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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ة حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامي       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *طاجيكستان    

 جهة معنية إىل عملية االسـتعراض       ١١ من   )١(املقدمة للمعلومات   موجزهذا التقرير     
عتمـدها جملـس حقـوق      اوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت        . الدوري الشامل 

األمم من التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية              وال يتض  .اإلنسان
قـد  و. بادعاءات حمددة   اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل        السامية حلقوق املتحدة  

كما أُبقي . ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير   
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . صلية دون تغيري  قدر اإلمكان على النصوص األ    

أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . اردةالكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الو     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 بأن ُتصّدق طاجيكـستان علـى       ١أوصت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة         -١

ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الربوتوكول االختياري التفاق
أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            

 بأن ُتصّدق طاجيكـستان علـى الربوتوكـول         ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٢(والسياسية
وأوصت الورقة . )٣(حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاالختياري للعهد الدويل اخلاص با

 بأن ُتصّدق طاجيكستان على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع           ٢املشتركة  
  .)٤(أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 املتعلقـة   ١٩٥٤تان على اتفاقية     بأن ُتصّدق طاجيكس   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢
  .)٥( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية 

 بأن ُتصّدق طاجيكستان على اتفاقية الهاي بشأن محاية         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣
  .)٦(يف جمال التبين على الصعيد الدويلاألطفال والتعاون 

 بأن ُتقّدم طاجيكستان إعالناً بشأن االعتراف باختصاص        ١ املشتركة   وأوصت الورقة   -٤
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ٢١جلنة مناهضة التعذيب يف تلقي البالغات الفردية وفقاً للمادة          

  .)٧(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والنظر فيها
 بأنه ال توجد ممارسة تتمثل يف احتجاج احملاكم بالقانون          ١ركة  وأفادت الورقة املشت    -٥

  .)٨( الدستور ينص على تطبيق االتفاقيات الدولية تطبيقاً مباشراًأنالدويل، على الرغم من 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
على الرغم من أن القانون اجلنائي يتضمن عدة أحكام تسري على احلاالت اليت تنطوي                -٦

على تعذيب أو غريه من إساءة املعاملة، أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن تعريـف التعـذيب                 
املنصوص عليه يف القانون احمللي ال يتوافق كل التوافق مع التعريف الـوارد يف اتفاقيـة مناهـضة             

وأشارت، عالوة على ذلك، إىل أن الضمانات األساسية ضد التعـذيب ال ُتطّبـق يف               . التعذيب
. )١٠( مالحظـات مماثلـة    ١وأبدت الورقة املـشتركة     . )٩("احملتجزين"شريع الداخلي إال على     الت

 بأن ُتحقق طاجيكستان االتساق بني تعريـف        ١وأوصت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة       
  .)١١( من اتفاقية مناهضة التعذيب١التعذيب الوارد يف القانون احمللي وتعريفه الوارد يف املادة 
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
 إىل أن مؤسسة مفوض حقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف          ١أشارت الورقة املشتركة      -٧
، ال تتوفر لديها اإلرادة السياسية وضمانات االستقالل لتعزيز ومحايـة حقـوق             ٢٠٠٨ عام

د، وأهنا ال تقوم برصـد حالـة        اإلنسان، وأن أنشطتها تقتصر على النظر يف شكاوى األفرا        
حقوق اإلنسان وال هتم مبعاجلة قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تلقى اهتماماً واسعاً من              

 بأن توفّر طاجيكستان ما يكفي من الـضمانات         ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢(اجلمهور
واملالية والبـشرية   واالستقالل ملؤسسة مفوض حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املوارد التشريعية           

  .)١٣(اليت متكّنها من العمل بفعالية

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 بأن اجملتمع املدين ال ُيشرك يف عملية وضع القوانني، ويف           ١أفادت الورقة املشتركة      -٨

وأوصت بأن تتقيد مؤسسات الدولة مببـدأ الـشفافية         . املناقشات املتعلقة مبشاريع القوانني   
  .)١٤(خالل عملية وضع القوانني من خالل إشراك اجملتمع املدين فيهاواحملاسبة 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

   آليات حقوق اإلنسانمعالتعاون   -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
دات  بأن طاجيكستان قدمت تقارير إىل مجيع هيئات معاه        ١أفادت الورقة املشتركة      -٩

وعالوة . )١٥(٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٨األمم املتحدة، باستثناء ثالثة تقارير حلّ موعدها يف عام          
على ذلك، أفادت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم بأنه ينبغي تشجيع طاجيكستان على             
تقدمي تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك            

  .)١٦(فال يف الرتاعات املسلحة، بعد أن مضت تسع سنوات على التصديق عليهاألط
 إىل أنه مل يتم نشر توصيات هيئات معاهدات األمـم           ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٠

وأوصت الورقة بأن تنشئ طاجيكـستان      . املتحدة رمسياً وال تعميمها على مؤسسات الدولة      
  .)١٧(آراء هيئات املعاهدات وتوصياهتاآلية متابعة وطنية فعالة بشأن تنفيذ 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 بأن توّجه طاجيكستان دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني          ١أوصت الورقة املشتركة      -١١

  .)١٨(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
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  قة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعل  -باء   

  املساواة وعدم التمييز   -١  
للقـضاء  على الرغم من اختاذ عدد من التدابري اإلجيابية          بأنه   ٢أفادت الورقة املشتركة      -١٢

الالمساواة بني اجلنسني وتعزيز دور ومركز املرأة يف اجملتمع، ال توجد مساواة فعلية بـني               على  
كرت الورقة أن املرأة ال تتمتع يف الواقع بنفس احلقوق          وذ. الرجل واملرأة يف مجيع جماالت احلياة     

تشغل أهنا  اليت يتمتع هبا الرجل يف جمال التعليم وملكية األرض واالئتمان وغري ذلك من املوارد و              
وأضافت الورقة كذلك أن التقاليد العائلية األبويـة والـصور          . )١٩(مناصب ثانوية يف احلكومة   

  .)١٩(أة يف األسرة تزيد من ُعزلة الفتيات ومن التمييز ضدهنالنمطية القائمة بشأن دور املر
 إىل أن التحديات الرئيسية يف تنفيذ الـسياسة املتعلقـة      ٢وأشارت الورقة املشتركة      -١٣

