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تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفق و واق للفقو وورة (15ب) مو ووق مرفو ووق ح و ورار مجلو ووس حقو وووق اإلنسو ووان 1/5
والفقرة  5مق مرفق حرار المجلس 21/16
طاجيكستان
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا
مبااا يف ذلااا ااظاتااات جالتعليقااات ال اواردة ماامل ال،جل ا ااع ي ا جيف تقااارير مضااوم اامااد اات اا،ة
السااامحل وقااون اا،سااا ا جيف غااذ ذلااا ماامل جألاااامل اامااد اات اا،ة الرةي ا ذات ال اال جالتقرياار
مقاا،يف يف لااجز مااوءً تقياا،اص اواا ،اال ا لعاا،د الجلمااات جلظ ااظ ل ا ال ا الجاماازا
يُرء العودة إىل الوألاامل اارءعيا جا يتضاممل التقريار أيا ءراا أج جءهاات ،تار أج الرتاااات مامل
ااضوضي السامي وقاون اا،ساا فاظا ماا يارد م هاا يف التقاارير جالنيا،اات العل يا ال اادرة امل
ااضوضااي جهااو يتكنااع هيجااز اانااادا التوءيهي ا العام ا الاان ا تماا،ها ل ا اقااون اا،سااا يف
مقرره  119/17جل ،ذُكرت ل حنو م هجحل يف اوالحل هناي ال مراءع ااعلوماات الاواردة
يف التقرير جرج يت يف إ ،اد التقرير دجري ااستعرام جالتطورات الن ا،ألت يف تلا الضرتة
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 المعلومات األساسية واإلطارأوالق 
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1



 -1المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

()2

اوال أأل اا اجلول السا ق
الت ،يمل أج اا،ضمايف ااتضاليا ال،جليا للقضاااا لا كيااع ألااجا
التمييً الع ري ()1995
أج ا،ظف
العه اا ،ال اا،جا ا ،ااات اااوقون االت ااادي
جااءتما ي جالثقافي ()1999
العها ا ا اا ،الا ا ا اا،جا ا،ا ا ا ااات ا ا ا اااوقون اا،،ي ا ا ا ا
جالسياسي ()1999
اتضاليا ا القض اااا لا ا كي ااع أل ااجا التميي ااً
ض ،اارأة ()1993
اتضالي م اهض التعذيب ()1995
اتضالي اقون الطضز ()1993
الربجتوكو ااختياري اتضالي اقاون الطضاز
شأ الرتاك اا ضا يف اا از ات ااسال
()2002
الربجتوكو ااختياري اتضالي اقاون الطضاز
ش ااأ ي ااع اا ض ااا جاس اات ظ اا ض ااا يف
الن اا جيف ااواد اا ااي ()2002
ااتضالي ال،جلي وماي اقاون كياع العماا
ااهاءريمل جأفراد أسرهد ()2002

الت ضتات ج/أج
اا ظ،ات

ااء ا ا ا اراا اات ا ا ا ااذ ع ا ا ا اا،
مل ي ،ن ليها/مل تُقنز
ااستعرام
الربجتوكااو ااختياااري الثااا اال اامل
العه ا ا اا ،ال ا ا اا،جا ا ،ا ا ااات ا ا اااوقون
اا،،ي جالسياسي
الربجتوك ا ا ا ا ااو ااختي ا ا ا ا اااري اتضاليا ا ا ا ا ا
م اهض التعذيب
اتضالي ا ا ا ا اق ا ا ا ااون اال ا ا ا ا ات ذجي
اا ال
ااتضاليا ا ا ا ا ال،جليا ا ا ا ا ومايا ا ا ا ا كي ا ا ا ااع
اال ات ممل ااختضاا القسري

الربجتوكو ااختياري اتضالي اقاون الطضاز
شأ الرتاك اا ضا يف اا از ات ااسال
(إ ظ مبوءب ااادة )2(3ا  18اماص)

إءا ا ا ارااات الش ا ا ااجاج الربجتوك ااو ااختي اااري ااج اال اامل العه اا ،الربجتوك ا ا ا ا ا ااو ااختي ا ا ا ا ا اااري ااتضاليا ال،جليا للقضاااا لا كيااع
جالت قيق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات ال اا،جا ا،ا ااات ا اااوقون اا،،ي ا ا جالسياسا ااي اتضالي القضاا ل كيع ألجا التمييً الع ريا ااادة 14
جااءرااات العاءل ()1999( ) 3
ألااجا التمييااً ضاا ،اا ارأة الربجتوكو ااختياري اال امل العها،
اتضالي ا ا ا ا ا م اهض ا ا ا ا ا التعا ا ا ا ااذيبا ااا ا ا ا ااادة )2014( 20
الاا،جا ا،ااات اااوقون االت ااادي
جااءتما ي جالثقافي
()1995
العه ،ال،جا ا،ات اوقون اا،،يا
جالسياسي ا ااادة 41
الربجتوكااو ااختياااري اتضالي ا القضاااا
لا كيااع ألااجا التمييااً ضاا ،ااارأةا
ااادتا  8ج9
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ااء ا ا ا اراا اات ا ا ا ااذ ع ا ا ا اا،
ااستعرام

اوال أأل اا اجلول السا ق

مل ي ،ن ليها/مل تُقنز

اتضاليا ا م اهضا ا التع ااذيبا ااادت ااا
 21ج22
الربجتوكااو ااختياااري اتضالي ا اقااون
الطضز ااتعلمل إءراا تق،مي النظغات
ااتضالي ال،جلي وماي اقون كياع
العم ا ااا ااه ا اااءريمل جأفا ا اراد أس ا اارهدا
ااادتا  76ج77
الربجتوك ا ا ا ا ااو ااختي ا ا ا ا اااري اتضاليا ا ا ا ا ا
اقون اال ات ذجي اا ال
ااتضاليا ا ا ا ا ال،جليا ا ا ا ا ومايا ا ا ا ا كي ا ا ا ااع
اال ات ممل ااختضاا القسري

 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
اوال أأل اا اجلول السا ق

الت ،يمل أج اا،ضمايف اتضالي م ع ءرمي اا ادة اجلما ي جااعالن ليها

أج ا،ظف

،تايف رجما ااساسحل للم جم اجل ااي ال،جلي
()4
رجتوكو الذمو 
اتضالي ايف  1951ا،ا وضع الظءاني ج رجتوكوهلا
لعايف 1967
اتضاليااات ء يااؤ اا رخ ا  12ءب/أغسااط 1949
()6
ج رجتوكواها ااختياريا ااج جالثا 
ااتضاليات ااساسي ا تم العمز ال،جلي
ااتضالي ا،ا

مبجاف

()8



التمييً يف ا التعليد

ااءراا اات ذ ع،
ااستعرام

مل ي ،ن ليها

ااتضاليااات ش ااأ اال ا ات
()5
،ميحل اجل سي 
الربجتوكا ا ااو ااض ا ا ااايف الثال ا ا ا
اتضاليا ا ا ا ا ااات ء ي ا ا ا ا ا ااؤ لع ا ا ا ا ا ااايف
()7
 1949
اتضاليتااا م تم ا العمااز ال،جلي ا
()9
رلد  169جرلد  189

ُ -1د ياات اءيجسااتا إىل الت اا،يمل ل ا اتضالي ا اقااون اال ا ات ذجي اا ال ا ()10ا
جالربجتوكااو ااختياااري اتضالي ا اقااون اال ا ات ذجي اا ال ا ()11ا جااتضالي ا ال،جلي ا وماي ا
كيع اال ات ممل ااختضاا القسري()12ا جالربجتوكو ااختياري اال مل العها ،الا،جا ا،اات
اااوقون االت ااادي جااءتما يا ا جالثقافيا ا ()13ا جالربجتوك ااو ااختي اااري الث ااا اال اامل العه اا،
ال ا اا،جا ا ،ا ااات ا اااوقون اا،،يا ا ا جالسياس ا ااي ()14ا جالربجتوك ا ااو ااختي ا اااري اتضاليا ا ا م اهضا ا ا
التع ااذيب()15ا جااتضالي ااات ش ااأ اال ا ا ات اا،ميحل اجل س ااي ()16ا جاتضالي ااات م تم ا ا العم ااز
()21
()20
()19
()18
()17
ال،جلي  156ا  183ا  118ا  181ا ج 189
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جد يت اءيجستا إىل ال تر يف إ ا،ار اا ظ،اني اا اوت ليهماا يف اااادتني 76
-2
ُ
()22
ج 77ممل ااتضالي ال،جلي وماي اقون كيع العما ااهاءريمل جأفراد أسرهد ا جااادتني 21
()23
جد يات أيضااص إىل التعجياز قناو التعا،يز الاذي أُدخاز
ج 22ممل اتضاليا م اهضا التعاذيب  ُ
ل ااادة  )1(20ممل اتضالي القضاا ل كيع ألجا التميياً ضا ،ااارأة()24ا جالت ا،يمل لا
التع اا،يظت ال اان أُدخل اات ل ا اا ااادة  )6(8م اامل ااتضالي ا ال،جلي ا للقض اااا ل ا كي ااع أل ااجا
()25
التمييً الع ري 

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
-3

ا تتوفر االياص معلومات يف هذا الشأ

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
اا سس الو ي وقون اا،سا

()26



اوال أأل اا اجلول السا ق

أمني متامل معين حبقون اا،سا

اوال أأل اا اجلول اوالي

()27



اا ()2012

 -4أج اات اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا ااأ تجااو م سس ا
أماني ااتاامل ااعااين حبقاون اا،سااا م سسا مسااتقل ماًجدة ااااوارد الضارجري لت ضيااذ جايتهاا نقااص
()28

انادا اري
 -5جأج اات اللج ا ااع ي ا القضاااا ل ا التمييااً ضاا ،ااارأة اارتقاااا وضااع ايلي ا الو ي ا
()29
لل هوم اارأةا جتعًيً جايتها 
 -6جلااا فرياامل اامااد اات اا،ة القطااري إ ل ا اءيجسااتا أ تعتماا ،خط ا مااز ج ي ا
ل ااامل وق ااون اا،س ااا تُش اارك ا تم ااع اا اا ،ا جأ توا ااز تعًي ااً جايا ا اللج ا ا ااع يا ا ت ضي ااذ
()30

