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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثانية عشرةالدورة 
   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

  وضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املف       
 ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  طاجيكستان    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
تحدة ، ويف غري ذلك من وثائق األمم امل وتعليقاهتاالدولة املعنيةمالحظات اخلاصة، مبا يف ذلك    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضيةالعلنية الصادرة عن يف التقارير خبالف ما يرد منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

ذُكـرت  وقد  .  جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي 
وروعي يف إعداد   . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

معلومات وعند عدم وجود    .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       دوريةالتقرير أن   
وملا كان  . كانت ال تزال صاحلة    إن   حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة       

االفتقار إىل  التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن             هذا  
ُيعزى إىل عدم التصديق على     على هذه املسائل قد     التركيز  إىل  مسائل حمددة أو    عن  معلومات  

  .تفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانالمستوى تدين أو إىل /معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   االتفاقية الدولية للقضاء على   
  العنصريالتمييز

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤

  ال): ٤١املادة ( الدول شكاوى   يوجدال ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
لعهد الـدويل   ل الربوتوكول االختياري األول  

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  -   يوجدال ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤

  -   يوجدال  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٦  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب       
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ال): ٢١املادة (شكاوى الدول   ال يوجد  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١١
  ال ):٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  ال يوجد  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٦  اتفاقية حقوق الطفل
اري التفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختي 

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
  اإلعالن املُلزم مبوجب   ٢٠٠٢أغسطس / آب٥

   سنة١٨: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -   يوجدال  ٢٠٠٢أغسطس / آب٥

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       
  املهاجرين وأفراد أسرهم

  ال): ٧٦املادة (شكاوى الدول   ال يوجد  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

، والربوتوكول االختيـاري)٣(ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اخلاص باحلقو لعهد الدويل   ل الربوتوكول االختياري    :طرفاً فيها طاجيكستان  املعاهدات اليت ليست    
،)٢٠٠٠توقيـع فقـط،    (والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           املدنية والسياسية،   لعهد الدويل اخلاص باحلقوق     الثاين ل 

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،      ، واتفا والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
  .االختفاء القسرين واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخرى

 ال ليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة ع

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 اتفاقييت األشخاص العدميي اجلنسية نعم، باستثناء  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  الثالث  اإلضايفكولنعم، باستثناء الربوتو )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظر طاجيكستان يف التصديق على االتفاقية املتعلقة              -١
 وبروتوكوهلا االختياري، وعلى االتفاقية الدولية حلمايـة        )٨(شخاص ذوي اإلعاقة  حبقوق األ 

، والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص        )٩(مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة           

مم املتحدة القطري بأن تنظر طاجيكستان يف التصديق علـى          وأوصى فريق األ  . )١٠(التعذيب
  .)١١(الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

    وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واملقررة اخلاصة املعنية بـالعنف ضـد               -٢
     ختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع       املرأة بأن تصدِّق طاجيكستان على الربوتوكول اال      

وعالوة على ذلك، شجعت اللجنة طاجيكستان على قبـول         . )١٢(أشكال التمييز ضد املرأة   
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        ٢٠ من املادة    ١التعديل الذي أدخل على الفقرة      

  .)١٣(ضد املرأة
حلقوق اإلنسان وفريق األمم املتحدة     وأوصى كل من مفوضة األمم املتحدة السامية          -٣

 املتعلقة بوضع األشـخاص العـدميي      ١٩٥٤القطري بأن تنضم طاجيكستان إىل اتفاقية عام        
  .)١٥( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ واتفاقية )١٤(اجلنسية

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تنظر طاجيكستان يف تقدمي اإلعالن املنـصوص              -٤
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضروب املعاملة أو العقوبة ٢٢ و٢١ املادتني عليه يف

  .)١٦(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بـأن تقـدم طاجيكـستان اإلعـالن                -٥

     يـع أشـكال    من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مج       ١٤االختياري املنصوص عليه يف املادة      
        ٨ مـن املـادة      ٦التمييز العنصري وأن تصدِّق على التعديالت اليت أدخلت على الفقـرة            

  .)١٧(من االتفاقية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
وقالت جلنة مناهضة التعذيب إنه يساورها القلق لكون تعريف التعذيب املنـصوص              -٦

  . )١٨(ل التوافق مع التعريف الوارد يف االتفاقيةعليه يف القانون احمللي ال يتوافق ك

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     ]٢٠١١يوليه  /متوز[مل تكن لدى طاجيكستان، حىت        -٧

  .)١٩(معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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. ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء مؤسسة أمني املظامل املعين حبقـوق اإلنـسان              -٨
وأوصت بأن تضمن طاجيكستان أن يتماشى هيكل هذه املؤسسة ووظائفها مـع مبـادئ              

وعالوة على ذلك، أوصت اللجنـة بـأن تنظـر          . )٢٠(باريس وبأن توفِّر هلا املوارد الكافية     
  . )٢١(ىن حبقوق الطفلطاجيكستان يف إنشاء أمني مظامل ُيع

ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد خطة العمل الوطنية بـشأن الطفـل للفتـرة                -٩
  .)٢٢(، غري أهنا أسفت لعدم وجود آلية ملتابعة تنفيذها وتقييمه٢٠١٠-٢٠٠٣

حبماية إليها  ونوَّه فريق األمم املتحدة القطري بعمل خمتلف اهليئات الوطنية اليت عهد              -١٠
ن، ومنها اللجان املعنية حبقوق الطفل وبتنفيذ التزامات طاجيكستان الدوليـة           حقوق اإلنسا 

ويف هذا الصدد أوصت جلنة حقـوق الطفـل بـأن ختـصص         . )٢٣(املتعلقة حبقوق اإلنسان  
وأوصت املقررة اخلاصـة    . )٢٤(طاجيكستان ما يكفي من املوارد للجنة املعنية حبقوق الطفل        

ز طاجيكستان القدرة املؤسسية للجنة املعنية باملرأة واألسـرة  املعنية بالعنف ضد املرأة بأن تعز 
  .)٢٥(من خالل تقوية سلطتها السياسية وتزويدها باملوارد الكافية

  التدابري السياساتية  -دال   
أثنت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على طاجيكستان الختاذهـا عـدداً مـن                 -١١

تزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك          القرارات اليت تشكل أساساً لتنفيذ ال     
وذكر . )٢٦("برنامج نظام الدولة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجهورية طاجيكستان          "

فريق األمم املتحدة القطري أنه مت، أثناء تنفيذ هذا الربنامج، إدراج حقوق اإلنسان كمادة يف               
ومت كذلك إنشاء كرسـي حلقـوق       .  وكتب التدريس  املدارس الثانوية ويف الكتب الدراسية    

