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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

. 2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
 .2016أيار/مددايو  6وُأجددرج السددتعراض املتعلددق بتاجيكسددتا  ن االسددة التاسددعة املعقددودة ن 

 املتعلددق التقريددر العامددال الفريددق واعتمددد. مددراد شددا  رسددتم العدددل  وزيددر طاجيكسددتا   وفددد وتددرأ 
 .2016و ماي/أيار 11 ن املعقودة عشرة السابعة جلستخل ن بتاجيكستا 

اختددددار  لدددد  حقددددوإل اانسددددا  فريددددق املقددددررين التددددا    2016كددددانو  الياا/يندددداير  12ون  -2
 الستعراض املتعلق بتاجيكستا : أملانيا واازائر واململكة العربية السعودية.)اجملموعة اليالثية( لتيسري 

مددن  5  والفقدرة 5/1مدن مرفدق قدرار  لد  حقدوإل اانسدا   15وعمدالا ب حكدام الفقدرة  -3
   صدرت الوثائق التالية ألغراض الستعراض املتعلق بتاجيكستا : 16/21مرفق قرار اجملل  

(؛ A/HRC/WG.6/25/TJK/1( )أ)15 للفقدرة وفقداا  مقددم تدايك عدرض/وطدا تقرير (أ)
 

جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا  وفقداا  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/25/TJK/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15مدددددددوجز أعدتدددددددخل املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوإل اانسدددددددا  وفقددددددداا للفقدددددددرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/25/TJK/3.) 
وُأحيلدددىل إىل طاجيكسددددتا   عدددن طريددددق اجملموعدددة اليالثيددددة  قائمدددة أسدددد لة أعدددد ا سددددلفاا  -4

إسددبانيا وأملانيددا وبل يكددا وااماوريددة التشدديكية وسددلوفينيا والسددويد وسويسددرا وشدديل  ولي تنشددتاين 
دة الشدددمالية والندددرويال والوليدددات املتحددد آيرلندددداواملكسددديا واململكدددة املتحددددة لليتانيدددا الع مددد  و 

األمريكيددة. ونكددن الطددالع علدد  لددع  األسدد لة علدد  املوقددع الشددبك  اسددارج   ليددة السددتعراض 
 الدورج الشامال. 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

رقابددة دوليددة  نيددال السددتعراض الدددورج الشددامال بالنسددبة لتاجيكسددتا  آليددة لامددة ملمارسددة -5
عل  مدى وفاء الددول األعاداء بالتزاما دا الدوليدة ن  دال حقدوإل اانسدا  ولتقيديم مدا يتدرأ مدن 
تتورات إجيابية ن بلد من البلدا  وما يواجااا مدن ددديات. وتلتدزم طاجيكسدتا  مندع أ  نالدىل 

للتدددزام ن اسدددتقال ا  ببنددداء  تمدددع دنقراطددد  علددد  أسدددا  قددديم حقدددوإل اانسدددا . ويت سدددد لدددعا ا
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مدع الصدكو  اا الفصال الياا من الدستور  العج يامن حقوإل اانسا  واحلريات األساسية متشي
 األساسية حلقوإل اانسا . 

وخدددالل الفددد ة املشدددمولة بدددالتقرير  قددددمىل طاجيكسدددتا  تقدددارير دوريدددة إىل سدددىل لي دددات  -6
التدددددابع لل ندددددة التنميدددددة معالددددددات  وزار البلدددددد كدددددال مدددددن املقدددددرر اسدددددا  املعدددددا  سددددد لة ااعاقدددددة 

الجتماعيددة  واملقددرر اسددا  املعددا سددق كددال إنسددا  ن التمتددع بدد عل  مسددتوى  كددن مددن الصددحة 
البدنيدددة والعقليدددة  واملقدددرر اسدددا  املعدددا  سددد لة التعدددعيب وغدددري  مدددن ضدددروب املعاملدددة أو العقوبدددة 

  ن احلصول علد  ميدا  الشدرب القاسية أو الالإنسانية أو املاينة واملقرر اسا  املعا سق اانسا
اميع التوصيات الصدادرة  شامالا اا امل مونة وخدمات الصرف الصح . وأجرت احلكومة استعراض

ووضدعىل ختدط عمدال  عن آليات حقوإل اانسا  تلا  بالتعاو  الوثيق مع  يل  اجملتمع املدا.
 وطنية شىت لتنفيع لع  التوصيات.

 حكومدددة ن  دددال التنميدددة القتصدددادية والجتماعيدددة لددد ومدددا تدددزال األولويدددات الرئيسدددية لل -7
ضما  الستقرار الجتماع  والسياس   والزدلار القتصادج والرفا  الجتماع  للشعب. وقدد 

واسد اتي ية رفدع مسدتوى رفدا  السدكا   2013-2010نفعت اس اتي ية احلد من الفقر للفد ة 
. 2015ائيددة الوطنيددة للفدد ة املمتدددة حددىت عددام ن إطددار السدد اتي ية اام 2015-2013للفدد ة 

وبعددد كلددا  لددوحع تراجددع ن معدددل الفقددر. وُشددرع ن صددياغة اسدد اتي ية إمائيددة وطنيددة جديدددة  
 . 2030تشمال الف ة املمتدة حىت عام 

وأقددرت احلكومددة ومن مددة األمددم املتحدددة إطددار عمددال األمددم املتحدددة للمسدداعدة اامائيددة  -8
  مددددن أجددددال مسدددداعدة طاجيكسددددتا  علدددد   اهبددددة التحددددديات اامائيددددة. 2020-2016للفدددد ة 

ويشددددمال لددددعا ااطددددار اجملددددالت الرئيسددددية التاليددددة: احلكددددم الدددددنقراط  وسدددديادة القددددانو  وحقددددوإل 
اانسا   والتنمية القتصادية املستدامة والعادلة  والتنمية الجتماعية واادماج والتمكني والقددرة 

 البي ية.عل  التكيف والستدامة 
 وجدددددددب قدددددددرار رئاسددددددد  اعتمدددددددد ن  2015-2013وأُقدددددددرت استدددددددة الوطنيدددددددة للفددددددد ة  -9

مدددددن أجدددددال تنفيدددددع توصددددديات الددددددول األعاددددداء ن األمدددددم املتحددددددة املتعلقدددددة  2013نيسدددددا /أبريال 
بالسددتعراض األول اسددا  بتاجيكسددتا . وقددد أُعدددت لددع  استددة بالتعدداو  مددع اجملتمددع املدددا 

ن إطارلا عدة تدابري ترم  إىل مواءمة تشريعات الدولة و ارسا ا مع  ومن مات دولية. واختعت
 التزاما ا الدولية ن  ال حقوإل اانسا .

إزاء التعددعيب. وقددد بددات اا وتنفددع طاجيكسددتا  سياسددة تقددوم علدد  عدددم التسددام  متلقدد -10
اتفاقيددة منالاددة مددن  1مددع املددادة اا تعريددف التعددعيب  املنصددو  عليددخل ن القددانو  اانددائ   متوافقدد

 العديددد ولنددا التعددعيب وغددري  مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو املاينددة. 
ة األخدرى الدديت اختدعت لتنفيدع التوصديات املنبيقدة عدن السددتعراض والسياسداتي القانونيدة التددابري مدن

ااعددام حيدز النفداك وأوقدف  األول بش   مكافحة التععيب. ودخال القانو  املتعلق بتعليدق عقوبدة
اا سدنة حدد 20العمال هبع  العقوبة. وحددت التعدديالت الديت أدخلدىل علد  القدانو  ااندائ  مددة 
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أقصدد  ألحكددام السدد ن. وسددتتحول طاجيكسددتا  إىل إلغدداء عقوبددة ااعدددام بالتدددريال  وينتددوج 
 لعا التحول عل  معااة املسائال اليت  ا طابع إدارج وما  وقانوا.

  2017-2015ويكفال الدستور استقالل القااء. ويادف برنامال ااصالح القاائ  للف ة  -11
الددعج يشددكال املرحلددة الياليددة مددن ااصددالحات  إىل تعزيددز القادداء وتوسدديع دور احملدداكم ن  ايددة 
حقددددوإل اانسددددا  واحلريددددات ومصددددا  الدولددددة ون ضددددما  سدددديادة القددددانو  والوصددددول إىل العدالددددة. 

 ار عملية ااصالح القاائ  مبدأ احملاكمة احلاورية.واسُتحدث ن إط
واعتمدددت طاجيكسددتا  قانوندداا جديددداا بشدد   املرافعددة ونقابددة احملددامني  يددن م اختصددا   -12

احملام  وحقوقخل ومسؤولياتخل  وإصدار تدراخي  مزاولدة احملامداة وماندة القدانو  وشدتب احملدام  مدن 
انددة لتقيدديم املددؤلالت ختاددع اشددراف وزارة العدددل  سدد ال املانددة. ويقادد  لددعا القددانو  ب نشدداء 

تتدد لف مددن تسددعة أعادداء ينتمددو  إىل لي ددات ذتلفددة   ددا ن كلددا نقابددة احملددامني. وقددد اعتمدددت 
احلكومدددة وثيقدددة مفاليميدددة بشددد   املسددداعدة القانونيدددة بالتعددداو  الوثيدددق مدددع برندددامال األمدددم املتحددددة 

إىل نتي ة مشروع جتريب موكج اا عدة القانونية استناداامائ . وسُيعتمد قانو  جديد بش   املسا
 املساعدة القانونية ااديد.

 واعتمدددددت التعددددديالت الدددديت أدخلددددىل علدددد  قددددانو  مفددددوض حقددددوإل اانسددددا  ن آكار/ -13
لاما  استقاللية عمال املفوض ودسني فعاليتخل. وتن  التعديالت ااديددة علد   2016 مار 

يق علددد  معالددددات حقدددوإل اانسدددا  ااديددددة. وبااضدددافة إىل مشددداركة املفدددوض ن عمليدددة التصدددد
زيارة املؤسسات ااصالحية  من  املفوض ولية واسعة ختولخل زيارة مجيع األماكن اليت يوجدد فيادا 
أش ا  حمرومو  من حريتام. وعالوة عل  كلا  أدرج   وجب التعديالت الديت أدخلدىل علد  

 مني امل امل معا سقوإل التفال.القانو   جزء جديد يتعلق ب نشاء مكتب أل
ويكفال الدستور حرية التعبدري وحريدة وسدائط ااعدالم وع در علد  الدولدة  ارسدة الرقابدة.  -14

  حددددعفىل املددددواد املتعلقددددة بالتشدددداري والقددددعف مددددن القددددانو  اانددددائ   وأقددددر  مبدددددأ 2012ون عددددام 
  املتعلددق بوسددائط 2013ام املسدؤولية عددن لددعين الفعلددني  وجددب القددانو  املدددا. وندد  قددانو  عدد

علددد  تبسددديط إجدددراءات تسددد يال املنافدددع ااعالميدددة. وبدددنيال الوفدددد عددددد وسدددائط ااعدددالم   ااعدددالم
املتبوعدددة واالك ونيدددة واحملتدددات ااكاعيدددة العاملدددة ن البلدددد ن القتددداعني العدددام واسدددا . ويدددن  

ع معددايري حقددوإل القددانو  علدد  فددرض بعدد  القيددود علدد  حريددة الصددحافة  ولدد  قيددود تتماشدد  مدد
 اانسا  الدولية.

 القددددانو  املتعلددددق  نددددع العنددددف املنددددز . ويتددددوخ  القددددانو  تقدددددم 2013واعُتمددددد ن عددددام  -15
 واسددُتحدث. البلددد ن تعمددال األزمددات ادارةاا مركددز  18 ولنددا  املسدداعدة لاددحايا العنددف املنددز .

 احلكومددة واعتمددت. املنددز  العندف  كافحددة املعدا املفددت  منصدب الداخليددة الشدؤو  وزارة ضدمن
 طاجيكسدتا  صد قىل  2014 عام ون. 2023-2014 للف ة املنز  العنف منع برنامالاا أيا
 ااء عل  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. الق لتفاقية الختيارج اللوتوكول عل 
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اصددالح قادداء األحددداث  وجيددرج  2015-2010ونفددعت ختددة العمددال الوطنيددة للفدد ة  -16
. وأُنشئ قسم لقااء األحدداث ن وزارة العددل هبددف 2021-2017إعداد ختة جديدة للف ة 

 تنفيع التوصيات املنبيقة عن الستعراض الدورج الشامال األول حلماية حقوإل األحداث ومصاحلام. 
كال شد   ن اختيدار ديندخل أو معتقدد  وإهادار  سريدة. وتوجدد ن ويكفال الدستور حق   -17

طاجيكسددتا  أكيددر مددن أربعددة آلف من مددة دينيددة. ويعتدد  الدسددتور لكددال مددواطن احلددق ن حريددة 
تكددددوين اامعيددددات. ويربددددو عدددددد اامعيددددات العامددددة املسدددد لة علدددد  األلفددددني. وقددددد عدددددل قددددانو  

عيددات العامددة. ويلددزم القددانو  املعدددل اامعيددات اامعيددات العامددة لاددما  الشددفافية ن متويددال اام
اا تصددرعياا العامدة بدداابالن عددن التمويدال الددعج تتلقددا  مدن مصددادر أجنبيددة. ويكتسد  اابددالن طابعدد

 ول يستتبع أج قيود عل  التمويال من مصادر أجنبية.
برنامال  وأبلغ الوفد عن التدابري املت عة ملكافحة الجتار باألش ا  وعن الفساد. ونُفع -18

. واعُتمددد القددانو  املتعلددق  كافحددة 2016-2014شددامال ملكافحددة الجتددار باألشدد ا  للفدد ة 
. واعُتمددد قددانو  واسدد اتي ية 2014الجتددار باألشدد ا  وتقدددم املسدداعدة إىل الاددحايا ن عددام 
 ملكافحة الفساد وأُنشئ  ل  استشارج ملكافحة الفساد.

