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بعد النظر يف التوصيات اليت قدمتها الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان التابع               -١
ر آلية االستعراض الـدوري     أثناء نظر اجمللس يف احلالة يف طاجيكستان يف إطا        لألمم املتحدة   

  :الشامل، تود طاجيكستان أن توضح ما يلي
  موقف طاجيكستان  رقم التوصية

إن كانت ستـصدق علـى الربوتوكـول  ستنظر طاجيكستان مستقبالً    ١-٩٠
  .االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

بسبب القيود املالية، قبول التوصية الـيتاً،  ال تستطيع طاجيكستان حالي   
  .ا إىل االنضمام إىل الربوتوكول االختياريتدعوه

وتقبل طاجيكستان التوصية املتعلقة باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وترحـب بتزويـدها

  . مبساعدة تقنية من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري
  .١-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢-٩٠
  .١-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٣-٩٠
  .١-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٤-٩٠
  .١-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٥-٩٠

ال تقبل طاجيكستان التوصية املتعلقة بتقدمي إعالن تقر فيه باختصاص جلنـة    
 .فهذه املسألة حتتاج إىل مزيد من البحث. مناهضة التعذيب بتلقي البالغات

 بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص      ة التوصية املتعلق  ال تقبل طاجيكستان    ٦-٩٠
  . وستنظر يف هذه التوصية يف حدود إمكاناهتا املالية. ذوي اإلعاقة

  .٦-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٧-٩٠
 باالنضمام إىل الربوتوكول االختياريةال تقبل طاجيكستان التوصية املتعلق

ظر يف هذه املـسألة بعـدوستن. التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .انضمامها إىل االتفاقية

  .٧-٩٠ و٦-٩٠ و١-٩٠انظر الرد يف الفقرات   ٨-٩٠
  .٧-٩٠ و٦-٩٠انظر الرد يف الفقرتني   ٩-٩٠

االتفاقية الدولية حلماية   ال تقبل طاجيكستان التوصية املتعلقة باالنضمام إىل        
تاج إىل مزيد من    ، ألن هذه املسألة حت    مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

  .وترحب طاجيكستان بتزويدها مبساعدة تقنية لبحث هذه املسألة. البحث
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 بالتصديق على الربوتوكول االختياريةتقبل طاجيكستان التوصية املتعلق     ١٠-٩٠

ويعكف فريق عامل. الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
لة إلغاء عقوبة اإلعدام بدراسة اآلثارعلى النظر هبمة يف مسأ    اً  رئاسي حالي 

  .االجتماعية والقانونية اليت قد تنجم عن هذه اخلطوة
  .وترحب طاجيكستان بتزويدها مبساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه التوصية

  .٧-٩٠ و٦-٩٠ و١-٩٠انظر الرد يف الفقرات   ١١-٩٠
  .٩-٩٠ و٧-٩٠ و٦-٩٠انظر الرد يف الفقرات   ١٢-٩٠

كستان، بسبب نقص املوارد املالية، التوصية املتعلقة باالنضمام        ال تقبل طاجي  
 االقتـصادية   إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        

  .واالجتماعية والثقافية
  .١٠-٩٠ و١-٩٠ انظر الرد يف الفقرتني

ال تقبل طاجيكستان هذه التوصية ألن هذه املسألة حتتاج إىل مزيد مـن  ١٣-٩٠
  .ثالبح

  .١٣-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ١٤-٩٠
  .ال يسع طاجيكستان قبول هذه التوصية بسبب غموضها  ١٥-٩٠
  .١٢-٩٠ و٩-٩٠انظر الرد يف الفقرتني   ١٦-٩٠

ـ       اًتوجه طاجيكستان دعوات إىل املكلفـني بـاإلجراءات اخلاصـة وفق
وقـد. لإلجراءات املعمول هبا يف إطار االتفاقيات اليت انـضمت إليهـا          

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يفسلت يف هذا الصدد دعوات إىل       أر
، الـسيد أنانـدوالعقليـة  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية     

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسريمقرر   - غروفر، وإىل رئيس  
سألةاملقرر اخلاص املعين مب   ي، السيد جريميي ساركني، وإىل      أو غري الطوع  