مستوى الوعي بالـشؤون اجلنـسانية لـدى املـوظفني           بالشؤون اجلنسانية تشمل اخنفاض   
ع طاجيكستان مستوى الوعي بالشؤون     وأوصت الورقة بأن ترف   . العموميني، بني أمور أخرى   

وقـدمت الورقـة    . )٢١(اجلنسانية لدى املوظفني العموميني على مجيع مستويات احلكومـة        
  .)٢٢( توصيات مماثلة٤املشتركة 

 علماً باعتماد القانون اجلديد املتعلق باملساواة بني        ٤وفيما أحاطت الورقة املشتركة       -١٤
يذ التشريع بسبب الصور النمطية املتعلقـة باجلنـسني         اجلنسني، أشارت إىل عدم فعالية تنف     

وأشارت أيضاً إىل الثغرات املوجودة يف التشريع الرامي إىل ضمان املساواة           . والتقاليد السائدة 
 بأن حتقق طاجيكستان االتـساق بـني هـذا    ٢وأوصت الورقة املشتركة   . )٢٣(بني اجلنسني 

 للمساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل وتكافؤ        التشريع وبني القانون املتعلق بضمانات الدولة     
الفرص يف ممارسة هذه احلقوق وأن تضع آليات إلجراء فحص إلزامي ملـشاريع القـوانني               
املتعلقة باجلنسني وإجراء رصد وتقييم مستمرين لتنفيذ القوانني واالسـتراتيجيات والـربامج            

  .)٢٤(املتعلقة باجلنسني
 إىل استمرار التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة مـن          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -١٥

حيث فرص العمل، والتطور املهين، واحلصول على التعليم، واملساعدة الطبية والقانونية وغري            
وأفادت، عالوة على ذلك، بأن النساء ذوات اإلعاقة يتعرّضن لشكل          . ذلك من املستحقات  

وذكرت الورقة  . اصة يف املناطق الريفية   أخطر من التمييز من جانب اجملتمع ويف أُسرهن، وخب        
 أن اآلباء يعزلون بناهتم ذوات اإلعاقة وال يسمحون هلن بارتياد املدارس اخلاصة             ٢املشتركة  

وأوصت الورقة بأن تقوم طاجيكـستان      . )٢٥(أو املدارس الثانوية وخيضعوهنن لضغط نفسي     
 التشريعات الوطنيـة امتثـاالً      بوضع واعتماد جمموعة جديدة من املعايري لتحديد اإلعاقة يف        

للمعايري الدولية، وباعتماد تدابري لرفع مستوى الوعي لدى السكان بغية إزالة الوصم والتمييز             
  .)٢٦(ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
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 باتساع انتشار الوصم والتمييز ضد األشخاص املصابني        ٢وأفادت الورقة املشتركة      -١٦
 إىل أحكام تتسم بالوصم يف      ٣ارت الورقة املشتركة    وأش. )٢٧(بفريوس نقص املناعة البشري   

القوانني املتعلقة بالشؤون اجلنائية وشؤون الصحة واألسرة فيما يتصل باألشخاص املـصابني            
  .)٢٨(بفريوس نقص املناعة البشري

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
 اختيارياً لتطبيـق وتنفيـذ       أن طاجيكستان أعلنت وقفاً    ١ذكرت الورقة املشتركة      -١٧

. )٢٩(إال أنه مت اإلبقاء على عقوبة اإلعدام يف الدسـتور والقـانون اجلنـائي             . عقوبة اإلعدام 
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تقوم طاجيكستان، على سبيل االستعجال، بإلغاء عقوبـة             

  .)٣٠(اإلعدام كلياً
م عليهم بالسجن مـدى احليـاة        بأن األشخاص احملكو   ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٨
وأوصت بأن توفّر طاجيكستان هلؤالء السجناء      . يتمتعون باحلق يف إخالء السبيل املشروط      ال

  .)٣١(احلق يف إخالء السبيل املشروط
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه ُيعتقد أن التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة               -١٩

كـثرياً        نون منتشرة على نطاق واسع وأن هذه األفعـال        لقاعلى أيدي املسؤولني عن إنفاذ ا     
رم الضحية أو أشخاصـاً     ما تستخدم النتزاع االعترافات أو غري ذلك من املعلومات اليت جتّ          

وذكرت املنظمة أيضاً أن حاالت التعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة حتدث             . آخرين
 وزارة الداخلية كما أهنا حتدث، على ما قيـل،          على األغلب يف مرافق االحتجاز اليت تديرها      

  .)٣٢(يف مرافق احتجاز مؤقت ويف مرفق احتجاز رهن احملاكمة تديره جلنة األمن
 أنه لوحظ وقوع حاالت من االعتداء والضرب وغـريه   ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٠

يش على يد رفاق    تعرض هلا جمندون شباب يف اجل     ) اإلهناك(من أشكال إساءة املعاملة والعنف      
  .)٣٣(أقدم وضباط قيادة

 إىل ممارسة الشرطة العنف اجلنسي والبدين ضد املثليني         ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٢١
وأوصـت  . كما أشارت إىل تعرض مغايري اهلوية اجلنسية للعنف       . ومزدوجي امليل اجلنسي  

ع أشكال العنف واملضايقة    الورقة بأن تتخذ طاجيكستان مجيع التدابري الالزمة ملنع ممارسة مجي         
  .)٣٤(ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وتوفري احلماية هلم

 أن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري         ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٢
هري من جانب أجهـزة     اهلوية اجلنسية يتعرضون بصورة منتظمة لالحتجاز غري القانوين والتش        

  .)٣٥(إنفاذ القانون
عاءات تتعلق باتباع طرق جتنيد     إىل اد  اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم       وأشارت  -٢٣

شخاص األ بأنه يتم إرسال  ١وأفادت الورقة املشتركة    . )٣٦(غري قانونية داخل القوات املسلحة    
ق تنفيـذ قـرار      ال يعلّ  التجنيد جلان   قسراً إىل مراكز التجنيد وبأن الطعن يف أي قرار تتخذه         
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وأفادت الورقـة   . يتم إرسال جمندي اخلدمة اإللزامية إىل الوحدات العسكرية       بل  اللجان   هذه
 أيضاً بوجود جوانب قصور يف الفحص الطيب اهلادف إىل تقرير لياقـة اجملنـدين       ١املشتركة  

 صـاحلني للخدمـة   اإللزاميني للخدمة العسكرية ميكن أن تؤدي إىل جتنيد أشـخاص غـري         
 إىل ادعاءات   اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم    وعالوة على ذلك، أشارت     . )٣٧(العسكرية

