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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣، دورته الثانية عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران   ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
اجيكستان يف اجللـسة    وجرى االستعراض املتعلق بط   . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  

وقد ترأس وفد طاجيكـستان الـسيد       . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣األوىل املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامـل هـذا   . باختيور خودوياروف، وزير العدل يف مجهورية طاجيكستان      
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥التقرير املتعلق بطاجيكستان يف جلسته اخلامسة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
  .تايلند وكوستاريكا وموريشيوس:  الثالثية لتيسري االستعراض املتعلق بطاجيكستاناجملموعة(
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بطاجيكستان
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/12/TJK/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقًـا للفقـرة             )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/12/TJK/2) (ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقًـا للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/12/TJK/3.(  
 سـلفاً   اته الثالثية، قائمة أسئلة أعد    موعةلمجوأُحيلت إىل طاجيكستان، عن طريق ا       -٤

 واململكة املتحـدة لربيطانيـا      ، وكندا ، وسويسرا ، والسويد ، وسلوفينيا ،اجلمهورية التشيكية 
وميكن االطالع على هـذه األسـئلة علـى    . وهولندا،   والنرويج ، الشمالية آيرلنداالعظمى و 
  . الدوري الشامللالستعراضارجية الشبكة اخل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
اعترب الوفد االستعراض الدوري الشامل وسيلة مهمة لضمان احلوار ولتحسني وفاء             -٥

ة إىل جانب املـشاكل الـيت       الدولة بالتزاماهتا إزاء حقوق اإلنسان ولتقييم التغريات اإلجيابي       
  .يواجهها البلد
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وبالرغم من التحديات اليت واجهتها طاجيكستان منذ استقالهلا، فإهنـا أصـبحت              -٦
عضواً كامل العضوية يف اجملتمع الدويل وأعلنت أن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية             

حلقوق اإلنسان وقـد    وتتمسك طاجيكستان مببادئ اإلعالن العاملي      . من أولويات سياستها  
  .انضمت إىل سبع معاهدات من املعاهدات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان

وقد أنشئ عدد من    . وُيقر الدستور بعلُو التشريعات الدولية على التشريعات الوطنية         -٧
اهليئات التابعة للدولة من أجل تنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية، ومن تلك اهليئات جلنـة              

وُعيِّن أول أمني للمظامل خـاص      . الوفاء بااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      ضمان  
 بناًء على قانون يتعلق بأمني مظامل حقوق اإلنسان صـدر يف            ٢٠٠٩ يف عام    نسانحبقوق اإل 

  .٢٠٠٨عام 
. وتتعاون طاجيكستان مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة            -٨

ادات عن زيارات أجراها ثالثة من املقررين اخلاصني على مدى الفترة من عام             وقّدم الوفد إف  
، وعن الزيارة املقبلة للمقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، إىل جانب           ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٥

 قدمتها طاجيكستان إىل كل من املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب             ليتدعوات الزيارة ا  
االت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وباملقرر          واملقرر اخلاص املعين حب   

  .اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
ويضمن الدستور لكل إنسان حرية التعبري كما يضمن حرية الـصحافة، وُتحظـر               -٩

وأعلَم الوفد بوجود عدد من مؤسـسات       . ِقدةالرقابة واالضطهاد بسبب التعبري عن آراء منت      
 قنـاة   ٢٠ صـحيفة و   ١٢٧اإلنتاج اإلعالمي املستقلة واخلاصة اليت تنشط يف البلد ومنـها           

  . خاصةعية حمطات إذا٩تلفزيونية خاصة و
وللنهوض بدور املرأة . وُسجلت مثانية أحزاب سياسية وما يزيد عن ألفي مجعية عامة          -١٠

 من القوانني كما اعُتمدت تدابري لتنفيذها، ومن مجلة تلك القـوانني            يف اجملتمع، اعُتمد عدد   
 املتعلق بالضمانات اليت توفرها الدولة للمساواة بني املرأة والرجل وحتقيق           ٢٠٠٥قانون عام   

  . الفرص يف إعمال تلك الضماناتؤتكاف
 خطة  وأخرب الوفد حبدوث عدة تطورات يف جمال حقوق اإلنسان، من مجلتها اعتماد             -١١

، واعتماد الربنامج الشامل    )٢٠١٥-٢٠١٠(العمل الوطنية املتعلقة بإصالح قضاء األحداث       
  . املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر٢٠٠٤وقانون عام ) ٢٠١٣-٢٠١١(ملكافحة االجتار بالبشر 

. ومنذ استقالل طاجيكستان، أُحرزت نتائج هامة فيما يتعلق بالتمتع باحلرية الدينية            -١٢
الذي ينظم العالقـات بـني    ، اعُتمد قانون حرية الضمري واملنظمات الدينية ٢٠٠٩م  ففي عا 

وال مينح النظـام القـانوين   . وحيكم املركز القانوين لتلك اجلمعيات    الدولة واملنظمات الدينية  
 ألي حركة أو اجتاه ديين على غريه كما ال يسمح ألي أحد أن يفرض إيديولوجيته                ليةاألفض

  .كملهعلى اجملتمع بأ
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فخـالل  . وظل حتقيق احلماية االجتماعية للسكان على رأس مهّمـات احلكومـة            -١٣
السنوات اخلمس املاضية، تضاعف احلد األدىن لألجور واملعاشات ثالثة وأربعة مرات علـى             

وفضالً عن ذلك، كانت طاجيكستان من .  فرصة عمل جديدة٥٨٢ ٠٠٠التوايل، وأُحدثت   
     ألهداف اإلمنائية لأللفية، وعليه أُجري تقييم شـامل الحتياجـات          البلدان الرائدة يف حتقيق ا    
ونتيجةً لذلك، اعُتمدت االستراتيجية اإلمنائية الوطنيـة للفتـرة         . البلد برعاية األمم املتحدة   

 واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر توخياً لتحقيق تقـدم اقتـصادي            ٢٠١٥-٢٠٠٦
  .نمضطرد ولتحسني نوعية حياة السكا

، اعُتمد القانون اجلديد املتعلق باحلماية االجتماعية لألشخاص ذوي         ٢٠١٠ويف عام     -١٤
اإلعاقة وُتخصص احلكومة مزيداً من األموال سنوياً لتوفري التعليم العـايل لألشـخاص ذوي     

  .اإلعاقة
 وتكفل الدولة التعليم العام الثانوي باجملان وتزيد احلكومة باستمرار مبلغ التمويـل             -١٥

، ُخصصت  ٢٠١١ويف عام   . املخصص لقطاع التعليم على الرغم من الصعوبات االقتصادية       
، أُدرجـت حقـوق     ٢٠٠١ويف عام   .  يف املائة من امليزانية الوطنية لقطاع التعليم       ١٧نسبة  

  .اإلنسان ضمن املواد اليت تدرَّس يف مناهج املدارس الثانوية
أُدخلت على القوانني اجلنائية وعـن تنفيـذ        وقّدم الوفد تقريراً عن اإلصالحات اليت         -١٦

واعُتمـد يف عـام     . برنامج دولة يرمي إىل جعل السياسة املتعلقة بالقانون اجلنائي أكثر إنسانيةً          
 ها قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد الذي يتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومن            ٢٠١٠

وينص القانون اجلديد على آلية تتيح للمحـاكم        . دفاعمبدأ قرينة الرباءة ومبدأ تكافؤ وسائل ال      
  .كما تعّزز مركز املدعى عليه يف الدعاوى اجلنائية. النظر يف شرعية االحتجاز ومربراته

وتقرر وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وال ُيراد بعقوبة احلبس مدى احلياة إال أن    -١٧
وأنشئ فريق عامل بأمر رئاسي لكي يدرس       . طريةتكون بديالً لعقوبة اإلعدام على اجلرائم اخل      

، اعُتمـد   ٢٠١١أغـسطس   /ويف آب . اجلوانب االجتماعية والقانونية إللغاء عقوبة اإلعدام     
  . سجني العفو وأُطلقوا من السجون٤ ٠٠٠ وُمنح وقانون العف

، اعُتمد القانون املتعلق بنظام وظروف احتجـاز املـشتبه فـيهم            ٢٠١١ويف عام     -١٨
 واملدعى عليهم، الذي ينظم عدة مسائل هامة ختص أمـاكن االحتجـاز ومنـها               واملتهمني

، ضوِعفت قيمة   ٢٠١١ويف عام   . الفحص الطيب اإللزامي على يد أطباء يف أماكن االحتجاز        
وعالوةً على ذلك،   . ٢٠٠٤التمويل املخصَّص لنظام السجون ست مرات مقارنة هبا يف عام           

ي هبدف إدراج مادة عن التعذيب قائمة بذاهتا تتماشى مع          ُوضع مشروع تعديل للقانون اجلنائ    
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١املادة 
، تنفذ احلكومة إصالحات قضائية وقانونية لتحـسني القـوانني          ٢٠٠٧ومنذ عام     -١٩

  .واإلجراءات اليت حتكم نظام العدالة بقصد تقوية السلطة القضائية وتعزيز مركز القضاة أكثر
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 إطار قانوين فعال ملكافحة الفساد واختذت احلكومة تدابري شـاملة يف هـذا            وأُنشئ  -٢٠
اجملال منها التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واعتماد القانون واالستراتيجية            

  .املتعلقني مبكافحة الفساد وإنشاء اجمللس الوطين ملكافحة الفساد
، ومن بينها التصديق على عـدد كـبري مـن           وعلى الرغم من حتقيق بعض النتائج       -٢١

الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وإعالن وقف استخدام عقوبة اإلعدام، ال يزال يتعني  
على احلكومة التصدي لعدد من القضايا ومن مجلتها الصعوبات اليت تعترض عملية االنتقـال              

شة السكان وتوعيـة عامـة       عالقات السوق، وحتسني مستويات معي     ىلمن اقتصاد خمطَّط إ   
ويف هذا الصدد، ترحب احلكومة باملساعدة املتواصلة اليت يقدمها         . اجلمهور حبقوق اإلنسان  

  .اجملتمع الدويل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وحتسني نظام محاية وتعزيز حقوق اإلنسان
املتعلقة حبظر التعذيب   وأجاب الوفد على عدد من األسئلة املطروحة ومن بينها األسئلة             -٢٢

وقال الوفد إن احلكومة قـد      . والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
وينص القانون على املسؤولية اجلنائية عن      . اختذت عدداً من التدابري ملكافحة استخدام التعذيب      

