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 ة واخلمسونتاسعالدورة ال
  من جدول األعمال١٦٣ و ١٠٠البندان 

م املتحدة السـامي لشـؤون      ـتقرير مفوض األم  
املسائل املتصلة بالالجئني والعائدين  الالجئني،

 واملسائل اإلنسانية واملشردين داخليا
   يف األراضي احملتلة يف أذربيجانةاحلال

 موجهة إىل األمني العام من ٢٠٠٤ ديسمرب/ول كانون األ٣رسالة مؤرخة   
   لدى األمم املتحدةمينيااملمثل الدائم ألر

للجنــة احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة   أن أعــرض علــيكم املالحظــات اخلتاميــة أود  
بشأن التقرير الدوري الثـاين     ) ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦،  (E/C.12/1/Add.104والثقافية  

 .لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةألذربيجان عن تنفيذ العهد ا
 موضــوعا مــثريا للقلــق، تكشــف كلــها الطــابع احلقيقــي ملاضــي   ٢٢والتقريــر يتضــمن  

 .التمييزية جتاه األقليات العرقيةأذربيجان وحاضر سياسات 
 اللجنـة يسـاورها القلـق إزاء التمييـز املسـتمر،          � مـن التقريـر، جـاء أن         ١٥ففي الفقـرة     

 .�حبكم الواقع، ضد املواطنني األجانب األقليات العرقية واألشخاص عدميي اجلنسية
 جتسد الشواغل املتصـلة بـاالحتالل غـري الشـرعي للممتلكـات الـيت ختـص                 ٢٨والفقرة   

 .األرمن وغريهم من األقليات العرقية
توصــي الدولــة  � ٥٤ويف الفــرع اخلــاص باملقترحــات والتوصــيات، جنــد أن الفقــرة       

طـرف باختـاذ تــدابري تصـحيحية تكفــل أن تقـدم لألرمـن وغريهــم مـن األقليــات العرقيـة، ممــن        ال
تعرضــت ممتلكــاهتم لالحــتالل غــري الشــرعي علــى يــد الالجــئني واملشــردين داخليــا، تعويضــات 
مناســبة أو أن تــوفر هلــم أمــاكن إيــواء بديلــة، وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة     

 .�٧ رقم ولتعليقها العام
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مـا تنطـوي عليـه    رة أخـرى  وهذا التقرير الذي وضعته هيئة مسـتقلة مـن اخلـرباء يثبـت مـ        
، تسـعى إىل حتويـل انتبـاه        �الضـرورة امللحـة   �فتحـت قنـاع     . مبادرة أذربيجان األخرية من نفـاق     

اجملتمــع الــدويل عــن سياســتها التمييزيــة املشــينة ضــد األقليــات العرقيــة يف انتــهاك فــج لألعــراف    
 .وليةالد

ــأن أذربيجــان،         ــل ب ــرأي القائ ــدول األعضــاء عــن ال ــا لل ــة أرميني ــد أعربــت مجهوري وق
، تسعى إىل إخفاء ما متارسه هـي        �أعمال االستيطان غري الشرعية   �بإقحامها مسألة ما يسمى     

فاملمتلكات اليت خلفهـا مئـات اآلالف مـن األرمـن، ممـن قتلـوا أو أبعـدوا                  . من سياسة استيطان  
) دون تقــدمي أي تعــويض(، قــد صــودرت رمسيــا ١٩٩٢-١٩٨٨الل الفتــرة مــن أذربيجــان خــ

ومل يشـمل ذلـك فقـط املمتلكـات الكائنـة       . مبقتضى مرسوم خاص صادر عن رئيس أذربيجـان       
وسومغايت وسائر املـدن املكتظـة بالسـكان        ) غاجنا( أباد   -يف العاصمة باكو ومدينيت كريوف      

يف منطقــة الصــراع، أي يف منــاطق شــاهوميان   الكائنــة املمتلكــاتاألرمــن، وإمنــا مشــل كــذلك  
 .وغيتاشن ومارتاكريت الشمالية

، صـدرت   ٢٠٠١أغسـطس   / آب ٢٢ومبقتضى املرسوم الصادر عن رئيس أذربيجان يف         
إىل اللجنة احلكومية األذربيجانية لشؤون الالجئني واملشـردين داخليـا تعليمـات باختـاذ الترتيبـات               

 شـاهوميان وغيتاشـن اللـتني كـان كـل سـكاهنما سـابقا مـن         الالزمة لتوطني الالجـئني يف مـنطقيت     
حـوايل  ( بليـون مانـات      ٨٣ومبقتضى نفس املرسوم، خصص لصندوق الـنفط احلكـومي          . األرمن
 املاضـية يف  ١٤لتوطني األذربيجانيني، ممن كانوا يعيشون طـوال السـنوات الــ        )  مليون دوالر  ١٨

ــنطقيت شــاهوميان وغيتاشــن   ــا، يف م ــاكو وغاجني ــ. ب ــيس أذربيجــان   وع ــإن رئ ــك، ف ــى ذل الوة عل
 أسرة أذربيجانية   ١ ٠٠٠الراحل، حيدر علييف، قد حضر شخصيا مراسم توطني ما يقرب من            

 �الصــدى�جريــدة (يف قــرييت شــاهوميان وفريينشــن، اللــتني كــان ســكاهنما ســابقا مــن األرمــن  
الرئيس، كان قـد    ولدى زيارة   ). ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٤ و   ١٠اليومية، العددان الصادران يف     

بل أن أذربيجـان متـادت بـأن غـريت          .  مرتال آخر  ٢٢٢ مرتال، بينما كان جيري بناء       ١٤٠مت بناء   
سم منطقة شاهوميان إىل غيوليستان، يف حـني أن قـرييت شـاهوميان وفريينشـن أصـبحتا تـدعيان                   ا

 تتبعهـا   وهذا استمرار واضح لسياسة التطهري العرقي الـيت       . أشاغي أغجاكند ويوخاري أغجاكند   
 .حكومة أذربيجان ضد السكان األرمن يف تلك املناطق

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الدورة التاسعة  
 . من جدول األعمال١٠٠واخلمسني للجمعية العامة، يف إطار البند 
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