االتًامات ال،جلي يف ا اقون اا،سا
 -7جيف ااايف 2015ا ل ا ك،د اامااني العااايف ل ا أزي ا تعًيااً ءليااات الت ساايمل الو ي ا جت ضيااذ
()31
ل حنو لامز 
تو يات اامد اات ،ة شأ اقون اا،سا

ثانياق -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -8يف ايف 2014ا ل ك،مت اءيجستا تقرير م ت ؤ اا،ة مل متا ع تو يات استعراضها
()32
ال،جري الشامز الذي ُق ،يف ايف  2011
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 -9جأ رب ااقرر ا،ات ااعين حبال اا،افعني مل اقون اا،سا مل للقه ممل تقارير تضي،
تعرم اا،افعني مل اقون اا،سا لعمليات ا،تقايف سنب تعاجهند ماع ايلياات ال،جليا وقاون
()33

اا،سا

ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات
 -1حالة اإلبالغ
هيا ااعاه،ة

ااظاتات ا،تامي اا،رءا
يف ااستعرام السا مل

جل القضاا ل التميياً ءب/أغسط 2004
الع ري

ءخار تقريار لاُ،ميف م ااذ ءخا ا ا ا ا اار ااظات ا ا ا ا ا ااات
اال اا ظغ
ااستعرام السا مل ا،تامي
2016

اللج ا ا ااع ي ا ا ا اااوقون تشريمل الثا ،/وفمرب 2011 2006
االت ااادي جااءتما ي ا
جالثقافي
2011
اللج ا ا ا ا ااع يا ا ا ا حبق ا ا ااون متوز/يوليه 2005
اا،سا
2011
جل ا القضاااا ل ا كيااع لناط/فرباير 2007
ألجا التمييً ض ،اارأة
جل م اهض التعذيب تشريمل الثا ،/وفمرب - 2006
جل اقون الطضز

كا،و الثا /ي اير 2010

-

اللج ا ا ا ا ااع ي ا ا ا ا حبماي ا ا ا ا
اق ا ا ااون كي ا ا ااع العم ا ا ااا
ااهاءريمل جأفراد أسرهد

-

-
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ءب/أغسط 2012
ءذار/مارس 2015

مل يُ تاار عاا ،يف التقرياار اجلااامع
للتقارير مامل التاساع إىل اواادي
شر
حيااز مو اا ،تقاا،مي التقرياار الرا ااع
ايف 2020

حيز مو  ،تق،مي التقريار الثالا
متوز/يوليه 2013
ايف 2017
تش ا ا ا ا اريمل ااج /أكتا ا ا ا ااو ر حي ا ا ا ااز مو ا ا ا اا ،تق ا ا ا اا،مي التقري ا ا ا اار
السادس ايف 2017
2013
تش ا ا ا ا ا اريمل الث ا ا ا ا ااا ،/وفمرب يُرتق ا ااب تق ا اا،مي التقري ا اار الثال ا ا
ايف 2016
2012
ت ا ا ااأخر تق ا ا اا،مي التقري ا ا اار اجل ا ا ااامع
للتقارير ممل الثال إىل ا،ام
م ا ا ا ا ااذ ا ا ا ا ااايف 2015ا تا ا ا ا ااأخر
تق اا،مي التق ااارير ااجليا ا ااتعلقا ا
ااالربجتوكو ااختياااري اتضاليا
اق ااون الطضا ااز شا ااأ ال ا ارتاك
اا ضااا يف اا از ااات ااساال
جالربجتوكااو ااختياااري اتضاليا
اق ا ا ااون الطضا ا ا ااز شا ا ا ااأ يا ا ا ااع
اا ض ا ااا جاس ا اات ظ اا ض ا ااا
يف الن ا ا اااا جيف اا ا ا اواد اا ااي ا ا ا
م ذ ايف 2004
حيااز مو اا ،تقاا،مي التقرياار الثااا
،يسا /أ ريز 2012
ايف 2017
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 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق هيئات المعاهدات

ااظاتات ا،تامي
ااوضو

تاريخ التق،مي

مو  ،التق،مي

هيا ااعاه،ة

جل ا ا ا ا القض ا ا اااا لا ا ا ا التميي ا ا ااً 2013
الع ري

جضااع أفاراد كا ا الرجمااا جالظءاااني ج ااال
اللجوا ج ،ميحل اجل سي ا مبا يف ذلا مسأل
()34

او و ل ااوا

-

اللج ااع ي حبقون اا،سا

2014

ض ا ااما،ات إءرااي ا ا لظاتج ا ااازا جاس ا ااتقظ
القض ا ا اااة جاس ا ا ااامنيا جتس ا ا ااجيز اجلمعي ا ا ااات
()35

العام

اللج ا ا ااع ي ا ا القض ا اااا ل ا ا
التمييً ض ،اارأة

2015

الع ا ااؤ ض ا اا ،ااا ا ارأةا الضا ا ااات اسرجما ا ا م ا اامل
()38
ال ساا 

جل م اهض التعذيب

2013

حتقيقا ا ا ا ا ااات فعال ا ا ا ا ا ا ؛ ضا ا ا ا ا ااما،ات لا،و،ي ا ا ا ا ا ا
للم تج ا ا ا اًيمل؛ مقاضا ا ا اااة م ا ا ا ارتج أ ما ا ا ااا
()40
التعذيب جمعالنتهد 
اااتجا اااز؛ اسا ااتعرام أما اااكمل اااتجا اااز؛ -
ااف ا ا ا ا ااظت م ا ا ا ا اامل العق ا ا ا ا اااب؛ الش ا ا ا ا ااهادات/
()42
اا رتافات اا تً حتت التعذيب 

2007

)36(2015؛ ُلن ا ا ا ا ا ا ا اات معلوم ا ا ا ا ا ا ا ااات
()37

إضافي
)39(2015؛ اوار ااتا ع مستمر
)41(2014؛ اوار ااتا ع مستمر

ايراا
،د ايراا

هيا ااعاه،ة
اللج ااع ي حبقون اا،سا

( )43(1اجلول الثا،ي ممل ااساتعرام الا،جري
الشامز)
( )44(21اجلول ا ا ا ا ا ااجىل ما ا ا ا اامل ااسا ا ا ا ااتعرام
ال،جري الشامز)

اوال
()45

اوار ااتا ع مستمر
ُلك ا اامل ا ا ا اوار ااتا ع ا ا ا يف  18اال ا ا ا يف تش ا ا اريمل
ااج /أكت ا ااو ر  2011س ا اانب ااس ا اات تا ا ااأ
ت ضيااذ التو اايات غااذ ماارم()46؛ إغااظن اواوار
ال س ا اان وال ا ا جاا ا اا،ة()47؛ او ا اوار مس ا ااتمر يف
()48
االتني 


 -10أ ر اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا اامل للقهااا ماامل اا،يف ت ضيااذ اءيجسااتا يرااهااا
()49

مبوءب الربجتوكو ااختياري ااج اال مل العه ،ال،جا ا،ات اوقون اا،،ي جالسياسي
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باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة 
()50

د وة داام
الًيارات الن ءرت
الًيارات ااوافمل ليها ممل اي اان،أ
الًيارات الن ُلب إءراؤها
الردجد ل رسااز ااد اا جال ،ااات العاءل
تقارير ج عثات ااتا ع

اوال أأل اا اجلول السا ق

اوال الراه

ا
استقظ القضاة جاسامني
اري ال،يمل أج ااعتق،
الع ؤ ض ،اارأة
السجمل الظامل

ا
التعذيب
ال
مياه الشرب ااأمو ،جال را ال
السجمل الظامل
ااات ااختضاا
اري الرأي جالتعنذ
-

-

حل

خظ الضرتة لي ،ااستعراما أُرسز  14ظغاص جردت اوجومات ل  11ظغاص
()51
التعذيب ( عث يف ايف  )2014

اجع اامااني العااايف ااسااا  ،لش ا ج اقااون اا،سااا اءيجسااتا ل ا توءيااه د ااوة
 -11لا ك
داام لإلءرااات ا،ا جال تر ل سنيز ااجلوي يف لناو زياارة ااقارر ا،اات ااعاين ااومل يف
اري ا التجمااع الساالمحل جتجااويمل اجلمعياااتا جااقاارر ا،ااات ااعااين وضااع اااا،افعني اامل اقااون
()52

اا،سا
 -12جأ اارب ااق اارر ا ،ااات ااع ااين مبس ااأل التع ااذيب جغ ااذه م اامل ض اارجب ااعاملا ا أج العقو ا ا
القاسي أج الظإ،ساا،ي أج ااهي ا امل للقاه إزاا اد اااات أ ماا ا،تقاميا جلعات عا ،الًياارة الان
()53

لايف هبا يف ايف  2012ج،الت أل ا اص حت،ألوا إليه أج التجوا ممل تعرضهد لسوا معامل

جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -13أدت مضوضا ا ا اام ا ااد اات ا اا،ة الس ا ااامي وق ا ااون اا،س ا ااا زي ا ااارة إىل اءيجس ا ااتا يف
ا ااايف )54(2012ا جأد اام ا ااني الع ا ااايف ااس ا ااا  ،لشا ا ا ج اق ا ااون اا،س ا ااا زي ا ااارة إىل النل ا اا ،يف
()55
ايف  2013
 -14جل،مت ااضوضي السامي وقون اا،سا ا مل ريمل مجتنها االليمحل يسايا الوساط ا
()56

جمقره يف يشجياا مسا ،ة تق ي إىل اوجوم
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ثالثاق -تنفيو االلتزاموات الدوليووة المتعلقوة بحقوووق اإلنسوانع مووع مراعواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -15اثكاات اللج ا ا ااع يا ا اااوقون االت ااادي جااءتما يا ا جالثقافيا ا اءيجس ااتا لا ا
لا تعرياؤ للتميياً اانالار جغاذ منالاار
ااسارا يف ا تمااد لاا،و لاامز اجاف ا التميياً يا
()57

