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  املنهجية  -أوالً   
أعد هذا التقرير الوطين فريق عامل يتألف من ممثلني من املكتب التنفيذي للـرئيس                -١

 والعمل واحلماية   ، والتعليم ، والثقافة ، والشؤون اخلارجية  ،ووزارات العدل والشؤون الداخلية   
 وجلنـة  ،املعنية باألمن الوطيناحلكومية   واللجنة   ، ومكتب النائب العام   ، والصحة ،االجتماعية

 ومفوض حقوق   ، ووكالة اإلحصاءات الوطنية   ، وجلنة الشؤون الدينية   ،شؤون املرأة واألسرة  
  ).أمني املظامل(اإلنسان 

ة ومت يف إطار إعداد الوثيقة إجراء سلسلة من املشاورات مع املنظمات غري احلكومي              -٢
العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنظيم حلقات دراسية مبساعدة مفوضية األمـم               

ويشكر الفريق العامل املنظمات غري احلكومية الطاجيكيـة        . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   
  .ملساعدهتا يف إعداد التقرير

  معلومات أساسية عن البلد  -ثانياً   
 حرباً أهلية   ،١٩٩١سبتمرب  / أيلول ٩ا االستقالل يف     بعيد نيله  ،شهدت طاجيكستان   -٣

          / حزيـران  ٢٧انتهت بعد توقيع االتفاق العام بشأن إحالل السالم والوفـاق الـوطين يف              
  .١٩٩٧يونيه 

 طفـل،   ٥٠ ٠٠٠م أكثر من     وتيتَّ شخص،٥٧ ٠٠٠وأودت احلرب األهلية حبياة       -٤
  . مليارات دوالر١٠ أكثر من وأصبح مليون شخص الجئني، وتكبد اقتصاد البلد

 تـشرين   ٦ من الدستور، الذي اعُتمد يف استفتاء وطين أجـري يف            ١وتنص املادة     -٥
طاجيكستان دولة ذات سيادة ودميقراطية وعلمانية ووحدوية       "، على أن    ١٩٩٤نوفمرب  /الثاين

  ".قائمة على سيادة القانون
  . والقضائية، والتنفيذية،لتشريعيةومتارس سلطة الدولة من خالل الفصل بني السلطات ا  -٦
 بادخشان املستقل   - وتتألف من إقليم غورنو      اإلثنيات،وطاجيكستان دولة متعددة      -٧

  . منطقة ريفية٣٦٩ قرية، و٥٧ مقاطعة، و٦٢ مدينة، و١٧ذاتياً، وإقليمني آخرين، و
  . كيلومتر مربع١٤٣ ١٠٠وتبلغ مساحة طاجيكستان   -٨
  . نسمة٧ ٥٦٥ ٠٠٠، كان عدد سكاهنا يبلغ ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١ويف   -٩

 ٣٥٠ من الـشرق إىل الغـرب و       ، كيلومتر ٧٠٠ويبلغ طول حدود طاجيكستان       -١٠
 ٩١٠(وحتدها مـن الغـرب والـشمال أوزبكـستان          . كيلومتراً من الشمال إىل اجلنوب    

)  كيلـومتراً  ١ ٠٣٠(من اجلنوب أفغانستان    و؛  ) كيلومتراً ٦٣٠(وقريغيزستان  ) كيلومترات
  ). كيلومترا٤٣٠ً(ومن الشرق الصني 
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 يف املائة من أراضي طاجيكستان، وتوجد فيهـا بعـض أعلـى        ٩٣وتغطي اجلبال     -١١
 ٠,١١وال تزيد حصة الفرد من األراضي يف طاجيكـستان علـى            . سالسل اجلبال يف العامل   

  . هكتار أراضٍ صاحلة للزراعة٠,٠٨هكتار، منها 
         أكثـر وهي متثـل    .  كيلومترات ١٠غ طوهلا الكلي     هنراً، يبل  ٩٤٧ويوجد يف البلد      -١٢
إال أن طاجيكستان ال تـستخدم      .  يف املائة من املوارد املائية يف منطقة آسيا الوسطى         ٦٠من  

  . يف املائة من إمجايل املوارد املائية١٠سوى زهاء 

  اإلطار القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً   
ستور والقوانني والصكوك القانونية الدولية الـيت اعترفـت هبـا           الدكل من   ينظم    -١٣

ويتمتع املواطنون األجانب   . طاجيكستان حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية وحتميها      
 ،واألشخاص العدميو اجلنسية بنفس احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا املواطنون الطـاجيكيون           

وميكـن أن تـوفر     . ت اليت يـنص عليهـا القـانون       نفس الواجبات، إال يف احلاال    وعليهم  
طاجيكستان اللجوء السياسي للمواطنني األجانب الذين يقعون ضحية انتـهاكات حلقـوق            

وتكفل الدولة احلقوق واحلريات الفرديـة      . واجلميع سواسية أمام القانون واحملاكم    . اإلنسان
املعتقدات الدينية أو املوقـف     أو اجلنس أو اللغة أو      العرق  بصرف النظر عن األصل اإلثين أو       

. يف احلقـوق  واملرأة متساويان    والرجل. السياسي أو التعليم أو املركز االجتماعي أو الثروة       
 وال يعترب أحد مـذنباً      .ُتكفل لكل إنسان احلماية القضائية    كما  ،ولكل إنسان احلق يف احلياة    

. حقوق الضحايا قانون   ال يوحيم. بارتكاب جرم إال بعد سريان حكم قضائي يف هذا الشأن         
وحيق لألفراد أن يقرروا بأنفسهم موقفهم من الدين وأن ميارسـوا أي            . وحرمة املرتل مصانة  

دين، سواء مبفردهم أو باالشتراك مع آخرين، أو االمتناع عن القيام بـذلك، وحيـق هلـم                 
  .املشاركة يف العبادة والشعائر واالحتفاالت الدينية وما إىل ذلك

ن هـذه التـشريعات     ريعات الوطنية حقوق اإلنسان األساسية، وحتسَّ     وحتمي التش   -١٤
وتعتمد قوانني جديدة استناداً إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان وإىل           وتعدَّل  باستمرار،  

وأقر مرسوم رئاسي   . توصيات خمتلف هيئات األمم املتحدة وتوصيات منظمات دولية أخرى        
جيهية لتطوير تشريعات البلد، تركز على حقوق        مبادئ تو  ٢٠١١فرباير  / شباط ١٩صدر يف   

اإلنسان واحلريات األساسية، واحترام سيادة القانون، وتنميـة املؤسـسات الدميقراطيـة،            
  .والنهوض باإلصالحات الدميقراطية

الصكوك القانونية الدولية اليت تعترف هبـا       " من الدستور على أن      ١٠وتنص املادة     -١٥
ويف حال وجود اختالف بـني      . تجزأ من النظام القانوين للبلد    طاجيكستان تشكل جزءاً ال ي    

  ".القانون احمللي والصكوك القانونية الدولية املعترف هبا، تكون األسبقية ألحكام هذه األخرية
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العهد الدويل  : وطاجيكستان طرف يف أهم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وهي          -١٦
د الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتـصادية       اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعه    

والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على            
 أو واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           ،مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة         العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص           

 ١٠باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل، وأكثر من       
  .طار رابطة الدول املستقلةاتفاقات ثنائية حلقوق اإلنسان أبرمت يف إ

 ١٩٥١وطاجيكستان هي أحد أوىل بلدان آسيا الوسطى اليت انضمت إىل اتفاقيـة               -١٧
  . املتعلق بوضع الالجئني١٩٦٧املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكول 

وتتخذ احلكومة تدابري للنظر على الفور يف الشكاوى الفردية وفقاً للعهـد الـدويل                -١٨
  .دنية والسياسيةاخلاص باحلقوق امل

وعندما يتعذر على احلكومة، ألسباب خارجة عن سيطرهتا، تقـدمي معلومـات يف               -١٩
الوقت املناسب بشأن الشكاوى الفردية، فإهنا تقوم باختاذ خطوات وبإعالم اللجان املعنية يف             

  .األمم املتحدة بالقرار النهائي
اون مع املنظمات الدولية حلقوق     وتقدم طاجيكستان تقاريرها الوطنية بانتظام، بالتع       -٢٠

التـابع         اإلنسان، وترحب على الدوام بزيارات املقررين اخلاصني جمللس حقـوق اإلنـسان             
  .ألمم املتحدةل

 ،، املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني        ٢٠٠٥قد زار البلد، يف عام      و  -٢١
ة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة        املقررة اخلاص  ٢٠٠٧السيد لياندرو ديسبوي؛ ويف عام      

 املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه،          ٢٠٠٨أمسى جهنجري؛ ويف عام     
 املقـررة   ٢٠١١ اُتفق على أن تزور البلد يف عـام          ٢٠١٠ويف عام   . السيدة ياكني إرتورك  

  .اخلاصة املعنية بالسكن الالئق، راكيل رولنك
والقوانني وحقوق اإلنسان واحلقوق املدنية واالستقالل      الدستور  ضامن   هو   والرئيس  -٢٢

 وتنـسيق   ،استمرار الدولة ودوامها  أيضاً   يضمن   ، وهو الوطين ووحدة البلد وسالمة أراضيه    
  . وااللتزام باالتفاقات الدولية اليت انضمت إليها طاجيكستان،عمل هيئات الدولة وتفاعلها

جلنتا التشريع  : أيضاً تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    يات تشمل   واللهيئات التالية   ول  -٢٣
وحقوق اإلنسان التابعتان جمللسي الربملان، ومكتب الضمانات الدستورية حلقـوق اإلنـسان    

املكتب التنفيذي للرئيس، واللجنة احلكومية لـضمان تقيـد طاجيكـستان           لسلطة  اخلاضع  
 واللجنة احلكومية املعنية حبقوق الطفل، واللجنـة        بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،    
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اإلدارات ملكافحة االجتار باألشخاص، واللجنة احلكومية املشتركة بني        اإلدارات  املشتركة بني   
  .لتنظيم اهلجرة، بني هيئات أخرى

ن أول مفـوض    ، وعيّ ٢٠٠٨واعُتمد القانون املتعلق مبفوض حقوق اإلنسان يف عام           -٢٤
  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ يف )مني املظاملأ(حلقوق اإلنسان 

  التحديات واإلجنازات  -رابعاً   

  املساواة وعدم التمييز  -ألف   
        تكفل الدولة حقوق أي شخص وحرياته بصرف النظر عن أصله اإلثـين أو عرقـه       -٢٥

        أو جنسه أو لغته أو معتقداته الدينية أو موقفه السياسي أو تعليمه أو مركـزه االجتمـاعي                
  .أو ثروته

 األغلبية العامة من الـسكان، كمـا        ، يف الوقت احلاضر   ،ومتثل فئة الطاجيك اإلثنية     -٢٦
  .من الفئات اإلثنية والشعوب األخرى املمثلةفئة  ١٢٠يوجد قرابة 

