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 المنهجية -أوال   
أعدَّ هذا التقرير الوطين، يف إطار الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل، فريق عاملل  -1

يللذي لللرايم ارمةوريللة، وواارات العللدو، والشلليو، الدا نيللة، يتللفلم مللن  ثنللمل عللن املكتللب التن 
والشللللليو، اةارجيلللللة، والثقافلللللة، والتعنللللليم والعنلللللو،، والعملللللل وايةلللللرة والعماللللللة، واملاليلللللة، والتنميلللللة 
االقتصللادية والتةللارة، والصللحة واامايللة االجتماعيللة، ومكتللب املللدعن العللا،، والنةنللة ااكوميللة 

ملللرأة واألسللرة، ورنللة الشلليو، الدينيللة، وإدارة التقاليللد واال ت للاالت لألمللن الللوطين، ورنللة  لليو، ا
 .اإل صاءاتواملراسم الوطنية، ووكالة 

وقلللد أعالللد التقريلللر ننلللاء عنلللو نتلللااف اةتلللة الوطنيلللة لتن يلللذ تو للليات اللللدوو األعضلللاء يف  -2
االللة  قللون جمنللم  قللون اإلناللا، التللانمل لألمللم املتحللدة املتعنقللة ناالسللتعراض الللدوري الشللامل 

 3، اللللللم اعتملللللدت موجلللللب املرسلللللو، الرااسلللللن امللللللير  2015-2013اإلنالللللا، يف ال للللل ة ملللللن 
. وجلللرإل اإلفصلللامل علللن املعنوملللات املتعنقلللة نتن يلللذ تو للليات اللللدورة األو  2013نيالللا،/أنريل 

 وتعميمةا عنو اييئات ااكومية ومنظمات اجملتممل املدين معدو مرتمل يف العا،.
إعداد التقرير يف سيان مناقشة عامة واسعة النتان؛  يل  عقلدت سل  وجرت عمنية  -3

(، نللللدعم مللللا  مللللن 2015جللللوالت مللللن املشللللاورات الوطنيللللة   للللالو نياللللا،/أنريل وأيار/مللللايو 
املكتب اإلقنيمن مل وضية األمم املتحدة الاامية اقون اإلناا، لوسط آسيا والوكاللة الاويالرية 

               مشلللللللللرو  التقريللللللللر الللللللللوطين  يف تشللللللللرين الثلللللللللاين/ لنتعللللللللاو، يف طاجيكاللللللللتا،،  انللللللللب عللللللللرض
(، مشاركة  ثنمل عن هيئات الالنتتمل التن يذيلة والقضلااية وأجةلنة إن لاا القلانو، 2015نوفمرب 

 ومكتب م وض  قون اإلناا، وامليساات األكادميية ومنظمات اجملتممل املدين.
اجملتمللمل املللدين عنللو تعاوهنللا يف إعللداد هللذا ويعللرب ال ريللق العامللل عللن الشللكر ملنظمللات  -4

 التقرير.

نظققرة مامققة ملققا االيققاي الممسسققية ل مايققة حقققوق اإلنسققان وممليققاي  -ثانيا   
 إصالحها

 7-88و 6-88و 5-88و 4-88و 3-88التوصياي   
رنلللة  كوميللللة معنيللللة  2002آاار/مللللار   4أنشلللئ  موجللللب القللللرار ااكلللومن املللللير   -5

لدولية يف جماو  قون اإلناا،. وقد أعاد وقد، إ  ارةات املعنيلة لننظلر فيله، نتن يذ االلتنامات ا
ألغلللراض تن يلللذ تو للليات جمنلللم  قلللون اإلنالللا، التلللانمل لألملللم املتحلللدة، مشلللرو  قلللرار  كلللومن 
يتعنللق نتوسلليمل نتللان  للال يات تنللن النةنللة مللن  للالو إضللافة آليللات اتصللاالت ن للرض تللوف  

ة، ومنحةللللا  للللال ية اسللللتعراض مال ظللللات النةنللللة املعنيللللة املعنومللللات ألجةللللنة الاللللنتات العاملللل
نشللف، الغالغللات ال رديللة، وعمللل أفرقللة اةللرباء املتعنللق ن عللداد التقللارير الوطنيللة،  اإلناللا،حبقللون 
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وتعنين املايولية عن وضمل اةتط الوطنية لتن يذ التو يات الصادرة عن هيئات معاهلدات األملم 
ها، وآليلللة إ لللراع اجملتملللمل امللللدين يف عمنيلللات التشلللاور املتحلللدة، وكلللذلن إجلللراءات وآليلللات ر لللد

 وأنشتة النةنة.
، حتللوو قاللم ضللمانات  قللون اإلناللا، إ  إدارة، وأضلليم 2015متوا/يوليلله  15ويف  -6

إ  اييكللل التنظيمللن لنمكتللب التن يللذي لللرايم ارمةوريللة قاللم امايللة  قللون الت للل. وجللرإل 
حلللوالت. وتللليدي اإلدارة امللللذكورة دور األمانلللة لنةنلللة لتنلللن الت وفقلللا  تعنيلللن ملللالع ملللوة ن اإلدارة 

 ااكومية املعنية نتن يذ االلتنامات الدولية يف جماو  قون اإلناا،.
نشللف، "وألغلراض إنشللاء ديللوا، م للوض  قللون الت للل، أجللاات ااكومللة مشللرو  قللانو،  -7

مللد ، واعت"‘م للوض  قللون اإلناللا، يف طاجيكاللتا،’إد للاو تعللديالت وإضللافات عنللو قللانو، 
 الربملا، مشرو  الن القانو،.

، منحللللل  رنلللللة األملللللم املتحلللللدة ال رعيلللللة لتناللللليق أنشلللللتة 2012آاار/ملللللار   28ويف  -8
ملللن  مركللنا  امليساللات الوطنيللة اقلللون اإلناللا، ديلللوا، م للوض  قلللون اإلناللا، يف طاجيكالللتا، 

 ال ئة ناء. وأنشئ فريق عامل تانمل لنديوا، من أجل تن يذ تو يات النةنة ال رعية.
ويتوسللمل نتللان عمللل ديللوا، م للوض  قللون اإلناللا، ناسللتمرار، وقللد  صلل  للله، مللن  -9

وكللادر   كوميلا   موة لا   21لربنلامف عمنله، مللالع ملوة مل مكلو، مللن  وفقللا  أجلل تصلريم أعغااله 
. وأسالل  أفللر  ومكاتللب اسللتقغاو تانعللة لنللديوا،، يعمللل فللردا   15 لدمات ماللاعدة مكللو، مللن 

 نالغند. إقنيما   11يف  2012ذ عا، ، وندأت العمل منموة ا   18فيةا 
وألغراض ك الة اتاان التشريعات الوطنية ممل مغادئ نلاريم، أجلاات ااكوملة مشلرو   -10

م لللللللوض  قلللللللون اإلنالللللللا، يف ’نشلللللللف، إد لللللللاو تعلللللللديالت وإضلللللللافات عنلللللللو قلللللللانو، "قلللللللانو، 
كورة ، واعتمللد الربملللا، مشللرو  الللن القللانو،. وتتعنللق التعللديالت واإلضللافات املللذ "‘طاجيكاللتا،

 نتوسيمل نتان والية الديوا، وتنايق عمنه.