الدددددو  وااقليمددد    ددددا ن كلدددا عددددن طريدددق مكافحددددة وتلتدددزم طاجيكسدددتا  باددددما  األمدددن  -19
اارلددداب والتتدددرف والجتدددار غدددري املشدددروع بامل ددددرات واارندددة املن مدددة واارندددة القتصدددادية. ون لدددعا 

مدددن اا الصددددد  انادددمىل طاجيكسدددتا  إىل العديدددد مدددن الصدددكو  الدوليدددة وااقليميدددة واعتمددددت عددددد
مدددن أعمدددال اارلددداب والتتدددرف  اجيكسدددتا  عمدددالا   شدددادت ط2015القدددوانني. ففددد  أيلول/سدددبتمل 

بتدددبري مددن نائددب وزيددر الدددفاع السددابق  وبدددعم مددا  مددن حددزب النااددة ااسددالمية ن طاجيكسددتا   
وأودى لعا العمال اارلاي سياة العشرات. وأعلنىل احملكمة العليا كلا احلزب من مة إرلابية ومتترفة 

 صكو  الدولية املتعلقة  كافحة اارلاب والتترف. للاا وعلقىل نشاطخل. ونفع حكم التعليق وفق

 ضاور وردود الدولة موضوع االستعراجلسة التح -باء 
 جلسددة خددالل املقدمددة التوصدديات وتددردوفددداا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور.  71أدىل  -20

 .التقرير لعا من الياا اازء ن التحاور
تن ر ن توجيخل دعدوة دائمدة إىل املكلفدني بوليدات وش عىل ا ند طاجيكستا  عل  أ   -21

ن إطدار ااجددراءات اساصدة  ومكافحددة التنمدديط املتعلدق بدددور املددرأة  وتقلدي  الف ددوة ن األجددور 
 بني اانسني  والتصدج ملس لة العنف املنز . واستفسرت عن إصالح انة شؤو  املرأة واألسرة.

نيدة شدىت  لتنفيدع توصديات آليدات األمدم املتحددة وأشادت إندونيسيا بوضع ختط عمدال وط -22
حلقددوإل اانسددا . ولح ددىل اعتمدداد القددانو  املتعلددق  كافحددة الجتددار باألشدد ا  وتقدددم املسدداعدة 

 إىل الاحايا  والسياسة الوطنية لتوفري التعليم اميع األطفال كوج الحتياجات اساصة.



A/HRC/33/11 

7 GE.16-12086 

اختاك طاجيكستا  ختوات انشاء مكتدب ولح ىل مجاورية إيرا  ااسالمية بارتياح   -23
معا سقوإل التفال ولتحويال املكتب املعدا بادمانات حقدوإل اانسدا  إىل إدارة ختادع اشدراف 

 املكتب التنفيعج للرئي .
وأثدددل العدددراإل علددد  طاجيكسدددتا  لختاكلدددا تددددابري حلمايدددة النسددداء واألطفدددال مدددن العندددف  -24
 مية.تبعلخل من جاود لتنفيع برنامال التن وملا
 ارسدددة التعدددعيب. ورحبدددىل  وأشدددادت إيتاليدددا بالتددددابري الددديت اختدددع ا طاجيكسدددتا  ملندددع -25

 بتنفيع  الت توعية بش   إلغاء عقوبة ااعدام واعتماد قانو  وبرنامال ملنع العنف املنز .
وأثنىل اليابا  عل  طاجيكستا  ملوافقتاا عل  زيارة العديد من املقررين اساصني للبلدد.  -26

وأعربىل اليابا  عن قلقاا إزاء القيود املفروضة عل  الوصول إىل املواقع الشبكية ووسائال التواصدال 
عدن قلقادا إزاء ورود تقددارير بشد   عددم كفايددة التددابري املت دعة لتعزيددز اا الجتمداع . وأعربدىل أيادد

 حقوإل األش ا  كوج ااعاقة.
آليددات األمددم املتحدددة حلقددوإل ولح ددىل كازاخسددتا  مشدداركة طاجيكسددتا  النشددتة ن  -27

اانسدددا . ولح دددىل مدددع التقددددير اعتمددداد عددددد مدددن القدددوانني الددديت  ددددف إىل مواءمدددة التشدددريعات 
 الوطنية مع املعايري الدولية حلقوإل اانسا .

ولح دددىل الكويدددىل أ  احلكومدددة اعتمددددت ختدددط عمدددال شدددىت بشددد   حقدددوإل اانسدددا    -28
تدددوات ملندددع الجتدددار بالبشدددر. ولح دددىل مدددع ونفدددعت إصدددالحات تشدددريعية وقادددائية  واختدددعت خ

التقددددير  ااادددود الددديت تبدددع ا طاجيكسدددتا  لتعزيدددز حقدددوإل التفدددال  وأشدددادت بالتحسدددينات الددديت 
 أدخلىل عل  ن ام الس و . 

ولح ددددىل قريغيزسددددتا  مددددع التقدددددير  اااددددود الدددديت تبددددع ا طاجيكسددددتا  لتعزيددددز ااطددددار  -29
وتوسدددديع نتدددداإل وليددددة مفددددوض حقددددوإل اانسددددا  القددددانوا واملؤسسدددد  حلمايددددة حقددددوإل اانسددددا   

 ومواصلة تعاوهنا النشط مع آليات األمم املتحدة حلقوإل اانسا .
 علددد  طاجيكسدددتا  تصدددديق التقددددير  مدددع الشدددعبية الدنقراطيدددة لو مجاوريدددة ولح دددىل -30

 نددعم اتفاقيددة وعلدد  املددرأة ضددد التمييددز أشددكال مجيددع علدد  القادداء لتفاقيددة الختيددارج اللوتوكددول
 عددن الصددادرة التوصدديات لتنفيددع املبعولددة بدداااود ورحبددىلرنددة اابددادة ااماعيددة واملعاقبددة علياددا. ج

 .املعالدات لي ات وعن الشامال الدورج الستعراض
وأشارت لتفيا إىل الشواغال اليت أعربدىل عنادا ذتلدف لي دات املعالددات بشد   التمييدال  -31

إىل الشواغال اليت أعربدىل عنادا الل ندة املعنيدة اا القرار. وأشارت أيااحملدود للنساء ن مراكز صنع 
سقددوإل اانسددا  إزاء القيددود املفروضددة دو  داع علدد  حريددة التعبددري  واستفسددرت عددن التدددابري الدديت 

 اختع ا طاجيكستا  ملعااة تلا الشواغال. 
قف الختيدددارج وأثندددىل ليتوانيدددا علددد  طاجيكسدددتا  لتعاوهندددا مدددع املفوضدددية. ورحبدددىل بدددالو  -32

 .2023-2014لعقوبة ااعدام واعتماد قانو  بش   العنف املنز  واللنامال املتصال بخل للف ة 
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ولح ددددىل ماليزيددددا استددددوات املت ددددعة مددددن أجددددال دسددددني اسددددتقالل القادددداء عددددن طريددددق  -33
ااصددالح القاددائ   ومكافحددة الجتددار باألشدد ا   وإتاحددة التيقيددف والتدددريب ن  ددال حقددوإل 

   لفائدة املوهفني احلكوميني وعامة ااماور. اانسا
ورحبددىل ملددديف ب نشدداء مكتددب معددا سقددوإل التفددال ضددمن املكتددب التنفيددعج للددرئي   -34

وباعتمدداد برنددامال للتيقيدددف ن  ددال حقددوإل اانسدددا  وسياسددة التعلدديم الشدددامال لل ميددع. وحيدددىل 
 احتياجا م. طاجيكستا  عل  ضما  مستوى معيش  لئق للفقراء واملامشني وتلبية

ولح ددددىل املكسدددديا مددددع التقدددددير  تعدددداو  طاجيكسددددتا  مددددع املكلفددددني بوليددددات ن إطددددار  -35
 ااجراءات اساصة واعتماد عدة ختط عمال وطنية لتنفيع التزامات الدولة ن  ال حقوإل اانسا . 

ال وأشاد املغرب بالتصديق عل  اللوتوكول الختيارج لتفاقية القاداء علد  مجيدع أشدك -36
 القادددداء  ن ددددام وتعزيددددز املادددداجرين  العمددددال حلمايددددة املت ددددعة بالتدددددابري ونددددو التمييددددز ضددددد املددددرأة. 

 .باألش ا  الجتار ومكافحة
إىل الوقف الختيارج لتتبيق عقوبة ااعدام واملبادرات الرامية إىل إلغائاا  وأشارت نيبال -37
علد  اتفاقيدة حقدوإل األشد ا  كوج  وأشارت نيبال إىل عزم طاجيكسدتا  علد  التصدديقاا. هنائي

ااعاقددة واللوتوكددول الختيددارج اليدداا امللحددق بالعاددد الدددو  اسددا  بدداحلقوإل املدنيددة والسياسددية 
ا ددادف إىل إلغدداء عقوبددة ااعدددام. ولح ددىل التدددابري املت ددعة لتمكددني املددرأة وتعزيددز املسدداواة بددني 

 اانسني ومكافحة العنف املنز .
دا عددن قلقادا إزاء تقدوي  حريددة الصدحافة وعددم إتاحددة مصدادر املعلومددات وأعربدىل لولند -38

الرئيسددية للمددواطنني. ورحبددىل ب لغدداء إلددزام األجانددب بدد جراء فحدد  فددريو  نقدد  املناعددة البشددرية  
لكناا لح ىل ن الوقىل نفسخل زيادة انتشار الفدريو   وأ  الوصدم والتمييدز اللدعين يتعدرض  مدا 

العقبات الرئيسية اليت تعيق أج تدبري فعال ملكافحدة فدريو  نقد  املناعدة من  املصابو  بخل ما زال
 البشرية/اايدز.

وأشادت الني ر بالتصديق عل  شىت املعالدات الدولية حلقوإل اانسا  وبتعداو  الدولدة  -39
الناج  مع ا ليات الدوليدة حلقدوإل اانسدا . وأثندىل علد  ذتلدف ختدط العمدال الوطنيدة املعتمددة 

 توصيات لي ات املعالدات.لتنفيع 
ولح ددددىل النددددرويال بقلددددق  ااجددددراءات الصددددارمة املت ددددعة ن حددددق األحددددزاب واجملموعددددات  -40

املعارضدددددة والوضدددددع السدددددائد فيمدددددا يتعلدددددق سقدددددوإل املدددددرأة والعندددددف املندددددز  واحملت دددددزين. ولح دددددىل أ  
 منخل جااز القااء.العتقالت والدعاءات اليت تستادف احملامني تشري إىل القصور العج يعاا 

ورحبىل باكستا  بالتدابري اليت اختع ا طاجيكستا  ادراج الصكو  الدولية ن القانو   -41
احمللدددد   ل سدددديما اتفاقيددددة القادددداء علدددد  مجيددددع أشددددكال التمييددددز ضددددد املددددرأة. وأشددددارت إىل جاددددود 

ملبعولة من أجال طاجيكستا  ملكافحة الجتار بالبشر والجتار غري املشروع بامل درات  واااود ا
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متكددني املددرأة  و ايددة حقددوإل األطفددال واألشدد ا  كوج ااعاقددة  والقادداء علدد  الفقددر  واحلفددا  
 عل  الوئام الديا.

 واستفسدرتوأشارت باراغواج إىل اعتماد قانو  وبرنامال بش   مكافحدة العندف املندز .  -42
 ياة العامة والسياسية.احل ن املرأة مشاركة لتحسني طاجيكستا  اختع ا اليت التدابري عن
الراميددددة إىل تنفيددددع توصدددديات  2015-2013ورحبددددىل الفلبددددني باستددددة الوطنيددددة للفدددد ة  -43

السددتعراض األول. وأعربددىل عددن تقددديرلا ااددود طاجيكسددتا  مددن أجددال إشددرا  األفرقددة املشدد كة 
تعزيز حقوإل العمدال املاداجرين   بني الوكالت واجملتمع املدا ن إعداد استط الوطنية الرامية إىل

ومنع التععيب  والقااء عل  التمييز العنصرج. وحيىل الفلبني طاجيكستا  عل  مواصلة العمال 
 عل  توفري إمكانية وصول ااميع إىل اسدمات التعليمية والصحية اايدة.

لقاداء وأثنىل بولندا عل  طاجيكسدتا  لتصدديقاا علد  اللوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة ا -44
 يتعلددق فيمددا الوضددع تدددلور إزاء قلقددة تددزال مددا إهنددا وقالددىلعلدد  مجيددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأة. 

 . األساسية احلريات واح ام اانسا  سقوإل
ورحبىل اللتغال بتصديق الدولة عل  اللوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة القاداء علد  مجيدع  -45

أ العمدال بدخل ن بدد الدعج ااعدام لعقوبة الختيارج بالوقف رحبىل كماأشكال التمييز ضد املرأة.  
   وب نشاء مؤسسة وطنية حلقوإل اانسا . 2004عام 
ولح ىل مجاورية كوريا التقدم العج أحرزتخل الدولدة  مندع السدتعراض السدابق  ن عددد  -46

مددال مدن اجملددالت منادا منددع التعددعيب والعندف املنددز   ومكافحدة الجتددار بالبشددر  والقاداء علدد  ع
 األطفال  واحلد من الفقر. 

ولحع الداد الروس  مدع التقددير  الزيدارات الديت قدام هبدا إىل البلدد كدال مدن املقدرر اسدا   -47
املعا باحلق ن الصحة  واملقرر اسا  املعا سقوإل األش ا  كوج ااعاقة  واملقرر اسا  املعا 

خدددمات الصددرف الصددح   واملقددرر اسددا  سددق اانسددا  ن احلصددول علدد  ميددا  الشددرب امل مونددة و 
عددن تقدددم تقددارير دوريددة إىل العديددد مددن لي ددات املعالدددات. ورحددب  املعددا  سدد لة التعددعيب  فاددالا 

 بتنفيع ذتلف اللامال الرامية إىل تعزيز عمليات إرساء الدنقراطية و اية حقوإل املواطنني وحريا م.
اجيكسدددتا  لتنفيدددع التوصددديات الصدددادرة عدددن وأشدددادت السدددنغال بددداااود الددديت بدددعلتاا ط -48

 مددددع احلكومددددة تعدددداو  وإىل ذتلفددددة وطنيددددة عمددددال ختددددط وضددددع إىل وأشددددارتالسددددتعراض األول. 
 ن ام تعزيز إىل الرامية ااجيابية استوات من ك زء اساصة ااجراءات إطار ن بوليات املكلفني
 .اانسا  حقوإل
وقددوانني ن  ددال حقدوإل اانسددا  والوقددف الختيددارج وأشدادت سددرياليو  باعتمدداد بدرامال  -49

املت ددعر  لعقوبددة ااعدددام. وحيددىل طاجيكسددتا  علدد  تعزيددز التدددابري الراميددة إىل مكافحددة التنمدديط
والفصددال بددني اانسددني وإنفدداك السددن القانونيددة الدددنيا للددزواج عددن طريددق وضددع حددد ملمارسددة الددزواج 

 س ال املدا.الديا للقاصرات من دو  شاادات زواج من ال
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ورحبددىل سددنغافورة  اددود طاجيكسددتا  لتددوفري فددر  متسدداوية للمددرأة وتشدد يع التسددام   -50
 من خالل تعزيز احلوار بني األديا .

