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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
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موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة الم ااااااال ة بشااااا ا ن
طاجيكستان*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الش اااموي ويلال التقرير ور ال المعلومال المقدمة إلى االس ااتعراض الدوري الش ااامو من  27جهة

من الجهال صاحبة المصلحة( ،)1ويعرض في شكو موجز تقيدا بالحد األ صى لعدد الكلمالي

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة الم ل ة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان
-2

()2

الت مؤسا اسا ااة حقوق اإلنسا ااان إن اجركسا ااتان لي تحرف تقدما غبي ار في تاتيذ جالبرة توصا اارال الجولة

الثانرة ،بما فيها التصادق على معاهدال حقوق اإلنساان مثو اتتاةرة حقوق األشاااو وي اإلعا ة والبروتوغو

االختراري الثاني الملح بالعهد الدولي الااو بالحقوق المدنرة والسراسرة ،الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام()3ي
-3

وأوصاات الحملة الدولرة للقءاااء على األساالحة الاووية اجركسااتان بالتصاادق على معاهدة األمي

-4

وأوصااى ثالثة من أصااحام المصاالحة بون تدعو اجركسااتان بعا اإلجراءال الااصااة لمجلس

-5

والحظت الور ة المشترغة  10عدم تاتيذ أي رار من اررال اللجاة المعارة بحقوق اإلنسان بشون

المتحدة لحظر األسلحة الاووية()4ي

حقوق اإلنسان إلى فيارة البلد ي
()5

الشكاوى التردية ي
*

()6

تصدر هذه الوثرقة من دون تحرير رسميي

)GE.21-11183 (A

A/HRC/WG.6/39/TJK/3

باء -اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان
-6

()7

الحظت لجاة هلسااكي الارويجرة احتكار الريرس وأ رباي للسال،ة ،وتعرض معظي حقوق اإلنساان

األسا اااسا اارة لءا ااغو غبيرة في اجركسا ااتان ي وأشا ااارل جهتان من أصا ااحام المصا االحة إلى أن التعدقالل
()8

الدس ا ا ااتورية التي اعتمدل في عام  2016رفعت الحد الزماي للوالية الرياس ا ا اارة ،مما يس ا ا اام للريرس الحالي
بالبقاء في ماصب مدى الحراة()9ي

-7

وأوصاات مؤس اسااة حقوق اإلنسااان بون تشااارن اجركسااتان في حوار و اي بااء مع جمرع التئال

الدقارة والسا ا ا ا ااراس ا ا ا ا ا رة واالجتماعرة ،وال سا ا ا ا اارما جماعال المعار ا ا ا ا ااة ،من أجو

حقوق اإلنسان()10ي

ا ا ا ا اامان السا ا ا ا ااالم وحماية

-8

و غرل الور ة المش ا ا ا ا ااترغة  10أن مؤسا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااة أمين المظالي المعاي بحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان لرس ا ا ا ا اات

-9

وأشا ااارل الور ة إلى

ا اارورة و ا اع آلرة لءا اامان تتاعو أفءا ااو بين ماتلف الو افرال واإلدارال،

-10

والحظت الور ة أن المجتمع المدني ال يش ا ا ااارن مش ا ا ااارغة غاورة في عملرال و ا ا ااع القوانين وفي

مستقلة تماما()11ي

وغذلك مع أمانة اللجاة للوفاء بااللتزامال الدولرة في مجا حقوق اإلنسان

ي

()12

الماا شال المتعلقة بمتابعة مشاريع القوانين()13ي

جيم -تنفيااا االلتزامااات الاادوليااة المتعلقااة ب قوق اإلنساااااااااااانل مع م ار اااة القااانون الاادولي
اإلنساني الساري
-1

المسائل الشاملة

المساواة وعدم التمييز

()14

-11

غرل الور ة المشا ا ااترغة  2أن اجركسا ا ااتان ال ت از ترفا اعتماد انون شا ا ااامو لمكافحة التمييز

-12

والحظت مبادرة الحقوق الجاس اارة أن اجركس ااتان لي تتل بعد توص اارة بش ااون حقوق المثلرال والمثليين

على الرجي من التوصرال المتكررة()15ي

ومزدوجي الميو الجاساي ومغاقري الهوية الجاساانرة وحاملي صاتال الجاساين في إ ار االساتعراض الدوري

الشااموي وتاتشار الجرايي بدافع الكراةرة وأفعا التمييز والعاف

اد هذه التئة من األشاااو في اجركساتان()16ي

ورأل الور ة المش ا ااترغة  2أن اجركس ا ااتان لي تكترو للتوص ا اارال المتعلقة بلنهاء أعما القمع على أس ا ااا

الميو

الجاساي والهوية الجاساانرة والممارساة التي تا،وي على و اع وايي رسامرة وجير رسامرة بالمثليين والمثلرال

ومزدوجي الميو الجاساي ومغاقري الهوية الجاسااانرة وحاملي صااتال الجاسااين()17ي وأفاد ثالثة من أصااحام

المصلحة أيءا بوجود هذه القوايي()18ي
-13

وأبلغت الور ة المش ا ا ا ا ااترغة  11والور ة المش ا ا ا ا ااترغة  2عن الوص ا ا ا ا ااي والتمييز اللذقن قتعرض لهما

المص ا ااابون بتيرو

نقل المااعة البشا ا ارية/اإلقدف في اجركس ا ااتان

فيادة التمييز الذي تمارس وغاالل إنتا القانون

-14

د هذه التئة ماذ عام )20(2018ي

والحظت الور ة المشا ا ااترغة  9الوصا ا ااي والتمييز اللذقن قتعرض لهما في غثير من األحران األشا ا ااااو

المترج عاهي من أماكن االحتجاف

2

ي وأشا ا اارل الور ة المش ا ااترغة  6إلى

()19

ي

()21
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حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهام
أعربت جهال ش ا ا ااتى من أص ا ا ااحام المص ا ا االحة عن القل إفاء انون مكافحة الت،رف الذي دخو
-15
()22
حيز الاتا في عام  2020ي وأش ا ااارل ماظمة المادة  19والش ا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنس ا ااان إلى
الصراجة التءتا ة وجير الدةرقة لما يشكو "اإلرهام" و"العمو اإلرهابي" و"الت،رف" و"األنش،ة المت،رفة"
و"المواد المت،رفة" في القانون ،مما يما سال،ة تقدقرية واساعة جدا في تتساير القانون وت،برق  ،ويؤدي من

ثي إلى التعسف()23ي
-2

ال قوق المدنية والسياسية

ح الترد في الحراة والحرية واألمان على شاص

()24

غرل ور تان بون اجركسا ااتان بلت التوصا اارال المتعلقة بالتصا اادق على البروتوغو االختراري
-16
()25
الثاني الملح بالعهد الدولي الااو بالحقوق المدنرة والساراسارة ،وبللغاء عقوبة اإلعدام تماما ي وأشاارل
ماظمة العتو الدولرة إلى التقدم الءئيو المحرف في التصدق على البروتوغو ()26ي

-17

وشاددل ماظمة الحرية انن على أن اجركساتان واصالت ساجن األفراد بتهي ال دوافع ساراسارةي

وماذ االسا ااتعراض السا اااب  ،بدأل اجركسا ااتان مالحقال ءا ااايرة إ ا اااورة فءا ااال عن مالحقال ءا ااايرة
بدوافع سراسرة استهدفت أفراد أسر نش،اء المعار ة المسجونين وأنصارهي()27ي

-18

والحظت الور ة المشا ا ااترغة  7اعتماد عدة وانين وتعدقالل في عامي  2020و ،2021مما أدى