ةً األدلة اليت ُيحصل عليهـا      فبمقتضى قانون اإلجراءات اجلنائية، ُتعترب باطل     .  التعذيب استخدام
أثناء التحقيقات األولية والتحريات السابقة للمحاكمة بواسطة استخدام العنف أو اإلكـراه أو             

 توجيه هتمة   يفاملعاملة الالإنسانية أو غري ذلك من الوسائل غري القانونية وال جيوز االستناد إليها              
 ١٦ب املـدعي العـام يف التحقيـق يف    وخالل الشهور الثمانية املاضية، شرع مكت    . من التهم 

 من أفراد الشرطة لعقوبات تأديبيـة       ١ ٥٠٠وخضع أكثر من    .  شكوى فردية  ٦٦شكوى من   
ويتناول أمـني املظـامل     . وفقد بعضهم وظيفته بسبب انتهاكات تتعلق بعدم التعرض للتعذيب        

ن القومي   استخدام التعذيب اليت نوقشت أيضاً خالل إحدى جلسات جملس األم          ألةبدوره مس 
وفضالً عن ذلك، تنظَّم حلقات دراسية وتدريبية للعاملني يف القـضاء ويف            . مببادرة من الرئيس  

  .مكتب املدعي العام ووكاالت إنفاذ القانون كتدبري وقائي
وقال الوفد إنه مت إنشاء فريق عامل مشترك بني الوزارات لدراسة إمكانية تـصديق                -٢٣

وأُنشئ أيضاً فريق عامل    . تياري التفاقية مناهضة التعذيب   طاجيكستان على الربوتوكول االخ   
ويف هذا الـصدد، صـيغت مـشاريع        . إلدخال مزيد من التحسينات على القانون اجلنائي      

  . للتعذيب يتماشى مع االتفاقيةيفتعديالت بغية إدراج تعر
         لنـساء  ورّداً على أسئلة تتعلق بالنهوض بدور املرأة يف اجملتمع، أخـرب الوفـد بـأن ا           -٢٤

 ٣٨١ قاضية من بـني كـل        ٨١ يف املائة من املوظفني يف القطاع العام وبأن هناك           ٢٤ميثلن  
وقـد أُنـشئت    . ويقدم التدريب للنساء املوظفات يف اهليئات احلكومية املركزية واحمللية        . قاضياً

ن ولتـشجيع   بشؤون اجلنسانية لفائدة النساء العامالت يف قطاع الزراعة ملـساعدهت          عىنشبكة تُ 
  .روح مباشرة األعمال لديهن، ومت إحداث برنامج رئاسي يقّدم منحاً للنساء صاحبات املشاريع

وفيما خيص األسئلة املتعلقة بالعنف املرتيل، أخرب الوفد بوجود دوائر قانونية وخطـوط          -٢٥
 ١٠٠كثر من ونتيجةً لذلك، تلقّت أ   . هاتفية ساخنة لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف املرتيل       



A/HRC/19/3 

7 GE.11-17283 

فتاة خدمات مساعدة قانونية ونفسية واجتماعية وخدمات إعادة تأهيل يف إطار املـشروع             
وبناًء على قـرار    . ٢٠٠٩ اللجنة احلكومية املعنية بقضايا املرأة واألسرة منذ عام          فذهالذي تن 

  .من وزارة الداخلية، استحُدثت وظائف ملفتشني متخصصني يف مسائل العنف املرتيل
 املتعلـق حبريـة   ٢٠٠٩ا فيما يتعلق باحلرية الدينية، فقد قال الوفد إن قانون عام           أّم  -٢٦

الضمري واملنظمات الدينية اعُتمد مع مراعاة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والدستور، إىل            
واعُتمد القانون املتعلق مبسؤولية    . جانب توصيات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد        

ء عن تربية وتعليم األبناء بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق أُشـرك فيهـا مواطنـون            اآلبا
وجهات صاحبة مصلحة بغرض محاية حق الطفل يف التعليم وحقه يف احلماية مـن العنـف                

وحيـق  . اجلسدي والنفسي ومن الدعوة الدينية، مبا يتفق مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل           
ل على تربية دينية وعلى أنشطة أخرى تظهر دينه مبوافقـة            حيص أنللطفل، حسب القانون،    

.  منظمة دينية  ٣ ٨٢٩وأُنشئت هيئة تابعة للدولة ُتعىن مبسألة احلرية الدينية وُسجلت          . والديه
وتوجد عدة مؤسسات تعليمية دينية وقد أُدرجت دروس عن الدين يف مواد املناهج الدراسية              

  .يةيف املدارس االبتدائية والثانو
ومتنح التشريعات احمللية املستوحاة من مبادئ باريس واليةً واسعة النطاق ملفـوض              -٢٧

فيتمتع أمني املظامل باستقالل تام عن احلكومة وله احلرية التامة       ). أمني املظامل (حقوق اإلنسان   
يف االتصال باهليئات التابعة للدولة وباجليش ومبؤسسات السجون، وحيق له أن يطلـب وأن              

 من هيئات تابعة للدولة، وأن ُيجري حتقيقات مستقلة تتعلق بعمل اهليئـات             لوماتمعيتلقى  
التابعة للدولة، وأن يطلب إىل اهليئات املعنية اختاذ إجراءات تأديبية وجنائية ضـد املـوظفني               

وقد بدأ أمني املظـامل، بالتعـاون مـع        . الذين تؤدي أعماهلم إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان      
وأُنـشئت  .  ومع صحفيني، يف إجراء زيارات إىل أماكن االحتجـاز         يةوممنظمات غري حك  

  .مراكز عامة لتلقي الشكاوى يف أربع مناطق يف البلد
وفيما خيص القضاء، قال الوفد إن الدستور والقوانني ذات الصلة تـضمن اسـتقالل                -٢٨

زيدت رواتب  وأُطيلَت مدد واليات القضاة كما      . القضاء وحتدد وظائف القضاة ومدد والياهتم     
وجيري يف الوقت احلاضر حبث مسألة تعيني القضاة مدى         . القضاة وغريهم من موظفي القضاء    

أّما جملس العدالة فهو هيئة مجاعية أنشئت لتحقيق أغراض منها تقدمي اقتراحات ختـص              . احلياة
  .اإلصالح القضائي، فأعفى بذلك الفرع التنفيذي للدولة من مسؤولية هذه األمور

ما خيص قوانني التشهري، قال الوفد إن أفراداً رفعوا دعاوى جنائية يّدعون فيهـا              وفي  -٢٩
  .تعرضهم للقذف أو السب

وينظُر فريق عامل مشترك بني الوزارات يف مسألة االنضمام إىل اتفاقيـة حقـوق                -٣٠
 املتعلق باحلماية االجتماعية لألشـخاص      ٢٠١٠األشخاص ذوي اإلعاقة مع أن قانون عام        

  .عاقة يتضمن بالفعل معايري واردة يف االتفاقيةذوي اإل
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ورداً على األسئلة املتعلقة بعمل األطفال، قال الوفد إن قانون العمل وقوانني أخرى               -٣١
ذات صلة تنظم عمل األطفال، ومن مجلة تلك القوانني نص وارد يف القانون املتعلق بالتعليم               

عي أثناء السنة الدراسية، وفرع من فـروع        حيظر استخدام التالميذ والطالب يف العمل الزرا      
وأشارت طاجيكستان إىل أن ارتفاع نسبة البطالة يؤثر        .  الوطنية للحد من الفقر    تيجيةاالسترا

. على عمل األطفال حيث يباشر العديد من األطفال أعماالً بأمرٍ من والديهم يف أحيان كثرية              
  . املقبلة للحد من الفقروستدَرج مسألة عمل األطفال أيضاً يف االستراتيجيات

وفيما خيص احلقوق املخولة أثناء االحتجاز اإلداري، قالت طاجيكستان إن تلـك،              -٣٢
وفقاً لقانون اجلنح اإلدارية، هي نفسها تلك املخولة للمحتجزين مبوجب القانون اجلنائي أو             

جراءات اإلداريـة   قانون اإلجراءات اجلنائية، وسيتم إثراؤها أكثر مبوجب القانون املتعلق باإل         
  .ضريهاجلاري حت

فقد أُنشئت جلنة مشتركة    . وقالت طاجيكستان إهنا ليست بلد مرور لالجتار بالبشر         -٣٣
بني عدة مصاحل لتنظيم عودة األشخاص املتَّجر هبم كما أُنشئت وحدة خاصة باالجتار داخل              

  .ومل يسجَّل ضلوع أي مسؤول حكومي يف االجتار بالبشر. وزارة الداخلية
        وفيما خيص مسألة إمكانية عرض احملتجزين على طبيب مستقل، يـضمن قـانون              -٣٤
  . املتعلق بإجراءات وظروف االحتجاز هذا األمر٢٠١٠عام 
وفيما يتعلق هبوية األشخاص مغايري اهلوية اجلنسية، أشار الوفد إىل أن وثائق اهلوية               -٣٥

 ُيطلب تقدمي شهادة بتغيري نوع اجلنس صـادرة         تصدر استناداً إىل قانون تسجيل املواليد وأنه      
  .عن مؤسسة طبيبة

وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية املعنية هبجـرة الطاجيـك              -٣٦
، أشارت طاجيكستان إىل التدابري املتخذة ملعاجلـة        ٢٠١٥-٢٠١١للعمل يف اخلارج للفترة     

فهنـاك  . قانونية للمواطنني الطاجيك العاملني يف اخلارج     القضايا املرتبطة بالصحة واحلماية ال    
عدد من املمثليات القنصلية اليت تعمل بالفعل يف االحتاد الروسي وكازاخستان واليت تقـدم              
املساعدة واحلماية القنصليتني؛ وهناك خطط لفتح ممثليات قنصلية إضافية ولزيـادة املـوارد             

  .املخصصة لذلك
وصيات هيئات املعاهدات، أشارت طاجيكستان إىل التغـيريات        وفيما يتعلق بتنفيذ ت     -٣٧

الكبرية اليت أُدخلت على تشريعاهتا مبا فيها القانون املدين والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات             
  .اجلنائية وغريهم، إىل جانب إصالحات القضاء وإنفاذ القانون

ق املدنية كما ُنقـل تنفيـذ       وُنقلت من املدعي العام إىل القاضي سلطة تقييد احلقو          -٣٨
وبدأ العمل بعدم مقبولية األدلة اليت ُيحـصل        . العقوبات من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل      