وأوصى فريق األمم . )٢٧(٢٠٠٧اإلنسان يف كلية احلقوق يف اجلامعة الوطنية احلكومية يف عام 
املتحدة القطري بأن تواصل طاجيكستان توسيع األنشطة التثقيفية يف جمال حقوق اإلنـسان،        

  .)٢٨(املدنية، والفئات الضعيفةمع التركيز على إنفاذ القوانني، وعلى موظفي اخلدمة 
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه ينبغي للحكومة أن تواصل التعاون مع اجملتمع               -١٢

وشجعت جلنة  . )٢٩(املدين وأن تشركه يف املراحل املبكرة من صياغة السياسات والتشريعات         
نظمـات غـري    طاجيكستان على دعم املبادرات اهلادفـة إىل تعزيـز دور امل           حقوق الطفل 

  .)٣٠(احلكومية
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  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  –١  

  )٣١(معاهدةهيئة 
آخر تقريـر   
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

تأخر تقـدمي التقريـر اجلـامع           ٢٠٠٤أغسطس /آب  ٢٠٠٤  العنصريجلنة القضاء على التمييز 
للتقريرين السادس والسابع منـذ     

  ٢٠٠٨عام 
اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية 

  واالجتماعية والثقافية
حيل موعد تقدمي التقرير اجلـامع        - ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥

 الثالــث يف ثــاين وللتقريــرين ال
  ٢٠١١عام 

 /قـدم يف متــوز   ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٤  نة حقوق الطفلجل
  ٢٠٠٦يوليه 

 تأخر تقدمي التقرير الثـاين منـذ       
  ٢٠٠٨عام 

تأخر تقـدمي التقريـر اجلـامع           ٢٠٠٧فرباير /شباط  ٢٠٠٥  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 للتقريرين الرابع واخلامس منـذ     

  ٢٠١٠عام 
تأخر تقدميه منذ    ٢٠٠٦نوفمرب /ن الثاينتشري  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٧عام 
حل موعد تقدمي التقرير الثاين يف      

  ٢٠١٠ وقدم يف عام ٢٠٠٨عام 
التقرير اجلـامع   حيل موعد تقدمي      -  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨  جلنة حقوق الطفل

 للتقارير الثالث إىل اخلـامس يف      
  ٢٠٠٥عام 

الربوتوكـول   -جلنة حقـوق الطفـل      
املتعلق بإشراك األطفـال يف     ختيـاري  اال

  الرتاعات املسلحة 

 تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -    
  ٢٠٠٤عام 

 الربوتوكول االختياري   -جلنة حقوق الطفل    
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

 تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ            
  ٢٠٠٤عام 

جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين      
  وأفراد أسرهم

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام        -    
  ٢٠١٠ وقُدم يف عام ٢٠٠٤

رأى فريق األمم املتحدة القطري أن تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات ما زال غـري                -١٣
  . )٣٢(كاٍف
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  )٣٣(٢٠٠٨املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة يف عام   خر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثاتآ
  )٣٤(٢٠٠٧املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقد يف عام 

  )٣٥(٢٠٠٥املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني يف عام 
  املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق  ملبدأالزيارات املوافق عليها من حيث ا

 أرسلت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقد رسـالة بـشأن            ٢٠٠٩يف عام     متابعة الزيارات
  )٣٦(٢٠٠٧متابعة زيارة عام 

 . ة على اثنني منهاورّدت احلكوم.  رسائل٧خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت   الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
 استبياناً أرسـلها أصـحاب      ٢٤ردت طاجيكستان على استبيان واحد من أصل          الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  )٣٧(الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

رأى فريق األمم املتحدة القطري أن تنفيذ توصيات املكلفني بواليـات يف إطـار                 -١٤
  .)٣٨(اخلاصة ما زال غري كافاإلجراءات 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 مستشار حلقوق اإلنـسان للقيـام بـأمور منـها مـساعدة         ٢٠١٠أوفد يف عام      -١٥

املكتـب  وعرض  . )٣٩(طاجيكستان على تنمية قدراهتا يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان         
 حلقوق اإلنسان ملنطقة آسيا الوسطى الكائن يف بشكك واملنـشأ           اإلقليمي للمفوضية السامية  

  . )٤٠( تقدمي خدماته إىل طاجيكستان٢٠٠٨عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
املواقـف  ظهـور   أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عودة              -١٦

األبوية اليت تقلل من شأن املرأة وإزاء الصور النمطية القوية املتعلقة بأدوار املرأة ومسؤولياهتا              
وخاصـة يف املنـاطق     ودعت طاجيكستان إىل تنفيذ تدابري شاملة،       . )٤١(يف األسرة واجملتمع  

ويف ملرأة  واملتمثلة يف تبعية ا   املقبولة على نطاق واسع     العقلية  ، من أجل إحداث تغيري يف       الريفية
  .)٤٢(األدوار النمطية املعطاة لكال اجلنسني

جهاز األمـم   (وأشار جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة             -١٧
عرب عنها بشأن التمييز املماَرس يف الواقع       إىل مشاعر القلق اليت أُ    ) املتحدة املعين بشؤون املرأة   

بت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن         وباملثل، أعر . )٤٣(ضد املرأة 
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قلقها إزاء استمرار أوجه الالمساواة بني اجلنسني يف جمال العمالة والالمـساواة يف األجـر               
وذكر جهاز األمم املتحدة املعين     . )٤٤(والتعليم ويف املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة       

حبماية حقوقهن بسبب القواعد االجتماعية القائمة      املطالبة  نساء يعزفن عن    بشؤون املرأة أن ال   
  .)٤٥(ونقص الوعي القانوين

ألن القـانون املتعلـق   إنه يساورها القلق جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة     وقالت    -١٨
بضمانات الدولة للمساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة وتكافؤ الفرص يف ممارسـة هـذه               

حـل  وإلجياد املساواة تلك حلقوق ال يذكر شيئاً خبصوص اجلوانب التنفيذية الالزمة لضمان     ا
ودعت طاجيكستان إىل النظر يف تعديل القانون لتوضيح جوانبـه          . لقضايا التمييز ضد املرأة   

وذكر جهاز األمم   . )٤٦(التنفيذية وحثتها على تعزيز اآلليات القائمة املتعلقة بتقدمي الشكاوى        
حدة املعين بشؤون املرأة أنه مل تتم تلبية طلب جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة السالف                املت

  .)٤٧(وأشارت أيضاً إىل عدم جناح تنفيذ القانون. الذكر
إهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز املماَرس         أيضاً  وقالت جلنة حقوق الطفل       -١٩

