ون ورورية يجرنيعان يرإاً إيراإل.
 -110وتععنص الألقععرة الثانيععة مععن املععادة  148مععن الدسععتور تيتععا ين إلاملعاهععدات الدوليععة الععحت
ت ون يجرنيعان يرإاً إيرا جزء ال يتعزي من النظام القانوين رورية يجرنيعانإل.
 -111وتنص املادة  151من الدستور تيتا ين إليف اه وجود تعارل ن القوان واألنظ عة
الععحت تشع جععزءاً مععن النظععام التشعريعي روريععة يجرنيعععان (ةسععتثناء دسععتور وروريععة يجرنيعععان
والقوان املعت عدة تعن يريع اسعتألتاء) واالتألاويعات احل وميعة الدوليعة العحت ت عون وروريعة يجرنيععان
يرإاً إيراو ت ون ال،يتبة لالتألاويات الدوليةإل.

دال -األط القانون حلما حقوق اإلنسان على املستوى الوطين
 -112صع ععص الألص ع ع الثالع ععر مع ععن دسع ععتور وروريع ععة يجرنيعع ععان حلقع ععو و ع عرانت اإلنزع ععان
واملواين األساسية.
 -113ويععنص الدسععتور تيتععا يتععمج ا يععمج ةحلقععو واحل عرانت منععذ والد ععمو وهععو ي أل ع ييض عاً
احلع يف املزععاواة ويف محايععة قععو و عرانت اإلنزععان واملعواين (ل ع إععرد احلع يف الععدإاحل تععن
قوو واحلرانت امل ألولة ل ةلقرائ والوسائ الحت ال ظرها القانون)و ال سعي ا احلع يف احليعاة
واحلريععةو و قععو امليت يععةو واحل ع يف امليت يععة الأل ريععةو واحل ع يف العععيش رمععانو واحل ع يف األمععن
الشخصععيو واحلع يف رمععة املز ع نو واحلع يف الععزواوو واحل ع يف الع ع واالض عرا تععن الع ع
واالستع امو واحل يف الض ان االجت اتيو واحل يف الز ن يف نيئة قحيةو واحل يف الثقاإةو
واحل يف سالمة الصحةو واحل يف التعيتيمو واحل يف الزع نو واحلع يف احلصعوه تيتعا ا نزعيةو
واحلع يف اسععتخدام اليت،ععة األمو واحلع يف محايععة الشععرا وال رامععةو واحلع يف ريععة الأل ععر والتعبععري
و ريعة الضع ري و ريععة التع ععمج و ريععة احلصععوه تيتعا املعيتومععات و ريععة الع ع و واحلع يف املواينععةو
تععالوة تيتععا ض ع ان احلع يف املواينععةو واحلع يف املشععاركة يف احليععاة الزياسععية ليت عت ععمج والدولععةو
واحل يف املشاركة يف ت احل ومةو واحل يف التصوي و واحل يف االنتصاا واحل يف التع عمج
واحل ع يف ريععة ا تيععار الع ع و واحل ع يف احلصععوه تيتععا املزععاتدة القانونيععةو واحل ع يف اإ عرتال
الذاءةو وتدد من احلقو واحلرانت األ ر .
 -114وتععنص املععادة  60مععن الدسععتور تيتععا كألالععة محايععة قععو و عرانت ا يععمج يف الزععياو
اإلدارد والقضععائي .ويف مععا يتعيت ع إبج عراءات الع ع اإلدارد والقضععائيو ل ع إععرد احل ع يف ين
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يعُتتبمج هنه وو ليتنظر يف دتواه وين ينظر إيرا اله إرتة منيعة معقولعة .ول ع إعرد احلع يف مسعاحل
يووال ع يثن ععاء اإلج عراءات اإلداري ععة والقض ععائية .و ععو ألد ش ععخص القع ععن ل ععد اد ععاكم اإلداري ععة
والقضائية يف ما يتعيت ةماج يو تدم اماج إجراء من وِببع الزعيتقات العامعة واأل عزا الزياسعية
وال ياشت القانونية واجملالس البيتدية واملزتول الرمسي .
 -115ويععنح املععادة  26مععن دسععتور وروريععة يجرنيعععان ك ع إععرد احل ع يف الععدإاحل تععن إت ععاه
قووع والت تععمج حبرانتع ةلقرائع والوسععائ الععحت ال ظرهععا القععانون .ويععنح املععادة  68مععن دسععتور
ورورية يجرنيعان ك إرد احل يف الت تمج ةملعاميتعة ال رلعة اخلاليعة معن التعزعف معن وبع اهليئعات
العامععة .وي أل ع القععانون قععو األشععخال مععن ضععحاان ا رلععة ومععن ضععحاان إسععاءة اسععتع اه
الزيتقة كذلك .و و ليتضعحية املشعاركة يف إجعراءات إوامعة الععده واملقالبعة نتععوييف تعن الضعرر
الذد يصيب  .و ل إرد احلصوه تيتا تعوييف معن الدولعة تعن يد ضعرر ييتحع نع معن جعراء
إع ع غععري مشععروحل تنألععذه هيئععة وميععة يو شععخص مزععتوه إيرععا يو إع ع مشععروحل حتعععم اهليئععة
احل وميععة املعنيععة يو الشععخص املزععتوه إيرععا تععن تنأليععذه .وتتح ع الدولععة مععمج مععوظألي اخلدمععة
العامععة املزععتولية املدنيععة تععن الضععرر النععاته تععن انترععاني ضع اشت قععو و عرانت شععخص اثلععر
نزععبب إعع غععري مشععروحل تنألععذه هيئععة وميععة يو شععخص مزععتوه إيرععا يو إعع مشععروحل حتعععم
هيئة ومية يو شخص مزتوه إيرا تن تنأليذه.
 -116وي ألع دسععتور وروريععة يجرنيعععان واليععة مألععول قعو اإلنزععان (يمع املظععامل)و وهععي
والية تزتند ييضاً إن املعاهدات الدولية الحت انض إليرا ورورية يجرنيعان .وود ينشل ديوان
يم املظامل معن يجع اسعتعادة قعو و عرانت اإلنزعان العحت تزعتبيتب معن وبع متسزعات الدولعة
ويجرععزة احل ععم الععذااب اديتععي واملزععتول الععرمسي يف وروريععة يجرنيعععانو جبانععب منععمج انتراكرععا.
و ععم مركع بعز يمع املظععامل وينشععقةب ديوان ع القععانو ُن الدسععتورد روريععة يجرنيعععان املتعيتع مبألععول
قو اإلنزان (يم املظامل) يف ورورية يجرنيعان.
 -117ويعِععد مألععول قععو اإلنزععان تقريععراً سععنوانً تععن الععة إت ععاه قععو و عرانت اإلنزععان
ومحايترا يف ورورية يجرنيعان ويقدم إن رئيس ا روريعة .وةإلضعاإة إن جلعكو يقعدم املألعول
تقارير سنوية إن اجمليتس الويين رورية يجرنيعان.

 -118ول ألالععة تنزععي مزععائ محايععة قععو و عرانت إئععات الز ع ان املختيتألععةو يع ع حت ع
إشعراا يمع املظععامل مزتشععارون متخصصععون معنيععون حبقععو األإعراد العزع ري ونععزالء الزعععون
والالجئ ع واملشععردين وز عرانً واملزععن وجود اإلتاوععة واأليألععاه والنزععاءو ومزتشععارون يف جمععايل
م اإحة التعذيب والألزاد .وُ رد مزتشارون متخصصون حتيتيالت منتظ ة ليتتشريعات الوينية
والص ع وني القانوني ععة الدولي ععة يف اجمل ععاالت جات الصع عيتة وحلال ععة البيت ععد يف تيت ععك اجمل ععاالتو ويع ععدون
مقرت ات و ق ليتتدانري وإ اال اهات املألردة.
 -119ويتع ععاون دي عوان يم ع املظ ععامل نألعالي ععة م ععمج يوائ ععف األويتي ععات الويني ععة يف البيت ععدو ويت ععون رق ععد
يم ععاكن إو ععامترم جات ال ثاإ ععة الز ع انية .ول ععي ي ععوإر يم ع املظ ععامل هل ععم االس ععتنارة ويع ع ع تيت ععا ع ع
مشاكيترمو ينألذ ديوان انرات منتظ ة إن مناي ال ثاإة الز انية ليتقوائف العروية ك تيتا دة.
 -120والتعيتيم يف ورورية يجرنيعان جو يبيعة تيت انية وهو متواق ولث ي د اجملاالت جات
األولوية من ن األنشقة جات األمهية االسرتاتيعية الحت معدم مصعاا املعواين واجملت عمج والدولعة.
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وتشع يسععس التعيتععيم يف وروريععة يجرنيعععان االتألاويععات الدوليععة املتعيتقععة حبقععو اإلنزععان وغريهععا
مععن املعاهععدات الدوليععة املنضععوية إليرععا يجرنيعععانو ويتقععور ةالسععتناد إن يولععوانت القععيم الوينيععة
والرو ية والقيم اإلنزانية يف ت ومراو من اله الت ام ممج نظام التعيتيم العاملي.