إلى تحس ااين إجراءال تس ااجيو االحتجاف ،ولكاها رأل أنها ال تو ااع مو ااع التاتيذي وأش ااارل إلى الحاجة

إلى مزيد من التعدقالل()28ي
-19

وورما قتعل بالءا ا ا اامانال القانونرة للشا ا ا ااااو مسا ا ا االوبي الحرية ،الت ماظمة العتو الدولرة إن

موظتي إنتا القانون يعر لون االتصا ا ااا بمحامي الدفا

السماح للمحامين بعقد اجتماعال سرية مع موغليهي()30ي

-20

ي والحظت الور ة المشا ا ااترغة  7تقارير تتيد بعدم

()29

وعلى الرجي من بو العدقد من التوصا ا ا ا ا اارال المابثقة من االسا ا ا ا ا ااتعراض السا ا ا ا ا اااب  ،رأل ماظمة

هيومن راقتس ووتش أن ظروف السا ا ااجن ال ت از سا ا اايئة للغاية

ي و دمت الور ة المشا ا ااترغة  10معلومال

()31

متصالة عن ظروف مراف االحتجاف المؤ تة()32ي والحظ ثالثة من أصاحام المصالحة األثر السالبي لجايحة

كوفيد 19-على المحتجزين()33ي
-21

وأو ااحت الور ة المشااترغة  10اسااتحالة وصااو ماظمال المجتمع المدني ،باسااتثااء فري الرصااد

المشا ااترن العامو مع أمين المظالي المعاي بحقوق اإلنسا ااان ،إلى المؤس ا اسا ااال المغلقة وشا ااب المغلقة ألجراض

الرصا ااد المسا ااتقو()34ي وأفادل الور ة بون أنشا اا،ة الرصا ااد علقت مؤ تا بسا اابد جايحة غوفيد)35(19-ي والحظت

ماظمة العتو الدولرة عدم إمكانرة الوص ااو إلى المراف التابعة للجاة الحكومرة المعارة باألمن القومي والوغالة
الحكومرة المعارة بالجريمة الماظمة()36ي وشددل الور ة المشترغة  3على عدم إمكانرة الوصو إلى محتجزين

محددقن()37ي وأو احت الور ة المشاترغة  7أن المحامين ماعوا من الوصاو إلى المحتجزين في مراف االحتجاف

السا اااب للمحاكمة التابعة للجاة الحكومرة المعارة باألمن القومي()38ي ودعا ثالثة من أصا ااحام المصا االحة إلى
تمكين اللجاة الدولرة للصليد األحمر من الوصو بحرية ومن دون يود إلى جمرع مراف االحتجاف()39ي

-22

وأفاد خمساة من أصاحام المصالحة بحدوو أعما شاغد مرتين في ساجاي خوجاند وفاهدال في

عامي  2018و 2019أسا ا ا ااترل عن و و تلى

ي و غرل ماظمة العتو الدولرة والور ة المشا ا ا ااترغة  3أن

()40

ثالثة من غبار أعءااء حزم الاهءاة اإلساالمرة المعارض غانوا من بين األشاااو الذقن لقوا حتتهي أثااء

اال اا،رابال()41ي وأكدل الماظمة عدم فت أي تحقرقال مس ااتقلة ورما قتعل بوعما الش ااغد()42ي وأش ااارل

الور ة المشترغة  3إلى وفاة  14سجياا غان معظمهي مسجونا بتهي اإلرهام والت،رف في ظروف مريبة()43ي
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-23

وتااااولاات أربع ور ااال التاادابير المتاااذة لماع التعااذقااد()44ي فقااد رأل ماظمااة الحريااة انن والور اة

المشترغة  10أن تعدقو انون العقوبال ،الذي اعتمد في عام  ،2020شدد عقوبة التعذقد من الغرامة إلى

عقوبة بالسا ااجن لمدة تتراوح بين خمس سا اااوال وثماني سا اااوال( ،)45وأن انون العتو لعام  2019ال قا،ب
على األشااو المدانين بالتعذقد()46ي

-24

ااروم سااوء المعاملة

ومع لك ،أبلغت الور ة المشااترغة  7باسااتمرار انتشااار التعذقد وجيره من

في اجركساتان()47ي وال تاءاع الشاكاوى لتحقي فعا في غثير من األحران بسابد االفتقار إلى مؤساساال
تحقي مس ا ا ااتقلة()48ي و هبت الور ة المش ا ا ااترغة  10إلى عدم وجود آلرال لء ا ا اامان إجراء تحقرقال سا ا ا اريعة

وشاااملة ونزيهة ومسااتقلة()49ي وشااددل الور ة المشااترغة  7على أن العدقد من الءااحايا وأ اربهي ال يمءااون
في ش ا ااكاواهي بس ا اابد عدم ثقتهي في نظام العدالة الجاايرة وخوفهي من انتقام وغاالل إنتا القانون ماهي()50ي

و غرل الور ة المشترغة  7أن الشر ة هي التي تتولى أنش،ة التحقي في الغالد على الرجي من أن مكتد

المدعي العام مكلف بقرادة التحقرقال في القء ا ااايا التي تباش ا ار بموجد المادة )51(1-143ي وأفادل الور ة
المشا ا ااترغة  3بون التسا ا اااد أ ا ا ااعف التحقرقال في ادعاءال التعذقد ،وبون التعذقد ال ق از خا ا ا ااعا لمبدأ

التقاادم()52ي وأوردل الور اة أن المحااكي ال تاتاذ القاانون الاذي قال على أال تقباو االعت ارفاال التي تاتز عن
ري التعذقد دليال إلثبال التهمة()53ي

-25

ورأل الور اة المشا ا ا ا ا ا اترغاة  7أن عقباال غبيرة تعترض المحتجزين في الحصا ا ا ا ا ا ااو على التحوو

ال،برة والاتسا اارة التعالةي وغثي ار ما يمتاع الموظتون ال،بيون عن توثي األدلة على التعذقد خوفا من انتقام

موظتي إنتا القانون()54ي
-26

وأفادل الور ة المش ا ا ا ااترغة  7بون عدة جاود لقوا حتتهي في الس ا ا ا اااوال األخيرة نترجة للتعذقد()55ي
عف آلرة التحقي في التعذقد والتامر في الجرش

والحظت الور ة المشترغة 10

إ امة العد  ،بما في لك مسولة اإلفالل من العقام ،وسرادة القانون
-27

ي

()56

()57

غرل الور ة المش ا ا ااترغة  3بون اجركس ا ا ااتان تلقت في الجولة الس ا ا ااابقة توص ا ا اارال بش ا ا ااون الح

في محااكماة عاادلاة وتعزيز اسا ا ا ا ا ا ااتقال القء ا ا ا ا ا ا اااء وحمااياة المحااميني ولي تاتاذ بعاد التوصا ا ا ا ا ا اراال اإلحادى

عشرة المقبولة()58ي
-28

وأبلغت الور ة المشا ااترغة  6عن مشا اااكو خ،يرة تتعل باسا ااتقال القءا اااء والوصا ااو إلى العدالةي

ووصا ا ا ا ا ا اتات العقباال التي تعترض

ا ا ا ا ا ا اماان الشا ا ا ا ا ا اتااوراة واالنتتااح في إجراءال المحااكي

المشترغة  9إن إجراءال اخترار القءاة وتعيياهي ال تكتو استقال القءاة
-29

ي

()60

ي و االات الور اة

()59

و هبت لجاة هلس ا ا ا ا ا اااكي الارويجرة إلى أن مع الس ا ا ا ا ا اال،ال لمهاة المحاماة واحد من االتجاهال