الفتيات عن الدراسة يف املدارس الثانويـة يف  ختلي  اع معدالت   يف الواقع ضد الفتيات وإزاء ارتف     
  .)٤٨(املناطق الريفية بسبب املواقف التقليدية والدينية السلبية إزاء دور الفتاة واملرأة يف اجملتمع

هنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء التمييز ضد األطفال ذوي          وقالت جلنة حقوق الطفل إ      -٢٠
  . )٤٩(ية جتاههماإلعاقة واملواقف التمييز

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من احنسار الفقر بوجه عام، يالحظ                -٢١
وجود تباين بني خمتلف املناطق وأن معدل الفقر يف املناطق احلضرية ما زال أدىن من مثيلـه يف                  

طفال أعلى من   وتشعر جلنة حقوق الطفل بالقلق لكون معدل الفقر لدى األ         . )٥٠(املناطق الريفية 
. )٥٢(وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التباين اإلقليمي يف مستويات املعيشة         . )٥١(املعدل العام للفقر  

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية طاجيكستان على القيام بـأمور منـها             
  .)٥٣( الرعاية الصحيةمعاجلة التباين الكبري بني املناطق الريفية واحلضرية يف جمال توفري

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
نوهت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالوقف االختياري لفـرض وتنفيـذ عقوبـة               -٢٢

إال أن فريق األمم املتحدة القطري أفاد بأنـه مت  . )٥٤(٢٠٠٤علن عنه يف عام   اإلعدام، الذي أُ  
  .)٥٥(املخالفات اجلنائيةببعض يتعلق تشريع فيما اإلبقاء على حكم اإلعدام يف ال

بالقلق إزاء كـرب عـدد الوفيـات أثنـاء          إهنا تشعر   جلنة مناهضة التعذيب    وقالت    -٢٣
وأوصت بأن تكفل طاجيكستان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وكاملة يف مجيـع            . االحتجاز

  .)٥٦(الشكاوى ومجيع حاالت الوفيات أثناء االحتجاز
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات العديـدة           ٢٠٠٦ ويف عام   -٢٤

االعترافـات  انتزاع  املتعلقة بلجوء أجهزة إنفاذ القانون إىل التعذيب وإساءة املعاملة، وخباصة           
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، أعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق       ٢٠٠٥ويف عام   . )٥٧(قصد استخدامها يف الدعاوى اجلنائية    
 إىل أمورطاجيكستان، يف ردها اخلاص باملتابعة، وأشارت . )٥٨(اثلةاإلنسان عن مشاعر قلق مم    

      وإن كانـت   على نطـاق واسـع،      من بينها أن احملققني ال يستخدمون أساليب غري قانونية          
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تدين طاجيكـستان ممارسـة          . )٥٩(تقع حوادث معزولة  

  .)٦٠(التعذيب ومتنعها
عدم وجود التـزام قـانوين      : مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ما يلي      وأعربت جلنة     -٢٥

بتسجيل احملتجزين فور حرماهنم من احلرية؛ وعدم وجود سجالت مناسبة فيما يتعلق باعتقال             
األشخاص واحتجازهم؛ وعدم إجراء فحوص طبية مستقلة منتظمة؛ والتقارير اليت تفيد بعرقلة 

ت اللجنة بأن تقوم طاجيكستان بأمور منـها ضـمان          وأوص. االتصال مبحام فور االعتقال   
إمكانية اتصال احملتجزين، فور اعتقاهلم، مبحام وطبيب وبأفراد أسرته منذ اللحظة اليت يعتقلون 
فيها، والنظر يف إنشاء دائرة صحية مستقلة إلجراء الفحوص الطبية للمحتجزين لدى اعتقاهلم             

  .)٦١(واإلفراج عنهم
سـيما اكتظـاظ     ضاً عن قلقها إزاء سوء أوضاع االحتجاز، وال       وأعربت اللجنة أي    -٢٦

  .)٦٢(السجون وسوء املرافق الصحية
وقالت جلنة حقوق الطفل إنه يساورها القلق إزاء العنف املرتيل الواسع االنتـشار،               -٢٧

وخباصة ضد النساء والفتيات؛ وقبول اجملتمع للعنف الواسع االنتشار، وإفالت اجلنـاة مـن              
وذكرت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة أنه ال تتم اإلفادة عن عدد كبري              . )٦٣(العقاب

من حاالت العنف ضد املرأة وأن التدابري اليت اختذهتا هيئات الدولة حلماية ضـحايا العنـف                
  .)٦٤(ومساندهتم ومالحقة اجلناة قضائياً مل تكن كافية

 املرأة بأن تعترب طاجيكستان العنف ضد       وأوصت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد       -٢٨
املرأة جرماً جنائياً وأن تقوم من تلقاء نفـسها بـالتحقيق يف هـذه احلـوادث ومقاضـاة                  

ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة طاجيكستان إىل سـن مـشروع             . )٦٥(مرتكبيها
وأوصت جلنـة حقـوق   . )٦٦(القانون املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونية من العنف املرتيل    

الطفل بأن تضع طاجيكستان خطة وطنية ملنع العنف ضد املرأة واستئصاله، مبا يف ذلك محاية               
  .)٦٧(الضحايا وإعادة تأهيلهم ومعاقبة اجلناة

وقالت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إهنا تشعر بالقلق ألن طاجيكستان ما زالت                -٢٩
 أن  والحظ فريق األمـم املتحـدة القطـري       . )٦٨(ات املتجر هبن  بلد منشأ وعبور للنساء والفتي    

الرجال الذين يسافرون طوعاً إىل بلدان أخرى خيضعون يف بعض األحيان لالستغالل يف جمال              
والحظ أنه مل يكن هناك نظام إحالة رمسي وأنه مل ُتفرد خمصصات يف امليزانية ألجل               . العمل

  .)٦٩(٢٠١٠محاية الضحايا يف عام 
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عالوة على ذلك، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون طاجيكستان ال تقوم             و  -٣٠
على النحو املناسب مبقاضاة وإدانة األشخاص املتواطئني يف االجتار وضمان إمكانية حـصول       

وذكرت جلنة مناهضة التعذيب أهنا تشعر بالقلق إزاء ما ُيزعم من           . )٧٠(الضحايا على احلماية  
ودعت جلنة القضاء على التمييز ضـد       . )٧١( أنشطة االجتار بالبشر   تورط بعض املسؤولني يف   

 والقانون  ٢٠١٠-٢٠٠٦املرأة طاجيكستان إىل تنفيذ برناجمها املتعلق مبكافحة االجتار للفترة          
املتعلق باالجتار باألشخاص تنفيذاً فعاالً، وإىل تكثيف تعاوهنا على الصعيدين الدويل والثنائي            