التعاون مع آلياي األمق  المت قدة ل مايقة ال ققوق ومنظمقاي المجتمقع  -ثالثا 
 المدني

 3-88و 2-88و 1-88التوصياي   
 ةدت ال  ة املشمولة نالتقرير النيارات التالية: ايارة مقرر األملم املتحلدة اةلامل املعلين  -11

              تمتللللمل نللللفعنو ماللللتوإل  كلللن مللللن الصللللحة الغدنيللللة والعقنيللللة، الالللليد أنانللللدحبلللق كللللل إناللللا، يف ال
(، وايللارة مقللرر األمللم املتحللدة اةللامل املعللين ماللفلة التعللذيب وغلل ه مللن ضللروب 2012غللروف   
(، 2014و 2012أو العقونللة القاسللية أو الالإناللانية أو املةينللة، الالليد  للوا، منللدين   املعامنللة 

(، وايارة مقرر 2014وايارة مقرر األمم املتحدة اةامل املعين مافلة اإلعاقة،  عيب  الكنمل  
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               األملللللم املتحلللللدة اةلللللامل املعلللللين حبلللللق اإلنالللللا، يف امليلللللاه الصلللللااة لنشلللللرب والصلللللر  الصلللللحن،
 (.2015ليو هينر  

وتقلللدميةا إ  رلللا، األملللم كتانلللة تقلللارير دوريلللة   2015إ   2010و للةدت ال للل ة ملللن  -12
(، والنةنللة املعنيللة نالقضللاء عنللو التمييللن 2015و 2010املتحللدة التاليللة: رنللة  قللون الت للل  

           (، ورنلللة مناهضلللة التعلللذيب وغللل ه ملللن ضلللروب املعامنلللة أو العقونلللة القاسلللية2013ضلللد امللللرأة  
             كاو التمييللللللللللللن (، ورنللللللللللللة القضللللللللللللاء عنللللللللللللو  يللللللللللللمل أ لللللللللللل2012أو الالإناللللللللللللانية أو املةينللللللللللللة  

(، 2012(، ورنللللة  ايللللة  قللللون  يللللمل العمللللاو املةللللاجرين وأفللللراد أسللللرهم  2012العنصللللري  
             والنةنللللللللللة املعنيللللللللللة حبقللللللللللون اإلناللللللللللا،  نشللللللللللف، العةللللللللللد الللللللللللدو  اةللللللللللامل نللللللللللااقون املدنيللللللللللة 

لثقافيللللللة ( والعةللللللد الللللللدو  اةللللللامل نللللللااقون االقتصللللللادية واالجتماعيللللللة وا2013  (والاياسللللللية
 (، واستنم  التو يات املتعنقة هبا.2015 

لتو لليات هيئللات األمللم املتحللدة. وألغللراض حتقيللق هللذه  جللديا   وتللو  ااكومللة اهتمامللا   -13
إ للراع األفرقللة العامنللة املشلل كة نللمل  -1ال ايللة، أقيملل  آليللة مللن أجللل تن يللذ التو لليات التاليللة: 

              إعللللللللداد  تللللللللط عمللللللللل  -2تللللللللط الوطنيللللللللة؛ اييئللللللللات و ثنللللللللن اجملتمللللللللمل املللللللللدين يف إعللللللللداد اة
            تن يلللللذ عمنيلللللات ر لللللد منةةيلللللة  كلللللل سلللللتة أ لللللةر( لاللللل  تن يلللللذ  تلللللط العملللللل  -3 وطنيلللللة؛

نشر املعنوملات املتحصلل عنيةلا ملن الوكلاالت ااكوميلة علرب تقلارير نصلم سلنوية،  -4الوطنية؛ 
يمةللللا عنللللو نتللللان واسللللمل وسللللط الوكللللاالت مللللمل تر تةللللا إ  الن تللللمل اإلنكنينيللللة والروسللللية، وتعم

 ااكومية ومنظمات اجملتممل املدين، وكذلن عرضةا عنو ارمةور من  الو وسااط اإلعال،.
وقللد وضللع   تللط العمللل الوطنيللة املللذكورة أدنللاه واعتمللدت إثللر مشللاورات واسللعة مللمل  -14

 منظمات اجملتممل املدين:
يللذ تو لليات الللدوو األعضللاء اةتللة الوطنيللة رمةوريللة طاجيكاللتا، نشللف، تن   أ( 

يف جمنللم  قللون اإلناللا، التللانمل لألمللم املتحللدة فيمللا يتعنللق ناالسللتعراض الللدوري الشللامل االللة 
 اعتملدت اةتلة موجلب أمللر  2015-2013 قلون اإلنالا، يف  ةوريلة طاجيكالتا، لن لل ة 

 (؛2013نياا،/أنريل  3رايم  ةورية طاجيكاتا، املير  
 يللذ تو لليات رنللة األمللم املتحللدة املعنيللة حبمايللة  قللون  تللة عمللل وطنيللة لتن  ب( 

                نيللللللللرا،/ 22 املير للللللللة  2017-2013 يللللللللمل العمللللللللاو املةللللللللاجرين وأفللللللللراد أسللللللللرهم لن لللللللل ة 
 (؛2013يونيه 

 تة تدان  رامية إ  مكافحة التعذيب نناء عنو تو يات رنة األمم املتحدة   ج( 
تحدة اةامل املعين نالتعذيب وغ ه من ضروب املعامنة القاسية امل مومقرر األمملناهضة التعذيب 

 (؛2013آب/أغاتم  15أو الالإناانية أو املةينة،  وا، مندين  
              تشلللللللرين الثلللللللاين/ 14 تلللللللة تلللللللدان  تتعنلللللللق ناملال ظلللللللات اةتاميلللللللة  مير لللللللة   د( 
( نشف، تقرير طاجيكاتا، اللدوري املو لد، اللذي يضلم التقلارير ملن الالاد  إ  2013نوفمرب 
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الثامن، والذي استنمته النةنة املعنيلة نالقضلاء عنلو التمييلن العنصلري يف دورالا اااديلة والثملانمل 
 (؛2012آب/أغاتم  6-31 

ون اإلنالا، املتعنقلة  تة وطنية لتن يذ تو يات رنة األمم املتحدة املعنية حبقل  هل( 
نالتقرير الوطين الدوري الثلاين رمةوريلة طاجيكالتا، نشلف، تن يلذ العةلد اللدو  اةلامل نلااقون 

 ؛(2014متوا/يوليه  23  2016 -2014املدنية والاياسية لن  ة 
دان  وطنيللة تتعنللق نتن يللذ تو لليات رنللة األمللم املتحللدة املعنيللة نالقضللاء تلل تللة   و( 

الرانللمل  ،التقريللراعنللو التمييللن ضللد املللرأة نشللف، التقريللر الللدوري املو للد لتاجيكاللتا،، الللذي يضللم 
 (؛2014متوا/يوليه  23واةامم  
م جملنلم األملن التلانمل لألمل 2122و 1325 تة تدان  وطنية لتن يذ القرارين   ا( 
 (؛2014متوا/يوليه  23املتحدة  
( لتن يلذ تو ليات 2015/أكتلونر األووتشرين  22 تة عمل وطنية  مير ة   مل( 

               رنللللللللة األمللللللللم املتحللللللللدة املعنيللللللللة حبمايللللللللة  قلللللللللون  يللللللللمل العمللللللللاو املةللللللللاجرين وأفللللللللراد أسلللللللللرهم 
 .2020-2015لن  ة 

لتقلللللارير الوطنيللللة وتن يللللذ تو للللليات ويشللللارع  ثنللللو اجملتمللللمل امللللللدين يف عمنيللللات إعللللداد ا -15
االستعراض اللدوري الشلامل وغل ه ملن هيئلات معاهلدات األملم املتحلدة. وشلري مناقشلة التقلارير 
عنو نتان واسلمل ململ  ثنلن اجملتململ امللدين قغلل تقلدميةا. وتي لذ آراء اجملتململ امللدين نعلمل االعتغلار 

 هدات األمم املتحدة.لدإل إعداد  تط العمل الوطنية لتن يذ تو يات هيئات معا

األسقققال المعيقققاري لتعويقققو حققققوق اإلنسقققان وحمايتهقققا  والت قققديق ملقققا  -رابعا   
 ال كوك األساسية ل قوق اإلنسان

 8-90و 7-90و 6-90و 5-90و 4-90و 3-90و 2-90و 1-90التوصياي   
 15-90و 14-90و 13-90و 12-90و 11-90و 10-90و 9-90و
 17-90و 16-90و

ت الوطنية يف جماو  ايلة  قلون اإلنالا، إ  الصلكوع الدوليلة الرايالية تاتند التشريعا -16
ات اقيلللة، يف إطلللار عضلللويتةا يف  50يف هلللذا اجمللللاو. وقلللد  لللدق  طاجيكالللتا، عنلللو أكثلللر ملللن 

، واعتمللدت 2015إ  كللانو، الثاين/ينللاير  1993املنظمللات الدوليللة املةتن للة  للالو ال لل ة مللن 
 لكوع األملم املتحلدة  أيضلا  التشلريعات الوطنيلة. واعتمتلدت تو يات خمتن لة نشلف، تن يلذها علرب 

، عنللو الربوتوكلللوو اال تيلللاري 2015-2014األساسللية اقلللون اإلناللا،. و لللدَّق ، يف ال للل ة 
ات اقيللة منللمل جرميللة اإلنللادة ارماعيللة  رأة وعنللوالت اقيللة القضللاء عنللو  يللمل أ للكاو التمييللن ضللد امللل

 واملعاقغة عنيةا.
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دراسلللة مالللفلة التصللللديق عنلللو ات اقيلللة  قلللون األ لللةامل اوي اإلعاقللللة  وشلللري  اليلللا   -17
ونروتوكويا اال تياري، وات اقية وضمل األ ةامل عدمين ارناية، وات اقية   ض  االت انعلدا، 
ارناللية، وات اقيللة  ايللة  يللمل األ للةامل مللن اال ت للاء القاللري، والربوتوكللوو اال تيللاري املنحللق 

االقتصللادية واالجتماعيللة والثقافيللة، والربوتوكللوو اال تيللاري الثللاين  اةللامل نللااقون الللدو  نالعةللد
املنحق نالعةد الدو  اةامل نااقون املدنية والاياسية، والربوتوكوو اال تياري الت اقية مناهضة 

ّكن  و الالإناللانية أو املةينللة. وقللد  للالتعللذيب وغلل ه مللن ضللروب املعامنللة أو العقونللة القاسللية أ
ش كة نمل اييئات يذه األغراض، وتقو، هذه األفرقة اآل، ندراسة اروانب القانونية أفرقة عامنة م

 واالجتماعية واالقتصادية واملالية لالنضما، إ  الصكوع القانونية الدولية املشار إليةا.