 أدى من الناحية العملية إىل جتنيـد        القسريتقول إن اللجوء إىل أساليب غري قانونية للتجنيد         
 بأن تضع   ١ وأوصت الورقة املشتركة  . )٣٨(شباب دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة       

طاجيكستان حداً للممارسة املتمثلة يف إلقاء القبض بصورة غري قانونيـة وتعـسفية علـى               
أشخاص بلغوا السن العسكرية وإرساهلم إىل الوحدات العسكرية؛ وأن تضع آلية واضـحة             

 وأن ُتنشئ جلاناً للفحص الطيب      ، للطعن يف قرارات جلان التجنيد     االستعانة هبا وفعالة ويسهل   
  .)٣٩(ار املؤسسات الصحية التابعة للدولةيف إط
وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه ال جترى بصورة اعتيادية فحوص طبية لدى إيداع               -٢٤

 وأن املوظفني الطبيني يف مرافق االحتجاز ،احملتجزين يف خمافر الشرطة ومرافق االحتجاز املؤقتة    
ما تكون هناك أسباب حتمـل علـى        السابق للمحاكمة قلما يتخذون اخلطوات املناسبة عند      

وأوصـت  . )٤٠(أن احملتجز قد تعرض للتعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملـة           االعتقاد ب 
جري هيئات التحقيق فحصاً طبيـاً فوريـاً         بأن تضمن طاجيكستان أن تُ     ١الورقة املشتركة   

وجبها إجراء فحص لألشخاص املعتقلني يف الساعات األوىل من اعتقاهلم وأن ُتنشئ آلية يتم مب        
طيب ونفساين لألشخاص املوجودين رهن االعتقال واألشخاص املودعني يف أماكن االحتجاز           

  .)٤١(دون أن يشارك فيه موظفو إنفاذ القانون أو موظفو مرافق االحتجاز
وذكرت منظمة العفو الدولية أن التشريع احمللي ال يقتضي من موظفي إنفاذ القانون               -٢٥

احتجـاز  املـسؤولني عـن     ل االحتجاز معلومات تتعلق هبوية الضباط       أن يدرجوا يف سج   
وأوصت بأن تعدل طاجيكـستان     . الشخص، األمر الذي يسهل عملياً اإلفالت من العقاب       

قانون اإلجراءات اجلنائية حبيث ينص على وجوب أن تبني سجالت االحتجاز هوية الضباط             
  .)٤٢(املسؤولني عن االحتجاز

عفو الدولية بأن التشريع احمللي ال ينص على آلية ميكـن مبوجبـها             وأفادت منظمة ال    -٢٦
للمحتجزين أن يتصلوا بأحد احملامني فور حرماهنم من احلرية وبأن هناك عقبات عديدة حتول              

  .)٤٣(دون إمكانية وصول احملتجزين إىل حماميهم
، يف كـثري    وذكرت منظمة العفو الدولية أن موظفي إنفاذ القانون ال يتقيدون عملياً            -٢٧

 سـاعة   ١٢من األحيان، بااللتزام القاضي بأن يبلغوا أفراد أسرة الشخص احملتجز يف غضون             
  .)٤٤(بعد احتجازه

 إىل عدم وجود تدابري لوجستية وضمانات رعاية صحية         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٨
يديـة  كافية للسجناء وإىل أنه يف حالة مرض الشخص احملتجـز يف مرافـق التحقيـق التمه           

  .)٤٥(والسجون، فإن العالج الطيب جيرى على نفقة أقاربه
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 إىل افتقار موظفي مرافق االحتجاز إىل املهنيـة وإىل أن           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٩
وأوصت الورقة طاجيكـستان    . )٤٦(مرافق االحتجاز ال ختضع مجيعها إلشراف وزارة العدل       

مراكز االحتجاز ومقرات التحقيـق التمهيـدي       (بأن تضع مرافق التحقيق التمهيدي املتبقية       
  .)٤٧(حتت الوالية القضائية لوزارة العدل) التابعة للجنة األمن الوطين احلكومية

 نأوذكرت منظمة العفو الدولية أن العنف ضد املرأة ال يزال ميثل مشكلة خطرية و               -٣٠
النفسي أو اجلنسي على    بني ثلث ونصف العدد اإلمجايل للنساء عانني من العنف البدين أو             ما

ويف الوقت نفـسه،    . )٤٨(أيدي أزواجهن أو غريهم من أفراد األسرة يف وقت ما من حياهتن           
 إىل عدم وجود إحصاءات رمسيـة بـشأن         ٤أشارت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة       

وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إىل عدم كفاية اخلـدمات          . )٤٩(حاالت العنف املرتيل  
اهلادفة إىل محاية الناجني من العنف املرتيل وعدم وجود نظام إحالة مرجعية على نطاق البلـد      

  . )٥٠(بني العاملني يف جمال الصحة ومراكز األزمات واملعونة القانونية وأجهزة إنفاذ القانون
وأوصت منظمة العفو الدولية طاجيكستان بأمور منها اعتبار العنف ضد املرأة جرماً              -٣١
. )٥١(ائياً ومقاضاة مرتكبيه حكماً والتحقيق يف شكاوى النساء حتقيقاً فورياً ونزيهاً ودقيقاً           جن

 طاجيكستان مبنع العنف املرتيل والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيـه          ٤وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٥٢(قضائياً من خالل إقرار تشريع فعال بشأن العنف املرتيل

أن األشخاص الذين خيدمون يف اجليش كثرياً ما يقومون         ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٢
  .)٥٣(بأعمال ال متت بصلة إىل اخلدمة العسكرية

" عمل األطفال   "  ل بأن تضع طاجيكستان تعريفاً واضحاً       ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣٣
يف التشريع وأن تقضي على عمل األطفال، نظراً إىل شيوعه على نطاق واسـع يف حقـول                 

  .)٥٤( األسواق وداخل األسرالقطن ويف
 بأنه نظراً إىل عدم وجود حظر قانوين للعقاب البـدين،           ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٣٤

فإن العقاب التأدييب لألطفال، مبا يف ذلك العقاب البدين، ممارسة منتشرة على نطاق واسع يف               
ـ           . األسر ويف املدارس   ل هـذه   وعالوة على ذلك، ال توجد إجراءات شـكوى منـشأة ملث

وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن األحكام           . )٥٥(احلاالت
الواردة يف التشريع واملتعلقة مبكافحة العنف واإلساءة ال تفسر بأهنا حتظر العقاب البـدين يف               

جرمية، وأفادت أيضاً بأن العقاب البدين حمظور كحكم يصدر بشأن ارتكاب           . تربية األطفال 
. )٥٦(ولكنه غري حمظور صراحة كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية ويف أماكن الرعاية البديلة            

 هاألماكن، مبا في  اوحثت طاجيكستان على سن تشريع حيظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع            
  .)٥٧(املرتل واملدارس، بوصف ذلك مسألة ذات أولوية
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  الت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلف  -٣  
فاً وغري فعال وأن القضاء خيضع ي بأن نظام العدالة ما زال ضع١أفادت الورقة املشتركة   -٣٥

وأشارت الورقة إىل أن جملس القضاء الذي يشارك يف عملية تعـيني            . لسيطرة السلطة التنفيذية  
وعـالوة  . اً من السلطة التنفيذية   القضاة وتأهيلهم واختاذ القرارات التأديبية حبقهم، يشكل جزء       

على ذلك، مياَرس ضغط من خالل إجبار القضاة على االستقالة واالنتقال إىل أماكن جغرافيـة               
ويضاف إىل ذلك أن ملكتب املدعي العام وظيفة إشراف على احملاكم     . تستهويهم كثرياً ونائية   ال

  .)٥٨(مباشراً يف عمل القضاءوعلى شرعية قرارات هذه احملاكم، األمر الذي يعترب تدخالً 
 أنه ال توجد آلية فعالة للتحقيق يف مجيع حاالت الوفاة           ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٦

يف الوحدات العسكرية وأماكن االحتجاز وأنه ال تتوفر معلومات رمسية عـن مثـل هـذه                
بشأن وأوصت الورقة بأن تنشئ طاجيكستان آليات حتقيق فعالة ورمسية ومستقلة           . احلاالت

مجيع حاالت الوفاة يف أماكن االحتجاز واملرافق اإلصالحية والوحدات العسكرية وغريها من            
  .)٥٩(املؤسسات املغلقة وشبه املغلقة

 بأنه ال يتم التحقيق بشكل فعال يف ادعاءات التعـذيب           ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٧
م وجود إجراء حتقيـق مـستقل        وذلك نظراً إىل عد    ،املمارس قبل احملاكمة وأثناءها وبعدها    

. )٦٠(وشفاف وفوري، وبأنه ال يتم إجراء حتقيق من هذا القبيل إذا مل يقدم الضحية شكوى              
وعالوة على ذلك، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الضحايا أو األقارب أو احملامني ميتنعـون               

 أي إجراء بشأن    ويف معظم احلاالت، ال يتخذ القضاة     . اعن تقدمي شكاوى خوفاً من تداعياهت     
ادعاءات التعذيب أو يدعون مرتكيب األفعال املزعومة إىل اإلدالء بشهادهتم يف احملكمة وإذا ما           

وذكـرت  . لون كلياً على هذه الـشهادة     أنكر هؤالء ارتكاهبم أية إساءات فإن القضاة يعوِّ       
منتزعة حتت  " أدلة"على  يف احملاكم   منظمة العفو الدولية أن املدعني العامني كثرياً ما يعتمدون          

 بأن تضع طاجيكستان آلية لتحديد اهلوية وبأن حتقق ١وأوصت الورقة املشتركة . )٦١(اإلكراه
  .)٦٢(فوراً وبشكل دقيق يف التعذيب أو املعاملة القاسية يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية

عليها حتـت    أن القضاة يقبلون األدلة اليت يتم احلصول         ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٨
تلقى جوابـاً    قدمها املدعى عليهم ال   يالتعذيب كدليل وأن االدعاءات املتعلقة بالتعذيب اليت        

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تعتمد طاجيكستان تشريعاً ينص علـى أن أي         . )٦٣(ًمناسبا
 يف احملكمـة،  إثباتيـة   تصريح أو اعتراف يديل به شخص حمروم من احلرية ال تكون له قيمة              

يعترب دليالً ضد اجلهـات املتهمـة بأهنـا    إمنا يتم اإلدالء به يف حضور قاضٍ أو حمامٍ، و    مل ما
  .)٦٤(حصلت على االعتراف بوسائل غري قانونية

 بأن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد نقل وظائف اإلذن         ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٩
ري أنه مل يتم إنشاء أية آلية للنظر يف قانونيـة       غ. باالعتقال من مكتب املدعي العام إىل احملاكم      

وأن مكتب املدعي العام هو الذي حيدد مدة االحتجـاز ويـصدِّق علـى         االعتقال وصحته 
 بأن تضع طاجيكستان آلية واضحة للنظر يف قانونية         ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٥(متديدها

  .)٦٦(عمليات االعتقال اليت تقوم هبا احملاكم وصحتها
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وأفادت منظمة العفو الدولية بأن إمكانية وصول املنظمات غري احلكومية إىل مرافق              -٤٠
 ٢٠٠٤منـذ عـام     الدولية للصليب األمحـر     يسمح للجنة    أنه ال االحتجاز حمدودة للغاية و   
 بأن تنشئ طاجيكستان آلية وقائية      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٧(بالوصول إىل هذه املرافق   

إمكانية الوصـول إىل    الدولية للصليب األمحر    االحتجاز وأن تتيح للجنة     وطنية لرصد أماكن    
  .)٦٨(املؤسسات املغلقة

 إىل االفتقار إىل نظام للمعونة القضائية اجملانية حمدد بصورة          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤١
  .)٦٩(جيدة، وأوصت بأن تعتمد طاجيكستان قانوناً خاصاً بشأن املعونة القانونية اجملانية

 أنه على الرغم من اإلصالحات امللحوظة الـيت أجريـت       ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٢
لقانون اإلجراءات اجلنائية فإنه ال يوجد نظام مستقل لقضاء األحداث أو آليـة ملنـع جنـوح         

 بأن تأخذ طاجيكستان بنظام ٢وأوصت الورقة املشتركة . األحداث أو أي قضاء بديل لألطفال
حداث وبأن تقوم بوضع واعتماد برنامج بشأن منع جنوح األحداث والقضاء           مستقل لقضاء األ  

