Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Məclisi
A/HRC/11/20/Add.1
10 iyun 2009-cu il
Orijinal mətn İngilis dilində

İnsan Hüquqları Şurası
On birinci sessiya
Gündəliyin 6-cı bəndi

UNİVERSAL DÖVRİ İCMAL
Universal Dövri İcmal üzrə İşçi qrupun məruzəsi*
Azərbaycan
Əlavə
İcmal altında olan dövlət tərəfindən nəticə və \ yaxud tövsiyələrə dair təqdim edilmiş
münasibət, könüllü öhdəliklər və cavablar

Hazırkı sənəd Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərcümə xidmətinə göndərildikdən qabaq redaktə olunmamışdır.
Azərbaycan tərəfindən təqdim olunmuş əlavə ətraflı məlumat İHAKİ-nin İnternet səhifəsində vardır.
*

A/HRC/11/20/Add.1

2

UNİVERSAL DÖVRİ İCMAL ÜZRƏ İŞÇİ QRUPUN MƏRUZƏSİNDƏKİ
TÖVSİYƏLƏRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CAVABI
Azərbaycan Respublikasının hökuməti Universal Dövri İcmal zamanı verilmiş tövsiyələri
salamlayır. Tövsiyələrin hamısının diqqətlə öyrəndikdən sonra o, aşağıdakı şəkildə cavab
verir:
1. Azərbaycan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutuna qoşulması barədə
tövsiyəni qəbul etmir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunda təcavüzün anlayışı
nəzərdə tutulmadığından Azərbaycan Respublikası hal-hazırda ona qoşulmaq niyyətində
deyil.
O, qeyd edir ki, İşgəncələrə qarşı Konvensiyadan irəli gələn tələblər artıq qanunvericilikdə
əks etdirilərək təcrübədə tətbiq olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İşgəncələrə qarşı
Konvensiyadakı işgəncə məfhumuna aid əməllər Avropa Şurası tərəfindən öyrənilmiş
Cinayət Məcəlləsinə əsasən cinayət sayılır. Konstitusiyaya müvafiq olaraq, insan
hüquqları və azadlıqları Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun
tətbiq edilir, normativ hüquqi aktlar ilə (Konstitusiya və referendumla qəbul edilən aktlar
istisna olmaqla) dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət isə yaranarsa, beynəlxalq
müqavilələr tətbiq edilir.
2. Tövsiyəni qəbul edirik. İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının
Konstitusiyada dövlətin ali məqsədi kimi təsbit edilmişdir.

təmin

edilməsi

3. Tövsiyələri qəbul edərək qeyd edirik ki, bu məqsədlə daima tədbirlər görülür. 2009-cu il
martın 18-də insan hüquqlarının və azadlıqlarının təşviqi üçün çox vacib olan konstitusiya
islahatı keçirilmişdir. Konstitusiya islahatı dövlətin sosial diqqətinin gücləndirilməsinə,
insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyinin artırılmasına, ali dövlət
orqanlarının, habelə məhkəmə və bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə
yönəldilmişdir.
Konstitusiya müddəalarına edilmiş dəyişikliklər nəticəsində bərabərlik, mülkiyyət, şəxsi
toxunulmazlıq, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, tutulan, həbsə alınan və cinayət
törədilməsində təqsirləndirilən şəxslərin hüquqları, vicdan azadlığı, məlumat azadlığı,
habelə insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə dair digər müddəalar və digər
təminatlar təkmilləşmişdir.
4.

Bu tövsiyənin birinci hissəsini qəbul etmirik. Ona görə ki. Ölkəmiz unitar respublika
olaraq
hökumət
yerli
və
federal
səviyyədə
bölünmür.
İkinci tövsiyə Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul olunur. Məlumatlandırırıq ki,
uşaq təsisatları üzərində uşaqlara qayğının müvafiq keyfiyyət standartları baxımından
nəzarət tədbirləri gələcəkdə gücləndiriləcəkdir.