 الجوانب الممسسية لتعويو حقوق اإلنسان وحمايتها -خامسا   
 مدامال ق في ال ياة وإلغاء مقوبة اإل -ألف 

            24-90و 23-9و 22-90و 21-90و 20-90و 19-90التوصقققققققققققققققققققققياي   
 27-90و 26-90و 25-90و

طُغّلللق وقلللم ا تيلللاري لتن يلللذ عقونلللة اإلعلللدا، يف الغنلللد عنلللو أسلللا  قلللانو، طاجيكالللتا،  -18
 . 2004متوا/يوليه  15املير   "نشف، تعنيق عقونة اإلعدا،"

ء عقونلللة اإلعلللدا،. ويقلللو، فريلللق عاملللل مشللل ع نلللمل ونلللدأ تن يلللذ تلللدان  الللد  إ  إل لللا -19
اييئلللات ناسلللتعراض  يلللارات وطريقلللة تن يلللذ إل لللاء عقونلللة اإلعلللدا،، و لللري كلللذلن تن يلللذ أنشلللتة 
التوعيللة املناسللغة. ونظاملل  نشللكل منةةللن وعقاللدت ملليمترات ولقللاءات تنويريللة مللمل سللكا، املللد، 

وناإلضللافة إ  الللن، اسللتعرض ال ريللق   .ولقللاء   ملليمترا   60ومنللاطق الغنللد املةتن للة، فللان عللددها 
  اليلللا   العاملللل  اللللة اررميلللة قغلللل ونعلللد تتغيلللق الوقلللم اال تيلللاري لتن يلللذ عقونلللة اإلعلللدا،. وشلللري 

دراسلة  يلارين لعمنيلة إل لاء تن يلذ عقونلة اإلعلدا،، وغلا: اإلل لاء التلا، لعقونلة اإلعلدا، ملن  للالو 
يف الدسلتور واال ت لاب ن مكانيلة اسلتةدامةا  تعديل دستور طاجيكالتا،، أو إل اههلا دو، ت يل 

 يف امن اارب.

 مدم التعرض للتعذيب -باء 
           28-88و 27-88و 26-88و 25-88و 24-88و 23-88التوصقققققققققققققياي   

 36-90و 35-90و 34-90و 1-89و 48-88و
للع   تللة عمللل ملكافحللة التعللذيب واعتمللدت  -20 لتو لليات رنللة األمللم املتحللدة  وفقللا  وضا

(، مللن أجللل تن يللذ 2013ملناهضللة التعللذيب ومقللرر األمللم املتحللدة اةللامل املعللين،  للوا، منللدين  
التو لللليات املقدمللللة مللللن رنللللة مناهضللللة التعللللذيب واملقللللرر اةللللامل املعللللين ماللللفلة التعللللذيب، الللللم 

 استنام  يف إطار االستعراض الدوري الشامل.
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 التعللذيب(، الللم يت للق  1-143، أضللي   إ  القللانو، ارنللاان املللادة 2012ويف عللا،  -21
تعريم التعذيب فيةا ممل التعريم الوارد يف ات اقية األمم املتحدة ملناهضلة التعلذيب. وقلد أقيمل  

، أرنللللمل قضللللايا جناايللللة وأديللللن فيةللللا أرنعللللة مالللليولمل. ويف 2012موجللللب هللللذه املللللادة منللللذ عللللا، 
نشللف، تتغيللق معللاي  القللانو، "، اختللذت امكمللة العنيللا نكامللل هيئتةللا قللرارا 2012 نيرا،/يونيلله 

 ."ارناان وقانو، اإلجراءات ارنااية املتعنقة مكافحة التعذيب
ألعضلللاء النيانلللة  ومنةةيلللا   عنميلللا   ، أ لللدر مكتلللب امللللدعن العلللا، دلللليال  2013ويف علللا،  -22

عملللل هيئلللات االدعلللاء العلللا، املتعنلللق نالوقايلللة ملللن ل ةوالتنظيميلللاألسلللم القانونيلللة "العاملللة، نعنلللوا، 
للدت ننللاء 2012تشللرين األوو/أكتللونر  24. ويف "التعللذيب والكشللم عنلله والتحقيللق فيلله ، اعتما

نشللللف، "عنللللو أمللللر مشلللل ع مللللن املللللدعن العللللا، ورهسللللاء وكللللاالت إن للللاا القللللانو، األ للللرإل الاحللللة 
هم يف اال تةللاا ال عنللن، اقللون األ للةامل أثنللاء وجللود . وتتضللمن الالاحللة  للر ا  "اال تةللاا

ولتريقة و ويم ال وري إ  حما،، وت ا يل تاةيل نيانات واقعلة اال تةلاا  ملا يف اللن أ لاء 
ووةاام  يمل املشاركمل يف تن يذ اال تةاا(، وإمكانية اّطال  املامن والشلة  امتةلن ن اله 

تللار أقللارب الشللة  عنللو سللةالت وقللاامل اال تةللاا، وتللوف  ال حلل  التللإ، ناإلضللافة إ  إ 
 نواقعة ا تةااه وإفادام يف  الة نقنه إ  مرفق ا تةاا آ ر.

وألغلللراض إد لللاو نظلللا، لننظلللر يف اإلفلللادات والشلللكاوإل املتعنقلللة ناسلللتةدا، التعلللذيب،  -23
نشللف، اختللاا تللدان  إضللافية "، تعنيمللات 2014كللانو، الثاين/ينللاير   31أ للدر املللدَّعن العللا،، يف 

ملدَّعن العا، يف جماو  اية  قون اإلناا،، والنظر نصورة موضوعية و امنة لتعنين رقانة مكتب ا
 ."يف التماسات املواطنمل، وخبا ة أثناء عمنيات االستةواب والتحقيق يف ارراام

نشللللللف، إد للللللاو تعللللللديالت عنللللللو القللللللانو، ارنللللللاان رمةوريللللللة "وأعاللللللد مشللللللرو  قللللللانو،  -24
، التعللذيب، وأ يللل إ  الللواارات واإلدارات ن للرض تشللديد العقونللة عنللو اسللتةدا "طاجيكاللتا،

 املعنية من أجل التو ل إ  توافق يف اآلراء نشفنه.
نشف، إد لاو تعلديالت وإضلافات عنلو قلانو، اإلجلراءات ارناايلة "وأعاد مشرو  قانو،  -25

نشللف، إجللراءات وةللرو  ا تةللاا األ للةامل املشللتغه "ومشللرو  قللانو،  "رمةوريللة طاجيكاللتا،
، و ري العمل عنو التو ل إ  توافلق يف اآلراء نشلفهنما. "واملتةممل واةاضعمل لنمحاكمةفيةم 

وتك للل مشللاريمل القللوانمل املللذكورة حتديللد اظللة االعتقللاو ال عنللن، وااللق يف ااصللوو عنللو حمللا، 
انتللداء مللن اظللة االعتقللاو ال عنللن، وإمكانيللة االجتمللا  مللمل امللامن نللال قيللود، مللا يف الللن قغللل 

              سللتةواب. وتلللن  عنلللو علللد، االعتللداد ناألدللللة يف  اللللة ااصلللوو عنيةللا علللن طريلللق التعلللذيباال
أو املعامنللة القاسللية  أو العنللم أو التةديللد أو اةللدا  أو أيللة  طرااللق غلل  قانونيللة أ للرإل. وتللن  

 عنلللو التحقلللق ملللن نيانلللات وقلللاامل اسلللتةدا، التعلللذيب أو املعامنلللة القاسلللية حبلللق األ لللةامل أيضلللا  
ملا يتعنلق نقغلوو عالملات التعلذيب و اةاضعمل لنمحاكمة وتقييمةلا فياملشتغه فيةم أو املتةممل أ