  .)٧٠(البديل، مبا يف ذلك عن طريق حتويل املرافق املغلقة إىل مراكز مفتوحة خاصة باألطفال
 أن ضحايا التعذيب ال يتلقون خدمات وافيـة يف جمـال            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٣

. لنفسي وأن التشريع ال ينص على تعويض ضـحايا التعـذيب  الرعاية الصحية وإعادة التأهيل ا   
وأوصت بأن تعمل طاجيكستان على إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتقدمي تعويض هلم من خالل 

  .)٧١(إجراءات القانون املدين وبأن تنشئ صندوقاً وطنياً لتوفري سبل اجلرب لضحايا التعذيب

  ريةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األس  -٤  
 بأن تلغي طاجيكستان القوانني واملمارسات اليت تـنص         ٣أوصت الورقة املشتركة      -٤٤

متعاطي املخدرات واليت تنتهك حقهم يف اخلصوصية والـسرية ومحايـة           هوية  على تسجيل   
  .)٧٢(البيانات الشخصية

 بأن تضمن طاجيكستان السرية لألشخاص املـصابني        ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٤٥
  .)٧٣(ص املناعة البشري خالل توفري اخلدمات الطبيةبفريوس نق

 أن التعديالت اليت أجريت مؤخراً على قانون األسـرة          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٦
  .)٧٤(رفعت سن الزواج وبالتايل، وفرت محاية إضافية لألحداث من الزواج القسري

ل مجيع الزجيـات    وأشارت منظمة العفو الدولية إىل فشل احلكومة يف ضمان تسجي           -٤٧
وقالت إن الزواج غري املسجل غري معترف به يف         . وإنفاذ القانون املتعلق حبظر تعدد الزوجات     

القانون، األمر الذي جيرد املرأة املتزوجة على هذا النحو من احلماية القانونية اليت حيق للزوجة               
ي ال تعترف به احلكومـة   بأن الزواج الديين الذ٤وأفادت الورقة املشتركة  . )٧٥(أن تتمتع هبا  

  .)٧٦(شائع يف املناطق الريفية
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وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تنفذ طاجيكستان التعليمات الصادرة إىل رجـال              -٤٨
وأوصـت  . )٧٧(الزواج الديين إال بعد تقدمي شهادة زواج مـدين        عقد  الدين والقاضية بعدم    

نظمة حكوميـة تـضمن حقـوق        بأن تقوم طاجيكستان بوضع وتنفيذ أ      ٤الورقة املشتركة   
سيما  األشخاص الذين يعيشون معاً سواء يف شراكة دينية أو أنواع أخرى من الشراكة، وال             

  .)٧٨( أو وفاته حالة انفصال أحد الشريكنياحلقوق االقتصادية يف
 بأن حياة النساء السحاقيات ومزدوجات اهلوية اجلنسية        ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩

جن رجالً ختتـاره    زوفيها أسرهن وجمتمعاهتن وأن هؤالء النساء كثرياً ما يت        تنظمها وتتحكم   
القضاء على مجيع أشـكال     اتفاقية   من   ١٦وأوصت بأن تتقيد طاجيكستان باملادة      . أسرهتن

رأة لضمان أساس من املساواة، واحلق يف اختيار الزوج حبرية، وعـدم عقـد              التمييز ضد امل  
  . )٧٩(الزواج إال بناء على كامل احلرية والرضا

بديهما اجملتمع جتـاه    ي أن الكراهية وعدم التسامح اللذين       ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
ضطرهم إىل مغـادرة البلـد    ومغايري اهلوية اجلنسية ت    ياجلنسامليل  املثليات واملثليني ومزدوجي    

هؤالء األشخاص خيشون من اكتشاف ميلهم اجلنسي، فإهنم        وملا كان   . إخفاء ميلهم اجلنسي   أو
أن حتظـر   ب ٢صت الورقة املشتركة    وأو. قلما يلتمسون املساعدة الطبية أو القانونية أو النفسية       

  . )٨٠( التشريع الوطينطاجيكستان التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية يف
 بأن عدد األطفال يف دور الرعاية البديلة وامليامت يتزايـد           ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٥١

حتدد طاجيكستان معايري تشريعية    بأن  وأوصت الورقة   . )٨١(وأن أوضاع معيشتهم غري مقبولة    
وتدعم املمارسـة   الدولة لألطفال املودعني يف املؤسسات احلكومية وأن تطور         إلعالة  أساسية  

له كفالة األسرة أو غري ذلك من أو إيداعه يف دار تؤمن أسرة  املتمثلة يف كفالة الطفل من قبل       
  .)٨٢(واع الرعاية البديلةأن

ونتيجة لذلك، فإن .  بأن قانون األسرة حيظر التبين الدويل      ١وأفادت الورقة املشتركة      -٥٢
 جيوز هلم أن يتبنوا طفالً من زواج سابق         طاجيكستان ال مواطنني من   من  املتزوجني  األجانب  

  .)٨٣(ألحد الزوجني
 املتعلـق بتنظـيم     ٢٠٠٧ بأن تلغي طاجيكستان قانون      ١وأوصت الورقة املشتركة      -٥٣

مـن  اجلنازة، وغريمها   التقاليد واالحتفاالت والشعائر نظراً إىل أنه حيدد نظام ومدة الزواج و          
  .)٨٤( وعدد الضيوف،االحتفاالت

 بأنه ال يوجد إجراء لتغيري وثائق اهلوية يف حالـة تغـيري        ١ت الورقة املشتركة    وأفاد  -٥٤
 بأن تعترف طاجيكستان حبقوق األشخاص املغايري       ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٥(اجلنس

. )٨٦(غريها من الوثائق الرمسيـة    ومسهم يف جوازات السفر     ااهلوية اجلنسية يف تغيري جنسهم و     
 بأن تعتمد طاجيكستان قانوناً بشأن إجراءات       ١الورقة املشتركة   وعالوة على ذلك، أوصت     

  .)٨٧(تغيري وثائق األشخاص املغايري اهلوية اجلنسية
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   الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلميحرية  -٥  
 املتعلـق حبريـة     ٢٠٠٩ بوجود قيود فرضها قانون عام       ١أفادت الورقة املشتركة      -٥٥

ان واملنظمات الدينية، مبا يف ذلك فرض رقابة على املؤلفات الدينية وحظـر التعلـيم               الوجد
الديين والشعائر الدينية يف األماكن العامة، وبوجود عقبات تواجهها املنظمـات الدينيـة يف              