  .)٧٢(هرةملواصلة كبح هذه الظا
 أبدت جلنة حقوق الطفل مشاعر قلق لكون التشريع ال ينص بشكل ٢٠١٠ويف عام   -٣١

صريح على حظر عمل األطفال وعلى عقوبات يف هذا الشأن، ولتفشي عمل األطفال بشكل            
وباملثل، . )٧٣(كبري يف القطاعات والدوائر غري الرمسية، ويف الزراعة، وخباصة يف حقول القطن           

خلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التابعة ملنظمة العمل الدوليـة، إىل           أشارت جلنة ا  
معلومات تفيد بأن هناك عدداً كبرياً من األطفال الذين يساعدون والديهم يف حقول القطـن   
وأن هناك ممارسة تتبعها املؤسسات التعليمية وتتمثل يف إرسال األطفال للعمـل يف حقـول               

، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل إحراز تقدم يف إنفاذ حظر           ٢٠١١ام  يف ع و. )٧٤(القطن
  .)٧٥(عمل األطفال يف احلصاد السنوي للقطن

وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء انتشار العمل املرتيل علـى نطـاق                 -٣٢
ـ              تخلني عـن   واسع، وقالت إن الفتيات يعانني منه ويتسبب يف تزايد عدد الفتيات اللوايت ي

وأوصت اللجنة بأن تقضي طاجيكستان على عمل       . )٧٦(الدراسة، وخاصة يف املناطق الريفية    
األطفال مبعاجلة األسباب األصلية لالستغالل االقتصادي من خالل القضاء على الفقر وتعزيز            

  .)٧٧(التعليم، وإنفاذ معايري للحد األدىن من األجر، وتعزيز مديرية تفتيش العمل
ت اللجنة لكون العقاب البدين غري حمظور صراحة وكونه يـستخدم كتـدبري      وأسف  -٣٣

وأوصت اللجنـة بـأن تقـوم    . )٧٨(تأدييب يف املرتل ويف املدارس ومؤسسات رعاية األطفال    
طاجيكستان بأمور منها سن تشريع حيظر صراحةً العقاب البدين يف مجيع األماكن، وتنظـيم              

يبلغ عنه   من تأثري سليب على األطفال، والتحقيق يف ما       محالت توعية بشأن ما للعقاب البدين       
  .)٧٩(من قضايا تتعلق بالعقاب البدين

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عـدم كفايـة اسـتقالل وفعاليـة                 -٣٤

 اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني أن         وعالوة على ذلك، ذكر املقرر    . )٨٠(القضاء
وذكر . )٨١(السلطة التنفيذية ما زالت تتمتع بنفوذ فيما يتعلق بإجراءات انتقاء وتعيني القضاة           

املقرر اخلاص أيضاً أن الفساد يشكل، على ما يبدو، عائقاً مينع القضاء من القيام بوظائفه على 
 .)٨٢(لة مرتبات القضاةحنو فعال، وأشار يف هذا السياق إىل ضآ



A/HRC/WG.6/12/TJK/2 

GE.11-15132 10 

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تقصر طاجيكستان اختـصاص احملـاكم        -٣٥
  .)٨٣(العسكرية على األفراد العسكريني

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لكون النيابة العامة تـضطلع مبـسؤولية               -٣٦
وعالوة على ذلك،   . )٨٤( الشكاوى مزدوجة تتمثل يف املقاضاة واإلشراف على التحقيقات يف       

أشار املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني إىل األحكام القانونية اليت ختول املـدعني       
على القرارات القضائية، وإرجـاء تنفيـذ القـرارات         " االعتراض"العامني مراقبة القوانني، و   

املبالغ فيه الذي يضطلع به املدعون      وذكر املقرر اخلاص أن الدور      . )٨٥(القضائية بصورة مؤقتة  
العامون يضع عقبات على طريق جهود اإلصالح الرامية إىل إضفاء الفعالية واالستقالل على             

  .)٨٦(عمل القضاء وحيول دون تطبيق مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع يف الدعاوى القضائية
اة برد أو إعـادة     وأعربت أيضاً جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم قيام القض            -٣٧

القضايا إلجراء املزيد من التحقيق يف احلاالت اليت يتم فيها احلصول على اعترافات عن طريق               
التعذيب، وإزاء االدعاءات العديدة املتعلقة باستخدام اإلفادات اليت يتم احلصول عليها نتيجة            

  .)٨٧(للتعذيب كأدلة
دانات ضد املوظفني العمـوميني  وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم صدور إ    -٣٨

بشأن أعمال التعذيب وإساءة املعاملة بالرغم من االدعاءات العديدة املتعلقة بالتعذيب وإساءة            
وعالوة على ذلك، ذكرت اللجنة أهنا قلقة لعدم وجود تشريع مناسب وآليـة             . )٨٨(املعاملة

وى والنظر يف قـضاياهم     مستقلة يتيحان لضحايا أعمال التعذيب وإساءة املعاملة تقدمي شكا        
وأوصت بأن تنشئ طاجيكستان آلية مستقلة، خارج    . بشكل سريع ونزيه وتقدمي تعويض هلم     

إطار النيابة العامة، تتيح لألشخاص احملتجزين تقدمي الشكاوى، وأن تعدل تشريعها حبيـث             
  .)٨٩(ينص على فترة تقادم فيما يتعلق بتسجيل الشكاوى ضد أعمال التعذيب ال

لت جلنة مناهضة التعذيب إهنا تشعر بالقلق إزاء اللجوء بشكل واسع إىل احتجاز             وقا  -٣٩
  .)٩٠( شهرا١٥ًاألشخاص قبل احملاكمة لفترة ميكن أن تصل إىل 

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تـضمن طاجيكـستان           ٢٠٠٥ويف عام     -٤٠
جاز الذي ختضع لـه األشـكال   إخضاع احلجز اإلداري لنفس احلق يف الطعن يف قانونية االحت    

وقالت جلنة مناهضة التعذيب إهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد        . )٩١(األخرى من االحتجاز  
بعدم قيام مراقبني وطنيني أو دوليني بإجراء استعراض منهجي جلميع أماكن االحتجاز، وبعـدم        

وأعرب فريق األمـم    . )٩٢(هاالسماح بالوصول إىل هذه األماكن بصورة منتظمة وغري معلن عن         
ُيسمح للجنة الصليب األمحر الدوليـة       املتحدة القطري عن مشاعر قلق مماثلة وأشار إىل أنه مل         

  .)٩٣(بزيارة السجون بالرغم من أهنا قضت سنوات طويلة يف إجراء مفاوضات يف هذا الشأن
وطنية بشأن إصالح   وبينما أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل اعتماد خطة العمل ال            -٤١