الالإنـسانية أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        
 باالجتار بالبـشر،ة املعني ة اخلاص ةاملقرر، السيد خوان مينديز، وإىل      املهينة

  .السيدة جوي نغوزي إزيلو
وال تقبل طاجيكستان التوصية املتعلقة بإرسال دعوة دائمة إىل املكلفـني

  .التابعني جمللس حقوق اإلنسانباإلجراءات اخلاصة 
  .١٦-٩٠ و١٢-٩٠ و٩-٩٠ و١-٩٠لفقرات انظر الرد يف ا  ١٧-٩٠
  .٧-٩٠ و٦-٩٠انظر الرد يف الفقرتني   ١٨-٩٠
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  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ١٩-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢٠-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢١-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢٢-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢٣-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢٤-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢٥-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢٦-٩٠
  .١٠-٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٢٧-٩٠
تقبل طاجيكستان هذه التوصية، وتود اإلشارة إىل أن القانون الطاجيكي  ٢٨-٩٠

يف مجيـعاً  موعة كبرية من اآلليات ملنع معاقبة األطفال بدني       ينص على جم  
وتوىل. عن كفالة حق الطفل يف مستوى معيشي الئق         املؤسسات، فضالً 

عناية خاصة لليتامى الذين مينحون سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة
وبالتايل، فإن طاجيكستان تكفل حقوق األطفال وتعمـل. وعلى التعليم 

وستتخذ طاجيكستان يف املستقبل مجيـع.  الظروف املواتية هلم   على هتيئة 
  .التدابري الالزمة لتنفيذ هذه األحكام

  .تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٢٩-٩٠
  .تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٣٠-٩٠
قواعـد  وستعمل قدر املستطاع على تنفيذ      . تقبل طاجيكستان هذه التوصية     ٣١-٩٠

، املعروفـة  السجينات والتدابري غري االحتجازية للجانياتاألمم املتحدة ملعاملة  
وذلك يف حدود االعتمـادات املقـررة يف امليزانيـة          ،  ‘قواعد بانكوك ‘باسم  

  .الوطنية واملساعدات األخرى اليت تقدم هلا
ويذكر أن إجـراء. تقبل طاجيكستان هذه التوصية، وهي بصدد تنفيذها        ٣٢-٩٠

٧٥٣ل اإلداري املنصوص عليه يف املواد       الشكوى للطعن يف قرار االعتقا    
ـ        ٨١٢ و ٧٨٢ ٧٥٥و إلجـراءاً   من قانون اجلنح اإلدارية مطـابق متام

فللشخص الذي قُبض عليه أو. الشكوى احملدد للطعن يف االعتقال اجلنائي     
اعتقل مبوجب القانون اإلداري احلق يف الطعن لدى احملكمة يف قرار القبض            

من خدمات حمامٍ للمرافعة ضد إجراءات احملكمة       عليه أو اعتقاله، لالستفادة     
  .وللطعن يف حكمها عن طريق تقدمي شكوى أمام حمكمة عليا
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وطاجيكستان مستعدة إلتاحة إجـراء. ال تقبل طاجيكستان هذه التوصية     ٣٣-٩٠

زيارات رصد وطنية ودولية للسجون، مبا يف ذلك متكني اللجنة الدوليـة
لربنـامج وإجـراءاتاً   االحتجاز، وفق  من زيارة مراكز  للصليب األمحر   

  . متماشية مع القانون الوطين
تقبل طاجيكستان التوصية املتعلقة بإجراء فحوص طبية منتظمة لألشخاص  ٣٤-٩٠

احملرومني من حريتهم وبإنشاء آلية مستقلة للشكوى فيما يتعلق بأعمـال
  .هذه اإلجراءات التعذيب، ألن تشريع البلد قد توخى أصالً

 الرد املتعلق بالرصد الوطين والدويل للسجون ومراكز االحتجاز، مباوأما
  .٣٣-٩٠يف ذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر، فريد يف الفقرة 

  .تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٣٥-٩٠
  .تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٣٦-٩٠
  .تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٣٧-٩٠
اًستان هذه التوصية، ألن املالحقات يف قضايا التشهري، وفقال تقبل طاجيك  ٣٨-٩٠