وككرت سلوفاكيا أ  مشاكال التععيب والختفاء القسرج ما زالىل قائمة رغم مدا تبعلدخل  -51
عددالم  فشدد عىل احلكومددة طاجيكسددتا  مددن جاددود. وأشددارت إىل بعدد  القيددود علدد  وسددائط اا

 عل  اح ام حرية ااعالم والتعبري   ا ن كلا احلرية عل  شبكة اان نىل.
وأثنىل سلوفينيا عل  طاجيكستا  ملدا أحرزتدخل مدن تقددم مندع السدتعراض السدابق   دا ن  -52

 ابعدةالت اانسدا  حقدوإل آليدات مدع بتعاوهندا ورحالبدىلكلا تعزيدز اادارة الرشديدة واحلدد مدن الفقدر. 
ا عددن قلقاددا إزاء حددالت زواج األطفددال  وانتشددار كراليددة امليليددة سددلوفيني وأعربددىل. املتحدددة لألمددم

اانسدددية واملمارسدددات التمييزيدددة ضدددد امليليدددات وامليليدددني ومزدوجددد  امليدددال اانسددد  ومغدددايرج ا ويدددة 
 اانسانية وحامل  صفات اانسني.

ورحبدددىل إسدددبانيا باعتمددداد القدددانو  املتعلدددق  كافحدددة العندددف املندددز  والوقدددف الختيدددارج  -53
 لعقوبة ااعدام. 

ولح ىل دولة فلستني ذتلف التدابري ااجيابية املت دعة مندع السدتعراض األول   دا ن  -54
ملددرأة. كلدا اعتمدداد ختددة عمددال وطنيددة لتنفيددع توصدديات الل ندة املعنيددة بالقادداء علدد  التمييددز ضددد ا

 ولح ىل أيااا اعتماد ختط واس اتي يات وطنية شىت بش   حقوإل اانسا .
وككرت السويد أ  العنف املنز  غري مدرج ن القانو  اانائ  باعتبار  جرندة. وأشدارت  -55

إىل أ  الدولدددة قبلدددىل  ن السدددتعراض األول املتعلدددق هبدددا  بالتوصددديات الداعيدددة إىل ح دددر  ارسدددة 
ية عل  األطفال  ورأت أ  باامكا  بعل مزيد من ااادد لادما  إنفداك لدعا احل در العقوبة البدن

 عل  حنو فعال. وأشارت إىل ورود تقارير عن استمرار شيوع التععيب ن ن ام العدالة اانائية. 
ولح ددىل سويسددرا أ  طاجيكسددتا  مل تنفددع بعددد بعدد  التوصدديات الدديت قدددمىل  ددا ن  -56

هبددا. وأشددارت إىل اااددود املبعولددة ملنددع التعددعيب  لكناددا لح ددىل أ  السددتعراض األول وقبلددىل 
 وأشادت باعتماد قانو  منع العنف املنز  واللنامال كج الصلة.  .ما تزال شائعة  ارسة التععيب

ولح ددىل توغددو إنشدداء مكتددب معددا سقددوإل التفددال ضددمن املكتددب التنفيددعج للددرئي    -57
   حقددددوإل اانسددددا  وتصددددديقاا علدددد  اللوتوكددددول وإعددددداد طاجيكسددددتا  عدددداا ختددددط عمددددال بشدددد

الختيارج لتفاقية القااء عل  مجيع أشدكال التمييدز ضدد املدرأة وعلد  اتفاقيدة مندع جرندة اابدادة 
 ااماعية واملعاقبة علياا. 

ورحبدددىل تركيدددا ب صدددالح القاددداء  الدددعج ياددددف إىل تعزيدددز دور احملددداكم ن الددددفاع عدددن  -58
قوانني جديدة تتعلق ب جراءات وشدرو  العتقدال والحت داز وسقدوإل حقوإل اانسا   وباعتماد 

احملت زين. وأشادت تركيا باعتماد ختدط عمدال وطنيدة شدىت  لكنادا شدددت علد  أ  تلدا استدط 
 لن يكتب  ا الن اح إل إكا نفعت عل  حنو يف  بالغرض ون الوقىل املناسب. 
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مدن التددابري للماد  اا   اختدعت عدددولح ىل تركمانسدتا  مدع التقددير  أ  طاجيكسدتا -59
 حلقوإل اانسا  و ايتاا.اا ن تتوير إطارلا التشريع  واملؤسس  تعزيز 

ونو لىل أوكرانيا باعتماد عدة ختط عمال وطنية بشد   حقدوإل اانسدا  علد  إثدر إجدراء  -60
لة حقدوإل مشاورات واسعة النتاإل مع اجملتمع املدا. وأشادت ب طالإل املوقع الشبك  املتعلق سا

 اانسا  ن طاجيكستا   العج بدأ تشغيلخل بدعم من مفوضية حقوإل اانسا .
ورحبىل اامارات العربية املتحدة باعتماد ما يل : ختط عمدال وطنيدة ملتابعدة التوصديات  -61

املقدمة من آليات حقوإل اانسا ؛ وتدابري لتحسدني أوضداع السد و ؛ وبرندامال ملكافحدة الجتدار 
   ملنع العنف املنز  واللنامال كج الصلة.باألش ا ؛ وقانو 

وش عىل اململكة املتحددة طاجيكسدتا  علد  اختداك إجدراءات بشد   التوصديات الرئيسدية  -62
الدديت قدددماا املقددرر اسددا  املعددا بتعزيددز و ايددة احلددق ن حريددة الددرأج والتعبددري  وعلدد  احلددر  علدد  

حقددوإل املددواطنني. وأعربددىل عددن قلقاددا إزاء  تاددمني السدد اتي ية اامائيددة الوطنيددة ختددوات لتعزيددز
القيود املفروضة عل  من مات اجملتمع املدا وعل  متويلاا  ودعىل طاجيكستا  إىل التحقدق مدن 

 امتيال مجيع التشريعات للمعايري الدولية حلقوإل اانسا .
ااديدددة وأعربدىل الوليددات املتحدددة األمريكيدة عددن قلقاددا إزاء مددا يلد : تقييددد التشددريعات  -63

للحيدددز املتددداح للم تمدددع املددددا؛ وازديددداد عددددد عمليدددات احت ددداز وحدددب  املددددافعني عدددن حقدددوإل 
اانسددا  وش صدديات مددن املعارضددة لدددوافع سياسددية وكلددا باسددم األمددن القددوم ؛ واااددود الراميددة 

 إىل تكميم وسائط ااعالم املستقلة.
ختيارج لتفاقية القاداء علد  ولح ىل أوروغواج بارتياح  التصديق عل  اللوتوكول ال -64

مجيددددع أشددددكال التمييددددز ضددددد املددددرأة وعلدددد  اتفاقيددددة منددددع جرنددددة اابددددادة ااماعيددددة واملعاقبددددة علياددددا. 
 الصددادرة التوصديات تنفيدع بشد   املددا اجملتمدع مددع التعداو  مواصدلة علد  طاجيكسدتا  وشد عىل

 . اانسا  حلقوإل املتحدة األمم آليات عن
زويال البوليفارية التقدم العج أحرزتخل طاجيكسدتا  مندع السدتعراض ولح ىل مجاورية فن -65

األول   ا ن كلا ن  ال احلد من الفقر  مدن خدالل تنفيدع اسد اتي يا ا اامائيدة الوطنيدة  ون 
  ال تعزيز فر  احلصول عل  التعليم البتدائ . 

 وباملشدداورات اانسددا ؛ حلقددوإل املتحدددة األمددم آليددات مددع الدولددة بتعدداو  اازائددر ورحالبددىل -66
يات؛ وبالتددددابري املت دددعة ملكافحدددة التعدددعيب التوصددد تنفيدددع بشددد   املددددا اجملتمدددع مدددع أجر دددا الددديت

 والجتار بالبشر  وملنع العنف املنز  والتصدج ل الرة عمال األطفال.
تسدددام  وككدددر وفدددد طاجيكسدددتا  أ  رئدددي  البلدددد قدددد بعدددأ رسدددالة واضدددحة مفادلدددا أل  -67
مع التععيب. واخُتعت تدابري قانونية انزال أشد العقوبات  دن ندار  التعدعيب  ولادما  اا متلق

إطالع احملت زين عل  حقوقام منع اللح ة األوىل حلرماهنم من احلرية وضما  إمكانية الستعانة 
ات غددري  حددام اتارونددخل. وقددد أنشددئ فريددق للرصددد ياددم  يلددني عددن لي ددات حكوميددة ومن مدداا فددور 
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اا مكاند 19  رصدد الفريدق 2015و 2014حكومية من أجال منع حالت التععيب. ون عدام  
مدددن أمددداكن احلرمدددا  مدددن احلريدددة أو تقييددددلا  والعديدددد مدددن الوحددددات العسدددكرية. وجيدددرج مكتدددب 
املدع  العام عمليات تفتي  منت مة للس و . وقد أفاىل التدابري اليت تقدم ككرلدا إىل تقلد  

 املتعلقة  مارسة التععيب.  عدد الشكاوى
واختعت طاجيكستا  تدابري لتعزيز إطارلا القانوا واملؤسس  من أجال مكافحة اارلاب.  -68

وتشددار  احلكومددة ن برنددامال من مددة األمددن والتعدداو  ن أوروبددا املتعلددق  كافحددة التتددرف واارلدداب. 
  2020-2016يددددة للفدددد ة ون إطددددار لددددعا اللنددددامال  وضددددعىل احلكومددددة مشددددروع اسدددد اتي ية وطن

التتددرف العنيددف واارلدداب. وأكددد الوفدد أ  التدددابري الراميددة إىل التصدددج للتتددرف واارلدداب  ملندع
 ستنفع ن إطار المتيال الصارم للقانو  الدو  حلقوإل اانسا . 

وأولدددىل طاجيكسدددتا  عنايدددة خاصدددة لتعزيددددز دور املدددرأة ن اجملتمدددع ومندددع العندددف املنددددز .  -69
حلكومدددة بددرامال تعتمدددد علدد  اسدددت دام وسدددائط ااعددالم و دددالت التوعيددة للتغلدددب علددد  ونفددعت ا

التنمددديط واملواقدددف األبويدددة إزاء دور املدددرأة ن اجملتمدددع. وموضدددوع املسددداواة بدددني اانسدددني مددددرج ن 
 الس اتي يات اامائية والس اتي يات الجتماعية والقتصادية. 

بدني اانسدني رغدم أ  التشدريعات احملليدة تكفدال املسداواة  وما تزال لنا  ف وة ن األجدور -70
بددني الرجددال واملددرأة   ددا ن كلددا ن  ددا  العمددال والتعلدديم. إك تعمددال النسدداء ن وهددائف من فاددة 
األجددددر ن  ددددالت ميددددال التعلدددديم والرعايددددة الصددددحية والزراعددددة. ونسددددبة الددددعكور العدددداملني أعلدددد  ن 

لتدددوفري التددددريب  شدددامالا اا . وقدددد اعتمددددت احلكومدددة برنا ددداجملدددالت كات األجدددور املرتفعدددة عمومددداا 
والدددعم للنسدداء حددىت تتدداح  ددن فددر  احلصددول علدد  الوهددائف كات األجددور اجملزيددة. واسددتفادت 
النسدداء مددن الئتمانددات البالغددة الصددغر. ويتزايددد عدددد املسددتفيدات مددن لددع  الئتمانددات كددال عددام. 

 ون ا ي ات احلكومية احمللية وااقليمية واللملا  الوطا.واملرأة  يلة ن قتاع اسدمة املدنية 
وتنفدددع احلكومدددة بدددرامال ترمددد  إىل زيدددادة معددددل العمالدددة. ويُدددوف ر التددددريب املادددا والددددعم  -71

للنسدداء والشددباب. وقددد ادفدد  معدددل البتالددة الرادد  خددالل السددنوات اسمدد  املاضددية. وتتمتددع 
 ات قانونية أقوى فيما يتعلق بالعمالة.النساء واألش ا  كوو ااعاقة بامان

للقااء علد  أسدوأ اا وطنياا وع ر قانو  العمال عمال األطفال. واعتمدت احلكومة برنا  -72
أشدددكال عمدددال األطفدددال. وصددددقىل علددد  التفاقيدددات األساسدددية لألمدددم املتحددددة املتعلقدددة بقادددايا 

هب رة اليد العاملة. واختعت احلكومة عل  التفاقات الينائية املتعلقة  اعن تصديقا ا  رة  فاالا 
 عدة تدابري اعادة إدماج العمال املااجرين العائدين إىل طاجيكستا  ن سوإل العمال. 

وواصدددلىل طاجيكسدددتا  إدخدددال إصدددالحات علددد  الن دددام الصدددح    ددددف إىل دسدددني  -73
ت. وزادت إىل ن دددام طدددب األسدددرة وإعدددادة ليكلدددة املستشددددفيااا الرعايدددة الصدددحية األوليدددة  اسدددتناد

احلكومة املوارد املالية امل صصة ن امليزانيدة لقتداع الصدحة. وزاد عددد املدوهفني التبيدني املدؤللني. 
 نقددد  فدددريو  انتشدددار ملندددع تددددابري احلكومددة واختدددعت.والرُّضدددع األُمادددات وفيدددات معددددل وادفدد 
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 بفادال السدال انتشدار وتراجع. العكوسة للفريوسات املااد العالج ووفرت اايدز /البشرية املناعة
 عل  شلال األطفال. اا تا  من القااء متامطاجيكس متكنىل وقد. احلكومة تبع ا اليت اااود
 58تتعددى  وككر الوفد أ  نسبة السكا  العين نكدنام احلصدول علد  ميدا  الشدرب امل موندة ل -74

وج مدن أجدال السدتيمار ن املائة. واستعانىل احلكومة  صرف التنمية األملاا ومصرف التنمية ا سدي
 ن البنية التحتية امدادات امليا  ودسني فر  احلصول عل  ميا  الشرب امل مونة. 

