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 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 الدورة الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -٨

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب 
  من العهد ١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 أذربيجان

نظرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثاين ألذربيجان عن تنفيذ العهد  -١
، ٤٣ و ٤٢ و ٤١يف جلساهتا   ) E/1990/6/Add.37(الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

، ٥٦، واعتمدت يف جلستها     )E/C.12/2004/SR.41-43 (٢٠٠٤نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٧ و ١٦املعقـودة يف    
 .، املالحظات اخلتامية التالية)E/C.12/2004/SR.56 (٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦املعقودة يف 

  مقدمة�ألف 

ترحـب اللجـنة بالـتقرير الدوري الثاين الذي أعدته الدولة الطرف على حنو يتفق عموماً مع املبادئ                   -٢
مع التقدير الردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائل، وإن كانت تأسف لتأخر            وتالحظ اللجنة   . التوجيهية للجنة 
 .الدولة يف تقدميها

وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، الذي تألف من نواب وزراء وخرباء  -٣
 . يف خمتلف اجملاالت اليت يغطيها العهد
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 ١٩٩٨يونيه  /تالحـظ اللجـنة مع التقدير اعتماد الربنامج احلكومي حلماية حقوق اإلنسان يف حزيران              -٤
 .مبوجب مرسوٍم رئاسي

وترحـب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن الفريق العامل املنشأ إلعداد التقرير                -٥
تلف الوزارات واهليئات احلكومية، فضالً عن خرباء من منظماٍت الدوري الثاين إىل اللجنة واملكَّون من ممثلني عن خم

غـري حكومية، سيضطلع برصد تنفيذ العهد وفقاً لالقتراحات والتوصيات املقدمة من اللجنة يف هذه املالحظات                
 .اخلتامية

يف ذلك اعتماد وترحب اللجنة باجلهود املبذولة ملكافحة اجلرمية االقتصادية والفساد يف الدولة الطرف، مبا  -٦
، ٢٠٠٤يناير / وقانون منع الفساد يف كانون الثاين٢٠٠٦ -٢٠٠٤ مكافحة الفساد للفترة الربنامج احلكومي لتعزيز

 .فضالً عن إنشاء إدارة مكافحة الفساد ووضعها حتت إشراف املدعي العام

ئي كجزٍء من عملية    وترحـب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن إصالح اجلهاز القضا            -٧
 . إعادة النظر اجلارية يف اجلهاز احلكومي ألذربيجان

رقم (وترحب اللجنة باعتماد القانون املتعلق حبقوق الطفل وبالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية               -٨
 .١٩٩٩بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، ) ١٨٢

 قانون محاية مناذج الفن الشعيب، وأحكام ٢٠٠٣مايو /روتثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها يف أيا -٩
احلماية القانونية ألشكال التعبري الفولكلوري األذربيجاين اليت وضعتها وكالة حقوق التأليف بالتعاون مع منظمة              

 .٢٠٠٣أغسطس /واملنظمة العاملية للملكية الفكرية يف آب) اليونيسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

تدرك اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه الصعوبات اليت تعترض عادةً طريق البلدان اليت متر مبرحلٍة  -١٠
 .انتقالية

 وتالحـظ اللجنة أن وجود عدد كبري من الالجئني واملشردين داخلياً نتيجة للنـزاع القائم مع أرمينيا                  -١١
ما زال يكبل بصورة خطرية قدرة الدولة الطرف على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص               

 .عليها يف العهد

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

تالحظ اللجنة مع األسف عدم توفري معلومات عن قراراٍت حمددة صادرة عن حماكم حملية أُشري فيها إىل                  -١٢
 .العهد وأحكامه



E/C.12/1/Add.104 
Page 3 

وتعـرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقالل اجلهاز القضائي واستمرار وجود الفساد ومدى تفشيه يف                 -١٣
الدولـة الطـرف، وتؤكد من جديد على أمهية استقاللية اجلهاز القضائي للتمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيها                  

 .عالة يف حالة حدوث انتهاكاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتوافر سبل االنتصاف الف

وتالحظ اللجنة مع األسف أن البيانات اإلحصائية اليت قدمتها الدولة الطرف ال تتيح إجراء تقييٍم واضح                 -١٤
 . إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد

حلقوق واحلريات يشمل كل املواطنني     ويف حـني تالحـظ اللجنة أن الضمان الدستوري للتمتع جبميع ا            -١٥
األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية، فإهنا تعرب عن القلق إزاء استمرار التمييز على أرض الواقع ضد املواطنني                

كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء . األجانب واألقليات اإلثنية وعدميي اجلنسية يف جمال اإلسكان والتوظيف والتعليم
 .عدٍد كبري من املقيمني منذ مدٍة طويلة يف الدولة الطرف وال يزالون عدميي اجلنسيةالوضع القانوين ل

ورغـم ترحيب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك                  -١٦
قضايا املرأة، فإهنا تعرب عن القلق      إنشاؤها للجنة احلكومية املعنية بشؤون املرأة واعتمادها خطة العمل الوطنية ل          

 .بشأن استمرار أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف أذربيجان، ال سيما يف جمال التوظيف

ورغـم اعـتراف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف خلفض البطالة، مبا يف ذلك اعتمادها يف عام                   -١٧
، فإهنا قلقة بشأن    ٢٠٠٨-٢٠٠٤ملناطق أذربيجان يف الفترة      لـربنامج التنمـية االجتماعية واالقتصادية        ٢٠٠٤

 .استمرار ارتفاع البطالة يف الدولة الطرف، ال سيما بني صفوف النساء والشباب والالجئني واملشردين داخلياً

 . وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود أحكاٍم تشريعية تكفل إمكانية وصول املعوقني إىل سوق العمل -١٨

وتعـرب اللجـنة عن القلق بشأن استخدام السخرة كتدبٍري إصالحي أو كحكٍم جزائي ضد األشخاص            -١٩
 .املدانني بارتكاب اجلرائم، وفقاً ملا نص عليه قانون العقوبات وقانون العمل املعمول هبما حالياً يف الدولة الطرف

 لرفع مستوى احلد األدىن لألجور، فإهنا  ويف حني تالحظ الدولة الطرف اجلهود اليت اختذهتا الدولة الطرف -٢٠
تعـرب عـن القلق ألن احلد األدىن لألجور املطبق حالياً ما زال غري كاٍف لتوفري مستوى معيشي الئق للعاملني                    

كما تعرب اللجنة عن القلق ألن احلد األدىن لألجور ال يطبق دائماً يف الواقع، ويعزى ذلك إىل النسبة                  . وألسرهم
 .ة للسكان العاملني يف القطاع غري الرمسياملئوية الكبري

وتأسـف اللجنة لكثرة القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب مبوجب قانون العمل الساري يف الدولة                 -٢١
كما تعرب اللجنة عن القلق . الطرف، فهي تتجاوز إىل حٍد كبري تعريف منظمة العمل الدولية للخدمات األساسية

لقانون اجلنائي اليت تفرض عقوباٍت، من ضمنها السجن، عن أي إجراء مجاعي تتخذه              من ا  ٣-١٨٨إزاء املـادة    
 املتعلق بنقابات العمال ٧٩٢من القانون ) ١(٦نقابات العمال من شأنه أن يعرقل حركة النقل العام، وإزاء املادة       

 . اليت حتظر كافة األنشطة السياسية على النقابات العمالية
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زيادة حجم االستحقاقات االجتماعية من "لقلق إزاء خطط الدولة الطرف الرامية إىل وتعرب اللجنة عن ا -٢٢
 ".خالل خفض عدد املستفيدين من أجل ضمان املستوى املعيشي الالئق

وتبدي اللجنة قلقاً بالغاً حيال افتقار الدولة الطرف آلليات قانونية أو سياسية تعاجل حتديداً قضايا العنف                 -٢٣
وتأسف لعدم كفاية املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقريرها الدوري           . يما العنف ضد املرأة   املرتيل، ال س  

 .الثاين وأثناء احلوار الذي أجرته يف هذا الصدد

 للخطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر ٢٠٠٤مايو /ورغم أن اللجنة ترحب باعتماد الدولة الطرف يف أيار -٢٤
ىن مبكافحة االجتار بالبشر حتت إشراف وزارة الداخلية، فإهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار االجتار وبإنشائها إلدارة تع

. باألشخاص يف أذربيجان، وتالحظ أن الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد فضالً عن نقطة عبور لالجتار باألشخاص
ويف . اءات، عن حجم هذه املشكلةكمـا تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات موثوقة، مبا فيها إحص       