المقلقة في السا اااوال األخيرة

ي وأبلغت الشا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنسا ااان عن لجوء السا اال،ال إلى

()61

الترهيد والمءااايقة واالعتقا التعسااتي والتهدقد والمالحقة الجاايرة للءااغع على المحامين من أجو التالي

عن القء ااايا الحس اااس ااة س ااراسا ارا أو رفء ااها()62ي وأش ااارل الشا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنس ااان والور ة

المش ا ااترغة  8إلى عدة ء ا ااايا تتعل بمحامين احتجزوا بتهي ال دوافع س ا ااراس ا اارة ،تش ا اامو اتهامهي بارتكام

جرايي اإلرهام أو الت،رف()63ي والحظت الور ة المشا ااترغة  7أن المحامين قتعر ا ااون أيءا ااا لءا ااغو عاد
تقديي شااكاوى

ااد التعذقد ويواجهون المالحقة القءااايرة()64ي وأكدل ماظمة العتو الدولرة ا اا،رار العدقد

من المحامين المعايين بحقوق اإلنسان إلى الترار من البلد بحثا عن األمان
-30

ي

()65

وأعربات ثالو ور اال عن القل إفاء التعادقالل التي أدخلات على اانون المحاامين ،الاذي اعتمااد

في عام  ، 2015ألن بعا األحكاام تقوض اسا ا ا ا ا ا ااتقال نقاابة المحااميني وأشا ا ا ا ا ا ااارل إلى دور لجااة التاوهياو
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التابعة لو افرة العد ()66ي و الت الشا ا ا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنسا ا ا ااان إن بعا المحامين العاملين في
ء ا ااايا حس ا اااس ا ااة ال يحص ا االون على تراخرل جدقدةي و د اناتا عدد المحامين المرخل لهي اناتا ا ااا

شا ا ا ا ا ا اادقادا بعاد ت،بي القاانون ،من  1200في عاام  2015إلى  600في عاام )67(2017ي والحظات الور اة

المشترغة  8أن هاان بلدال ال قوجد فيها محام()68ي
-31

و غرل الور ة المش ا ا ا ا ا ااترغة  6أن انون المعونة القانونرة ،الذي اعتمد في عام  ،2020قثير عدة

-32

و الت ماظمة العتو الدولرة إن الاسا ا ا ا ا اااء وأفراد فئة المثلرال والمثليين ومزدوجي الميو الجاسا ا ا ا ا ااي

مشاكو ،من بياها عدم الال على تقديي المعونة القانونرة على نتقة الدولة()69ي

ومغاقري الهوية الجاسا ا ا ا ا ااانرة وحاملي صا ا ا ا ا ااتال الجاسا ا ا ا ا ااين الااجين من العاف العايلي قواجهون العدقد من

التحديال في الوصاو إلى العدالة()70ي وأو احت الور ة المشاترغة  5أن عدم إ رار مالحقة ءاايرة إلزامرة
(بحكي الماص ااد) على العاف الجاس ااي يحرم الااجين من العدالة()71ي و غرل الور ة المش ااترغة  6أن انون
اإلجراءال الجاايرة ال يشا ااتر توفير مشا ااورة انونرة مجانرة لءا ااحايا العاف العايلي ،وأن المحاكي ال تراعي

الماظور الجاساااني()72ي وساال،ت الور ة المشااترغة  5الءااوء على مت،لبال اإلثبال و واعد اإلثبال المرهقة
والتمييزية على نحو متر لتقديي مرتكبي العاف الجاسي إلى العدالة()73ي

-33

والحظت الور ة المش ا ا ااترغة  9عدم وجود محاكي أو إدارال ماتص ا ا االة في المحاكي معارة بقء ا ا اااء

األحاداوي وال قوجاد نظاام ماليي ورماا قتعل باالقصا ا ا ا ا ا اار ،وال باداياو لسا ا ا ا ا ا الاد الحرياة ،وال وغاالاة معاراة باظاام

المراةبةي وال يوخذ برنامج إص ا ا ا ا ا ااالح نظام ء ا ا ا ا ا اااء األحداو ( )2021-2017في االعتبار فئة المجرمين

القااصا ا ا ا ا ا ارين الاذقن ارتكبوا مااالتاال إدارياة ،على الرجي من أن القاانون قتوخى االحتجااف اإلداري للمجرمين
الق اااصا ا ا ا ا ا اريني ولرس ها ااان نهج ع ااام وتاظري تشا ا ا ا ا ا اريعي وا ا ا ا ا ا ا ا ورم ااا قتعل ب االع ااادة ت ااوهي ااو األ ت ااا

الماالتين للقانون()74ي

الحريال األساسرة والح في المشارغة في الحراة العامة والحراة السراسرة
-34

()75

أفاد غو من ماظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتد المؤساساال الديمق ار رة وحقوق اإلنساان بون

االنتاابال الرياسرة والبرلمانرة جرل في بيئة خا عة لر ابة مشددة ،وتتسي بقيود ويلة األمد على الحقوق
والحريال األسا ا اااسا ا ارة ،بما في لك حرية تكوين الجمعرال والتجمع والتعبير ووسا ا ااايع اإلعالم ،وبمءا ا ااايقة

وترهيد األص ا ا ا اوال المعار ا ا ا ااةي وافتقرل العملرة االنتاابرة إلى المص ا ا ا ااداةرة والش ا ا ا ااتاورة ،بما في لك في

قوم االنتاابال()76ي
-35

و غرل ماظمة هيومن راقتس ووتش بون االس ا ااتعراض الدوري الش ا ااامو ل،اجركسا ا اتان في عام 2016

جرى في خءا ااي حملة مع واسا ااعة الا،اق شا اااتها الحكومة

ا ااد أعءا اااء ومؤيدي حزم معارض محظوري

وواص ا ا االت اجركس ا ا ااتان ،على الرجي من توقيدها توص ا ا اارال س ا ا ااابقة تدعو إلى احترام حرية التعبير والتجمع

وتكوين الجمعرال ،مء ا ااايقة وس ا ااجن ماتقدي الحكومة والمعار ا ااين والماش ا ااقين المقرمين في الاارج وأفراد

أساارهي()77ي و الت لجاة هلساااكي الارويجرة إن الساال،ال اعتقلت في أوايو عام  2020أكثر من  150شاااصااا
بتهي ملتقة تتعل بعءوية حرغة اإلخوان المسلمين المحظورة()78ي

-36

وأوردل ماظمة الحرية انن أن اجركسااتان التمساات تساالري الماتقدقن المقرمين في الاارج ،مسااتادمة

في بعا الحاالل نظام اإلنتربو إلصادار نشارال حمراء

اد أعءااء جماعال المعار اةي وفي الحاالل

التي لي قاج فيها التس ا ا االري ،لجول الحكومة إلى االخت،افي وفي ترام التس ا ا االري أو االخت،اف ،واص ا ا االت
اجركستان مءايقة الماشقين وأ اربهي خارج حدودها()79ي
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-37

و غرل ماظمة المادة  19أن تاتيذ التوصا ا اارال المابثقة من الجولة السا ا ااابقة بشا ا ااون حرية التعبير

ظو محدودا

()80

ي و الت لجاة حماية الصا ا ااحتيين إن توقيد اجركسا ا ااتان لعدة توصا ا اارال في الجولة السا ا ااابقة

لي يكن ل معاى بالاظر إلى اساتمرار ا ا،هاد الصاحتيين وترهيبهي()81ي وخلصات ماظمة هيومن راقتس ووتش

إلى أن اجركس ا ااتان لي تتاذ اإلجراءال الالفم ة بااء على التوص ا اارال التي س ا ااب أن بلتها بش ا ااون
حرية التعبير واإلعالم()82ي