  .)٨٨(عملية إعادة تسجيلها، كما يقتضيه هذا القانون
بأن القانون مينـع    ) ١٨احملفل   (١٨احملفل  وعالوة على ذلك، صرحت دائرة أخبار         -٥٦

وأوضحت أنه ُيشترط على اجلماعات الدينيـة الـيت         . أنشطة اجلماعات الدينية غري املسجلة    
تطلب التسجيل أمور منها أن تؤكد أن معتنقي املعتقد الديين يقطنون يف املنطقة احمللية منـذ                

لجماعة الدينية يقطنون   عشر سنوات على األقل وأن تثبت أن عشرة من املواطنني املؤسسني ل           
  .)٨٩(يف املنطقة منذ مخس سنوات على األقل

 مثـل املدرسـة     ، عن حظر عدة مجاعات دينية يف طاجيكستان       ١٨احملفل  وحتدث    -٥٧
وذكرت الرابطـة األوروبيـة     . )٩٠(يهوهالسلفية للفكر اإلسالمي أو مجاعة التبليغ أو شهود         

يهـوه  ه مت رفض إعادة تسجيل مجاعية شهود أن) الشهود املسيحيون(املسيحيني يهوه لشهود  
  .)٩١(يهوه عضواً من شهود ١٧الدينية يف دوشانيب وأنه أُعيد رفع دعاوى جنائية ضد 

 إىل قضايا إغالق أو هدم أماكن العبادة وقال إنه ال يقدم يف العادة              ١٨احملفل  وأشار    -٥٨
  .)٩٢(تعويض عن مثل هذا اهلدم

 ُتخضع التعليم الديين للتدقيق ومتارس رقابـة علـى           أن احلكومة  ١٨احملفل  وذكر    -٥٩
  .)٩٣(املؤلفات الدينية

يرتدين احلجاب ال تتـاح هلـن       اللوايت   إىل أن النساء     ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٠
إمكانية الوصول إىل مؤسسات التعليم وأن املئات من املواطنني الشباب اضطروا إىل العـودة              

 ببيان أعلن فيه أن التعليم الديين يف        ٢٠١٠أدىل الرئيس يف عام     إىل الوطن من اخلارج بعد أن       
  .)٩٤(اخلارج غري مقبول

 جبعل القانون املتعلق حبرية الوجدان واملنظمات الدينيـة         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٦١
ميتثل للمعايري الدولية، وبتشجيع احلوار البناء بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة مـن أجـل               

ح الديين وإزالة القيود املفروضة على التعليم الديين وعلى أنـشطة املنظمـات             إشاعة التسام 
  .)٩٥(الدينية واللباس الديين

وذكرت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم أنه مل تتم اإلفادة عن أي إجراء اختذتـه       -٦٢
 املـستنكفني   احلكومة لتنفيذ توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والقاضية بـاالعتراف حبـق           

ُيعترف يف القانون واملمارسة باالستنكاف   وهكذا، ال . ضمريياً يف إعفائهم من اخلدمة العسكرية     
 أن التخلف عـن اخلدمـة يف     ١وذكرت الورقة املشتركة    . )٩٦(الضمريي من اخلدمة العسكرية   

يلة، ُينظر إليـه  اجليش استناداً إىل املعتقدات الدينية، يف غياب قانون بشأن اخلدمة العسكرية البد      
وأوصـت الورقـة    . على أنه حتايل على التجنيد اإللزامي ويستتبع مسؤولية إدارية أو جنائيـة           

  .)٩٧( بأن تعتمد طاجيكستان قانوناً بشأن اخلدمة العسكرية البديلة١املشتركة 
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، مبا يف ذلك الـتحقري والقـذف    والقذفوذكرت منظمة العفو الدولية أن التشهري         -٦٣
ق الرئيس، أفعال ُيعاقَب عليها مبوجب القانون اجلنائي بعقوبات تشمل السجن أو            حبالعلنيان  

وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه أُقيمت يف السنوات األخرية دعاوى          . )٩٨(العمل اإلصالحي 
وأفـادت  . مدنية وجنائية ضد وسائط إعالم مستقلة وصحفيني بسبب انتقادهم احلكومـة          

 إىل حممد يوسف إمساعيلوف، وهو صحفي يعمـل        ٢٠١٠ت يف عام    املنظمة أيضاً بأنه ُوجه   
يتعلق مبقال كتبه واهتم فيه بعض املسؤولني         هتمة التشهري فيما   ،يف إحدى الصحف األسبوعية   

وأضافت املنظمة أن الضغط على وسائط اإلعالم اليت وجهت انتقادات للـسلطات       . بالفساد
 ويف أعقاب الكمني الذي نصبه يف مقاطعة راشت      ٢٠١٠ازداد قبل االنتخابات الربملانية لعام      

 أفراد ُزِعم أهنم مـن اجملاهـدين اإلسـالميني وقـادة املعارضـة              ٢٠١٠سبتمرب  /أيلوليف  
 بإزالة الطابع اجلنائي للتشهري من خـالل إتاحـة          ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٩(السابقني

  .)١٠٠(النظر يف مثل هذه القضايا يف إطار اإلجراءات املدنية فقط
 املتعلق باحلصول على املعلومات،     ٢٠٠٨ أن قانون عام     ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٤

الصاحل العـام إىل    خلدمة  لتقدمي معلومات   )  يوماً ٤٥تصل إىل   (الذي ينص على فترة طويلة      
 وأن الرسـم    ، قد أدى إىل عدم فعالية احلصول على املعلومـات         ،وسائط اإلعالم اجلماهريية  

 للحصول على معلومات من هيئات الدولة أوجد عائقاً أمام          ٢٠٠٩اله يف عام    الذي مت إدخ  
النهائيـة   بتقليص املهـل     ١وأوصت الورقة املشتركة    . التمتع حبرية احلصول على املعلومات    

  .)١٠١(احملددة لتقدمي املعلومات وبوقف تعطيل املواقع الشبكية خارج إطار القضاء
اشتراط احلصول على ترخيص إلنتاج املواد السمعية        أن   ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٥

والبصرية، وعدم شفافية إجراءات الترخيص اليت وضعتها اللجنة املعنية بالتلفزيون واإلذاعـة            
أن أنشطة وسائط اإلعالم اجلماهريية ختضع إلذن من هيئـات   يعنيان  حتت إشراف احلكومة،    