عليها بواسطة التعذيب، ون املزمع إدراج مادة قائمة بذاهتا يف مشروع تعـديالت قـانون               
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ويـنص  . التعـذيب  تتضمن تعريفاً للتعذيب يتماشى مع اتفاقية مناهضة         نائيةاإلجراءات اجل 
  . القانون اجلنائي على تقليل عدد اجلرائم اليت يعاقَب عليها باإلعدام إىل مخس جرائم

 يف املائة مـن  ٥٠ و ٣٣وأعرب الوفد عن اختالفه مع التقييم الذي مفاده أن ما بني              -٣٩
النساء يف طاجيكستان تعرضن للعنف اجلسدي أو الفسيولوجي أو اجلنسي، وقال إن الوقائع             

املائة فقط من األفراد الذين اسـتنجدوا       يف  توفرة لدى احلكومة تناقض تلك األرقام؛ فاثنان        امل
  .  مركزاً، اّدعوا أهنم ضحايا العنف املرتيل٣٧ البالغ عددها ستشارية،باملراكز اال

وفيما خيص عقوبة اإلعدام، أنشأ الرئيس فريقاً عامالً مشتركاً بني الوزارات معنيـاً               -٤٠
ومن مجلة ما مت االضطالع به، مبشاركة منظمات غري حكومية          . ٢٠١٠ألة يف عام    هبذه املس 

 بدعم من منظمة األمن والتعـاون يف        ٢٠١١مايو  /وشركاء دوليني، عقد مؤمتر دويل يف أيار      
وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن اخلطوات املتخذة يف هـذا الـصدد            .  معها اونأوروبا وبالتع 

ن التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل         ستساعد يف اختاذ القرار بشأ    
  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من عدمه

وفيما يتعلق بالشواغل اليت أُعرب عنها بشأن مالحقة الصحفيني، أشار الوفد إىل أن               -٤١
ـ              ة األوىل  هناك قضيتني سجلتا خالل الثمانية عشر شهراً األخرية، ال تتعلق املالحقة يف احلال

  . بعمل الشخص املعين كصحفي وإمنا بأنشطته املتطرفة
وأكد الوفد أن وسائط اإلعالم العامة يف طاجيكستان حرة وأنه ميكن للمـواطنني               -٤٢

فعدد مؤسسات اإلنتاج اإلعالمـي املـسجلة       . التعبري حبرية عن آرائهم وقناعاهتم من خالهلا      
، وضع الربملان مشروع قـانون متعلـق        ٢٠١١ويف عام   . يتعدى عدد تلك اململوكة للدولة    

 توسيع نطاق أنشطتها وحرياهتا وضمان تقـدميها معلومـات          هبدفبوسائط اإلعالم العامة    
  .موضوعية أيضاً

 إىل اللجنـة    ٢٠١١أغـسطس   /وأشار الوفد كذلك إىل أنه ُوّجهت دعوة يف آب          -٤٣
ستند نطاق مشروع اتفاق وسي. الدولية للصليب األمحر لزيارة مراكز احتجاز يف طاجيكستان

التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل نتيجة هذه الزيارة وإىل التزامات طاجيكستان             
  .لوطنيةالدولية وتشريعاهتا ا

          وفيما يتعلق حبرية الدين، بّين الوفد أن القانون اجلديد املتعلـق باألنـشطة الدينيـة             -٤٤
فالقانون يضع إطار عمل حيكم طريقـة       . ا ينظم إجراءات التسجيل   ال يقّيد احلرية الدينية وإمن    

ولكل مواطن احلق يف اعتناق أي دين أو يف عدم          . عمل املنظمات الدينية ويضمن حرية الدين     
وال يوجد قـانون مينـع    . اعتناق أي دين وله احلق يف املشاركة يف الطقوس والشعائر الدينية          

وقد كانت هـذه املـسألة األخـرية        . الة يف املساجد  النساء من ارتداء احلجاب أو من الص      
  .موضوع فتوى صادرة عن علماء الدين الذين ال جيوز للدولة التدخل يف شؤوهنم
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
فاعترف عدد من البلدان مبشاركة     .  وفداً ٤٢أثناء احلوار التفاعلي، أدىل بتصرحيات        -٤٥

ان يف االستعراض الدوري الشامل اليت اتسمت بالصراحة وشكر طاجيكستان على           طاجيكست
إعداد تقرير وطين شامل أُشرك يف إعداده خمتلف الوزارات احلكوميـة واجلهـات صـاحبة           

وميكن االطالع على التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف اجلزء الثاين          . يناملصلحة من اجملتمع املد   
  . من هذا التقرير

وأشادت سري النكا باخلطوات املتخذة لتحسني نوعية التعليم مبا يف ذلك التحـول       -٤٦
. إىل نظام تعليم عام مدته اثنيت عشرة سنة، واستقصت ملعرفة املزيد عـن هـذا االنتقـال                

والحظت سري النكا أن خدمات املساعدة الطبية والرعايـة الـصحية متـوفرة باجملـان               
 ملا اعتمدته من تدابري السـتتباب األمـن العـام           يكستانطاجوأثنت أيضاً على    . للمواطنني

  .وقّدمت سري النكا توصية واحدة. وملكافحة اإلرهاب
وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقـديرها ملـشاركة طاجيكـستان البّنـاءة يف               -٤٧

  .وقّدمت توصيات. االستعراض الدوري الشامل
. الوقف االختياري لعقوبة اإلعـدام    والحظت اجلزائر، معرِبةً عن تقديرها، اعتماد         -٤٨

وسلّمت أيضاً باملشاكل املبينة يف التقرير الوطين، وخاصة ارتفاع معدل الفقـر، وشـجعت              
. طاجيكستان على أن تستمر يف التزامها مبا تبذله من جهود ملكافحـة جتـارة املخـدرات               

  .توقّدمت اجلزائر توصيا
تمثل يف االنضمام إىل املعاهـدات الدوليـة        والحظ االحتاد الروسي التقدم املُحَرز امل       -٤٩

حلقوق اإلنسان، ويف حتقيق االتساق بني التشريعات الوطنية واملعايري الدوليـة، ويف إنـشاء              
والحظ االحتاد  . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ويف فرض الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام         

  . وقّدم االحتاد الروسي توصيات. فقر التحديات اليت يواجهها البلد ومن بينها الضاًالروسي أي
وسألت فرنسا عن التدابري املزمع اختاذها جلعل التشريعات تتماشى مـع تعريـف               -٥٠

 ٢٠٠٤وقالت إن الوقف االختياري بدأ يف عام        . التعذيب الوارد يف اتفاقية مكافحة التعذيب     
بلد الوحيـد يف    ومسحت التشريعات بتخفيف األحكام باإلعدام لكن طاجيكستان ال تزال ال         

وأشارت فرنسا أيضاً إىل العديد مـن حـوادث         .  عقوبة اإلعدام  لغآسيا الوسطى الذي مل ي    
الضغط والتشهري اليت يتعرض هلا صحفيون وإىل وجود مزاعم حبدوث حاالت توقيف تعسفي        

  .وقّدمت فرنسا توصيات. وتعذيب
ة االجتماعية واالقتـصادية    وسلّمت الصني بالتدابري اإلجيابية املتخذة لتشجيع التنمي        -٥١

وأعربت الصني عن تقديرها الستراتيجية احلد من الفقـر       . وبتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
إىل جانب األمهية اليت توىل للمساواة بني اجلنسني والقضاء على العنف املرتيل ونوعية التعليم              

اجيكستان بنشاط  وشاركت ط . وخدمات الرعاية الصحية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
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وأقرت الـصني بالتحـديات الـيت تواجههـا         . يف التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان      
  .وقّدمت الصني توصية واحدة. طاجيكستان وطلبت إىل اجملتمع الدويل أن يقدم هلا املساعدة

والحظت اهلند باهتمام التدابري اليت اختذهتا طاجيكستان يف عدد من اجملاالت، كان              -٥٢
ورحبت اهلند أيضاً بالتـدابري     .  بينها رفع سن الزواج والوقف االختياري لعقوبة اإلعدام        من

إال أن اهلند سلّمت بعدم كفاية املـوارد املتـوفِّرة لـدى            . املتخذة لتقوية السلطة القضائية   
  . وشددت على ضرورة زيادة املساعدة التقنية يف بناء السجونتانطاجيكس

ات اخلاصة باألمن وبالقيود املتعلقة بامليزانية، إال أهنا أعربت         واعترفت كندا بالتحدي    -٥٣
عن قلقها بشأن القيود املفروضة على ممارسة الدين وعلى حرية الصحافة وبـشأن ظـروف               
االحتجاز وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز لدى الشرطة، واإلفالت من العقاب فيمـا يتعلـق          

عليها حتت التعذيب، وكذلك إزاء عدم اسـتقاللية       مبزاعم التعذيب واالعترافات اليت ُيحصل      
السلطة القضائية، والعنف املرتيل، والتمييز يف حق املرأة، وعمل األطفال، وإيداع األطفـال             
ذوي اإلعاقة يف مؤسسات، واحلوادث املتعلقة باملثليني جنسياً ومشتهي اجلنـسني وحـاملي        

  .  كندا توصياتتوقّدم. صفات اجلنس اآلخر
رت هنغاريا، معربةً عن تقديرها، إىل اعتماد قانون مفوَّض حقوق اإلنـسان يف             وأشا  -٥٤
وأشادت أيضاً بطاجيكستان العتمادها الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وقانون         . ٢٠٠٨عام  

إال أن هنغاريا أعربت عن قلقها املستمر إزاء التمييز الذي ال يـزال             . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .وقّدمت هنغاريا توصيات. وو اإلعاقة، وخباصة النساء واألطفال ذألشخاصيتعرض له ا

ورحبت بولندا بتعاون طاجيكستان مع آليات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة            -٥٥
غري أهنا الحظت بقلق أن طاجيكستان ليست       . وبإنشاء مؤسسة أمني مظامل حقوق اإلنسان     

وأعربت بولندا عن قلقها املستمر     .  اإلنسان طرفاً يف بعض املعاهدات األساسية املتعلقة حبقوق      
 أثناء االحتجاز لدى الشرطة وإزاء ادعاءات ممارسة وكـاالت          لوفياتبشأن ارتفاع معدل ا   
  .وقّدمت بولندا توصيات. إنفاذ القوانني للتعذيب

وأثنت سلوفاكيا على طاجيكستان لتصديقها على عدد كبري من الصكوك الدوليـة              -٥٦
. نسان وعلى إدراج برنامج التربية على حقوق اإلنسان يف التعليم الثـانوي           املتعلقة حبقوق اإل  

