جمهورية أذربيجان
(معلومات وجيزة عامة)
تاريخ التأسيس  ٢٨ :مايو ١٩١٨
تاريخ االنضمام إلى األمم المتحدة  2 :آذار  /مارس 1992
تاريخ االنضمام إلى مجلس أوروبا 17 :يناير 2001
المساحة 86.6 :ألف كم
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العاصمة  :باكو
العملة  :مانات
رموز الدولة لجمهورية أذربيجان
العلم الوطني

يتكون العلم الوطني لجمهورية أذربيجان من ثالثة خطوط أفقية متساوية الطول  ،الشريط العلوي أزرق  ،الوسط أحمر ،
األسفل باللون األخضر يوجد في وسط الشريط األحمر على جانبي العلم هالل أبيض ونجمة ذات ثمانية أضالع.
اعتمدت حكومة جمهورية أذربيجان الديمقراطية العلم الوطني ألذربيجان بثالثة ألوان في  9نوفمبر  ،1918لكن بعد
انهيار الجمهورية الديمقراطية في  28أبريل  1920وإنشاء النظام السوفيتي تم التخلي عن هذا العلم في أذربيجان . .ومع
ذلك  ،استُعيد العلم بأمر المجلس األعلى لجمهورية ناختشيوان المتمتعة بالحكم الذاتي وأُعلن العلم الوطني للجمهورية
المتمتعة بالحكم الذاتي في  . 1 /7/1990وفي الوقت نفسه  ،قدم المجلس األعلى لجمهورية ناختشيوان المتمتعة بالحكم
الذاتي التماسا إلى المجلس األعلى لجمهورية أذربيجان االشتراكية السوفياتية لالعتراف بالعلم ذي الثالث ألوان علما
وطنيا ألذربيجان.
نظر المجلس األعلى للجمهورية األذربيجانية في االلتماس الذي قدمه المجلس األعلى لجمهورية ناختشيوان المتمتعة
بالحكم الذاتي  ،و في  5فبراير  1991و وافق على العلم ذي الثالثة ألوان ليكون علما وطنيا لجمهورية أذربيجان.

الشعار الوطني

يمثل الشعار الوطني صورة لترس شرقي  ،موضوع على القوس مكون من أغصان البلوط وسنبلتي قمح .على الترس في
الخلفية ألوان العلم الوطني لجمهورية أذربيجان هناك صورة للنجمة الثمانية وفي وسط النجمة توجد ألسنة اللهب.

النشيد الوطني
الموسيقى تأليف  :عزير حاجيبكوف
الكلمات بقلم  :أحمد جواد
أذربيجان  ،أذربيجان!
يا بلد األبطال المجيد!
كلنا مستعدون لنفتدي أنفسنا من أجلك!
كلنا مستعدون لنبذل دمنا من أجلك!
برايتك ذات األلوان الثالثة تعيش سعيدة !
ضحى اآلالف من الناس بحياتهم
لقد أصبح صدرك ميدان المعارك .
الجندي المتنازل عن حقوقه
أصبح بطال.
كي تكون مزدهرة ،
حياتنا فداء لك كل لحظة!
حبنا الصادق لك ،
قد أخذ مكانه في قلوبنا!
للدفاع عن شرفك ،
لرفع علمك ،
كل الشباب متحمسون!
الوطن المجيد! الوطن المجيد!
أذربيجان  ،أذربيجان!

االعياد الوطنية:
عيد رأس السنة
يوم المرأة العالمي
عيد النيروز
يوم النصر على الفاشية

 2 – 1يناير
 8مارس
 24-20مارس
 9مايو

يوم الجمهورية
يوم اإلنقاذ الوطني للشعب األذربيجاني
يوم القوات المسلحة
يوم االستقالل الوطني
يوم علم الدولة
يوم الدستور
يوم النهضة الوطني
يوم التضامن لألذربيجانيين في العالم

 28مايو
 15يونيو
 26يونيو
 18أكتوبر
 9نوفمبر
 12نوفمبر
 17نوفمبر
 31ديسمبر

إجازات دينية:
عيد الفطر
عيد األضحى

يومان
يومان

أيام الحداد :
يناير األسود (الدموي)
إبادة خوجالي
يوم اإلبادة الجماعية لألذربيجانيين

 20يناير
 26فبراير
 31مارس

البيانات الجغرافية
تبلغ مساحة أذربيجان  86.6ألف كم مربع ( ٪ 12من األراضي مغطاة بالغابات  ،و  ٪ 1.7بالماء  ،و  ٪ 54.9من
األراضي الزراعية ( ،بما في ذلك  ٪ 31.1من المراعي  ،و  ٪31.4أخرى) تقع البالد في خطي عرض  38و  42درجة
شماال وفي خط الطول  44درجة و  52درجة شرقا.
متوسط درجة الحرارة السنوية ()2014