التدابري اليت اختعت ملراقبة تعاط  التبغ  ودسني مستوى اسدمات املقدمدة  وتناول الوفد -75
إىل األشد ا  كوج ااعاقددة  وتددوفري املسدداعدة الجتماعيدة لألسددر كات الدددخال الاددعيف. وقددال 
إ  احلكومة  تنة اميع شركائاا   دا ن كلدا البندا الددو   ومصدرف التنميدة األملداا  وحكومدة 

األوروي  ومن مددة األمددم املتحدددة لرعايددة التفولددة )اليونيسدديف( وصددندوإل األمددم  اليابددا   والددداد
املتحدددة للسددكا   والصددندوإل العددامل  ملكافحددة اايدددز والسددال واملالريددا  ووكالددة الوليددات املتحدددة 

 للتنمية الدولية لتوفريلا الدعم املا  ملشاريع احلماية الجتماعية والرعاية الصحية. 
فري إمكانيدددة احلصدددول علددد  التعلددديم باألولويدددة لددددى طاجيكسدددتا  مدددع نالدددىل وع ددد  تدددو  -76

اسددتقال ا. إك اعُتمددد عدددد مددن القددوانني واللددوائ  لاددما  حصددول ااميددع علدد  التعلدديم. وأُعدددت 
وقوع األطفال ن  ارسة التسول وضما  عود م إىل املدرسة. وقددمىل احلكومدة  ختة عمال ملنع

ل املودعني ن دور األيتام وأطفال األسر كات الدخال الادعيف مدن إعانات مالية لتمكني األطفا
 . اللتحاإل باملدرسة  ول سيما مواصلة التعليم العا . وما يزال معدل اللتحاإل باملدرسة مرتفعاا 

وقدددد نفدددعت احلكومدددة  موعدددة مدددن التددددابري الراميدددة إىل زيدددادة التحددداإل الفتيدددات  ددددار   -77
ام خددا  لتحديددد احلصدد  يكفددال للشددباب ن املندداطق النائيددة واابليددة التعلدديم اليددانوج. وطبددق ن دد

 فرصة احلصول عل  التعليم العا . 
خاصدددة ن املندددالال املدرسدددية تسدددت دم فيادددا وسدددائال مدددن  واسدددتحدثىل احلكومدددة فصدددولا  -78

 مجلتاا تكنولوجيا احلاسوب للتوعية بش   الصحة اانسية وااجنابية. 
ات تكفددددال حصدددول األطفددددال الدددعين ينتمددددو  إىل األقليددددات وتقددددم طاجيكسددددتا  ضدددمان -79

ااثنية عل  التعليم بلغا م األم. وأعدت ختة طويلة األجال لتزويد املدار   واد تعليميدة بلغدات 
اا األقليددات. واعتمدددت وثيقددة مفاليميددة بشدد   التعلدديم ااددامع ونُقدد  القددانو  املتعلددق بددالتعليم تبعدد

 شامال لل ميع. لعلا لتامينخل مبدأ التعليم ال
ورحبدددددىل األرجنتدددددني باعتمددددداد برندددددامال التيقيدددددف ن  دددددال حقدددددوإل اانسدددددا  وشددددد عىل  -80

طاجيكستا  عل  الرتقاء بتدابريلا لاما  التسام  الديا ومكافحة مجيع أشكال التمييدز ضدد 
 أفراد األقليات الدينية. 

كيفدىل املشداورات ولح ىل أرمينيا شروع الدولة ن عملية إصالح القاداء والسد و   و  -81
مدددع القتددداع غدددري احلكدددوم   ووفدددرت التددددريب ملدددوهف  إنفددداك القدددانو  بشددد   مكافحدددة التعدددعيب. 

 ورحبىل بتحاريات الدولة للتصديق عل  مزيد من الصكو .
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وش عىل أس اليا طاجيكستا  عل  متكني أمني امل امل  ولو مفوض حقدوإل اانسدا    -82
للمبددادا املتعلقددة اا ا يلددزم مددن املددوارد للوفدداء بوليتددخل وفقددمددن أداء عملددخل كمؤسسددة مسددتقلة ومددد    دد

 ركدددز املؤسسدددات الوطنيدددة لتعزيدددز و ايدددة حقدددوإل اانسدددا  )مبدددادا بددداري (. وأشدددادت باعتمددداد 
 ة التعبري. حري عل  املفروضة القيود بش   قلقاا عن أس اليا وأعربىلتعريف للتععيب. 

الديت طدرأت علد  وضدع األحدداث احملت دزين وبداااود الديت ورحبىل النمسا بالتحسدينات  -83
تبددع ا الدولددة مددن أجددال است صددال هددالرة عمددال األطفددال. وأعربددىل النمسددا عددن قلقاددا إزاء تدددلور 
حالددددة حقددددوإل اانسددددا  علدددد  مدددددى السددددنة السددددابقة  ول سدددديما إزاء ااجددددراءات احلكوميددددة الدددديت 

 حرية وسائط ااعالم وحرية التعبري. تستادف املعارضة السياسية والقيود املفروضة عل 
وأعربىل أكربي ا  عن تقديرلا لل اود اليت تبع ا طاجيكستا  لوضع ااطار التشدريع   -84

ن  دددال حقدددوإل اانسدددا  ولالسددد اتي يات املعتمددددة ن  دددالت مدددن قبيدددال احلمايدددة الجتماعيدددة  
سدبيال مواءمدة مؤسسدتاا الوطنيدة  والنساء  والشباب  والرعاية الصحية. وأشادت  اود الدولدة ن

 حلقوإل اانسا  مع مبادا باري .
ولح ىل بيالرو  مع التقدير  التزام الدولة بتتوير مؤسستاا الوطنية حلقوإل اانسدا    -85

بشد   القادايا املتصدلة  شدامالا اا وضما  فعالية أدائادا. وأثندىل علد  طاجيكسدتا  لعتمادلدا هن د
 تدابري ملكافحة الجتار باألش ا .بالتنمية املستدامة ولختاكلا 

وأثنىل بل يكا عل  طاجيكستا  ل حيباا بزيارة املكلفدني بوليدات ن إطدار ااجدراءات  -86
اساصدة  وأعربددىل عددن أملاددا ن أ  ُتوجددخل  ددم دعددوة دائمددة ن املسددتقبال القريددب. وكك ددرت بل يكددا 

   ضدددما  اسدددتقاللية ا ي دددة طاجيكسدددتا  بالتوصددديات الددديت قبلتادددا خدددالل السدددتعراض األول بشددد
 املسؤولة عن تعيني القااة. 

وأشددادت كندددا بدداستوات املت ددعة لتعزيددز املسدداواة بددني اانسددني ومكافحددة العنددف ضددد املددرأة.  -87
وقالىل إهنا ل تزال تشعر بالقلق إزاء القرار العج اختعتدخل احملكمدة العليدا س در حدزب الناادة ااسدالمية 

 قيد احلق ن حرية التعبري وتكوين اامعيات والت مع السلم .ن طاجيكستا   ولو ما ي
 تنفيددددع بشدددد   اانسددددا  حلقددددوإل املتحدددددة األمددددم آليددددات مددددع الدولددددة بتعدددداو  تشدددداد ورحالبددددىل -88

 انسا  وتعزيزلا.ا حقوإل  اية لتحسني اختعت اليت والعملية القانونية استوات ولح ىل. توصيا ا
ااجنددازات الدديت حققتاددا طاجيكسددتا  ن مجلددة  ددالت بيناددا احلددد مددن ولح ددىل الصددني  -89

 .2013إىل قانو  منع العنف املنز  لعام اا الفقر  وتركيزلا عل  املساواة بني اانسني. وأشارت أيا
 وناشدت اجملتمع الدو  تقدم املساعدة التقنية واملالية الالزمة لدعم التنمية ن طاجيكستا . 

ن تنفيددع توصدديات السددتعراض اا كولومبيددا الاددوء علدد  التددزام الدولددة باملادد  قدددموسددلتىل   -90
 األول  ول سيما اس اتي ية احلكومة الرامية إىل تعزيز دور املرأة والقانو  املتعلق  نع العنف املنز . 

 ولح دددىل كوسدددتاريكا التقددددم احملدددرز   دددا ن كلدددا التددددابري الراميدددة إىل تعزيدددز دور أمدددني -91
امل امل  وإىل مكافحة التععيب. بيد أهندا أعربدىل عدن قلقادا إزاء ورود تقدارير عدن اسدتمرار  ارسدة 
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لالحت اجدات  التععيب وسوء املعاملة  وتدا مستوى متييال املرأة ن مواقع صنع القرار والتصدج
 العامة باست دام العنف.

حلقدددوإل اانسدددا   وإصدددالح  وسدددلتىل كوبدددا الادددوء علددد  تعددداو  الدولدددة مدددع ا ليدددات الدوليدددة -92
 القااء والس و   واعتمادلا القانو  املتعلق  كافحة الجتار باألش ا  وتوفري املساعدة للاحايا.

وأعربدىل ااماوريددة التشدديكية عددن تقددديرلا للدردود الدديت قدددمتاا طاجيكسددتا  علدد  بعدد   -93
 األس لة اليت طرحتاا  وقدمىل توصيات.

ن أ  تنام طاجيكستا  إىل اللوتوكول الختيارج لتفاقية  وأعربىل الدامر  عن أملاا -94
بالتوصدديات الداعيددة إىل التصددديق علياددا اا منالاددة التعددعيب  رغددم أهنددا كانددىل قددد أحاطددىل علمدد

 خالل ااولة األوىل لالستعراض الدورج الشامال. 
وسدددلتىل مصدددر الادددوء علددد  اعتمددداد تعدددديال للقدددانو  املتعلدددق  فدددوض حقدددوإل اانسدددا    -95
اعتمدداد ختددط عمددال وطنيددة بشدد   حقددوإل اانسددا   وتنفيددع إصددالحات قاددائية لامددة  وتوسدديع و 

نتدداإل التيقيددف ن  ددال حقددوإل اانسددا   وتددوفري التدددريب للمددوهفني املكلفددني ب نفدداك القدددانو   
 وتعزيز مشاركة املرأة ن احلياة العامة. 

 ورحبىل فرنسا بوفد طاجيكستا  وقدمىل توصيات.  -96
جورجيدددا إىل ااادددود الددديت تبدددع ا طاجيكسدددتا  ملندددع التعدددعيب  وتعزيدددز دور املدددرأة  وأشدددارت -97

و ايددة حقددوإل التفددال. ورحبددىل جورجيددا بتعدداو  الدولددة مددع آليددات األمددم املتحدددة حلقددوإل اانسددا  
 وش عىل طاجيكستا  عل  توجيخل دعوة دائمة إىل املكلفني بوليات ن إطار ااجراءات اساصة.

يا حدوث تتورات تبعدأ علد  التفدافل فيمدا يتعلدق  ندع التعدعيب  لكنادا ولح ىل أملان -98
رأت أ  طاجيكستا  مل تنفع اتفاقية منالاة التععيب بالكامدال. ولح دىل أ  احلكومدة مل تدف 
بوعدلا بش   التصديق عل  اللوتوكول الختيارج اليداا امللحدق بالعادد الددو  اسدا  بداحلقوإل 

 إىل إلغاء عقوبة ااعدام. املدنية والسياسية  ا ادف
ورحبدددىل غاندددا بددداااود الددديت تبدددع ا الدولدددة مدددن أجدددال التصدددديق علددد  بعددد  املعالددددات  -99

الدوليددددة األساسددددية حلقددددوإل اانسددددا   لكناددددا أعربددددىل عددددن قلقاددددا إزاء ورود تقددددارير عددددن اسددددتمرار 
إلغدداء اسددت دام التعددعيب رغددم قبددول طاجيكسددتا  بتوصددية قدددمىل أثندداء السددتعراض األول بشدد   

 لع  املمارسة.
ورحبىل غواتيمال ب نشداء لي دة حكوميدة لاشدراف علد  تنفيدع التزامدات الدولدة ن  دال  -100

ددع ماددام لددع  ا ي ددة لتشددمال دسددني ورصددد تنفيددع  حقددوإل اانسددا   وأعربددىل عددن أملاددا ن أ  ُتوس 
 التوصيات املقدمة من لي ات املعالدات.
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رج لعقوبدة ااعددام وأعربدىل عدن أملادا ن أ  يكددو  وأشدادت لنددورا  بدالوقف الختيدا -101
عددن أملاددا ن أ  اا لددعا الوقددف ختددوة متاددد الغدداء عقوبددة ااعدددام متامدداا. وأعربددىل لندددورا  أيادد

 يتحول مكتب مفوض حقوإل اانسا  إىل لي ة مستقلة وفعالة. 
ورحدددب السدددودا  بتعددداو  طاجيكسدددتا  مدددع ذتلدددف آليدددات حقدددوإل اانسدددا . ولحدددع  -102

رتياح التغيريات اليت أدخلىل لتحسني األوضاع ن ن ام السد و   وااادود الراميدة إىل مكافحدة با
 الجتار بالبشر وتعزيز حقوإل املرأة. 

وأثنىل اللازيال عل  طاجيكستا  لتصديقاا عل  اللوتوكول الختيارج لتفاقيدة القاداء  -103
لكناددا .2013ع العنددف املنددز  لعددام علدد  مجيددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأة واعتمادلددا قددانو  مندد

أعربىل عن أسفاا لعدم وجود آليات متينة لتنفيعمها. وش عىل اللازيال طاجيكستا  عل  إحراز 
 مزيد من التقدم ن  ال مكافحة التععيب. 

وسددلط اابددال األسددود الاددوء علدد  إنشدداء منصددب أمددني م ددامل األطفددال وعلدد  ااادددود  -104
األطفدددال. وأشدددار إىل الشدددواغال الددديت أعربدددىل عنادددا الل ندددة املعنيدددة املبعولدددة للقاددداء علددد  سددد رة 

بالقااء عل  التمييز ضد املرأة بش   العنف املندز   واستفسدر عدن ااادود املبعولدة لتدوفري الرعايدة 
 التبية واحلماية للاحايا. 