. وأشارت إىل حاالت الوفيات أثناء االحتجاز لدى الشرطة وإىل ادعاءات التعرض للتعذيب           
.  بشأن إجراءات تسجيل املنظمات الدينية، والرقابـة علـى اإلعـالم        لوأثارت أيضاً شواغ  

  .وقّدمت سلوفاكيا توصيات
قالت سويسرا إن طاجيكستان هي البلد الوحيد يف آسيا الوسطى الـذي مل يلـغ               و  -٥٧

ورحبت بالتزام أمني املظامل بزيارة أماكن االحتجاز وبالدعوة املوجَّهـة إىل           . عقوبة اإلعدام 
وأثنت سويسرا على طاجيكستان الفتتـاح      . املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب لزيارة البلد      

. عربت عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية وسائط اإلعالم يف البلـد         وأ. ةدائرٍة للهجر 
  .وقّدمت سويسرا توصيات
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والحظت إستونيا معربةً عن تقديرها أن طاجيكستان صدقت على الصكوك الدولية             -٥٨
. الرئيسية حلقوق اإلنسان وبذلت جهوداً جلعل تشريعاهتا الداخلية تتماشى مع القانون الدويل           

وأعربت إستونيا كذلك عـن     .  بطاجيكستان إلعالهنا وقفاً اختيارياً لعقوبة اإلعدام      وأشادت
  .وقّدمت إستونيا توصيات.  على إنشاء أمانة املظاملستانتقديرها لطاجيك

. وأقّرت النرويج بإنشاء هيئة أمني املظامل وباعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد            -٥٩
 املتزايدة على املنظمات الدينية ومنظمات اجملتمع املدين وعلـى       وأعربت عن قلقها إزاء القيود    

 ةوالحظت أيضاً أن حاالت عدم املساواة بني اجلنسني ال تزال قائم          . وسائط اإلعالم املستقلة  
  .وقّدمت النرويج توصيات. يف مجيع جماالت احلياة

وأشادت بإنشاء  . ونّوهت تركيا باإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق حبقوق اإلنسان          -٦٠
ورحبت باالستراتيجية الرامية  . أمانة املظامل وبإدراج حقوق اإلنسان يف منهاج التعليم الثانوي        

وقـّدمت  . إىل تعزيز دور املرأة وخبطط العمل الوطنية لصاحل الطفل وبتعزيز قضاء األحداث           
  . توصياتتركيا 
ولتصديقها على عدد مـن     وأثنت أستراليا على طاجيكستان إلنشائها أمانة املظامل          -٦١

وطلبت إىل طاجيكستان أن تنفـذ االلتزامـات        . املعاهدات الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
ورحبت مبشروع القانون املتعلق بـالعنف      . الناشئة عن تلك املعاهدات على الصعيد الداخلي      

رأة وحباالت الزواج  عن قلقها املستمر إزاء التقارير املتعلقة بالعنف ضد امل     ربتاملرتيل لكنها أع  
وتعلقت شواغل أخرى بانعدام تعريـف للتعـذيب        . باإلكراه وبعمل األطفال واالجتار هبم    

  .وقّدمت أستراليا توصيات. وباستمرار وجود عقوبة اإلعدام يف القانون الداخلي
وسألت أملانيا عن اخلطوات املتخذة لالعتراف باحلق يف االستنكاف الضمريي عـن              -٦٢

سكرية اإلجبارية، ولتحسني ظروف االخنراط يف اجليش، ولتوفري خدمـة مدنيـة            اخلدمة الع 
والحظت أملانيا أن القانون الوطين الذي مينع األنشطة الدينية غري املسجلة يتناىف            . كبديل عنها 
 مشريةً إىل أن شروط التسجيل املنصوص عليها يف قانون حرية الـضمري             الدولية،مع املعايري   

  . وقّدمت أملانيا توصيات. ية أكثر من أن ُتَعدواملنظمات الدين
وسألت سلوفينيا عما إذا كانت احلكومة الطاجيكية تعتزم التصديق على الربوتوكول   -٦٣

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية وإلغـاء عقوبـة              
لتقاليد األبوية والعنف املـرتيل ودور      وبعد اإلعراب عن شواغل تتعلق بأمور منها ا       . اإلعدام

 سلوفينيا عّما إذا كان مزمعاً اختاذ تدابري أخرى ملكافحة أوجه اإلجحـاف يف              ألتاملرأة، س 
ورحبت سلوفينيا حبظر استخدام األطفال كأُجراء يف مواسم قطف القطن لكنـها    . حق املرأة 

وقّدمت . ل األطفال تساءلت عما إذا كانت طاجيكستان قد حظرت أشكاالً أخرى من عم          
  .سلوفينيا توصيات
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. وأشادت اليابان بسجل طاجيكستان يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنـسان            -٦٤
وأعربت عن قلقها إزاء ادعاءات التعذيب وشددت على ضرورة التوعية وبنـاء القـدرات              

 الرغم من   والحظت أن الفجوة اجلنسانية ال تزال قائمةً على       . وحتسني القوانني يف هذا الشأن    
  . اليابان توصياتمتوقّد. التطورات السياساتية

وأقّرت الربازيل جبهود طاجيكستان يف سبيل احلد من الفقر لكنها الحظت أن هناك               -٦٥
ورحبت بـالوقف االختيـاري     . نقصاً يف متويل التعليم والرعاية الصحية والرفاه االجتماعي       

 التعليم الثانوي العام باجملان، فإهنا أشارت إىل        ومع أن الربازيل نّوهت بتوفري    . لعقوبة اإلعدام 
وأَقّرت الربازيل باخلطوات املتخـذة يف جمـال        .  معدل تسجيل الفتيات يف املدارس     ضاخنفا

املساواة بني اجلنسني لكنها الحظت أن التقاليد واألفكار النمطية األبوية ال تزال من أسباب              
  .وقّدمت الربازيل توصيات. التمييز اهليكلية

ورحبت بنغالديش بتعاون طاجيكستان مع آليات جملس حقوق اإلنسان وجبهودها            -٦٦
وأثنت أيضاً على احلكومة إلنشائها مؤسسة أمني مظامل حقوق         . ملكافحة االجتار باألشخاص  

اإلنسان وأحاطت علماً بالربامج واملبادرات الرامية إىل ضمان زيادة مشاركة املرأة واملساواة            
وقالت إن هناك حاجة إىل حتقيق مزيد من التقدم يف اجملـاالت            .  وبني الرجل  هاينيف املعاملة ب  
  .وقّدمت بنغالديش توصيات. االقتصادية

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بسجل طاجيكستان يف التصديق على الصكوك            -٦٧
املـسؤولية  وأعربت عن قلقها إزاء قـانون       . الدولية وجلهودها الرامية إىل مكافحة التعذيب     

وأعربت عن قلقها إزاء تواصل اهلجمـات       . األبوية وإزاء أحكام أخرى تتعلق باحلرية الدينية      
  .وقّدمت توصيات.  استخدام دعاوى قضائية ضدهماءعلى الصحفيني وإز

والحظت اململكة العربية السعودية أن طاجيكستان قد انضمت إىل معظم الصكوك             -٦٨
ت تقارير دورية عن تنفيذها، مظهرة بـذلك حرصـها علـى          املتعلقة حبقوق اإلنسان وقّدم   

وبيَّنت اململكة العربية السعودية اجلهود املبذولة      . التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان     
وقـّدمت  . يف جمال التعليم مبا يف ذلك اخلطوات اليت اختذت لتحسني نوعية التعليم االبتدائي            

  .اململكة العربية السعودية توصيات
ورحبت بيالروس بالتزام طاجيكستان حبقوق اإلنسان والحظت العدد الكبري مـن             -٦٩

وأقـرت جبهـود   . املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليهـا طاجيكـستان         
  .وقّدمت بيالروس توصيات. طاجيكستان يف مكافحة االجتار بالبشر

 لتقوية اإلطار القانوين حلقوق     وأقّرت إسبانيا باخلطوات اليت قامت هبا طاجيكستان        -٧٠
. ونّوهت بانضمام طاجيكستان إىل معظم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان         . اإلنسان فيها 

  .وقّدمت إسبانيا توصيات
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وأقّرت أفغانستان بإجنازات طاجيكستان كالنهوض بدور املرأة واعتمـاد برنـامج             -٧١
فقر، والدعوات إىل إصالح إدارة شؤون      ملكافحة االجتار باألشخاص واستراتيجية احلد من ال      

ومن مجلة ما اقترحته أفغانستان أن تعتمد طاجيكستان تدابري لتخفيف وترية هجـرة             . الدولة
 الذكور ألغراض العمل وارتفاع عدد األسر املعيشية اليت تربُّها نساء           سكانأعداد هائلة من ال   

ي الذي يبّين أمهية التراجع احلاصل يف ن تتمعن فيما جاء يف تقرير فريق األمم املتحدة القطر      أو
 بينما ُيقال إن نسبة الفقر املدقع تكاد مل تتغّير مقارنةً هبا يف ٢٠٠٩معدل الفقر النسيب يف عام  

  .٢٠٠٧عام 
ونّوهت السويد بسجل التصديقات على املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان لكنها            -٧٢

وطلبت الـسويد   . وصيات هيئات املعاهدات  استعلمت عن اخلطط املوضوعة لتحسني تنفيذ ت      
مزيداً من املعلومات عن اخلطط الرامية إىل زيادة تعزيز استقالل القضاء كمـا طلبـت إىل                
طاجيكستان أن تبدي رأيها يف مسائل تتعلق بالوصول إىل مصادر املعلومـات، مبـا فيهـا                

  .وقّدمت السويد توصيات. اإلنترنت
جيكستان على عدد كبري مـن صـكوك حقـوق          وأشادت إندونيسيا بتصديق طا     -٧٣

بيـد أهنـا    . اإلنسان ومبا تبذله من جهود لتعزيز املساواة بني األعراق واملساواة بني اجلنسني           
. أعربت عن قلقها إزاء التقاليد واألفكار النمطية األبوية اليت تغذّي التمييز يف حق الفتيـات              

وناشدت إندونيسيا اجملتمع الدويل بأن     .  ال تزال تشكّل حتدياً    التعذيبوالحظت أن مكافحة    
  .وقّدمت توصيات. يقدم مزيداً من املساعدة لطاجيكستان

وسلّمت األرجنتني جبهود طاجيكستان يف قضايا حقوق اإلنسان كاعتمـاد خطـة      -٧٤
. إىل جانب التربية علـى حقـوق اإلنـسان        ) ٢٠١٠-٢٠٠٣(عمل وطنية لصاحل الطفل     