-38

ا اامان

ووفقا لماظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتد المؤساسااال الديمق ار رة وحقوق اإلنسااان فلن االتهامال

التعسايرة بالت،رف تشاكو تهدقدا لحرية ممارساة الصاحتيين والمدونين أنشا،تهي المهارة في اجركساتان

ي

()83

وحس ا ااد الش ا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنس ا ااان ،يكاد يكون من المس ا ااتحيو تغ،رة القء ا ااايا التي تعتبرها

السل،ال "حساسة"()84ي وأشارل عدة ور ال إلى حاالل فردية شتى تتعل بصحتيين ومدونين ا ،هدوا
واتهموا وساجاوا بساابد عملهي

()86

واعتدي عليهي جسااديا()87ي والحظ بعا أصااحام المصاالحة أن صااحتيين

ومحررين ا اا،روا إلى مغادرة البلد في الس اااوال األخيرة

اإلعالم

ي وأش ااار آخرون إلى تقارير تتيد بون الس اال،ال

()88

تعمد إلى ترهيد أسرهي في البلد()89ي

-39

()85

وأشاارل خمس ور ال إلى حرمان صاحتيين من االعتماد باعتبار لك وسايلة لتقييد حرية وساايع
ي و غرل ماظمة المادة  19القيود المترو ا ا ا ا ااة على تسا ا ا ا ااجيو وسا ا ا ا ااايع اإلعالم المسا ا ا ا ااتقلة

()90

()91

وأو حت أن تسجيو الاشرال الدورية ودور ال،باعة الجدقدة أصب معقدا للغاية ماذ ت،بي اللواي الجدقدة

في عام )92(2019ي
-40

وأبلغا اات ماظما ااة الما ااادة  19با ااون التعا اادقالل التي أدخلا اات على ا ااانون العقوبا ااال لعا ااام 2016

اسا ا ا ا ا ا ااتحدثت جريمة جدقدة هدفها حماية الريرس من االنتقاد()93ي و غرل ور تان أن هاان تقارير متادها أن

الصااحتيين قتعر ااون في غثير من األحران للتهدقد بتهمتين جااييتين هما "التشااهير واإلهانة"()94ي والحظت

ماظمة المادة  19اناتا ا ااا متاجئا في عدد ءا ااايا التشا ااهير المدني خال التترة المشا اامولة بالتقرير ،جير

أنها أكدل أن لك ناتج عن الر ابة التي يتر ا ا ا ا ااها المحررون على أنتسا ا ا ا ااهي()95ي و غرل غذلك أن اإلبقاء

على أحكام التشااهير واإلهانة ال قتماشااى مع بو

اجركسااتان توصاارال سااابقة بو ف تجريي التشااهير()96ي

والحظت الشا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنس ااان والور ة المش ااترغة  10أيء ااا أن الر ابة الذاترة أص اابحت
شايعة على نحو متزاقد بين الصحتيين ووسايع اإلعالم()97ي

-41

وأفادل الور ة المش ا ا ا ا ااترغة  1بون اجركس ا ا ا ا ااتان لجول إلى مع الماتقدقن بترض ر ابة "واس ا ا ا ا ااعة

الا،اق" على اإلنترنت وم ا انتكت تماع البرمجرال التي تغتو الهوية وخدمال الش ا ا ا ا اابكال الاص ا ا ا ا ااوص ا ا ا ا اارة

االفت ار اارة التي تحظى بوكبر در من الشااعبرة ،فوصااب من الصااعد االلتتاف على تدابير الر ابةي وتجيز

عدة وانين للحكومة حجد خدمال اإلنترنت()98ي وس ا ا ا ا ا اال،ت الشا ا ا ا ا ا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان
الءا ااوء على الصا ااالحرال الوا سا ااعة الا،اق للسا اال،ال في اجركسا ااتان لمراةبة الموا ع الشا اابكرة والشا اابكال

االجتماعرة وتقييد الوصااو إليها ،إ ا لزم األمر()99ي وأشااارل الور ة المشااترغة  1والور ة المشااترغة  10إلى

إنش ا ا ا ااء مرغز موحد لتحويو االتصا ا ا اااالل اإللكترونرة في عام  2016مكن الحكومة من بسا ا ا ااع سا ا ا اار،رتها

الكاملة على االتصا ا اااالل المحلرة()100ي وأعرم أصا ا ااحام مصا ا االحة آخرون عن القل إفاء الحجد الماتظي

للموا ع الشبكرة()101ي
-42

وأعرم عدد من أصا ا ا ا ااحام المصا ا ا ا االحة عن لقهي إفاء التعدقالل التش ا ا ا ا اريعرة ،التي اعتمدل في

عام  ،2020بشا ا ا ا ا ااون نشا ا ا ا ا اار معلومال غا بة عن جايحة غوفيد 19-في وسا ا ا ا ا ااايع اإلعالم وعلى اإلنترنت

والش ا ا اابكال االجتماعرة()102ي وخلص ا ا اات مؤسا ا ا اس ا ا ااة حقوق اإلنس ا ا ااان إلى أن األحكام الغامء ا ا ااة الواردة في
التعدقالل فادل من توسرع ن،اق الر ابة في اجركستان()103ي
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-43

وتحدثت الور ة المش ا ا ا ااترغة  7عن فيادة تدهور حالة المجتمع المدني ،وال س ا ا ا اارما الماظمال جير

الحكومرة العاملة في مجا حقوق اإلنسا ا ااان وجيرها من القءا ا ااايا التي تعتبرها السا ا اال،ال "حسا ا اااسا ا ااة"

ي

()104

و غرل الور ة المشاترغة  9الصاعوبال التي تعترض الماظمال في تااو بعا القءاايا ،مثو اإلصاالحال

الديمق ار رة واالنتاابال الحرة والحريال الدقارة وجيرها()105ي وأبرفل أربع ور ال الص ااعوبال الااص ااة التي
تواجهها الماظمال المعارة بالمثلرال والمثليين ومزدوجي الميو الجاس ااي ومغاقري الهوية الجاس ااانرة وحاملي

صتال الجاسين أو المشتغلين بالجاس()106ي
-44

وأعرم ثالثة من أصااحام المصاالحة عن القل إفاء التعدقالل التي أدخلت في عام  2019على

انون الجمعرال العامة ،التي تترض على الماظمال جير الحكومرة التزامال إ ا اااورة بتقديي التقارير

ي

()107

وأو ا ااحت ماظمة العتو الدولرة أن التعدقالل تما و افرة العد صا ااالحرال واسا ااعة إلباله الشا اار ة وأجهزة

األمن بالماظمال للتحقي فيها ،ولذلك تاش ااى الماظمال جير الحكومرة أن تس ااتادمها الس اال،ال إلس ااكال
األص اوال الماتقدةي والحظت أن الساال،ال لي تدرج الماظمال جير الحكومرة في المشاااورال بشااون مشاارو

القانون الجدقد المتعل بالماظمال جير التجارية ،خالفا لاللتزامال التي ،عتها في الجولة السابقة()108ي
-45

و غرل الور ة المشا ااترغة  1أن الحكومة فر ا اات يودا شا اادقدة على حرية التجمع()109ي وأوصا اات

الش ا اراكة الدولرة من أجو حقوق اإلنسا ااان بون تعتمد اجركسا ااتان وتاتذ أفءا ااو الممارسا ااال المتعلقة بحرية
التجمع السا ا االمي()110ي وأوصا ا ااى غو من ماظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتد المؤس ا ا اسا ا ااال الديمق ار رة
وحقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان بون تعد