، ليست من)٣٥٤ واملادة   ٢، الفقرة   ٢٤املادة  (لقانون اإلجراءات اجلنائية    
فـضحايا. من اختصاص االدعاء اخلـاص    اختصاص االدعاء العام وإمنا     

أعمال التشهري هم الذين يقع عليهم تقدمي الشكاوى من أجل إحالة اجلناة
وتنظر يف القضية حمكمـة. لعدالة، سواء أمام حماكم جنائية أو مدنية      إىل ا 

  .جنائية أو حمكمة مدنية، حسب رغبة الضحية
على التزام الشفافية، متنح التراخيص للبث التلفزيوين واإلذاعـي علـى           اً  وحرص

  .أساس تنافسي
  .تقبل طاجيكستان هذه التوصية وهي بصدد العمل هبمة يف سبيل ذلك  ٣٩-٩٠

٧ املـؤرخ    ٦٢٢لى سبيل املثال، يهدف املرسـوم الرئاسـي رقـم           فع
 بشأن ردود فعـل املـسؤولني علـى االنتقـادات٢٠٠٩فرباير  /شباط

والتحليالت يف وسائل اإلعالم إىل تعزيز االنضباط يف اهليئات التنفيذيـة
احلكومية وتعزيز دور وسائل اإلعالم يف احلياة العامة والـسياسية للبلـد

ويدعم هذا املرسوم أنـشطة. الني االجتماعي واالقتصادي  وكذلك يف اجمل  
وسائل اإلعالم اليت هتدف إىل التعاون البنـاء واملثمـر مـع الـوزارات
واإلدارات والشركات واملنظمات والسلطات احمللية مبا يعكـس عمليـة

  . التحول االجتماعي واالقتصادي اليت يشهدها البلد
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،فبموجب القانون املعمول به حالياً    . تقبل طاجيكستان هذه التوصية     ٤٠- ٩٠

ويوجـد يف. مجيع الظروف مكفولة إلنشاء وسائل إعـالم مـستقلة        
 جريدة تابعة للدولة٥٦ جريدة مسجلة، منها ٢٦٨اً طاجيكستان حالي

 نـشرة٣٩ جريدة ذات طابع عـام، و      ٣٦ جريدة خاصة، و   ١٣٦و
 جملة خاصة،٤٩لة تابعة للدولة و    جم ١٢ جملة، منها    ١٣٦متخصصة؛ و 

  . جملة متخصصة٥٢ جملة ذات طابع عام، و٢٣و
وهناك مثانية وكاالت أنباء مسجلة، منها وكالة أنباء واحـدة تابعـة

وسبع وكاالت) ‘Khovar‘وكالة األنباء الوطنية لطاجيكستان     (للدولة  
  .خاصة

 البلـد، مبـاويعمل يف البلد أربع وأربعون حمطة إذاعية وتلفزيونية يف        
  . حمطة غري تابعة للدولة٢٨ حمطة تابعة للدولة و١٦فيها 

  .٣٨- ٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٤١- ٩٠
  .٣٨- ٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٤٢- ٩٠

تقبل طاجيكستان التوصية املتعلقة بتقليص املهلة الزمنيـة املمنوحـة
  .للمؤسسات احلكومية لنشر املعلومات يف أوساط اجلمهور

  .ال تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٤٣- ٩٠
ـ           اًلقد اعُتمد قانون حرية الوجدان وحريـة تـشكيل مجعيـات وفق

وباملقارنة مع. للمتطلبات املنصوص عليها يف الصكوك القانونية الدولية
تسجيل اجلمعيات الدينيةاً  القانون السابق، فقد سهل هذا القانون كثري      

نية وإعمال احلق يف التعليم الـديينومكافحة الدعاية الدينية غري القانو    
ومل تعزز القيود اليت كانت مفروضة علـى حريـة. وحرية االعتقاد 

االعتقاد؛ وجيري العمل على تنظيم أنشطة اجلمعيات الدينية يف إطـار
  .معايري القانونية الدولية

  .٤٣- ٩٠انظر الرد يف الفقرة   ٤٤- ٩٠
  .ال تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٤٥- ٩٠