جيشمز كيع أسناب التمييً الواردة يف ااتضالي
 -16جا تًا اللج ااع ي القضاا ل التمييً ض ،اارأة للق ممل استمرار ااعاايذ جالتقاليا،
الثقافي ا الساالني جالت اارفات القاام ا ل ا الساالط اا وي ا جالقوالااب ال مطي ا ااتجااذرة اامل أدجار
ال ساا جمس جلياهتمل داخز ااسرة جا تمع جأ ر ت اللج مل للقها أيضاص مامل أ اءيجساتا
()58

مل تت ذ ما يجضحل ممل ااءرااات للقضاا ل هذه القوالب ال مطي
 -17جا يًا القلمل يساجر اللج ااع ي القضاا ل التميياً ضا ،ااارأة مامل االاجا اهليجليا
ا،ع،ايف ااساجاة جالتمييً ااهين جالضارن يف ااءور اني اجل ساني جترككاً ال سااا يف القطاا غاذ ااا تكد
جيف فاات الوظااؤ اات،،ي ااءاور( )59كماا يثاذ التميياً اجل ساا يف التعلايدا جا سايما يف التعلايد
ااهااين( )60للاامل اللج ا جألااارت اللج ا إىل جءااود عا القيااود لا اريا ااارأة يف التعنااذ جالاا،يملا
()61
لا ا العلم اااا ال اان مت ااع ال س اااا م اامل ال اا،خو إىل اجلوام ااع أج ال ااظة فيه ااا 
م اامل لني ااز فت ااو
جأل ااارت اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا إىل اا،يف جء ااود ت اا،ا ذ م لتا ا
()62

للت ،ي للتمييً اجل سا يف العمز جيف اات أخر
 -18جألارت جل القضاا ل التمييً الع ري إىل أ لاا،و العماز يتضاممل تعريضااص للتميياً
الع ااريا جأ ر اات اا،داص اامل للقه ااا م اامل اا،يف جء ااود أاج ااايف مش اااهب يف الق اوا،ني ال اان ت ط ااحل
اااات اءتما يا أخاار جا متتثااز اااجااايف ا،ا ا ااالتمييً الع ااري امتثااااص كااامظصلظتضالي ا
ال،جليا للقضاااا لا كيااع ألااجا التمييااً الع ااريا مبااا يف ذلااا ساانب اا،يف جتاارمي الت اري
()63

ل التمييً الع ري جأ ما الع ؤ ذات ال،جافع الع ري
مل للقه مامل الو اد جالتميياً اللاذيمل يعاا
 -19جأ رب ااقرر ا،ات ااعين اومل يف ال
()64
م همااا االا ات اا ااا و السااز أج ضااذجس ،قا اا ا ا النشاري جالسااز ااالتًاممل  ج لا
()65
غرار ذلاا فالو د جالتمييً ايا اال ات اا ا ني مبرم قلحل م ،اة أخر للقلمل 
 -20جيف موضو التو ي رلد  )66(50-88ااق،م خظ ااستعرام ال،جري الشامز جالان
ختا تساجيز الاواداتا أفاادت مضوضاي ااماد اات ا،ة الساامي لشا ج الظءااني اأ الوالا،يمل
لاا ،يواءهااا ااعو يف تسااجيز جادة ضلهااد إذا كااا أااا،زا ا ميتلااا جألاااامل هويا جأج اات
ااضوضي أ ت ،ر اءيجساتا لاهادات جادة جلمياع اا ضاا ا ال تار امل اياازة جالا،يهد
()67
لوألاامل هوي أج ا 
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باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
راناات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا ااالولؤ الطااو حل لت ضيااذ قو ا اا اا،ايف لج هااا
 -21ك
()68
أسضت لنطا التق،يف حنو إل اا قو اا ،ايف 
 -22جأ ر ت اللج ااع ي حبقون اا،سا مل للقهاا مامل ااد اااات ساقوط لتلا جءراا
ماامل اااا،،يني أأل اااا العمليا اام يا يف م،ي ا كااورجغ يف متوز/يوليااه 2012ا جماامل كااو الت قيقااات
()69

يف هذه اواات مل تُ جً اىت اي

 -23جألار ااقرر ا،ات ااعين مبسأل التعذيب إىل أ التعذيب جسوا ااعامل ا ياًاا مياثظ
مشااجل جحيا،ألا لا جءااه ا ،ااوت يف السااا ات ااجىل ماامل اااتجاااز جااسااتجوابا جيرتنطااا
()70

ااستجوب لجحل تست ،يف ااقاص يف ااءرااات اجل ااي
ادة هب،ا ا،تًا أدل ُجتكريف
َ
جران اات جل ا ا م اهضا ا التع ااذيب ااإدرا اا ااادة  1-143يف الق ااا،و اجل ااااحل ال اان جتع ااز
-24
ك
تعريؤ التعذيب يتمال مع ااتضالي ا لج ها أ ر ت امل للقهاا لجاو العقو اات اا اوت ليهااا
جالاان تقتضااحل اوجااد ل ا م ارتج ءرمي ا التعااذيب اج ماارة السااجمل ااا،ة س ا أ اوايف أج ألاازا
()71

ا تت اسب مع خطورة اجلرمي

 -25جأ ر اات جل ا م اهضا التعااذيب اامل للقهااا ماامل اسااتمرار تعاارم ا اا،يمل للت جيااز جسااوا
ااعامل ممل ءا،ب الضناط جاجل اود جأج ات اأ تعاًز اءيجساتا التا،ا ذ الظزما وتار هاذه
()72
اواات ججضع ا ك ،هلا 
 -26جيساااجر اللج ا ااع يا القضاااا لا التمييااً ضاا ،ااارأة القلاامل ماامل اسااتمرار الع ااؤ ضاا،
اارأةا مبا يف ذلا الع اؤ اا اًا الاذي غالنااص ماا ا يُنلا اه( )73جأ ر ات اللج ا ااع يا ااوقون
()74
االت ادي جااءتما ي جالثقافي مل للقها ممل ،يف جترمي الع ؤ اا ًا 
 -27جأفاد فريمل اامد اات ،ة القطري أ لا،و اايف  2013شاأ الع اؤ اا اًا جالرب،اام
اارتنط ه للضرتة  2023-2014يرساحل أسسااص متي ا اجاف ا الع اؤ اا اًا لج اه يضتقار إىل ءليا
لوي للت ضيذ( )75جأ ر ت اللج ااع ي القضاا ل التمييً ض ،اارأة مل للقها ممل ،يف جءاود
مااِ لج لض ا ايا الع ااؤ( )76جلااا ااقاارر ا،ااات ااعااين حباامل كااز إ،سااا يف التمتااع ااأ ل مسااتو
ممج اامل م اامل ال ا ا الن،،يا ا جالعقليا ا إ اا ن اااا جالع اااملني يف الر ايا ا ال ا ا ي ا يُاا،ر و لا ا
()77
جتوأليمل ااات الع ؤ اا ًا 
تش ي
 -28جيساااجر جل ا م اهض ا التعااذيب للاامل ماامل غياااب تش اريعات لي ا حتتاار العقو ا الن،،ي ا
لأل ضااا ا رغااد ااد ااااات اااللجوا إليهاا لا ،طااان جاسااع( )78جأج اات اللج ا ااع يا حبقااون
اا،سا إهناا العقو الن،،ي يف كيع السايالات ج التشاجيع لا ألاجا التأدياب غاذ ااتسام
()79

الع ؤ كن،ااز مل العقو الن،،ي
()80

 -29جياظزيف اللج ا ااع يا القضااا لا التميياً ضا ،ااارأة القلاامل مامل اساتمرار ماز اا ضااا
جألارت جل ا،رباا ااع ي تطنيمل ااتضاليات جالتو يات التا عا ا تما العماز ال،جليا إىل اساتمرار
اوش ،االًامحل لأل ضا للعمز يف او اد الذي غالناص ما جيري يف ظرجا خطرة جأ ضاا الشاوار
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معرضااو ،طاار اايف اراط يف أس اوأ ألااجا مااز اا ضااا ( )81جاثكاات جل ا ا ،ارباا التا ع ا ا تم ا
العم ااز ال،جليا ا اءيجس ااتا لا ا القض اااا لا ا العم ااز اجل ااربي أج العم ااز ا،ط ااذ لأل ض ااا دج
()82
مز اا ضا جالقضاا ليها 
سمل  18اماصا ج ل مجاف أسوأ ألجا

 -30جأ ر ت اللج ااع ي القضاا ل التمييً ض ،ااارأة امل للقهاا مامل أ اءيجساتا لا،
()83
م شأ جمعرب لإلجتار ال ساا جالضتيات  جألار الضريامل القطاري إىل أ اءيجساتا مق ا ،أيضااص
لإلجت ااار النش اارا جإ ق اا،ر أل ااز جتضتق اار اءيجس ااتا إىل اا ا ك ،كن ااذ اءا ارااات أج خت ي ااات يف
اايًا،ي لت ،ي ،ضا ايا ااجتاار جتقا،مي خا،مات مظاما هلاد جذ ككار الضريامل القطاري اأ اءيجساتا
()84
ااجتار النشر 
أيك،ت ،ة تو يات ممل ااستعرام ال،جري الشامز ت ،و إىل مجاف