 .هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع األسف عدم وجود أي تشريع يف الدولة الطرف جيرِّم حتديداً االجتار باألشخاص

وتبدي اللجنة قلقاً شديداً إزاء التقارير الواردة بشأن التبين غري القانوين لألطفال من دور اليتامى لغرض                 -٢٥
 .االجتار بأعضائهم

ورغـم اجلهـود الـيت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئني                 -٢٦
 . واملشردين داخلياً، فإن اللجنة تبدي قلقها لعدم متتعهم بعد مبستوى معيشي الئق

ار وتعـرب اللجنة عن عميق قلقها ألنه رغم كرب حجم املبلغ الذي خصصته الدولة الطرف من االستثم                 -٢٧
واجلهود اليت بذلتها للقضاء على الفقر، واليت تشمل      )  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٤,٥(األجنيب  

، تتوقع بيانات البنك الدويل لعام      ٢٠٠٥-٢٠٠٣الربنامج احلكومي للحد من الفقر والتنمية االقتصادية يف الفترة          
 . لسكان يف املائة من ا٥٠ أن ميس الفقر ما يقرب من ٢٠٠٣

وتبدي اللجنة قلقاً إزاء استيالء الجئني ومشردين داخلياً استيالًء غري مشروع على ممتلكات تعود لألرمن  -٢٨
 كما تعرب عن قلقها بشأن عدم توفري الدولة الطرف لوحدات سكنية اجتماعية مالئمة،             . وألقليات إثنية أخرى  

قدمي الدولة الطرف ملعلومات عن حاالت الطرد القسري        كما تالحظ اللجنة مع األسف عدم ت      . ال سيما يف باكو   
 .وعن عدد املشردين يف الدولة الطرف

ويف حني ترحب اللجنة باجلهود املكثفة اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال الصحة، مبا يف ذلك التدابري اليت  -٢٩
رعاية الصحية، فإهنا ال تزال قلقة إزاء اخنفاض        يف توفري ال   اختذهتـا ملعاجلة أوجه التباين الكبرية بني األقاليم واملدن        

. نصـيب الفـرد من اإلنفاق السنوي على الصحة العامة يف السنوات األخرية رغم ارتفاع الناتج اإلمجايل احمللي                 
واللجنة قلقة بشأن كثرة حاالت سوء التغذية ووفيات األمهات واالضطرابات النامجة عن نقص احلديد واملالريا،               

وتأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطرف بيانات إحصائية موثوق .  أوساط الالجئني واملشردين داخلياًال سيما يف
 . فيها يف جمال الصحة
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وال تزال اللجنة قلقة بشأن اخنفاض مستوى الوعي لدى عامة الناس يف أذربيجان بقضايا الصحة اجلنسية               -٣٠
وتعرب اللجنة عن القلق بصفٍة خاصة إزاء       . احلمل واستخدامها واإلجنابية، ال سيما فيما خيص توافر وسائل منع         

ارتفـاع نسـبة النساء الاليت يلجأن لإلجهاض كوسيلة أساسية للحد من النسل، وإزاء ارتفاع معدالت وفيات                 
كما تبدي اللجنة أسفها لعدم وجود أي برنامج شامل للصحة اجلنسية واإلجنابية يف الدولة              . الرضـع واألمهات  

وتشـعر اللجـنة بقلق خاص حيال ازدياد حاالت اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عرب االتصال اجلنسي               . الطـرف 
 .اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية

ورغـم أن اللجنة ترحب باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بأن أطباء السجون باتوا اآلن حتت                  -٣١
ق اإلنسان ميكن عرضها فوراً على مفوضية حقوق اإلنسان، فإهنا          إشـراف وزارة العدل وبأن قضايا انتهاك حقو       

تعرب عن القلق بشأن اكتظاظ سجون أذربيجان وتردي أوضاعها، األمر الذي أدى إىل ارتفاع معدالت اإلصابة                
 .بالسل ومبشاكل صحية أخرى يف أوساط السجناء على حنٍو غري متناسب

اليت أصدرهتا اللجنة اإلحصائية احلكومية     " ٢٠٠٤م أذربيجان يف عام     أرقا"واللجنة قلقة ألنه وفقاً لنشرة         -٣٢
جلمهورية أذربيجان، فإن معدالت حتضري وختزين وبيع املواد املخدرة بطريقة غري مشروعة آخذة يف االرتفاع منذ                