 -121و ععدد و ععانون وروري ععة يجرنيع ععان إلنش ععأن التعيت ععيمإل امل ععتر  19زيران/يوني ع ع 2009و
املبادع األساسية لزياسة الدولعة يف جمعاه إت عاه ع املعواين يف التعيتعيمو العذد ي أليتع دسعتور
وروري ععة يجرنيع ععانو ت ععالوة تيت ععا املب ععادع العام ععة لتنظ ععيم الع ع ع يف جم ععاه التعيت ععيمو وي ععتدد دوراً
يساسياً يف وضمج األنظ ة واليتوائح املتعيتقة مبرا التعيتيم املختيتألة.

 -122واتت ععدت مبوجععب األمععر الر سععي املععتر  24تشعرين األوه/يكتععونر  2013إلاالسعرتاتيعية
الوينيععة لتقععوير التعيتععيم يف وروريععة يجرنيعععانإل .ويت ث ع اهلععدا مععن تيتععك االس عرتاتيعية يف أتسععيس
نظععام تعيتععيم ويععين يضععم معيت ع جود كألععاءة ويزععتند إن ننيععة حتتيععة تقععوم تيتععا ي ععدث التقنيععاتو
و ت مووعاً يف القيتيعة ن دوه العامل من ير ا ودة وتدد امليتتحق .

 -123وت أل ع املععادة  45مععن الدسععتور ل ع إععرد احل ع يف اسععتخدام ل،ت ع األم ويف احلصععوه تيتععا
التعيتيم وممارسة األنشقة املرنية نيت،ت األم .وال و رمان ي د من احل يف استخدام ل،ت األم.
 -124ول ألال ععة إعالي ععة تنظ ععيم ت ععدريس ل ،ععات األويتي ععات القومي ععة ي ععون و ععدر كب ععري م ععن االهت ععام
إلتداد وإقعدار العذامه التدريبيعة والتعيتي يعة وال تعب املدرسعية ووسعائ التعدريس واملعواد والوسعائ
عارس التعيتعيم الععام رك يتع يف يجرنيععان نزع ل،عاتو
التعيتي ية والتوقياتو وما شعان جلعك .ول ب
هي :األجرية والروسية وا ورجية والرتكية واإلن يتيزية والألرنزية.
 -125ويت ث ع ع اهل ععدا الرئيز ععي ليتزياس ععة املتعيتق ععة ةلش ععبا يف وروري ععة يجرنيع ععان يف يئ ععة
الظروا املالئ ة لن اء الشبا ندنياً وتقيتياً ورو ياًو وتيزري إنرا ودرا م ومرارا م.
 -126ويت ث مألروم الزياسة اخلاقة ةلشبا و وإقاً ليتقانون املتعيت هبذه الزياسةو املعتر 9
نيزع ععان/ينري 2002و يف يهنع ععا تت ع ععون مع ععن نظع ععام تع ععدانري وميع ععة ع ععدا إن وضع ععمج الشع ععروط
والض اشت االجت اتية  -الزياسية واالجت اتية  -االوتصادية والتنظي ية والقانونية ل ألالة ااء
الشبا نصورة شاميتة وتيزري مشاركترم الألعالة يف ياة اجملت مج.
 -127واتت ععدتو مبوجععب األمععر الر سععي املععتر  26كععانون الثاين/ينععاير 2015و إلاسعرتاتيعية
اعاء شععبا يجرنيعععان ليتألعرتة 2025-2015إلو الععحت حتععدد األهعداا وال،ععاانت والنتععائه املتو ععاة
من سياسة ااء الشبا ر تام 2025و و ليات تنأليذ تيتك الزياسة.
 -128وينشع ععل مبوجع ععب الق ع عرار الر سع ععي املع ععتر  19كع ععانون األوه/ديز ع ع ذ  2011قع ععندو
ليتشععبا حت ع رتايععة رئععيس وروريععة يجرنيعععان .ويععوإر قععندو الشععبا الت وي ع يف هيئععة مععنح
ليتذامه اجملت عية واالجت اتية اهلامة الحت دا إن تقوير العيتوم والثقاإة وغري جلك من اجملاالت
جات الصيتة ةلزياسة املتعيتقة ةلشبا و ويدتم املشاريمج الحت تنألذ تيتا املزتو الدويل.
 -129وينشععل يف إيععار اهلي ع التنظي ععي لر سععة وروريععة يجرنيعععانو مبوجععب املرسععوم الر سععي
املتر  1زيران/يوني 2017و وزم معين مبزائ سياسة الشبا والرانضة.
 -130وتع يف البيتد يف الوو احلاضر يكثر من  300منظ ة شبانية مزعيتة رمسياً.
 -131ويات ع الزياسععة جات التوجع االجت ععاتي الععحت تنألععذ ننعععا يف البيتععدو إرقعاً حلع املشععاك
املتعيتقة نتقوير الرتاية الصحية ومحاية قحة الز ان.
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 -132ونأل ععذ يف الز ععنوات األ ععرية ت ع كب ععري يف جم ععاه تعزي ععز القات ععدة املالي ععة والتقني ععة ليترتاي ععة
الصععحية وننععاء مراإ ع قععحية جديععدة وإقععال و ديععد مراإ ع ي ععر وتزويععدها مبعععدات ديثععةو
ويتزايد يف ك تام عم االتت ادات املخصصة ليتتن ية الصحية يف ميزانية الدولة.
 -133ويتواق الع تيتا إنشاء مراكز قعحية جديعدة معزودة مبععدات يبيعة ديثعة وتقنيعات
متقععورة يف البيتععدو وإق عاً ملقتضععيات إلالععذشمه احل ععومي ليتتن يععة االجت اتيععة واالوتصععادية ألوععاليم
ورورية يجرنيعان يف الزنوات 2018-2014إل .ويدت التعدانري العحت نألعذت يف جمعاالت يولويعة
الرتايععة الصععحيةو مث ع قععحة األم والقأل ع و ومععرل الز ع ردو ويم عرال الععدم الوراثيععةو والألش ع
ال يتود املعزمنو ومعرل الزع و والووايعة املناتيعة معن األمعرال املعديعةو إن حتزعن مزعتو الرتايعة
الصحية وا داند يتداد املرضا الذين رد إحصرم.
 -134ويت ثع ع اهل ععدا م ععن الع عذامه احل ومي ععة ال ععحت نأل ععذت يف جم ععاالت رتاي ععة ق ععحة األم والقألع ع
واملتعيتقة ةحلد من معدالت االتتاله واإلتاوة والوإاة وس األيألاهو يف مواقعيتة ت يتيعات اإلقعال
يف جماه الرتاية الزانقة ليتوالدة وحتز دمات الصحة اإلجنانية ليتشبا و دمات تنظيم األسرة.

ها  -أط تع

حقوق اإلنسان على املستوى الوطين

 -135اتت ِ عد مبوجععب مرسععوم ر سعي مععتر  26كععانون األوه/ديزع ذ  2011إلنععرشمه الع ع
الععويين لرإععمج كألععاءة تععدانري محايععة قععو و عرانت اإلنزععان يف وروريععة يجرنيعععانإل .و ععددت يف
إيار جلك الذشمه ينشقة حتدير واتدة األنظ عة واليتعوائح وتعزيعز ت ع اهليئعات الرمسيعةو ومحايعة
قو القوائف املختيتألة ليتز انو ونظ ينشقة تعيتي ية وتدانري تيت ية  -حتيتييتيعة وتثقيأليعة يف
جماه قو اإلنزان.
 -136وشعردت الزععنوات األ ععرية سععن جم وتععة مععن الصع وني القانونيععة اهلامععة الععحت ععدا إن
ضع ان احلقعو واحلعرانت الدسعتورية ليت عواين و ويعذكر منرعا وعانون إلنشعأن الت اسعات املعواين إل
ووععانون نش عأن إلمشععاركة ا رععورإل ووععانون إلنشععأن تنظععيم ت يتيععات التألتععيش الععحت ععرد يف جمععاه
راندة األت اه ومحاية قو يرة األت اهإل ووانون إلنشأن ض ان قو و رانت األشخال
ادتعزين رهن االتتقاهإل.
 -137وألغ عرال رإععمج كألععاءة تزويععد امل عواين خبععدمات جات جععودة تاليععة ورسععاليب مبت ععرةو
يسزع يف تععام  2012الوكالععة احل وميععة لشععتون ععدمات امل عواين واالنت ععارات االجت اتيععةو
التانعة لر سة ورورية يجرنيعان.
 -138وتق ععدم املراك ععز التانع ععة هل ععذه الوكال ععة يكث ععر م ععن  200ن ع عوحل م ععن اخل ععدماتو م ععن نينر ععا
عدمات  12هيئععة وميعة .وتيزععر الوكالععة التوسعمج يف اسععتع اه اخلععدمات اإلل رتونيعة ممععا يقيتع
مععن ضععياحل وو ع امل عواين ويزيععد مععن مصععداوية املتسزععات احل وميععة ويعععز الشععألاإية ويزععرم يف
م اإحة الألزاد.
 -139وال يقتص ععر ت ع ع مراك ععز ععدمات الوكال ععة تيت ععا العاقع ع ة إحز ععبو ن ع يشع ع ييضع عاً
مناي البيتد املختيتألة .وتقدم الوكالة دما ا ليت واين يف األماكن الحت ال توجد إيرا مث تيتعك
املراكز ةستخدام مركبات اقة جمرزة مبعدات مص ة لتوإري اخلدمات املتنقيتة.
 -140ويف ال ععدورة الز ععنوية العادي ععة ليتعن ععة األم ععم املتح ععدة خل عذاء اإلدارة العام ععة لز ععنة 2015و
صيت الوكالة تيتا جائزة األمم املتحدة تقديراً ملزامهترا يف تقوير اخلدمة العامة.