  .وقّدمت األرجنتني توصيات. هتمام هبذا اجملالوشجعت طاجيكستان على مواصلة اال
وطلبت النمسا إىل طاجيكستان أن تعرض بالتفصيل التدابري املتخذة للقضاء علـى              -٧٥

ممارسات من قبيل احتجاز األطفال دون سن الرابعة عشرة وعدم وجود حماكم لألحـداث              
عاً اختاذ تدابري إضافية مـن      وسألت النمسا أيضاً عما إذا كان مزم      . وعدم اختاذ تدابري عقابية   
ويف اخلتام،  .  يف اجملال الزراعي وغريه من القطاعات غري الرمسية        طفالأجل التصدي لعمل األ   

. سألت النمسا عن اجلهود الرامية إىل ترسيخ حرية التعبري وضمان استقالل وسائل اإلعـالم             
  .وقّدمت توصيات

وأقّرت أوروغواي بانضمام طاجيكستان إىل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليهـا            -٧٦
 واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       ٨٢االختياريني، وإىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

والحظت أوروغواي عدم الوعي حبقوق املـرأة إىل        . التمييز ضد املرأة، دون إبداء أي حتفظ      
وأقّرت بـاحلمالت   .  واألفكار النمطية إىل الظهور يف األرياف      لوكلسجانب عودة أشكال ا   

اهلادفة إىل محاية األطفال من سوء املعاملة وبإنشاء مراكز إعـادة تأهيـل لفائـدة النـساء                 
وأعربت عن قلقها من أن تلك األنشطة مقصورة على بعض املنـاطق ومـن أن               . واألطفال
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 للتأديب ومن أن عمل األطفال ال يزال منتـشراً          خدمستالعقوبة البدنية غري حمظورة قانوناً وتُ     
  . وقّدمت أوروغواي توصيات.بشكل واسع

وأثنت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية علـى طاجيكـستان              -٧٧
اللتزامها حبقوق اإلنسان لكنها شددت على احلاجة إىل مزيد من التقدم خاصةً فيما يتعلـق               

والحظت أيضاً أن نظام اإلصـالحيات حيتـاج إىل   . عالم وحرية الدينباستقالل وسائط اإل 
      وقالت إهنـا   .  اجلنائي يستلزم أكثر من بناء سجون جديدة       النظامإصالح عاجل وأن إصالح     

  .وقّدمت توصيات. ال تزال قلقة إزاء استمرار التعذيب يف مرافق االحتجاز قبل احملاكمة
يكستان من النهج اجلنساين يف سياسـات التنميـة         وتساءل املغرب عن موقف طاج      -٧٨

  .وقّدم املغرب توصيات. وطلب مزيداً من املعلومات عن برنامج الشباب وتنفيذه
وأحاطت رومانيا علماً باجلهود املبذولة ملكافحة الفقر وأثنت علـى طاجيكـستان              -٧٩

تماد القانون الـذي    لتصديقها على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى اع         
ونّوهت أيضاً باعتماد قوانني تتعلـق بـتمكني        . ينص على الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام     

إال أهنا أشارت إىل أوجه قصور يف التنفيذ بلغت         .  النساء يف املناصب العامة    دداملرأة وبتزايد ع  
  .رومانيا توصياتوقّدمت . عنها هيئاُت املعاهدات وأعربت عن قلقها إزاء العقوبة البدنية

وأثنت ماليزيا على طاجيكستان لتعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومـع              -٨٠
والحظت أيضاً جهود احلكومة للنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية        . هيئات املعاهدات 

علـى  لصاحل شعبها والدليل على ذلك استراتيجياهتا الوطنية ملكافحة الفقر والتشديد القوي            
  .وقّدمت ماليزيا توصيات.  االجتماعية وعلى الرعاية الصحية والتعليم العاّمنييةالبىن األساس

وكان من دواعي اطمئنان باكستان أهنا الحظت أنّ القـانون يـضمن احلقـوق                -٨١
وأقرت بـاخلطوات   . والحظت باكستان أن الفقر ميثل حتدياً كبرياً      . واحلريات لكل شخص  

 متكافئة للنساء والرجال، وأعربت عن أملها يف أن يضمن برنامج الدولة            املتخذة لتوفري فرص  
 وتعيينهن يف مراكز قيادة حتقيق مشاركة نسائية أوسع يف          تقائهنلتعليم النساء الكفؤات والن   

  .وقّدمت باكستان توصيات. تنمية اجملتمع
ع املكلفـني   وأعربت التفيا عن تقديرها النفتاح طاجيكستان ورغبتها يف التعاون م           -٨٢

  .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وقّدمت توصية يف هذا الشأن
وهّنأت كوستاريكا طاجيكستان على احلد من الفقر بدرجة كـبرية يف الـسنوات               -٨٣

       . األخرية وعلى تنفيذ التربية على حقوق اإلنسان وعلى الوقف االختياري لعقوبة اإلعـدام             
الستمرار سريان القانون الذي ينص على عقوبة اإلعدام، والستمرار إالّ أهنا أعربت عن قلقها 

 يف الواقع، ولورود تقارير عن ارتفاع معدل حدوث التعذيب وسـوء            يزتعرض النساء للتمي  
  .وقّدمت كوستاريكا توصيات. املعاملة
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وأقّرت املكسيك باخلطوات اليت اختذهتا طاجيكستان من أجل تعزيز حصول مجيـع              -٨٤
وأثنـت  . لى الرعاية الصحية وعلى التعليم العام إىل جانب ضمان األمن الغـذائي     السكان ع 

بوجه خاص على طاجيكستان لقرارها تطبيق الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وأعربت عن            
  .وقّدمت املكسيك توصيات.  عاجالًبةأملها يف إلغاء تلك العقو

 املعاهدات ومع آليـات جملـس       وأثنت تايلند على طاجيكستان لتعاوهنا مع هيئات        -٨٥
وسلّمت كذلك جبهود احلكومة حلماية حقوق الفئات الضعيفة وأعربت عن     . حقوق اإلنسان 

تقديرها للحكومة لضماهنا توفري الرعاية الصحية باجملان ولسّنها القانون اخلاص بفريوس نقص            
تان يف تعزيز ومحاية    ودعت تايلند اجملتمع الدويل إىل مساعدة طاجيكس      . دزاإلي/املناعة البشري 
  . وقّدمت توصيات. حقوق اإلنسان

وقّدمت . والحظت بلجيكا أن النظام القضائي ال يتمتع بضمانات االستقالل الكافية    -٨٦
  .بلجيكا توصيات

وطلبت إيطاليا إىل الوفد الطاجيكي أن يقّدم عرضـاً مفـصالً عـن اإلسـاءات                 -٨٧
نسان أثناء عملية التجنيد وحىت أثنـاء خدمـة         واالنتهاكات اليت ُيّدعى أهنا طالت حقوق اإل      

وقالت إهنا تشاطر الشواغل اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين حبريـة            . الشباب يف اجليش  
  . إيطاليا توصياتوقّدمت. الدين أو املعتقد

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
 التفـاعلي، وفيمـا يلـي       حبثت طاجيكستان التوصيات اليت قُّدمت أثناء احلوار        -٨٨

  :التوصيات اليت حتظى بتأييدها
؛ )الربازيـل (النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة      -١-٨٨

؛ توجيه دعوة دائمة إىل     )إسبانيا(تقدمي دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة        
؛ )رومانيا(مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة   

 اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق   اءاتالنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجر       
  ؛ )التفيا(اإلنسان 

التعاون بشكل أوثق مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهـدات           -٢-٨٨
التابعة لألمم املتحدة بغية تقصري مدة التـأخري يف تقـدمي التقـارير ويف تنفيـذ                

  ؛)السويد (التوصيات الواردة فيها
  ؛)اجلزائر(إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان   -٣-٨٨

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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الشروع يف عملية االعتماد ألن مبادئ باريس تؤدي دوراً هاماً يف             -٤-٨٨
  ؛)هنغاريا(تعزيز ومحاية املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين 

اإلنـسان  ضمان توافق هياكل ووظائف أمانة املظامل اخلاصة حبقوق       -٥-٨٨
؛ ضمان إنشاء مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان على        )بولندا(مع مبادئ باريس    

  ؛ )أستراليا(أُسس تتوافق متاماً مع مبادئ باريس 
  ؛)النرويج(شد عضد أمني املظامل وحتسني كفاءته واستقالله   -٦-٨٨
اختاذ إجراءات ترمي إىل رفع مستوى أمانة املظامل ليعادل مـستوى      -٧-٨٨

ة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتفق مع مبادئ باريس مـن أجـل ضـمان               مؤسس
  ؛ )إسبانيا(استقالهلا يف أداء وظائفها 

االستمرار يف جهودها احملمودة لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            -٨-٨٨
  ؛)سري النكا(واحلريات 

إشراك اجملتمع املدين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل           -٩-٨٨
  ؛)بولندا(

تقوية محاية وتعزيز حقوق املرأة عن طريق اختاذ التدابري التشريعية             -١٠-٨٨
والسياساتية املناسبة وعن طريق التصدي للمواقـف واملمارسـات التمييزيـة           

  ؛)النرويج(االجتماعية والثقافية 
زيادة إثراء األنشطة التربوية يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيـز             -١١-٨٨

  ؛ )تركيا(واخلدمة املدنية والفئات الضعيفة على إنفاذ القانون 
إنشاء آلية ملتابعة وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لصاحل الطفـل             -١٢-٨٨

  ؛ )تركيا(لفة الذكر ا الس٢٠١٠-٢٠٠٣للفترة 
زيادة اجلهود للوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن اتفاقية القضاء على مجيع            -١٣-٨٨

  ؛)أستراليا(فاقية حقوق الطفل أشكال التمييز ضد املرأة وعن ات
مواصلة سعيها إىل توضيح مجيع اجلوانب التنفيذية لقوانني بعينـها            -١٤-٨٨

  ؛)رومانيا(تتعلق باملساواة بني اجلنسني وحتسني تنفيذ هذه التدابري 
مراعاة اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت بغية إتاحـة             -١٥-٨٨

إىل مناصب صنع القرار داخل احلكومة وكـذلك يف         فرص متساوية يف الوصول     
  ؛)سويسرا(جماالت التعليم والعدالة وملكية األراضي 

مواصلة تعزيز التدابري اليت تتخذها لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني             -١٦-٨٨
  ؛)اليابان(ولتمكني املرأة 
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اختاذ مزيد من التدابري التشريعية والسياساتية الراميـة إىل ضـمان             -١٧-٨٨
  ؛)الربازيل(املساواة بني اجلنسني وإىل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات 