اجركسا ا ا ا ا ااتان انون الجمعرال بحي

الحصو على اإل ن ورما قتعل بتاظري األحداو العامة

ي

()111

يشا ا ا ا ا ااتر إجراء اإلخ،ار فقع بدال من

-46

و دمت الور ة المشا ااترغة  1ايمة بالقوانين التي تتءا اامن أحكاما تقوض الح في حرية التعبير والح

-47

وأفاد التحالف الدولي للدفا عن الحرية بون اجركسا ا ا ااتان أبقت على وانين وسا ا ا ااراسا ا ا ااال معرة

في الحصو على المعلومال والح في التجمع السلمي والح في تكوين الجمعرال والح في الاصوصرة()112ي
بشا ا ا ااون الممارسا ا ا ااة الدقارة العامة على الرجي من توقيدها لعدة توصا ا ا اارال في الجولة السا ا ا ااابقة بشا ا ا ااون حرية

الدقن()113ي و ا المرغز األوروبي للقانون والعدالة إن اجركس ااتان لي تتاذ خ،وال لء اامان الحرية الدقارة
لل لرال الدقارة()114ي وعرض التحالف عدة حوادو تا،وي على تمييز

د أشااو من أديان شتى خال

التترة المش ا اامولة بالتقرير()115ي وأش ا ااار الماتدى  18إلى أن المس ا االمين قواجهون يودا خاص ا ااة()116ي و لبت

الور ة المشااترغة  4إلى اجركسااتان أن تترج فو ار عن المسااجونين بساابد ممارسااتهي معتقداتهي الدقارة ،وأن
تواف على إعادة تسجيو شهود قهوه()117ي

-48

و غر الماتدى  18بعا القوانين التي فادل في عام  2020وحده من القيود المترو ا ا ا ا ا ا ااة على

ممارساة حرية الدقن والمعتقد()118ي وأعرم ثالثة من أصاحام المصالحة عن القل إفاء انون حرية الءامير

والماظمال الدقارة()119ي وخلل الماتدى  18إلى أن القانون يعتبر جمرع أش ا ا ااكا ممارس ا ا ااة حرية الدقن أو

المعتقد التي ال تحصا ا ااو على إ ن من الدولة جير انونرة()120ي وأعرم ثالثة من أصا ا ااحام المصا ا االحة عن
لقهي إفاء انون التقاليد()121ي وأو ا التحالف الدولي للدفا عن الحرية أن القانون يحظر الوجبال الدقارة

العروراة والمالبس جير التقليادياة والتقاالياد الادقاراة في الجااافال()122ي وأعرم التحاالف والماتادى  18عن القل

إفاء انون مسؤولرة الوالدقن الذي يحظر مشارغة األ تا في ماتلف األنش،ة الدقارة()123ي
-49

وأش ا ا ا ا ااار اثاان من أص ا ا ا ا ااحام المص ا ا ا ا االحة إلى دور اللجاة الحكومرة للش ا ا ا ا ااؤون الدقارة وتاظري التقاليد

واالحتتاالل وال،قو

ي و غر التحالف الدولي للدفا عن الحرية الء ا ا ا ا اوابع المش ا ا ا ا ااددة التي تتر ا ا ا ا ااها هذه

()124

اللجا ااة()125ي وتا اااو المات اادى  18شا ا ا ا ا ا اك اااوى ال،وايف ال اادقار ااة الماتمر ااة إلى جمرع األدي ااان من ارتت ااا تكلت ااة

"تحليو الابراء" الذي تتقا ا ااى هذه اللجاة رسا ااوم عن غو باد من باود البح الواردة ور ()126ي وأشا ااارل ماظمة

هيومن راقتس ووتش إلى القايمة السوداء بالكتد المحظورة التي جمعتها اللجاة ،ومعظمها غتد دقارة()127ي
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-50

و غرل حرغة التص ااال الدولرة والور ة المش ااترغة  4بالتوص اارة المابثقة من الجولة الس ااابقة بش ااون

الح في االساتاكاف الءاميري من الادمة العساكرية اإللزامرة
تقدم أي خدمة مدنرة بدقلة حقرقرة وأن المساتاكتين

ي والحظ الماتدى  18أن اجركساتان لي

()128

اميريا قودعون الساجن

ي وعر ات حرغة التصاال

()129

الدولرة والور ة المش ا ااترغة  4حاالل فردية في هذا الص ا اادد()130ي وأعربت الحرغة والور ة المش ا ااترغة  7عن لقهما

الش اادقد من أن القانون الجدقد المتعل بالواجد العس ااكري والادمة العس ااكرية ،الذي اعتمد في عام ،2021

ال يشير صراحة إلى الح في االستاكاف الءميري()131ي

حظر جمرع أشكا الرق
-51

()132

أو ااحت الور ة المشااترغة  9أن القوانين الو ارة أو وثاي السااراسااال ال تتااو ص اراحة االتجار

بالبشر على الصعيد المحلي

ي و غرل الور ة أيءا أن العدقد من العما المهاجرين الءعتاء هي

()133

محتملون لالتجار بالبشر

ي

()134

الح في الاصوصرة والحراة األسرية
-52

حايا

()135

أش ا ا ا ااارل ماظمة هيومن راقتس ووتش والور ة المش ا ا ا ااترغة  1إلى تعدقالل تش ا ا ا اريعرة اعتمدل في

عام  2017تسام ألجهزة األمن بمراةبة أنشا،ة األفراد على اإلنترنت

ي وأفادل الماظمة بون الموا اين

()136

الاذقن قزورون موا ع "جير مرجوم فيهاا" ياءا ا ا ا ا ا ااعون للمراةباة والغ ارماال واالحتجااف ،وباون القاانون ال يقادم

تعريتا لما يعتبر "مو عا جير مرجوم ور "()137ي
-53

و الت الور ة المشا ااترغة  1إن المرغز الموحد لتحويو االتصا اااالل اإللكترونرة عزف درة الحكومة

على مراةبة جمرع االتص ا ا ا ا ا اااالل من دون تقديي لبال إلى مقدمي الادمال أو ش ا ا ا ا ا اارغال االتص ا ا ا ا ا ااااللي
و غرل أن التس ا ا ا ا ااجيو اإللزامي لب،ا ة تحدقد هوية المش ا ا ا ا ااترن واألجهزة يقوض الح في الاص ا ا ا ا ااوص ا ا ا ا اارة

وحقو ا أخرى()138ي
-54

وشا ا ااددل الور ة المشا ا ااترغة  6والور ة المشا ا ااترغة  11على أن التعدقالل التي أدخلت على انون

األسرة والتي تال على إجراء فحل بي إجباري ،بما في لك اختبار الكشف عن فيرو

البشا ارية/اإلقدف ،بو الزواج ،تؤثر س االبا على الح في الاص ااوص اارة وفي تكوين أسا ارة

نقل المااعة

ي وأبلغت الور ة

()139

المشاترغة  6باشاات ار شااهادة برة لتسااجيو الزواج()140ي والحظت الور ة المشااترغة  11افدياد الزيجال جير
المسجلة نترجة لذلك()141ي

-3

ال قوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية

الح في العمو والتمتع بشرو عمو عادلة ومواترة

()142

-55

رأل الور ة المش ا ا ااترغة  11أن اإلحص ا ا اااءال الرس ا ا اامرة عن الب،الة ال تعكس الحالة الحقرقرة في

-56

والحظت الور ة المشا ا ااترغة  2أن انون العمو يترض أشا ا ااكاال من الحظر التمييزي على عدد من

اجركستاني وأشارل الور ة إلى االفتقار إلى حوافز لتوظرف أفراد التئال الءعرتة()143ي

الوظايف والمهن بالاسا ا ا ا اابة للمرأةي وفي عام  ،2017حدثت الحكومة ايمة المهن المحظورة على الاسا ا ا ا اااءي