جيم -إحامة العدلع بما في ذلك اإلفالت مق العقابع وسيادة القانون

 -31أ ر ت جل م اهض التعذيب مل للقها ممل أ القضاا ا يًا يعرتيه الضعؤ جيضتقر إىل
()85
الضعالي جيقاع حتات تاأألذ لا الع،الا الاذي ياً د أ،اه خيضاع لسالط الاراي جالضار الت ضياذي 
ُ
جيساااجر اللج ا ااع يا اااوقون االت ااادي جااءتما يا جالثقافيا القلاامل ماامل غياااب ضااما،ات فعليا
اس ااتقظ القض اااا ج اا،يف حتيكااًه( )86جلض اات الضري اامل القط ااري إىل أ تو اايات ااس ااتعرام ال اا،جري
()87
الشامز شأ تعًيً فعالي القضاا جاستقظله مل تُ كضذ ع ،
 -32جأ ر ت اللج ااع ي حبقون اا،سا ،داص مل للقها ممل أ اساكد العسجري ا تاًا
تتمت ااع الوايا ا القض ااااي لل ت اار يف القض ااايا اجل اايا ا ال اان كتوء ااه فيه ااا هت ااد مش اارتك إىل م ااوظضني
ساجريني جماا،،يني يف ء معااص جأج اات اللج ا اءيجسااتا ااأ حتتاار لا اساااكد العسااجري
()88
ممارس جاي لضااي ل اا،،يني 
 -33جإذ أل ااار ااق اارر ا ،ااات ااع ااين مبس ااأل التع ااذيب إىل أ اءيجس ااتا لنل اات تو اايات
ااسااتعرام الاا،جري الشااامز شااأ اسااتعا ،استج اًيمل مب ااامني()89ا فهااو أ اارب اامل للقااه ماامل
غياب إمجا،ي الو و شجز مظااد إىل اامني مساتقلني جيواءاه اساامو وااامل ،يا،ة لا،
اجلتهد لقاا موكليهد جأ رب ااقرر ا،ات مل دجا حل للقه ممل تع كارم عا اساامني للته،يا،
()90
جأ ما اا،تقايف سنب أداا ملهد 
جءهت ااقررة ا،ا ااع ي اساتقظ القضااة جاساامني رساال ألاارت
 -34جيف ايف 2015ا ك
فيهااا إىل أ لا،و ،ااص ء،ياا،اص شااأ مه ا اساماااة ج،قا ا اسااامني أ،شااأ هيا ا داخااز جزارة العاا ،تتااوىل
ت ت اايد دخ ااو ااه اامل القض ااااي جالش ااطب م اامل ال قا ا جإ اا،ار ت اراخي امارس ا ااه اامل القض ااااي ا
()91

يعرم اسامني لت،خز السلط الت ضيذي جردت اوجوم ل هذه الرسال
جهو ما ك
 -35جأج اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،س ااا أ تجضااز اءيجسااتا
جمعايذ العضوي يف ،قا اسامنيا تأألذاص سلنياصا ل استقظ اسامني 
 -36جأ ر ت اللج ااع ي اوقون االت ادي جااءتما ي جالثقافي مل للقها إزاا ،جدي
إمجا،يااات ااسااتضادة ماامل مسااا ،ة لا،و،ي ا ا،ي ا ( )93جأج اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا
()94

وضع ،تايف مسا ،ة لا،و،ي م ،ويف ممل ال،جل
()92
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 -37جا ياًا القلاامل يساااجر ااقاارر ا،ااات ااعااين مبسااأل التعااذيب ماامل أجءااه الق ااور يف ت ضيااذ
ضااما،ات إءرااي ا فعال ا خااظ السااا ات ااجىل ماامل التوليااؤ أج اااتجاااز( )95جأج ا ااقاارر
ا،ااات ضااما س اريا ماا،ة التوليااؤ ا تناااراص ماامل وت ا توليااؤ اال ا ات جتسااليمهد إىل ضاار
لر ا جتسجيز التوليؤ ،ل كنذة( )96جأج ت جل م اهضا التعاذيب ضاما إ اظيف ااشاتنه
فاايهد حبقااولهد ج أسااناب ااتجااازهدا جضااما اقهااد يف ااسااتعا ،مب ااايف خيتارج،ااه ا تناااراص ماامل
ا ا تيااديا
ي از إىل مرفامل ااتجااز إىل ف ا
جلت التوليؤ؛ جضما خضاو أي لا
()97
جإتاا استشارة استجً ا ناا مستقلني ،ما يطلب ذلا 
 -38ج ااضاااف إىل ذلاااا أج اات اللج ا ااع يا حبقااون اا،سااا ضااما إاضااار استجاًيمل
ل ،الشر أمايف القاضحل يف غضو فارتة ا تتعا 48 ،ساا ؛ جكضالا أ يسات  ،لارار القاضاحل
()98

إىل ظرجا كز فرد جلي فقط إىل خطورة اجلرمي
 -39جيساااجر اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا القلاامل إزاا اا،د الوفيااات ال اك ا اامل الع ااؤ يف
ضوا اال ات مسلويب اوري ج ،يف إءراا حتقيقات فعال يف هاذه اواااتا جلعا،يف تعاوي
االااارب إا ،ااادراص كمااا أ ر اات اللج ا اامل للقهااا ا ااءارااات اات ااذة وااز مشااجل اا ااا
()99

مبرم السز كسنب لااع لوفاة أل ات داخز اون ليست مرضي
 -40جاللج ا ا ا ا ااع يا ا ا ا حبق ا ا ااون اا،س ا ا ااا للق ا ا ا ا أيضا ا ا ااص م ا ا اامل ردااة ظ ا ا اارجا اااتج ا ا اااز يف
السجو ( )100جأ ر ت جل ا م اهضا التعاذيب امل للقهاا مامل تقاارير تضيا ،ا ق ااما،اد اايااه
الساخ ؛ ج ،يف مظام اارافامل ال ا ي ؛ جضاعؤ التهويا ؛ ج ا،يف كضايا الطعاايف جالر ايا ال ا ي
()101

يف السجو جمرافمل اااتجاز اااتيا حل
 -41جأ ر اات جل ا م اهضا التعااذيب اامل للقهااا ماامل ُ،تااد اااتجاااز ال ااارم ااضرجضا لا
السج اا الذي يقضو قو ات ساجمل ما ،اويااة جأج ات اللج ا اءيجساتا إل ااا العاً
الت ااايف للس ااج اا ال ااذيمل يقض ااو قو ا الس ااجمل م اا ،اوي اااةا جحتس ااني ظ اارجا يش ااهدا جإل اااا
()102

التشريعات الن تقي ،توا لهد مع اسامني جمع أفراد أسرهد
 -42جأ ر ات جل ا م اهضا التعااذيب امل للقهاا مامل اا،يف جءاود اساتعرام م هجاحل جمسااتقز
ام اااكمل اااتج اااز جأج اات اللج ا ا ااأ متا ا اءيجس ااتا اللج ا ا ال،جليا ا لل االيب اا اار
جاا تمات غذ اوجومي ااستقل إمجا،يا الو او إىل أمااكمل اااتجاازا جأ ت شاة ءليا ج يا
جلاايا فعالا حتتا ااااوارد الظزما ج ااظاي القيااايف ًيااارات تضتااي م تتما جغااذ ُمعلَ ا مساانقاص
()103

جا ختضع اي ليود إىل كيع أماكمل سلب اوري
 -43جيساجر جل م اهض التعذيب القلمل ممل أ اد ااات التعذيب جسوا ااعاملا ا ختضاع
للت قي اامل جااقاض اااة لا ا حن ااو ف ااوري جً،ي ااه جفع ااا ا مم ااا يا ا دي إىل م اااو يس ااوده ااف ااظت م اامل
العقاب( )104جأ ر ت اللج مل للقها ممل جرجد تقارير تضي ،أ ض ايا أ ما التعذيب جساوا
ااعامل ا جالشااهود ليهااا ا يرفعااو لااجاج إىل الساالطات خشااي التعاارم إىل أ مااا ا،تقامي ا ا
جأخاار تت اا ،اامل مضااايق جختويااؤ ال ا ضيني جاااا،افعني اامل اقااون اا،سااا الااذيمل ينل ااو
()105

مل ااات التعذيب
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 -44جأج اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا ااالت قيمل تلقااي ااص يف اد ااااات التعااذيب جسااوا
ااعامل ج تضوي القضاة يف ءلسات ااستما يف اااات اااتجااز اااتياا حل ال تار يف مثاز
هااذه ااد ااااات جإاالتهااا للت قيااملا جكضال ا اسااتنعاد الساالط القضااااي لألدل ا الاان تُ تااً حتاات
ليااه القااا،و جأج اات اللج ا كااذلا إاضااار اجل اااة ااً ااومني أمااايف
التعااذيبا جفق ااص اااا ي ا
()106

القضااا جمعالنتهدا يف اال إدا،تهدا عقو ات تت اسب مع أفعاهلدا ج تعوي الض ايا
 -45جأل ااار ااق اارر ا ،ااات ااع ااين مبس ااأل التع ااذيب إىل أ اءيجس ااتا مل ت ش ااة ع اا ،ءلي ا ا
مستقل للشاجاج اعاجلا ااد اااات التعاذيب()107ا رغاد أهناا تعها،ت اذلا خاظ ااساتعرام
ال،جري الشامز
 -46جيس اااجر جل ا ا م اهضا ا التع ااذيب القل اامل ا ل ااا،و العض ااو ما ا س االط تق،يريا ا جاس ااع
،و ااص مااا إىل اجلهااات ااع يا ختوهلااا ختضيااؤ العقو اات اا ًلا االا ات اااا،ا،ني ارتجاااب ءارااد
التعااذيبا أج خضض اها أج تعليقه ااا( )108جأج ا ااق اارر ا،ااات ااع ااين مبس ااأل التع ااذيب تع اا،يز
()109

ل ،يف إمجا،ي أ يشمز العضو ءرااد التعذيب
القا،و حبي ي
 -47جا يًا ااقرر ا،ات ااعين مبسأل التعذيب للقاص ممل جرجد تقارير تضي ،اأ ضا ايا التعاذيب
جسوا ااعامل جأسرهد ا حي لو ل ءرب م اسب( )110جأ ر ت جل ا م اهضا التعاذيب امل للقهاا
()111
م اسب 
ل امل ض ايا التعذيب تعوي
إزاا ،يف جءود اجد لا،و ري ي
 -48جأل ااار الضري اامل القط ااري ججل ا ا م اهضا ا التع ااذيب إىل ا تم اااد خطا ا م ااز ج يا ا ش ااأ
إ ااظن ،تااايف لضاااا ااااا،ا للضاارتة  )112(2015-2010جأ اارب ااقاارر ا،ااات ااعااين مبسااأل
التعذيب مل للقه ممل افتقار ،تايف القضاا اجل ااحل إىل اكد خا ا اااا،ا جا ياًا اا ضاا
دج سمل  14اماص يتعرضو للتوليؤ جاااتجازا جالشناب مامل مار  16امااص جماا فاون يود او
يف م سسااات م لقا ساانب ءا ا ذة( )113جا ياًا القلاامل يساااجر ااقاارر ا،ااات ساانب ماًا د
ا اامل تع ا اارم ااا ا اا،ا ال ا ااذيمل يرتجن ا ااو الض ا ااات للق ا ااا،و لس ا ااوا ااعاملا ا ا أأل ا اااا التولي ا ااؤ جيف
اااتجاااز()114ا جهااو ألااار إىل جرجد تقااارير تضياا ،عاا،يف جءااود ف ااز اااريف ااني النااال ني جااااا،ا
()115