5. Bu tövsiyə ilə əlaqədar bildiririk ki, Azərbaycan hər zaman İnsan hüquqları Şurasının
xüsusi proseduraları ilə əməkdaşlıq edir və bundan sonra da əməkdaşlığı davam
etdirəcəkdir.
6. Tövsiyələri qəbul edirik; qadınlara qarşı ayrı-seçkilik ölkə üçün səciyyəvi deyil. Əsas
məruzədə qeyd edildiyi kimi, gender bərabərliyi və qadın hüquqlarının təmin edilməsi
sahəsində bir neçə Dövlət proqramları həyata keçirilir. Həmin proqramların həyata
keçirilməsi, habelə məlumatlılığın artırılması üzrə tədbirlərin keçirilməsi zamanı dövlət
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orqanları QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. “Məişət zorakılığın
aradan qaldırılması haqqında” Qanunun layihəsi hal-hazırda Milli Məclisdə (parlament)
nəzərdən keçirilir.
7. Biz tövsiyəni qəbul edirik və artıq həyata keçiririk.
Uşaq Hüquqları üzrə Komitəsinin 44-cü sessiyasında təqdim olunmuş onun tövsiyələrinə
uyğun olaraq, Yuvenal Ədliyyənin təkmilləşdirilməsi proqramı çərçivəsində Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının və ATƏT-in ekspertləri tərəfindən uşaqlarla məşğul olan polis
əməkdaşları üçün keçirilmiş xüsusi kurslarda 300-dən artıq polis əməkdaşı iştirak
etmişdir.
8. Tövsiyələri qəbul edirik. Dövlət proqramları çərçivəsində qadınlar üçün müxtəlif sosial
tədbirlər həyata keçirilir.
“Demokratik cəmiyyətdə məişət zorakılığa qarşı mübarizə üzrə Kompleks Respublika
Proqramına” müvafiq olaraq, sosial reabilitasiya təmin olunur, qadınlar arasında işsizliyin
azaldılması məqsədilə yeni ixtisas kursları təşkil olunur, təhsil müəssisələrində bərabərlik,
xüsusilə qadınlara münasibətdə zorakılığa qarşı mübarizə üzrə proqramlar hazırlanır,
habelə zorakılığın səbəblərini müəyyən etmək üçün sosial sorğular keçirilir.
9. Tövsiyələri qəbul edirik. Qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi daima Hökumətimizin
diqqət mərkəzindədir.
Hal-hazırda Parlamentdə nəzərdən keçirilən “Məişət zorakılığın aradan qaldırılması
haqqında” Qanun layihəsində hüquqi, sosial və preventiv tədbirlər və sığınacaqların
yaradılması, reabilitasiya və kompensasiya barədə müddəalar nəzərdə tutulur.
10. Bu tövsiyəni qəbul edirik.
11. Tövsiyəni qəbul edərək bildiririk ki, bununla əlaqədar tədbirlər müntəzəm surətdə həyata
keçirilir.
Cismani cəzalar, o cümlədən uşaqların cəzalandırılması qadağan olunaraq
qanunvericilikdə cinayət sayılır. Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında qanun layihəsində valideynlərin də digər
şəxslərin uşaqlarla qəddar rəftara, onlara qarşı psixoloji və fiziki zorakılığa görə inzibati
və cinayət məsuliyyət müəyyən olunur.
Həmçinin “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının
profilaktikası haqqında” Qanun və “Azərbaycan Respublikasında baxımsızlığın və küçə
uşaqları probleminin həll edilməsi üzrə Fəaliyyət Planı” qəbul edilmişdir.
12. Tövsiyələri qəbul edirik. Bu tövsiyənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan
Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət proqramı (2006 - 2015-ci illər)” təsdiq
edilmişdir.
13. Bu tövsiyəni qəbul edirik. 2004-cü ildə Prezidentin Sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq
edilmişdir.
İnsan alverinə qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsi,
normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən
dövlət orqanlarının fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması məqsədi ilə İnsan alverinə qarşı
mübarizə üzrə ikinci Milli Fəaliyyət Planı (2009 - 2013-cü illər) 2009-cu il fevralın 6-da
təsdiq edilmişdir.
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14. Defamasiya haqqında cinayət qanunvericiliyin müddəalarının dəyişdirilməsinə dair
tövsiyə ilə əlaqədar bildiririk ki, hal-hazırda cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi
üzrə hakimlərdən, hüquqşünaslardan və tanınmış alimlərdən ibarət xüsusi işçi qrup
fəaliyyət göstərir. İşçi qrup beynəlxalq təcrübəyə uyğun təklifləri hazırlayır.
15. Azərbaycan Respublikası 15-ci hissədə əks etdirilmiş 3, 4, 5 və 7-ci tövsiyələri qəbul edir.
İfadə azadlığı Konstitusiyanın 47 və 50-ci maddələri və digər qanunlar ilə təmin olunur.