تنفيذ سياسات لضمان مساواة املرأة بالرجل فيما يتعلق مبناصـب            -١٨-٨٨
العمل وداخل األسرة، والسعي إىل محاية النساء مـن مجيـع أشـكال العنـف               

  ؛ )كوستاريكا(
نساء يف مناصب صنع القـرار      اعتماد تدابري سياسية لزيادة متثيل ال       -١٩-٨٨

  ؛)إسبانيا(ويف املناصب الرفيعة يف اإلدارة العمومية 
مواصلة جهودها للرفع من مستوى الوعي اجلنساين ليس يف صفوف            -٢٠-٨٨

املوظفني العموميني على مجيع مستويات احلكومة فحسب، وإمنا داخل اجملتمـع           
  ؛)إندونيسيا(ككل 
لوعي ولتوعية النساء داخل البلد جبميـع       تنفيذ برامج وطنية لنشر ا      -٢١-٨٨

اجلوانب اليت تنظمها اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               
  ؛)أوروغواي(

           تنفيذ تدابري شاملة، خاصة يف األرياف، من أجـل بـدء التغـيري               -٢٢-٨٨
املرتبطة به فيما يتعلق بإخضاع النساء املقبول على نطاق واسع وباألفكار النمطية 

  ؛ )أوروغواي(يف البلد 
جعل تعريف التعذيب يف القانون الداخلي يتماشى مـع التعريـف             -٢٣-٨٨

؛ إدراج  )اجلمهورية التـشيكية  ( من اتفاقية مناهضة التعذيب      ١الوارد يف املادة    
 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١تعريف للتعبري يف قانوهنا الداخلي يتماشى مع املادة         

  ؛)أستراليا(التعذيب 
 من اتفاقية مناهضة ١وضع تعريف قانوين للتعذيب يتماشى مع املادة   -٢٤-٨٨

التعذيب وإنشاء آليات مستقلة للتحقيق يف القـضايا ذات الـصلة ومالحقـة             
  ؛)كندا(الضالعني فيها قضائياً 

تقوية التدابري ملكافحة ومنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة             -٢٥-٨٨
  ؛)زيلالربا(القاسية واملهينة 

اعتماد وتنفيذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من ضـروب سـوء              -٢٦-٨٨
املعاملة، وضمان إجراء حتقيقات سريعة وذات مصداقية يف مجيع ادعاءات التعذيب           

  ؛)سلوفاكيا(مبا فيها ادعاءات حاالت الوفاة أثناء االحتجاز لدى الشرطة 
سيما منـه     اجلنائي، وال  مواصلة جهودها الساعية إىل جعل قانوهنا       -٢٧-٨٨

املواد املتعلقة بالتعذيب، متماشياً مع الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان ذات            
  ؛ )إندونيسيا(الصلة 
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اختاذ تدابري ملموسة الجتثاث استخدام التعذيب بوسائل منها تقوية           -٢٨-٨٨
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     (األحكام ذات الصلة يف التشريعات الوطنية       

  ؛ )وآيرلندا الشمالية
تقييم إمكانية زيادة جهودها ملنع العنف ضد املرأة جبميع أشـكاله             -٢٩-٨٨

ولتجرميه والقضاء عليه بوسائل منها اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز حقـوق املـرأة          
  ؛)األرجنتني(والقضاء على األفكار النمطية األبوية والتمييزية 

ة وسن مشروع القانون املوجود املتعلق      اعتبار العنف ضد املرأة جرمي      -٣٠-٨٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(باحلماية االجتماعية والقانونية من العنف املرتيل 

سن مشروع القانون املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونيـة مـن            -٣١-٨٨
  ؛ )كندا(العنف املرتيل ووضع خطة وطنية ملنع العنف ضد املرأة واجتثاثه 

دابري تشريعية لتجرمي العنف القائم على نـوع اجلـنس يف           اعتماد ت   -٣٢-٨٨
اجملاالت العامة ومالحقة مرتكبيه قضائياً، إىل جانب توفري مآوٍ للنـساء ضـحايا           

  ؛)إسبانيا(العنف وتدريب املوظفني الذين هلم دور يف التحقيق يف تلك القضايا 
لعنف ضـد   تنفيذ التوصيات الصادرة عن املقررة اخلاصة املعنية بـا          -٣٣-٨٨

  ؛)إسبانيا (٢٠٠٨املرأة يف عام 
َسنُّ التشريعات ألهنا ستساعد يف محاية نساء طاجيكستان من العنف            -٣٤-٨٨

املرتيل على حنو يتماشى مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             
املرأة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اللذين وقعـت عليهمـا            

  ؛)إندونيسيا(كستان طاجي
  ؛)سويسرا(اعتماد قانون ملكافحة العنف املرتيل وتنفيذه بفعالية   -٣٥-٨٨
تشديد التدابري املتخذة من أجل التصدي بصورة شـاملة ملـشكلة             -٣٦-٨٨

االجتار بالبشر والعنف ضد املرأة بوسائل منها تنفيذ ضمانات اجتماعية وتربويـة    
تحسيس اجملتمع احمللـي ومواصـلة بنـاء        وقانونية، وشن محالت توعية عامة ل     

  ؛)ماليزيا(القدرات والكفاءات يف جمال إنفاذ القانون 
تنفيذ قانون االجتار بالبشر وتكثيف التعاون الدويل والثنائي من أجل            -٣٧-٨٨

  ؛)اجلمهورية التشيكية(زيادة كبح االجتار 
ر بالبـشر   مواصلة اجلهود الرامية إىل إعمال برنامج مكافحة االجتا         -٣٨-٨٨

  ؛)اجلزائر (٢٠١٣-٢٠١١للفترة 
مكافحة االجتار بالبشر بشكل فعال واإلسراع يف التحـري عـن             -٣٩-٨٨

  ؛)تركيا(أماكن األشخاص املختطفني بوجه خاص 
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مواصلة زيادة اجلهود ملنع االجتار باألشخاص ومكافحتـه بوسـائل       -٤٠-٨٨
ـ         ار باألشـخاص قـضائياً     منها اعتماد تدابري ضرورية ملالحقة الضالعني يف االجت

  ؛)بيالروس(ومعاقبتهم ولضمان توفري املأوى وإعادة التأهيل لضحاياه 
مواصلة مكافحة االجتار بالبشر بالتعاون مـع املنظمـات الدوليـة             -٤١-٨٨

  ؛ )بنغالديش(
مواصلة جهودها اجلارية لتحسني اإلطار القانوين والتنظيمي بغية منع      -٤٢-٨٨

  ؛ )باكستان(ار يف األشخاص والكشف عنها وقمعها األنشطة املرتبطة باالجت
مواصلة تعاوهنا اجلاري مع البلدان اجملاورة هلـا ملكافحـة جتـارة              -٤٣-٨٨

  ؛)باكستان(املخدرات املمنوعة 
بذل جهود إضافية ومتضافرة، مبا يف ذلك إدخال تغـيريات علـى              -٤٤-٨٨

قضاء وترسيخ استقالله   اإلجراءات التشريعية واإلدارية، من أجل زيادة فعالية ال       
  ؛)السويد(

اختاذ التدابري الضرورية وسن التشريعات الالزمة إلصالح النظـام           -٤٥-٨٨
القضائي حبيث يتماشى مع املعايري الدولية للقضاء مبا يف ذلك قضاء األحـداث،             
وعلى وجه اخلصوص، إنشاء ضمانة بقاء القضاة مبختلف درجاهتم يف مناصـبهم            

  ؛)املكسيك(
ستكمال اإلصالح اجلوهري للنظام اجلنائي بوصف ذلك أولويـة         ا  -٤٦-٨٨

  ؛ )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا والشمالية(حكومية 
اختاذ مزيد من التدابري لزيادة القدرة االستيعابية ملؤسسات السجون           -٤٧-٨٨

اآلمن ويف ولزيادة تعزيز حقوق السجناء مبا يف ذلك احلق يف الغذاء واحلق يف املاء 
  ؛)املغرب(وسائل اإلصحاح 

ضمان إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وكاملة يف مجيع الـشكاوى            -٤٨-٨٨
املتعلقة حباالت الوفاة أثناء االحتجاز لدى الشرطة ويف مجيع حاالت الوفاة أثناء            

؛ ضمان إجراء حتقيقات نزيهة يف مجيع حاالت        )٤اجلمهورية التشيكية   (االحتجاز  
  ؛ )بولندا(ء االحتجاز لدى الشرطة الوفاة أثنا

إنشاء آلية شكاوى مستقلة خمتصة باألشخاص احملتجـزين لـدى            -٤٩-٨٨
  ؛)بولندا(الشرطة 

ضمان تسجيل مجيع الوالدات وتيسري احلصول علـى خـدمات            -٥٠-٨٨
  ؛)أورغواي(تسجيل املواليد بوسائل منها خفض كلفتها 
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حرية التعبري وجعـل القيـود      اختاذ مجيع التدابري حلماية وتشجيع        -٥١-٨٨
  ؛)سويسرا(املفروضة على حرية التعبري ممتثلةً لاللتزامات الدولية 

ضمان حرية الدين والعبادة بوسائل منها مكافحة مجيـع أشـكال             -٥٢-٨٨
  ؛)إيطاليا(التمييز ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية 

 وتعزيز فـرص    ضمان القضاء على ممارسات عمل األطفال املسيئة        -٥٣-٨٨
  ؛)أوروغواي(األطفال الضعيفة حاهلم يف احلصول على التعليم 

مواصلة اجلهود لرصد موسم قطف القطن درءاً للعمـل اجلـربي             -٥٤-٨٨
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ومواصلة اجلهود إلنفاذ قانون مكافحة االجتار 

واعتمـاد  إدراج احلظر الصريح لعمل األطفال يف قانون البلـد؛            -٥٥-٨٨
جمموعة من التدابري لضمان التعليم الشامل للجميع وعدم التمييز يف حق األطفال           

  ؛)إسبانيا(ذوي اإلعاقة داخل نظام التعليم العادي 
مواصلة اجلهود لتعزيز إعمال احلق يف التعليم خاصة فيما يتعلـق             -٥٦-٨٨

  ؛)اململكة العربية السعودية(بتعليم األطفال 
تتيح للبنات االستمرار يف نظـام التعلـيم وتفـادي         وضع برامج     -٥٧-٨٨

االنقطاع املبكر عن املدرسة وينبغي توفري الشيء نفسه لألطفال ذوي اإلعاقـة            
  ؛)كوستاريكا(