جير أن الاسا ا ا اااء ال قزلن يماعن من مزاولة  326مهاة ،من بياها وظايف عالرة األجر()144ي و غرل الور ة

المشا ااترغة  11أن التحرش الجاسا ااي د يكون السا اابد في تدني مسا ااتوى عمو المرأةي وأوصا اات بون تصا اادق
اجركسا ا ا ااتان على اتتاةرة ماظمة العمو الدولرة ر ي  190بشا ا ا ااون القءا ا ا اااء على العاف والتحرش في عالي

العمو واتتاةرة ماظمة العمو الدولرة ر ي  158بشا ا ااون إنهاء االسا ا ااتادام()145ي وأبلغت الور ة المشا ا ااترغة 10

بون انون العمو ال قتءمن متهوم "التحرش"()146ي

8
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وتحدثت الور ة المشا ا ا ااترغة  6عن اشا ا ا اات ار اختبار الكشا ا ا ااف عن فيرو

للعمو ،وعن وجود تمييز واس ااع الا،اق
في مكان العمو()147ي

-58

كثيرة ،حي

ااد األش ااااو المص ااابين بتيرو

نقل المااعة البشا ا ا ارية

نقل المااعة البشا ارية/اإلقدف

وشا ا ااددل الور ة المشا ا ااترغة  11على األثر السا ا االبي لجايحة غوفيد 19-على ،اعال ا تصا ا ااادية
أدى توخر دفع األجور أحرانا إلى عوا د وخرمة()148ي

-59

وأشارل الور ة المشترغة  9إلى استغال العما في ،ا البااء()149ي

-60

و الت الور ة المشااترغة  9إن األشااااو المترج عاهي من االحتجاف قواجهون عقبال في البح

عن عموي وتدفع الب،الة والتقر بعءهي إلى معاودة اإلجرام()150ي

الح في الءمان االجتماعي
-61

()151

أفادل الور ة المشا ا ااترغة  7بون األشا ا ااااو وي اإلعا ة قتعر ا ا ااون للتمييز في الحصا ا ااو على

الءمان االجتماعي

ي

()152

الح في مستوى معرشي الي

()153

-62

الحظت الور ة المشترغة  9اناتاض التحويالل المالرة الواردة من العما المهاجرين في عام ،2020

-63

و غرل الور ة المش ااترغة  11أن انون الس ااكن لعام  1997الذي عتا علر الزمن ال ق از س ااارياي

مما أثر على معدالل التقر والعمو جير الاظامي وعمو األ تا في أسر العما المهاجرين

ي

()154

وتقدم الس ا ا اال،ال إش ا ا ااعا ار بو أجو ص ا ا ااير من اإلخالء/الاقو إلى س ا ا ااكن آخري وال قتء ا ا اامن انون التامرة

الحء ا ارية تعريتا ل خالء ألجراض تلبرة "احتراجال المجتمع المحلي والدولة" وال قال على أي

ا اامانال

لحماية حقوق الموا اين في حالة اإلخالء()155ي وال تاءا ااع أنشا اا،ة شا اارغال البااء إلشا اراف سا االريي ويؤدي

تش ااييد المباني الس ااكارة من دون الحص ااو على التص اااري والموافقال القانونرة إلى عملرال إخالء تاتذ من

دون توفير مسا ا ا اااكن بدقلة أو ،ع أر ا ا ا اارة للبااء()156ي وأفادل ثالو ور ال بون األشا ا ا ااااو وي اإلعا ة
والمثلرال والمثليين ومزدوجي الميو الجاسا ا ااي ومغاقري الهوية الجاسا ا ااانرة وحاملي صا ا ااتال الجاسا ا ااين وأفراد
ايتة جوجي قتعر ون للتمييز في الحصو على السكن()157ي

-64

والحظت الور ة المشترغة  11تسار تءاي أسعار الماتجال الغذايرة()158ي

الح في الصحة
-65

()159

غرل الور ة المشا ااترغة  11أن جايحة غوفيد 19-غشا ااتت عن ثغرال في نظام الرعاية الصا ااحرة

في اجركسا ااتاني وثمة عواي أمام الوصا ااو إلى المراف الصا ااحرة ،وال سا اارما في الماا

العاملون في الق،ا الصحي نقصا حادا في معدال الو اية الشاصرة()160ي
-66

الاايرة ،ويواج

وأبلغت مبادرة الحقوق الجاساارة عن لة فرو الحصااو على خدمال الصااحة الجاساارة واإلنجابرة،

وال سارما للتئال المهمشاة ،بما يشامو المثلرال والمثليين ومزدوجي الميو الجاساي ومغاقري الهوية الجاساانرة

وحاملي صا ااتال الجاسا ااين والمشا ااتغلين بالجاس والشا اابام ،فءا ااال عن الاسا اااء والتترال وال اإلعا ة()161ي
وأشا ااارل الور ة المشا ااترغة  11إلى أن هاان عواي تحو دون حصا ااو الاسا اااء المصا ااابال بتيرو

المااعة البشرية/اإلقدف على الرعاية الصحرة العامة والحقوق الجاسرة اإلنجابرة()162ي
-67

نقل

و الت مبادرة الحقوق الجاساارة إن الممارسااال التقليدية الءااارة ال ت از سااايدة ،بما في لك "جبر"

جش ا ا ا ا ا اااء البكاارةي وتلجاو التتراال الحواماو جير المتزوجاال إلى اإلجهااض جير الماومون في الماز ي وتكرر التربراة
الجاسا اارة في اجركسا ااتان معلومال مءا االلة جير علمرة عن الصا ااحة الجاسا اارة واإلنجابرة تا،وي على الوصا اايي
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وأوص اات المبادرة بون تكتو اجركس ااتان االمتثا إلرش ااادال اليونس ااكو التقارة الدولرة بش ااون التربرة الجاس اارة

واإلرشادال التاتيذية لصادوق األمي المتحدة للسكان بشون التثقرف الجاسي الشامو()163ي
-68

و غرل الور ة المش ا ا ا ااترغة  6أن انون الص ا ا ا ااحة قال على توفير العالج المجاني للش ا ا ا ااااو

المص ا ا ا ا ا ااابين بتيرو

نقل الماااعاة البشا ا ا ا ا ا ارياة/اإلقادف ،جير أن جمرع العالجاال توفر بمقااباو في الوا ع العملي،

ورما عدا العالج المء اااد لتيروس ااال الاس ا العكس ااي

عن تجريي نقو فيرو

ي وأبلغت مبادرة الحقوق الجاس اارة والور ة المش ااترغة 11

()164

نقل المااعة البشارية()165ي والحظت الور ة المشاترغة  11والور ة المشاترغة  6عدم

وجود آلرة تكتو حص ااو األ تا المولودقن ألمهال مص ااابال بتيرو

بدقو لبن األم()166ي
-69

نقل المااعة البشا ارية/اإلقدف على

وأشا ا ا ااارل الور ة المشا ا ا ااترغة  11إلى أن اجركسا ا ا ااتان لي تعتمد بعد اسا ا ا ااتراترجرة شا ا ا اااملة بشا ا ا ااون

الصا ااحة العقلرةي وال ترد بعا الحاالل الاتسا اارة وا ا اا،رابال التوحد في ايمة األمراض التي تسا اام بما

و ع اإلعا ة()167ي

الح في التعلري

()168

-70

أبلغت الور ة المش ا ا ا ااترغة  11عن إجالق المدار مؤ تا بس ا ا ا اابد جايحة غوفيد ،19-وعدم توفير