تعتللرب األدلللة و  ضللمن األدلللة، سللواء أننللا عنةللا حمللامن الللدفا  أو قللد، التماسللا نشللفهنا أو   ي عللل.
قلاء الم يرفتض قغويا غ  اات فعالية وال تاتةد، ضمن أسلم توجيله االااملات. و لب عنلد إل
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أ، يقلو، عضلو هيئلة التحقيقلات ارناايلة  إجراميلا   القغض عنو  ة  لال لتغاه يف ارتكانله عملال  
نواقعلة ايداعله  أو أي  ة  خمت  آ ر يف مرفق اال تةاا ال عنن نتغنيا الن الشة  ل ظيلا  

يف اال تةللاا وتوضلليه  قلله يف إجللراء حمادثللة هات يللة أو تغنيللا حمللا، أو أ للد األقللارب، و قلله يف 
صوو عنو حما، لندفا  ويف رفض اإلدالء نغيانات،  انب إ تاره نف، الغيانلات اللم يلد  هبلا اا

قلد تالتةد، ضلمن األدللة  يف أيلة دعلوإل جناايلة ضلده. ويتعلمل أ،  ضلمل الشلة  نعلد إيداعله 
يف مرفلللق اال تةلللاا ل حللل  طلللإ ن لللرض حتديلللد  التللله الصلللحية العاملللة وملللا إاا كلللا، يعلللاين ملللن 

مينن الشة  امتةن أو حماميله االق يف املتالغلة نل جراء ال حل  التلإ عنلو يلد إ انة ندنية. و 
 طغيب ماتقل أو طغيب  رعن. وحت تظ نتيةة ال ح  التإ يف منم اال تةاا.

وأنشللئ فريللق عامللل مللن أجللل دراسللة التةللارب اات الصللنة ووضللمل  تللة عمللل إلنشللاء  -26
نشلف، "كانيلة  لياغة واعتملاد قلانو، ميساة ماتقنة لنتب الشرعن، عالوة عنو استكشلا  إم

 ."إنشاء مرفق طب  رعن ماتقل
وتعقتد  نقات دراسية تدريغية ملن أجلل دراسلة جلدوإل إنشلاء آليلة مالتقنة لنتحقيلق يف  -27

. وأعلدت موجلب نروتوكلوو اسلتنغوو  لكوع إجراايلة ملن نروتوكوو اسلتنغوو(أعماو التعذيب  
م نل  نروتوكلوو اسلتنغوو إ  الن لة أجل تتغيقةا يف  اللة الكشلم علن  لاالت تعلذي ب. وتلرجا

 التاجيكية وعّمم عنو وكاالت إن اا القانو، وسنتات التب الشرعن.
، مغللللللللادرة مللللللللن واارة الصللللللللحة والرعايللللللللة 2012و للللللللكال، يف كللللللللانو، األوو/دياللللللللمرب  -28

االجتماعيلللة، فريلللق عاملللل يضلللم  ثنلللمل علللن املنظملللات غللل  ااكوميلللة، ملللن أجلللل تتغيلللق معلللاي  
كلللوو اسللللتنغوو يف إعللللداد  للللرباء لنتللللب الشلللرعن مللللن أجللللل التوثيللللق الللللدا نن. ويف تشللللرين نروتو 

 "الاحة ال ح  التإ الشلرعن" كوع، هن:  3، اعتمدت واارة الصحة 2014الثاين/نوفمرب 
، و لري إعلداد مشلاريمل "نروتوكوو ال ح  التلإ لأل لةامل امتةلنين"و "استنتاجات اةرباء"و

دليللل "و " حلل  التللإ الشللرعن املتعللدد اروانللب اللاالت التعللذيبدليللل ال" للكوع مللن قغيللل: 
، 2015 نيرا،/يونيلله  2و للدر يف  ."األسللم اإلجراايللة والتنظيميللة ل حو للات التللب الشللرعن

نشللللف، فحو للللات التللللب الشللللرعن الللللم شريةللللا رللللا، "أمللللر وايللللر الصللللحة والرعايللللة االجتماعيللللة 
يف مرافللق اال تةلللاا و لللاالت ال حو لللات متةصصللة يف  لللاالت الوفلللاة غلل  التغيعيلللة مللللواطنمل 

 ."املعقدة األ رإل
ن  عنو قانو، اإلجراءات ارنااية لتاجيكاتا، 2014ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -29 ، أد ا

تعديالت تن  عنو رفض تالنيم املتنلونمل يف  اللة وجلود معنوملات تشل  إ  أ، الشلة  قلد 
 يتعرض لنتعذيب يف الغند الذي يتُنب تانيمه.

وعقدت يف طاجيكاتا،، حت  إ را  املكتب التن يذي لرااسلة ارمةوريلة، ناال ل اع  -30
ممل مكتب املدَّعن العا، وديوا، م لوض  قلون اإلنالا،، ومشلاركة مغا لرة ملمثنلمل علن امل وضلية 

 نقللة عملل ودورة تدريغيلة نشللف، الوقايلة ملن التعللذيب  100الالامية اقلون اإلناللا،، أكثلر ملن 
تعنين الك لاءة املةنيلة ألفلراد إن لاا القلانو،. وتعقتلد نصلورة دوريلة  نقلات دراسلية يف الغند، هبد  
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تدريغية نشلف، املعلاي  الدوليلة ملناهضلة التعلذيب، مشلاركة املنظملات غل  ااكوميلة املعنيلة نلاملرافق 
 اإل ال ية.

 وأعاد نرنامف  امل و ري العمل عنو تن يذه، من أجل تلدريب القضلاة نشلف، موضلو  -31
نشلللف، تتغيلللق معلللاي  "، ودراسلللة القلللرار اللللذي اختذتللله امكملللة العنيلللا نكاملللل هيئتةلللا "التعلللذيب"

، وقلللانو، طاجيكالللتا، "القلللانو، ارنلللاان وقلللانو، اإلجلللراءات ارناايلللة املتعنقلللة مكافحلللة التعلللذيب
للمل مرجللمل عنمللن تللدريإ "نشللف،  ظللر العنللم املنللن " ، وات اقيللة مناهضللة التعللذيب، وغ هللا. ووضا

األسم القانونية والتنظيمية لعمل هيئلات االدعلاء العلا، يف ملا يتعنلق نالوقايلة ملن أعملاو "نعنوا، 
لكي يلة عملل اآلليلات الوطنيلة والدوليلة  ، يتضلمن  لر ا  "التعذيب والكشم عنةلا والتحقيلق فيةلا

   لللرمل األسلللاليب والتراالللق ال عاللللة لنكشلللم علللن أعملللاو التعلللذيب ملنلللمل التعلللذيب، ناإلضلللافة إ
 والتحقيق فيةا.

نشف،  اية الدولة لنمشاركمل يف "وألغراض إنشاء آلية فعالة لتن يذ قانو، طاجيكاتا،  -32
، 2012تشللللرين الثللللاين/نوفمرب  2، اعتمللللد موجللللب قللللرار  كللللومن مللللير  "اإلجللللراءات ارناايللللة

                  نضللللللللللللللما، سللللللللللللللالمة املشللللللللللللللاركمل يف اإلجللللللللللللللراءات ارناايللللللللللللللة  الربنللللللللللللللامف ااكللللللللللللللومن املتعنللللللللللللللق
، الللذي يللن  عنللو إنشللاء آليللة تتللو  املالليولية الكامنللة عللن  ايللة الدولللة 2016-2013لن لل ة 

 لنمشاركمل يف اإلجراءات ارنااية.
 وتلللرد ضلللوانط تنظللليم املالللاال املتعنقلللة نلللالتعويض علللن الضلللرر امللللادي واملعنلللوي لضلللحايا -33

ويف مللللواد أ للللرإل يف القللللانو، املللللدين، ناإلضللللافة إ    171و 15التعللللذيب نالت صلللليل يف املللللادتمل 
مللن قللانو، اإلجللراءات ارناايللة. وعللالوة عنللو الللن، اختللذت امكمللة العنيللا نكامللل  47ال صللل 

نشللللف، تتغيللللق معللللاي  قللللانو، اإلجللللراءات ارناايللللة " را  ا، قللللر 2012 نيرا،/يونيلللله  25هيئتةللللا، يف 
. ويشلللرمل القلللرار لنمحلللاكم  مالللفلة التعلللويض علللن "و، ارنلللاان املتعنقلللة مكافحلللة التعلللذيبوالقلللان

األضلرار املاديللة واملعنويلة، واإلجللراءات املتعنقللة نتقلدح  للكوإل يف  الللة التعلذيب. وقضلل  حمللاكم 
 4، ملللللنه تعلللللويض علللللن الضلللللرر املعنلللللوي يف 2015-2014 ةوريلللللة طاجيكالللللتا،، يف ال للللل ة 

 يب وغ ه من ضروب املعامنة القاسية. االت استةدا، لنتعذ
و لللري النظلللر يف إمكانيلللة التصلللديق عنلللو الربوتوكلللوو اال تيلللاري املنحلللق نات اقيلللة األملللم  -34

املتحدة ملناهضة التعذيب وغ ه من ضروب املعامنة أو العقونلة القاسلية أو الالإنالانية أو املةينلة. 
تياري الت اقية مناهضلة التعلذيب، يتعلمل إجلراء وفيما يتعنق مافلة التصديق عنو الربوتوكوو اال 

منيد من التحنيل ملافلة إنشاء آلية وقااية ماتقنة ممل أ لذ شلارب اللدوو األعضلاء اللم  لدق  
 عنو االت اقية يف االعتغار. 