 2013وأفدددداد وفددددد طاجيكسددددتا  بدددد   قددددانو  ااجددددراءات ااداريددددة قددددد عدددددل ن عددددام  -105
 أحكامدداا بشدد   منددع العنددف املنددز . وأقددر  القددانو  اانددائ  املسددؤولية القانونيددة فيمددا يتعلددق لتاددمينخل

بعدددددد مددددن ااددددرائم املتصددددلة بددددالعنف املنددددز . ولنددددا  شددددبكة مددددن املفتشددددني تعمددددال ن مجيددددع أحندددداء 
رد  العديدد مدن مراكدز إدارة األزمدات واملدوااا طاجيكستا  ملنع العندف املندز . ويوجدد ن البلدد أياد

عدن املالجدئ املؤقتدة. واسددُتحداث ن دام خدا  امدع البيانددات هبددف مجدع إحصداءات عددن  فادالا 
 حالت العنف املنز . 

وأنشددد ىل إدارة خاصدددة لتنسددديق تنفيدددع التوصدددديات الصدددادرة عدددن لي دددات األمدددم املتحدددددة  -106
ت حلقددددوإل اانسددددا . وبااضددددافة إىل كلددددا  عينددددىل جاددددات تنسدددديق ن مجيددددع الددددوزارات والوكددددال

 احلكومية  وكعلا ن ا ي ات احلكومية احمللية  من أجال تنفيع تلا التوصيات. 
وُيكفال احلق ن حرية الدين واملعتقدد لل ميدع  بغد  الن در عدن األصدال ااثدا أو العدرإل  -107

ملبدادا حقدوإل اانسدا  املكرسدة ن الدسدتور ون التشدريعات احملليدة األخدرى. وقددد اا أو اللغدة  وفقد
مجاعدددة. ول يعدددد  300ااماعدددات الدينيدددة املسددد لة خدددالل السدددنوات األربدددع املاضدددية فددداإل عددددد 

لالعددد اف   تلدددف املعتقدددددات واألديدددا  واح اماددددا. اا مسددددبقاا تسددد يال ااماعدددات الدينيددددة شدددرط
ملنحاا الصفة القانونية. وجيوز ح ر مجاعدة دينيدة  وجدب قدرار صدادر اا ويست دم التس يال أساس

  .تاكىل مقتايات القانو عن احملكمة إكا ان
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وأوض  الوفد أ  املن مات الدينية ل  اليت تتوىل إنفاك بع  القيود املفروضة عل  املدرأة  -108
فيما يتعلق سرية التعبري وحرية الدين  ميال الفتوى اليت د ر ارتياد املرأة للمساجد والصالة فيادا  

 ولعلا  ف   احلكومة يتععر علياا التدخال. 
الوفدددد أ  القيدددود القانونيدددة السدددارية بشددد   التعلددديم الدددديا  ددددف إىل مندددع جتنيدددد  وأوضددد  -109

املن مددات اارلابيددة الدينيددة للشددباب. وقددد أدخلددىل أحكددام قانونيددة تلددزم األشدد ا  الددعين ينددوو  
الدراسددة ن إحدددى مؤسسددات التعلدديم الددديا خددارج البلددد بتقدددم الوثددائق الالزمددة الدديت تيبددىل تقيددد 

عنيددة باملعددايري الدوليددة. وجيددب أ  يتقيددد التعلدديم الددديا باألحكددام القانونيددة احملليددة الدديت املؤسسددة امل
 د ر التحري  عل  الكرالية. 

لادددددما   2013واعتمدددددد قدددددانو  جديدددددد بشددددد   وسدددددائط ااعدددددالم اامدددددالريج ن عدددددام  -110
 . واادددع اسدددتقالل وسدددائط ااعدددالم  ومواءمدددة التشدددريعات مدددع املعدددايري الدوليدددة حلقدددوإل اانسدددا

مسؤولو الدولدة للمسدؤولية اانائيدة عدن أج انتادا  حلريدة ااعدالم. ويكفدال لكدال شد   احلدق ن 
التمددا  املعلومدددات وتلقيادددا عدددن طريددق وسدددائط ااعدددالم بشددد   أنشددتة مسدددؤو  الدولدددة ولي ا دددا. 
ومسدددؤولو الدولدددة وموهفددددو اسدمدددة املدنيدددة ملزمددددو  بدددالرد علددد  طلبددددات املدددواطنني احلصدددول علدددد  

ددب املواقددع الشددبكية الدديت دتددوج علدد  مددواد تددروج للتتددرف م علومددات ن غاددو  ثالثددة أيددام. وُد ع
واارلدداب وفقدداا لألحكددام القانونيددة السددارية. وجتيددز التعددديالت ااديدددة الدديت أدخلددىل علدد  قددانو  

ن احلددالت الدديت تنتددوج علدد  عمليددات اا مكافحددة اارلدداب تعليددق التصددالت االك ونيددة مؤقتدد
 ج تنفيعلا ن إطار مكافحة اارلاب.جير 

مادام  وأوض  الوفد أ  القانو  ااديدد املتعلدق باملرافعدة واحملدامني مل يسدند إىل وزارة العددل أج -111
 إدارية فيما يتعلق بانامام احملامني إىل النقابة أو أج سلتة ختو ا التدخال ن عمال احملامني. 

ي  ضدري  ن املن مدات العامدة  ودديدد عددد كبددري وأشدار الوفدد إىل إجدراء عمليدات تفتد -112
إ  عمليات التفتي  الاري  تلا ل ينبغد  أ  اا من حالت التارب الاري . لكنخل أضاف معلق

 ين ر إلياا عل  أهنا حماولة لتقييد حرية تكوين اامعيات.
شد ا  ملددى جددوى التصدديق علد  اتفاقيدة حقدوإل األ وقال إ  احلكومة أجرت دليالا  -113

كوج ااعاقددة  وكلددا بالتعدداو  مددع من مددات غددري حكوميددة ومن مددات دوليددة. وأعددرب الوفددد عددن 
 استعداد طاجيكستا  للتصديق عل  التفاقية. 

ون استام  كرر الوفد التزام طاجيكستا  بعمليدة السدتعراض الددورج الشدامال. وقدال إ   -114
متابعددة تلددا التوصدديات  مددن أجدددال  احلكومددة سددتدر  بعنايددة مجيددع التوصدديات وسدددوف تشددرع ن

 إعداد تقرير عن التقدم احملرز.
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -انياا ث 
نظرت طاجيكستان في التوصييات المقدمية أثنياء جلسية التحياور والمدرجية أدنيا    -115

 وهي تحظى بتأييدها: 
التصييييديق علييييى اتفا ييييية حقييييوق ا )يييي(ا   وي اإلعا يييية  تو ييييو   115-1
 ا سود   أورو واي   السنغال   سلوفينيا    واتيماال   سيراليون ؛  الجبل
النظيير فييي التصييديق علييى اتفا ييية حقييوق ا )يي(ا   وي اإلعا يية  115-2

  الفلبين ؛
 االنضمام إلى اتفا ية حقوق ا )(ا   وي اإلعا ة  سلوفاكيا ؛ 115-3
 ييية حقييوق ات(ييا  واسييتكمال ال( ييوات الالنميية لالنضييمام إلييى اتفا 115-4

 ا )(ا   وي اإلعا ة  جمهورية إيران اإلسالمية ؛
النظيير فييي التصييديق علييى اتفا ييية حقييوق ا )يي(ا   وي اإلعا يية  115-5

  إندونيسيا ؛
الشييروع فييي إتمييام عملييية التصييديق علييى اتفا ييية حقييوق ا )يي(ا   115-6

  وي اإلعا ة  مصر ؛
مام إليييى اتفا يييية حقيييوق إتميييام الدراسييية والنظييير فيييي إمكانيييية االنضييي 115-7

ا )ييييي(ا   وي اإلعا ييييية  وتيييييوفير الحمايييييية االجتماعيييييية المناسيييييبة ل )ييييي(ا  
المصيابين بععا ييات ر يييرة  وتحسييين فيير  ا )يي(ا   وي اإلعا يية فييي االرتقيياء 

 بوضعهم االجتماعي واال تصادي  ماليزيا ؛
التصييديق علييى اتفا ييية حقييوق ا )يي(ا   وي اإلعا يية فييي أسييرع  115-8

 كن   انا ؛و ت مم
التو يييييل والتصييييديق علييييى البروتوكييييول االرتييييياري الثيييياني الملحييييق  115-9
اليييدولي ال(يييا  بييالحقوق المدنيييية والسياسيييية  الهييادة إليييى إلغييياء عقوبييية  بالعهييد

 اإلعدام  تركيا ؛
التصيييييديق عليييييى البروتوكيييييول االرتيييييياري الثييييياني الملحيييييق بالعهيييييد  115-10
والسياسييية  الهييادة إلييى إلغيياء عقوبيية اإلعييدام ال(ييا  بييالحقوق المدنييية  الييدولي

  الجبل ا سود ؛

__________ 

 مل درر الستنتاجات و/أو التوصيات.  **
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البروتوكول االرتيياري الثياني الملحيق بالعهيد اليدولي  التصديق على 115-11
 ال(ا  بالحقوق المدنية والسياسية  سلوفينيا   بارا واي ؛

التصديق على البروتوكول االرتيياري الثياني الملحيق بالعهيد اليدولي  115-12
بيييييالحقوق المدنيييييية والسياسيييييية  الهيييييادة إليييييى إلغييييياء عقوبييييية اإلعيييييدام  ال(يييييا 

  أورو واي ؛
مواصلة العمل مين أجيل مواءمية التشيريعات الوطنيية ميل االلتزاميات  115-13

 الدولية   ير يزستان ؛
المضييي فييي العملييية الجارييية لتبييادل ارراء وال(بييرات مييل البليييدان  115-14

 طنية في مجال حقوق اإلنسان  كوبا ؛ا ررى بشأن تحسين التشريعات الو 
مواصيلة الجهيود المبلوليية مين أجيل تعزيييز دور الموسسيات الوطنييية  115-15

 لحقوق اإلنسان  وال سيما اللجنة الحكومية لحقوق اإلنسان  المغرب ؛
 تعزيز ارليات الوطنية لتحسين حماية حقوق ال فل  الكويت ؛ 115-16
نمييية لضيييمان امتثيييال الموسسييية الوطنيييية ات(يييا  جمييييل التيييدابير الال 115-17

 لحقوق اإلنسان التام لمبادئ باريس  البرتغال ؛
إنشييييياء موسسييييية لتعزييييييز وحمايييييية حقيييييوق اإلنسيييييان طبقييييياا لمبيييييادئ  115-18
  تشاد ؛ باريس
الحيير  علييى أن يكييون مكتييب أمييين مظييالم حقييوق اإلنسييان موسسيية  115-19

 لمبادئ باريس  أورو واي ؛اا يتها وفقمستقلة  تحصل على الموارد الالنمة للوفاء بوال
مواصييلة ات(ييا  ر ييوات لضييمان امتثييال الموسسيية الوطنييية لحقييوق  115-20

 اإلنسان لمبادئ باريس  مصر ؛
نيادة تعزيز  درة مفوضيية حقيوق اإلنسيان مين أجيل ضيمان امتثالهيا  115-21

 لمبادئ باريس  النيجر ؛
حقوق اإلنسيان موسسية الحر  على أن يكون مكتب أمين مظالم  115-22

  بولندا ؛اا تام مستقلة  تمتثل في عملها لمبادئ باريس  امتثاالا 
مواصييلة تعزيييز والييية اللجنيية المعنييية بتنفيييل االلتزامييات الدولييية فييي  115-23

 مجال حقوق اإلنسان  دولة فلس ين ؛
مواصيلة توطييد الموسسييات وارلييات الوطنيية لحقييوق اإلنسيان ميين  115-24

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البلد  نيبال ؛ أجل نيادة
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إليييى اا اسيييت(دام ةليييية وطنيييية لتلبيييية احتياجيييات أ)يييد الف يييات ضيييعف 115-25
 الضمان االجتماعي  تركمانستان ؛

تعزيييز القييدرات الوطنييية علييى تنفيييل ر ييع العمييل المتعلقيية بحقييوق  115-26
 لاللتزامات الدولية  السودان ؛اا اإلنسان وفق

زيز الحماية الفعالة لحقوق ا طفال في م(تلف المجاالت  ات تع 115-27
 الصلة  جمهورية إيران اإلسالمية ؛

مواصييلة تعزيييز التييدابير الرامييية إلييى تحسييين فيير  النسيياء والفتيييات  115-28
فييي المنيياطق الريفييية فييي الوصييول إلييى العداليية والحصييول علييى التعليييم  اإلمييارات 

 العربية المتحدة ؛
  ر ييوات عملييية لتعزيييز تنفيييل التييدابير الرامييية إلييى النهييوض ات(ييا 115-29

 بحقوق المرأة وال فل والقضاء على العنف ضد المرأة  أستراليا ؛
مواصلة استعراض السياسات من أجيل إنفيا  حقيوق الميرأة وال فيل  115-30

 على نحو فعال  باكستان ؛
للنسيييياء تكثييييف الجهييييود الرامييييية إليييى تهي يييية  ييييروة عميييل مواتييييية  115-31

 والشباب وا )(ا   وي اإلعا ة   ير يزستان ؛
ات(ييا  مزيييد ميين ال( ييوات فييي مجييال تعزيييز التعيياون مييل منظمييات  115-32

المجتمييل الميييدني الوطنيييية عليييى تنفييييل البييرامز الراميييية إليييى تعزييييز وحمايييية حقيييوق 
 اإلنسان  أرمينيا ؛

ة مواءمية تعزيز التعياون ميل ةلييات حقيوق اإلنسيان مين أجيل مواصيل 115-33
 التشريعات الوطنية مل المعايير الدولية  المغرب ؛

 تقديم التقارير المتأررة إلى لجنة حقوق ال فل  أوكرانيا ؛ 115-34
مواصييلة التعيياون البنميياء مييل ةليييات ا مييم المتحييدة لحقييوق اإلنسييان  115-35

  أ ربيجان ؛
اا لميرأة تنفييلتنفيل اتفا ية القضاء على جميل أ)يكال التميييز ضيد ا 115-36
  وال سيييييما عيييين طريييييق التصييييدي للتنميييييع المتجييييلر السييييا د بشييييأن أدوار فعيييياالا 