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 -141وتع يف يجرنيعان نوانة إلاحل ومة االل رتونيةإل من يج محاية قعو اإلنزعان وتعوإري
نظام ل ن املواين من االستألادة نألعالية وكألاءة من دمات اهليئات العامة يف البيتعد .وتشع
األهداا الرئيزية لتش ي نظام إلاحل ومة اإلل رتونيعةإل محايعة قعو و عرانت األإعراد و ارنعة الألزعاد
وكألالععة الشععألاإية .و يععل نوانععة إلاحل ومععة االل رتونيععةإل( )www.e-gov.azالظععروا املالئ عة إل ععاد
يريقة اتصاه ن املواين واهليئات احل ومية وإ مقتضا احلاه نناء تيتا مبدي إلالناإذة املألردةإل.
 -142ويععنظم دي عوان مألععول قععو اإلنزععان يف يجرنيعععان ليت شععارك الشععبا الععذين يتيتقععون
دورات مصصية لتأهي القضاة وادام واملزتول احل ومي و ةالستناد إن مناهه املتسزات
التعيتي يع ععة جات الصع ععيتةو ينشع ععقة تثقيأليع ععة يف يكادليع ععة اإلدارة العامع ععة التانعع ععة لر سع ععة ا روريع ععةو
ويكادلي ععة الش ععريةو ويكادلي ععة و ارة الع ععدهو ويكادلي ععة الع ع ع والعالو ععات االجت اتي ععةو ومرك ععز
التدريب التانمج مل تب املدتي العامو ويف املتسزات التعيتي ية املختصة نتأهي الععاميت يف اجملعاه
العز ردو وهي ينشقة دا إن إثراء معارإرم من اله تثقيألرم يف جماه قو اإلنزان.
 -143ويف كع تععام تنألععذ اليتعنععة املعنيععة ةملشععاك العائيتيععة وشععتون املعرية والقألع و ةلتعععاون مععمج
الوكععاالت احل وميععة واملنظ ععات غععري احل وميععةو ينشععقة ععدا إن رإععمج مزععتو الععوتي حبقععو
اإلنزععان لععد املزععتول واخل عذاء احل ععومي و جبانععب رإععمج مزععتو ثقاإععة قععو اإلنزععان مععن
اله وسائ اإلتالم ا اهريية.
 -144ويوإر مركز الدائرة احل ومية ليترعرة املعين نتدريب العاميت يف األوزعام الدا يتيعة ليتعدائرة
واهليئععات التانعععة هلي يترععا التنظي ععي دورات تدريبيععة نشععأن موضععوتات مععن وبيع قععو و عرانت
اإلنز ععانو و ق ععو املر ععاجرين يف س ععيا ق ععو اإلنز ععانو و ق ععو اإلنز ععانو و ظ ععر التع ععذيب
والعنعف واملعاميتعة الالإنزعانيةو ووسعائ لوضعمج عد ألسعوي يشع اه ت ع األيألعاهو والتععرا تيتعا
ضععحاان اال ععار ةلبشععر والقضععاء تيتي ع و ويش ع جلععك األشععخال املتععوري يف ت ع الزععخرةو
وووععف اهلعععرة غععري القانونيععة وم اإحترععا .وةإلضععاإة إن جلععكو ينعععذ األجانععب واألشععخال
تدلو ا نزية ييضعاً إن دورات تعدريب ينظ رعا املركعز نشع دورد نشعأن وضعاان قعو اإلنزعان
ومحاية قو األجانب واألشخال تدلي ا نزيةو وخباقة األيألاه .وشردت الألرتة املش ولة
ةلتقرير تنظيم  35دورة تدريب تن محاية قو و رانت اإلنزان.
 -145ويسس مبوجب مرسوم رئيس ورورية يجرنيعان املتر  1تشرين األوه/يكتونر 2009و
مركععز تيت ععي تعيتي ععي اتنععمج مل تععب املععدتي العععام روريععة يجرنيعععان .ويضععم اهلي ع التنظي ععي
لذلك املركعزو ةإلضعاإة إن الو عدات التنظي يعة األ عر امل ونعة ليتري ع و وزع اً ملعا عة مشعاك
محايععة قععو و عرانت اإلنزععانو تت ثع مر تع األساسععية يف امععاج التععدانري الال معة ل ألالععة تععوإري
التثقيف والتدريب املالئ ألإراد النيانة العامة يف جماه قو اإلنزان.
 -146وي ععنظم املرك ععز دورات حتضع عريية ليت ت ععدرن واملرنيع ع الش ععبا و ودورات لرتوي ععة امل ععتهالت
وإتادة تدريب العاميت و ةستخدام ت نولوجيعات املعيتومعات احلديثعة .وُكيتعف املركعز كعذلك مبر عة
إقدار جميتة العيتوم التقبيقية املز اة إلنيانعة يجرنيععان العامعةإل؛ الشعيء العذد يتعيح وسعييتة إضعاإية
لتصريف األتباء امليتقاة تيتا تات م تب النائب العام.
 -147وةإلض ععاإة إن جل ععكو ُ ععرد املرك ععز حب ععواثً تيت ي ععة تقبيقي ععة ونظري ععة تيت ععا ال ععة القع عوان
اإلجرائيععةو مععمج مراتععاة معععايري محاي عة قععو و عرانت اإلنزععان .وُ ععر اآلن دراسععة عذاء تيت يععة
ووانونيعة تيتعا التشعريعات والعذامه واملشعاريمج احل وميععة والتوقعيات والصع وني األ عر و معمج ي ععذ
قو اإلنزان يف االتتبار.
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 -148وتضععمج و ارة الشععتون الدا يتيععة نشع دورد نعرامه تيت يععة ومعواد منرعيععة تتعيتع حبقععو
و عرانت اإلنزععان وتو ترععا تيتععا اهليئععات واألوزععام املعنيععة زععب اال تصععال .ويُ عترس لقضععاان
قععو و عرانت اإلنزععان يكثععر مععن  80يف املائععة مععن الععدروس وم عواد التععدريب املرنيععة اخلاقععة
ةلتدريب يف م ان الع يف يانم معينة من األسبوحل.
 -149وتزتند يسس ينشقة جرا د اخلدمة إل102إل ونظام إليمن املعدنإلو اليتعذان يعتدانن الواجبعات
املتعيتقععة ةمععاج التععدانري التنأليذيععة العاجيتععة املتعيتقععة مبن ععمج األت ععاه غععري املشععروتة الععحت يتعععرل هل ععا
الز ان وةملراوبة املزت رة ال رتام سيادة القانونو إن يمسا رمو القيبم كاإةو يد اإلنزان.
 -150وتعويل نعة االنتخععاةت املركزيعة ييضعاًو يف إيععار نراجمرعا لتوتيعة الشععبا والنعا ب الععذين
يشععاركون ألوه مععرة يف التصععوي و ومععن يج ع تنشععي الععدتوة إن املشععاركة يف ت يتيععات االو عرتاحل
ةملش ععاركة م ععمج اهليئ ععات احل ومي ععة جات الص ععيتة ومنظ ععات اجملت ععمج امل ععدينو تناي ععة اق ععة لتنظ ععيم
يتقات دراسية ومتيرات واجت اتات ليتتثقيف يف جماه قو اإلنزان.
 -151ويف إيععار نععرشمه التوتيععة ةملوضععوتات االنتخانيععة (االسععتألتاءات)و ن،يععة رإععمج مز ععتو
العوتي نعدور الشععرية يف الع يتيعة االنتخانيععة (االسعتألتاء)و تععنظم نعة االنتخععاةت املركزيعة ةلتعععاون
ممج و ارة الشعتون الدا يتيعة روريعة يجرنيععانو يتقعة دراسعية  -تنويريعة يف ويعمج عاالت إجعراء
انتخاةت يو استألتاءات .و در اإلشارة إن ين نة االنتخعاةت املركزيعة وو ارة الدا يتيعة اتتعادات
تيت ععا إت ععداد دلي ع ع ععال م ععن يجع ع تن ععوير يإع عراد الش ععرية يف وي ععمج ععاالت إجع عراء انتخ ععاةت
(اس ععتألتاءات) .وي ععوحل ه ععذا ال ععدلي تيت ععا وي ععمج يإع عراد الش ععرية املش ععارك يف الع يتي ععة االنتخاني ععةو
ويتدد دوراً هاماً يف تعريألرم حبقوورم ومزتوليا م يف ت يتية االنتخاةت (االستألتاء).
 -152وتزععتخدم إم ععاشت وسععائ اإلت ععالم تيتععا نق ععا واسععمج يف ش ععر الق عوان االنتخاني ععة
وتعزي ععز املع ععارا القانوني ععة ل ععد ور ععور الن ععا ب و ولتزوي ععدهم ةملعيتوم ععات ت ععن املرش ععح (وت ععن
موضع عوحل ا الس ععتألتاء)و ععاله احل يت ععة الدتائي ععة الز ععانقة لالنتخ ععاةت (االس ععتألتاء) (م ععن ق ععب
ومقععانالت شخصععية واجت اتععات موائععد مزععتديرة وم عواد إل رتونيععة)و وتزععتخدم ييض عاً الوسععائ
املرئية (مث تزعيالت الأليديو وامليتصقات واملنشورات).