يف مرافمل اااتجاز اااتيا حل أج زً،ا،ات افر الشر خار م،ي دجلا،نيه
 -49جا تا اًا اللج ا ا ااع يا ا اااوقون االت ااادي جااءتما يا ا جالثقافيا ا للقا ا م اامل تضش ااحل
الضساد يف القطا العايف ج ا عه اا هجحل كما أ ر ت امل للقهاا مامل ا،يف فعاليا التا،ا ذ الولاايا
جال طان اس،جد واات الضساد الن ت تهحل مبقاضاة اارتجنني( )116جأ ر ت اللج ااع يا حبقاون
اا،سااا اامل للقهااا إزاا تقااارير اامل تضشااحل الضساااد يف القضاااا( )117جأ اارب ااقاارر ا،ااات ااعااين
()118

مبسأل التعذيب مل للقه ممل تقارير تضي ،وءود فساد يف السلطات العليا للسجو

دال -الحق في الزواج والحياة األسرية
 -50أ ر ت اللج ااع ي القضاا ل التمييً حبمل اارأة مل للقها مامل ارتضاا اااات زجا
اا ضا جالًجيات الضعلي ممل ،ة زجءات( )119جأفاد الضريمل القطري أ قاود الاًجا تاربيف عا،
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مراساد الااًجا الاا،يين (الا ج ) الاذي يساام ااالًجا ا ال تار اامل ساامل الًجءا

القلمل يساجر اللج ممل الع،د الجنذ ممل الًجيات الن تتد مبراسد دي ي فقط
()121

()120



جا ياًا

 -51جأ ر اات اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا اامل للقهااا إزاا اا،يف
جءااود ر اي ا أس اري أج تمعي ا لأل ضااا ذجي اا ال ا جلأل ضااا اساارجمني ماامل ر اي ا الوالاا،يملا
()122

اامر الذي ي دي إىل إي،ا هد يف م سسات للر اي

هاء -حرية الديق أو المعتقدع والتعبيرع والحق في المشاركة في الحياة العامة والحيواة
السياسية
 -52أ ر ت اللج ا ااع يا حبقاون اا،ساا امل للقهاا مامل القياود ااضرجضا لا اريا التعناذ
()123

جممل اتر ا،ة واااؤ دي يا ا مباا فيهاا لاهود يهاوه ج عا ا مو اات ااسالم جااساي ي
جممل دجا حل للمل اللج أيضاص أ اا ضا ا يتلقو تر ي دي ي إا يف اا سسات اارخ هلا ممل
()124

ال،جل جأ أي تر ي دي ي خار هذا ال طان حتتا اذ ممل ال،جل
 -53جأج اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا إل اااا أج تعاا،يز أاجااايف الق اوا،ني الاان تضاارم
ليااوداص غااذ مت اساان لا اوقااون اسميا يف ااااادة  18ماامل العهاا ،الاا،جا ا،ااات اااوقون اا،،يا
()125

جالسياسي ا جختلحل اءيجستا مل رفضها التمييًي لتسجيز ع الطوااؤ ال،ي ي
 -54جأ ر ت اللج ااع ي حبقون اا،سا مل للقها إزاا ،يف ا رتاا ال،جلا الطارا ااومل
يف ااس اات جاا الض اامذي ما اامل ا،،م ا ا العس ااجري االًامي ا ا ا ج اا،يف جء ااود ا اا،ااز اامل ا،،م ا ا
()126

العسجري
 -55جأفااد الضرياامل القطااري ااأ اريا التعنااذ ا تاًا مقيكاا،ة جأ جساااز اا ااظيف ختضااع لرلا ا
اجوميا ا ( )127جأ ر اات اللج ا ا ااع يا ا حبق ااون اا،س ااا اامل للقه ااا ا ل ااا،و اا ااظيف ُخيض ااع
م تمات اا ظيف لشرجط تسجيز غذ مربرةا جا ال ضيني يتعرضاو للته،يا،ات جاهلجمااتا
جا ه اااك ممارس ا وجااب موالااع اا،رت،اات جلاانجات التوا ااز ااءتمااا حل( )128جأفاااد الضرياامل
القطري أ الظا اوجومي لعايف  2015مت ع جسااز اا ظيف اجل،ي،ة ممل ،قز أ،نااا رةيا مامل
()129

دج ذكر جكال أ،ناا تا ع لل،جل
 -56جأج اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا جضال ا ممارس ا ال ا ضيني جغااذهد ماامل ااف اراد
اقه ااد يف اري ا التعن ااذ م اامل دج واا اامل جمتجي ا هد م اامل الو ااو إىل موال ااع اا،رت ،اات جل اانجات
()130

التوا ز ااءتما حل دج ليود غذ مربرة
 -57جألااارت م تم ا اامااد اات اا،ة للرت ي ا جالعلااد جالثقاف ا (اليو،سااجو) إىل أ التشااهذ ا ي اًا
يُعتاارب ءرميا ء اايا ( )131جأج اات اللج ا ااع يا حبقااون اا،سااا ااأ تسااتعرم اءيجسااتا لا،وهنااا
ااتعلا اامل الشا ااتد جالقا ااذا جأ تجضا ااز أا يسا اات ،يف ااس ا ا جلو اوجوميا ااو لا ااا،و التشا ااهذ اضا ااايق
()132
ضيني أج ترهينهد 
ال
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 -58جيف ايف 2013ا أ ر ت اللج ااع ي حبقون اا،سا مل للقها ا لا،و اجلمعياات
العام ا يضاارم لي ااوداص غااذ م ااربرة ل ا تسااجيز اجلمعي ااات العام ا جمي ا جزارة العاا ،ااظايات
إل ا ارافي مضر ا ا ا مما ااا يضض ااحل إىل قن ااات ملي ا ا ك ا ا تع اارتم تسا ااجيز مث ااز ه ااذه ا مو ا ااات
جتش يلها( )133جأ ر ات اللج ا ااع يا ااوقون االت اادي جااءتما يا جالثقافيا امل للقهاا مامل
ل ا مًياا ،ماامل إء ارااات
أ التعاا،يظت الاان أءرياات ل ا القااا،و يف ااايف  2015جالاان ت ا
تضتااي اجلمعيااات العاما ا ج لا ليااود ء،ياا،ة جءليااات ء،ياا،ة للرتخااي للجمعيااات الاان تتلقا
متااويظص أء نيااصا لاا ،تا ألر ساالناص يف أ،شااط م تمااات ا تمااع اااا )134( ،جأرسااز اا،د ماامل ااجلضااني
وايات يف إ ار ااءرااات ا،ا رسال تت اج ااألر التقيي،ي لتع،يظت ايف  2015جردت
()135

اوجوم ل هذه الرسال
 -59جأف اااد الضري اامل القط ااري ااأ م تم ااات غ ااذ اجوميا ا مع يا ا حبق ااون اا،س ااا خض ااعت
جرفعت ض،ها د اج يف اساكد سانب الضاات ا ذة( )136جأ ر ات اللج ا
لعمليات تضتي ُ
ااع ي حبقون اا،سا مل للقها أيضاص ممل تقارير تضي ،ااغظن التعسضحل ا تمات غذ اجومي
()137

تلض مع ي حبقون اا،سا
 -60جأج ت اللج ااع ي حبقون اا،ساا اأ تقاويف اءيجساتا مبوااما لوا،ي هاا ال،اخليا
م ااع العه اا ،الا اا،جا ا ،ااات اااوقون اا،،ي ا ا جالسياس ااي ا جأ تعي اا ،اا ا ارتاا اا تم ااات غا ااذ
اوجوميا الاان أُغلقاات ااورة غااذ لا،و،يا جأ متت ااع اامل فاارم ليااود غااذ مت اساان أج متييًيا لا
()138

اري تجويمل اجلمعيات
 -61جلا الضريمل القطري إ لا،و ايف  2014شأ التجمعات يقتضحل أ حي از م تماو
التجمعات ل إذ مسنمل جيتضاممل أاجامااص فضضاضا ال اياغ شاأ أسا اتار التجمعاات
()139

جااماكمل الن حيتر فيها ت تيمها جا ي القا،و ل التجمعات العضوي
 -62جأ ر اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اا،سااا اامل للقهااا إزاا التقااارير الاان تضياا ،تعاارم القااادة
السياس اايني ااعارض ااني للمض ااايق اا،جافع سياس ااي ا هب اا،ا رد ه ااد اامل ااش ااارك يف اا،ت ا ااات
ااقنلا ا ا ( )140جأض ا اااا الضري ا اامل القط ا ااري أ لا ا ا التض ا ااييمل لا ا ا ا ا ااًب ال هضا ا ا ااس ا ااظمحل يف
اءيجستا تجثكضت خظ الضرتة ااشمول التقرير جأ اوًب مل حي ز ل أي مقع ،يف الربااا
يف ا،ت ا ااات ااايف  2015جيف لااهر أيلو /ساانتمرب 2015ا تعا كارم  13ض اواص يف اوااًبا مباامل
فاايهد مس ا جلو يف اوااًبا إىل ااتجاااز تعسااضحل جءاااات موء ا اا تقاااات هااذه عاا ،أيااايف ل ا
()141
ل ج مليات تضييمل اجومي ل اوًبا أدت إىل تعليمل اوًب ااص ل أس ا ل