اإلذاعي وبإلغاء الترخيص إلنتاج املواد     وأوصت بتبسيط الترخيص للبث التلفزيوين و     . الدولة
  .)١٠٢(السمعية والبصرية

أن املنظمات العاملة مع مجاعات املثليـات واملثلـيني         ب ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٦
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية تضطر إىل عدم الظهور كثرياً لتجنـب ردة             مزدوجي  و

ورقة بأن توجد طاجيكستان بيئة متكينية ملنظمات       وأوصت ال . فعل عكسية من جانب اجملتمع    
  .)١٠٣(الفئات املذكورة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٦  
أفادت املنظمة الدولية ملساعدة املسنني بأنه على الرغم من أن احلكومـة أجـرت                -٦٧

زالـت   املعاشات مـا  ، فإن قيمة هذه     عأجنحتسينات يف توفري املعاشات التقاعدية على حنو        
وأوصت . )١٠٤(منخفضة للغاية وال تتيح توفري مستوى معيشة الئق واألمن لألشخاص املسنني      

املنظمة بأن تزيد طاجيكستان قيمة املعاشات التقاعدية احلكومية حبيث توفر مستوى معيـشة    
وأوصت املنظمة كـذلك بـأن تنظـر        . )١٠٥(الئقاً للمسنني ولألشخاص الذين يعتنون هبم     
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اجيكستان يف خيارات سياسة أوسع إلنشاء نظام تقاعد غري حكومي يؤمن للعدد املتزايـد            ط
من السكان الذين يعملون يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك املهاجرون العمال، إمكانيـة               

  .)١٠٦(احلصول على الضمان االجتماعي يف سن التقاعد
قطاع غري الرمسي وال يسامهون يف      وذكرت املنظمة أن معظم املهاجرين يعملون يف ال         -٦٨

ونتيجة لذلك، فإن الفئات الضعيفة اليت تبلـغ سـن          . أي نظام من نظم الضمان االجتماعي     
  .)١٠٧(التقاعد من دون أن تتوفر هلا إمكانية احلصول على الضمان االجتماعي تتزايد بسرعة

فايـة املعاشـات    وذكرت املنظمة أيضاً أن ازدياد أسعار األغذية املومسية، وعدم ك           -٦٩
 عوامل تؤثر تأثرياً شديداً على متتـع املـسنني        ،التقاعدية، وعدم انتظام احلواالت أو انعدامها     

  .)١٠٨(باحلق يف الغذاء
أن سوء التغذية وبرودة الطقس يؤثران بشدة على صحة         إىل  وأشارت املنظمة كذلك      -٧٠

  .)١٠٩(تكاليف الرعاية الصحيةاملسنني وأن الكثري من املسنني الفقراء ال يقدرون على دفع 
 تنفيذ اإلصالحات الصحية، أشارت إىل أن معدالت ٢وفيما الحظت الورقة املشتركة   -٧١

زالت مرتفعة جداً، وخاصة يف املناطق الريفية، وذلـك          مراضة ووفيات األطفال واألمهات ما    
وأفـادت  . واألمألسباب منها عدم وجود مرافق طبية متنقلة وعدم فعالية نظام رعاية الطفـل              

 أيضاً بأنه ال تتوفر للمرضى اخلارجيني إمكانية احلصول على مواد التخـدير             ٢الورقة املشتركة   
  .)١١٠(واملسكنات نظراً إىل عدم وجود اإلطار التنظيمي ذي الصلة والصيدليات املتخصصة

  أنه على الرغم من تنفيذ اإلصالحات الصحية، مبـا يف          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٧٢
ذلك إنشاء معهد لطب األسرة، واعتماد برامج حكومية ملكافحة أمراض مثل السل وفريوس             
نقص املناعة البشري والقيام حبمالت تلقيح بدعم من جهات ماحنة دولية، فإن نوعية الوقاية              

  .)١١١(زالت منخفضة املستوى جداً من األمراض وعمليات تشخيصها ما
تقوم طاجيكستان بأمور منها تطوير وتعزيز شبكة        بأن   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٧٣

املرافق الطبية يف املقاطعات واألرياف، وحتسني نوعية تعليم وتدريب املـوظفني الطبـيني،             
  .)١١٢(واعتماد تدابري عاجلة لتحسني القاعدة املادية والتقنية للمرافق الطبية

جلنسية ال تتاح هلـم إمكانيـة        أن األشخاص املغايري اهلوية ا     ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٧٤
 بـأن تقـوم     ٢وأوصت الورقـة املـشتركة      . )١١٣(اخلضوع لعالج هرموين أو لعمليات جراحية     

  .)١١٤(طاجيكستان بوضع واعتماد بروتوكول بشأن العالج اهلرموين لألفراد املغايري اهلوية اجلنسية
بشأن فريوس نقص  بأن تقوم طاجيكستان حبملة إعالمية ٣وأوصت الورقة املشتركة   -٧٥

املناعة البشري لفائدة عامة السكان وبأن توفر للعاملني الطبيني واالجتماعيني وموظفي إنفاذ            
القانون وموظفي القضاء اجلنائي تدريباً يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري يقوم              

  .)١١٥(على احترام حقوق اإلنسان
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ن املتعلق بعالج مدمين املخدرات قد جتـاوزه         أن القانو  ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٧٦
املتطلبـات  يـضاف إىل ذلـك أن       . الزمن ويوفر أساليب عالج وإعادة تأهيل غري فعالـة        

 أحد أكثر األسـاليب     تاعُترباليت  البريوقراطية أعاقت تطبيق أسلوب املداواة ببدائل األفيون        
 بأن تزيل طاجيكستان    ٢ركة  وأوصت الورقة املشت  . فعالية يف عالج اإلدمان على املخدرات     

احلاجز البريوقراطي الذي يعيق تطبيق طريقة العالج تلك وأن حتسن نوعية اخلـدمات الـيت               
 كذلك بأن تقدم طاجيكـستان      ٣وأوصت ورقة العمل املشتركة     . )١١٦(توفرها هذه الطريقة  

واحملاقن والوقاية  الدعم القانوين واملايل لتطبيق الطريقة املذكورة وأن تضع برامج لتوفري اإلبر            
  .)١١٧(من اجلرعات املفرطة، مبا يف ذلك يف السجون

 بوقوع عمليات إجالء قسري من املنازل باسم الدولـة          ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٧٧
واملصلحة العامة ومبمارسة عمليات اإلجالء اجلماعي نتيجة لتنفيذ خطط التشييد الرئيسية يف            