، ) يف املائـة   ٧٩,٩ (٤ ٨٩٨ ٣٨٢: الطاجيـك : والتكوين اإلثين للبلد هو التايل      -٢٧
، ) يف املائـة  ١,١ (٦٥ ٥١٥: ، والقرغيزيـون  )يف املائة  ١٥,٣ (٩٣٦ ٧٠٣: واألوزبكيون

  ). يف املائة٣,٤ (١٥٤ ٤٧٣: ، وفئات إثنية أخرى) يف املائة٠,١ (٤ ٢٤٩: والروما
 دم جواز التمييز العنصري واإلثين    واملبدآن املتعلقان باملساواة بني األقليات اإلثنية وبع        -٢٨

  .مكرسان يف القانون
ـ           ويف املقاطعات والنوا    -٢٩ ستخدم حي اليت تتركز فيها أعداد كبرية من فئة إثنية معينة، ُت

اللغة األم هلذه الفئة يف مدارس التعليم العام واملؤسسات واملراكز الثقافية وغريها من املرافـق               
 مدرسـة   ٣٣ مدارس أوزبكيـة و    ٤٠٤ مدرسة روسية و   ١٥وهناك  . اجملتمعية واالجتماعية 

كمـا  . ات اإلثنية يف مدن ومقاطعات خمتلفة يف البلـد         مدارس تركمانية لألقلي   ٣قريغيزية و 
 ٥٣٣ روسية، و  - مدرسة طاجيكية    ٩٥ تشمليوجد عدد كبري من املدارس املختلطة إثنياً،        

 - مدارس طاجيكيـة  ٣ قريغيزية، و- مدرسة طاجيكية  ٢٧ أوزبكية، و  -مدرسة طاجيكية   
  ). األوزبكية-ة  الروسي-الطاجيكية ( مدرسة تستخدم ثالث لغات ٦١تركمانية، و

وهـي  . ولدى البلد عدد كبري من وسائط اإلعالم اجلماهريية العاملة مبختلف اللغات            -٣٠
فة واحدة باللغة  جمالت باللغة الروسية، وجملتني باللغة األوزبكية، وصحي       ٦و صحيفة   ٢٠تشمل  

والوقت . ية سبع وكاالت أنباء تعمل باللغات الطاجيكية والروسية واإلنكليز        ولديه. القريغيزية
باللغات األجنبية، اليت تشمل برامج     املقدمة  املخصص يف البث الوطين للربامج التلفزيونية       الكلي  

كما .  دقيقة يف األسبوع   ٥٠ ساعة و  ٢٠باللغات األوزبكية والروسية والعربية اإلنكليزية، هو       
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 وختصص حمطـات    .تبث حمطات التلفزة يف البلديات واملقاطعات برامج بلغات األقليات اإلثنية         
  . ساعة من البث بلغات األقليات اإلثنية٨٠اإلذاعة الوطنية واإلقليمية ما جمموعه 

  . لألقليات اإلثنية وفقاً لقانون اجلمعيات الطوعيةوأنشئت ست عشرة مجعية  -٣١
  .والرجل واملرأة متساويان يف احلقوق مبوجب الدستور  -٣٢
  . خاصاً يف طاجيكستانويوىل دور املرأة يف اجملتمع اهتماماً  -٣٣
لتعزيـز دور املـرأة يف      مرسوم رئاسي    ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣واعُتمد يف     -٣٤

  .اجملتمع
 وتكـافؤ  قانون يكفل املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة          ٢٠٠٥واعُتمد يف عام      -٣٥
بـني   الفـرص    تكافؤوحيدد القانون ضمانات الدولة بشأن      . ممارسة هذه احلقوق  يف  فرص  ال

الرجل واملرأة فيما يتعلق باخلدمة العامة والشؤون االجتماعية االقتصادية وحقوق التـصويت            
  .وجيري اختاذ تدابري متابعة لتنفيذ هذا القانون. وما إىل ذلك

، برنـامج   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١واعُتمد، بقرار من احلكومة صادر يف         -٣٦
يف مناصـب   الكفؤات وانتقائهن وتوظيفهم    الغات  حكومي بشأن تعليم النساء الشابات والب     

  .٢٠١٦-٢٠٠٧قيادية للفترة 
             مبـادئ توجيهيـة لـسياسة الدولـة       "وأحد أهداف الربنامج احلكومي املعنـون         -٣٧

                 لضمان املساواة يف احلقوق وتكـافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة يف طاجيكـستان                
وسيتم .ادة عدد النساء يف املناصب اإلشرافية يف هيئات الدولة        هو زي " ٢٠١٠-٢٠٠١للفترة  

 يف املائـة مـن      ٣٠بلوغ اهلدف العام هلذا الربنامج عندما تشغل النساء نسبة ال تقل عـن              
  . السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةيف دوائراملناصب 

 ٥ عن انتخـاب     ٢٠١٠فرباير  /وأسفرت االنتخابات الربملانية اليت جرت يف شباط        -٣٨
 )Majlis - i Namoyandagon( امرأة جمللس النواب ١٢، و(majlis-i Milli)نساء جمللس األعيان 

  .يف الربملان
 ٤٠٤    بمقارنة  ( امرأة   ٤٥٩ألقاليم والبلديات واملقاطعات    لوانُتخبت يف اهليئات التمثيلية       -٣٩

  ).٢٠٠٥نساء يف عام 
  .أة يف احلكومة احملليةوحدثت زيادة كبرية يف مشاركة املر  -٤٠
 قاضـيات   ٦ قاضية، منهن    ٥٥ قضاة، هناك    ٣٠٣ومن بني القضاة البالغ عددهم        -٤١

  .يترأسن اجللسات
،  امـرأة  ٤ ٧٩٣لية،  احملركزية و هبيئاته امل  ، كامل اجلهاز التنفيذي   يضموباإلمجال،    -٤٢

 امـرأة   ٦٧و نساء رئيسات ملقاطعات     ٤وهناك  .  امرأة يشغلن مناصب إشرافية    ٩٢٠منهن  
  .ونائب رئيس جملس الوزراء امرأة. نائبات لرؤساء املقاطعات
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 استراتيجية وطنية   ،٢٠١٠مايو  / أيار ٢٩يف  اختذته احلكومة   قانون  قرت، مبوجب   وأُ  -٤٣
  .٢٠٢٠-٢٠١١لتعزيز دور املرأة يف طاجيكستان للفترة 

ونية والتدريب املهين    لتمكني املرأة، الذي يوفر املساعدة القان      دوشاميبوافتتح مركز     -٤٤
  .ويساعد على إجياد الوظائف، وهو ميول من ميزانية الدولة

      قانون يعدل قانون األسرة ويرفع سـن الـزواج         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢١وصدر يف     -٤٥
القصد من ذلك متكني الفتيات من تلقي التعليم وإعداد أنفسهن          كان  و.  سنة ١٨ إىل   ١٧من  

  . حقوق الطفلةأحكام اتفاقيثال خمتلف امت وكذلك ،للحياة املستقلة
 لسياسة الدولة اليت تضمن املساواة يف احلقوق وتكـافؤ           التوجيهيةُ  املبادئُ وحددت  -٤٦

 للعمل الذي اضطلعت به الدولة  أولوياٍت٢٠١٠-٢٠٠١الفرص بني الرجل واملرأة يف الفترة   
  :للقضاء على العنف ضد املرأة والطفل، مبا يف ذلك

  من ِقبل أجهزة إنفاذ القانون؛الوقائي وتسجيل احلاالت وإدارهتاحتسني العمل  •

 ؛ وتعبئة الرأي العام ملكافحة هذا العنفحشد اجلمهور عامةً •

 .معاجلة عواقب العنف •

  .ىل الربملان الوطين لينظر فيهإ مشروع قانون بشأن منع العنف املرتيل وأحيل  -٤٧
سرة بتنفيذ مشروع خدمات دعم للشابات      وتقوم اللجنة احلكومية لشؤون املرأة واأل       -٤٨

يوجد عدد من مراكز إعادة التأهيل اليت يديرها كل مـن الدولـة             و. اللوايت تعرضن للعنف  
  .واجلمعيات الطوعية

                / آذار ١٧ مبوجب أمـر صـادر عـن وزارة الـشؤون الداخليـة يف               ،وأنشئت  -٤٩
  .صصني يف مكافحة العنف املرتيل مناصب ملوظفني للشؤون الداخلية متخ،٢٠١٠مارس 
كما أن ارتكاب جرمية    . ويعترب إيذاء الطفل، مبا يف ذلك اإليذاء البدين، جرماً جنائياً           -٥٠

ع أو قّصر أو أي أشخاص آخرين غري قادرين علـى  ضد امرأة يعرف بأهنا حامل أو ضد رضّ 
  .نائي، ظرفاً مشدداًالدفاع عن أنفسهم أو ضد شخص يعيله اجلاين يعترب، مبوجب القانون اجل

وجيري حالياً النظر يف فكرة إنشاء هيئة خاصة ختول النظـر يف القـضايا املتعلقـة                  -٥١
  .بالطفل
ومبوجب قانون التسجيل يف    . وجيري اختاذ تدابري لتوفري سجالت ميالد أكمل وأدق         -٥٢

  بعـد والدة دائرة األحوال املدنية، جيب تقدمي شهادة ميالد خالل فترة أقصاها ثالثة أشـهر         
واآلباء الذين ال يقدمون شهادة ميالد يف الوقت املناسب إىل هيئة الـسجل املـدين               . الطفل

  .، حسبما نص عليه القانون القانونيةللمالحقةيتعرضون 
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وقد أمر الرئيس مبراجعة التشريع من أجل تبسيط إجراءات تبين اليتـامى وتـوفري                -٥٣
  .صاية وتأمني دور رعاية من النوع الشبيه باألسرةالرعاية من خالل املساعدة يف جمال الو

 خطة عمل وطنيـة     ٢٠١٠واعتمدت اللجنة احلكومية املعنية حبقوق الطفل يف عام           -٥٤
وهي تتضمن، بوجه خاص، تدابري ملنـع       . ٢٠١٥-٢٠١٠إلصالح قضاء األحداث للفترة     

 أجهزة إنفـاذ    جنوح األحداث، وتطبيق برنامج عدالة بديلة، ورفع مستوى كفاءات موظفي         
القانون املتخصصني يف جنوح األحداث، وحتسني التشريعات واألنظمة وضـمان امتثاهلـا            

  .ألطفال املخالفني للقانوناخلاصة بااملعايري الدولية وإصالح مؤسسات احلضانة 
وبغية تنفيذ قانون . وتشعر الدولة بالقلق بوجه خاص إزاء مشكلة االجتار باألشخاص  -٥٥

، بقرار من احلكومـة، جلنـة       ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٤خاص، أنشئت يف    االجتار باألش 
، وقّعت احلكومة مذكرة ٢٠٠٨ويف عام . مشتركة بني الوزارات ملكافحة االجتار باألشخاص

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨تعاون مع املنظمة الدولية للهجرة بشأن منع االجتار باألشـخاص للفتـرة             
  .وُنفذت هذه املذكرة فيما بعد بنجاح

 برنـامج شـامل     ،٢٠١١مارس  / آذار ٣ مبوجب قرار اختذته احلكومة يف       ،واعُتمد  -٥٦
 حتسنيوالغرض منه هو    . ٢٠١٣-٢٠١١ملكافحة االجتار باألشخاص يف طاجيكستان للفترة       