 -63جفيما ألارت اللج ااع ي حبقون اا،سا إىل أ،ه حيمل جلما ات االليات أ تشاارك يف
اوياة السياسي دج قناات لا،و،يا ا يسااجرها القلامل ا مشاارك هاذه اجلما اات يف هيااات ا ع
القارارا جا ساايما يف اال الرباااا هااحلا يف الوالااع مشااارك اا،جدة( )142جلااجعت اللج ا ااع ي ا
القضااا لا التميياً الع ااري اءيجسااتا لا زيااادة مشااارك االا ات اا تمااني إىل االليااات
ااأل ي ا يف اوياااة العام ا جالسياسااي جأج اات اللج ا كااذلا ت سااني متثيااز ه ا اا اال ا ات يف
()143
الرباا جغذه ممل اا سسات العام ا مبا يف ذلا ممل خظ ا تماد ت،ا ذ خا
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 -64جأج اات اللج ا ااع ي ا القضاااا ل ا التمييااً ضاا ،ااارأة ااأ
اارأة تجااف الضارت يف ااشاارك يف اويااة السياساي جالعاما ا جأ تت
االًامي أج تق،مي اوافً لألاًاب السياسي لجحل تر كل
لنيز او

تضااممل اءيجسااتا متتااع
اذ تا،ا ذ خا ا م لتا مامل
()144
،ساا لظ،ت ا ات

واو -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية
 -65أج ت اللج ااع ي اوقون االت ادي جااءتما ي جالثقافي تعًيً اجلهود لل  ،ممل
()145
النطال ا ا سيما طال ال ساا جالشناب جاال ات ذجي اا ال
 -66جااتت جل ا،رباا التا ع ا تم العمز ال،جلي أ إءازة ااموم غذ إلًامي ج لنت
()146
إىل اءيجستا تجميز لا،و العمز ضرم إءازة أموم إلًامي م،هتا ست أسا يع

زاي -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -67ألااار ااقاارر ا،ااات ااعااين اااومل يف ال ا
()148
جل،يف اامني العايف مظات مماألل

()147

إىل ايفضااام الضقاار ال س ا جالضقاار اااا،لع

 -68جأ ر ت اللج ااع ي ااوقون االت اادي جااءتما يا جالثقافيا امل للقهاا ا اوا ،ااد
()149
لألءور جمعالات التقا  ،جااست قات مت،،ي ء،اص جا تضممل مستو معيشياص م اسناص
 -69جأ ر اات اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا اامل للقه ااا إزاا اا،يف
ا ااو ل اراا كنااذة ماامل السااجا ل ا مياااه الشاارب ااأمو ،ا جخاا،مات ال اارا ال ا حل اا اساان
ا،تتااايفا جكااذلا إزاا اا،يف كضاي ا إماا،ادات الجهر اااا ج اا،يف ا،تتامهااا( )150جلالاات ااقااررة ا،ا ا
ااع ي ا حباامل اا،سااا يف او ااو ل ا مياااه الشاارب ااأمو ،ا جخاا،مات ال اارا ال ا حل إ ل ا
اءيجس ااتا أ تس ااتثمر يف خ اا،مات ال اارا ال ا ا حل جااي اااه لتجض ااز خ اا،مات معقولا ا الجلضا ا
للضق اراا جااهمشااني جل ا ك،دت ل ا ضاارجرة القضاااا ل ا الض اوارن جتلني ا ااتياءااات الضاااات ااكثاار
()151
ضعضاص يف هذا ااي،ا
 -70جأج اات اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا مبعاجل ا اا،عاا،ايف اا ااًممل
()152
لألممل ال ذااحل جسوا الت ذي جا سيما تلني اااتياءات ال ذااي اورء لأل ضا جاووامز
 -71جألار الضريمل القطري إىل ،يف جءود لوا،ني جلواا خا شأ السجمل ااءتما حل أج
الس ااجمل ااا ا ض الجلضا ا جتشا ا كجز ملي ااات ااخ ااظا القس ااري مشا اجل مت اميا ا ي م ااا س اانز
اا،ت اااا تس اات رن جلتا ااص ااويظص جه ااحل مضا ا ي جمجلضا ا ( )153جأج اات اللج ا ا ااع يا ا اااوقون
االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا تعًيااً تااوفكر م اااز لإلجيااار تجلض ا معقول ا جحتسااني خاا،مات
الس ااجمل ااءتم ااا حل جض ااما إءا اراا ملي ااات ااخ ااظا القس ااري جف اامل ااع ااايذ ال،جلي ا ا وق ااون
()154
اا،سا ا ججضع إءرااات فعال يستضي ،م ها اال ات الذيمل ءر إخظؤهد لسراص
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حاء -الحق في الصحة
اجع ااقاارر ا،ااات ااعااين اااومل يف ال ا اءيجسااتا ل ا موا اال إ ااظن لطااا
 -72لا ك
()155
جأج ا
ال ا لتضااممل اسااتضادة اجلميااع ماامل مرافاامل جساالع جخاا،مات ا ي الي ا اجلااودة
ا لل ا يف اايًا،يا ا جخضا فاااا لاا،رات
ااقاارر ا،ااات ااأمور اا،ة م هااا زيااادة اانااال اا
()156
الر اي الثا،وي جالثالثي ا جزيادة ااستثمار يف ت،ريب اا ناا العامني جأ ناا ااسر
 -73جلا الضريمل القطري إ،ه رغد اايفضام اواد يف ا،د معا،ات جفياات اا ضاا الرضاع
جاا ضا دج ا،امس ممل العمارا فاظ تاًا ه ااك فاوارن كناذة اساب القا،رات اااديا جاا اا مل
اجل رافيا ا ا ا كم ا ااا ا تا ا اًا ااع ا اا،ات مرتضعا ا ا جمل يُس ا ااجز أي ايفض ا ااام يف ا اا،د الوفي ا ااات م ا اامل
ااوالي اا )157(،جأج اات اللج ا ا ااع يا ا اااوقون االت ااادي جااءتما يا ا جالثقافيا ا الس ااعحل إىل
خضا ا ااع اا،ات اارتضعا ا لوفي ااات الرض ااع جاامه اااتا مب ااا يف ذل ااا اامل ري اامل حتس ااني ء ااودة
()158
خ،مات الر اي ال ي ااجلي جتوفرها جإمجا،ي او و ليها
 -74جد اات اللج ا ااع ي ا القضاااا ل ا التمييااً ضاا ،اا ارأة اءيجسااتا إىل كل ا أمااور م هااا
إ،شاا يا حتتيا خا ا ال ا ااةا يا جزياادة ا،د اااوظضني ااهارة( )159جأج ات اللج ا ااع يا
()160
اجل سي جااةا ي
اوقون االت ادي جااءتما ي جالثقافي تعًيً التثقيؤ يف ا ال
 -75جألااار الضرياامل القطااري إىل إا اراز تقاا،يف يف ت ضيااذ الرب،ااام الااو ين شااأ متظزم ا ،ق ا
اا ا ا ااجتسااب/ااياا،ز للضاارتة  2015-2011لجاامل ،ساان اا ااا ات اجل،ياا،ة ضااذجس ،قا
اا ا ا ا النش ا اري ا ااني ال سا اااا جاا ضا ااا ءخا ااذة يف اارتضا ااا جرغا ااد إمجا،ي ا ا ا ا ااو السا ااجا
ااستضعضني ل ف وت الجشؤ مل فذجس ،ق اا ا النشاري جالعاظ ااضااد للضذجساات
()161
العجوس ا ا ،ااصا فهااد ا يااذهنو إىل اارافاامل ال ا ي اوجومي ا خوف ااص ماامل الو ااد جالتمييااً
جد ت اللج ااع ي القضاا ل التمييً ض ،اارأة اءيجستا إىل تعًيً تاوفذ العاظ ااضااد
للضذجسات العجوس ا،اص جلميع اال ات اا ا ني ضاذجس ،قا اا ا ا النشاري /ااي،زا مبامل
()162
فيهد ال ساا اووامزا لتضادي ا،تقا الضذجس ممل اايف إىل الطضز
 -76جألااار ااقاارر ا،ااات ااعااين اااومل يف ال ا إىل اا،ة وامااز تسااهد يف ارتضااا اا،د
اا ا ات مبرم السز( )163جأج ااقرر ا،ات أ تًي ،اءيجستا ممل التمويز اا ا
السز ج ظءه شجز تاايف يف لطاا
اجاف السز ج ظءه جمرالنته؛ جأ ت،م خ،مات ف
()164
الر اي ال ي ااجلي ؛ جتجضز إتاا ف وت السز ج ظءه ا،اص
 -77جأج ا ااقاارر ا،ااات ااعااين اااومل يف ال ا رمل ا ماامل اامااور م هااا ا تماااد سياس ا
ا يف
لااامل لل ا العقلي ا جخط ا مااز تق اويف ل ا اواامل يف ال ا ؛ جزيااادة اان ااال اا
العقلي ؛ ججضع ءلياات للت قيامل يف التقاارير امل ااساااة إىل االا ات اا اا ني
اايًا،ي لل
()165
العقلي ؛ جضما مساال مرتج أفعا ااسااة هذه
أمرام قلي يف مرافمل ال
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 -78جاثكاات اللج ا ا ااع يا ا اااوقون االت ااادي جااءتما يا ا جالثقافيا ا اءيجس ااتا لا ا
مجاف ا دخااو اا اا،رات ج نورهااا جالولايا ماامل تعااا حل اا اا،رات جتااوفذ خاا،مات مظاما ماامل
()166
العظ جإ ادة التأهيز اتعا حل اا ،رات