 ومسووليات المرأة والرجل في ا سرة وفي المجتمل  ليتوانيا ؛
ات(ا  جميل التدابير الالنمية لمكافحية التميييز والعنيف ضيد الميرأة  115-37

البروتوكييول االرتييياري  و بييول اإلجييراء المتعلييق بتقييديم ا فييراد للشييكاوى بموجييب
 التفا ية القضاء على جميل أ)كال التمييز ضد المرأة  فرنسا ؛
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مواصييلة تعزيييز السياسييات ميين أجييل تعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين  115-38
 وتمكين المرأة  جورجيا ؛

تكثييف جهودهيا مين أجيل القضياء عليى التنمييع الجنسياني السيا د  115-39
  ؛في ا سرة والمجتمل  دولة فلس ينلمرأة بشأن دور ومسووليات الرجل وا

ات(ييييا  ال( ييييوات الالنميييية الست صييييال التنميييييع والسييييلوكيات التييييي  115-40
 تن وي على التمييز ضد المرأة ومعالجة تفاوت ا جور بين الرجل والمرأة  تو و ؛

تشجيل نيادة تمثييل الميرأة فيي مجيال التعلييم المهنيي  وفيي موا يل  115-41
 الحكومة والبرلمان  المكسيك ؛ صنل القرار في

اعتميياد التشييريعات والسياسييات الرامييية إلييى تشييجيل نيييادة مشيياركة  115-42
 المرأة في الحياة السياسية والهي ات التمثيلية  كوستاريكا ؛

اعتميياد تييدابير للقضيياء علييى التمييييز علييى أسييا  نييوع الجيينس فييي  115-43
 المجتمل وا سرة وفي سوق العمل  هندورا  ؛

اعتميييياد تييييدابير ملموسيييية لمعالجيييية الالمسيييياواة الهيكلييييية والفصييييل  115-44
المهنييي والفجييوة فيييي ا جييور بيييين الجنسييين  وضيييمان تكييافو الفييير  للمييرأة فيييي 

 جميل مجاالت الحياة  سلوفينيا ؛
ات(ييييا  تييييدابير لمكافحيييية الوصييييم والتمييييييز اللييييلين يعيييياني منهميييييا  115-45

قص المناعية البشيرية وكيللك ا )ي(ا  ا )(ا  المصابون بالسل أو بفيرو  ن
 المصابون بأمراض عقلية  كولومبيا ؛

  إي اليا ؛اا إلغاء عقوبة اإلعدام تمام 115-46
   دونما تأرير  ليتوانيا ؛إلغاء عقوبة اإلعدام تماماا  115-47
  سلوفاكيا ؛اا إلغاء عقوبة اإلعدام تمام 115-48
 إلغاء عقوبة اإلعدام  كوستاريكا ؛ 115-49
 إلغاء عقوبة اإلعدام في جميل الظروة  هندورا  ؛ 115-50
  عليييى 2004العميييل  بعيييد الو يييف االرتيييياري السييياري منيييل عيييام  115-51

  جورجيا ؛اا ات(ا  مزيد من التدابير من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام تمام
بالنسييبة لجميييل الحيياالت والظييروة  اا إلغيياء عقوبيية اإلعييدام رسييمي 115-52

التصديق على البروتوكول االرتياري الثاني الملحق بالعهد الدولي ال(ا  وكللك 
 بالحقوق المدنية والسياسية  البرتغال ؛
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إلغيياء عقوبيية اإلعييدام والتصييديق علييى البروتوكييول االرتييياري الثيياني  115-53
 الملحق بالعهد الدولي ال(ا  بالحقوق المدنية والسياسية  فرنسا ؛

اإلعدام فيي القيانون والتصيديق عليى البروتوكيول االرتيياري إلغاء عقوبة  115-54
 الثاني الملحق بالعهد الدولي ال(ا  بالحقوق المدنية والسياسية  أستراليا ؛

الشييروع فييي إلغيياء عقوبيية اإلعييدام بحكييم القييانون والتصييديق علييى  115-55
نيييية البروتوكيييول االرتيييياري الثييياني الملحيييق بالعهيييد اليييدولي ال(يييا  بيييالحقوق المد

 والسياسية  الهادة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام  بلجيكا ؛
إ ييرار إلغيياء عقوبيية اإلعييدام بالتصييديق علييى البروتوكييول االرتييياري  115-56

 الثاني الملحق بالعهد الدولي ال(ا  بالحقوق المدنية والسياسية  إسبانيا ؛
اليدولي  التصديق على البروتوكول االرتيياري الثياني الملحيق بالعهيد 115-57

 ال(ا  بالحقوق المدنية والسياسية  وإلغاء عقوبة اإلعدام دون تأرير  ألمانيا ؛
 تعزيز الجهود العملية الرامية إلى القضاء على التعليب  أستراليا ؛ 115-58
ات(ييا  تييدابير تجعييل  انونهييا الجنييا ي يتما)ييى مييل حظيير التعيييليب  115-59

 ي  هندورا  ؛اللي يشكل  اعدة من  واعد القانون الدول
 تنفيل أنش ة توعية تتسم بالفعالية لمكافحة التعليب   ير يزستان ؛ 115-60
تنفيييييل توصيييييات مقييييرر ا مييييم المتحييييدة ال(ييييا  المعنييييي بمسييييألة  115-61

 التعليب وإجراء تحقيقات جادة في جميل ادعاءات التعليب  سلوفاكيا ؛
لمقدمية مين مقيرر ات(ا  ر وات فورية وملموسة لتنفيل التوصيات ا 115-62

  2014و 2012ا مييم المتحييدة ال(ييا  المعنيييي بمسييألة التعييليب فييي عيييامي 
 في  لك إنشاء ةلية و ا ية وطنية فعالة  كندا ؛ بما

تنفيييل حمييالت توعييية لمنييل العنييف المنزلييي  وال سيييما ضييد النسيياء  115-63
 والفتيات  المكسيك ؛

لكييي يييتعلم مو فييو الشييروع فييي تنظيييم حمييالت التوعييية والتييدريب  115-64
إنفييييا  القييييانون والمو فييييون ال بيييييون والحقو يييييون كيفييييية تقييييديم الرعاييييية المال ميييية 

 للناجين من العنف الجنساني  إسبانيا ؛
إنشيياء ةلييية لتنفيييل القييانون المتعلييق بييالعنف المنزلييي والبرنييامز  ي  115-65

  ليتوانيا ؛ 2023-2014الصلة للفترة 
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عيين تعزيييز  فضييالا  2013لعنييف المنزلييي لعييام تنفيييل وإنفييا   ييانون ا 115-66
حمايييية حقيييوق الميييرأة والتيييرويز لهيييا عييين طرييييق وضيييل تيييدابير تشيييريعية وسياسييياتية 

 والتصدي للموا ف والممارسات االجتماعية والثقافية  النرويز ؛
المتعلييق  2013التعجيييل فييي إنشيياء ةلييية  وييية لتنفيييل  ييانون عييام  115-67

  جمهورية كوريا ؛ 2023-2014مرتبع به للفترة بالعنف المنزلي والبرنامز ال
تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة  بما فيي  ليك  115-68

من رالل تقييم تنفيل  انون منل العنف المنزلي والبرنيامز  ي الصيلة  والنظير فيي 
 التما  التعاون الدولي بشأن هل  المسألة  البرانيل ؛

ين في مجال الرعاية الصحية على فرن وتوثيق حاالت تدريب العامل 115-69
 العنف المنزلي  ليتوانيا ؛

 ات(ا  تدابير حاسمة لوضل حد لزواج ا طفال  ملديف ؛ 115-70
 مواصلة مكافحة العنف ضد ا طفال  تركمانستان ؛ 115-71
مكافحيية أسييوأ أ)ييكال عمييل ا طفييال بجميييل أ)ييكاله ورفييل السيين  115-72

 سنة  سيراليون ؛ 18ال( رة إلى  الدنيا ل عمال
 وضل إطار  انوني لمكافحة الس(رة وحظر عمل ا طفال  السودان ؛ 115-73
للقضياء عليى أسيوأ  2020-2015تنفيل البرنامز اليوطني للفتيرة  115-74

 أ)كال عمل ا طفال  كوبا ؛
إنفيييا  حظييير جمييييل أ)يييكال العقييياب البيييدني ل طفيييال فيييي جمييييل  115-75

 في  لك في المنزل وفي بي ات الرعاية  السويد ؛ البي ات  بما
إجراء رصد منتظم للحالة المتعلقية باالتجيار با )ي(ا  والتصيدي  115-76

 لها بفعالية  بيالرو  ؛
مواصيييييييلة ر واتهيييييييا اإليجابيييييييية لكيييييييب  االتجيييييييار  يييييييير المشيييييييروع  115-77

 بالم(درات  باكستان ؛
 ولندا ؛ضمان االستقالل الكامل لجهان القضاء  ب 115-78
مواصييييلة ات(ييييا  المزيييييد ميييين ال( ييييوات ميييين أجييييل تعزيييييز النظييييام  115-79

  أ ربيجان ؛ القضا ي
مواصييييلة البييييرامز الرامييييية إلييييى إصييييالا الق يييياع القضييييا ي ومرافييييق  115-80

 السجون  السودان ؛
 ات(ا  التدابير الالنمة لضمان الحق في محاكمة عادلة  تركيا ؛ 115-81
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 ييييدرات سييييجونها بهييييدة تحسييييين  ييييروة حييييبس مواصييييلة تعزيييييز  115-82
 المحتجزين  كانارستان ؛

 مواصلة العمل من أجل رصد وتقييم الموسسات اإلصالحية  الكويت ؛ 115-83
ضييمان إجييراء تحقيقييات فورييية و)يياملة ونزيهيية فييي جميييل الوفيييات  115-84

 أثناء االحتجان  وكللك في جميل ادعاءات التعليب وسوء المعاملة  الدانمرك ؛
ت بيق التدريب اإللزاميي فيي مجيال حقيوق اإلنسيان لوكياالت إنفيا   115-85

 القانون  بما في  لك التدريب المتعلق بجرا م الكراهية  سلوفينيا ؛
مواصييييييلة حمايتهييييييا الفعاليييييية ل سييييييرة باعتبارهييييييا الوحييييييدة ال بيعييييييية  115-86

 وا ساسية للمجتمل  مصر ؛
الرامييية إلييى تعزيييز الحييوار بييين  مواصييلة تنفيييل البييرامز والسياسييات 115-87

 ا ديان وتعزيز التسام  والتفاهم  سنغافورة ؛
الشييروع فييي عملييية مشيياورات مييل المجتمييل المييدني لدراسيية كيفييية  115-88

ميين أجييل تشييجيل الحرييية النقابييية   2015إصييالا  ييانون الجمعيييات العاميية لعييام 
  إسبانيا ؛يتما)ى مل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  بما

تعزييييز ارلييييات لضيييمان تمتيييل منظميييات المجتميييل الميييدني با ميييان  115-89
واالستقاللية ليدى مشياركتها فيي منا شيات حقيوق اإلنسيان فيي البليد وتعاونهيا ميل 

 م(تلف ةليات ا مم المتحدة  المكسيك ؛
استكشاة جميل السيبل التيي تتيي  تنميية مجتميل تعيددي فيي بي ية  115-90

 ؛سلمية  تركيا 
مواصلة جهودها الراميية إليى إعميال الحيق فيي العميل للجمييل  ميل  115-91

 التركيز على الشباب بوجه را   مصر ؛
المضي في إعيداد الدفعية التاليية مين االسيتراتيجيات الوطنيية للحيد  115-92

 من الفقر وتحقيق التنمية  الصين ؛
نحييو بلييو   مواصييلة تعزيييز تييدابيرها الناجحيية ميين أجييل التقييدم أكثيير 115-93

 2020فيي الما ية بحليول عيام  20الهدة اليلي حددتيه للحيد مين الفقير بنسيبة 
  جمهورية فنزويال البوليفارية ؛

كميييية بهييييدة  115-94 المضييييي فييييي برامجهييييا وسياسيييياتها االجتماعييييية الم ح 
المضيييي فيييي تحسيييين نوعيييية حيييياة )يييعبها  وب(اصييية أ)يييد ف يييات السيييكان ضيييعفاا 

  ؛ جمهورية فنزويال البوليفارية
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 مواصلة تنفيل االستراتيجية الوطنية لتحسين رفا  السكان  بيالرو  ؛ 115-95
ضييييمان فرصييييية الحصييييول عليييييى ميييييا  الشيييييرب النقييييية للسيييييكان ككيييييل  115-96

  ملديف ؛
تحسييييين فرصيييية السييييكان فييييي الحصييييول علييييى ميييييا  الشييييرب المأمونيييية  115-97

  الجزا ر ؛
إليى اا ور ة عمل استناداعتماد سياسة )املة بشأن الصحة العقلية  115-98

 النهز القا م على حقوق اإلنسان  البرانيل ؛
 والعمييل. المضييي فييي التصييدي لالتجييار  ييير المشييروع بالم(ييدرات 115-99
 القا ميية والتنظيمييية القانونييية ارلييية لتعزيييز الجهييود تكامييل علييى السييياق  هييلا فييي

الموسسيييات اإل ليميييية نيييية لمرا بييية الم(يييدرات ميييل الوط الوكالييية تعييياون وتحسيييين
 والدولية المعنية  جمهورية إيران اإلسالمية ؛

إدميييياج منظييييور حقييييوق اإلنسييييان فييييي إطارهييييا القييييانوني والتنظيمييييي  115-100
المتعلييييق بمكافحيييية تعيييياطي المييييواد الم(ييييدرة وتييييوري الشييييفافية فييييي إنفييييا   ييييانون 
الم(يييدرات  وتنفييييل حملييية نشييي ة ضيييد تعييياطي الم(يييدرات تسيييتهدة الجمهيييور  

 امز إعادة التأهيل  ماليزيا ؛وبر 
تحسيييين جيييودة ريييدمات الرعايييية الصيييحية ا وليييية وتوافرهيييا وفييير   115-101

الحصيييول عليهيييا  مييين أجيييل الحيييد مييين ارتفييياع معيييدالت وفييييات الرضيييل والوفييييات 
 النفاسية  ملديف ؛

ت(صييييص الميييوارد الالنمييية لتعزييييز فييير  الحصيييول عليييى ريييدمات  115-102
نقييص المناعية البشييرية فيي مرافييق التشي(يص الصييحي الو ايية والعيالج ميين فييرو  