أمور منها ضـمان التقيـد   طريق ن ع التحسني األمثل الدولة إزاء االجتار باألشخاص   سياسة  
  . واحلد من خماطر هذا االجتار على السكانبااللتزامات الدولية ذات الصلة

واألهداف الرئيسية للربنامج هي حتسني اإلطار القانوين والتنظيمي، ومنع األنـشطة             -٥٧
املرتبطة باالجتار باألشخاص وكشفها وقمعها والتخفيف من أثرها، واإلشراف على إعـادة            

جملتمع من االجتـار باألشـخاص،      التأهيل الشاملة لضحايا االجتار، ومحاية األفراد والدولة وا       
وتطبيق أفضل املمارسات يف حتديث وسائل وسبل مكافحة االجتار باألشـخاص وجهـود             

  .العاملني يف مكافحة هذا االجتار، وأخرياً، تعزيز التعاون االجتماعي والدويل يف هذا اجملال
ون اجلنائي  وجيري إعداد مشروع قانون يهدف إىل تعديل املادة ذات الصلة من القان             -٥٨

  .املتعلقة باالجتار باألشخاص
فريه عن طريـق املـدارس      ويؤدي التعليم العام دوراً هاماً يف نظام التعليم؛ ويتم تو           -٥٩

 واملدارس الثانوية   ، ومدارس التعليم العام األساسي، ومدارس التعليم العام املتوسطة        االبتدائية
 وقد بدأ متويل مدارس التعليم العام يف البلـد          . أو العلوم البحتة   ةاملتخصصة يف العلوم اإلنساني   
، وحتولت مجيع مؤسسات التعليم العام يف       ٢٠٠٥يف عام   ) للفرد(عن طريق التمويل املعياري     

واهلدف الرئيسي من هذا التمويل هـو ضـمان         .  إىل هذا الشكل من التمويل     ٢٠١٠عام  
تحقق ذلك مبـنح    يو. ة األهداف استخدام األموال يف امليزانية استخداماً رشيداً وجعلها حمدد       

  .املدارس استقالالً كبرياً يف إدارة مواردها املالية والبشرية
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وتتمثل املنطلقـات يف    . وحيتل حتسني نوعية التعليم مكاناً بارزاً يف سلم األولويات          -٦٠
املبادئ التوجيهية للتعليم الوطين واملبادئ التوجيهية للتحول إىل نظام جديد للتعلـيم العـام              

 مشـول   يهدف إىل حتقيق تكافؤ الفرص يف احلصول على التعليم األساسي وزيـادة نطـاق               
  وعلى غرار ذلك، توجد أيضاً خطط لالنتقال إىل نظـام للتعلـيم العـام             . املدارس الثانوية 

  . سنة١٢يستغرق 
وبغية إشراك اجملتمع املدين يف اخلدمات االجتماعية واحلماية االجتماعيـة، ُنفـذت              -٦١
. عة كبرية من التدابري الرامية إىل األخذ بأساليب جديدة لتوفري خدمات من هذا القبيل             جممو

 مراكز رعايـة    مثانية،  ، مبساعدة من االحتاد األورويب    ٢٠١٠-٢٠٠٧وأُنشئت خالل الفترة    
أربعة مراكز لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وأربعـة مراكـز          : اآلن وهي تعمل  هنارية  

  .وي اإلعاقةللمسنني واألشخاص ذ
وأُنشئت عيادات طبية ونفسية خاصة وخدمات تربوية لـدى اإلدارات الـصحية              -٦٢

  .احلكومية احمللية لتوفري املساعدة االجتماعية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
وتفرد احلكومة سنوياً أمواالً إضافية لتوفري خدمات التـدريس لألشـخاص ذوي              -٦٣

 ٢١، خـصص    ٢٠١٠ويف عـام    . ت التعليم العايل يف البلد    االحتياجات اخلاصة يف مؤسسا   
  .مكاناً لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

 ٣يف  ) احلماية االجتماعية (واعُتمدت الصيغة األخرية لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة          -٦٤
 واهلدف من   .٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ ودخل القانون حيز النفاذ يف       ٢٠١٠مايو  /أيار

ون هو حتديد الشروط القانونية واالقتصادية واإلدارية لتـوفري احلمايـة االجتماعيـة             هذا القان 
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة وتكافؤ الفرص يف مزاولة األنشطة اليومية واالندماج يف اجملتمع

 برناجماً حكومياً للنهوض بالشباب يف طاجيكستان       ٢٠٠٦وأقرت احلكومة يف عام       -٦٥
  .جنز هذا الربنامج بنجاح، وقد أ٢٠١٠ُ-٢٠٠٦للفترة 
. ٢٠١٢-٢٠١٠ برنامج شباب طاجيكستان للفترة ٢٠٠٩وأقرت احلكومة يف عام    -٦٦

وهو يهدف إىل تعزيز فعالية سياسات الدولة اخلاصة بالشباب وهتيئة الظروف االجتماعيـة             
  .االقتصادية والقانونية والتنظيمية للنهوض بالشباب يف اجملتمع

 ٢٧ و ١٨العسكرية املواطنون الذكور الذين يتراوح عمرهم بني        ويدعى إىل اخلدمة      -٦٧
والذين ال حيق هلم التأجيل أو اإلعفاء مـن         يف اجليش   سنة واملسجلون أو املطلوب تسجيلهم      

 امسه للمرة األوىل يف سجل السلطات العـسكرية أن          يقيدوعلى املواطن الذي    . تلك اخلدمة 
  . اخلدمة العسكريةخيضع للفحص الطيب املطلوب لدى اخنراطه يف

 دعوى جنائية بـشأن     ١٦، أقامت هيئات النيابة العامة      ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف الفترة     -٦٨
 موظفاً يف مراكـز التجنيـد       ٢٢أجراها  ) عمليات َسوق (عمليات جتنيد إلزامي غري قانونية      

  .العسكرية
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  . أشخاص متهمون١٠ قضايا جنائية، أُدين ٨وبعد إجراء حتقيقات يف   -٦٩
 شخصاً متهماً، أوقفت الدعاوى ألسباب ال تتعلق        ١٤ قضايا جنائية تتناول     ٨ويف    -٧٠

بسبب صدور عفو أو بسبب توبة الشخص أو تغري         (بالتربئة، وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية      
  ).يف وضعه، وما إىل ذلك

وأُقـر،  . اإليدز يف طاجيكستان  /واعتمد قانون ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري        -٧١
، برنامج لتنفيذ هذا القانون     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠جب قرار اختذته احلكومة يف      مبو

اهلـدف  . ٢٠١٥-٢٠١١اإليدز، يغطي الفترة    /ومكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشري     
اإليدز من خالل اختاذ تـدابري وقائيـة        /منه هو احلد من انتشار فريوس نقص املناعة البشري        

  .فيهم النساء يف سن اإلجنابتستهدف السكان، مبن 
وقد حالت القواعد االجتماعية والصور النمطية دون تعلم النساء، وال سيما الفتيات              -٧٢

  .اليافعات، ما ينبغي تعلمه خبصوص الصحة اإلجنابية
وبالنظر إىل قوة التيار الديين يف طاجيكستان، من األمهية مبكان حشد دعم الزعماء               -٧٣

  .اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشريإىل لوطنية اهلادفة الدينيني للتدابري ا
اإليدز /والقضايا املتعلقة بالصحة اإلجنابية وبالوقاية من فريوس نقص املناعة البشري           -٧٤

وجيري تثقيف الزعماء الدينيني يف     . مدرجة حالياً يف منهاج املعهد اإلسالمي يف طاجيكستان       
وتعبئتهم لنشر املعلومات لدى عامة اجلمهور بشأن الـسلوك         هذا الشأن على املستوى احمللي      

  .املأمون
 أمراً باعتماد بروتوكـول منـوذجي       ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٤وأصدر وزير الصحة يف       -٧٥

ويشمل الربوتوكول  . يتناول االنتقال الرأسي لفريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل          
إليدز من األم إىل الطفل يف مرافق طبيـة عالجيـة           ا/منع انتقال فريوس نقص املناعة البشري     

        وجيري اآلن التعريف هبذا الربوتوكول يف أوساط أطباء التوليد واألمراض النـسائية           . ووقائية
  . مدينة ومقاطعة يف أحناء البلد١٨يف 
اإليدز على االختبار الطـوعي     /وينص قانون مكافحة فريوس نقص املناعة البشري        -٧٦

          اخلاص بفريوس نقص املناعة البشري، على حنو ما جاء يف قرار اختذتـه احلكومـة   واإللزامي
 بشأن إجراءات إصدار الشهادات الطبية اخلاصة بفريوس نقـص          ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١يف  

  .املناعة البشري
ختبار خاص بفريوس نقص املناعة البشري      الووفقاً هلذه اإلجراءات، خيضع املرضى        -٧٧

أما األفراد الذين سيجرون عمليات     .  هناك أدلة سريرية على العدوى هبذا الفريوس       إذا كانت 
       جراحية، فإهنم ال خيضعون لالختبارات اخلاصة بفريوس نقص املناعة البـشري إذا كانـت             

وعالوة على ذلك، فإن نتائج     . ال توجد دالئل على االعتالل املنصوص عليه يف مرفق القانون         
بفريوس نقص املناعة البشري الذي جيريه املريض ال تسلم إال للمريض نفسه            االختبار اخلاص   
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وبغية مراقبة التقيد بالصكوك التنظيمية والقانونيـة       . أو ألحد ذويه، وليس للموظفني الطبيني     
اليت اعتمدت وتقدمي املساعدة التنظيمية واملنهجية وضمان عدم جلوء املوظفني الطبـيني إىل             

جيري أخصائيو مراكز الوقاية والعالج اخلاصة باإليدز عمليـات تفتـيش           الوصم أو التمييز،    
  .للمرافق الطبية العالجية والوقائية يف البلد

وبينت دراسات أجريت للموظفني الطبيني، بوضوح، أن ممارسة الوصم والتمييـز             -٧٨
. ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري تقل كل سنة لدى الوسـط الطـيب              

غية حتقيق النتائج املنشودة، تضطلع احلكومة ووزارة الصحة ومراكز الوقاية والعالج اخلاصة وب
باإليدز واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين مببادرات خمتلفة ترمي إىل توعية املوظفني            

  .الطبيني يف هذا الشأن
ر إجراءات ختصيص   ، إقرا ٢٠١٠مايو  /أيار ٣ومت، مبوجب قرار اختذته احلكومة يف         -٧٩

وسداد املستحقات احلكومية الشهرية لألطفال حىت سن السادسة عشرة املصابني بفـريوس            
  .نقص املناعة البشري أو الذين يعانون من اإليدز

ومت خالل السنتني املاضيتني األخذ بأنواع جديدة من عمليات التشخيص والعـالج              -٨٠
وبوجه خاص، استفاد من هـذه      . ةيالرعاية الصح القائمة على التكنولوجيا املتطورة يف نظام       