 والتعديالت التشريعية ذات الصلة، ذكر أن نظام قضاء         ٢٠١٥-٢٠١٠قضاء األحداث للفترة    
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وباملثل، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقهـا        . )٩٤(ميتثل كلياً للمعايري الدولية    األحداث ال 
ا تـشعر    وذكرت جلنة حقوق الطفل أهن     )٩٥(يعمل بصورة جيدة   لكون نظام قضاء األحداث ال    

بالقلق ألن نظام القضاء اجلنائي يفتقر إىل حماكم لألحداث وإىل قضاة متخصـصني يف قـضاء             
 سنة كـثرياً مـا يتعرضـون لالعتقـال      ١٤األحداث، وألن األطفال الذين يقل عمرهم عن        

 سنة، وألن األطفال الذين يبلـغ       ١٤  بواالحتجاز على الرغم من حتديد سن املسؤولية اجلنائية         
  .)٩٦( سنة أو أكثر يودعون يف مؤسسات مغلقة يف حال ارتكاهبم جرائم بسيطة١٦عمرهم 

وإضافة إىل ذلك، ذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم مـن أن غالبيـة                  -٤٢
جرائم األحداث هي جرائم متدنية املستوى، فإن النظام يرد عليها بتدابري عقابيـة، وذلـك               

عـالوة علـى أن     . ية بدالً من إعادة التأهيل وإعادة الـدمج       بالتركيز على احلرمان من احلر    
يتلقون سوى قدر حمدود من إعادة التأهيل أو التعليم أو           األطفال الذين يودعون يف السجن ال     

  .)٩٧(التدريب املهين

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
. )٩٨(زجيـات غـري املـسجلة   أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل ارتفاع معدل ال         -٤٣

وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة طاجيكستان على حظر عمليـات القـران غـري             
  .)٩٩(املسجلة ومنعها

وقالت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إهنا قلقة الستمرار حدوث زجيات قسرية،             -٤٤
  .)١٠٠(يبلغن السن القانونية للزواج مبا يف ذلك زجيات نساء مل

وساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء وجود ممارسة الزواج الديين غـري املـسجل                -٤٥
من فتيات صغريات جداً، يف ترتيبات تعـدد الزوجـات، وخاصـة يف املنـاطق               ) النكاح(

وقالت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أنه يساورها القلق لكون الزجيـات             . )١٠١(الريفية
ات غري نادرة ولعدم متتع الزوجة الثانية والزوجات الالحقة هلا بأي           القائمة على تعدد الزوج   

وذكرت جلنة حقوق الطفل أنه على الرغم من أن         . )١٠٢(حقوق فيما يتعلق بامللكية واملرياث    
تعدد الزوجات حمظور يف القانون اجلنائي، فإهنا تشعر بالقلق ألن طاجيكستان قلما تقاضـي              

وحثت جلنة حقوق الطفل طاجيكستان على القيـام        . )١٠٣(األشخاص يف مثل هذه احلاالت    
بأمور منها إنفاذ احلكم الوارد يف القانون اجلنائي بشأن تعدد الزوجات، وذلك للتحقيـق يف               
مثل هذه املمارسات ومقاضاة املسؤولني عنها، وحتميل املسؤولية اجلنائية ملن يعقدون الزواج            

  .)١٠٤(الديين للفتيات دون السن القانونية
وذكر جهاز األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة أن اهلجرة الكثيفة للقوى العاملة مـن       -٤٦

وذكرت املقررة اخلاصة املعنية بـالعنف      . )١٠٥(الذكور زادت من عدد األسر اليت تعيلها امرأة       
ضد املرأة أن هؤالء النسوة يفتقرن إىل اخلربة واملهارات وأن بعضهن ينصرف إىل أنشطة غري               

  .)١٠٦(وعة أو يصبحن ضحايا لالجتار بالبشرمشر
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وذكرت جلنة حقوق الطفل أنه يساورها القلق ألن عدد األطفال الذين يودعون يف               -٤٧
مؤسسات الدولة قد ازداد وأن الكثري من اآلباء يفضلون إيداع أطفاهلم يف هذه املؤسـسات               

اجلديدة املتمثلـة يف إيـداع      وقالت إنه يساورها القلق أيضاً إزاء الرتعة        . ألسباب اقتصادية 
  .)١٠٧(األطفال بصفة مؤقتة يف املؤسسات بسبب هجرة آبائهم

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها الستمرار شيوع املمارسة املتمثلة يف إيـداع               -٤٨
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن خدمات الرعاية اجملتمعية         . )١٠٨(األطفال يف املؤسسات  

  .)١٠٩(مة إىل األطفال ذوي اإلعاقة حمدودةواألسرية املقد
وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا ما زالت تشعر بالقلق ألنه ال يـتم دائمـاً تـسجيل       -٤٩

الوالدات يف املناطق الريفية النائية، كما أنه ال يتم تسجيل أطفال بعض األسر احلضرية بسبب     
م املتحدة القطـري إىل عـدة       وعالوة على ذلك، أشار فريق األم     . )١١٠(فرض رسوم إلزامية  

. )١١١(أسباب لعدم تسجيل الوالدات، منها ضعف القدرة وافتقار مكاتب التسجيل إىل املوارد
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم طاجيكستان بأمور منها إزالة العقبات اإلدارية واملالية             

  .)١١٢(اليت متنع اآلباء من تسجيل أطفاهلم

  حرية التنقل  -٥  
ت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل عدم إصـدار وثـائق سـفر              أشار  -٥٠

  .)١١٣(لالجئني، األمر الذي يعيق حرية تنقلهم

حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املـشاركة              -٦  
  يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أن حريـة التعـبري     ) اليونسكو(ربية والعلم والثقافة    ذكرت منظمة األمم املتحدة للت      -٥١
مقيدة، وأن الدولة تسيطر إىل حد كبري على وسائط اإلعالم وأن وسائط اإلعالم املستقلة جتد 

  .)١١٤(صعوبات يف احلصول على ترخيص للعمل
أن التشهري جرم جنائي وأنه قد استخدم عدة مرات ضد بعض           بوأفادت اليونسكو     -٥٢

. )١١٥(م، األمر الذي أدى إىل ممارسة الرقابة الذاتيـة يف أوسـاط الـصحفيني         وسائط اإلعال 
  .)١١٦(طاجيكستان األحكام اجلنائية املتعلقة بالتشهريتلغي وأوصت اليونسكو بأن 

، أرسل املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري رسالة تتعلق بازدياد الضغط           ٢٠١٠ويف عام     -٥٣
رسالة إىل ادعاءات مفادها أنه أجريت حتقيقات بشأن التهرب         وأشارت ال . على وسائط اإلعالم  