 -153ويععتدد املووععمج الشععب ي ليتعنععة االنتخععاةت دوراً مت يععزاً يف تثقيععف النععا ب وغععريهم مععن
ا ر ععات املعني ععة ةلع يتي ععة االنتخاني ععة (االس ععتألتاء)و ويف تن ععوير وس ععائ اإلت ععالم .وو ععد ِود املوو ععمج
الشب يو الذد رد است ال ةنتظامو نبياشت ويمج االنتخاةت واالستألتاءات الحت جعرت يف
الزععنوات الزععانقة .وتيتععا امتععداد الع يتيععات االنتخانيععة ن اميترععاو ونعععد انترائرععا ييض عاًو يزععتقيمج
مزععتخدمو املووععمج الشععب ي الععذد يع ع نألعاليععةو االيععالحل تيتععا ويععمج املعيتومععات الععحت رععم.
وةإلضاإة إن جلعكو وةلتعزامن معمج املووعمج الشعب ي ليتعنعة االنتخعاةت املركزيعةو يُدجمع اخلعدمات
اإلل رتونيععة الععحت توإرهععا اليتعنععة يف جماال ععا العشععرة الرئيزععية يف نوانععة احل ومععة اإلل رتونيععةو كععي
يزتأليد منرا النا بون.
 -154وتزععتخدم وععدرات الشععب ات االجت اتيععة تيتععا نقععا واسععمج مععن يج ع إرشععاد النععا ب
وغريهم من املشارك يف الع يتيعات االنتخانيعة .وينشعر املووعمج الشعب ي ليتعنعة االنتخعاةت املركزيعة
املعيتومععات املتا ععة لدي ع نععال أت ععري تيتععا شععب ات التواق ع االجت ععاتيو ويع ع تيتععا حتععديثرا
نش دورد.
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 -155وي ييتع ع املز ععتولية ت ععن مر ععام اآللي ععة الووائي ععة الويني ععة املنص ععول تيتير ععا يف الذوتوك ععوه
اال تيارد املضاا إن إلاتألاوية مناهضعة التععذيب وغعريه معن ضعرو املعاميتعة يو العقونعة القاسعية
يو الالإنزععانية يو املرين عةإل إن م تععب مألععول قععو اإلنزععان (دي عوان يم ع املظععامل) يف وروريععة
يجرنيعانو مبوجب األمر الر سي املتر  13كانون الثاين/يناير .2009
وشع يت مبوجععب القععانون الدسععتورد روريععة يجرنيعععان املععتر  24زيران/يونيع 2011و
ُ -156
إلنشأن إد اه تعديالت تيتا القانون الدستورد املتعيت مب تعب مألعول قعو اإلنزعان (ديعوان
يم املظامل) يف ورورية يجرنيعانإلو إري ووائي ويين اتنمج لديوان يم املظامل.
 -157ويتععيح القععانون الدسععتورد ليتألري ع الووععائي الععويين إم انيععة انرة يمععاكن ا تعععا األشععخال
الذين رمونو يو ود رمونو من ريترمو والتحدث تيتا انألراد ممج األشخال ادتعزين إيراو
وإحععص الواثئع الععحت تتكععد يسععس اال تعععا و إضععاإة إن الواثئع املتعيتقععة مبعاميتععة النععزالء وظععروا
ا تعععا هم .ويد يت ع ت،ي عريات مالئ ععة تيتععا القواتععد التنظي يععة إلنشععأن ض ع ان قععو و عرانت
األش ععخال امل ععودت يف مراإع ع اال تع ععا إلو مب ععا يف جل ععك و ععانون تنألي ععذ العق ععوةت يف وروري ععة
يجرنيع ععانو وك ععذلك اليتع عوائح الدا يتي ععة لتيت ععك املراإع ع وليت تسز ععات العقاني ععة .وإن جان ععب يمع ع
املظععاملو يزععتقيمج يتضععاء هععذا الألريع انرة األمععاكن الععحت تعععز إيرععا يشععخال دون ين تتععا هلععم
إم انية م،ادر ا وإ إراد مو يف يد وو ودون توائ يو إ قار مزب .
 -158وتع ع ننعععا منععذ يكثععر مععن  10يتعوام نععة تامععة م ونععة مععن ششععق وممثيتع ةر يععن
ملتسز ععات اجملت ععمج امل ععدين العاميت ععة يف جم ععاه ق ععو اإلنز ععان .وو ععد يج ععر يتض ععاء ه ععذه اليتعن ععة
وران ععة  650انرة رق ععد ليت راإع ع ال ععحت يقض ععي إير ععا الن ععزالء إع عرتات تق ععوة مو ووإ ععرت املز ععاتدة
القانونية لزهاء يلأل من املقدم ليت حاك ة.
 -159وينشئ يف تام  2013نة نظرية يشارني إيرا يتضاء من تيتك اليتعنة العامعة .وتعقعد
اليتعنة النظعرية اجت اتعات يف املراإع اإلقعال ية مبشعاركة يهع ويوعار اد عوم و ونع ومبشعاركة
نعععيف الضععحاان ييض عاً .وتقععدم الععدتوة لوسععائ اإلتععالم ا اهرييععة حلضععور تيتععك االجت اتععات.
ونيتغ جم وحل تدد اد وم الذين ودم تيتك اليتعنعة إن ادعاكم عاله الألعرتة املاضعية توقعيات
نشع ععأن إسع ععقاط تقع ععوة م يو إ ع ععالترم لقضع ععاء تقع ععوة م يف مراإ ع ع يو ع ع تشع ععدداً  7 200إع ععرد.
ويقدرت اداكم ورارات إ انية نشأن  93يف املائة تقريباً من احلاالت الشبيرة الحت نظرت إيرا.
 -160ويزر اتت عاد وعانون إلنشعأن املشعاركة العامعةإل مواقعيتة التوسعمج يف التععاون معمج متسزعات
اجملت ععمج املععدين .وشععرد تععام  2014إد ععاه تعععديالت مبوجععب جلععك القععانون تيتععا اليت عوائح الععحت
تنظم ت اليتعنة العامةو ي تزرت مواقيتة توسيمج دائرة قال يات تيتك اهليئعةو ومشع جلعك يديعد
إرتة واليترا (من سنة إن سنت ) وإات ة الألرقعة هلعا لتزعرم ننشعاطو ةالشعرتاني معمج نظعام املراإع
اإلقال يةو يف األنشقة الحت تنألذ يف جماالت ي ر من سا ة العدالة.
 -161وألغعرال إث عراء نتععائه التعععاون املتبععاده وتعزيععز يهداإ ع و يد ِ ع يف ت ععوين إلجميتععس اخل عذاء

املزتقيت إل التانمج مل تب املألولو ممثيتون تن املنظ ات غري احل ومية و ذاء مزعتقيتون .وتشع
يهع ععداا جلع ععك اجمليتع ععس حتيتي ع ع الع ععة اجملع ععاالت الرئيزع ععية حلقع ععو اإلنزع ععانو وإتع ععداد مقرت ع ععات
نش ععأن حتزع ع التشع عريعات جات الص ععيتةو ونش ععأن االتألاوي ععات الدولي ععة والقع عوان اديتي ععةو وتنألي ععذ
ينشقة مشرتكة.
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 -162وينشععل إلإريع تامع معععين ةألت ععاه التعاريععة و قععو اإلنزععانإلو تضععم تضععويت ممثيتع
تن متسزات الدولة املختصة واملنظ ات غري احل ومية املعنية .وتش املزارات الرئيزية لع
جلععك الألريع العامع إ ععاد تععدانري ت يتيععة مععن يجع تنأليععذ إلمبععادع األمععم املتحععدة التوجيريععة نشععأن
األت اه التعارية و قو اإلنزانإل وغريها من الص وني الدولية األ ر يف جلك النقا .
 -163ويسز يكادلية شعتون الععدهو يف إيعار و ارة الععدهو مبوجعب املرسعوم الر سعي املعتر 17
/يغزععقس  2006إلنشععأن تقعوير الزعيتقة القضععائيةإل .وهععي تبععارة تععن متسزععة تيت يععة ومنراجيععة
معنية ةلتقور املرين ملن يتون متهالت تعيتعيم ت ي
عاه يف القعانونو معن يجع تعييعنرم يف الوظعائف
املناسبة وإ جماالت مصصعرمو ونرإعمج ال ألعاءة املرنيعة ليتععاميت يف املراإع العدليعة والنيانعة العامعة
وغريهم من يقحا املرن القانونيةو تعالوة تيتعا اسعتيألاء ا تياجعات اجملت عمج معن الععاميت املرعرة
يف جماه الشتون القانونية.
 -164وتش ععارني املتسز ععات امل ععذكورة يدشه يف أتهيع ع املرش ععح ملناق ععب القض ععاة ويف ت ععدريب
القضععاة جب روريععة يجرنيعععانو وهععي :يكادليععة شععتون العععده واجمليتععس القضععائي  -القععانوين و نععة
ا تيار القضاة .وتعتذ يكادلية شتون العدهو التانعة لعو ارة الععدهو املتسزعة التعيتي يعة الرائعدة يف
جماه تدريب يقحا املرن القانونيةو وهعي ييتعك واليعة جات نقعا يوسعمج يف هعذا اجملعاهو وتععد
من العناقر امل ونة ليتري التنظي ي لو ارة العده تيتا مزتو اإلدارة العيتيا.
ومة يجرنيعان واليتعنة الدوليعة ليتصعيتيب األمحعر يف تعام 2000و
 -165ويسألر توويمج اتألا ن
تن توسيمج إرل انرة ممثيتي اليتعنة لنزالء مراإ سيتب احلرية.