طاء -الحق في التعليم
 -79أ ر اات اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا اامل للقهااا ماامل سااوا
،و ي ا التعلاايد جاافتقااار اعلمااني م ا هلني جا اواد تعليمي ا ا جماامل تاا ،أءااور ااعلمااني جردااة الن ا
()167
الت تي جاارافمل
 -80جيس اااجر اللج ا ا ااع يا ا اااوقون االت ااادي جااءتما يا ا جالثقافيا ا القل اامل م اامل ارتض ااا
مع،ات التسرب اا،رسحل ني الن ات جاا ضاا مامل ااسار اسرجما ا جمامل التضااجت اني اجل ساني
()168
ممل اي مع،ات االت ان اا،ارس جالنقاا فيها يف كيع مستويات التعليد

ياء -األشخاص ذوو اإلعاحة
 -81يساااجر اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي جااءتما ي ا جالثقافي ا القلاامل ماامل أ القااا،و
ا يتضااممل تعريض ااص جاض ا اص لألل ا ات ذجي اا ال ا جماامل أ ت ا يؤ اا ال ا اساات اداص إىل درء ا
()169
فق،ا الق،رة ل العمز ي دي إىل استنعاد اال ات ذجي اا ال ممل التوظيؤ
 -82جأج ت اللج ا ت ساني متتاع االا ات ذجي اا الا ااوقون االت اادي جااءتما يا
()170
جالثقافي ا ممل كل أمور أخر
 -83جلا ااا الضري ا اامل القط ا ااري إ ل ا ا اوجوم ا ا معاجل ا ا التميي ا ااً يف العما ااز ال ا ااذي يع ا ااا م ا ااه
ا هلاد جفارم قو اات لا أ ا اب
اال ات ذجي اا ال ممل خاظ إ،ضااذ او ا اا
()171
العمز الذيمل ا يلتًمو هبذه او
 -84جأج ات اللج ا ااع يا ااوقون االت اادي جااءتما يا جالثقافيا تعًياً التعلايد اجلاامع
()172
لأل ضا ذجي اا ال

كاف -األحليات
 -85أ ر ت اللج ااع ي اوقون االت ادي جااءتما ي جالثقافي امل للقهاا إزاا ايفضاام ا،د
الض ااو ال،راس ااي ال اان تُس اات َ،يف فيه ااا ل ااات االلي ااات ااأل يا ا جإزاا ايفض ااام اا،د الط ااظب ال ااذيمل
يرت ااادج اا اا،ارس ال اان تعلكااد ل ااات االلي ااات ااأل ي ا  ،جذل ااا س اانب اا،يف كضاي ا أ اا،اد اا،رس اانيا
()173
جاافتقار إىل رام إ ادة ت،ريب ااعلمني ج،ق الجتب اا،رسي ااع ك،ة ل ات االليات
جلجعت جل القضاا لا التميياً الع اري اءيجساتا لا تجثياؤ ءهودهاا لتقا،مي
-86
ك
()174
جلاا الضريامل القطاري إ لا اوجوما أ تقاويف
التعلايد ل اات االلياات جتعلايد هاذه الل ااات
ا لتمويااز التعلاايد داخااز االليااات الو ي ا جأ تق اويف
رمل ا إء ارااات م هااا زيااادة اايًا،ي ا اا
()175
ر  ،م تتد ل و ي التعليد
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الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -87أأل ا اات اللج ا ا ا ااع ي ا ا ا حبمايا ا ا اق ا ااون كي ا ااع العم ا ااا ااه ا اااءريمل جأف ا ا اراد أس ا اارهد ل ا ا ا
ا تم اااد اءيجس ااتا اس ا ارتاتيجي ج ي ا ا ش ااأ هج اارة الي اا ،العامل ا ا م اامل اا ا اوا ني الط اااءيجيني
للضرتة  2015-2011جإ،شااها ،،م خا اهلجرة( )176جأج ت اللج ا تاأمني اااوارد الظزما
،،م ا اهلجاارة جإ،شاااا إء اراا تتلااد ماامل ا،،م ا ( )177جأج اات اللج ا ااع ي ا اااوقون االت ااادي
جااءتما يا ا جالثقافيا ا اءيجس ااتا ااأمور اا،ة م ه ااا أ تجض ااز ايا ا ماهل ااا ااه اااءريمل جتقا ا ك،يف
اارلاد جااشورة القا،و،ي للعما ااهاءريمل استملني شأ أ،تم اهلجرة جأجضا العماز يف النلا،ا
الاان يااودج العمااز فيهااا( )178جأج اات اللج ا ااع يا حبمايا اقااون كيااع العمااا ااهاااءريمل جأفاراد
أسرهد ر  ،أ،شط جكاات ااست ،ايف ا،ا ااتور يف ااات خضع فيها العما ااهااءرج
()179
الطاءيجيو للعمز ااءناري أج الرن يف ل،ا ااست ،ايف جالت قيمل فيها
 -88جاات اات مضوض ااي اام ااد اات اا،ة الس ااامي لش ا ج الظءا ااني جء ااود أل ارات يف ل ااا،و
الظءاااني م هااا ك او إمجا،ي ا الو ااو إىل إء اراا لااب اللجااوا تتولااؤ ل ا اا،ة لاارجط أجلي ا
()180
تلض ج ،يف جءود ألجا اي تجميلي
 -89جأج اات مضوض ااي اام ااد اات اا،ة الس ااامي لش ا ج الظءا ااني ااأ تجض ااز اءيجس ااتا
لظءاااني استج اًيمل ساانب رالعنااور غااذ الشاار حل لل اا،جدر القاا،رة ل ا ممارس ا اقهااد يف لااب
اللجوا اات اا سالطات اللجاوا ج ااضوضاي ؛ جالسامان للمضوضاي الو او إىل اال اللجاوا
موااا،ة يلي ا اااال ا ل ا اواا،جد تتضااممل راااامل جاض ا
استج اًيمل؛ ججضااع إء ارااات تش ا يز ك
اسااتقنا ااال اللجااوا ت إاااالتهد إىل ساالطات اللجااوا؛ جااارتايف منااادا اا،يف اا ااادة القساري
()181
ج ،يف معالن ال اللجوا الواف،يمل طريق غذ لر ي
 -90جأ ر اات اللج ا ااع ي ا حبق ااون اا،س ااا اامل للقه ااا م اامل جرجد تق ااارير اامل ملي ااات اارد
()182
جتسليد غذ لر ي
جأج ت اللج أ تطنمل اءيجستا من،أ ،يف اا عاد القساري تطنيقااص
()183
ااارماص جأ تجضااز امتثااا ل ارارات الطاارد أج اا ااادة أج التسااليد لإلء ارااات القا،و،ي ا الواءن ا
جأج ااقرر ا،ات ااعين مبسأل التعذيب أ تعرتا اءيجستا لا ال او ااطلاوب واءاب
إىل لا ،يجااو معرضااص فياه ،طاار التعاذيب أج ساوا ااعاملا ا
ا،يف تساليد أج تراياز أج اارد لا
()184
جأ تضممل إتاا إمجا،ي اللجوا إىل القضااا مبا فيه ااستضادة ممل ااسا ،ة القا،و،ي
 -91جتنق اللج ااع ي حبقون اا،سا للق إزاا التقارير الان تُضيا ،ولاو ملياات خطاؤ
جإ اادة غااذ لا،و،يا للماوا ني الطاااءيجيني ماامل النلا،ا ا اااجرة إىل لاا،هدا جماا يلااحل ذلاااا فيمااا
ين اا،جا م اامل ااتج اااز ا،ض ا ارادي جغ ااذه م اامل أل ااجا س ااوا ااعامل ا ا جأج اات اللج ا ا ااأ حتق اامل
()185
اءيجستا جز هذه ااد ااات جتتج ب أي تورط يف مليات تسليد ممل هذا ال و
 -92جتنقا جل ا القضاااا لا التميياً الع ااري للقا مامل الت اا،يات الان يواءههاا الظءاااو
ج ااالنو اللجااوا يف اااات العمااز جالو ااو إىل ا،اا،مات العاما جالتعلاايد جااوا ا ( )186جلالاات

18

GE.16-03618

A/HRC/WG.6/25/TJK/2

ااضوضااي السااامي لش ا ج الظءا ااني إ الظءاااني ج ااال اللجااوا مي ع ااو لا،و ،ااص ماامل الس ااجمل يف
ااراكً اوضري الرايسي ا جهو ما ي ألر سلناص يف ل،رهتد ل او و ل فرت مز جااساتضادة
ماامل الر ايا ال ا ي جالتعلاايد جغذهااا ماامل ا،اا،مات( )187جأ ر اات اللج ا ااع يا حبقااون اا،سااا
اامل للقه اا ا اا اا،ازات ااتج ااررة ام اااكمل الظءا ااني جملتمس ااحل اللج ااوا ااتواء اا،يمل يف اا ااا مل
لناات اللجاوا
اوضري شجز خيالؤ القراريمل الرايسيني رلد  325جرلد  328تا دي إىل رفا
()188
جأج ات جل ا
أج رف إ ،ار جألاامل لطال اللجوا أج مت،ي،ها أج اىت إىل الطرد جالرتاياز
القضاااا لا التمييااً الع ااري إل اااا الظا ا الاان مت ااع الظءاااني ماامل العااي يف م ااا مل اا،دةا
()189
جا سيما يف دجلا،نيه جخوءا،،
 -93جا ياًا القلاامل يساااجر جل ا القضاااا لا التمييااً الع ااري ماامل اا،د االا ات الااذيمل
ينق ااو اا،ميحل اجل س ااي لضا ارتات ويلا ا ( )190جأل ااارت ااضوض ااي الس ااامي لشا ا ج الظءا ااني إىل
أ لااا،و اجل سااي لعااايف  2015ءعااز تعريااؤ اال ا ات اا،ميحل اجل سااي أكثاار امتثااااص اتضالي ا
ااايف  1954شااأ جضااع اال ا ات اا،ميحل اجل سااي جتضااممل اا،ة أاجااايف ترمااحل إىل مجاف ا
ا،ع،ايف اجل سي جتيسذ ا او عا فااات االا ات ا،ميحل اجل ساي لا ء ساي اءيجساتا
منسااط( )191جألااارت ااضوضااي إىل ااعو الو ااو إىل ا،اا،مات ااساسااي ساانب
جفاامل إءاراا ك
،يف ايازة جألاامل هوي جخطر التعرم لعقو ات ء ااي سنب النقاا يف النل ،ض غذ لار ي
()192
جمل تُ شأ ءلي ج ي لتأكي ،جضع ا،ع،ايف اجل سي