التقنيات املرضى املصابون بعيوب خلقية يف القلب الذين جيرون عمليات جراحية واألشخاص            
. الستعاضة عن الكلى ومفاصل األطراف والركبة بأخرى اصـطناعية        لالذين جيرون عمليات    

اض القلب واألوعية الدمويـة،     وتستخدم اآلن اخلاليا اجلذعية يف حالة املرضى املصابني بأمر        
كني، فضالً  ومت األخذ بأساليب جديدة يف إجراء العمليات اخلاصة بالعني وجراحة الوجه والف           

  .عن معاجلة سرطان املري
وأصبحت األكياس الكبدية والبنكرياسية تعاجل اآلن يف طاجيكـستان باسـتخدام             -٨١

لسابق، إجـراء عمليـة جراحيـة       وكان يتعني، يف ا   . األمواج فوق الصوتية، بدون جراحة    
  .للمرضى املصابني هبذه األكياس أو إرساهلم إىل اخلارج

وشهدت السنوات اخلمس املاضية زيادة كبرية يف تـوافر وانتـشار االستـشارات               -٨٢
 مركـزاً   ٢٤٠ويوجد حالياً أكثر مـن      . واالختبارات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري     

 ٣٥٠ الفريوس يف مجيع أحناء البلد، ومت تـدريب أكثـر مـن              إلجراء االختبار اخلاص هبذا   
وإن ازدياد عدد األشـخاص الـذين   . أخصائياً لتوفري االستشارات الطوعية وإجراء االختبار     

جيرون اختباراً خبصوص فريوس نقص املناعة البشري جيعل من املمكن اكتـشاف حـاالت              
  .العدوى اجلديدة هبذا الفريوس بشكل أسرع

 املنظمـات الدوليـة     فضالً عن الربامج واألنشطة الوقائية من جانب الدولة،       وتنفذ    -٨٣
 مركزاً للمساعدة يف حقن متعاطي املخدرات، ٥٠ولدى البلد زهاء . ومنظمات اجملتمع املدين 

 عيادة سرية للعمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم،       ٤٥ عيادة سرية للعامالت يف البغاء و      ٢٠و



A/HRC/WG.6/12/TJK/1 

GE.11-14953 12 

. ال ومراكز الرعاية االجتماعية للسجناء الـسابقني وغريهـم        فضالً عن عيادات سرية للرج    
وُيبذل قُصارى اجلهد للحد من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري عن طريق احلقن              

  .أو االتصال اجلنسي فيما بني مجاعات السكان املعنية
ـ    /وأصبحت تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري         -٨٤ ر اإليدز، بوضـوح، أكث

  .يسراً وأكثر انتشاراً كل سنة

  األمن الشخصييف احلرية ووحق الفرد يف احلياة   -باء   
 ٢٠٠٤مـايو   /أيار ١٧الصادر يف   ) التعديالت واإلضافات (خفض القانون اجلنائي      -٨٥

  . جرائممخسعدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام إىل 
 الذي ينص على ،يق عقوبة اإلعدام قانون تعل٢٠٠٤يوليه /متوز ١٥ووقع الرئيس يف   -٨٦

  .وقف اختياري إلصدار أحكام اإلعدام
ال يـصدر   : " وهذا نصها  ،١-٥٨١، ُعدِّل القانون اجلنائي باملادة      ٢٠٠٥ويف عام     -٨٧

كبديل لعقوبة اإلعدام فيما يتعلق بارتكاب اجلرائم اجلسيمة بوجـه          إال  حكم بالسجن املؤبد    
كم اإلعدام إىل حكم بالـسجن املؤبـد أو حكـم           وميكن، كتدبري رأفة ختفيض ح    ". خاص

  . سنة٢٥باحلرمان من احلرية ملدة 
 فريق عامل للنظـر يف     ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٩ مبوجب أمر رئاسي صدر يف       ئ،وأُنش  -٨٨

ويضم الفريق العامـل وزراء ونـواب       . اجلوانب االجتماعية والقانونية إللغاء عقوبة اإلعدام     
احملكمة العليـا، ومكتـب     مسؤولني من   دارات، فضالً عن    وزراء من خمتلف الوزارات واإل    

وقد قـام   . وممثلني عن الوسط العلمي   ) أمني املظامل (النائب العام، ومفوض حقوق اإلنسان      
اآلن بوضع خطة عمل تشمل دراسة املمارسات الدولية والتشريعات الوطنية للبلـدان الـيت              

وبعد الوقف االختياري لعقوبة اإلعـدام،      ألغت عقوبة اإلعدام، وحتليل اجتاهات اجلرمية قبل        
وإجراء الدراسات السوسيولوجية ملختلف طبقات اجملتمع والنظر يف إمكانية التصديق علـى            

  .الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ستان اضطرت،  وال بد ألي نقاش يتعلق بعقوبة اإلعدام أن يتناول حقيقة أن طاجيك             -٨٩

منذ اإلعالن عن الوقف االختياري هلذه العقوبة، إىل االحتفاظ بسجناء صدرت حبقهم أحكام 
وإن عدد هذه األحكام آخذ يف االزدياد، األمر الذي يقتـضي مؤسـسات             . بالسجن املؤبد 

  .متخصصة يف هذا الشأن
 مـسؤولية   يـستتبع التعذيب  وعلى الرغم من أن القانون ينص على أن اللجوء إىل             -٩٠

مبوجب أمـر   وأُنشئ،  . جنائية، فإنه ال توجد يف الوقت احلاضر مادة بعينها تتناول التعذيب          
وسينظر الفريق العامل يف    .  فريق عامل لتحسني القانون اجلنائي     ،٢٠٠٩رئاسي صدر يف عام     



A/HRC/WG.6/12/TJK/1 

13 GE.11-14953 

إمكانية صياغة مادة حمددة بشأن التعذيب تتمشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن               
  . أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةضروب

مـع املنظمـات غـري     بالتعاون  ، يقوم املكتب التنفيذي للرئيس،      ٢٠١٠ومنذ عام     -٩١
عقـد حلقـات    باحلكومية ومع ممثلي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأمني املظامل،           

حل موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون      دراسية منتظمة يف األقاليم واملدن واملقاطعات لصا      
  .بشأن اآلليات الدولية والوطنية ملنع التعذيب

ومبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد، تعترب األدلة اليت يتم ا حلصول عليها خالل               -٩٢
عن طريق استخدام القوة أو اإلكـراه أو        السابقة للمحاكمة   االستجوابات األولية والتحقيقات    

ب أو املعاملة الالإنسانية أو غري ذلك من األساليب غري القانونية الغية وال ميكن أن تصلح           التعذي
ويكفل القانون اجلديد أيضاً الدفاع عن املصاحل القانونية لألشـخاص          . كأساس لتوجيه التهمة  

  .املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية وغريهم

  إقامة العدل  -جيم   
  . تور، ويؤدي القضاة وظائفه نيابة عن الدولةالقضاء مستقل مبوجب الدس  -٩٣
 ٢٣ من القانون الدستوري املتعلق باحملاكم يف طاجيكستان الصادر يف           ٥وتنص املادة     -٩٤
 يتمتع القضاة باالستقالل يف أداء واجبـاهتم، وال خيـضعون إال          " على أن    ،٢٠٠١يوليه  /متوز

  ".للدستور والقانون
  :يق عن طروُيكفل استقالل القضاة  -٩٥

  وعزهلم؛اإلجراءات املنشأة قانونياً املتعلقة باختيارهم وتعيينهم وإقالتهم من منصبهم •

 ؛احلصانة القضائية •

 ؛بإقامة العدلاملتعلق  قانونياً اإلجراء املنشأ •

 ؛سرية مداوالت القضاة عند اختاذهم القرارات القضائية •

 ائية؛ القضكان يف إقامة العدل، حتت طائلة املالحقةأي حظر تدخل  •

 ؛املسؤولية اجلنائية عن انتهاك حرمة احملكمة •

من وظيفتـهم أو    واإلقالة  حق القضاة يف التقاعد والنقل أو االنتقال إىل عمل آخر،            •
 ؛اإلعفاء من منصبهم كقضاة بناًء على طلبهم

 السلك القضائي؛ •

 ؛الشروط التنظيمية والتقنية اليت تعمل هبا احملاكم •

  .واجتماعية تتناسب مع مركزهم كقضاةتوفري الدولة ضمانات مادية  •
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والضمانات املتعلقة باستقالل القضاة اليت يوفرها القانون الدستوري، مبا يف ذلـك              -٩٦
. التدابري املتعلقة حبمايتهم القانونية وبرفاههم املادي واالجتماعي، تطبق على مجيع قضاة البلد           

  .وال جيوز إلغاؤها أو تقليصها بتشريعات أخرى
 رنامج لإلصالح القـضائي والقـانوين     ب،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٧بني عامي    ،ذ بنجاح ُنفو  -٩٧

وقد أدى دوراً رئيسياً يف     . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٣اعتمد مبوجب مرسوم رئاسي صدر يف       
الغرف اإلدارية والغرف اخلاصة من قبيل حتسني التشريع، وذلك، مثالً، بإنشاء هياكل جديدة   

نصب القاضي املتدرب، وتنفيذ تدابري قطاعية أخرى مع        باألسرة ضمن احملاكم، واستحداث م    
  .حتسني وتعزيز سلطة القضاء يف الوقت ذاته

 اعُتمـد مبرسـوم     ٢٠١٣-٢٠١١ويستمر اإلصالح مبوجب برنامج جديد للفترة         -٩٨
ويهدف حتديداً إىل زيادة تقويـة الـسلطة        . ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٣رئاسي صادر يف    

حملاكم يف الدفاع على حنو شامل عن حقـوق اإلنـسان واحلقـوق             القضائية وتعزيز دور ا   
واحلريات املدنية واملصاحل القانونية للدولة والشركات ومؤسسات األعمال وغريهـا مـن             

عمله، وتوفري ظروف مادية وقانونية أفضل لعمل احملاكم        واملنظمات، وحتسني النظام القضائي     
ى سبيل املثال، خطط للحد من نظر احملكمـة         وتوجد، عل .  وزيادة حتسني التشريع   ،والقضاة

صالحيات حماكم  وتوسيع  العليا واحملكمة االقتصادية العليا يف القضايا كمحكمتني ابتدائيتني،         
ويـدعو  . النقض وجتريد هيئات النيابة العامة من احلق يف تعليق تنفيذ القـرارات القـضائية             

ويوفَّر التدريب باستمرار للقضاة    . الربنامج إىل حتسني القوانني اليت تنظم أنشطة جملس القضاء        
النائب يتمتع  ومبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد،    . يف مركز الدراسات التابع للمجلس    

فيما يتعلـق   رقابية  ال يتمتع مطلقاً بسلطات      احلقوق اليت يتمتع هبا احملامون، لكنه        العام بنفس 
بنقض القرارات القـضائية أو  وختضع طعون النيابة العامة املتعلقة . بقانونية القرارات القضائية  

جلهات املشاركة يف   لنفس اإلجراءات اليت ختضع هلا شكاوى احملامني وغريهم من ا         مراجعتها  
ويوفر قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد آلية واضحة لنظـر احملـاكم يف قانونيـة              . الدعاوى