 °13.4 +درجة مئوية

الحد األقصى لمعدل درجة الحرارة

 °28.5 +درجة مئوية

متوسط درجة الحرارة الدنيا
متوسط الكمية السنوية لألمطار

 °2.9 +درجة مئوية
 °387.7ملم

حدود الدولة :
الحدود مع إيران ( 765كلم) وتركيا ( 15كم) في الجنوب
الحدود مع روسيا ( 390كم) في الشمال
حدود مع جورجيا ( 480كم) في الشمال الغربي
الحدود مع أرمينيا ( 1007كم) في الغرب
يبلغ طول أوسع منطقة في الجزء األذربيجاني من بحر قزوين  456كم.

الهيكل اإلداري:
عدد الوحدات اإلدارية:
جمهورية ذاتية الحكم
المناطق
مدن
المناطق الحضرية
البلدات
الوحدات اإلقليمية الريفية
الوحدات االستيطانية الريفية

1
66
78
14
261
1727
4249

السكان (حسب :)01.01.2015
عدد السكان ( باألالف )
الكثافة السكانية  ،لكل  1كم مربع

9593.02
100

توزيع السكان حسب المناطق
سكان الحضر
سكان الريف

%53.1
%46.9

توزيع السكان حسب الجنس:
الرجال
النساء

% 49.8
% 50.2

عدد السكان في باكو ( باألالف )

2204.2

تكوين السكان حسب التركيبة القومية (وفقا للتعداد(
نسبة مئوية من مجموع السكان ( :)٪
األذربيجانيين
لزغيون
الروس
األرمن
تاليش
األفار
األتراك
التتار
التات
األوكرانيين
التشاخور
الجورجيون
يهود
األكراد
القريز
األودينيين
خناليق
جنسيات أخرى

91,6
2,0
1,3
1,3
1,3
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,04
0,04
0,02
0,1

لغة الدولة  :هي اللغة األذربيجانية.
دين  :الدين في أذربيجان منفصل عن الدولة  .جميع األديان متساوية أمام القانون.
غالبية السكان هم من المسلمين  .في الوقت الحاضر  ،هناك أكثر من ألفي مسجد و  13كنيسة و  7كنس في أذربيجان .
باإلضافة إلى دور العبادة ،المؤسسات التعليمية الدينية اإلسالمية والمسيحية واليهودية  ،بما في ذلك جامعة باكو
اإلسالمية ،ومعهد الالهوت  ،ومدرسة األحد في الكنائس األرثوذكسية  ،ودورات الكتاب المقدس لمجتمعات البروتستانتية
 ،وكذلك دورات تعليم اللغة العبرية والثقافة والدين اليهودي وما إلى ذلك تعمل في البالد.
بعد اإلضافات والتعديالت على قانون حرية االعتقاد الديني تم تسجيل  746جماعة دينية في اللجنة الحكومية للعمل مع
المنظمات الدينية  27 :منهم غير إسالميين من هؤالء )الـ 17هم مسيحيون و  7يهود و  2باهي و  1هو مجتمع ديني
وعي كريشنا).
النظام السياسي :أذربيجان هي جمهورية ديمقراطية وقانونية وعلمانية ووحدوية.
تستند سلطة الدولة في جمهورية أذربيجان إلى مبدأ تقسيم السلطات :في النظام السياسي من حيث تنفيذ سلطة الدولة ،
تعتبر أذربيجان جمهورية رئاسية.
قائد الدولة :الرئيس ،يتم انتخابه بانتخابات سرية عامة لمدة  7سنوات .وانتخب السيد إلهام علييف رئيس الجمهورية في
فبرايير عام . 2018
السلطة التشريعية :في جمهورية أذربيجان يمارسها المجلس االوطني (البرلمان)  .و يتكون المجلس االوطني في جمهورية
أذربيجان من  125نائبًا.
السلطة القضائية :تنفذها المحكمة الدستورية لجمهورية أذربيجان  ،والمحكمة العليا لجمهورية أذربيجان  ،ومحكمة
االستئناف في جمهورية أذربيجان  ،والمحاكم اإلقليمية والمتخصصة في جمهورية أذربيجان.
النظام السياسي ألذربيجان :يقوم على مبادئ التعددية السياسية .يوجد حاليا  55حزبا سياسيا في جمهورية أذربيجان .
تشارك األحزاب السياسية في تنفيذ سلطة الدولة من خالل تمثيل نفسها في الهيئات التشريعية والبلديات المحلية .وفي
الوقت الحاضر  4000منظمة عامة وغير حكومية تعمل في أذربيجان.