إيالء مزيد من االهتمام لنشر ثقافة حقوق اإلنسان يف مؤسـسات             -٥٨-٨٨
  ؛)اململكة العربية السعودية(التعليم ووسائط اإلعالم 

 اجلهود الرامية إىل اإلدماج املنهجي للتربية علـى حقـوق           توحيد  -٥٩-٨٨
اإلنسان والتدريب عليها يف النظام املدرسي مع وضع برامج حمددة وحمدَّثة لفائدة            

  ؛)املغرب(موظفي الدولة وعناصر األمن 
مواصلة جهودها ملكافحة الفقر وضمان التنمية املستدامة، ولتنفيذ          -٦٠-٨٨

 واالستراتيجية الوطنية للحد    ٢٠١٥-٢٠٠٦نية للفترة   استراتيجية التنمية الوط  
  إىل أقصى حد ممكن؛) االحتاد الروسي (٢٠١٢-٢٠١٠من الفقر للفترة 

تدابري الرامية إىل مكافحة الفقر وكذلك إىل حتـسني   المواصلة تنفيذ     -٦١-٨٨
  ؛)بيالروس(الرفاه العام ملواطنيها عن طريق كفالة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية 

  ؛)باكستان(تعزيز التدابري اجلاري تنفيذها الرامية إىل اجتثاث الفقر   -٦٢-٨٨
زيادة اجلهود املبذولة من أجل التصدي للبطالة خاصة يف األرياف            -٦٣-٨٨

بوسائل منها إعداد برامج خاصة حمددة اهلدف بغية إنعاش النمـو االقتـصادي             
  ؛)ماليزيا(والتنمية 
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االجتماعية واالقتصادية للنساء مبا يتماشى مواصلة حتسني الظروف    -٦٤-٨٨
  ؛)بنغالديش(مع اإلصالحات األخرية اليت أجرهتا احلكومة 

تسريع اجلهود الرامية إىل حتسني حصول السكان على املاء الصاحل            -٦٥-٨٨
للشرب النظيف واآلمن وبكميات كافية إىل جانب حتسني خـدمات الـصرف            

  ؛)ماليزيا(الصحي 
اإليـدز  /ج مكافحة فريوس نقص املناعـة البـشري       تكثيف برام   -٦٦-٨٨

  ؛)اجلزائر(
بذل مزيد من اجلهود يف جمايل الصحة والتعليم وضـمان مـصاحل              -٦٧-٨٨

النساء واألطفال ومحاية حقوقهم، وتشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية بصفة         
  ؛)الصني(عامة 
ال املهاجرين عن   تعزيز احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية للعم       -٦٨-٨٨

  ؛)سويسرا(طريق دائرة اهلجرة لديها 
حتسني نظام مجع وحتليل اإلحصائيات املتعلقة بالعمال املهـاجرين           -٦٩-٨٨

ووضع استراتيجية وطنية للهجرة ضمن اإلطار األوسـع لـسياسات التنميـة            
  ؛)سويسرا(االقتصادية للبلد 

دعم من فريق األمم    مواصلة التماس املساعدة من اجملتمع الدويل ب        -٧٠-٨٨
املتحدة القطري، وخباصة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف تقوية سياساهتا 
يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التصديق على ما تبقـى مـن االتفاقيـات                

 الدوري الـشامل    االستعراضاألساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذ توصيات       
  ).ايلندت(اليت ستقبلها طاجيكستان 

  :حتظى التوصيات التالية بتأييد طاجيكستان اليت تعترب أهنا قد ُنفِّذت بالفعل  -٨٩
اتساق تشريعات البلد حىت ال ُتستخدم األقـوال الـصادرة حتـت              -١-٨٩

  ؛)املكسيك(التعذيب كأدلة يف الدعاوى القضائية 
ين التفكري يف إشارة صرحية إىل حظر عمل األطفال يف القانون الـوط             -٢-٨٩

  ؛)املغرب(
؛ )الربازيـل (النظر يف سّن حظر قانوين الستخدام العقوبة البدنيـة            -٣-٨٩

إصدار تشريعات حتظر العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع السياقات، مبا فيها البيت            
  ؛)رومانيا(واملدرسة، على سبيل األولوية 

 كـل   اعتماد تشريعات حتظر صراحةً مجيع أشكال العقوبة البدنية يف          -٤-٨٩
مكان، وشّن محالت توعية بشأن األثر السليب للعقوبة البدنية علـى األطفـال؛             
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وتوفري التدريب للمدرسني واآلباء وزعماء اجملتمعات احمللية وموظفي مؤسسات         
  ).أوروغواي(السجون 

وستبحث طاجيكستان التوصيات التالية، مث جتيب عليها يف الوقت املناسب، لكن     -٩٠
وسُتدرج . ٢٠١٢مارس /ة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف آذارقبل انعقاد الدور

األجوبة يف تقرير نتائج االستعراض الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان أثناء الـدورة             
  :نفسها

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وعلى      -١-٩٠
يع أشكال التمييز ضـد املـرأة       الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مج     

؛ النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة         )اجلمهورية التشيكية (
 االختياري التفاقية الربوتوكولالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى   

  ؛)بولندا(مناهضة التعذيب 
لتعـذيب  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة ا         -٢-٩٠

  ؛)فرنسا(وإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة           -٣-٩٠

؛ النظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة          )إستونيا(التعذيب  
دا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلن    (مناهضة التعذيب يف املستقبل القريب      

  ؛)الشمالية
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -٤-٩٠

وإنشاء آلية وقائية وطنية يف إطار املعايري والضمانات املنصوص عليهـا يف هـذا          
  ؛)سويسرا(الصك 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٥-٩٠
دارية ملكافحة التعذيب وإصدار إعـالن يعتـرف        وسّن وتنفيذ قوانني وتدابري إ    

  ؛)كوستاريكا(باختصاص جلنة مناهضة التعذيب بتلقي البالغات 
؛ )اجلزائـر (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -٦-٩٠

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لزيادة تعزيز ومحاية حقوق           
  ؛ )تايلند(األشخاص ذوي اإلعاقة 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا          -٧-٩٠
  ؛)هنغاريا(االختياري 

النظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على           -٨-٩٠
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة           

  ؛)الربازيل(األشخاص ذوي اإلعاقة التعذيب، وإىل اتفاقية حقوق 
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التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            -٩-٩٠
  ؛)إسبانيا(وعلى اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص           -١٠-٩٠
) اجلمهورية التـشيكية  (لغاء عقوبة اإلعدام    باحلقوق املدنية والسياسية املتعلق بإ    

؛ التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص      )سويسرا(
 الربوتوكول االختياري الثاين    على؛ التصديق   )هنغاريا(باحلقوق املدنية والسياسية    

 )بلجيكـا (للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف أقرب وقت ممكن           
  ؛)فرنسا(

التصديق بال حتفظ على الربوتوكول االختياري التفاقيـة القـضاء        -١١-٩٠
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            

  ؛)النمسا(والربوتوكول االختياري امللحق هبا 
النظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             -١٢-٩٠

ة وبروتوكوهلا االختياري، وعلى اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء          اإلعاق
القسري، وعلى الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية         
واالجتماعية والثقافية، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،        

اص باحلقوق املدنية والـسياسية     وعلى الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخل     
  ؛)األرجنتني(

 ١٩٦١ و ١٩٥٤التصديق على اتفاقييت انعدام اجلنـسية لعـامي           -١٣-٩٠
 بشأن وضـع األشـخاص عـدميي        ١٩٥٤؛ التصديق على اتفاقية عام      )أملانيا(

  ؛)سلوفاكيا( خلفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 
مام إىل االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي       النظر يف قبول االنض     -١٤-٩٠

 ويف صكوك أخرى تتعلق باألشـخاص عـدميي اجلنـسية       ١٩٥٤اجلنسية لعام   
  ؛)املكسيك(

التصديق على ما تبقى من الصكوك األساسـية املتعلقـة حبقـوق              -١٥-٩٠
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان 

         الـيت  االنضمام إىل أهم الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان            -١٦-٩٠
مل تنضم إليها بعد، كاالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء              
القسري إىل جانب توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            

  ؛ )اليابان(اخلاصة 
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التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١٧-٩٠
ة مجيع األشخاص من االختفاء القسري وتوجيه دعوة دائمة إىل          وعلى اتفاقية محاي  

  ؛)أوروغواي(مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان 
اعتماد جمموعة جديدة من املعايري لتعريف اإلعاقة على حنو يتماشى            -١٨-٩٠

مع املعايري الدولية وضمان رفع مستوى وعي السكان من أجل التغلـب علـى              
  ؛)هنغاريا (الوصم
إنشاء آليات ترمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام بشكل أكيـد نتيجـة              -١٩-٩٠

  ؛)إسبانيا (٢٠٠٤الوقف االختياري الساري منذ عام 
  ؛)إيطاليا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٢٠-٩٠
اململكـة  (إمتام نظرها يف إلغاء عقوبة اإلعدام واالنتقال إىل إلغائها            -٢١-٩٠

  ؛)انيا العظمى وآيرلندا الشماليةاملتحدة لربيط
اختاذ مجيع التدابري الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدام مبـا يف ذلـك              -٢٢-٩٠

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          
  ؛)أستراليا(والسياسية 

 وتعـديل   اختاذ مجيع التدابري من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام كليـاً           -٢٣-٩٠
  ؛)هنغاريا(القانون اجلنائي حىت ال يعاقَب على أي جرمية بعقوبة اإلعدام 

إجراء مجيع التعديالت القانونية والدستورية الضرورية من أجـل           -٢٤-٩٠
  ؛)سويسرا(إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً 

  ؛)إستونيا(إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً   -٢٥-٩٠
يف التصديق على الربوتوكول االختياري     إلغاء عقوبة اإلعدام والنظر       -٢٦-٩٠

  ؛)١رومانيا (الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
مواصلة جهودها الرامية إىل إلغاء استخدام عقوبة اإلعدام ومواصلة   -٢٧-٩٠

  ؛)األرجنتني (٢٠٠٤تطبيق الوقف االختياري هلا املعلن عنه يف عام 
بة البدنية لألطفال يف مجيع السياقات وضمان حقـوق         حظر العقو   -٢٨-٩٠

الطفل يف مستوى معيشة الئق، مع إيالء عناية خاصة لليتامى، وتيسري حـصوهلم     
  ؛)سلوفينيا(على املاء الصاحل للشرب اآلمن وعلى التعليم 