. االحتجاز وتربيره، كما يوفر آليات نقض وإشراف للنظر يف الشكاوى والطعـون املقابلـة     
  .وهناك خطط لوضع قانون بشأن توفري املعونة القانونية

اينات اخلرباء القضائيني واجلنائيني التابع لوزارة العدل إدارة        ولدى املركز الوطين ملع     -٩٩
 على طلب احملقق أو النائـب        اإلدارة، بناءً  موتقو. للتخمني التقين والتقييم االقتصادي للبناء    

العام أو على تعليمات من أحد القضاة أو بناًء على طلب أحد األشـخاص االعتبـاريني أو                 
  .اإلقامة اخلاصة أماكنالطبيعيني، بتقدير قيمة 

  . السمعي ُتجري حبوثاً لغوية قضائية-ولدى املركز أيضاً إدارة للتحقيق الصويت   -١٠٠
وجيري اآلن تنفيذ برنامج حكومي جلعل سياسة البلد فيما يتعلق بالقانون اجلنـائي               -١٠١

ارة ومت، مبوجب قرار اختذه رئيس الدولة، نقل نظام اإلصالح العقايب مـن وز            . أكثر إنسانية 
  .٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بأثر نافذ ابتداًء من ،الشؤون الداخلية إىل وزارة العدل
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كـانون   ٥وُنفذ تنفيذاً كامالً برنامج طويل األجل اعتمدته احلكومة بقرار صدر يف        -١٠٢
. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ بشأن وضع نظام لتنفيذ األحكام اجلنائية بني عامي          ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

وإصالحية ذات نظام   صارم،  ذات نظام   إصالحيةٌ   اخلدمة   خرية، دخلت طورَ  ويف السنوات األ  
أجهزة إنفـاذ القـانون     ملوظفي   ومركز حبس احتياطي يف إقليم سوغد، وإصالحية         ،معزز

 وُشيدت أيضاً مراكز حبس احتيـاطي يف مـدينيت كولـوب          .  وإصالحية للمرأة  ،السابقني
األمم املتحدة اإلمنائي، مركـز إلعـادة       ، بدعم من برنامج     ٢٠٠٩وُشيد يف عام    . وخوروغ

. تأهيل متعاطي املخدرات املدانني، ودخل يف اخلدمة وُجهز مبعدات فحص باألشعة الـسينية            
وتتفق كل هذه . ، بدأ تشييد جناح ملعاجلة األشخاص املُدانني املصابني بالسل٢٠١٠ويف عام 

  .الحتجاز حتسناً كبرياًالقواعد واملعدات مع املعايري الدولية، وقد حتسنت أحوال ا
املؤسسة اإلصالحية ذات النظام الصارم إىل مكان خارج العاصمة         لنقل  ومثة خطط     -١٠٣
  .إىل بناء املرفق اجلديد فيه وفقاً للمعايري الدوليةُيصار 
وجيري أيضاً التخطيط جلعل قدرات االستيعاب القصوى للمؤسسات اإلصـالحية            -١٠٤

  .تتماشى مع املعايري الدولية
غري أن البلد ال ميلك املوارد الكافية إلصالح نظام اإلصالحيات بـصورة كاملـة                -١٠٥

  .وسريعة
  .وترحب احلكومة، بالتايل، بتلقي املزيد من املساعدة التقنية من أجل بناء السجون  -١٠٦
احتجـاز  وشـروط   قانوناً بـشأن إجـراءات      يونيه  /حزيران ٢٨ووقّع الرئيس يف      -١٠٧

وينظم القانون  . حماكمتهماجلارية  يهم واألشخاص املتهمني واألشخاص     األشخاص املشتبه ف  
هذه اإلجراءات والشروط كما يبني الضمانات املتعلقة حبقوق هؤالء األشخاص ومصاحلهم           

  .القانونية
وينظم معهد التدريب اإلضايف التابع لوزارة العدل، دورياً، دورات تدريب لتحسني             -١٠٨

  .الحيمهارات موظفي النظام اإلص
  .واملوضوع الرئيسي هلذه الدورات هو حقوق اإلنسان  -١٠٩
وإضافةً إىل ذلك، يسافر موظفو اإلدارة املركزية للعقاب اإلصـالحي إىل البلـدان               -١١٠

  . اإلصالحية املوجودة يف تلك البلدانماألخرى لتبادل اخلربات ولإلحاطة بالنظ
يـات املتحـدة األمريكيـة      وُعقدت، مبوجب اتفاق تعاون بـني حكومـة الوال          -١١١

وطاجيكستان، حلقات دراسية بشأن منع التعذيب يف النظام اإلصالحي، وذلك بدعم مـن             
  . سفارة الواليات املتحدة ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان
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 منتدى آسيا الوسطى الثالث املعين باألمراض املعديـة  ٢٠١٠أبريل /نيسانوُعقد يف    -١١٢
 مبشاركة ممثلي حكومات االحتاد الروسـي وطاجيكـستان         وتعاطي املخدرات يف السجون،   

  .تان وتركمانستان وأوزبكستان ومنظمات غري حكوميةسوقريغيز
ونظر املنتدى يف تقارير أعدها خرباء بشأن كيفية اختاذ إجراءات مناسبة للوقاية من               -١١٣

  .األمراض املعدية ومن تعاطي املخدرات يف السجون ومكافحتها

دين، والتعبري عن الرأي أو املعتقد، وتكـوين اجلمعيـات والتجمـع            حرية ال   -دال   
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

حتترم طاجيكستان مجيع األديان واحلركات الدينية وتسمح هبا، يف الوقـت الـذي               -١١٤
ة الثقافة واحليـاة    تعترف فيه بالدور األساسي الذي يؤديه املذهب احلنفي يف اإلسالم يف تنمي           

  .الروحية يف طاجيكستان
عالقته بالـدين وأن    مستقلة  ومبوجب الدستور، حيق ألي إنسان أن ُيحّدد بصورة           -١١٥

ميارس أي دين بصورة فردية أو مع آخرين أو أن ميتنع عن ممارسة أي دين وأن يـشارك يف                   
  .االحتفاالت والطقوس والشعائر الدينية

ففي الفترة املمتدة بـني     .  منذ االستقالل يف جمال حرية الدين      ومت حتقيق تقدم كبري     -١١٦
 ١٧( مكـان عبـادة يف طاجيكـستان         ٣٤ مل يكن هناك أكثر من       ١٩٩٠ و ١٩٤٣عامي  

 ٣٩ فيوجـد    ،أمـا اآلن  ).  لليهود سان كنيسة ومكان صالة للمسيحيني وكني     ١٥مسجداً و 
ؤدى فيها الصلوات اليوميـة      مسجداً حملياً تُ   ٣ ٣٥١ مسجداً رئيسياً و   ٣٣٨مسجداً كبرياً، و  

وإن نسبة  .  مكان عبادة غري إسالمي    ٧٤اخلمس، إىل جانب مجعية دينية للطائفة اإلمساعيلية و       
 نسمة، أعلى بكـثري منـها يف        ١ ٩٠٠السكان، وهي مكان واحد لكل      إىل  العبادة  أماكن  

  .البلدان األخرى اليت انفصلت عن االحتاد السوفيايت
وفيما يتعلق حبقوق   .  قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية     ٢٠٠٩واعُتمد يف عام      -١١٧

اإلنسان، يتناول القانون حرية الوجدان والدين، وينظم العالقة بني الدولة واجلمعيات الدينية            
  .وحيدد املركز القانوين هلذه اجلمعيات

ابطة الوطنية  الر. واجلمعيات الدينية اليت تعمل اآلن حبرية يف طاجيكستان هي التالية           -١١٨
للكنائس املعمدانية املسيحية اإلجنيلية، ورابطة املسيحيني اإلجنيليني، وأربع مجعيات للكنيـسة           

 ٣ كنيسة مـسيحية إجنيليـة، و      ١٥ كنيسة معمدانية إجنيلية، و    ١٢األرثوذكسية الروسية، و  
بتية،  مجعيات ألتباع الكنيسة الس٤ مجعيات كنسية كاثوليكية، و٣مجعيات كنسية رسولية، و

 مجعيـات حمليـة   ٦ بعثات مسيحية، ومجعية روحية وطنية، و      ٣ كنائس التباع سامنن، و    ٤و
  . كنيسة لطوائف خمتلفة أخرى١٥للطائفة البهائية، فضالً عن أكثر من 
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وال يسمح  . وال يعطي النظام القانوين أية أفضلية ألي حركة دينية أو أي اجتاه ديين              -١١٩
ومثة تعايش بني الـوعي الـديين واآلراء        .ى اجملتمع بأكمله  ألي كان بفرض إيديولوجيته عل    

ويوفر القانون نفس احلماية حلرية اعتنـاق       . العلمانية، اليت حتظى هي األخرى حبماية القانون      
  .وحرية اعتناق رأي علماينمعتقد ديين 

 ويتيح القانون للمواطنني واألشخاص العدميي اجلنسية وكذلك األجانب التمتع متتعاً           -١٢٠
كامالً حبقوقهم وحرياهتم املكفولة وتلبية احتياجاهتم الروحية بصورة شرعية وبدون أي شكل         

  .من أشكال الظلم أو التمييز
خباري بأوزبكستان  الشباب الذين كانوا يرتادون مدرسة دينية يف        عدد  ويف حني أن      -١٢١

مدرسـة دينيـة     شاباً، فإنه توجد اليوم يف طاجيكستان        ٢٥يكن يتجاوز    مل   ١٩٩٠يف عام   
وُيضاف .  طالباً ١ ٤٥٠ هي املعهد اإلسالمي لطاجيكستان، توفر التعليم ألكثر من          ،واحدة

 مدرسة، ُسجلت ١٩ شاب وشابة يتلقون التعليم الديين يف ٥ ٠٠٠إىل ذلك أن ما يزيد على 
  . دينية-أغلبيتها كمدارس ثانوية دينية ومدارس علمانية 

ه خاص إىل املستوى التعليمي للزعمـاء الـروحيني واىل      وتويل الدولة االهتمام بوج     -١٢٢
الطوائـف  خمتلف  وبغية منع التطرف وتعليم التسامح وتشجيع احلوار بني         . حتسني كفاءاهتم 

مكتب أمني املظامل، بالتعاون مع منظمات دولية وجهـات ماحنـة، دورات            عقد  واألديان،  
 يف املائة من زعماء اجلمعيات      ٩٠وقد حضر أكثر من     . يف هذا الشأن  قصرية األجل   دراسية  

  .الدينية دورات من هذا القبيل
شعائر احلج يف كل سـنة وزاروا       شخص   ٥ ٥٠٠ومنذ االستقالل، أدى أكثر من        -١٢٣

ويبلغ العدد الكلي لألشخاص الذين أدوا شـعائر احلـج منـذ            . األماكن املقدسة اإلسالمية  
    مل يـتمكن   وفياتية بأكملـها،    وخالل احلقبة الس  .  شخص ١١٠ ٠٠٠االستقالل أكثر من    