Dövlət bu hüququn səmərəli həyata keçirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqil
fəaliyyəti, onların maliyyə, texniki potensialın gücləndirilməsi üçün bir neçə tədbirləri
həyata keçirir. Bunlara mətbu orqanlarının vergilərinin azaldılması, onlara maliyyə
kreditlərinin verilməsi, borclarının silinməsi və maliyyə yardım daxildir. Hal-hazırda
Azərbaycanda 3800-dən artıq kütləvi informasiya vasitəsi fəaliyyət göstərir.
Media sahəsində problemləri aradan qaldırmaq, ifadə və məlumat azadlığının həyata
keçirilməsini təmin etmək, kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyini dəstəkləmək
məqsədilə 2008-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin
inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası” təsdiq edilmişdir.
Prezidentin 2009-cu il 3 aprel tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu” yaradılmış
və bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 1,3 milyon manat (1,625 milyon dollar) ayrılmışdır.
Ölkədə ifadə azadlığı maneəsiz tam surətdə təmin olunduğundan Azərbaycan
Respublikası bu hissədəki digər tövsiyələri qəbul etmir.
16. Birinci tövsiyə ilə əlaqədar qeyd edilməlidir ki, jurnalistlərə və hüquq müdafiəçilərə qarşı
bütün hüquq pozuntuları, habelə cinayətlər və xətalar hərtərəfli araşdırılır, müvafiq
tədbirlər həyata keçirilir və bu pozuntulara yol verənlər mütləq məsuliyyətə cəlb olunaraq
cəzalandırılır.
Bu hissədəki digər tövsiyələri qəbul etmirik. Həbs olunmuş jurnalistlərlə bağlı qeyd
edilməlidir ki, onlar məhkəmənin hökmünə əsasən Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş
müəyyən cinayətlərin törədilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Onlardan dördü 2009-cu il
17 mart tarixli amnistiya aktına əsasən azad edilmişdir.
17. Tövsiyəni qəbul etmirik. Qeyd edilməlidir ki, xarici radio yayımı qadağan olunmamışdır.
Avropa Şurasının ekspertləri tərəfindən öyrənilmiş və beynəlxalq standartlara uyğun
hesab edilmiş “Televiziya və radio yayımı haqqında” Qanuna müvafiq olaraq xarici radio
yayımı yalnız milli tezliklərdə dayandırılmışdır. Bu müddəa media azadlığının
məhdudlaşdırılmasına yönəldilməmiş, əksinə yerli medianı inkişaf etdirmək məqsədini
daşımış və buna görə milli tezliklərdə yayımda üstünlük milli radio stansiyalarına verilir.
Avropa ölkələrində olduğu kimi, xarici radio stansiyalarının AM dalğalarında, habelə
internet, kabel və peyk vasitəsilə yayılması təmin olunur.
18. Bu hissədəki yalnız 1, 3 və 4-cü tövsiyələri qəbul edirik.
Azərbaycanda hər kəsin sərbəst toplaşmaq azadlığı Konstitusiya və beynəlxalq sazişlərə
uyğun olaraq təmin olunur. Sərbəst toplaşmaq azadlığının daha səmərəli həyata
keçirilməsi üçün beynəlxalq sazişlərdə təsbit olunmuş təminatları özündə əks etdirən
“Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. Venesiya Komissiyasının
təkliflərinə uyğun olaraq qanuna edilmiş əlavə və dəyişikliklərdən sonra, onun yekun
rəyində qanunun Avropa standartlarına uyğun olması bildirilmişdir.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı yalnız qanunda nəzərdə tutulan və demokratik cəmiyyətdə
zəruri olan hallarda, milli təhlükəsizlik və ya ictimai təhlükəsizlik mənafeləri üçün,
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iğtişaşların və ya cinayətin qarşısının alınması, sağlamlığın və mənəviyyatın, digər
şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün məhdudlaşdırıla bilər. Məlum olduğu
kimi, bu müddəa İnsan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının sərbəst toplaşmaq
azadlığına dair 11-ci maddəsini təkrarlayır.
19. Bu tövsiyələri qəbul edirik.
Azərbaycan xalqı malik olduğu uzun dözümlülük ənənələri ilə bütün digər dövlətlərlə
bölüşməyə hazırdır.
Dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsini dini məsələlərdə dövlət siyasətinin prioriteti
hesab edərək Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə mütəmadi surətdə tədbirlər görür.
Bütün dini icmaların dini etiqad azadlığı təmin olunmaqla onların hamısı üçün eyni şərait
yaradılmışdır.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ayrı-ayrı dinlər barədə məlumatlılığın artırılması