الحكوميييية وتليييك التيييي تيييديرها منظميييات  يييير حكوميييية دون ريييوة مييين التعيييرض 
 للوصم والتمييز  هولندا ؛

تعزيييز التثقيييف فييي مجييال الصييحة الجنسييية واإلنجابييية  بنيياء علييى  115-103
  سلوفينيا ؛ توصية اللجنة المعنية بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية

مواصيييلة الجهيييود المبلولييية فيييي مجيييال تعزييييز الحيييق فيييي التعلييييم   115-104
 سيما تعليم ا طفال  العراق ؛ وال

إيييالء مزيييد ميين االهتمييام إل)يياعة ثقافيية حقييوق اإلنسييان عيين طريييق  115-105
 الموسسات التعليمية واإلعالمية  العراق ؛
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مسياعدة الفتييات وا طفيال مين  التنفيل الفعال للتيدابير الراميية إليى 115-106
أبنييياء ا سييير  ات اليييدرل الضيييعيف فيييي إمكانيييية الحصيييول عليييى التعلييييم الجييييد 

  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ؛
تعزيييز الجهييود الرامييية إلييى رفييل مسييتوى المرافييق والقييدرات لتييوفير  115-107

 تعلييييم جييييد لجمييييل ا طفيييال  بميييا فيييي  ليييك التعلييييم ال(يييا   وتحسيييين فييير 
 ا طفال  اللين يعيشون في المناطق النا ية  في الحصول على التعليم  ماليزيا ؛

تعزيز ارليات الوطنية للحصول على التعليم المال م  بما في  ليك  115-108
 في المناطق الريفية  بيالرو  ؛

مواصلة تعزيز التثقيف في مجال حقوق اإلنسان ونشر المعرفة بين  115-109
 لمعايير الدولية لحقوق اإلنسان  تركمانستان ؛الجمهور بشأن ا

تنفيييل بييرامز التثقيييف فييي مجييال حقييوق اإلنسييان لصييال  الهي ييات  115-110
 الحكومية  ال سيما مو فو إنفا  القانون  كولومبيا ؛

تنفيييييل البييييرامز التعليمييييية الرامييييية إلييييى التوعييييية بعمليييييات اإلبيييييادة  115-111
 نل هل  الجريمة  أرمينيا ؛الجماعية المرتكبة في الماضي وبم

 مواصلة تعزيز مبدأ التعليم الشامل ل طفال  وي اإلعا ة  الهند ؛ 115-112
تعزيييز حقييوق ا )يي(ا   وي اإلعا يية  ب ييرق منهييا التصييديق علييى  115-113

 اتفا ية حقوق ا )(ا   وي اإلعا ة وتنفيلها  الجزا ر ؛
 وي اإلعا يية بوصييفهم ات(ييا  تييدابير تضييمن االعتييراة با )يي(ا   115-114

من الف ات الضعيفة وتضمن تمكنهم من التمتل بحقو هم اال تصادية واالجتماعية 
 والثقافية  هندورا  ؛

ات(ا  ال( وات الالنمة من أجل تنفيل ارلية القا مة إلعادة إدمياج  115-115
 فعاالا  كانارستان ؛اا العمال المهاجرين العا دين في اال تصاد الوطني  تنفيل

اسييتمرار طاجيكسييتان فييي وضييل االسييتراتيجيات اإلنما ييية المزمعيية  115-116
 من أجل تحسين مستوى المعيشة  السودان ؛

نييييادة االسيييتثمار فيييي المجيييالين ال بيييي والتعليميييي مييين أجيييل تعزييييز  115-117
 التنمية اال تصادية واالجتماعية الشاملة  الصين .

 ستان  التي ترى أنها ني فِّلت أصالا:تحظى التوصيات التالية بتأييد طاجيك -116
 النظر في االنضمام إلى اتفا ية مناهضة التعليب  هندورا  ؛ 116-1
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النظيير فييي التصييديق علييى االتفا ييية الدولييية لحماييية حقييوق جميييل  116-2
 .لمهاجرين وأفراد أسرهم  الفلبين العمال ا

لكنهييا تحيييع بهييا علميياا  ولييم تحييت التوصيييات الييواردة أدنييا  بتأييييد طاجيكسييتان  و  -117
 وهي كالتالي:
االنضييييمام إلييييى االتفا ييييية الدولييييية لحماييييية جميييييل ا )يييي(ا  ميييين  117-1

 االرتفاء القسري  سلوفاكيا ؛ 
التصييييديق علييييى االتفا ييييية الدولييييية لحماييييية جميييييل ا )يييي(ا  ميييين  117-2

 االرتفاء القسري  بارا واي   السنغال   سيراليون   فرنسا ؛
التصييديق  فييي أ ييرب و ييت ممكيين  علييى االتفا ييية الدولييية لحماييية  117-3

 جميل ا )(ا  من االرتفاء القسري   انا ؛
التصيييديق عليييى البروتوكيييول االرتيييياري التفا يييية مناهضييية التعيييليب  117-4

الإنسييييييانية أو المهينيييييية و ييييييير  ميييييين ضييييييروب المعامليييييية أو العقوبيييييية القاسييييييية أو ال
 السييينغال  واي   البرتغيييال   اليييدانمرك   سيييلوفينيا   بيييارا  إي الييييا    أورو يييواي 

   واتيماال   كوستاريكا   النرويز ؛
التصيييديق  فيييي أ يييرب و يييت ممكييين  عليييى البروتوكيييول االرتيييياري  117-5

 التفا ية مناهضة التعليب   انا ؛
التو ييييل والتصيييديق عليييى البروتوكيييول االرتيييياري التفا يييية مناهضييية  117-6

 الشمالية ؛ ةيرلندالمملكة المتحدة لبري انيا العظمى و التعليب  تركيا   ا
النظييييييير فيييييييي التصيييييييديق عليييييييى البروتوكيييييييول االرتيييييييياري التفا يييييييية  117-7

التعييليب و ييير  ميين ضييروب المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالإنسييانية  مناهضيية
المهينييية وضيييمان التنفييييل الفعيييال لةلييييات الوطنيييية فيييي مجيييال تحدييييد حييياالت  أو

 ومنعها  كانارستان ؛ التعليب
التصيييديق عليييى البروتوكيييول االرتيييياري التفا يييية مناهضييية التعيييليب  117-8

ليييللك  وضييمان إجييراء تحقيقييات فورييية و)ييياملة اا وإنشيياء ةلييية و ا ييية وطنييية وفقيي
 ونزيهة في جميل ادعاءات التعليب  الجمهورية التشيكية ؛

 عليييى والتصيييديقتنفييييل اتفا يييية مناهضييية التعيييليب بصيييورة منهجيييية؛  117-9
 ممكين  و يت أ رب في والعمل التعليب؛ مناهضة التفا ية االرتياري البروتوكول

 مانيا ؛أل  فعالة وطنية و ا ية ةلية إنشاء على
التصيييديق عليييى البروتوكيييول االرتيييياري التفا يييية مناهضييية التعيييليب  117-10

نفسه  بعمكانية الوصول إلى وإنشاء ةلية و ا ية وطنية فعالة. والسماا  في الو ت 
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جميييل أميياكن االحتجييان  ميين دون عوا ييق  لمنظمييات المجتمييل المييدني المسييتقلة 
 التي تعمل من أجل منل التعليب في طاجيكستان  السويد ؛

التصيييديق عليييى البروتوكيييول االرتيييياري التفا يييية مناهضييية التعيييليب  117-11
 وإنشاء ةلية و ا ية وطنية  وية ومستقلة  سويسرا ؛

النظييير فيييي االنضيييمام إليييى االتفييياق المتعليييق بامتييييانات وحصيييانات  117-12
 المحكمة الجنا ية الدولية  التفيا ؛

االنضيييمام إليييى االتفييياق المتعليييق بامتييييانات وحصيييانات المحكمييية  117-13
 الجنا ية الدولية  سلوفاكيا ؛

االنضيييمام إليييى الصيييكوك الدوليييية الر يسيييية لحقيييوق اإلنسيييان التيييي  117-14
سيما االتفا يية الدوليية لحمايية جمييل ا )ي(ا  مين االرتفياء  تنضم إليها  وال مل

 القسري  ا رجنتين .
سيييتدر  طاجيكسيييتان التوصييييات التاليييية  وسيييتقدم ردوداا عليهيييا فيييي و يييت مناسيييب  -118
 :2016يتجاون موعد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر  ال

التصيييديق عليييى البروتوكيييول االرتيييياري التفا يييية حقيييوق ا )ييي(ا   118-1
  وي اإلعا ة  السنغال  و سلوفينيا ؛

التصيييديق  فيييي أ يييرب و يييت ممكييين  عليييى البروتوكيييول االرتيييياري  118-2
 التفا ية حقوق ا )(ا   وي اإلعا ة   انا ؛

 التصديق على البروتوكول االرتياري التفا ية حقوق ال فل المتعليق 118-3
 بعجراء تقديم البال ات  البرتغال ؛

االنضمام إلى البروتوكول االرتياري التفا ية حقيوق ال فيل المتعليق  118-4
 بعجراء تقديم البال ات  سلوفاكيا ؛

 189النظيير فييي التصييديق علييى اتفا ييية منظميية العمييل الدولييية ر ييم  118-5
 بشأن العمل الال ق للعمال المنزليين  الفلبين ؛

تصيييييديق عليييييى البروتوكيييييول االرتيييييياري الملحيييييق بالعهيييييد اليييييدولي ال 118-6
 ال(ا  بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية  البرتغال ؛

الدوليييية  ب و يييت عليييى معاهيييدات حقيييوق اإلنسيييانفيييي أ ييير  التو يييل 118-7
الر يسية  بما فيها االتفا ية الدولية لحماية جميل ا )(ا  من االرتفاء القسري 

 حقوق ا )(ا   وي اإلعا ة  اليابان ؛واتفا ية 
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مواصلة العمل الرامي إلى التصديق على الصكوك الدولية  بما فيها  118-8
اتفا يييييية حقيييييوق ا )ييييي(ا   وي اإلعا ييييية  واالتفا يييييية الدوليييييية لحمايييييية جمييييييل 
ا )يي(ا  ميين االرتفيياء القسييري  البروتوكييول االرتييياري الثيياني الملحييق بالعهييد 

وق المدنييييية والسياسييييية والبروتوكييييول االرتييييياري التفا ييييية الييييدولي ال(ييييا  بييييالحق
 مناهضة التعليب  أوكرانيا ؛

التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التاليية: البروتوكيول  118-9
االرتييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي ال(ييا  بييالحقوق المدنييية والسياسييية  

 مناهضيييية التفا ييييية االرتييييياري وكييييولوالبروتالهييييادة إلييييى إلغيييياء عقوبيييية اإلعييييدام؛ 
لالإنسيانية أو المهينية؛ا أو القاسيية العقوبية أو المعاملة ضروب من و ير  التعليب

 ؛ بولندا  اإلعا ة  وي ا )(ا  حقوق اتفا يةو
المبييادرة إلييى مواءميية تشييريعات طاجيكسييتان مييل التزاماتهييا الدولييية  118-10

 والتعاون في أوروبا بحماية حرية الدين  النمسا ؛ومل التزامات منظمة ا من 
وضل وتنفيل ر ة عميل وطنيية لحقيوق اإلنسيان لضيمان اتبياع نهيز  118-11

مييينظم و)يييامل فيييي مجيييال تعزييييز وحمايييية حقيييوق اإلنسيييان  بمشييياركة كاملييية مييين 
 المجتمل المدني  إندونيسيا ؛

اإلنسييان النظيير فييي اعتميياد ر يية عمييل وطنييية )يياملة بشييأن حقييوق  118-12
 عن طريق إ)راك المجتمل المدني  دولة فلس ين ؛

وضل ر ة عمل وطنيية )ياملة بشيأن حقيوق اإلنسيان  بالتعياون ميل  118-13
 المجتمل المدني  سلوفينيا ؛

تعزيييز ةليييات التنسيييق الوطنييية ووضييل ر يية عمييل وطنييية )يياملة بشييأن  118-14
  2015 م المتحيدة فيي عيامحقوق اإلنسان  على نحو ما أوصى به ا مين العام ل م

  بل االستعراض الدوري الشامل المقبل المتعلق ب اجيكستان  كندا ؛
 توجيه دعوة دا مة إلى اإلجراءات ال(اصة ل مم المتحدة  ليتوانيا ؛ 118-15
توجييييييه دعيييييوة دا مييييية إليييييى جمييييييل المكلفيييييين بوالييييييات فيييييي إطيييييار  118-16

 اإلجراءات ال(اصة  جمهورية كوريا ؛
توجيييييه دعييييوة دا ميييية إلييييى اإلجييييراءات ال(اصيييية  وإع يييياء ا ولوييييية  118-17

للمقييرر ال(يييا  المعنيييي بيييالحق فيييي حريييية التجميييل السيييلمي وتكيييوين الجمعييييات  
 ؛والمقرر ال(ا  المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان  أورو واي 

توجيييييه دعييييوة دا ميييية إلييييى اإلجييييراءات ال(اصيييية لمجلييييس حقييييوق  118-18
 برتغال ؛اإلنسان  ال
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توجيه دعوة دا مة إليى جمييل المكلفيين بوالييات فيي إطيار اإلجيراءات  118-19
 ال(اصة لمجلس حقوق اإلنسان على نحو ما أ وصي به سابقاا  التفيا ؛

 النظر في توجيه دعوة دا مة إلى اإلجراءات ال(اصة  أوكرانيا   تركيا ؛ 118-20
التمييييييز يتضييييمن تعريفيييياا للتمييييييز اعتميييياد  ييييانون )ييييامل لمكافحيييية  118-21

 ؛ إي اليا  المبا)ر و ير المبا)ر
 تعزيز اإلطار القانوني لمنل التمييز والعنف ضد المرأة  إي اليا ؛ 118-22
مواءمة جميل ا حكيام المتعلقية بيالتمييز العنصيري مواءمية تامية ميل  118-23

   واتيماال ؛ االتفا ية الدولية للقضاء على جميل أ)كال التمييز العنصري
 القضاء على التمييز اللي يوثر على حرية الدين  هندورا  ؛ 118-24
التصيييدي  بشيييكل عاجيييل   عميييال التعيييليب وسيييوء المعاملييية التيييي  118-25