   .من أداء هذه الشعائر مواطناً ٢٠سوى 
. الصحافة واحلق يف احلصول على املعلومـات      حرية  ويكفل الدستور حرية التعبري و      -١٢٤
سمح للدولة بفرض رقابة على املعلومات أو باضطهاد األشـخاص بـسبب إبـدائهم              وال يُ 

  .انتقادات
 ٨٨مستقلة مسجلة وعاملة، وهي     ) خاصة(صحيفة   ١٢٧وتوجد يف طاجيكستان      -١٢٥

 صـحف يف إقلـيم خـاتلون،        ١٠د، و غ صحيفة يف إقليم سو    ٢٥ودوشانيب،  صحيفة يف   
 صحف يف املقاطعـات املـدارة       ٤ بدخشان املستقل ذاتياً، و    -وصحيفتان يف إقليم غورنو     

  . منشوراً قطاعيا٣٩ً كما يصدر ، صحيفة٣٤وتنشر أيضاً مجعيات طوعية . مركزياً
 جملة أسستها مجعيات    ٢١مستقلة و ) غري حكومية ( جملة   ٤٧ومت أيضاً تسجيل ونشر       -١٢٦

  .طوعية ومنظمات غري حكومية فضالً عن أفراد عاديني
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 مطبعة ١٥٣ دار نشر خاصة، وهناك      ٤٧، هناك   ٥٥    لومن بني دور النشر املسجلة ا       -١٢٧
  .لدولةمتلكها ا مطبعة ٣٤خاصة و
احـدة يف إقلـيم      وو انيبت أنباء مستقلة، مخس منها يف دوش      وُسجلت سبع وكاال    -١٢٨

  . بدخشان املستقل ذاتياً- وواحدة يف إقليم غورنو ،خاتلون
حمطـات إذاعيـة     ٧وحمطة تلفزة خاصة،     ٢٠وحمطات تلفزة حكومية،     ٩وهناك    -١٢٩

  .حمطات إذاعية خاصة ٩وحكومية 
طبق على مجيع جماالت النشاط اليت      واعُتمد قانون بشأن الوثائق اإللكترونية، وهو ي        -١٣٠

تستخدم فيها الربامج احلاسوبية أو غريها من الوسائل التقنيـة السـتحداث املعلومـات أو               
  .جتهيزها أو ختزينها أو نقلها أو تلقيها

وحيق للمواطنني تكوين اجلمعيات واملساعدة على إنشاء األحزاب السياسية، مبا فيها             -١٣١
 ،الدينية أو الالدينية، وتشكيل النقابات وسائر اجلمعيات الطوعيـة        األحزاب الدميقراطية أو    

  .واالنضمام إىل هذه اجلمعيات واالنسحاب منها حبرية
وتساعد األحزاب السياسية على تأكيد إرادة الشعب استناداً إىل التعددية الـسياسية     -١٣٢

ـ . ، تشارك يف احلياة الـسياسية     وبذاوعلى التعبري عن هذه اإلرادة،        هـذه  ب أن تلـيب   وجي
  .، يف بنيتها وأنشطتها، املعايري الدميقراطيةاألحزاب
، واحلـزب   الفالّحـي احلـزب   : وتوجد حالياً يف البلد تسعة أحزاب سياسية هي         -١٣٣

الدميقراطي، واحلزب الشيوعي، واحلزب الدميقراطي الشعيب، وحزب النهـضة اإلسـالمي،           
  .واحلزب الدميقراطي االجتماعيوحزب اإلصالح االقتصادي، واحلزب االشتراكي، 

 يف جملس األعيان يف الربملان علـى النحـو          ٣٣    لاملقاعد ا وزعت  ،  ٢٠٠٥ويف عام     -١٣٤
 ٧٨( مقعداً للحزب الدميقراطي الشعيب      ٢٦، و ) يف املائة  ٦(مقعدان للحزب الشيوعي    : التايل

 يف جملس النواب    ٦٣    لاملقاعد ا ووزعت  ).  يف املائة  ١٥,٢(مقاعد للمستقلني    ٥و،  )يف املائة 
، ومقعدان حلزب   ) يف املائة  ١٩,٥( مقعداً للحزب الشيوعي     ١٢: يف الربملان على النحو التايل    

، ) يف املائـة   ٦٠,٥( مقعداً للحزب الدميقراطي الشعيب      ٣٨، و ) يف املائة  ٣(النهضة اإلسالمي   
  ). يف املائة١٧( مقعداً للمستقلني ١١و

مقعـد  :  يف جملس األعيان على النحو التايل      ٣٣    لا، وزعت املقاعد    ٢٠١٠ويف عام     -١٣٥
 مقعداً للحزب الدميقراطي الشعيب لطاجيكستان      ٢٩، و ) يف املائة  ٣(واحد للحزب الشيوعي    

 يف جملـس    ٦٣    لووزعت املقاعـد ا   ).  يف املائة  ١٠(مقاعد للمستقلني    ٤و،  ) يف املائة  ٨٧(
ومقعدان للحزب الشيوعي   )  باملائة ٣,٥(الفالّحي  مقعدان للحزب   : النواب على النحو التايل   

 مقعداً للحـزب    ٤٤، و ) يف املائة  ٣,٥(، ومقعدان حلزب النهضة اإلسالمي      ) يف املائة  ٣,٥(
)  يف املائـة   ٣,٥(، ومقعدان حلزب اإلصالح االقتـصادي       ) يف املائة  ٦٩(الدميقراطي الشعيب   

  ). يف املائة١٧( مقعداً للمستقلني ١١و
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  شروط عمل عادلة ومواتيةالعمل ويف احلق يف   -واو   
مبوجب الدستور، لكل إنسان احلق يف العمل، واحلق يف اختيار مهنتـه أو حرفتـه،           -١٣٦

وحيظر فرض أي نوع من أنـواع       . واحلق يف محاية عمله ويف احلماية االجتماعية من البطالة        
  .القيود يف عالقة االستخدام

 حيظر اسـتخدام الطـالب يف        مرسوم رئاسي  ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين وصدر يف     -١٣٧
  .األعمال الزراعية أثناء دراساهتم

  . ملوسم واحد استخدام األطفال يف حصاد القطن حىت٢٠١٠وُحِظر منذ عام   -١٣٨

  احلق يف األمن االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -زاي   
. لفيةطاجيكستان بلد منوذجي من حيث تنفيذ األهداف اإلمنائية احملددة يف إعالن األ             -١٣٩

ووفقاً هلذا التقييم، سوف    . وقد أجري تقييم شامل الحتياجات البلد بدعم من األمم املتحدة         
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خالل السنوات         ١٣حتتاج طاجيكستان إىل قرابة     

  .العشر القادمة لتحقيق التقدم املطلوب لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية
، ٢٠١٥-٢٠٠٦ إىل هذا التقييم، وضعت استراتيجية إمنائية وطنية للفتـرة          واستناداً  -١٤٠

. ٢٠١٢-٢٠١٠ و ٢٠٠٨-٢٠٠٦وصيغت استراتيجيتان وطنيتان للحد من الفقر للفترتني        
     ومها هتدفان إىل ضمان التنمية االقتصادية املستقرة وإىل رفـع مـستوى معيـشة الـشعب                

  .ونوعية حياته
 االقتصادية يف البلد من خالل تنفيـذ االسـتراتيجية اإلمنائيـة            وجيري حتسني احلال    -١٤١
. وهكذا حدث منو يف الناتج احمللي اإلمجايل رغم األزمة املالية واالقتصادية العامليـة            . الوطنية

 يف املائة وازداد اإلنتاج الصناعي ٦,٥ بنسبة ٢٠١٠وعلى وجه التحديد، منا االقتصاد يف عام 
ولوحظت اجتاهات إجيابية يف جتارة     .  يف املائة  ٦,٨لناتج الزراعي بنسبة     يف املائة وا   ٩,٧بنسبة  

وبلغت نسبة التـضخم يف     ).  يف املائة  ١٣,١(املأجورة  واخلدمات  )  يف املائة  ١٠,٢(التجزئة  
  . خالل هذه الفترة٩,٨السوق االستهالكية 

هـام الرئيـسية    ويعد اختاذ الترتيبات الالزمة لتوفري احلماية االجتماعية إحـدى امل           -١٤٢
ويف السنوات اخلمـس    .  يف املائة  ٢,٢وقد استقرت البطالة عند نسبة تقرب من        . للحكومة

املاضية، ازداد احلد األدىن لألجور واملعاشات التقاعدية مبقدار ثالثة أمثال وأربعة أمثال على             
م حـىت   وعلى الرغم مما حتقق من نتائج، مل يت       .  وظيفة جديدة  ٥٨٢ ٠٠٠التوايل، ومت إنشاء    

  .اآلن إجياد حل كامل لقضية العمالة
 ٢٤ اليت اعتمدها الربملان يف      ٢٠١٢-٢٠١٠وتدعو استراتيجية احلد من الفقر للفترة         -١٤٣
 اخلاص،   إىل إجراء املزيد من اإلصالحات يف إدارة الدولة، وتنمية القطاع          ٢٠١٠فرباير  /شباط
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 مليـار   ١١إنفاق قرابة   له  املخطط  ومن  . وجذب االستثمارات، وتعزيز دور املوارد البشرية     
  .دوالر لتنفيذ االستراتيجية

 يف املائـة يف     ٨٣,٤وقد أسفرت التدابري اليت مت اختاذها عن تناقص معدل الفقر من              -١٤٤
ارتفع أكثر من مليون شخص إىل أعلى   وبذا  . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤٦,٧ إىل   ١٩٩٩عام  
  .الفقرخط من 
 ووضـع   ٢٠١٢ يف املائة حبلـول عـام        ٤١,٤الفقر إىل   ومن املزمع خفض معدل       -١٤٥

 يف  ٣٢خفض املعـدل إىل     يواصل   حبيث   ٢٠١٥-٢٠١٣استراتيجية للحد من الفقر للفترة      
  .٢٠١٥املائة حبلول عام 

 قانون املعاشات التقاعدية املشمولة بتأمني      ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢واعُتمد يف     -١٤٦
وسيسري مفعول هـذا    . ة تطوير النظام التقاعدي وإصالحه    واملعاشات التقاعدية للدولة بغي   

وجيري اآلن إعداد الصكوك التنظيمية والقانونية اليت . ٢٠١٣يناير /كانون الثاين ١القانون يف   
يفترض أن تؤدي يف املستقبل إىل حتسني وتنظيم نظام املعاشات التقاعديـة علـى خمتلـف                

الـذين يـشاركون يف التـأمني التقاعـدي     املستويات وكذلك تنظيم العالقات بني أولئك   
  .واملخططات التقاعدية ألصحاب العمل

ومن شأن اعتماد القانون وسائر الصكوك التنظيمية والقانونية قطع شوط كـبري يف               -١٤٧
تبسيط عالقات البلد يف اجملال االجتماعي مع سائر الدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة               

  .عالقاتوحتقيق التوازن بني هذه ال
 فريق عامـل لوضـع   ،٢٠٠٩مايو / أيار ١٢ مبوجب أمر رئاسي صادر يف       ،وأُنشئ  -١٤٨