A/HRC/19/3/Add.1 

7 GE.12-10860 

  موقف طاجيكستان  رقم التوصية
٢٦وتنص املادة   .  من الدستور املساواة بني الرجل واملرأة      ١٧كفل املادة   ت  

على حق كل فرد يف أن يقرر حبرية موقفه من الدين، ويف ممارسة أي دين
منفرداً أو يف مجاعة، أو يف عدم ممارسة أي دين، ويف املشاركة يف الطقوس

 حيظر علـىيوجد قانون يف طاجيكستان    وال. واملراسم والشعائر الدينية  
وقد صدرت فتوى عن اجمللس. املرأة لبس احلجاب أو ارتياد مجعيات دينية 

املركزي لعلماء املسلمني على املذهب احلنفـي اسـتناداً إىل أحاديـث
.الرسول، تقول إن مشاركة املرأة يف صـالة اجلماعـة غـري مـستحبة         

ولـةواجلمعيات الدينية يف طاجيكستان منفصلة عن الدولة، وال حيق للد         
وبالتايل، فإن إقدام الدولة على إلغاء فتوى تصدر عن. التدخل يف أنشطتها  

جملس العلماء عمل غري مشروع ويشكل تدخالً من جانـب الدولـة يف
  .أنشطة مجعية دينية

علـى. حرية الفكر والوجدان والدين   وحتترم طاجيكستان حق الطفل يف        
 العام والصحة واألخـالقأنه، لكي يتسىن كفالة السالمة العامة والنظام      

٣للفقـرة   اً  العامة، أو حلماية احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين، طبق       
 من اتفاقية حقوق الطفل، تستطيع طاجيكستان االحتجاج١٤من املادة   

باحلق يف تقييد حرية القاصرين يف اجملاهرة بدينهم، وال يكون ذلـك إال
  .  للقانونوفقاً

ـ . هذه التوصية وتعترب أهنا قد ُنفّـذت بالفعـل     تقبل طاجيكستان     ٤٦-٩٠ اًووفق
 من القانون اجلنائي، بشأن اإلخالل بإجراءات تنظيم وعقـد١٦٠للمادة  

 واملواكب االحتفالية واللقاءات، ميكنالتجمعات واملسريات واملظاهرات  
إقامة دعوى جنائية فقط ضد األشخاص الذين شاركوا يف أعمال عنف أو

وميكن إقامة دعوى جنائية. ء إىل العنف أو دمروا ممتلكات     هددوا باللجو 
ضد منظمي هذه املناسبات فقط إذا شاركوا بأنفـسهم يف أعمـالاً  أيض

وال خيـضع. بوقوع هذه االضـطرابات   اً  عنف أو قالقل أو مسحوا عمد     
املنظمون للمالحقات إذا كانوا قد اختذوا مجيع التدابري اليت يف وسـعهم

   .وع هذه األعمالاختاذها ملنع وق
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فطاجيكـستان،. ال تقبل طاجيكستان هذه التوصية ألهنا مطبقة أصـالً          ٤٧-٩٠

باعتبارها دولة دميقراطية وعلمانية، تكفل املساواة واحلرية جلميع األديان
ـ . واملذاهب مبوجب دستور البالد ونصوصه القانونيـة األخـرى         اًفطبق

ن باحلق يف تشكيل مجعيات، ومن من الدستور، يتمتع املواطنو    ٢٨للمادة  
مث إنشاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومجعيات طوعية، ويف االنضمام

وال يوجد يف طاجيكستان قـوانني. إليها أو االستقالة منها كما يشاؤون     
  . تقّيد أنشطة هذه اجلمعيات

وُيحظـر عمـل    . تقبل طاجيكستان هذه التوصية، وهي بصدد تنفيـذها         ٤٨-٩٠
فالدستور ينص على عدم جواز     . ل كلية مبوجب قانون طاجيكستان    األطفا

. إخضاع أي شخص للعمل القسري، إال يف حدود ما ينص عليه القـانون            
 من اتفاقية حقوق الطفل، تقر طاجيكستان حبق الطفل يف          ٣٢للمادة  اً  ووفق

حيتمل أن  احلماية من االستغالل االقتصادي ومن إرغامه على أداء أي عمل           
طرياً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البـدين             يكون خ 