 .٢٠٠٣ حالة يف عام ٢ ٠٤٩، وقد ُسجِّلت ١٩٩٥عام 

نون الوضع القانوين لألجانب ولعدميي اجلنسية، ال توفر الدولة  من قا١٩واللجنة قلقة ألنه تطبيقاً للمادة      -٣٣
كما تعرب اللجنة عن القلق ألن مستويات التعليم يف         . الطـرف تعليماً إلزامياً جمانياً لألطفال غري األذربيجانيني       

لدولة يف جمال الدولة الطرف شهدت تراجعاً خالل العقد املنصرم يعزى إىل عدٍد من العوامل، منها قلة استثمارات ا
 . التعليم

  اقتراحات وتوصيات-هاء

 احلكم الدستوري املنشئ ملفوضية     ٢٠٠١ديسمرب  /ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف كانون األول        -٣٤
حقـوق اإلنسـان يف أذربـيجان الـيت خولت صالحية تلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية                 

يف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق              و. واالجتماعـية والثقافـية   
 ). ، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (اإلنسان على أساس مبادئ باريس 

وتطلـب اللجـنة من الدولة الطرف أن ترفق نسخةً من خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان بتقريرها                  -٣٥
 . الطريقة اليت تعزز اخلطة وحتمي مبوجبها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدوري الثالث، وأن تبني

 بشأن تطبيق العهد على الصعيد احمللي،       ٩وتوجـه اللجـنة اهتمام الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم             -٣٦
 .بتطبيق العهدوتطلب منها أن ُتضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن السوابق القضائية املتعلقة 

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يراعي التدريب القانوين والقضائي مراعاةً تامة االحتجاج                -٣٧
 .باحلقوق املنصوص عليها يف العهد وأن يعزز استخدام العهد كمصدر من مصادر التشريع يف احملاكم احمللية
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اذ مجيع التدابري الالزمة لضمان استقاللية ونزاهة       وحتـث اللجنة الدولة الطرف بشدة على املضي يف اخت          -٣٨
 .اجلهاز القضائي ومكافحة الفساد

وستكون اللجنة ممتّنة لو أهنا تلقت املزيد من املعلومات عن تأثري خصخصة املشاريع احلكومية على التمتع  -٣٩
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل التقرير الدوري القادم

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة جتمعها سنوياً                  -٤٠
 .وتفصلها حسب اجلنس والعمر واإلقامة يف املدينة أو الريف، مع إيالء اهتمام خاص لفئات اجملتمع احملرومة واملهمشة

ابري الكفيلة بأن يتمتع مجيع األشخاص اخلاضعني       وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التد          -٤١
لواليتها القضائية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد دون متييز، وأن تيسر تسوية 

وعالوةً على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن . الوضع القانوين لألجانب املقيمني يف أذربيجان مىت أمكن
قدم يف تقريرها القادم معلومات تفصيلية، مبا يف ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن متتع األقليات اإلثنية واملواطنني ت

 .األجانب وعدميي اجلنسية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الرجل واملرأة يف    وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعتمد كل التدابري الفعالة اليت تكفل املساواة بني              -٤٢
 من العهد، وأن ُتضمن تقريرها الدوري القادم ٣ واملادة ٢ من املادة ٢مجيع ميادين احلياة، وفقاً ملا جاء يف الفقرة 

معلومـات عن التقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك معلومات تفصيلية عن تنفيذ خطة العمل                   
 .الوطنية لقضايا املرأة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الربامج اليت ترمي إىل خفض معدل البطالة، مع استهداف  -٤٣
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري القادم          . الفـئات األشد تضرراً على سبيل األولوية      

ك اآلثار العملية لربنامج التنمية االجتماعية      معلومات عن التقدم احملرز يف جمال إجياد فرص عمل جديدة، مبا يف ذل            
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على    . ٢٠٠٨-٢٠٠٤واالقتصـادية ملناطق أذربيجان للفترة      

 . ١٩١٩بشأن البطالة لعام ) ٢رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية 

ة وتتخذ التدابري اإلدارية الالزمة لضمان زيادة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات اهلام        -٤٤
 .إمكانية الوصول إىل سوق العمل وهتيئة مناخ عمٍل مالئم للمعوقني