واو -عمل إع اد التقا

على املستوى الوطين

 -166رد إتداد تقارير ورورية يجرنيعان تن املعاهدات الدولية حلقو اإلنزان الحت ت ون
يجرنيعان يرإاً إيراو تيتا هدد املراسيم الر سية وورارات جميتس الو راء.
 -167و ردو نناء تيتا املراسيم الر سيةو تشع ي يإروعة تاميتعة م ونعة معن ممثيتع تعن ا رعات
احل وميععة املختصععةو مععن يج ع إتععداد تيتععك التقععارير .ويعُعدتا إن املشععاركة يف الع ع تيتععا إتععداد
التقارير ييضاً ممثيتون تن املنظ ات غري احل ومية و ذاء مزتقيتون.
 -168وتببععر ينبععاء ت يتيععة إتععداد التقععارير وتقععدلرا مععن وب ع الوإععود احل وميععة إن هيئععات معاهععدات
قو اإلنزان التانعة لامم املتحدة تذ وسائ اإلتالم ا اهريية.

زاي -معلومات أخ ى ذات صل حبقوق اإلنسان
 -169ععرد امععاج تععدانري ملواقععيتة حتععدير التشعريعات الوينيععة يف جمععاه اهلعععرة .وتزععتند وعوان
اهلعرة يف ورورية يجرنيعان إن مبادع ا رتام قو و رانت اإلنزان واملواين و وإن الشرتية
واملزاواة يمام القانون ويف اداكمو وكألالة اتزا ووان اهلععرة يف وروريعة يجرنيععان معمج املععايري
القانونية الدولية املعرتا هبا تاملياًو وتقبي يساليب مبت رة لض ان الشألاإية.
 -170ومععتص الععدائرة احل وميععة ليترعععرة يف وروريععة يجرنيعععانو املنشععأة ت عالً مبرسععوم رئععيس
ورورية يجرنيعان املتر  19جار/مارس 2007و نتنأليذ سياسة الدولة يف جماه اهلعرةو وتقوير
ينظ ععة اإلدارة والروانععة وتووعععات ت يتيععات اهلعععرةو جبانععب تنزععي ينشععقة اهليئععات احل وميععة جات
الصيتة يف هذا اجملاه.
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 -171وحتدد مدونة ينظ ة اهلعرة سياسة الدولة يف هذا اجملاهو وتنظم ت يتيات اهلعرةو إضعاإة
إن حتديد الوضمج القانوين لاجانب وتدلي ا نزية يف ورورية يجرنيعان.
 -172ويقععبح توظيععف مبععدي إلالناإععذة املألععردةإل يف جمععاه إدارة اهلعععرةو وإق عاً ليت رسععوم الر سععي
املععتر  4جار/مععارس 2009و يداة رئيزععية لتقععوير نظععام إدارة اهلعععرة وإقعاً ليت ارسععات الدوليععةو
ويزر ت يتيات تنظيم اهلعرة يف البيتدو ةالستناد إن ليات يكثر مرونة وإعاليةو وحتز وتبزي
لية إدارة اهلعرةو تالوة تيتا ض ان الألعالية والشألاإية يف هذا اجملاه.
 -173وينظ ععر يف الت اس ععات األش ععخال الع عراغب يف احلص ععوه تيت ععا وض ععمج الالج ععل يف ض ععوء
ي ام وانون ورورية يجرنيعان املتر  21يانر/معايو  1999إلنشعأن وضعمج الالجئع واملشعردين
دود البيتد)إل ووإقاً لنظام إلإجراءات النظعر يف ييتبعات اليتععوءإلو العذد
دا
دا يتياًو (النا
اتت د مبوجب املرسوم الر سي املتر  13تشرين الثاين/نوإ ذ .2000
 -174وندي يف  1جار/مارس  2016نألعاج مدونعة وروريعة يجرنيععان ا ديعدة نشعأن االألعات
القوان اإلدارية.
ومععة يجرنيعععان تنأليععذ جم وتععة مععن التععدانري املتعععددة ا وانععب هبععدا حتزع
 -175وتواقع
احلالععة االجت اتيععة واالوتصععادية لالجئ ع واملشععردين دا يتي عاً وتيزععري إدمععاجرم نش ع متو ع يف
اجملت مجو ذة يف اتتبارها مزألة إت اه قرم يف العودة اآلمنة إن مواينرم األقيتية يف املزتقب .
 -176واتت د مبوجب يمر ر سعي نعرشمه عومي يتعيتع نتحزع الظعروا املعيشعية لالجئع
واملشردين دا يتياً وتوسيمج إرل ت الترم .وجر يف إيار هعذا العذشمه ننعاء مزعتوينات جديعدة
لالجئ ع واملشععردين دا يتي عاً وتزويععدها ةلبنيععة التحتيععة االجت اتيععة املالئ ععةو مععمج مصععيص االتت ععادات
الال مة لتوإري احل اية االجت اتية وإرل الع الة هلذه الألئة من األشعخال .ويدت األنشعقة العحت
تنألععذها ومععة يجرنيعععان يف جلععك الصععدد إن ااألععال معععده الألقععر يف يوسععاط هععذه الألئععة مععن
األشخال من  75إن  12يف املائة.
 -177ويُعألععا األشععخال املشععردون دا يتي عاً مععن رسععوم ععدمات املراإ ع اجملت عيععة وغريهععا مععن
اخلععدمات املدإوتععة األجععر .ويف الووع نألزع و يُعألععا األشععخال املشععردون دا يتيعاً الععذين يتيتقععون
تعيتي رم يف متسزات التعيتعيم الععايل والثعانود احل وميعة العحت تقعدم عدما ا مقانع رسعوم معينعةو
من دإمج تيتك الرسوم الدراسية.
 -178وحت ععم و عوان يجرنيعععان الزععارية ت يتيععات ممارسععة احل ع يف ريععة صععوه ا يععمج تيتععا
املعيتومععات دون توائع وتيتععا وععدم املزععاواةو وكألالععة األسععس القانونيععة الال مععة إلتععدادها و ألظرععا
واستخراجرا وتو يعرعاو وكعذلك يسعس إنشعاء واسعتخدام نظعم وتقنيعات املعيتومعات ووسعائ دت رعاو
تيتععا يسععاس مبععادع اجملت ععمج احلععر والدولععة الدلقراييععة الشععرتيةو إضععاإة إن تنظععيم العالوععات الععحت
تنشأ إي ا يتعيت حب اية املعيتومات وحتديد قو األيراا الألاتيتة املشاركة يف ت يتيات معا ترا.
 -179وال تتض ع ن و عوان يجرنيعععان الزععارية ييععة معععايري ملنععمج يو تقييععد الوقععوه إن اإلنرتن ع
وشب ات االتصاالت الزيت ية والالسيت ية يو الد وه إن املواومج الشب ية.
 -180وتنص املعادة  3-6معن القعانون املعدين روريعة يجرنيععان تيتعا ينع عو تقييعد احلقعو
املدنيععة إقع مبوجععب القععانون ويف الععة الضععرورة مععن يجع محايععة الزععالمة العامععة يو النظععام العععام
يو الصحة العامة يو دا اجملت مجو ومحاية قو و رانت األشخال اآل رين وشرإرم ومسعترم.
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اثلثا -معلومات ع ع م التم واملساوا ووسائ توفري احلما القانون الفعال
 -181ي أل ع دسععتور وروريععة يجرنيعععان املبععادع األساسععية لتنأليععذ الزياسععة الوينيععة املتبعععة يف
البيتدو ول ألالة املزاواة ال اميتة ن ويمج موايين البيتد ن،يف النظر تن انت اءا م االثنيعة والدينيعة
والعروية .ويضاا إن جلك ين نظراً مل يزات البيتد التارجلية واالوتصادية والثقاإيةو تش يت النظرة
العامة لز ان تيتا يساس مبادع التزامح وا رتام ثقاإعة القوائعف العرويعة واألويتيعات القوميعة األ عر
ومعتقدا ا الدينية وتادا ا وتقاليدها.
ومة ورورية يجرنيعانو ةالستناد إن اإليار التشريعي القعائمو سياسعة تامعة
 -182وتقب
عدا إن ضع ان وجععود تالوععات تقععوم تيتععا الثقععة املتبادلععة والتألععاهم والصععداوة نع سع ان البيتععد
تيتا ا تالا جنزعيا م وووميعا م ويتعراورم .وال يزع ح نوجعود ييعة مظعاهر ليتت ييعز تيتعا يسعاس
االنت اء القومي والويين والعروي وغري جلك من يش اه الت ييز يف البيتد.
 -183وحترل ومة ورورية يجرنيعان تيتا العدوامو تنعد تقبيع ي عام االتألاويعات الدوليعة
الععحت ععدا إن القضععاء تيتععا ويععمج يش ع اه الت ييععز ومنعرععاو تيتععا االهت ععام نوج ع ععال نتعزيععز
تقاليععد التزععامح الععديين وكألالععة اسععتدامة تععيش األويتيععات القوميععة يف ظععروا التألععاهم املتبععاده والزععالم
والر اء واحلوار.