جعل جملس العدالة هيئة مستقلة متاماً غري خاضعة لسيطرة السلطة            -٢٩-٩٠
  ؛)بلجيكا(التنفيذية 



A/HRC/19/3 

GE.11-17283 26 

تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية بغرض تسجيل هويـات املـوظفني            -٣٠-٩٠
 ١٢الذين هلم دور يف احتجاز األشخاص يف أرشيفات االحتجاز مبا يتفق مع املبدأ              

من جمموعة مبادئ محاية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(االحتجاز أو السجن 

يذ قواعد األمم املتحدة فيما يتعلق مبعاملة النساء الـسجينات          تنف  -٣١-٩٠
تدابري غري االحتجازية للنساء املخالفات للقانون، املعروفـة كـذلك باسـم            الو
والتماس املساعدة املناسبة يف تنفيذها من وكاالت األمم املتحدة         " قواعد بانكوك "

  ؛)تايلند(لقانون  لخالفاتذات الصلة بغية زيادة حتسني معاملة النساء امل
ضمان خضوع االحتجاز اإلداري لنفس احلق يف الطعن يف شرعية            -٣٢-٩٠

  ؛)كندا(االحتجاز شأنه شأن أي شكل آخر من أشكال االحتجاز 
فتح السجون ومراكز االحتجاز، مبا فيها مرافق االحتجاز املؤقـت       -٣٣-٩٠

 فيهـا اللجنـة     أو السابق للمحاكمة، أمام جهات الرصد الوطنية والدولية مبـا         
  ؛)كندا(الدولية للصليب األمحر 

إجراء فحوص طبية منتظمة لألشخاص احملرومني مـن حريتـهم،            -٣٤-٩٠
وإنشاء آلية شكاوى مستقلة لتلقي ادعاءات التعذيب، ومنح اللجنـة الدوليـة            
للصليب األمحر احلرية التامة لدخول املؤسسات املغلقة، وضمان التحقيق منهجياً          

  ؛)النمسا(عذيب ومساءلة مرتكبيه يف حاالت الت
ضمان حصول احملتجزين بسرعة على حمام وطبيب وعلى إمكانيـة            -٣٥-٩٠

االتصال بأفراد أسرهم حال وضعهم رهن االحتجاز، والنظر يف إنشاء مـصلحة            
صحة مستقلة إلجراء الفحوص للمحتجزين عند القبض عليهم وعنـد إطـالق           

  ؛)تركيا(سراحهم 
ت مستقلة ونزيهة وشفافة يف مجيع االدعاءات املتعلقة        إجراء حتقيقا   -٣٦-٩٠

حبقوق اإلنسان كتلك اليت أثارهتا اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان واملكلفـون             
  ؛)تايلند(بوالياٍت كمقررين خاصني، هبدف ضمان عدم اإلفالت من العقاب 

استحداث نظام منفصل لقضاء األحداث مع التشديد بوجه خاص           -٣٧-٩٠
 إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، والتوقف عن تطبيق تدابري العزل يف           على أنشطة 

حق أحداث، وضمان احترام السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية وهي أربعة عـشرة          
  ؛)لنمساا(سنة يف قانون البلد ويف القانون الدويل دومنا استثناء 

إلغاء اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان حرية الصحافة وخاصة           -٣٨-٩٠
جترمي التشهري حىت يقع حتت طائلة القانون املدين فقط، واستحداث إجـراءات            

  ؛)فرنسا(مبسطة وأكثر شفافية يف احلصول على تراخيص البث 
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مناهضة الرتوع إىل قمع حرية التعبري بوسائل منها فرض قيود على             -٣٩-٩٠
هتا بإنشاء مناخ   مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي واختاذ تدابري ملموسة للوفاء بالتزاما       

  ؛)النرويج(مواٍت حلرية التعبري 
النظر يف إجراء تعديالت على التـشريعات وعلـى اإلجـراءات             -٤٠-٩٠

  ؛)السويد(اإلدارية بغرض تيسري نشوء وسائط إعالم مستقلة 
؛ إلغاء أحكام   )كندا(إلغاء أحكام القانون اجلنائي املتعلقة بالتشهري         -٤١-٩٠

  ؛)أستراليا(ة بالتشهري والسب القانون اجلنائي املتعلق
مراجعة األحكام املتعلقة بالقذف والـسب الـواردة يف القـانون             -٤٢-٩٠

اجلنائي حىت ال ُتستخدم األحكام لتقييد النشاط الصحفي بال موجـب شـرعي             
ولتقصري املدة املتاحة للمؤسسات احلكومية لنقل املعلومة إىل عامـة اجلمهـور            

  ؛)النمسا(بشكل كبري 
جعل القانون املتعلق حبرية الضمري واملنظمات الدينية يتماشى مـع            -٤٣-٩٠

املعايري الدولية، وتشجيع التسامح الديين ورفع القيود املفروضة علـى التربيـة            
  ؛)كندا(الدينية وأنشطة املنظمات الدينية واللباس الديين 

قاً جعل إطارها القانوين الداخلي املتعلق حبرية الدين واملعتقد متـس           -٤٤-٩٠
  ؛)سلوفاكيا(مع التزاماهتا الدولية 

إلغاء القوانني اليت تؤثر سلباً على احلرية الدينية، كتلك اليت حتد من   -٤٥-٩٠
حق النساء والقاصرين يف املشاركة يف األنشطة الدينية، وتلك اليت حتظر بعـض             

ص هلا  اجملموعات الدينية ذات األقلية، وتلك اليت جتّرم األنشطة الدينية غري املرخ          
  ؛)الواليات املتحدة(

اختاذ تدابري لضمان اتساق التعديالت اليت أُدخلت حـديثاً علـى             -٤٦-٩٠
 مع االلتزامات الدولية فيما يتعلق حبريـة تكـوين          ٢٠١١القانون اجلنائي لعام    

  ؛)النرويج(مجعيات وحرية الضمري 
تها ضمان مزاولة املنظمات الدينية ومنظمات اجملتمع املدين أنـشط          -٤٧-٩٠

  ؛)النرويج(دون قيود مبا يتفق مع التزاماهتا الدولية 
سن قوانني حتظر عمل األطفال يف مجيع قطاعات اخلدمات ومتنعـه             -٤٨-٩٠

  ؛)كندا(وتعاقب عليه 
القضاء على عمل األطفال عن طريق املعاقبة على انتهاكات املعايري            -٤٩-٩٠

  ؛)النمسا(يز مفتشية العمل املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام وعن طريق تعز
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مضاعفة جهودها يف جمال اجتثاث الفقر وتفاوت الدخل بوسـائل            -٥٠-٩٠
منها ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية وتوفري الدعم واملـساعدة املاديـة            

  ).ماليزيا(للفئات املهمشة واحملرومة يف البلد 
  :ومل حتظ التوصيات التالية بدعم طاجيكستان  -٩١

مراجعة قانوهنا املتعلق مبسؤولية اآلباء عن تربية وتعلـيم أبنـائهم              -١-٩١
 الذي يتضمن أحكاماً تعرِّض خلطر كـبري        ٢٠١١أغسطس  / آب ٢الصادر يف   

  ؛)أملانيا(حرية الدين والغايات املنشودة من اتفاقية حقوق الطفل 
م اختاذ خطوات إضافية لتحسني حرية التعبري مبا يف ذلك إسقاط الته            -٢-٩١

املتبقية عن السيد أومسونوف، وحل قضايا الصحفيني دون إحلاق الـضرر هبـم             
  ؛)الواليات املتحدة(كالسيد خممديوسف إمسوْيلوف 

رفع احلظر على ارتداء احلجاب يف املدارس واجلامعات وإهناء منـع             -٣-٩١
  ؛)الواليات املتحدة(األساتذة دون سن اخلمسني من إرخاء حليِّهم 

 يف حق النـساء   ٢٠٠٦وى جملس العلماء الصادرة يف عام       إبطال فت   -٤-٩١
  ؛)الواليات املتحدة(اللوايت يرتدن املساجد 

  :وقّدمت طاجيكستان التعليقات التالية  -٩٢
، القانون املتعلق مبسؤولية اآلبـاء      ١-٩١فيما يتعلق بالتوصية رقم       -١-٩٢

لية؛ وهو يعّبر عن عن تربية وتعليم أبنائهم يتماشى مع التزامات طاجيكستان الدو
  إرادة شعب طاجيكستان ويتوخى محاية مصاحل الطفل؛

، ليـست االنتـهاكات الفرديـة    ٢-٩١فيما يتعلق بالتوصية رقم       -٢-٩٢
  حلقوق اإلنسان موضوع عملية االستعراض الدوري الشامل؛

، مل ُتفرض حاالت احلظر تلـك يف  ٣-٩١فيما يتعلق بالتوصية رقم    -٣-٩٢
  طاجيكستان؛

          ، طاجيكـستان بلـد علمـاين       ٤-٩١فيما يتعلق بالتوصية رقـم        -٤-٩٢
  .وال يتدخل يف قرارات املؤسسات الدينية

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدول         /ومجيع االستنتاجات و    -٩٣
وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات     . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
ترأس وفد طاجيكستان السيد باختيور خودوياروف، وزير العـدل يف مجهوريـة              

  :ويضم الوفد األعضاء التالية أمساؤهم. طاجيكستان
• Mr. Sherkhoni Salimzoda, Prosecutor General of the Republic of Tajikistan; 

• Mr. Zafar Azizov, Chairman of the Council of Justice of the Republic of Tajikistan; 

• Mr. Alizoda Zarif, Ombudsman of the Republic of Tajikistan; 

• Mr. Abdurahim Kholiqov, Chairman of the Committee for Religious Affairs under 
the Government of the Republic of Tajikistan; 

• Ms. Sumangul Tagoeva,  Chairman of the Committee on Women and Family Affairs 
under the Government of the Republic of Tajikistan; 

• Mr. Ramazon Rahimov, First Deputy Minister of Interior of the Republic of 
Tajikistan; 

• Ms. Latofat Sharipova, Deputy Minister for Labour and Social Security of the 
Republic of Tajikistan; 

• Mr. Muzaffar Ashurov, Head of Department of the constitutional foundations of the 
rights of citizens of the Executive Office of the President of the Republic of 
Tajikistan; 

• Mr. Khaydarali Kadyrov, Chief Specialist of the constitutional foundations of the 
rights of citizens of the Executive Office of the President of the Republic of 
Tajikistan; 

• Mr. Manuchehr Mahmudov, First Secretary of the Treaty and Law Department of 
the Ministry Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan. 

    
  