 وأن ٢٠١٠سـبتمرب  /أيلـول الضرييب لعدد من الصحف عقب قيامها بانتقاد وزارة الدفاع يف   
بعض الصحف الرئيسية واجهت مشكالت يف النشر وأن عدة مواقع على شبكة اإلنترنت قـد        

 أنه ما زال يـشعر بـالقلق إزاء         ٢٠١١ويف هذا الصدد، ذكر املقرر اخلاص يف عام         . حجبت
  .)١١٧( إعداد التقارير الصحفية املستقلة واالنتقادةاحملاوالت اهلادفة إىل تقييد حري
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 املتعلق حبرية اإلعالم مل حيدد قواعد إجرائية أو         ٢٠٠٨وذكرت اليونسكو أن قانون       -٥٤
  .)١١٨(يذاً فعاالًتنفأن ينفذ عقوبات بشأن انتهاكات القانون وبالتايل، فإنه ال يضمن 

، أشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد إىل عـدة             ٢٠٠٧ويف عام     -٥٥
حاالت حدثت فيها هجمات عنيفة على أماكن عبادة األقليات الدينيـة وإىل مـشكالت               

وقالت املقـررة اخلاصـة إن علـى        . )١١٩(تواجهها طوائف دينية فيما يتعلق بأماكن عبادهتا      
  .)١٢٠(ان أن حتترم أماكن العبادة وحتميهاطاجيكست

، إىل ادعـاءات    ٢٠٠٧وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، يف عام             -٥٦
. بشأن استخدام بعض السلطات احمللية موضوع التسجيل لعرقلة أنـشطة األقليـات الدينيـة             

. )١٢١(الرمسية الالزمة أمر مرهق   وذكرت املقررة اخلاصة أيضاً أن احلصول على وثائق التسجيل          
وذكرت املقررة اخلاصة كذلك أن أي حكم حملي حيظر األنشطة الدينية غري املسجلة ال يتوافق               

، أكدت املقررة اخلاصة من جديد، يف مجلة أمور، أن          ٢٠٠٨ويف عام   . )١٢٢(مع املعايري الدولية  
 إجراءات التسجيل ينبغي أن تكون   التسجيل ال ينبغي أن يكون شرطاً مسبقاً ملمارسة الدين وأن         
  .)١٢٣(يسرية وأال تتوقف على عدد كبري من االشتراطات الرمسية

وقالت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إنه يـساورها القلـق لكـون                 -٥٧
. العـسكرية اإللزاميـة  من اخلدمـة  طاجيكستان ال تعترف باحلق يف االستنكاف الضمريي      

ة اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والقاضية بأن تعترف طاجيكستان           وكررت التوصي 
  .)١٢٤(إعفائهم من اخلدمة العسكريةيف حبق املستنكفني ضمريياً 

وقالت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إهنا قلقة لضعف متثيل املرأة يف اهليئـات                 -٥٨
. راتب العليا من اخلدمة املدنية واخلدمة اخلارجية      السياسية، وخاصة يف الربملان الوطين، ويف امل      

وحثت اللجنة طاجيكستان على زيادة متثيل املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة، وعلـى              
مراجعة العملية االنتخابية برمتها إلزالة العناصر التمييزية من منظور جنساين والنظر يف إلغاء             

  .)١٢٥(ن لالنتخاباترسم التسجيل للنساء اللوايت يترشح
خالل االنتخابات، الـيت    " تصويت األسرة "يساورها القلق إزاء ممارسة     وقالت إنه     -٥٩

يقوم مبوجبها أحد أفراد األسرة، من الذكور عادةً، بالتصويت عن األسرة بأكملها، وخاصة             
ملنع مثل وحثت طاجيكستان على القيام بأمور منها إنشاء ضمانات قانونية . يف املناطق الريفية
  .)١٢٦(هذه املمارسة

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية  -٧  
الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن قانون العمل اجلديد خفض احلـد          -٦٠

 سنة وطلبت إىل طاجيكستان اختاذ تدابري لتحديد احلد         ١٥ إىل   ١٦األدىن لسن االستخدام من     
  .)١٢٧( سنة، كما مت حتديد ذلك إبان التصديق، باستثناء األعمال اخلفيفة١٦  باألدىن للسن 
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة لدى     -٦١
ز النساء يف القطاعات املتدنية األجر وغري الرمسية، والفجوة يف األجور بني املرأة             النساء، وتركّ 

  .)١٢٨(ف سن التقاعد بني املرأة والرجلاختالووالرجل، 
وطلبت . والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن إجازة األمومة غري إلزامية             -٦٢

  . )١٢٩(إىل طاجيكستان أن تفرض حداً أدىن من ستة أسابيع كجزء إلزامي من إجازة األمومة
هنا قلقـه لكـون     إجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال    وقالت    -٦٣

اخلرباء التابعـة ملنظمـة العمـل الدوليـة إىل        وطلبت جلنة   . )١٣٠(النقابات غري مستقلة كلياً   
طاجيكستان أن تضمن أن ينص التشريع على محاية سريعة وفعالة من أفعال التمييز املناهضة              
للنقابات وأفعال التدخل يف شؤون مجيع العمال يف القطاعني العام واخلاص، مع استثناء وحيد       

  .)١٣١(ممكن خبصوص القوات املسلحة والشرطة

   يف األمن االجتماعي ويف مستوى معيشة الئقاحلق  -٨  
أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه على الرغم من اخنفاض الفقر اخنفاضاً كبرياً يف                -٦٤
  .)١٣٢(٢٠٠٧زال كما هو تقريباً، مقارنة بعام  ، فإن الفقر املدقع ما٢٠٠٩عام 
 من  ، عاىن كل  ٢٠١٢-٢٠٠٩ائية للفترة   ووفقاً إلطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمن       -٦٥

وقدمت جلنـة   . )١٣٣(التعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية من املوارد املالية احملدودة        
  .)١٣٤(حقوق الطفل مالحظة مماثلة

وذكرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أهنا قلقـة لكـون              -٦٦
 ومستحقات البطالة غري كافية لضمان مستوى معيشة        املعاشات التقاعدية منخفضة املستوى   

بـالغ املعاشـات    ملت اللجنة طاجيكستان على إجراء اسـتعراض دوري         عوشج. )١٣٥(الئق
  .)١٣٦(التقاعدية ومستحقات البطالة جلعلها تتماشى مع تكاليف املعيشة

ل علـى   وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا تشعر بالقلق إزاء اإلمكانية احملدودة للحصو            -٦٧
اخلدمات الطبية ذات اجلودة يف املناطق الريفية النائية نظراً إىل عدم وجود مؤسسات طبيـة               

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم طاجيكستان بـأمور         . )١٣٧(وإىل نقص العاملني الطبيني   
 الصحية زيادة كبرية وحتسني البنيـة     للرعاية  منها زيادة نسبة الناتج احمللي اإلمجايل املخصصة        