 -184وتنص املادة  25من دسعتور وروريعة يجرنيععان تيتعا ين ا يعمج متزعاوون يمعام القعانون
والقضععاء .ويتزععاو ا نزععان يف احلقععو واحل عرانت .وت أل ع الدولععة تزععاود ا يععمج يف احلقععو
واحلع عرانت نص ععرا النظ ععر ت ععن االنت ععاء العرو ععي يو االث ععينو يو ال ععدين يو اليت ،ععة يو ن ع عوحل ا ععنسو
يو األق ع يو املركععز املععادد يو الععوظيأليو يو املعتقععدو يو تضععوية األ عزا الزياسععية والنقععاةت
والرانقات العامة األ ر .
 -185و ظعر تقييععد قععو و عرانت اإلنزععان واملعواين تيتععا يسععاس العععر يو الععدين يو اليت،ععة
يو نوحل ا نس يو األق يو املعتقد يو االنت اء الزياسي يو االجت اتي.
 -186وتنص املادة  47من دستور ورورية يجرنيعان تيتا ظعر ت يتيعات التحعرييف والدتايعة
الععحت تثععري النععرات العنصعرية والوينيععة والدينيععة واالجت اتيععةو يو الععحت تزععتند إن ييععة معععايري ي ععر
مثرية ليتشقا والعداوة.
 -187وتععنص املععادة  69مععن دسععتور وروريععة يجرنيعععان تيتععا ينع ععو لاجانععب واألشععخال
تععدلي ا نزععية املقي ع يف يجرنيعععان ين يت تععوا جب يععمج احلقععو ك ععا ععب تيتععيرم الوإععاء جب يععمج
االلتزامات تيتا ودم املزاواة ممج املواين األجرنيعاني و معا مل يعنص تيتعا عالا جلعك القعانون
يو املعاهدات الدولية الحت ت ون ورورية يجرنيعان يرإاً إيرا.
 -188و ععو تقييععد قععو و عرانت األجانععب واألشععخال تععدلي ا نزععية املقي ع نصععألة دائ ععة
يو متوتة يف إويتيم ورورية يجرنيعان إق وإقاً ليت عايري القانونية الدولية وأل ام ووان يجرنيعان.

 -189وتععنص املععادة  70مععن دسععتور وروريععة يجرنيعععان تيتععا يهنععا تزععتقيمج مععنح ع اليتعععوء
لاجانب وتدلي ا نزية وإقاً ليت عايري القانونية الدولية املعرتا هبا يف البيتد.
 -190ويتض ن وانون ورورية يجرنيعان إلنشأن إد اه تعديالت تيتعا وعانون األ عزا الزياسعيةإل
املععتر  20نيزععان/ينري 2012و ي ام عاً ت أل ع ظععر تقييععد العض عوية يف األ عزا الزياسععية تيتععا
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يسععس مرنيععة وترويععة وسياسععية واثنيععة ودينيععةو ومنععمج أتسععيس األ عزا الزياسععية الععحت ععدا إن ويتععب
النظععام الدسععتورد ةلقععوة وت،يععري القبيعععة العيت انيععة روريععة يجرنيعععانو وانترععاني سععالمترا اإلويتي يععةو
والدتاية ليتحر والعنف والقزوةو والتحرييف تيتا ال راهية العروية والقومية والدينية.
 -191وتنص املعادة  6-1-2معن وعانون إلالبيعاشت الشخصعيةإل املعتر  11يانر/معايو 2010و
تيتا ين املعيتومات املتعيتقة ةألق العروي يو ا نزيةو وةحلياة األسرية والعقيعدة الدينيعة والقناتعات
الشخصيةو يو الصحةو يو األ ام القضائية تيتا األشعخال القبيعيع و تنت عي إن إئعة اقعة
من البياشت الشخصية.
 -192وتنص املادة  2-6من وانون إلالثقاإةإل املعتر  21كعانون األوه/ديزع ذ 2012و تيتعا
ين ت ألع ع الدول ععة ممارس ععة وي ععمج األش ععخال حلق ععوورم و ع عران م يف جم ععاه الثقاإ ععةو ن ،ععيف النظ ععر
تععن ن عوحل ا ععنس يو العععر يو اليت،ععة يو الععدين يو االنت ععاء الزياسععي يو ا نزععية يو املركععز االجت ععاتي
يو األق ع االجت ععاتي يو الصععحة يو االنض عواء يف تضععوية الرانقععات العامععةو وتُ ِ
يتح ع املععادة 43
تنظيم املناسعبات الثقاإيعة معن يجع العدتوة إن الرتغيعب يف إاثرة احلعرو والتحعرييف تيتيرعا وتيتعا
اكتزععا م عزاان اجت اتيععة وترويععة وووميععة ودينيععة ويبقيععة وجنزععانيةو تععالوة تيتععا تقييععد قععو
األشععخال واحل عرانت األساس ععية لإلنزععان وامل عواين يف جمععاه الثقاإ ععةو ن،ععيف النظ ععر تععن الع ععر
يو األقع االثععين يو الععدين يو اليت،ععة يو األقع االجت ععاتي يو املركععز الععوظيأليو يو املعتقععدو يو تضعوية
الرانقات العامةو نألئة األنشقة غري املز و هبا يف جماه الثقاإة.
 -193ويض ععيأل إن امل ععادة  1م ععن و ععانون وروري ععة يجرنيع ععان إلنش ععأن ري ععة ال ععدينإلو املعدل ععة
مبوجععب القععانون املععتر  8يانر/مععايو 2009و نشععأن إد ععاه إضععاإات وتعععديالت تيتععا القععانون
املذكورو ي ام حتظر ممارسة ينشقة الدتوة إن اتباحل معتقد ديين مع يو ا ياة دينية عدد
تن يري العنف يو الترديد ةستخدام و يو من يج إاثرة ال ُألروعة والععداوة تيتعا يسعاس تنصعرد
يو اثععين يو ديععين؛ وتععالوة تيتععا جلععكو تععنص املععادة  1-12تيتععا ين الدتايععة ليت عتقععدات الدينيععة
ويااط احلياة الدينية تن يري العنعف يو الترديعدات ةسعتخدام و معن يجع إاثرة ال ُألروعة والععداوة
تيتععا يسععاس تنصععرد يو وععومي يو ديععين يو اجت ععاتي؛ والقزععر تيتععا التعبععري تععن (الععرتويه إن)
معتقد ديينو يو تيتا تنظيم مناسبات دينية يو املشاركة إيرعاو يو نشعر معتقعدات (مألعاهيم) دينيعة
حت ع مععن كرامععة اإلنزععان يو تتعععارل مععمج مبععادع املعاميتععة اإلنزععانيةو يو ممارسععة ينشععقة تقععرا
ديينو تعد من األسبا الحت يز املنظ ات الدينية يف اداكم.
 -194ويتعع تيتععا الدولععة وإقعاً أل ععام املعادة  2-5مععن وععانون إلالتعيتععيمإل املععتر  19زيعران/
يونيع ع 2009و ين ت ألع ع تع عواإر إ ععرل التعيت ععيم ي ععمج املع عواين ن ،ععيف النظ ععر ت ععن نع عوحل ا ععنس
يو العر يو اليت،ة يو العدين يو القناتعة الزياسعية يو األقع االثعين يو املركعز االجت عاتي يو املولعد
يو احلالة الصحيةو وين ينمج الت ييز.
 -195وحتظر املادة  2-23من وانون إلض ان قو و رانت األشخال ادتععزين يف مراإع
االتتقععاهإل املععتر  22يانر/مععايو 2012و تيتععا األشععخال ادتع عزين يععا ة يو م عزين يو تو يععمج
املنشورات الحت تروو ليتحر والعنف والتقرا واإلرها والقزوةو وإاثرة نعرات الشقا والعداء
العنصععرد والقععومي والععديين واالجت ععاتيو وامل عواد اإلة يععةو وال ععو ألولئععك األشععخال ييض عاً
االشرتاني يف جلك النوحل من املنشورات.
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 -196ويععنص القععانون املععتر  28نيزععان/ينري  2015إلنشععأن إد ععاه تعععديالت تيتععا وععانون
وروريععة يجرنيعععان إلنشععأن الرتنيععة البدنيععة والرانضععةإلو يف مععا يتعيت ع مبنععمج العنععف وض ع ان سععالمة
ا رععور واحلألععار تيتععا النظععام العععام يثنععاء املناسععبات واملناإزععات الرانضععية ال بععريةو تيتععا ظععر
الدتايععة ليتعنععف يو الت ييععز يو احلععر تيتععا يسععاس تروععي يو إثععين يو ديععينو تععن يري ع اسععتخدام
امليتصععقات وغريهععا مععن الوسععائ يف سععا ة املرإع الرانضععيو ويف األمععاكن املخصصععة ليت شععاهدين
يثناء املناسبات الرانضية ال برية.
 -197وت ععنص امل ععادة  11م ععن و ععانون اإلج ع عراءات ا نائي ععة يف وروري ععة يجرنيع ععان تيت ععا تنألي ععذ
اإلجراءات ا نائية تيتا يساس تزاود ا يمج يمام القانون ويف اداكم.
 -198و ظععر تيت ععا اهليئععات ال ععحت تنأل ععذ اإلج عراءات ا نائي ععة م ععنح يد يععرا م ععن املش ععارك يف
دتععو جنائي ععة يي ععة مي ععزة تيتععا يس ععاس ا نز ععية يو احلال ععة االجت اتيععة يو ن عوحل ا ععنس يو األق ع
العرو ع ععي يو االث ع ععينو يو االنت ع ععاء الزياس ع ععي يو ال ع ععديينو يو اليت ،ع ععة يو األق ع ع يو الث ع ععروة يو املرك ع ععز
الوظيأليو يو املعتقد يو م ان اإلوامةو يو املوومجو يو يية يسس ي ر ال تزتند إن القانون.