ممثلني عن املكتـب التنفيـذي للـرئيس    العامل ويضم الفريق . مشروع قانون بشأن السكن  
وقد أُرسل املشروع اآلن إىل الوزارات واإلدارات كي تبدي         . والوزارات واإلدارات والربملان  

  .رأيها بشأنه
      مـرتالً يف الفتـرة     ٦٩ هدم   انيب،ومت، يف إطار تنفيذ اخلطة البلدية الرئيسية يف دوش          -١٤٩
  .٢٠٠٩مايو / أيار١إىل  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٥ من

 لتلبيـة   وقد ُهدمت هذه املنازل عمالً بأمر استيالء إجباري يقضي بـشراء أراضٍ             -١٥٠
 ومركز األعمال التجاريـة     ، الوطين بناء القصر (احتياجات الدولة واالحتياجات االجتماعية     

بالعاصمة، وجتديد احلديقة العامة للثقافة ووسائل الترفيه، وإنشاء حديقة عامة جديدة           اخلاص  
  ).للثقافة ووسائل الترفيه يف العاصمة

ولدى اختاذ القرار املتعلق هبدم املنازل، قامت جلنة ُشكلت خصيصاً هلـذا الغـرض                -١٥١
تلف الدوائر بفحص مجيع املنازل اخلاضـعة للهـدم لتحديـد           خرباء خمتصني من خم   وتضم  

عدد الغرف، واحليز املخصص    (اخلصائص األساسية هلذه املنازل وغريها من املمتلكات املعنية         
  ).للسكن، واحليز الثانوي، وأماكن العمل واألماكن التجارية
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 وضعها الفعلي   قطت صور للمنازل اخلاضعة للهدم بغية إثبات      وإضافة إىل ذلك، التُ     -١٥٢
  .وضمان ختصيص الشقق ونقلها إىل امللكية اخلاصة بشكل منصف

، وفقاً للصكوك التنظيمية والقانونية   أسعار السوق درت قيم املمتلكات استناداً إىل      وقُ  -١٥٣
  .السارية املفعول يف البلد

يـع  وتقع أماكن اإلقامة اجلديدة بوجه عام يف مساكن مرحية شيدت حديثاً وتليب مج      -١٥٤
  .املعايري الصحية والتقنية

  .ومبوجب الدستور، لكل شخص احلق يف الرعاية الصحية  -١٥٥
وتوفر للمواطنني الرعاية الطبية والصحية اجملانية يف املؤسسات التابعة للنظام الصحي             -١٥٦

ويف ظروف أخرى، توفر الرعاية الطبية والصحية على        . للدولة وفقاً إلجراء وضعته احلكومة    
األشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف مؤسسات األعمال ويف املؤسسات املشمولة بنظام          نفقة  

  .الرعاية الصحية للدولة
وتوفر أقرب مؤسسة طبية الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ، بصرف النظر عـن               -١٥٧

  .االعتبارات اإلدارية واإلقليمية أو شكل امللكية
ووفقاً لرغباهتم، اللجوء إىل خدمات مؤسسات      وجيوز للمواطنني، حسب اختيارهم       -١٥٨

طبية خاصة تتقاضى أجراً أو خدمات أطباء خاصني يعملون وفقاً للقانون ولإلجراءات الـيت              
  .وضعتها احلكومة

         ووفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقـة بإصـالح قطـاع الرعايـة الـصحية، الـيت                 -١٥٩
ستراتيجية الـصحية الوطنيـة     لال، و ٢٠٠٢مارس  / آذار ٤اعتمدهتا احلكومة بقرار صادر يف      

، ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢بقرار صـادر يف     احلكومة   اليت اعتمدهتا    ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة  
 واخلطـة االسـتراتيجية     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٦وقانون طب األسرة الصادر يف      

رار صادر   اليت اعتمدهتا احلكومة بق    ٢٠٢٠-٢٠١١لتبسيط وترشيد املؤسسات الطبية للفترة      
، مت اعتماد مبدأ طب األسرة وإعداد األخصائيني يف هذا اجملـال            ٢٠١١أبريل  / نيسان ١يف  

املبادئ التوجيهية  وروجعت  . بوصف ذلك هدفاً أساسياً من أهداف النظام الصحي يف البلد         
     وفقـاً لقـرار احلكومـة    وفقاً لذلك وأعيدت صياغتها إلصالح التدريب الطيب والصيدالين     

واهلدف األساسـي هلـذه املبـادئ       . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ الصادر يف    ٥١٢رقم  
االستـشفاء  كليـات  وهكذا أعيد تنظيم . التوجيهية هو إعداد أخصائيني يف جمال طب األسرة       

وطب األطفال يف إطار كلية الطب، ومت حتويل بعض وظائف أطباء املقاطعات وأطباء األطفال              
نساء وغريهم من األخصائيني الذين كانوا يعملون يف الرعاية الصحية          وأطباء التوليد وأمراض ال   
وبات من الضروري خفض عدد األخصائيني العـاملني يف مرافـق           . األولية إىل أطباء األسرة   

وسيوفر أطباء األسرة، أو األطباء العـامون،       . الرعاية الصحية األولية وزيادة عدد أطباء األسرة      
وسيدرب العدد املطلوب من أطباء     . الغني فحسب، بل لألطفال أيضاً    الرعاية ذات اجلودة ال للب    

  ).يف دورات تدريب داخلي ودورات ختصص(األطفال يف إطار دراسات عليا 
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، برنـامج   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٣١وأقر، مبوجب قرار اختذته احلكومة يف         -١٦٠
جمللـس الـوطين النتقـاء      ويقوم ا . ٢٠٢٠-٢٠١٠لتدريب العاملني يف املهن الطبية للفترة       

وتدريب املهنيني يف معاهد التعليم العايل واملعاهد العلمية يف البلدان األجنبية، كـل سـنة،               
بإرسال األخصائيني الطبيني الشباب إىل اخلارج لدراسة التخصصات الـيت حتـددها وزارة             

  . الصحة كأولويات
ني للتدرب على املهارات     أخصائيني طبي  ٥، أُرسل إىل بلدان أخرى      ٢٠١٠ويف عام     -١٦١

 أخـصائياً التـدريب يف جمـال زرع    ١٦ وتلقى ، أطباء لتعلم اإلخصاب األنبويب    ٥التقنية و 
  . األعضاء

  املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعيف احلق يف العليم و  -حاء   
  .مبوجب الدستور، لكل مواطن احلق يف التعليم  -١٦٢
  .يف املدارس التابعة هلاجماناً م الثانوي وتكفل الدولة احلصول على التعلي  -١٦٣
كفل للمواطنني احلق يف التعليم بصرف النظر عن األصـل          ومبوجب قانون التعليم، يُ     -١٦٤

اإلثين أو العرق أو اجلنس أو اللغة أو املعتقدات الدينية أو املوقـف الـسياسي أو الوضـع                  
  .االجتماعي أو الثروة

وهـو  . أن مسؤولية اآلباء يف تعليم الطفل وتنشئته       قانون بش  ٢٠١١واعُتمد يف عام      -١٦٥
يهدف إىل مكافحة إمهال الطفل واحلد من اجلرائم ومن عدد اجملرمني األحداث ومنع نقـل               
األطفال بصورة غري قانونية إىل بلدان أخرى إلجراء دراسات، وذلك، مثالً، بنية إشراكهم يف 

  . أنشطة متطرفة
ومن . ٢٠١٥-٢٠١٠مل مع األحداث للفترة     للعرنامج   ب ، بقرار من احلكومة   ،وأُقر  -١٦٦

زيادة دور اجليل اجلديد يف مجيع جوانب حياة البلد خالل االنتقال إىل اقتصاد السوق،  أهدافه  
حقوق األحداث ومصاحلهم القانونية، ومحايتهم من عنف البالغني وضمان تلقـيهم           ومحاية  

  . التعليم والتنشئة يف إطار عائلي سليم
وهو . حقوق الطفل محاية   قرار حكومي بشأن     ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١ُتمد يف   واع  -١٦٧

محايـة  يهدف إىل زيادة حتسني سياسة الدولة يف جمال دعم األسرة والطفل وإصالح نظـام               
حقوق الطفل ومصاحله وهتيئة الظروف املناسبة لنماء الطفل واملراهق من الناحيـة الروحيـة              

  .سمة باخلطورة أو احلرمانوالبدنية يف الظروف االجتماعية املت
 برناجماً بشأن إنشاء نظام حكومي للتثقيـف يف         ٢٠٠١واعتمدت احلكومة يف عام       -١٦٨

ومبوجب هذا النظام، مت تدريس حقوق اإلنسان يف الصفوف العليا من           . جمال حقوق اإلنسان  
باجلامعـة  املدارس الثانوية وإنشاء إدارة حلقوق اإلنسان والقانون املقارن يف كلية احلقـوق             

  . الوطنية الطاجيكية
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 أنشأت اجلامعة الوطنية الطاجيكية مركز دراسات وطنياً ملكافحـة          ٢٠٠٨ويف عام     -١٦٩
  .االجتار بالبشر واستحدثت منهاجاً دراسياً متخصصاً حول املوضوع نفسه

 برنامج للتـدريب    ،٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٩ مبوجب قرار اختذته احلكومة يف       ،وأُقر  -١٧٠
والقصد من الربنامج هو زيادة اإلملام القانوين لدى . ٢٠١٩-٢٠٠٩ والتربوي للفترة    القانوين

السكان، مبا يف ذلك لدى األطفال واألحداث والشباب والطالب واألشخاص الذين يعملون            
  .احلكومةلدى 
، ١٩٩٧أغسطس /آب ٢٢وأُنشئ يف وزارة العدل، مبوجب قرار حكومي صادر يف    -١٧١

ويساعد اجمللس على   . ق واملنهجية ُيعىن بالتدريب والتعليم يف اجملال القانوين       جملس وطين للتنسي  
  .تنفيذ هذا الربنامج

 على أن لكل مواطن، بغض النظر عـن أصـله           ٢٠٠٣وينص قانون املكتبات لعام       -١٧٢
أو معتقداته السياسية أو تعليمه أو مركزه االجتماعي        دينه  اإلثين أو عرقه أو جنسه أو لغته أو         

  . ثروته، احلق يف خدمات املكتباتأو
، ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٤وقد أُقيم احلجر األساسي للمبىن اجلديد للمكتبة الوطنية يف            -١٧٣

 وُيتوقع أن تنمو    .واختري التصميم اهلندسي للمبىن من خالل منافسة دولية       . مبشاركة من الرئيس  
  . جملدماليني ١٠ سنة وقد ُصممت لتستوعب ٣٥هذه املكتبة على مدى 

     الكليـة  املـساحة    متراً وتبلـغ     ١٥٢ متراً وعرضها    ١٥٥ويبلغ طول واجهة املبىن       -١٧٤
  .  متراً مربعا٤٤ً ٤٧٨للمبىن 
 أخصائي ميكنـهم تلبيـة      ٧٠٠ميها أكثر من    وسيقوم خبدمة قراء املكتبة ومستخدِ      -١٧٥