  .)١٣٨(التحتية للرعاية الصحية
ع وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل بيانات تشري إىل اخنفاض معدل وفيات الرضّ              -٦٨

والحظ أن األوضاع اليت تسبق الوالدة وااللتهابات التنفسية مـا زالـت            . ووفيات األطفال 
عـن قلقهـا إزاء     وأعربت جلنة حقوق الطفل     . )١٣٩(تشكل األسباب الرئيسية لوفاة األطفال    

  .)١٤٠( األطفالتفاع معدالت سوء التغذية لدىار
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وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم إمكانية حصول األطفال على خـدمات               -٦٩
وأُبـديت  . )١٤١(املرافق الصحية وعلى مياه الشرب النظيفة والكافيـة وامليـسورة الكلفـة           

  .)١٤٢(اإلمنائيةمالحظات مماثلة يف إطار األمم املتحدة للمساعدة 
وقالت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إهنا يساورها بالغ القلق إزاء اإلمكانيـة                 -٧٠

احملدودة حلصول النساء، وال سيما النساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية، علـى خـدمات               
كر وما ذُ وأضافت أنه يقلقها أيضاً اخنفاض معدل انتشار وسائل منع احلمل           . الرعاية الصحية 

وأوصت اللجنة بأن   . )١٤٣(اإليدز/من جهل الفتيات الصغريات بفريوس نقص املناعة البشري       
 الرعاية الصحية العامة واإلجنابية وتوافر خدمات       ن طاجيكستان فرص حصول املرأة على     حتّس

  .)١٤٤(الصحة اجلنسية واإلجنابية
نامج الوطين للوقاية من     باعتماد الرب  ٢٠١٠وفيما رحبت جلنة حقوق الطفل يف عام          -٧١

أعربت عن قلقها لعـدم وجـود       ومكافحة هذا املرض،    اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   
وهو عدد   ،بيانات موثوقة عن عدد املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشري أو باإليدز           

س نقص  االزدياد، وللمستوى املتدين من الوعي واملعرفة لدى الشباب خبصوص فريو         آخذ يف   
، ذكرت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية        ٢٠٠٦ويف عام   . )١٤٥(اإليدز/املناعة البشري 

واالجتماعية والثقافية أنه يساورها القلق إزاء سرعة انتشار فريوس نقص املناعـة البـشري،              
وخاصة يف أوساط متعاطي املخدرات والسجناء والعامالت يف البغاء والعمـال املهـاجرين             

وحثت جلنة حقوق الطفل طاجيكستان على اختاذ تدابري للحد مـن           . )١٤٦( إىل البلد  العائدين
اإليدز من خالل أمور من بينها مواصلة جهود التوعية         /فريوس نقص املناعة البشري   بالعدوى  

  .)١٤٧(ز وانتشارمهااإليد/فريوس نقص املناعة البشريملنع اإلصابة ب
 يف املائة فقط من سـكان       ٦١عدة اإلمنائية بأن    وأُفيد يف إطار األمم املتحدة للمسا       -٧٢

 يف املائة مـن     ١٠األرياف ميكن أن حيصلوا على كمية وافية من املوارد املائية وبأن أكثر من              
إمدادات املياه يف بعض املدن الكبرية، مبا فيها العاصمة، هي مياه أهنار غري معاجلة وتنقطع يف                

 يف املائة من سكان املدن      ٢٣    لري متاحة إال    وخدمات الصرف الصحي غ   . كثري من األحيان  
  .)١٤٨( يف املائة من سكان األرياف٥و

     وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء               -٧٣
نقص وحدات السكن االجتماعي وعدم وجود استراتيجية إسكان وطنية ملعاجلة االحتياجـات            

كما أعربت عن قلقها ألن األشخاص الذين يتم إجالؤهم من منازهلم بالقوة            . السكنية للسكان 
  .)١٤٩(ال حيصلون بوجه عام على تعويض مناسب لقاء فقدان السكن أو على مسكن بديل

  احلق يف التعليم  -٩  
وفقاً إلطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، اخنفض عـدد املؤسـسات مـا قبـل                 -٧٤

  .)١٥٠(املدرسية
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وذكرت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أنه يقلقها املعدل امللحوظ لعـدم ارتيـاد                 -٧٥
الفتيات املدارس االبتدائية، واخنفاض معدل تسجيل الفتيات يف املدارس الثانويـة، واخنفـاض             

وخلص فريق األمم املتحـدة القطـري إىل أن         . )١٥١(معدل تسجيل الطالبات يف التعليم العايل     
توى املعيشة، وازدياد التكاليف املباشرة للتعليم، وإحياء األفكار التقليدية حول دور           اخنفاض مس 

املرأة يف األسرة واجملتمع تعترب من بني العوامل الرئيسية اليت تسهم يف اخنفاض معدل تـسجيل                
وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة طاجيكستان        . )١٥٢(الفتيات ومواظبتهن على الدروس   

  .)١٥٣(إزالة العقبات اليت حتول دون ارتياد الفتيات للمدارس أو مواصلة تعليمهنعلى 
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من أن البنية التحتية للتعلـيم قـد             -٧٦

حتسنت وأن اإلنفاق العام على قطاع التعليم قد ازداد، فإن البنية التحتية للمدارس وأوضاعها              
 يف املائة من املدارس تعمل يف نوبة أو ثالث نوبات بـسبب             ٨٥ وأن حوايل    ما زالت ضعيفة  

وأشار الفريق إىل عدد من العوامل األخـرى الـيت أدت إىل           . التحتيةبنيتها  النقص املزمن يف    
. )١٥٤(اخنفاض نوعية التعليم، مثل عدم كفاية تدريب املدرسني واخنفاض مستوى مرتبـاهتم           

 حقوق الطفل أنه يساورها القلق لوجود عوامل تعيق تعلـيم  وعالوة على ذلك، ذكرت جلنة    
األطفال، منها صعوبة حصول أطفال األسر ذات الدخل املنخفض والفتيات على التعلـيم،             

  .)١٥٥(ونقص املوارد
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تزيد طاجيكستان النسبة املئوية من           ٢٠١٠ويف عام     -٧٧

وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل      . )١٥٦(لقطاع التعليم اإلمجايل املخصصة   احمللي  الناتج  
ن نظام التعليم، وخاصة من خالل زيادة معدالت التـسجيل  الدولية إىل طاجيكستان أن حتسّ  

  .)١٥٧(يف املدارس واحلضور، واحلد من معدالت التخلي عن الدراسة

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
لقها إزاء عدم كفاية تدريب املدرسني بلغات األقليـات         أبدت جلنة حقوق الطفل ق      -٧٨