 -199وت ععنص امل ععادة  6-1-61م ععن الق ععانون ا ن ععائي روري ععة يجرنيع ععان تيت ععا ين ارت ععا
جرلة نداإمج ال راهية يو التعصب ألسبا تتعيتع ة نزعية يو الععر يو العدين يُععد معن الظعروا
املشددة ليتعقونة.
 -200وتعنص املعادة  109مععن القعانون ا نععائي تيتعا ويعام املزععتولية ا نائيعة يف الععة ترقعد ييععة
واتة يو منظ عة لعدواإمج سياسعية يو ترويعة يو ووميعة يو إثنيعة يو ثقاإيعة يو دينيعةو يو تيتعا يسعاس
ن عوحل ا ععنس يو غ ععري جل ععك م ععن ال ععدواإمج ادظ ععورة يف الق ععانون ال ععدويلو يد ارت ععا إع ع يشع ع
انتراك عاً قععار اً ليتحقععو األساسععية لر عرين نزععبب انت ععائرم إن واتععة يو منظ ععة نعينرععاو إجا
اورتن جلك الألع جبرلة ي ر ضد األمن العام.
 -201وتنشأ مبوجب املادة  154من القانون ا نائي رورية يجرنيعان مزعتولية وانونيعة تعن
انترععاني مبععدي تزععاود األشععخال يف احلقععو ألسععبا تتعيت ع ةلعععر يو األق ع االثععين يو ال عريد
الععديين يو اليت،ععة يو ن عوحل ا ععنس يو املنشععأ يو الثععروة يو املنصععب يو املعتقععد يو تضععوية األ عزا
الزياس ععية والنق ععاةت وا عي ععات العام ععة األ ععر و تيت ععا حن ععو يض ععر ةحلق ععو واملص ععاا املش ععروتة
لاشخال املعني .
 -202وتنشعأ مبوجععب القععانون ا نععائي روريععة يجرنيعععان ييضعاً مزععتولية وانونيععة تععن ارت ععا
جرائم من وبي الت ييز العنصرد (الألص العنصعرد) (املعادة )111و واإلةدة ا اتيعة (املعادة )103و
والتحعرييف تيتععا اإلةدة ا اتيععة (املععادة )104و والقضععاء تيتععا الزع ان (املععادة )105و واالسععرتوا
(املادة  )106وإنعاد الز ان يو عريهم وزرانً (املادة )107و والرتقد (املادة  )109والقضاء
تيتا األشخال تن يري العنف (املادة .)110
 -203وتزععاود ادععاكم يف املعاميتععة ن ع ويععمج األي عراا يف الععدتاو ن،ععيف النظععر تععن يقععوهلم
العروي ععة واإلثني ععة و رائر ععم الديني ععة ول ،ععترم ونع عوحل جنز ععرم ونش ععأ م وث ععرو م ومرك ععزهم االجت ععاتي
ووناتععا م الشخصععية وتضععويترم يف األ عزا الزياسععية والنقععاةت املرنيععة وغريهععا مععن املنظ ععات
العامةو ون،يف النظر ييضاً تن م ان وجود الشخصية االتتبارية وتبعيترا اإلداريعة ونعوحل ميت يترعا
وغري جلك من االتتبارات غري املنصول تنرا يف القانون.
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 -204وتععنص املععادة  16مععن وععانون الع ع يف وروريععة يجرنيعععان تيتععا تععدم الزع ا رد نعوحل
معن الت ييعز يف تالوعات الع ع نع املععوظأل نزعبب ا نزعية يو نعوحل ا عنس يو الععر يو املعتقععد
يو األق العروي يو اليت،ة يو م ان اإلوامة يو الثروة يو األق االجت اتي  -القعائألي يو الزعن
يو احلالععة االجت اتيععةو يو املعتقععد يو ال عريد الزياسععي يو تضععوية النقععاةت يو ا عيععات العامععة
األ ر و يو املركز الوظيأليو يو يية توام ي عر ال تالوعة هلعا ةلصعألة املرنيعة يو مرعارات الع ع
يو نتععائه ت ع املوظععفو وحتديععد امل عزاان والألوائععدو تععالوة تيتععا تقييععد احلقععو و تيتععا يسععاس هععذه
العوام نش مباشر يو غري مباشر.
 -205ويع عنظم و ععانون وروري ععة يجرنيع ععان إلنش ععأن املز ععاواة ن ع ع ا نز ع ع إل امل ععتر  10تش ع عرين
األوه/يكتععونر 2006و مزععائ القضععاء تيتععا تععدم ت ععاإت ا نزع ودراسععات اخلعذاء ا نزععانيةو
و ععدد اال اهععات الرئيزععية لزياسععة الدولععة املتعيتقععة ةملزععاواة نع ا نزع و وكألالععة تزععاوير ا يف
إرل احلصوه تيتا التعيتيم ويف ممارسة األت اه التعارية واملزاواة يف األجر و رية ا تيار الع ع
وما إن جلك.
 -206وإضاإة إن ما سيتف جكرهو يدرج األ ام املتعيتقة حبظر الت ييز العنصرد يف اليتعوائح
واألنظ ة املألردة الحت حت م ت القضاة وموظألي الدولةو مبا يف جلك مدوشت وواتد الزيتوني.
 -207وتيتي ع و وت عالً ر ععام املععادة  8مععن إلمدونععة وواتععد الزععيتوني األ الوععي ليتقضععاةإلو الععحت
اتت ععدها جميت ععس القض ععاء يف  22زيران/يونيع ع 2007و ععب تيت ععا القاض ععي ين يعامع ع وي ععمج
األش ععخال املش ععارك يف ال ععدتو (ييع عراا القض ععيةو مب ععن إ ععيرم هيئ ععة ال ععدإاحل وم ععوظألي الدول ععة
والشرود وغريهم من األيراا األ ر ) تيتا ودم املزاواة .و ب يال لنح القاضعي يإضعيتية ألد
من األيراا يف الدتو  .و ب يال يعر القاضي تن يد ريد جد يعانمج تنصعرد يو جنزعاين
يو ديين يو يتعيت ة نزيةو وين لنمج يد يييز.
 -208ونظععراً ليتتن عوحل الععديين يف اجملت ععمجو تزععتند سياسععة وروريععة يجرنيعععان يف جمععاه األدانن إن
ريعة الأل عر والتعبعري و ريععة الضع ري واحلعوار نع األدانن والتزععامح والتألعاهم املتبعاده .ويف الووع
نألز ع و تز ععتند سياس ععة الدول ععة يف جم ععاه ال ععدين إن مب ععادع ومع ععايري الق ععانون ال ععدويل واملعاه ععدات
الدوليععة الععحت ت ععون وروريععة يجرنيعععان يرإ عاً إيرععاو وإن ي ععام دسععتور البيتععد والقواتععد واألنظ ععة
األ ر جات الصيتة.
 -209ويس ععس يف  15يانر/م ععايو 2014و مبوج ععب يم ععر م ععن رئ ععيس وروري ععة يجرنيع ععان إلمرك ععز
ةكو العدويل ليتتعدديعة الثقاإيعةإل .ويعنص النظعام األساسعي ليت ركعز تيتعا ينع شخصعية وانونيعة جات
يبيعععة غععري رحبيععةو وينع يععوإر احل ايععة مل ارسععات التزععامح والتنعوحل الثقععايف والععديين واليت،ععودو وإق عاً
ملألروم األمة األجرنيعانيةو ولنح يجرنيعان ييضاً شررة دولية نصألترا مركزاً ليتتعدديعة الثقاإيعة يتبِعمج
ويعز الن وجو الزائد ليتتعددية الثقاإية.
 -210وانعقع ععد يف ةكع ععوو يف الألع ععرتة  27-25نيزع ععان/ينري 2016و منتع ععد األمع ععم املتحع ععدة
الععاملي الزععانمج لتحععالف احلضععارات .وشعردت مدينععة ةكععوو يف الألععرتة  6-4يانر/مععايو 2017و
انعقاد املنتد الععاملي الرانعمج ليتحعوار نع الثقاإعات نشعأن موضعوحل إلتعزيعز احلعوار نع الثقاإعات -
إرل جديدة ل ألالة يمن البشرية والزالم والتن ية املزتدامةإل.
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 -211وألغ ع عرال يداء املرك ععز لواجبات ع ع وممارس ععة قوو ع ع و إر ععو يتع ععاون م ععمج اهليئ ععات احل ومي ععة
وهيئ ععات اإلدارة الذاتي ععة اديتي ععةو وم ععمج وس ععائ اإلت ععالم ا اهريي ععة واملنظ ععات اديتي ععة واألجنبي ععةو
ومنظ ات اجملت مج املدينو واملنظ ات الدولية.
 -212ونألض ع جم وتععة التععدانري القانونيععة والتنظي يععة وغريهععا مععن التععدانري األ ععر الععحت نألععذ ا
الدولة تيتا مد الزنوات التزمج املاضية ()2017-2009و ن،يعة مواقعيتة اإلقعال ات الراميعة
إن إ ععاد نظععام سعععون ييتععيب متقيتبععات املعععايري الدوليععة نشععأن ا عرتام احلقععو واحلعرانت واملصععاا
املشروتة لاشخال اخلاضع ليتتحقي واملدان و يم ن حتقي ت،يريات مادية ونوتية ميت وسة.