وهذا املبدأ منصوص عليـه     . أو العقلي أو الروحي أو اخللقي أو االجتماعي       
مبوجب اً  والعمل القسري حمظور أيض   .  من قانون التعليم   ٢٦يف املادة   اً  أيض

القانون  من   ١٦٧ و ١٣٢ و ١-١٣٠وجتّرم املواد   .  من قانون العمل   ٨املادة  
اجلنائي اللجوء إىل العمل القسري واستئجار أشخاص لالستغالل اجلنـسي          

   .وغريه من أشكال االستغالل، وكذلك اللجوء إىل االجتار بالقصَّر
وقد حددت. تقبل طاجيكستان هذه التوصية وستعمل جبد يف هذا االجتاه          ٤٩-٩٠

٣٢املـادة    من   ٢طاجيكستان حداً أدىن لسن االستخدام مبوجب الفقرة        
 من قانون العمل اسـتخدام١٧٤وحتظر املادة   . من اتفاقية حقوق الطفل   

 عاما؛ وجتيز، يف حاالت اسـتثنائية ومبوافقـة أحـد١٥أشخاص دون   
وتـنص.  عاماً فمـا فـوق     ١٤الوالدين، استخدام األطفال الذين بلغوا      

 ما بنيعدم جواز تشغيل العمال البالغني     من قانون العمل على      ١٧٨املادة  
١٤ ساعة يف األسبوع، والبالغني ما بـني         ٣٥ عاماً ألكثر من     ١٨ و ١٥
وهناك قيود أخرى تسري يف.  ساعة يف األسبوع   ٢٤ عاماً أكثر من     ١٥و

  .حالة عمل األطفال
 من قانون اجلنح اإلدارية على عقوبـات إداريـة يف٩٤فقد نصت املادة      

دام وانتهاك قانون العمـل،حالة عدم مراعاة قاعدة السن احملددة لالستخ      
 من القانون اجلنائي فتتوخى عقوبات جنائية يف حالة انتهاك١٥٣أما املادة 

  . قانون العمل
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  .تقبل طاجيكستان هذه التوصية  ٥٠-٩٠

طاجيكستان هي أحد البلدان الرائدة يف حتقيق األهداف اإلمنائية احملددة يف
حتياجات البلد يف هذا الـصددوقد أُجرى تقييم شامل ال    . إعالن األلفية 

هلذا التقييم، سوف حتتاج طاجيكـستاناً  ووفق. بدعم من األمم املتحدة   
 مليار دوالر أمريكي على مدى عشر سنوات إلحـراز التقـدم١٣حنو  

  . األهداف اإلمنائية لأللفيةاملطلوب لبلوغ
ـ          اً  واستناد رةإىل هذا التقييم، ُوضعت استراتيجية إمنائيـة وطنيـة للفت
 وصيغت استراتيجيتان وطنيتان للحد من الفقر للفتـرة،٢٠١٥- ٢٠٠٦
وكان اهلـدف مـن هـذه. ٢٠١٢-٢٠١٠  وللفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٦

االستراتيجيات هو كفالة منو اقتصادي ثابت وحتسني املستوى املعيـشي
  .ونوعية احلياة للسكان يف البلد

 اعتمـدها، اليت ١٠١٢-٢٠١٠وتدعو استراتيجية احلد من الفقر للفترة       
، إىل زيـادة إصـالح إدارة الدولـة٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٤الربملان يف   

.وتطوير القطاع اخلاص وجذب االستثمارات وتعزيز دور املوارد البشرية        
  . مليار دوالر أمريكي لتنفيذ هذه االستراتيجية١١ومن املتوقع إنفاق 

 مث  ٢٠١٢ول عام    يف املائة حبل   ٤١,٤ومن املقرر تقليص معدل الفقر إىل نسبة        
 لزيادة تقليص هـذا     ٢٠١٥-٢٠١٣وضع استراتيجية للحد من الفقر للفترة       

  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٣٢املعدل إىل نسبة 
وستعمل طاجيكستان يف املستقبل جاهدة على تنفيذ هـذه التوصـية يف
حدود االعتمادات اليت ستخصصها ميزانية الدولة واملساعدة اليت سيقدمها

   .ع الدويلاجملتم

        