-71

و غرل الور ة المش ا ا ا ااترغة  11بون القانون في اجركس ا ا ا ااتان يكتو ح األ تا

السل،ال برامج تعلرمرة على اإلنترنت أو أي خدمال تعلرمرة أخرى()169ي

وي اإلعا ة في

الحصااو على التعلري المجاني ،بما في لك في المؤساسااال العامةي جير أن األولوية تع،ى للتربرة الااصااةي

وال توجد في مؤسسال التعلري العام معياال ومستلزمال متيدة لترسير تعلري األ تا
-72

وي اإلعا ة()170ي

وشا ا ااددل الور ة المشا ا ااترغة  2على أن أفراد ايتة جوجي يعانون من نقل التعلري والتصا ا ااو في

المدار وتعتر اهي صاعوبال في الوصاو إلى مساتوى التعلري الثانويي وتساتبعد لغال الباميري من الاظام
التعلرمي وإن غاان لهاا نظاام للكتااباة وأدوال للتادريسي ولرسا ا ا ا ا ا اات هااان درو
نوعرة التدريس باللغة ال،اجركرة في المدار  ،حي

في غثير من األحران إلى التعلري العالي()172ي
-4

بلغاة الرااجاوبي()171ي وتحو

قدر ال،الم بلغال األ لرال ،دون وصا ااو ال،الم

حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة

الاساء
-73

()173

ا ا ااعف

غرل الور ة المشا ا ااترغة  11أن المسا ا اااواة بين الجاسا ا ااين تعو ها عدة عوامو عامة ،ماها

القدرة على تاتيذ األحكام التش ا ا اريعرة المتعلقة بالمسا ا اااواة بين الرجو والمرأة ،و لة اتبا الاهج الجاسا ا ااانرة في

التشاريعال الق،اعرة وعدم إجراء رصاد وتقيري ماتظمين لتاتيذ التدابير وتحقي الاتايج المتو عة اساتاادا إلى
المؤشا ارال وعدم غتاية الموارد المالرة وعدم و ااع الميزانرة على أس ااا

جاس اااني ونقل القدرال الالفمة

للتعاون بين الوغاالل وعدم اتبا نهج ماليي بين الق،اعال لو ع تدابير سراسرة لتمكين المرأة
-74

ي

()174

و غرل ماظمة هيومن راقتس ووتش بون اجركس ا ااتان أقدل توص ا اارال ش ا ااتى مابثقة من االس ا ااتعراض

الدوري الشااامو بشااون مكافحة العاف

ااد المرأةي ومع لك ،ال ق از العاف العايلي مشااكلة خ،يرة()175ي ووصااتت

الور ة المشااترغة  7هذه المسااولة باعتبارها متو اة وواسااعة االنتشااار وإن أفادل بوجود صااعوبال في معرفة

حجي المشااكلة بالءاابع ،نظ ار لالفتقار إلى إحصاااءال رساامرة شاااملة وللوصااي االجتماعي الذي يماع المرأة

من التعبير عن آرايهاي ورأل الور ة المشاترغة  7أن معظي

احايا العاف العايلي ال يحصالون على المووى

والمشورة الاتسرة االجتماعرة والقانونرة والادمال األخرى ،وال سرما في الماا
10

الرييرة()176ي
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وأبلغت ماظمة العتو الدولرة والور ة المش ااترغة  7وماظمة هيومن راقتس ووتش والور ة المش ااترغة

-75

 6بون العاف العايلي لي يصا ا ا اااف بعد باعتباره جريمة ماتصا ا ا االة في انون العقوبال

ي وأوصا ا ا اات الور ة

()177

المشترغة  7اجركستان بتعدقو المادة  53من مشرو انون العقوبال لتجريي جمرع أشكا العاف العايلي،
بما في لك العاف الاتس ااي واالجتص ااام الزوجي واالعتداء الجاس ااي()178ي والحظت الور ة المش ااترغة  5أن

تعاريف جرايي العاف الجاس ا ا ا ااي ال تتت مع المعاقير الدولرة لحقوق اإلنس ا ا ا ااان ألن االجتص ا ا ا ااام وجيره من

الجرايي المماثلة تعرف بونها تت،لد القوة وال تستاد إلى ترام الموافقة الحرة وال،وعرة من الءحرة()179ي

و غر بعا أصااحام المصاالحة فيادة عدد حاالل العاف العايلي والعاف الجاساااني المبل عاها

-76

خال جايحة غوفيد)180(19-ي وأكدل الور ة المش ا ااترغة  11أن القيود المترو ا ااة في س ا ااراق الجايحة أثرل

على إمكانرة حصو المرأة على خدمال شتى()181ي

وأبرفل الور ة المش ااترغة  10ومبادرة الحقوق الجاس اارة أن المش ااتغلين بالجاس قتعر ااون للوص ااي

-77

الشا اادقد ويعانون من التمييز والعاف الماهجيين

ي وأفادل المبادرة بون االشا ااتغا بالجاس في حد ات ال

()182

يعتبر جريمة ،جير أن جمرع األنش ا اا،ة المحر،ة ب مجرمة ،مما قؤدي إلى تجريي االش ا ااتغا بالجاس بحكي

الوا عي و د غثتت الشاار ة وتيرة مداهماتها ،وتجبر المحتجزال على الاءااو لتحل بي واختبار للكشاف

عن فيرو

األ تا
-78

نقل المااعة البشرية واألمراض الماقولة جاسرا()183ي

()184

ااد األ تا ال يقدر ح

أفادل الور ة المشااترغة  11بون حجي العاف

دره إ ال اي وأبلغت عن

تعرض أ تا للعاف الجاس ا ااي الذي قرتكب أفراد األسا ا ارة والجيران ،مش ا اايرة إلى أن انون العقوبال ال يحدد

ساا دنرا لممارسة الجاس من دون أي إرجام أو إكراه()185ي ورأل الور ة المشترغة  11أن جايحة غوفيد19-
أدل إلى تتا ي العاف
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د األ تا ()186ي

وأشا اارل الور ة المشا ااترغة  5إلى د ارسا ااة متادها أن العدد التعلي للزيجال المبكرة وجير المسا ااجلة

في اجركساتان أعلى مما قرد في اإلحصااءال الرسامرة

ي والحظت أن انون األسارة يسام  ،في حاالل

()187

اسااتثاايرة ،باتا ساان الزواج بساااة بااء على لد الشاااصااين الراجبين في الزواج ،جير أن ثالو ور ال

أكدل أن هذه الحاالل االسا ااتثاايرة جير ماصا ااوو عليها في القانون()188ي وخلصا اات الور ة المشا ااترغة 11

إلى أن صرغة القانون ال تادم مصلحة ال،تو التءلى()189ي
-80

وأبلغت الشا اراكة العالمرة من أجو إنهاء العاف

مشا ا ا ا ا ااروعة في ماتلف األوسا ا ا ا ا ااا

 ،ولي يحرف أي تقدم في اعتماد انون يحظرها على الرجي من بو

()190

توصرال االستعراض الدوري الشامو في عام 2011
-81

ااد األ تا بون العقوبة البدنرة لل تا ال ت از

ي

()191

والحظات الور اة المشا ا ا ا ا ا ااترغاة  11الجهود التي تباذلهاا ااجركسا ا ا ا ا ا اتاان من أجاو ت،بي العقوباال

المترو ا ا ااة على األ تا خارج المؤس ا ا اسا ا ااال اإلصا ا ااالحرةي وحولت م اركز رعاية األ تا إلى مراكز لدعي
األس اار واأل تا