وألغلراض منلمل التعللذيب وضلما، فعاليللة عملل نظللا، النيلارات الوقاايللة املنتظملة إ  مرافللق  -35
وتقييدها،  كل فريق لنر د يف إطار ديوا، م وض  قون اإلنالا،. ويتكلو،  اارما، من اارية

ال ريللق ملللن  ثنلللمل لنلللديوا، واملنظملللات غللل  ااكوميلللة األعضلللاء يف حتلللالم مناهضلللة التعلللذيب يف 
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ملن مرافلق اارملا، ملن ااريلة وتقييلدها  مرفقلا   19  فريلق الر لد أنشلتته يف طاجيكاتا،. وملار 
 .2015-2014ال  ة و دات عاكرية، يف  5ويف 

 نظام العدالة -جي  
 37-90و 32-90و 30-90و 29-90و 45-88و 44-88التوصياي   

للد موجللب مرسللو، رااسللن، يف عللا،  -36 ، نرنللامف إل للالمل  ارةللااين القضللاان 2015اعتما
. ويشلللكل اللللن الربنلللامف املر نلللة الثالثلللة ملللن عمنيلللة اإل لللالمل 2017-2015والقلللانوين لن للل ة 

 املذكورة.
وأنشللئ فريلللق عاملللل مشللل ع نللمل اييئلللات ملللن أجلللل حتنيللل التشلللريعات والنظلللر يف وضلللمل  -37

 تلللة لتن يلللذ تلللدان  ملللن أجلللل ايلللادة عضلللوية جمنلللم العلللدو وتوسللليمل  لللال ياته، هبلللد  تعنيلللن 
استقالله وتدعيم دوره يف النظا، القضاان، من  الو فصنه علن هيكلل ارةلاا التن يلذي وإااقله 

إجللراءات ومعللاي  ا تيللار املر للحمل ملنا للب القضللاة.  اسللتعراضوة عنللو نالاللنتة القضللااية، عللال
               متللللللللوا/ 26املللللللللير   "نشللللللللف، حمللللللللاكم  ةوريللللللللة طاجيكاللللللللتا،"ويتضللللللللمن القللللللللانو، الدسللللللللتوري 

، ت ا لللللليل ضللللللمانات أمللللللن القضللللللاة أثنللللللاء اةدمللللللة و للللللنتةا نك الللللللة اسللللللتقاليم  2014يوليلللللله 
غلللللة عنلللللو انتةلللللاع  رملللللة املللللاكم وإهانلللللة القضلللللاة واملالللللا  وسلللللالمتةم، وحتديلللللد املاللللليولية امل ت

 حبصانتةم، و ظر التد ل يف عمل اماكم، عنو حنو يتاق ممل الصكوع القانونية الدولية.
، أ للللدرت امكمللللة العنيللللا نكامللللل هيئتةللللا قللللرار 2013تشللللرين الثللللاين/نوفمرب  18ويف  -38

. "هبلللا ملللن قغلللل  ةوريلللة طاجيكالللتا، نشلللف، تتغيلللق املللاكم أل كلللا، القلللوانمل الدوليلللة املعللل  "
وحيدد الن القرار كي ية تتغيق اماكم ملعاي  القلوانمل الدوليلة يف سليان القضلايا اللم تنظلر فيةلا. 

، نلرامف تثقي يلة مرتغتلة ندراسلة 2015ون َّذ املركن التعنيمن لنقضاة التانمل جملنم العلدو، يف علا، 
منللللن ملعللللاي  القللللوانمل الدوليللللة املعلللل   هبللللا مللللن قغللللل االت اقيللللات الدوليللللة وإمكانيللللة التتغيللللق الع

 طاجيكاتا، يف سيان القضايا املعروضة عنو اماكم.
وأعاللللدت مشللللاريمل قللللوانمل نشللللف، إد للللاو تعللللديالت وإضللللافات عنللللو القللللوانمل اااليللللة،  -39

وأدرجلل  فيةللا أ كللا، نشللف، ال لل ات النمنيللة لال تةللاا ال عنللن، وتللدوين وقلل  ومكللا، وأسللغاب 
اا يف منم تاةيل األ ةامل امتةنين، إضافة إ  أ اء ووةاام املايولمل املشلاركمل اال تة

يف تن يذ اال تةاا، عالوة عنو الشلرمل ال لوري  اقلون امتةلنين املتعنقلة نتوكيلل حملا، وااصلوو 
عنلللو فحللل  طلللإ، و  لللض فللل ة االثنلللم عشلللرة سلللاعة املالللمومل هبلللا ملللن أجلللل إ تلللار أقلللارب 

 نفماكن ا تةااهم ونوقاامل ت ي  أماكن اال تةاا.األ ةامل امتةنين 
لللد قلللانو، إجلللراءات يتعنلللق ناملةال لللات اإلداريلللة، وأد نللل  تعلللديالت عنلللو قلللانو،  -40 واعتما

 ارراام اإلدارية نشف،  نظا، التعن يف أمر اال تةاا اإلداري.
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، 2015-2010ون اللذت  تللة العمللل الوطنيللة إل للالمل نظللا، قضللاء األ للدا  لن لل ة  -41
، ملللن أجلللل  2017-2015و لللري العملللل عنلللو تن يلللذ نرنلللامف إ لللالمل ارةلللاا القضلللاان لن للل ة 

ك الة فعالية قضاء األ دا  وضلما،  قلون القا لرين ومصلااةم الكامنلة، وايئلة نيئلة  لديقة 
يللم أثنللاء سللل  التحريللات والتحقيقلللات، عللالوة عنللو نظلللا، النظللر يف قضلللاياهم اإلداريللة وارناايلللة 

لللد تشلللكيل وتعيللمل قضلللاة ل ننظلللر فيةلللا يف سلليان املللاكم العاديلللة،  انلللب حتللدي  القلللوانمل. واعتما
، 2021-2017ال ريق العامل املعين نوضمل  تلة عملل وطنيلة يف جملاو قضلاء األ لدا  لن ل ة 

اللللذي يتكلللو، ملللن  ثنلللمل للللواارات وإدارات  كوميلللة، و ثنلللمل للللديوا، م لللوض  قلللون اإلنالللا، 
 ومنظمات اجملتممل املدين.

 تعويو قدراي المرافق اإلصالحية  -دال 
 34-90و 33-90و 31-90 49-88و 47-88و 46-88التوصياي   

اللتناملللات  ةوريلللة طاجيكالللتا، يف جملللاو  قلللون اإلنالللا،، ن الللذ قلللدر كغللل  ملللن  وفقلللا   -42
العمللل مللن أجللل ك الللة اتاللان مرافللق اارمللا، مللن ااريللة وتقييللدها مللمل املعللاي  الدوليللة. وأد نلل  

العقونللات إضللافات تتعنللق نر للد ديللوا، م للوض  قللون اإلناللا، ملرافللق اارمللا، مللن  عنللو قللانو،
اارية. وينور م وض  قون اإلناا، ومن ينونو، عنه مرافق اارملا، ملن ااريلة ملن أجلل ت تلي  
            عمللللللل ميساللللللااا ور للللللد ةللللللرو  ا تةللللللاا امكللللللوممل فيةللللللا، عللللللالوة عنللللللو فحلللللل  إفللللللادات 

 و كاوإل الننالء.
منظملللة ملللن  12وقعللل  هيئلللات تن يلللذ األ كلللا، ارناايلللة ات اقلللات ملللمل أكثلللر ملللن  وقلللد -43

املنظمللللات الدوليللللة واملنظمللللات غلللل  ااكوميللللة. ويتوا للللل العمللللل عنللللو حتاللللمل األ للللواو املاديللللة 
واملعيشللية والثقافيللة و للدمات الصللر  الصللحن و للدمات الرعايللة الصللحية نامليساللات العقانيللة. 