طنني الذين مت إجالؤهم مل يقدَّم هلم على اإلطالق مـسكن           وذكرت أن املوا  . املدن والبلدات 
يوازي من حيث القيمة واحلجم الوضع       يعوضهم عن مسكنهم األصلي أو قدِّم هلم مسكن ال        

وقد أدى استمرار اخلصخصة غري القانونية للمهاجع       . املعيشي الذي يوفره مسكنهم األصلي    
  .)١١٨(، دون أن ُيوفَّر هلم سكن بديلإىل عمليات إجالء قسري للمقيمني يف هذه املهاجع

  احلق يف التعليم  -٧  
 إىل انتهاك احلق يف تعليم األطفال ذوي اإلعاقـة، إمـا            ٢أشارت الورقة املشتركة      -٧٨

بسبب رداءة التعليم الذي يتلقونه يف البيت أو لكوهنم يواجهون مصاعب ترجـع إىل عـدم                
وأوصت الورقة بأن تواصل . )١١٩(سات التعليمإمكانية وصوهلم إىل املباين عندما يرتادون مؤس

  .)١٢٠(طاجيكستان تنفيذ برنامج التعليم الشامل
 أن األطفال الذين أصبحوا يفتقرون إىل إعالـة الوالـدين           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٧٩
وعلى الرغم من أن التشريع ينص على دفع رسوم . تتاح هلم فرصة احلصول على التعليم العايل ال

  .)١٢١(هؤالء األطفال، فإنه ال يتناول تكاليف النقل والسكن والغذاء خالل الدراسةتسجيل 

  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء  -٨  
 إىل أن مواطين طاجيكستان الذين يغـادرون البلـد بـصفة            ٢أشارت الورقة املشتركة      -٨٠

 ٢ إلنسان والورقة املشتركة  وأوصى كل من مركز حقوق ا     . )١٢٢(مهاجرين عمال ال يسجَّلون فعلياً    
  .)١٢٣(بأن حتسن طاجيكستان نظام مجع وتسجيل البيانات اإلحصائية عن هجرة العمال

توجد دوائر عامة كافية وجمانية لتقدمي       وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ال        -٨١
مل اإلعالمي  قالت إن الع  و. املساعدة إىل العمال املهاجرين، وتزويدهم باملعلومات الصحيحة      

الذي يتم االضطالع به يف أوساط العمال املهاجرين تتواله بصورة رئيسية منظمـات غـري               
وذكرت، عالوة على ذلك، أن اإلطار القـانوين لتنظـيم   . حكومية بدعم من صناديق ماحنة   

وكاالت االستخدام اخلاصة اليت ميكن أن تسهم أنشطتها يف استغالل عمل العمال املهاجرين             
فري معلومات غري كاملة وغري صحيحة ال يؤمن محاية فعالة للعمـال املهـاجرين              بسبب تو 

  .)١٢٤(يتعلق بوكاالت االستخدام اخلاصة حيدد حقوق املهاجرين فيما وال
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 بأنه ال يوجد دعم حكومي يهدف إىل منـع حـدوث            ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٨٢
 ُتترك أو ُيتخلى عنـها مـن دون أن         عواقب سلبية هلجرة العمال، مثل تزايد عدد األسر اليت        

  .)١٢٥(تتوفر هلا الوسائل املالية الكافية
 أن املـشروع اجلديـد      ٢وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والورقة املشتركة          -٨٣

 ال يتـضمن قـدراً      ٢٠١٥-٢٠١١لالستراتيجية الوطنية بشأن هجرة األيدي العاملة للفترة        
. )١٢٦(ابري اخلاصة بعودة العمال الالجئني وفُـرص عملـهم        كافياً من الشروط املسبقة والتد    

وأضافت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن االستراتيجية ال تنص على تدابري للحد من العواقب              
يوجد ترابط كاف بينها وبني الربامج والـسياسات األخـرى ذات            السلبية للهجرة وأنه ال   

اإلنسان بأن االفتقار إىل التمويل الكايف كان إحدى وأفادت اللجنة املعنية حبقوق   . )١٢٧(الصلة
. )١٢٨()٢٠١٠-٢٠٠٦(املشكالت الرئيسية اليت اعترضت تنفيـذ االسـتراتيجية الـسابقة           

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تنشئ طاجيكـستان آليـات فعالـة وأن تـوفر       
  .)١٢٩(التشريع اخلاص باهلجرةللسلطات املختصة املوارد الالزمة وغريها من املوارد لتنفيذ 

زالت قائمة وبأنه   بأن ممارسة اإلبعاد القسري لالجئني ما      ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٨٤
  .)١٣٠(كثرياً ما ُينتهك حق الشخص يف الطعن يف اإلبعاد القسري

 أن الكثري من الالجئني يعانون مشاكل يف جمال العمالة وأهنـم            ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٨٥
  .)١٣١(رومون من أية فرصة إلعالة أُسرهم يف غياب أي دعم عيين أو اجتماعي من جانب الدولةحم
 إىل الصعوبات اليت يواجهها الالجئون يف احلصول على سكن          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٨٦

وأشارت أيضاً إىل املعلومـات     .  بتسجيل اإلقامة والتسجيل املؤقت    دائم بسبب االشتراطات املتعلقة   
اليت ذكرهتا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومفادها أنه مل يتم منح اجلنـسية ألي الجـئ                 

  .)١٣٢(تقدم بطلب للحصول على اجلنسية بعد أن عاش يف طاجيكستان لفترة طويلة من الزمن
 تسجيل اتن طاجيكستان مجع البيانات وإجراء بأن حتّس٢وأوصت الورقة املشتركة     -٨٧

تعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ وأن تيسر دمج الالجئني مـن     الالجئني بال 
 والتسجيل املؤقـت؛ وأن     )propiska(خالل منحهم اجلنسية؛ وأن تلغي نظام تسجيل اإلقامة         

ن دمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لالجئني واألشخاص العدميي اجلنسية يف           حتّس
  .)١٣٣(الفقر وغريها من الربامج اإلمنائية الوطنيةاستراتيجية احلد من 

  املنجزات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق  
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  األولويات الوطنية واملبادرات وااللتزامات الرئيسية   -رابعاً   
  .ال ينطبق  

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   -خامساً  
  .ال ينطبق  
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