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي استخدام السخرة سواء كتدبٍري إصالحي أو كحكم جزائي ضد                -٤٥
قانون العقوبات أو قانون العمل ذات الصلة، وفقاً األشخاص املدانني بارتكاب اجلرائم، وأن تعدل أو تلغي أحكام 

 . من العهد٦للمادة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على املضي يف اختاذ التدابري الالزمة لضمان حد أدىن من األجور ميكِّن العمال  -٤٦
ة الدولة الطرف كما تشجع اللجن. وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق، وإنفاذ معيار احلد األدىن لألجور هذا

 .على إنشاء نظاٍم فعال لربط احلد األدىن لألجور بتكاليف املعيشة، وتعديله بانتظام وفقاً هلا
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املالئمة لتعديل قانون العمل ولتحرير احلق يف اإلضراب                -٤٧
 من القانون اجلنائي واملادة ٣-١٨٨تعدل أو تلغي املادة  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن       . من القيود احلالية  

 املتعلق بنقابات العمال، لكفالة االحترام الواجب للحق يف املساومة اجلماعية واحلق            ٧٩٢من القانون رقم    ) ١(٦
 . من العهد٨يف االنضمام إىل النقابات العمالية، وفقاً للمادة 

كما . لتدابري اليت تضمن كفاية استحقاقات الضمان االجتماعي   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ا       -٤٨
توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن منح مجيع احملرومني واملهمشني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً،                

كما تشجع اللجنة   . مسـاعدةً اجتماعية حتدد وفقاً لدخل األسرة، وأال تقل هذه املساعدة عن مستوى الكفاف             
بشأن الضمان  ) ١٠٢رقم  (ولـة الطـرف على النظر يف التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية                الد

بشأن السياسة االجتماعية   ) ١١٧رقم  (، واتفاقية منظمة العمل الدولية      ١٩٥٢لعام  ) املعايري الدنيا (االجـتماعي   
بشأن املساواة يف املعاملة    ) ١١٨رقم  (دولية  ، واتفاقية منظمة العمل ال    ١٩٦٢لعام  ) األهداف واملعايري األساسية  (
 .١٩٦٢لعام ) الضمان االجتماعي(

 وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري القادم معلوماٍت عن حجم العنف املرتيل،                -٤٩
اجلة هذه الظاهرة، مبا ال سيما العنف ضد املرأة، وعن التدابري والسياسات التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملع

وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري التدريب ملوظفي إنفاذ         . فـيها املـرافق وسبل االنتصاف املوفرة للضحايا       
كما توصي  . القوانـني والقضـاة بشأن الطابع اخلطري واإلجرامي للعنف املرتيل، وعلى األخص العنف ضد املرأة              

 الكفيلة بتوفري مراكز لألزمات تؤمن لضحايا العنف املرتيل سكناً مؤقتاً           اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص املوارد     
 . مأموناً واملساعدة الالزمة

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعاٍت جترِّم حتديداً االجتار بالبشر وعلى ختصيص املوارد            -٥٠
عاالً، وعلى ضمان توفري ما يلزم من احلماية واملساعدة الكافية لتنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر تنفيذاً ف

 .لضحايا االجتار

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ضمان حماكمة مرتكيب أفعال التبين غري القانوين على النحو                 -٥١
 . الواجب

ص املزيد من املوارد، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن متضي يف اختاذ التدابري الفعالة، مبا فيها ختصي -٥٢
 لضـمان محايـة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية لالجئني واملشردين داخلياً، وعلى األخص              

 .ما يتصل منها بالسكن الالئق والغذاء واملياه واخلدمات واملرافق الصحية

ية والثقافية يف سياساهتا وتدابريها     وحتث اللجنة الدولة الطرف على إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماع         -٥٣
مايو /املـتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، وحتيلها يف هذا الصدد إىل البيان الذي اعتمدته اللجنة عن الفقر يف أيار                 

٢٠٠١) E/C.12/2001/10 .( كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص مبالغ أكرب من عائدات النفط للقطاع
ويف هذا  .  من العهد  ٢٣ التماس املساعدة التقنية الدولية، وفقاً ملا نصت عليه املادة           االجـتماعي، وأن تواصـل    
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الصـدد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مراعاة التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مراعاةً تامة                 
 .ليةعندما تعقد اتفاقات التعاون التقين وغريها من الترتيبات مع املنظمات الدو