 -213واتت ععد يف  22يانر/م ععايو  2012و ععانون وروري ععة يجرنيع ععان ا دي ععد إلنش ععأن ض ع ع ان
قو و رانت األشخال ادتعزين يف احلبسإلو الذد ت،ري مبوجب نش كبري الوضمج القانوين
ليتنزالء وادتعزين ويد التحقي و وحتزن يبيعة النظام اإلنزانية.
 -214و در اإلشارة نوج ال إن ين رئعيس يجرنيععان وعد ووعمجو يف  10شعباط/إذاير 2017و
مرسععوماً إلنشععأن حتزع الع ع يف جمععاه الزعععونو وإضععألاء الزع ة اإلنزععانية تيتععا سياسععة العقععوةتو
والتوسمج يف استخدام يش اه تقوةت وإجراءات وزرية ندييتة وغري مرتبقة ةلععزه تعن اجملت عمجإل.
ويت ثع ال،ععرل مععن هععذا املرسععوم يف حتعدير الععنره املتبععمج ععاه الزياسععة ا نائيععة والقععانون ا نععائي
ومز ععائ ضع ع ان ق ععو اد ععوم و إض ععاإة إن حتزع ع يداء نظ ععام الز عععونو واالس ععتألادة م ععن
اخلذات العاملية احلديثة املتا ة يف هذا اجملاه.
 -215وتش التدانري األشد يمهية الحت رد تنأليذها نصدد حتز نظام الض ان االجت اتي
وتعزي ععز رإ ععاه األس ععر جات ال ععد امل ععنخأليف يف وروري ععة يجرنيع ععان إد ععاه لي ععة ليت ز ععاتدات
االجت اتية الحت تقدمرا الدولة إن مزتأليدين نعينرم.
 -216إقد تقرر يف إيار نرشمه ليتحد من إقر ومة يجرنيعانو ةتتبار جلك من األهعداا
االس عرتاتيعية الرئيزععية الزععتة لتععوإري محاي عة اجت اتيععة يكثععر إعاليععة ليتألئععات الضعععيألةو إنشععاء نظععام
لتقد مزاتدة اجت اتية موجرة إن ييراا مزتأليدة ددة.
 -217وألغرال ض ان توسيمج إرل صوه ا رور تيتا دمات سريعة ومر ة وشألاإة يف
جماه الض ان االجت اتي ةستخدام تقنيات مبت رةو ومن يج تعزيز احل اية االجت اتية لاسر
جات ال ععد امل ععنخأليفو ج ععر تووي ععمج األم ععر نش ععأن إلحتزع ع نظ ععام املز ععاتدة االجت اتي ععة جات
األهداا ادددةإل املتر  23شباط/إذاير .2015
 -218وتق ععدم الي ع عاً يف  11دار رتاي ععة ليت ز ععن وجود اال تياج ععات اخلاق ععةو حت ع ع رتاي ععة
الو ارةو دمات اجت اتية لاشخال جود اإلتاوعة وكبعار الزعن .ويع ع تيتعا نقعا البيتعد 14
مركزاً إلتادة التأهي و تع بقد إيرا جيتزات وار اجت اتية و يتقات لتعيتيم مرارات مرنية نزعيقة
ودورات لتعيتععيم األشععخال جود اإلتاوععة ممارسععة اخلععدمات الذاتيععة .وهععي تععوإر يف ك ع تععام اخلععدمات
التأهييتية والعالجية ألكثر من  8الا شخص من جود القدرات البدنية اددودة.
 -219ويعععد العنععف العععائيتي مععن يشععد القضععاان إحلا عاً يف تععامل اليععوم .ولتيزععري م اإحععة العنععف
العععائيتي يف ويععمج يشع ال والووايععة منع و اتت ععد يف تععام  2010وععانون وروريععة يجرنيعععان إلنشععأن
منععمج العنععف العععائيتيإلو الععذد ععدد ويععنظم األنشععقة الععحت تنألععذ ععاه منععمج العنععف الععذد ععدث مععن
اله إساءة املعاميتة تيتا يد األوار اليتصيق العذين يشعاركونو يو كعانوا يشعاركونو ضعحاانهم
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الز ع نو وإ ال ععة اآلاثر الز عيتبية املرتتب ععة تيتيع ع يف الن عوا ي القانوني ععة والقبي ععة واالجت اتي ععةو وت ععوإري
احل اية االجت اتيةو وتقعد املزعاتدة القانونيعة ليتضعحاانو إضعاإة إن القضعاء تيتعا الظعروا العحت
تتدد إن جلك العنف.
وش ع يت يف منععاي البيتععد املختيتألععةو حت ع رتايععة اهليئععات التنأليذيععة اديتيععةو يإروععة لرقععد
ُ -220
العنععف القععائم تيتععا ن عوحل ا ععنس والعنععف ضععد األيألععاهو تت ععون مععن ممثيت ع تععن هيئععات اإلدارة
اديتية .ويت ث ال،رل الرئيزي من يإروة الرقد املذكورة يف حتيتي وتقيعيم احلالعة الراهنعةو والتحقع
من إعالية األنشقة العحت تنألعذو وحتديعد األسعر العحت تععد معن الألئعة املعرضعة ليت خعاير ومزعاتد او
ودراسععة وحتيتيع يسععبا عوادث العنععف وخباقععة مناوشععة احلععاالت اخلقععرية منرععاو وامععاج التععدانري
الال مة يف الوو املناسب حل اية الضحاان.
 -221ومن يج القضاء تيتا العنف ضعد األيألعاه وإتعادة أتهيع معن يتعرضعون إلسعاءة املعاميتعة
مع ععنرمو يسع ععس يف /يغزع ععقس  2011إلمركع ععز إتع ععادة التأهي ع ع االجت ع ععاتي والنألزع ععي لايألع ععاه
والشبا ضحاان العنف وا رلةإلو وهو األوه معن نوتع يف يجرنيععان .ويقبع املركعز األيألعاه العذين
ت عرتاو يت ععارهم ن ع  5سععنوات و 23سععنةو مععن الععذين يقعععون ضععحاان ملختيتععف يش ع اه العنععف
وا عرائمو يو األيألععاه والشععبا املعرضع ليت خععاير .ويوجععد يف املركععز ميتعععأ متوع لضع ان سععالمة
األيألاه الذين يتعرضون لإليذاء البدين يو النألزي يو ا نزيو يو يتضررون من اإلمهاه.
 -222واتت ععد مبوجععب األمععر الر سععي املععتر  8يانر/مععايو  2012إلنظععام روانععة الدولععة تيتععا إت ععاه
قععو القأل ع إل .ومبوجععب هععذا النظععامو ووإق عاً أل ععام املععادة  7-51مععن وععانون وروريععة يجرنيعععان
لشععتون األسععرةو ُت ِرععد مبزععتولية رقععد إت ععاه قععو األيألععاه وحتقيع مصععاحلرم إن اليتعنععة احل وميععة
لشععتون األسععرة وامل عرية والقأل ع و وو ارة الشععتون الدا يتيععةو وو ارة التعيتععيمو وو ارة الصععحةو وو ارة الع ع
واحل اي ععة االجت اتي ععة ليتزع ع انو وو ارة الش ععبا وش ععتون الرانض ععةو واليتعن ععة املعني ععة نش ععتون القاقع عرين
ومحاية قوورمو واهليئات التنأليذية اديتيةو وهيئات والية األمر والوقاية.
 -223واتت ععد يف تععام 2006و مبوجععب يمععر ر سععيو إلالععذشمه احل ععومي املتعيتع نتزعيتيم األيألععاه
إن متسزات الدولة ودور الرتاية البدييتة يف ورورية يجرنيعان ليتألرتة 2015-2006إل.
 -224واستتبمج تنأليذ جلك الذشمه حتوي  28مدرسة دا يتية إن معدارس متوسعقة متخصصعة
ومدارس اثنوية ومدارس تامةو وإغعال مدرسعت دا يتيتع  .وألغعرال تنظعيم التعيتعيم املتخصعص
ت يتياً شرد العام الدراسي  2017-2016حتوي  17مدرسة اثنوية دا يتية إن مدارس تامة.
 -225وهبععدا حتز ع نظععام الرتايععة الصععحيةو جبانععب تقيععيم ععاالت اإلتاوععة وحتديععد احل ايععة
االجت اتيععة الععحت يتيتقاهععا األشععخال جوو اإلتاوععةو ينشععل يف إيععار نظععام املعيتومععات املركععزد لععو ارة
الع ع واحل ايععة االجت اتيععة نظععام إرتععي معععين نألحوقععات اخل عذاء القبيععة واالجت اتيععة وإبتععادة
أتهيع األشعخال جود اإلتاوععة .ويات إد ععاه هععذا النظعام الألرتععي إم انيععة إهنععاء اسععتخدام امل اتبععات
و دمات الزعاةو ورإمج كألاءة نق البياشتو و أليف ت يتيات االتصاه ن املزتول واملعواين
إن يدىن ععد مم ععن .وي تز ععر اس ععتخدام نظ ععام املعيتوم ععات ا دي ععد إد ععاه نظ ععام الواثئ ع اإلل رتوني ععة يف
جمععاه اخلععدمات املتعيتقععة ةإلتاوععةو إضععاإة إن اسععتخدام الوسععائ اإلل رتونيععة ملعا ععة نتععائه الدراسععات
االستقصائية جات الصيتة.
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