هيئلات تن يللذ العقونلات ارناايلة ومتنلن االق يف الو لوو إ  مرافللق وتتعلاو، املنظملات التاليلة ململ 
ملكافحللة اإليللدا  "الشللرن وال للرب"اال تةللاا، وهللن:  للندون األمللم املتحللدة العللاملن، وميساللة 

التانعة لربنامف األمم املتحدة املعين ن  و  نق  املناعة الغشرية/اإليدا،  ومكتب متثيلل ميسالة 
طاجيكالللللتا،، واليونياللللليم، واملكتلللللب اإلقنيملللللن ييئلللللة املعونللللللة  يف "كالللللمغور ل -كاريتلللللا  "

األمريكيلللللة يف وسلللللط آسللللليا، وفلللللر  الرانتلللللة األملانيلللللة الدوليلللللة لتعنللللليم الكغلللللار يف طاجيكالللللتا،، 
، "انللن سللينا"، ومنظمللة "فيتللا -مركللن  ايللة  قللون اايوانللات "واملنظمللات غلل  ااكوميللة التاليللة: 

االجتماعيلة،  "دينلا"ملعنيلة نشليو، نلنالء الالةو،، ومنظملة االجتماعيلة ا " لايو  نلا "ومنظمة 
 ضمن منظمات أ ر.

، ملن أجلل 2025وأعاد مشرو  يتعنق م ةو، إ لالمل نظلا، العقونلات لن ل ة  ل  علا،  -44
 حتالللمل نظلللا، تن يلللذ العقونلللات ارناايلللة وحتالللمل ةلللرو  اال تةلللاا. ويُعللل  املشلللرو  امل للللاهيمن
مالللاال ننلللاء مراكلللن االللغم اال تيلللاطن واملرافلللق اإل لللال ية ارديلللدة، وتلللوف  املعلللدات واألدوات 

لنمعللللاي  ااديثللللة، وإد لللللاو تعللللديالت وإضللللافات عنلللللو  وفقللللا  ملرافللللق تن يللللذ العقونللللات ارناايلللللة 
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التشريعات ن رض مواءمتةا ممل الصكوع القانونية الدولية الم تعل   هبلا طاجيكالتا،، وحتالمل 
و  عمل  رباء عنلم اللن م ململ النلنالء، وتتلوير وسلاال اإلنتلاج وايلادة مشلاركة امكلوممل يف ةر 

جملللاالت العملللل اإل لللال ن املةتن لللة، وحتالللمل عنلللانر النلللنالء، ناإلضلللافة إ  إ لللاد تلللدان  ندينلللة 
 لنعقونات، وما  انه الن.

            قارنلللللللةم 2015 ةلللللللم متويلللللللل امليسالللللللات العقانيلللللللة يف علللللللا،  وقلللللللد تضلللللللاعم تقريغلللللللا   -45
نرنللللامف تنظلللليم وتتللللوير عمللللل قتللللا  اإلنتللللاج الصللللناعن يف ". واعتمللللدت ااكومللللة 2010نعللللا، 

، اللذي يةلد  إ  إ لاد "2020-2015امليساات اإل ال ية  مةورية طاجيكالتا، لن ل ة 
فلللرمل عملللل لنمحكلللوممل وتتلللوير نظلللم اإلنتلللاج يف امليسالللات اإل لللال ية. و لللري تن يلللذ هلللذا 

 نتمويل من املينانية العامة،  انب القروض واملنه.الربنامف  
عقللد دورات تثقي يللة مللن أجللل تعنيللن املةللارات املةنيللة  2015-2014و للةدت ال لل ة  -46

لنعامنمل يف النظا، اإل ال ن، فيما يتعنق نالتعر  عنو املعاي  الدولية واآلليات الوطنية املتصنة 
            دورات متوللللللة  3رات التلللللانمل للللللواارة العلللللدو مةلللللاو عمنةلللللم. وعقلللللدت يف معةلللللد تتلللللوير املةلللللا

من العامنمل يف امليساات اإل ال ية. وناإلضلافة إ  اللن، عقلدت نالتعلاو،  فردا   30 ضرها 
ملكافحة اإليدا التانعة لربنلامف األملم املتحلدة املعلين ن ل و  نقل   "الشرن وال رب"ممل ميساة 

              ية تثقي يللللللللة لنعللللللللامنمل يف النظللللللللا، اإل للللللللال ن يف  نقللللللللات دراسلللللللل 8املناعللللللللة الغشللللللللرية/اإليدا، 
، يف ملللللد، دو لللللانإ 2015. وعقلللللدت، يف علللللا، 2015 نقلللللات يف علللللا،  5، و2014علللللا، 

تثقيللم وتللدريب العللامنمل يف ااقللل "تيللوو و وجانللد دورات تدريغيللة نشللف، موضللو   -وكورغللا، 
تشلللا  عالملللات تلللدو عنللللو الصلللحن نشلللف، كي يلللة إعللللداد وثلللااق طغيلللة مكتمنلللة يف  للللاالت اك

.  وعقللدت دورات تدريغيللة يف ةانيللة ميساللات إ للال ية و ضللرها  يللمل العللامنمل يف "التعللذيب
تنن امليساات. وتنقو املشاركو، يف أنشتة التدريب املذكورة دراسات يف جماو القوانمل املعيارية 

ة أو العقونلللة القاسلللية أو الدوليلللة، ملللا يف اللللن ات اقيلللة األملللم املتحلللدة ملناهضلللة التعلللذيب واملعامنللل
الالإنالللانية أو املةينلللة، والعةلللد اللللدو  اةلللامل نلللااقون املدنيلللة والاياسلللية، والقواعلللد النمواجيلللة 
اللللدنيا ملعامنلللة الالللةناء، وقواعلللد نلللانكوع املتعنقلللة معامنلللة الالللةينات والتلللدان  غللل  اال تةاايلللة 

 ضاء األ دا ، وقواعد استنغوو.لنمةرمات، وقواعد نيةمل النمواجية الدنيا إلدارة  يو، ق
وتنعكم املعلاي  األساسلية لقواعلد نلانكوع يف قلانو، العقونلات. وا لتمن   تلة عملل  -47

عنللو أنشللتة دراسللية هللدف  إ  ترقيللة املةللارات  2014-2013امليساللات اإل للال ية لن لل ة 
نشللتة عنللو وقللد ن للذت تنلن األاملةنيلة لنعللامنمل يف سللةو، النالاء يف جمللاو معامنللة الالةينات، 

 لقواعد نانكوع. وفقا  ويتنايد ناطّراد  ةم التمويل العا، لتحامل أوضا  الننيالت  مرا ل.
و لري  "نشلف، إد لاو تعلديالت وإضلافات عنلو قلانو، العقونلات"وأعالد مشلرو  قلانو،  -48

من أجل التو ل إ  توافلق يف اآلراء نشلفنه، ن لرض مواءملة تشلريعات طاجيكالتا،  اليا  العمل 
قواعللد األمللم املتحللدة اات الصللنة معامنللة الاللةينات وتللدان  معاقغللة اجملرمللات ناارمللا، مللن  مللمل
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              ااريللللة أو ن لللل  الللللن  قواعللللد نللللانكوع(، وكللللذلن مللللمل قواعللللد األمللللم املتحللللدة النمواجيللللة الللللدنيا
 ملعامنة الاةناء.

