
O País 

A República do Azerbaijão é um país transcontinental na 
região do Cáucaso, situado no cruzamento entre o Leste 
Europeu e o Sudoeste Asiático. O país foi incorporado 
à União Soviética em 1920 e proclamou sua independência 
em outubro de 1991, antes da dissolução da união. Atual-
mente, a nação é uma república constitucio-
nal presidencial e unitária, governada sob um sistema de 
partido dominante, e é um estado-membro do progra-
ma Parceria para a Paz, da OTAN, e também um dos seis 
estados independentes falantes de língua turca. É membro-
fundador da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

e Organização para a Proibição de Armas Químicas. Fazen-
do parte das Nações Unidas desde 1992, o Azerbaijão foi 
eleito para o Conselho de Direitos Humanos pela AGNU em 
maio de 2006 e possui status de membro observador na 
OMC. A nação possui um alto IDH, porém seu partido do-
minante, o Partido do Novo Azerbaijão, já foi acusado de 
autoritarismo e abuso de direitos humanos. A economia do 
Azerbaijão continua num processo de transição, na qual 
o Estado continua a exercer um papel importante. Possui 
grandes reservas de petróleo e um grande potencial agríco-
la. Desde 1995, o Azerbaijão coopera com o FMI, e tem con-
seguido êxito com o seu programa econômico de estabili-
zação. 

 
O Azerbaijão e o Terrorismo  

Devido ao fato que o país estava sendo usado como base 
logística de alguns grupos terroristas, as organizações bani-
das como terrorista do território do Azerbaijão incluem Al 
Qaeda, Azerbaijani Jamaat, ISIS e PKK. De acordo com o 
Banco de Dados Global sobre Terrorismo, seis pessoas fo-
ram mortas e mais de 20 feridas em ataques terroristas 
entre 2000 e 2013. A capital, Baku, está experimentando 
um crescimento no extremismo xiita e sunita. O Internatio-
nal Crisis Group determinou que, desde o desmembramen-
to da União Soviética e a independência em 1991, os grupos 
sunitas e xiitas independentes vêm crescendo rapidamente. 

Em sua maioria estes grupos tem caráter político, mas al-
guns aparecem com a intenção de empregar a violência 
para derrubar o Estado. Recentemente, os serviços de se-
gurança do Azerbaijão têm-se centrado sobre a ameaça 
representada por organizações militantes radicais islâmicos 
e nacionalistas, como os responsáveis pelos atentados de 
1994 no metro de Baku. 
 
O contraterrorismo azerbaijano 

A República do Azerbaijão continua a utilizar a legislação 
antiterrorismo, adotada pela primeira vez em 1999, que 
rege a investigação e o julgamento de indivíduos que te-
nham cometido ou pretendem cometer atos terroristas. 
Tanto o Ministério da Segurança Nacional quanto o Minis-
tério da Administração Pública possuem a capacidade de 
detectar e prevenir atividades terroristas. Internacional-
mente o governo do Azerbaijão tem se envolvido em coo-
peração a nível bilateral e multilateral para obter apoio para 
seus esforços para combater o terrorismo e separatismo 
étnico. 
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