ميم -الحق في التنمية والقضايا البيئية
 -94أج ت اللج ااع ي اوقون االت ادي جااءتما ي جالثقافيا اأ تعاًز اءيجساتا
ا ا للت مي ا ا ال اان تتلقاه ااا جل ااضافي إدارهتا ااا
م اامل ل ااضافي ملي ا ا اس ااتظيف اام ا اوا الرةي ا ا اا
()193
جإ،ضالها
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Tajikistan from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/TJK/2).
2 The following abbreviations have been used in the present 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
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
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
1
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Optional Protocol to CAT
Convention on the Rights of the Child
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure
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 CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action:
ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
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); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 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 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/ihl.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International
Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
(No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
ILO, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers Convention,
2011 (No. 189).
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 14; CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 39; CAT/C/TJK/CO/2, para. 23;
and country team submission to the review of Tajikistan, para. 11.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 23.
See ibid.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 38; and CAT/C/TJK/CO/2, para. 23.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 8; CAT/C/TJK/CO/2, para. 23; and Statement by Assistant SecretaryGeneral for Human Rights on his visit to Tajikistan, at
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 55; A/HRC/22/53/Add.1, para. 100 (h); CAT/C/TJK/CO/2, para. 14;
country team submission to the review of Tajikistan, para. 24; and Statement by Assistant SecretaryGeneral for Human Rights on his visit to Tajikistan, at
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 32 (e); UNHCR submission to the review of Tajikistan, p.7. See also
country team submission to the review of Tajikistan, para. 53; and CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 14 (d).
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 26.
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See ibid.
See CMW/C/TJK/CO/1, para. 34.
See ibid., para. 16. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 55.
See CMW/C/TJK/CO/1, para. 16.
See ibid., para. 13.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 24.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 35.
See CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 21.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting member
(fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully in
compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
is available from http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 9. See also CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 17; and CCPR/C/TJK/CO/2,
para. 5.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, paras. 11 and 12.
See country team submission to the review of Tajikistan, paras. 5-6.
Secretary-General’sremarkstothepressaftermeetingthePresidentofTajikistan,availablefrom
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=2641#.Vr29q032ZMx.
Available from
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TJ/Tajikistan_Implementationrecommenda
tions.pdf.
See A/HRC/28/63/Add.1, para. 445.
See CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 24.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 27.
CCPR/C/TJK/CO/2/Add.1.
Letter from the Human Rights Committee to the Permanent Representative of Tajikistan, dated 10
December 2015, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TJK/INT_CCPR_FUL_TJK_22489
_E.pdf (accessed on 9 February 2016).
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 40.
CEDAW/C/TJK/CO/4-5/Add.1.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 26.
CAT/C/TJK/CO/2/Add.1.
See CAT/C/TJK/CO/1, para. 25.
CCPR/C/101/D/1499/2006.
CCPR/C/81/D/964/2001, CCPR/C/83/D/973/2001, CCPR/C/85/D/985/2001,
CCPR/C/85/D/1042/2001, CCPR/C/86/D/1044/2002, CCPR/C/79/D/1096/2002,
CCPR/C/89/D/1108/2002, CCPR/C/89/D/1121/2002, CCPR/C/81/D/1117/2002,
CCPR/C/95/D/1195/2003, CCPR/C/95/D/1200/2003, CCPR/C/86/D/1208/2003,
CCPR/C/92/D/1209/2003, CCPR/C/92/D/1231/2003, CCPR/C/92/D/1241/2004,
CCPR/C/94/D/1263/2004, CCPR/C/94/D/1264/2004, CCPR/C/95/D/1276/2004,
CCPR/C/89/D/1348/2005, CCPR/C/97/D/1401/2005, CCPR/C/97/D/1519/2006.
CCPR/C/101/D/1499/2006.
CCPR/C/81/D/964/2001; CCPR/C/83/D/973/2001, CCPR/C/85/D/985/2001,
CCPR/C/85/D/1042/2001, CCPR/C/79/D/1096/2002, CCPR/C/89/D/1108/2002,
CCPR/C/81/D/1117/2002, CCPR/C/95/D/1200/2003, CCPR/C/86/D/1208/2003,
CCPR/C/92/D/1209/2003, CCPR/C/92/D/1231/2003, CCPR/C/92/D/1241/2004,
CCPR/C/94/D/1263/2004, CCPR/C/94/D/1264/2004, CCPR/C/95/D/1276/2004,
CCPR/C/89/D/1348/2005, CCPR/C/97/D/1401/2005, CCPR/C/97/D/1519/2006. A/67/40 (Vol. II),
pp. 472-476.
CCPR/C/89/D/1121/2002. See A/67/40 (Vol. II), pp. 472-476.
CCPR/C/86/D/1044/2002, CCPR/C/95/D/1195/2003. See A/67/40 (Vol. II), pp. 472-476.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 4. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 6.

GE.16-03618

A/HRC/WG.6/25/TJK/2
50 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
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Kyrgyzstan and Tajikistan, 19-22 May 2013, available from
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 37. See also country team submission to the review of Tajikistan,
para. 22 and CAT/C/TJK/CO/2, para. 15.
See http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12326&LangID=E
and http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12338&LangID=E.
Statement by Assistant Secretary-GeneralforHumanRightsIvanŠimonovićonhisvisit to
Kyrgyzstan and Tajikistan, 19-22 May 2013, available from
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/centralasiasummary.aspx; OHCHR Report 2013,
p. 21; OHCHR Report 2012, p. 149; and OHCHR Report 2011, pp. 53, 68, 98 and 103.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 13. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 7.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 15. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 6; E/C.12/TJK/CO/2-3,
para. 16; and country team submission to the review of Tajikistan, para. 13.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 25. See also ILO Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, direct request concerning ILO Equal Remuneration Convention, 1951
(No. 100) – Tajikistan, adopted in 2014, published 104st ILC session (2015), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3186689:NO.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 23. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 16.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 15. See also country team submission to the review of Tajikistan,
para. 45.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 16.
See CERD/C/TJK/CO/6-8, paras. 9-10.
See A/HRC/23/41/Add.2, para. 32. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 18.
See A/HRC/23/41/Add.2, para. 43.
For the full text of the recommendation, see A/HRC/19/3, para. 88.50.
UNHCR submission to the review of Tajikistan, pp. 5-6.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 8.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 10. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 22.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 27; CAT/C/TJK/CO/2, para. 9; and country team submission to the
review of Tajikistan, para. 22.
See CAT/C/TJK/CO/2, paras. 6-7. See also A/HRC/28/68/Add.2, paras. 9 and 54;
A/HRC/22/53/Add.1, para. 99 (a); and country team submission to the review of Tajikistan, para. 24.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 12.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 17. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 7; E/C.12/TJK/CO/2-3,
para. 25; country team submission to the review of Tajikistan, para. 15; and Statement by Assistant
Secretary-General for Human Rights on his visit to Tajikistan, available from
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 25. See also CAT/C/TJK/CO/2, para. 16; and country team submission
to the review of Tajikistan, para. 17.
See country team submission to the review of Tajikistan, paras. 14-15.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, paras. 17 and 18.
See A/HRC/23/41/Add.2, para. 45.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 16.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 15.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 25. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 24.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Tajikistan, adopted in
2014, published 104st ILC session (2015), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3185821
:NO. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 24.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Tajikistan, adopted in 2014,
published 104st ILC session (2015), available from
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3185821:NO.
See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 24; and ILO Committee of Experts on the Application of Conventions
and Recommendations, direct request concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) –
Tajikistan, adopted in 2013, published 104st ILC session (2014), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3147110:NO.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 19. See also CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 15.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 25.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 17.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 8. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18; and country team submission
to the review of Tajikistan, para. 28.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 28.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 19.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 89.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 17. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18.
A/HRC/29/50, p. 53. See also A/HRC/26/21, p. 66; and country team submission to the review of
Tajikistan, para. 31.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18. See also A/HRC/28/68/Add.2, para. 19.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 7.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 7; and country team submission
to the review of Tajikistan, para. 30.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 11. See also A/HRC/22/53/Add.1, paras. 89, 92 and 100.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 99 (e) and para. 100 (a).
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 8. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 16.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 17. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 100 (c); A/HRC/28/68/Add.2,
para. 16; A/HRC/28/68/Add.2, paras. 47- 48; and CAT/C/TJK/CO/2, para. 8.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 9. See also CAT/C/TJK/CO/2, para. 10.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 9.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 14. See also A/HRC/28/68/Add.2, paras. 45 and 49.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 14. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 101 (b); and
A/HRC/28/68/Add.2, para. 46.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 14. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 100; A/HRC/28/68/Add.2,
para. 55; and country team submission to the review of Tajikistan, para. 24.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 11. See also and A/HRC/28/68/Add.2, para. 30.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 15. See also A/HRC/28/68/Add.2, paras. 38 and 55; and
A/HRC/22/53/Add.1, para. 90.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 14. See also CAT/C/TJK/CO/2, paras. 11 and 13; and
A/HRC/28/68/Add.2, para. 55.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 91. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 14; CAT/C/TJK/CO/2,
para. 15; A/HRC/28/68/Add.2, para. 55; and country team submission to the review of Tajikistan,
para. 24.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 7.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 9. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 99 (a).
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 42.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 21.
See country team submission to the review of Tajikistan, para.32; and CAT/C/TJK/CO/2, para. 20.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 95; and A/HRC/28/68/Add.2, para. 28. See also CAT/C/TJK/CO/2,
para. 20.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 28. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 73; and CAT/C/TJK/CO/2,
para. 20.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 76. See also country team submission to the review of Tajikistan,
para. 33; and CAT/C/TJK/CO/2, para. 20.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 12. See also CMW/C/TJK/CO/1, para. 21.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 28.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 44.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 33.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 16.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 33.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 26.
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paras. 45-46.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 20. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 45.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 20. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 49.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 21.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 36.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 22. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 36.
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