واناتا عدد األ تا المودعين في مراكز رعاية األ تا

الحا اة ال ت از

يد اإلنشاء()192ي

وتحسا ان نظام إحالة األ تا

الء ا ا ا ا ااعتاء إلى الادمال البدقلةي جير أن آلرة تاتيذ الحكي التشا ا ا ا ا اريعي المتعل بالرعاية في غاف األس ا ا ا ا اار

األشااو وو اإلعا ة
-82

()193

رحبت الور ة المشااترغة  11بتوةرع اتتاةرة حقوق األشااااو وي اإلعا ة في عام  ،2018لكاها

الحظت استمرار التحديالي ويرتبع تعريف اإلعا ة بالقدرة على العموي وال قر ى اإلصالح الرامي إلى دمج

مجا الحماية االجتماعرة في ،ا الرعاية الصحرة العامة إلى مستوى التو عالي وال تهتي مشاريع التشييد

والتجميو اهتماما غاورا بتوفير بيئة خالرة من العواي ()194ي
GE.21-11183
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و غرل الور ة المشا ااترغة  7أن الرجا والاسا اااء واأل تا

وي اإلعا ة في اجركسا ااتان ال قتعر ا ااون

فقع النتهاكال حقوق اإلنسا ا ااان مثو التمييز ،وال سا ا اارما في الحصا ا ااو على التعلري والوصا ا ااو إلى سا ا ااوق العمو

والرعاية الص ااحرة والء اامان االجتماعي ،بو قتعرض بعء ااهي أيء ااا ل قذاء في المؤسا اس ااال ش ااب المغلقة()195ي
وشددل ثالو ور ال على أن الاساء والتترال وال اإلعا ة قواجهن أشكاال متعددة من التمييز()196ي

األ لرال
-84

غرل الور ة المشترغة  2أن سراسة اجركستان المعلاة المتمثلة في إ امة "أمة موحدة" أدل إلى
ي ويقو تمثيو األ لرال اإلثارة في الادمة العامة

التمييز

د المجموعال اإلثارة

-85

وأبلغت الور ة المشا ااترغة  2عن العدقد من المشا اااكو التي قواجهها أفراد ايتة جوجي ،مثو التقر

()197

ي

()198

المد ع والب،الة والساكن جير المساجو ومشااكو تساجيو المواليد والحصاو على الوثاي الشااصارة وماالتة

القانون وما قتصو بذلك من التامرع اإلثاي وعاف الشر ة والقوالد الام،رة السلبرة الماتشرة()199ي
-86

وورماا قتعل بجمااعاة البااميري ،أكادل الور اة المشا ا ا ا ا ا ااترغاة  2أنهاا ال تحظى بااالعتراف بااعتباارهاا

أ لرةي ولي قرد غرها في تقرير اجركسا ا ا ااتان إلى لجاة القءا ا ا اااء على التمييز العاصا ا ا ااري في عام 2020ي

ويعتبر أفراد الباميري عدم وجود غتد ودوريال وبرامج تلتزيونرة وإ اعرة بلغاتهي جزءا من سا ااراسا ااة حكومرة

للحد من استادام هذه اللغال()200ي
-87

والحظت الور ة المش ا ااترغة  2أن أ لرة الراجاوبي الص ا ااغيرة ال تتلقى الدعي الحكومي وأن لغتها وثقافتها

مهددتان باالنقراض

ي

()201

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
-88

()202

أفادل الور ة المشا ا ااترغة  2بون جهود اجركسا ا ااتان لحماية حقوق موا ايها في سا ا ااراق هجرة اليد

العااملاة ال ت از جير غااوراةي ويتتقر البلاد أيءا ا ا ا ا ا ااا إلى برناامج فعاا إلعاادة إدمااج المهااجرين العاايادقن

ي

()203

و د عتا الزمن على "اتتاق غرشيااو" الذي نظي حرغة القاصرين بين بلدان االتحاد السووراتي الساب وو ع
إجراءال إلعادتهي إلى أو انهي()204ي

-89

وأش ااارل الور ة المش ااترغة  9إلى عدم اعتماد أي اس ااتراترجرة أو برنامج ماتص ااو بش ااون هجرة اليد

العاملة بعد عام 2015ي وتتتقر اجركسا ا ااتان إلى انون بشا ا ااون هجرة اليد العاملة ،على الرجي من صا ا اادور
توصا اارال متكررة من هيئال المعاهدال بشا ااون اعتماد هذا القانون وسا ااراسا ااة متكاملة للهجرة مع مراعاة نو

الجاس واالستااد إلى حقوق اإلنسان()205ي
-90

والحظت الور ة المشا ا ا ا ا ا ااترغة  9أثر جايحة غوفيد ،19-حي

-91

ويال القانون على أن الشاال الذي يعبر حدود اجركساتان بارة لد اللجوء ال قابغي أن ياءاع

العودة إلى ديارهي وظلوا عالقين في الحدود ويعرشون في ظروف اسرة

لي قتمكن العدقد من المهاجرين من
ي

()206

لعقوبال بس ا ا اابد الدخو جير القانوني/اإل امة جير القانونرة ،ومع لك أوردل الور ة المش ا ا ااترغة  9أن ملتمس ا ا ااي

اللجوء ال يس ا اام لهي في الوا ع بدخو البلد ،ويتحملون مس ا ااؤولرة جاايرة أو ي،ردون إ ا عبروا الحدود من معابر

الدخو الرسمرة()207ي
-92

وأبلغت الور ة المش ا ا ا ااترغة  9عن ماع الالجئين وملتمس ا ا ا ااي اللجوء من العرش في ماا

موهولة

بالس ااكان ،مما يعوق وص ااولهي إلى س ااوق العمو وحص ااولهي على الرعاية الص ااحرة العامة والتعلري والادمال

االجتماعرة األخرى()208ي ومن ناحرة إيجابرة ،أفادل الور ة المش ا ا ا ااترغة  9بون التعدقالل التي أدخلت على
التشا ا اريع اإلداري في عام  2020والتي تال على إص ا اادار تحذقر بش ا ااون الجرايي اإلدارية في حالة انتهان
الموا اين األجاند واألشااو جير الحاملين للجاسرة واعد اإل امة تستبعد ترحيو الالجئين()209ي
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عديمو الجاسرة
 إن عدد ع ديمي الجاس ا ا ا ا ا اارة التعلي في اجركس ا ا ا ا ا ااتان جير معروفي9 الت الور ة المش ا ا ا ا ا ااترغة

-93

 لكا يشاتر، ويتءامن انون الجاسارة مجموعة من األحكام التي تهدف إلى ماع انعدام الجاسارة والحد ما

)ي210( لد التجاس تقديي وثرقة تؤغد لب التالي عن جاسيت،أيءا من الموا ن األجابي الذي ي

تو، إلى حكي آخر من أحكام انون الجاس اارة يمكن أن يحو دون ما ال9 وأش ااارل الور ة المش ااترغة

-94

ا لحصاو الالجئين، أيءاا بون انون الجاسارة ال قتءامن إجراء مبسا9 وأفادل الور ة المشاترغة

-95

 يسا ا ا ا اام للموا اين األجاند2019  عن اعتماد انون عتو في عام9 وأبلغت الور ة المشا ا ا ا ااترغة

-96

)ي211( ألن ال قتوخى تسجيو األ تا المولودقن لوالدقن لرست لدقهما أي وثاي أو لهما وثاي جير صالحة،الجاسرة

)ي212(اجركستانرة،اجركستانيين على الجاسرة ال،أو الموا اين األجاند المتزوجين من ال

ابع الرساامي،واألشااااو الذقن ال يحملون جاساارة ويقرمون بصااتة جير انونرة في اجركسااتان بل ااتاء ال

)ي213(على و عهي القانوني والحصو على تصري باإل امة
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