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري تصحيحية لكفالة منح تعويض مناسب أو مساكن بديلة                -٥٤
لألرمن وأفراد األقليات اإلثنية األخرى اليت استوىل الجئون ومشردون داخلياً استيالًء غري مشروع على ممتلكاهتم، 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . ٧تعليقها العام رقم  وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة ول       
تـتخذ ما يلزم من التدابري لكفالة احلق يف السكن الالئق جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية، وملعاجلة                 

ويف هذا الصدد، تود    . مشـكلة نقـص الوحدات السكنية االجتماعية الالئقة بأسرع ما ميكن، ال سيما يف باكو              
كما تطلب اللجنة من    .  بشأن احلق يف السكن الالئق     ٤لجنة توجيه عناية الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          ال

الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث معلوماٍت تفصيلية عن عدد وطابع حاالت الطرد القسري وعن 
 . حجم مشكلة التشرد يف الدولة الطرف

 الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني مستوى خدماهتا الصحية من خالل             وحتث اللجنة الدولة   -٥٥
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري         . مجلـة أمـور منها ختصيص موارد كافية وإضافية        

رز يف هذا   القـادم معلوماٍت عن طريقة تنفيذ القوانني والسياسات الصحية اليت اعتمدت مؤخراً وعن التقدم احمل              
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة ُتجمع            . املضـمار 

سـنوياً وُتفصـل حسـب اجلنس والعمر واإلقامة يف املدينة أو الريف، مع إيالء اهتماٍم خاص للفئات املهمشة                   
 .واحملرومة

د دراسة عن حاالت اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عرب االتصال          وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تع        -٥٦
اإليدز يف أذربيجان، وأن تضع برناجماً شامالً عن الصحة اجلنسية واإلجنابية، /اجلنسي وبفريوس نقص املناعة البشرية

لدولة  الطرف كما حتث اللجنة ا. مبا يف ذلك تنظيم محلة مجاهريية لرفع مستوى الوعي بوسائل منع احلمل املأمونة
على أن تتخذ التدابري الالزمة خلفض معدالت وفيات األمهات والرضع، ولضمان إجراء عمليات اإلجهاض يف ظل 

بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من ) ٢٠٠٠(١٤ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم . ظروف طبية وصحية مالئمة
 بأن تتخذ تدابري عاجلة ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة          الصحة ميكن بلوغه، فإهنا توصي أيضاً الدولة الطرف       

 .اإليدز/البشرية

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري الالزمة لتحسني األوضاع الصحية واإلصحاحية يف                 -٥٧
 .  من العهد١٢ للمادة السجون وضمان احترام حق مجيع السجناء يف أذربيجان يف التمتع بصحٍة عقلية وجسمانية، وفقاً

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعالة لتقليل توافر املخدرات غري املشروعة يف أراضي              -٥٨
الدولـة الطرف من خالل مجلة أمور منها استئصال جذور توافرها، وأن تقدم معلومات عن التدابري املتخذة يف                  

 .تقريرها الدوري القادم
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ة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لضمان توفري إمكانية وصول مجيع األطفال              وتطلـب اللجـن    -٥٩
اخلاضـعني لواليتها القضائية إىل التعليم اإللزامي اجملاين بوصفه حقاً، كما هو منصوص على ذلك يف العهد، وأن               

 يف هذا الصدد على النظر يف       كما تشجع اللجنة الدولة الطرف    . تزيد إىل حٍد كبري من اإلنفاق العام على التعليم        
وستكون اللجنة ممتنة لو تلقت معلومات إضافية . تعديل القانون املتعلق بالوضع القانوين لألجانب ولعدميي اجلنسية

 .من خالل تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث

يع املعلومات  وتـرجو اللجـنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري الثالث عن تنفيذ العهد مج                -٦٠
املـتاحة عن أي تدابري تتخذها وأي تقدم حترزه، ال سيما فيما يتعلق باالقتراحات والتوصيات املقدمة من اللجنة                  

 .واملتضمنة يف هذه املالحظات اخلتامية

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 -٦١
وتشجع كذلك الدولة الطرف . وعلى األخص يف أوساط املوظفني احلكوميني وموظفي اجلهاز القضائي      اجملـتمع،   

عـلى إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل          
 .تقدمي تقريرها الدوري الثالث

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠قدم تقريرها الدوري الثالث قبل وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ت -٦٢

----- 

 

 