  .املعلوماتمستخدمي احتياجات اجليل اجلديد من 
ة بتجهيزات حديثة تؤمن توفري أحـدث املعلومـات وتكنولوجيـات          وستجهَّز املكتب   -١٧٦

التكنولوجيـات  : وهناك خطط إلنشاء إدارات ومراكز جديدة خمصصة لألمور التالية     . االتصال
اإلعالن وتسويق املكتبات، واملؤلفات التقنية والعلوم املـضبوطة، وتنظـيم          واجلديدة وإدارهتا،   

 خدمة للمعوقني، وتسجيل األطروحـات واإلحـصاءات،        األحداث الشعبية والثقافية، وإنشاء   
واملنشورات اخلرائطية، وإنشاء وحدة للتدفئة واإلصحاح ووحدة خلدمة املعـدات الكهربائيـة            

مركز معلومات قانونية   وإنشاء  واملصاعد ووحدات لإلطفاء والتشييد واإلصالح، واملنشورات،       
 ،ظيم املعارض ومركز لوسائط اإلعـالم     ومركز للدراسات الطاجيكية ومركز لغات وإدارة لتن      

  . ومركز لدراسات علوم املكتبات وتدريسها،ودائرة ملواصلة تدريب القائمني على املكتبات
تنفيذ هذه التدابري سيجعل من املمكن، ال توسيع املكتبة واخلدمات          يف  نجاح  الوإن    -١٧٧

مي املكتبة  احتياجات مستخدِ يف الوقت نفسه، تلبية     واإلعالمية املتاحة يف البلد فحسب، بل،       
  .وضمان إملامهم بأحدث إجنازات طاجيكستان واإلجنازات الدولية يف جمال العلم والثقافة
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  العمالة واهلجرة  -طاء   
، هـو تنظـيم     ٢٠٠٣أغسطس  /آب ١العمالة، املعتمد يف    تعزيز  اهلدف من قانون      -١٧٨

قتصادية والتنظيميـة لـسياسة     عالقات االستخدام وإنشاء األسس القانونية واالجتماعية اال      
ويشمل ذلك توفري الدولة ضمانات إلعمال احلقـوق الدسـتورية يف           . الدولة يف هذا امليدان   

وتضمن الدولة تنفيذ سياسة تتمثل     . العمل واحلماية االجتماعية من البطالة يف اقتصاد السوق       
جياد الظروف املواتية إلعمـال     العمالة الكاملة واملنتجة واملختارة حبرية واهلادفة إىل إ       تعزيز  يف  

  .احلق يف العمل
 إطاراً سياساتياً حكومياً    ٢٠٠٦وعقب اعتماد هذا القانون، أقرت احلكومة يف عام           -١٧٩

ومت، بقرار حكـومي    .  وخطة وطنية موازية لتنفيذه    ٢٠١٢-٢٠٠٦لتعزيز العمالة يف الفترة     
  . ٢٠١١-٢٠١٠عمالة للفترة ، إقرار برنامج تعزيز ال٢٠٠٩ديسمرب /كانون األولصادر يف 

. وتعد هجرة األيدي العاملة من طاجيكستان عامالً رئيسياً يف اهلجرة العاملية الراهنة             -١٨٠
وأصبحت طاجيكستان اآلن أحد البلدان الرئيسية املصدرة لأليدي العاملة يف رابطة الـدول             

  .جيكستانوتتسم هجرة األيدي العاملة ببالغ األمهية بالنسبة إىل طا. املستقلة
فهجرة األيدي العاملة ال تتيح تلبية االحتياجات اليومية وغريها مـن االحتياجـات        -١٨١

االجتماعية واالقتصادية للمواطنني فحسب، وإمنا تؤثر أيضاً يف سياسة البلـد االجتماعيـة             
ومبا أن تدفق العمال املهاجرين من طاجيكستان قد ازداد، فقد أصبحت احلاجة            . االقتصادية

  . محاية وتعزيز حقوقهم يف البلدان املضيفة أكثر جالًءإىل
وبغية إنشاء نظام وحيد إلدارة هجرة األيدي العاملة، وضمان اسـتخدام مـوارد               -١٨٢

األيدي العاملة يف البلدان األخرى استخداماً فعاالً والدفاع عن حقوق املهاجرين وحرياهتم،            
  . حكومية للهجرة دائرة ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢١أُنشئت يف 

األيدي ، قامت احلكومة بوضع واعتماد إطار سياسايت بشأن هجرة          ٢٠٠١ويف عام     -١٨٣
، باعتماد برنامج بشأن هجـرة      ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول أتبعته، يف   الطاجيكية،  العاملة  
وبغية متابعة املـشكالت الـيت      . ٢٠٠٥-٢٠٠٣العاملة إىل البلدان األخرى للفترة      األيدي  
 برنامج ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ٣١العاملة، اعُتمد يف األيدي ا البلد يف جمال هجرة يواجهه

 اشتركت مجيع الوزارات واإلدارات، فضالً عن الـسلطات         .٢٠١٠-٢٠٠٦جديد للفترة   
األيـدي   وتنظر احلكومة اآلن يف مشروعي قانون، أحدمها يتعلق هبجـرة            .هاحمللية، يف تنفيذ  

العاملة من طاجيكستان إىل البلـدان      األيدي  استراتيجية بشأن هجرة    العاملة واآلخر يتضمن    
واهلدف األول واألخري منه هو إنشاء نظام يتم مبوجبـه          . ٢٠١٥-٢٠١١األخرى يف الفترة    

 والوصول إىل أسواق    ،حشد وإرسال العمال املهاجرين إىل البلدان األخرى، ومحاية حقوقهم        
  .كثر لياقة يف البلدان املضيفةعمل جديدة حبيث يتسىن إجياد فرص عمل أ
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، ومكافحة االجتار باملخدرات  -ياء   
مرسـوم   ١٩٩٧أبريـل   /نيسان ٢١بغية تعزيز التدابري املتخذة ضد اإلرهاب، صدر يف           -١٨٤

قانون ملكافحـة اإلرهـاب وقـانون       واعتمد  يقضي بتكثيف اجلهود ملكافحة اإلرهاب،      رئاسي  
  .ومت التصديق على مجيع الصكوك الدولية األساسية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.  التطرفملكافحة
 إطاراً وحيداً للسياسة العامـة      ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٨وأقر مرسوم رئاسي صدر يف        -١٨٥

ومن بني  . اخلاصة مبكافحة اإلرهاب والتطرف، وحدد األهداف األساسية للعمل يف هذا امليدان          
وغريهم من األشخاص املقيمني يف أراضيه      ومواطنيه  اء األولوية حلماية البلد     هذه األهداف، إعط  

من هذه التهديدات، وتعزيز دور الدولة يف ضمان األمن الفردي والسالمة العامـة يف سـياق                
 وإجياد  ،تتزايد فيه مثل هذه التهديدات، وتطبيق املعايري الدولية يف وقف متويل مثل هذه األنشطة             

  .سامح مطلقاً إزاء أي شكل أو مظهر من مظاهر اإلرهاب أو التطرفجو من عدم الت
. وأُنشئت قاعدة مؤسسية فعالة إىل جانب التعاون اإلقليمي ملنع اإلرهاب ومكافحته            -١٨٦

عت إنشاء مركز مكافحة اإلرهاب يف رابطة الدول وكانت طاجيكستان أحد البلدان اليت سرّ 
  .املركزوهي تشارك بنشاط يف أنشطة . املستقلة
 ٣٠وبغية قمع األنشطة اليت تقوم هبا املنظمات اإلرهابية، أصدرت احملكمة العليا يف               -١٨٧
التالية وحظرت املتطرفة املنظمات اإلرهابية أو املنظمات فيه  قراراً حددت ٢٠٠٦مارس /آذار

القاعدة، واحلركة اإلسالمية لشرق تركستان، وحركة طالبـان،        : أنشطتها يف طاجيكستان  
إلخوان املسلمون، وعسكر طيبة، واجملموعة اإلسالمية، واجلماعة اإلسالمية يف باكستان،          وا

، )الـدعوة إىل اإلسـالم    (ومجعية التبليغ، ومجعية سازمان للدعوة الدينية اإلسالمية والتبليغ         
  .ومجعية حترير طاجيكستان، وحركة أوزبكستان اإلسالمية

ر من عناصر املنظمات اإلرهابيـة أو        عنص ٤٠٠، خضع أكثر من     ٢٠٠٥ويف عام     -١٨٨
  .املتطرفة ملالحقات جنائية وأدينوا

أحد املصادر الرئيسية لتمويل املنظمات اإلرهابية الدوليـة هـو جتـارة            كان  ا  وملّ  -١٨٩
  .املخدرات، فإن طاجيكستان تعمل بنشاط إلغالق قنوات توزيع املخدرات

ادرت أجهزة إنفاذ القانون يف البلد       وحدها، ص  ٢٠٠٩ففي الفترة املنقضية منذ عام        -١٩٠
  .ما يقرب من مثانية أطنان من العقاقري غري املشروعة، مبا فيها طنان من اهلريوين

وقد وقعت معها سلسلة مـن      . وتتعاون طاجيكستان تعاوناً وثيقاً مع الدول اجملاورة        -١٩١
ومجهوريـة  االتفاقات ومذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم بني حكومات طاجيكـستان           

ويـنص  . إيران اإلسالمية وأفغانستان بشأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وسوالفها        
القانون على أنه ال جيوز، خالل حاالت الطوارئ أو عمليات مكافحة اإلرهاب، تعليق احلق              

الرق، يف احلياة وعلى ضمان احلماية من التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، و             
  .ومن التطبيق الرجعي للعقوبات أو القوانني اجلنائية
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  اخلامتة  - خامساً 
ستعراض الدوري الشامل قد أتـاح للحكومـة        االإن إعداد التقرير الوطين يف إطار         -١٩٢

  .املعلومات املتعلقة مبراعاة حقوق اإلنسان يف طاجيكستان وحتديثهامنهجة 
 على عمق التزام قيادته حبمايـة وتعزيـز حقـوق       وتدل املعلومات اليت مجعها البلد      -١٩٣

  .اإلنسان
 ميكن اإلشارة بوجه خاص إىل ارتفاع معدل التصديق         ،ومن بني النتائج اليت مت حتقيقها       -١٩٤

على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وإنشاء األساس التشريعي الالزم على املستوى الوطين،            
  .دام، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانوالوقف االختياري إلصدار عقوبة اإلع

ويف الوقت نفسه، أمكن بفضل هذا التحليل حتديد نقاط الضعف يف نظـام محايـة               -١٩٥
  .وتعزيز حقوق اإلنسان، إىل جانب الصعوبات والتحديات اليت يواجهها البلد

  . وتتمثل إحدى املشكالت الرئيسية، بوجه خاص، يف ارتفاع مستوى الفقر  -١٩٦
وترحب احلكومة بتلقي املزيد من املساعدة من اجملتمع الدويل يف حتقيق األهـداف               -١٩٧

املبينة يف إعالن األلفية وكذلك يف التصدي ملختلف التحديات اليت تواجهها يف جمال حتسني              
  . ن يف طاجيكستان التحسني األمثلنظام محاية وتعزيز حقوق اإلنسا

        