üzrə müxtəlif tədbirləri həyata keçirir.
Daha çevik və şəffaf qeydiyyat prosesi barədə tövsiyəyə gəldikdə isə qeyd olunmalıdır ki,
dini qurumların qeydiyyatı ilə bağlı əvvəlki çətinliklər aradan qaldırılmış, qeydiyyat
prosesi tamamilə sadələşdirilmişdir.
20. Penitensiar sistemin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması sahəsində beynəlxalq
təşkilatlar ilə birlikdə həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində kompleks tədbirlər həyata
keçirilir. Məhbusların saxlama şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər həmçinin
“Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009 - 2013-cü illər üçün Dövlət Proqramında”
nəzərdə tutulmuşdur. Penitensiar sistemin müasirləşdirilməsi 2009-cu ildən başlayaraq
Avropa Komissiya ilə birgə həyata keçiriləcək “Ədliyyə islahatlarına yardı proqramının”
əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, penitensiar müəssisələrdə saxlanılan məhbusların sayı orta limitdən
az olduğundan həddən artıq doldurma problemi yoxdur.
Tibbi yardımım münasib olmaması barədə məlumat düzgün deyil. Tibbi xidməti müasir
tələblərə uyğunlaşdırmaq və tibb personalının müstəqilliyini təmin etmək məqsədilə tibbi
xidmət penitensiar sistemin nəzdindən çıxarılaraq Ədliyyə Nazirliyinin Mərkəzi Tibb
İdarəsi kimi yaradılmışdır.
21. Məhbusların şəraiti üzrə monitorinq İşgəncələrin Qarşının alınması üzrə Avropa Komitəsi
(CPT), Ombudsman, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, Penitensiar müəssisələrin
fəaliyyətinə nəzarət üzrə İctimai Komitə, habelə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən
aparılır.
Ədliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyə ilə əlaqədar bildiririk ki, Ədliyyə
Nazirliyi haqqında Əsasnamə, “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Qanunun
qəbul edilməsi, Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında Fərmanın imzalanması,
“Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009 - 2013-cü illər üçün Dövlət Proqramının”
təsdiq olunması Azərbaycan ədliyyə sistemini, habelə penitensiar xidmətin inkişafı üçün
əsas yaradır.
22. Bu tövsiyələri qəbul edirik.
Hər kəsin təhsil hüququ Konstitusiyada təsbit olunur (42-ci maddə). Dövlət hər kəs üçün
pulsuz və məcburi ibtidai və orta təhsili təmin edir. Uşaqların təhsil almaq imkanlarını
artırmaq məqsədilə yeni “Təhsil haqqında” Qanun hazırlanmışdır. Hal-hazırda
Parlamentin müzakirəsində olan qanun layihəsində həmçinin “inklyuziv təhsil” barədə
müddəalar nəzərdə tutulur.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan hüquqları sahəsində təhsil üzrə Dünya Proqramının
həyata keçirilməsi, məktəbləri insan hüquqları üzrə tədrisin aparılması məqsədilə
Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili və Təhsil Nazirliyi birgə Fəaliyyət Planı
hazırlayaraq həyata keçirirlər.
23. Bu tövsiyələri qəbul edirik.
“Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi
(De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət proqramında (2006 — 2015-ci illər)”
həyata keçirilən tədbirləri yoxsulluğun aradan qaldırılması və davamlı inkişaf, uşaqların
ailələrə verilməsi, onların hüquqlarının qorunması və sosial müdafiə mexanizmlərinin
qəbul edilməsi, dövlət himayəsi meyarlarının müəyyən edilməsi və digər məsələlər ilə
əlaqələndirilərək mövcud qanunvericiliyin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması nəzərdə
tutulur.
Proqramın həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılmış işçi qrup YUNİSEF-in ekspertləri ilə
birlikdə 55 dövlət uşaq müəssisələrinin və burada olan təqribən 15000 uşağın şəraitinin
monitorinqini aparmış, məlumat bazası yaradılmışdır.
YUNİSEF ilə müxtəlif dövlət orqanları arasında birgə “Uşaqların ailələrə verilməsi
mexanizminin yaradılması və onlara alternativ qayğı göstərilməsi barədə Memorandum”
imzalanmışdır.
Alternativ qayğının digər formalarını mümkün etmək məqsədilə hökumət uşaqlar və
onların ailələri üçün Gündəlik Qayğı və Yardım mərkəzləri yaradır.
24. Bu tövsiyəni qəbul edirik və dövlətin maraq göstərən ölkələrlə yoxsulluğun azaltması
sahəsində təcrübə ilə bölüşməyə hazır olduğunu bildiririk. Hal-hazırda yoxsulluğun