  .)١٥٨(وإزاء نقص الكتب واملواد املدرسية املطبوعة بلغات األقليات
وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري، بقلق، إىل أن لغات األقليـات قلمـا                -٧٩

  .)١٥٩(تستخدم يف التلفزيون واإلذاعة الرمسيني ويف الصحف واجملالت

   اللجوءون، والالجئون، وطالبواملهاجر  -١١  
أفاد كل من فريق األمم املتحدة القطري ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بـأن                -٨٠

فهو ينص، بوجه خاص، على إجراءات      . الالجئنيكل التوافق مع اتفاقية     قانون الالجئني ال يتوافق     
لالسـتبعاد غـري واردة يف اتفاقيـة        غربلة قبل تسجيل طلب ملتمس اللجوء، ويتضمن أسـباباً          

إىل اشتراطات   وعالوة على ذلك، أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        . )١٦٠(١٩٥١
تقدمي طلب اللجوء وإىل منع طاليب اللجوء والالجئني مـن          لأولية خمتلفة على الالجئ أن يستوفيها       
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حدة القطري أنـه ال توجـد إجـراءات    والحظ فريق األمم املت. )١٦١(اإلقامة يف املناطق احلضرية  
  .)١٦٢( إحالةةال توجد آلي احلدود لتحديد طاليب اللجوء وأنهحرس واضحة ميكن أن يتبعها 

وأفاد كل من فريق األمم املتحدة القطري ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني              -٨١
ة تصل إىل ثـالث     بأنه على الرغم من أن قانون الالجئني ينص على منح مركز الالجئ لفتر            

سنوات، مع إمكانية متديدها لثالث سنوات أخرى، فإنه ال يتم عملياً منح مركز الالجئ إال               
لفترة اثين عشر شهراً قابلة للتمديد فترة أخرى، وأنه يتم يف بعض احلاالت رفض طلب متديد                

  .)١٦٣(مركز الالجئ من دون اتباع إجراءات اإللغاء أو اإلبطال أو اإلهناء الواجبة
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٨٢

الصعوبات اليت يواجهها الالجئون يف إجياد عمل واليت ترجع يف الكـثري مـن األحيـان إىل            
وعالوة على ذلك، ذكرت مفوضية األمم      . )١٦٤(االفتقار إىل الوثائق الالزمة وإىل وجود قيود      

لشؤون الالجئني أنه على الرغم من أنه حيق لالجئني وطاليب اللجوء احلصول علـى              املتحدة  
مساعدة اجتماعية من الدولة، فإن طاجيكستان غري قادرة على تغطية احتياجـات طـاليب              

  .)١٦٥(اللجوء والالجئني الضعفاء
 وإىل  وقالت جلنة مناهضة التعذيب إهنا قلقة لعدم إتاحة إمكانية الوصول إىل حمامني             -٨٣

إبعاد األشخاص إىل بلدان توجد أسباب      بهيئات استئناف لغرض الطعن يف القرارات القاضية        
وأوصت مفوضية األمم املتحدة    . )١٦٦(جوهرية لالعتقاد بأنه خيشى أن يتعرضوا فيها للتعذيب       

  .)١٦٧(لشؤون الالجئني بأن تكفل طاجيكستان التقيد بصورة كاملة مببدأ عدم اإلبعاد القسري
والحظ كل من فريق األمم املتحدة القطري ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون                -٨٤

التقدم بطلب للحـصول    مبوجب قانون اجلنسية    الالجئني أنه على الرغم من أنه حيق لالجئني         
تتيح وأوصت املفوضية بأن    . )١٦٨(فإنه مل يتم حىت اآلن منح أي الجئ اجلنسية        ،  على اجلنسية 

والذين الذين يستوفون الشروط القانونية     ل على اجلنسية لالجئني     طاجيكستان إمكانية احلصو  
  .)١٦٩(يتقدمون بطلب للحصول عليها

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  -ثالثاً   
أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن طاجيكستان واجهت عواقب احلـرب املدنيـة               -٨٥

وعالوة على ذلك، أُفيد يف إطار األمم املتحـدة         . )١٧٠(وحتديات اقتصادية واجتماعية خطرية   
للمساعدة اإلمنائية بأنه يبدو أن لألزمة املالية العاملية تأثرياً قوياً علـى العمالـة وحـواالت                

  .)١٧١(العاملني، وكذلك على النفقات العامة
استمرار وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بقلق، إىل            -٨٦

  .)١٧٢(انتشار الفساد واحملسوبية على نطاق واسع
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ورأى فريق األمم املتحدة القطري أن الفقر ميثل التحـدي الرئيـسي للتنميـة يف                 -٨٧
  .)١٧٣(طاجيكستان

   الرئيسية األولويات الوطنية واملبادرات وااللتزامات  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
مناهضة التعذيب أن تقدم طاجيكـستان، يف غـضون         ، طلبت جلنة    ٢٠٠٦يف عام     -٨٨

األشخاص احملرومني من احلرية، ورصد أماكن      بشأن توصياهتا املتعلقة حبقوق     سنة، معلومات   
االحتجاز، واإلفالت من العقاب فيما يتصل باالدعاءات املتعلقة بالتعذيب وباالعترافات اليت           

أرسلت جلنة مناهضة التعذيب رسـالة      ،  ٢٠٠٨ويف عام   . )١٧٤(يتم احلصول عليها بالتعذيب   
  .)١٧٥(تذكري يف هذا الشأن

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تقدم طاجيكـستان يف           ٢٠٠٥ويف عام     -٨٩
وسائل غضون سنة معلومات عن متابعة توصياهتا املتعلقة بإساءة املعاملة والتعذيب، وتكافؤ            

وقـدمت  . )١٧٦(، ومـضايقة الـصحفيني    بني املتهم واالدعاء، وأوضاع الـسجون     الدفاع  
  .)١٧٧(طاجيكستان رد متابعة

 رسالة فرديـة قُـدمت ضـد        ٢١واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء يف          -٩٠
حظـر التعـذيب    : إىل حدوث انتهاكات ملا يلي    اللجنة  وخلصت فيها   ،  )١٧٨(طاجيكستان

لة، وحق األشخاص احملرومني مـن      وإساءة املعاملة، واحلق يف احلرية، واحلق يف حماكمة عاد        
وطلبت إىل طاجيكستان تقدمي رد متابعـة       . أو احلق يف احلياة   /احلرية يف أن يعاملوا بكرامة و     

  .)١٧٩(وما زال حوار املتابعة مستمراً. ومل ُيقدم أي رد فيما يتعلق بسبعة طلبات. آلرائها

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .غري متاح

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 

in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/ 

2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
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CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative 
to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
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