 مكاف ة االتجار بالبشر -هاء 
  41-88و 40-88و 39-88و 38-88و 37-88و 36-88التوصقققققققققققققياي   

 42-88و
              متعللللللللدد العنا للللللللر ملكافحللللللللة االشللللللللار ناأل للللللللةامل  اعتمللللللللدت طاجيكاللللللللتا، نرناجمللللللللا   -49

، ن لللرض تعنيللللن مكافحلللة االشللللار نالغشلللر، و لللري العمللللل عنلللو حتللللدي  2016-2014لن للل ة 
نشلللف، مكافحلللة "قلللانو،   2014 نيرا،/يونيللله  14اإلطلللار القلللانوين يف هلللذا اجمللللاو. واعتملللد يف 

يتفلم ملن  ثنلمل  عامال   . و كن  واارة الدا نية فريقا  "االشار نالغشر ومااعدة ضحايا االشار
. واعتمللد "مركللن مكافحللة االشللار نالغشللر"عللن الللواارات واييئللات املعنيللة لصللياغة مشللرو  الاحللة 

الشلللار نالغشلللر الربنلللامف ارلللاممل ملكافحلللة ا" 2011آاار/ملللار   3موجلللب قلللرار ااكوملللة امللللير  
تن يللذ  تللة عمللل إضللافية  اليللا  ، الللذي اكتمللل تن يللذه ننةللامل. و للري "2013-2011لن لل ة 

لتعنيلللن مكافحلللة االشلللار نالغشلللر، الللد  إ  القضلللاء عنلللو أسلللوأ أ لللكاو عملللل األط لللاو وتقلللدح 
الربنلللللامف اللللللوطين لنتنميلللللة "، اعتملللللدت ااكوملللللة 2012املالللللاعدة لضلللللحايا االشلللللار. ويف علللللا، 

، الللذي ختصتلل  موجغلله اعتمللادات ماليللة مناسللغة ل للرض مكافحللة االشللار "ماعيللة لنشللغاباالجت
 نالغشر ومنعه.

، أد نللللل  الالللللنتات التشلللللريعية رمةوريلللللة طاجيكالللللتا، 2015-2013ويف ال للللل ة  -50
تعلللديالت وإضللللافات عنللللو القللللانو، ارنللللاان االللا  رمةوريللللة طاجيكاللللتا،، ن للللرض تعنيللللن دور 

ا القللانو، يف جمللاو مكافحلللة االشللار نالغشللر؛ ويشللار منةللا عنللو وجللله و للال يات وكللاالت إن للا
              آاار/ 14 اسللللللتةدا، الاللللللةرة( مللللللن القللللللانو، ارنللللللاان املللللللير   2-130اةصللللللومل إ  املللللللادة 

 إنتلللاج ملللواد أو منتةلللات أ لللرإل إنا يلللة تشلللتمل عنلللو  لللور  1-241، وامللللادة 2014ملللار  
               ،2014آاار/ملللللللار   14نو، ارنلللللللاان امللللللللير  أ لللللللةامل قا لللللللرين واالشلللللللار هبلللللللا( ملللللللن القلللللللا

 است الو أ ةامل قا رين ألغراض إنتاج مواد أو منتةات أ رإل إنا ية( من  2-241واملادة 
 .2014آاار/مار   14القانو، ارناان املير  

            جرميللللللة حتلللللل  85و  االشللللللار نالغشللللللر( 1-130جرميللللللة حتلللللل  املللللللادة  60وسللللللةن   -51
إ  الرنلمل الثاللل   2010 االشلار نالقا لرين( مللن القلانو، ارنلاان  لالو ال لل ة ملن  167دة امللا

، وكان  غالغية الضحايا من النااء. وجرإل التحقيلق يف  يلمل القضلايا ارناايلة وقلد ، 2015من 
 ارناة إ  العدالة.

ةللة األامللات تيالل  عللودة ضللحايا االشللار، سللتةري إ للالتةم إ  مراكللن ملواج وألغللراض -52
ملللذكرة الت للاهم نللمل  كومللة طاجيكالتا، واملنظمللة الدوليللة لنةةللرة. وأعننلل  واارة الدا نيللة  وفقلا  

 ةصلا ملن ضلحايا االشللار، وأمكلن، مالاعدة مركلن األط لاو ودعلم ضللحايا  16علن اكتشلا  
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 ملللنةم ملللن 6االشلللار نالغشلللر التلللانمل لنمنظملللة الدوليلللة لنةةلللرة يف  ةوريلللة طاجيكالللتا،، إرجلللا  
مدينللة دو ندولللة اإلمللارات العرنيللة املتحللدة؛ ىل أ ينللوا إ  املركللن مللن أجللل تنقللن  للدمات إعللادة 

 التفهيل واملااعدة عنو االندماج يف اجملتممل.

 مكاف ة االتجار غير المشروع بالمخدراي -واو 
 43-88التوصية   

لل -53 ع  مشللاريمل ألغللراض تعنيللن اإلطللار القللانوين لنعمللل يف جمللاو مكافحللة املةللدرات، وضا
قوانمل وأ درت مراسيم وقرارات وقدم  إ  الانتات املةتصة ملن أجلل املوافقلة عنيةلا، ملا يف 

، ومشللرو   "نشللف، العللالج اإللنامللن لنمصللانمل ن دمللا، الكحللوو واملةللدرات"الللن مشللرو  قللانو، 
، ومشلرو  مل ةلو، التعلاو، نلمل 2025اس اتيةية منظمة معاهدة األمن ارماعن لن  ة    عا، 

أجةنة االستةغارات املالية يف نندا، رانتة الدوو املالتقنة، ومشلرو  ات لان نلمل  كوملة  ةوريلة 
املنظملللة طاجيكالللتا، و كوملللة  ةوريلللة الت يلللا نشلللف، التعلللاو، عنلللو مكافحلللة اإلرهلللاب واررميلللة 

واالشار غ  املشرو  ناملةدرات وامليثرات العقنية والاالام وغ ها من ارراام، ومشرو  مرسو، 
 470نشف، إد لاو تعلديالت وإضلافات عنلو مرسلو، راليم  ةوريلة طاجيكالتا، رقلم "رااسن 
نشللف، إد للاو إضللافات عنللو قللانو،  ةوريللة "، ومشللرو  قللانو، "2008 نيرا،/يونيلله  5املللير  
نشلللف، إد لللاو إضلللافات عنلللو "، ومشلللرو  قلللانو، "نشلللف، االتصلللاالت اإللك ونيلللة"كالللتا، طاجي

نشلف، إد لاو تعلديالت "، ومشرو  مرسو، رااسلن "قانو، ارراام اإلدارية رمةورية طاجيكاتا،
          كلللللانو، الثلللللاين/  30امللللللير   156وإضلللللافات عنلللللو مرسلللللو، راللللليم  ةوريلللللة طاجيكالللللتا، رقلللللم 

نشللللف، املةللللدرات وامللللليثرات العقنيللللة "وقلللل  ن الللله، أعاللللد مشللللرو  قللللانو، . ويف ال"2007ينللللاير 
نشللف، وكالللة مكافحللة املةللدرات التانعللة لرااسللة "يف  للي ة جديللدة، ومشللرو  قللانو،  "والاللالام

 و ري العمل عنو التو ل إ  توافق يف اآلراء نشفهنا. " ةورية طاجيكاتا،
ة نمل وكالة مكافحة املةلدرات التانعلة ، جرإل توقيمل ات اقي2015نياا،/أنريل  18ويف  -54

لرااسة  ةورية طاجيكاتا، وداارة مكافحة املةدرات االحتادية ناالحتاد الروسن، نشف، التعلاو، 
عنللو مكافحللة االشلللار غلل  املشلللرو  ناملةللدرات وامللليثرات العقنيلللة والاللالام، ملللن أجللل تتلللوير 

   يف املةدرات.وتعنين التعاو، اإلقنيمن ملكافحة االشار غ  املشرو 
وألغللللراض تعميللللق التعللللاو، مللللمل دوو ارللللوار ن يللللة تعنيللللن مكافحللللة االشللللار غلللل  املشللللرو   -55

، االجتمللا  الللدوري  الاللاد  2015أيار/مللايو  26ناملةللدرات، انعقللد يف مدينللة دو للانإ، يف 
اللدوو  عشر( جملنم التنايق لرهسلاء اييئلات املعنيلة مكافحلة االشلار غل  املشلرو  ناملةلدرات يف

األعضللاء يف منظمللة معاهللدة األمللن ارمللاعن، مشللاركة رالليم هيئللة مكافحللة املةللدرات  مةوريللة 
 أف اناتا، اإلسالمية و ثنمل عن مكتب األمم املتحدة املعين ناملةدرات واررمية.