aradan qaldırılması məqsədilə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” həyata keçirilir.
Bundan qabaq, “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramının” həyata keçirilməsi nəticəsində
2002-ci ildə 46,7 faiz təşkil yoxsulluq səviyyəsi 2005-ci ildə 29,3 faizdən 2008-ci ildə
13,2 faizə qədər azaldılmışdır.
Bununla əlaqədar Dünya Bankı Azərbaycanı ən fəal islahatçı dövlət elan etmişdir.
25. Bu tövsiyələri qəbul edirik. “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası (20062010-cu illər)”, “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-cu illər)”, “Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” əhalinin
məşğulluğunu və sosial müdafiəsini təmin edərək əhalinin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılmasında əsas rol oynamışlar.
2009-cu il aprelin 14-də Prezidentin Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2009 - 2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Bundan əlavə, bu ilin martın 18-də keçirilmiş referendum nəticəsində qəbul olunmuş
Konstitusiya dəyişikliklərinə əsasən, insan hüquqlarının təmin olunması ilə yanaşı
vətəndaşlara layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir.
Konstitusiya dəyişiklikləri nəticəsində həmçinin sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı
barədə müddəa əlavə edilmişdir.
26. Bu tövsiyəni qəbul edirik.
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27. Bu tövsiyəni qəbul edirik. Hökumət məcburi köçkünlərin insan hüquqlarını, xüsusilə
iqtisadi və sosial hüquqlarını təmin etmək məqsədilə və onların yaşayış şəraitlərinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirləri həyata keçirməkdə davam etdirir.
2004-cü ildə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” və bu Proqrama
2007-ci il əlavələri əsasən qaçqınların və məcburi köçkünlərin “İqtisadi, sosial və mədəni
hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda” təsbit olunmuş hüquqlarının həyata keçirilməsinə
yönəldilmişdir.
Hal-hazırda “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramının” 1.9-cu bəndinə müvafiq olaraq,
beynəlxalq maliyyə qurumları, BMT-nin agentlikləri, beynəlxalq və yerli humanitar
təşkilatların iştirakı və maliyyə dəstəyi ilə Böyük Repatriasiya («Böyük Qayıdış»)
proqramı hazırlanır. Bu proqram işğal olunmuş torpaqların azad olunmasından sonra
həyata keçiriləcəkdir.
28. Biz, Saziş orqanları və Xüsusi proseduraların verdiyi tövsiyələrə əməl olunması barədə
tövsiyə istisna edilməklə, bu tövsiyələri qəbul etmirik. Dövlət milli azlıqların və zəif
qrupların insan hüquqlarının müdafiəsinə xüsusi diqqət yetirir, lakin hesab edir ki, bu
qruplar üzərində “nəzarət” (tövsiyə edildiyi kimi) onların hüquqlarının
məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Ümumiyyətlə, tövsiyəyə əsasən “nəzarətin”
nədən ibarət olması aydın deyil.
Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, 2007-ci ildə yaradılmış Dövlət Miqrasiya Xidməti
miqrasiya siyasətini yerinə yetirməklə yanaşı miqrantların hüquqlarının müdafiəsini
həyata keçirir və bu məqsədlə bir sıra qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında bütün şəxslərin və qrupların insan hüquqları və azadlıqları
hər hansı müdaxilə olmadan və milliyyətindən, irqindən, dinindən, dilindən və cinsindən
asılı olmayaraq təmin olunduğundan axırıncı tövsiyəni qəbul etmirik.
29. Azərbaycan hökumət üçün prioritet təşkil edən məsələdə, yəni insan hüquqlarının təşviqi
və müdafiəsi sahəsində İnsan Hüquqları Şurası, İnsan hüquqları üzrə Ali komissar, habelə
digər insan hüquqları mexanizmləri ilə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir.
30. Bu tövsiyəni qəbul edərək bu istiqamətdə səylərimizi davam etdirəcəyik.
31. Azərbaycan Respublikası bütün sahələrdə əməkdaşlığa hazır olduğundan bu tövsiyə qəbul
olunur.
32. Bu tövsiyəni qəbul edirik.
Verilmiş tövsiyələri müzakirə etmək və müvafiq təklifləri irəli sürmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları müvəkkilinin Ofisində 2009-cu il aprelin 30da dövlət orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dəyirmi masa
keçirilmişdir.
-----