ي زعم ارتكابها بصورة منهجية  فيي حيق المحتجيزين  وضيمان تقيديم جمييل الجنياة 
 إلى العدالة   انا ؛

نمييية للتصيييدي بفعاليييية  عميييال التعيييليب ات(يييا  جمييييل التيييدابير الال 118-26
وسييوء المعامليية  وال سيييما فييي أميياكن االحتجييان  و لييك بعنشيياء ةلييية و ا ييية وطنييية 
 مستقلة والتصديق على البروتوكول االرتياري التفا ية مناهضة التعليب  فرنسا ؛

مواصلة جهودها في سبيل است صال العنف ضد المرأة  ب رق منها  118-27
 و ا ية  وكللك توفير ردمات إعادة التأهيل للضحايا  سنغافورة ؛ سن تشريعات

تجيييييريم العنيييييف المنزليييييي  وتيسيييييير إمكانيييييية الوصيييييول إليييييى سيييييبل  118-28
 االنتصاة القانونية لضحايا هلا العنف  بارا واي ؛

تجريم العنف القا م على نوع الجنس بجميل أ)كاله  بما في  لك  118-29
 نيا ؛أ)كال العنف النفسي  إسبا

إدراج مادة محددة بشأن العنيف المنزليي فيي إطيار التعيديل المزميل  118-30
 للقانون الجنا ي  سويسرا ؛

تجريم العنيف المنزليي  وتهي ية  يروة ال ي(شيى فيهيا الضيحايا مين  118-31
اإلبيييال  عييين حييياالت العنيييف المنزليييي  ونييييادة عيييدد المييي وي المتاحييية للضييييحايا 

  الجمهورية التشيكية ؛
إدراج العنييف المنزلييي بوصييفه جريميية محييددة فييي القييانون الجنييا ي  118-32

  السويد ؛
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وضييل اإلجييراءات وت(صيييص المييوارد الالنميية للتعييرة علييى ضييحايا  118-33
 االتجار با )(ا  وتقديم ال(دمات المناسبة لهم  بارا واي ؛

ات(ييا  مزيييد ميين التييدابير لمنييل االتجييار با )يي(ا   والتحقيييق فييي  118-34
لحيييياالت ومحاكميييية الجنيييياة  ودعييييم الضييييحايا وجبييييرهم علييييى نحييييو فعييييال هييييل  ا

  اإلمارات العربية المتحدة ؛
ات(يييا  جمييييل التيييدابير الضيييرورية لتعزييييز اسيييتقالل القضييياء واحتيييرام  118-35

الحق في محاكمية عادلية  بميا فيي  ليك فيي إطيار المحاكمية الجاريية التيي ي(ضيل 
 ستان  فرنسا ؛لها  ادة حزب النهضة اإلسالمية في طاجيك

اا ات(ا  تدابير لضمان إجراء محاكمات مسيتقلة وعادلية وعلنيية وفقي 118-36
للمعييايير الدولييية  بمييا فييي  لييك إمكانييية االسييتعانة بمحييام أثنيياء االحتجييان السييابق 

 الشمالية ؛ ةيرلنداللمحاكمة  المملكة المتحدة لبري انيا العظمى و 
الضيييييمانات القانونيييييية واإلجرا يييييية ضيييييمان حصيييييول المحتجيييييزين عليييييى  118-37

ا ساسية منل اللحظة ا ولى لحرمانهم مين الحريية  وإنشياء ةليية و ا يية وطنيية مسيتقلة 
 لمقتضيات البروتوكول االرتياري التفا ية مناهضة التعليب  النرويز ؛اا وفق

ضيييمان حريييية المحيييامي فيييي أداء واجباتيييه المهنيييية بضيييمان إمكانيييية  118-38
دون عرا يل  وحرية تمثيلهم دون التعرض للتهديد من الدولة أو من  مقابلة موكليه

 يرها من الجهات الفاعلة والحر  على التحقيق فيي هيل  التهدييدات عليى وجيه 
 السرعة  النرويز ؛

تحا)ي أي تدرل من السل ة التنفيلية فيي أداء المحيامي لواجباتيه  118-39
 المهنية ومنل هلا التدرل  النمسا ؛

مين  2015درال التعديالت الالنمية عليى  يانون مالمرافعيةم لعيام إ 118-40
أجييل إناليية أي عييا ق يحييول دون مزاوليية المهنيية باسييتقاللية  بييالتواني مييل إجييراءات 

 تعزن استقالل القضاة  بلجيكا ؛
السماا لبعثات اللجنية الدوليية للصيليب ا حمير بالوصيول الكاميل  118-41

 اء الرصد المستقل  ألمانيا ؛إلى السجون ومراكز االحتجان إلجر 
اا ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمل وحريية اليدين وفقي 118-42

 للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان  سلوفاكيا ؛
اللتزاماتهييا اا ضييمان حرييية التعبييير والتجمييل وتكييوين الجمعيييات وفقيي 118-43

أنشي تها مين ريالل الدولية  وعدم التدرل فيي عميل منظميات المجتميل الميدني و 
 المغاالة في وضل لوا   تنظيمية  ات صيا ة  امضة  سويسرا ؛
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احتيييرام حريييية التعبيييير والتجميييل وتكيييوين الجمعييييات  وال سييييما مييين  118-44
ريييالل تجنيييب مقاضييياة ا )ييي(ا  لمجيييرد انتميييا هم إليييى حركييية سياسيييية  وتنفييييل 

حق فيي حريية اليرأي التوصيات التي  دمها المقرر ال(ا  المعني بتعزيز وحماية ال
 والتعبير بعد نيارة البلد  فرنسا ؛

ضمان حرية الدين أو المعتقد والقضياء عليى جمييل أ)يكال التميييز ضيد  118-45
 ا )(ا  المنتمين إلى أ ليات دينية  وال سيما في مجال التعليم الديني  بولندا ؛

ممارسية رفل الحظر المفروض على الجماعات الدينيية لتيتمكن مين  118-46
 )عا رها الدينية بحرية  و لك في سبيل إ)اعة التسام  الديني  سيراليون ؛

ات(يا  التيدابير الالنمية إللغياء القييود المفروضية عليى حريية العبيادة   118-47
بمييا فييي  لييك إمكانييية ممارسيية الحييق فييي االسييتنكاة الضييميري ميين أداء ال(دميية 

 العسكرية اإلجبارية  ا رجنتين ؛
يل القييانون المتعلييق بحرييية الضييمير والمنظمييات الدينييية لحماييية تعييد 118-48

للمعييييايير وااللتزامييييات  الحيييق فييييي حرييييية الييييدين أو المعتقييييد حماييييية كامليييية امتثيييياالا 
الدولييية. وإناليية القيييود المفروضيية علييى التعليييم الييديني وا دبيييات الدينييية  وعلييى 

 لتسام  الديني  كندا ؛أنش ة المنظمات الدينية واللبا  الديني من أجل تعزيز ا
 إلغاء جميل القيود المتعلقة بحرية الدين والتعبير  تركيا ؛ 118-49
ضييمان ممارسيية الحييق فييي حرييية التعبييير  بمييا فييي  لييك ميين رييالل  118-50

إتاحيية إمكانييية الوصييول إلييى موا ييل اإلنترنييت و)ييبكات التواصييل االجتميياعي دون 
 فرض  يود ال مبرر لها  كولومبيا ؛

ضاعفة جهودها من أجل تهي ة بي ة تكفل حرية التعبير للصيحفيين م 118-51
واللوا   الحكوميية  2013واإلعالميين  بما في  لك عن طريق تنقي   انون عام 

بشيييأن تنظييييم وسيييا ع اإلعيييالم  و ليييك مييين أجيييل تشيييجيل الصيييحافة  2015لعيييام 
 الحرة والنش ة  جمهورية كوريا ؛

فيييراد مييين ممارسييية حقهيييم فيييي ضيييمان تمكييين الصيييحفيين وسيييا ر ا  118-52
 التعبير بحرية ومن الوصول إلى اإلنترنت دون  يود ال مبرر لها  ليتوانيا ؛

 احترام حرية وسا ع اإلعالم وضمان سالمة الصحفيين  فرنسا ؛ 118-53
إلغيياء القيييود  ييير الضييرورية المفروضيية علييى وسييا ع اإلعييالم وعلييى  118-54

على )بكة اإلنترنت  وإ هار التسام  إناء الوصول إلى المعلومات  بما في  لك 
 كافة أ)كال التعبير المشروع  بما في  لك انتقاد الحكومة وسياساتها  النمسا ؛
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إنالييية القييييود المفروضييية دون داع عليييى اسيييت(دام )يييبكة اإلنترنيييت  118-55
 وضمان تمكن الصحفيين من ممارسة حقهم في حرية التعبير بحرية  اليابان ؛

التشريعات التي تسهل حجب محتيوى اإلنترنيت واالتصياالت  إلغاء 118-56
 السلكية والالسلكية  الواليات المتحدة ا مريكية ؛

اسيييتعراض تشيييريعاتها وسياسييياتها مييين أجيييل تهي ييية بي ييية حيييرة وةمنييية  118-57
ومواتيية للصييحفيين والميدونين و يييرهم تتيي  لهييم ممارسية حقهييم فيي حرييية التعبييير 

 شيكية ؛بالكامل  الجمهورية الت
منل حجب الموا ل الشيبكية بشيكل تعسيفي وريارج إطيار القضياء   118-58

وضيييمان عيييدم االحتجييياج بشيييوا ل ا مييين القيييومي إلسيييكات المعارضييية السيييلمية 
وا صيييوات التيييي تنتقيييد الحكومييية أو لتقيييييد الحيييق فيييي حريييية اليييدين أو المعتقيييد 

  الجمهورية التشيكية ؛
المية  بما فيي  ليك وسيا ع اإلعيالم ضمان عدم تعليق المنافل اإلع 118-59

اإللكترونييية  إال بموجييب إجييراءات  ضييا ية وعلييى أسييا  مبييدأ الضييرورة والتناسييب 
 الصارم  هولندا ؛

 توانيا ؛يإلغاء تجريم التشهير  ل 118-60
مواءمة  انونها المتعلق بالجمعيات العامة مل العهد الدولي ال(ا   118-61

ا ريييل بتوصيييية اللجنييية المعنيييية بحقيييوق اإلنسيييان بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية  و 
بشيييأن اسيييت ناة المنظميييات  يييير الحكوميييية  التيييي أ لقيييت بصيييورة  يييير  انونيييية  
 لنشاطها  واالمتناع عن فرض  يود تمييزية على حرية تكوين الجمعيات  ليتوانيا ؛

تعديل  انون الجمعيات العامة لضمان االتساق مل المعايير الدولية  118-62
 ق اإلنسان  أستراليا ؛لحقو 
اسييتعراض  ييانون الجمعيييات العاميية وجميييل السياسييات  ات الصييلة  118-63

مييين أجيييل إنالييية القييييود  يييير المال مييية المفروضييية عليييى الحيييق فيييي حريييية تكيييوين 
الجمعيييييات وضييييمان تمكيييين جميييييل منظمييييات المجتمييييل المييييدني  بمييييا فييييي  لييييك 

اجه عقبات إدارية ال مبرر المنظمات التي تمول من ال(ارج  من العمل دون أن تو 
 لها أو تتعرض للمضايقة  الجمهورية التشيكية ؛

 مواءمة القانون المتعلق بالتجمل العام مل المعايير الدولية  كوستاريكا ؛ 118-64
ات(ييا  التييدابير الالنميية لضييمان تمكيين الصييحفيين والمييدافعين عيين  118-65

ميين انتقيييام السيييل ات   حقييوق اإلنسيييان مييين أداء عملهييم باسيييتقاللية ودون ريييوة
  بلجيكا ؛اا أو  انونياا مالياا سواء اكتسى هلا االنتقام طابع
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الكييييف عيييين مضييييايقة واضيييي هاد المييييدافعين عيييين حقييييوق اإلنسييييان  118-66
ومنظمات المجتمل المدني  بما في  لك عن طريق ضمان عدم است(دام اللوا   

نظمات  ير الحكومية من التنفيلية لتعديل  انون الجمعيات العامة في مضايقة الم
رالل إجراء عمليات تفتيش مبا تة  وطلبات المعلومات المرهقة  و ير  لك من 

 ا ساليب المثب ة  الواليات المتحدة ا مريكية ؛
محاكميييات عادلييية ومفتوحييية و)يييفافة للميييدافعين عييين حقيييوق تيييوفير  118-67

وا بسيييبب اإلنسيييان بمييين فييييهم المحيييامون والش(صييييات السياسيييية  اليييلين اعتقلييي
أنشيي تهم السياسييية  وميين بييينهم علييى سييبيل المثييال بورنو يمريييوروة و)ييوهارت 
 ودراتوة وإيشوق تاباروة وأوالد   ومنهم الحماية الالنمة والضمانات اإلجرا يية 

 وفقاا اللتزامات طاجيكستان الدولية  الواليات المتحدة ا مريكية ؛
ارسة حرية التجمل وتكوين ات(ا  تدابير من أجل ضمان إمكانية مم 118-68

مييل االلتزاميات الدوليية والكييف عين فيرض  يييود عليى المجتمييل اا الجمعييات تما)يي
 المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان  بولندا ؛

اإلفييراج الفييوري و ييير المشييروج عيين السييجناء الييلين ألقييي القييب   118-69
اإلسيالمية  عليهم بتهم  ات دوافل سياسيية  بمين فيي  ليك أعضياء حيزب النهضية

 ومحاميها  النرويز ؛ 24في طاجيكستان  ومجموعة 
السييييماا لجماعييييات وأحييييزاب المعارضيييية السييييلمية بالعمييييل بحرييييية  118-70

اا وبممارسيية حقو هييا فييي حرييية التجمييل وتكييوين الجمعيييات  والتعبييير  والييدين  وفقيي
 للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان  النمسا .

التوصييييات اليييواردة فيييي هيييلا التقريييير تعبييير عييين مو يييف جمييييل االسيييتنتاجات و/أو  -119
الدوليية  اليييدول  التيييي  يييدمتها و/أو الدولييية موضييوع االسيييتعراض. وال ينبغيييي أن يفهيييم أنهيييا 

 تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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