، انعقللللد ملللليمتر دو  رفيللللمل املاللللتوإل نشللللف، ماللللاال التعللللاو، 2015أيار/مللللايو  27ويف  -56
تعنيلللن التعلللاو، اللللدو  يف جملللاو "اإلقنيملللن ملكافحلللة املةلللدرات، واعتملللد فيللله نيلللا، مشللل ع علللن 
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، ن لرض مناقشلتةا يف اللدورة "مكافحة االشار غ  املشلرو  ناملةلدرات ووضلمل مق  لات مو لدة
العامة لألمم املتحدة املعنية ناملشكنة العاملية لنمةلدرات، املقلرر انعقادهلا يف االستثنااية لنةمعية 

 .2016عا، 
وألغراض تعنين مةارات العلامنمل يف وكلاالت إن لاا القلانو، املعنيلة مكافحلة االشلار غل   -57

نو، املشرو  ناملةدرات، عقدت سنانة من الدورات التدريغية والدراسية. و ارع أفلراد إن لاا القلا
ننشلللا  يف دورات تدريغيلللة عقلللداا نعلللض املنظملللات الدوليلللة  مثلللل مكتلللب األملللم املتحلللدة املعلللين 
ناملةدرات واررمية ومنظمة األمن والتعاو، يف أورونلا( وامليسالات التعنيميلة التانعلة ييئلات إن لاا 

يللللات ت تللللي  اااو "القللللانو، يف طاجيكاللللتا، ونعللللض الللللدوو األجنغيللللة، نشللللف، املواضلللليمل التاليللللة: 
حمارنلللة عصلللانات اررميلللة املنظملللة العامنلللة يف االشلللار غللل  املشلللرو  "و ،"لنكشلللم علللن املةلللدرات

 ."ك الة أمن اادود"و "ناملةدرات واريغةا

 حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والوقاية من العنف األسري -زاي 
        17-88و 16-88و 15-88و 14-88و 13-88و 10-88التوصقققققققققققققياي   

 30-88و 29-88و 22-88و 21-88و 20-88و 19-88و 18-88و
 64-88و 35-88و 34-88و 33-88و 32-88و 31-88و

ألغراض تن يذ التو يات اةتامية لنةنة األمم املتحدة املعنية نالقضاء عنو التمييلن ضلد  -58
 ، اعتمدت  تة عمل وطنية و ري العمل عنو تن يذها.2014متوا/يوليه  23املرأة املير ة 

، "نشلللف، منلللمل العنلللم املنلللن "قلللانو، طاجيكالللتا،  2013آاار/ملللار   19واعتملللد يف  -59
قللرار  كللومن نشللف، اعتمللاد نللرامف لنوقايللة مللن العنللم املنللن  يف  2014أيار/مللايو  3و للدر يف 

. وقلللد نشلللرت الصلللكوع امللللذكورة أعلللاله وأتيحللل  2023-2014 ةوريللة طاجيكالللتا، لن للل ة 
تلب التعللاو، الاويالري يف طاجيكالتا، تعنيقللات عنلو قللانو، لنةمةلور. ونشلرت نللدعم ملن مك

 ."منمل العنم املنن "
اات الصلنة ملن أجلل متحلي   العامليلةوتعكم ارةلات املةتصلة عنلو دراسلة التةلارب  -60

 ارسللة تعيللمل الناللاء يف املنا للب العنيللا. وتاللتةد، الللواارات واييئللات والللدواار ااكوميللة امنيللة 
ال تغلللارات والشلللةادات املرجعيلللة عنلللد ا تيلللار النالللاء وتناللليغةن لنوةلللاام أسلللاليب تقنيلللة مثلللل ا

العامة. وقد أس رت شرنة تعيمل امللرأة يف الوةلاام القياديلة علن نتلااف إ انيلة يف ملا يتعنلق نتن يلذ 
             نشللللللف، تللللللدان  تعنيللللللن دور املللللللرأة" 1999كللللللانو، األوو/دياللللللمرب   3املرسللللللو، الرااسللللللن املللللللير  

 ."ممليف اجملت
 18 582وتش  التحنيالت اإل صااية جمللاو اةدملة العاملة إ  أ، علدد موة يةلا ننلا  -61
             يف املاالللللة(، ننيلللللادة 23.7املللللرأة   4 414، ملللللن نيلللللنةم 2015يف الرنلللللمل األوو ملللللن علللللا،  فلللللردا  

اسية وال ئات مقارنة نالعا، الاانق. ويغنا عدد الكوادر القيادية يف املنا ب الاي فردا   21قدرها 
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يف املااللة(  20املرأة   1 109، ملن نيلنةم فللردا   5 561العنيلا  اللدرجات ملن األو  إ  الرانعلة( 
 75يف منا للب قياديللة. ونينمللا ننللا عللدد الناللاء يف املنا للب الاياسللية ووةللاام ال ئللات العنيللا 

تشلللكل نالللاء. و  106إ   2015نيالللا،/أنريل  1، ارت لللمل هلللذا العلللدد يف 2007املللرأة يف علللا، 
املللرأة ال الغيللة العظمللو مللن العللامنمل يف اييئللات املركنيللة وايياكللل التانعللة يللا. ويشللمل الللن وفللق 
املعتيلللات اااليلللة، األعلللداد التاليلللة ملللن النالللاء العلللامالت يف اييئلللات ااكوميلللة امللللذكورة أدنلللاه، 

يف املاالللة،  47.6 -يف املاالللة، وكاللللة اةدملللة العاملللة  47.4 -موضلللحة نالنالللغة املئويلللة: الربمللللا، 
يف املاالللة،  34.8 –يف املاالللة، واارة التنميلللة االقتصلللادية والتةلللارة  41.1 -وكاللللة اإل صلللاءات 

  يف املااللللللة، التن نيللللللو،  33.3 -يف املااللللللة، رنللللللم الن للللللة واملصللللللتنحات  35.1 -واارة الثقافللللللة 
لتلللفممل االجتملللاعن يف املاالللة، وكاللللة ا 38.7 -يف املاالللة، داالللرة االتصلللاالت  42.3 -واإلااعلللة 

   يف املاالللللللللة، اإلدارة العنيلللللللللا 60 -يف املاالللللللللة، إدارة ام وةلللللللللات املركنيلللللللللة  40.3 -واملعا لللللللللات 
 يف املااة. 41.6 -لنةيولوجيا 

قرار  كوملة طاجيكالتا، نشلف، إنشلاء رنلة  2014/نوفمرب الثاينتشرين  1و در يف  -62
 كوميللة لشلليو، املللرأة واألسللرة، وتاللتتغمل الللن القللرار ايللادة يف عللدد العللامنمل يف ارةللاا املركللني 

أفللراد.  105يف املااللة، وايللادة عللدد العللامنمل يف و للدات ايياكللل امنيللة مقللدار  7لندولللة نناللغة 
، قالم قلانوين وكلذلن جمنلم  لرباء 2015كلانو، الثاين/ينلاير  1وأنشئ موجب هذا القلرار، يف 

معللين نتحنيللل الغعللد ارناللاين لنقللوانمل. ويتمثللل هللد  عمللل جمنللم اةللرباء يف إجللراء التحنلليالت 
 ارناانية عنو مشاريمل القوانمل قغل تقدميةا إ  ارةات املةتصة يف ااكومة وإ  الربملا،.

ات الري يلات نللااق يف الو للوو إ  العدالللة ويف التعنلليم وألغلراض رفللمل وعللن الناللاء والغنلل -63
              واسللللللللللتةدا، األرض عللللللللللن طريللللللللللق تنظلللللللللليم  للللللللللالت إعالميللللللللللة وتثقي يللللللللللة، عقللللللللللدت  حمللللللللللاكم 

جنالللة إ اطلللة علللن األسلللغاب والعواملللل اللللم تالللةم يف  لللدو  املةال لللات  759طاجيكالللتا، 
          ااية وت ي هللللللا. وقللللللدا، إ  ارةللللللات وارللللللراام وةةللللللور النناعللللللات املدنيللللللة وإل للللللاء القللللللرارات القضلللللل

مق  لللا نشلللف، منللمل  لللدو  مثلللل تنلللن االلاالت؛ وقلللدم  يف لقلللاءات  اه يلللة  830املةتصللة 
إ اطلللة  للل وية ونشللللرت يف  10 014وعلللرب قنلللوات الغللل  التن نيلللوين واإلااعلللن الوطنيلللة وامنيلللة 

 مقالة  ح ية. 1 169غضو، الن 
رانتلللة "نيلللة نشللليو، امللللرأة واألسلللرة، ناال للل اع ملللمل منظملللة وتعملللل النةنلللة ااكوميلللة املع -64

، "الغعد ارنالاين واألعملاو االرة والالون"غ  ااكومية، عنو تن يذ مشرو  نعنوا،  "ااقوقيات
هبللد  تعنيللن أغيللة تللوف  ال للرمل االقتصللادية لنمللرأة يف أ يللاء مدينللة كوليللاب ومقاطعللات فللا   

قرر أ، تنظم وتن ذ يف املناطق املذكورة أعلاله يف إطلار اللن ومومينونود وفوسن وفار ور. ومن امل
املشرو ، أنشتة تتعنق نالعمل عنو تقدح املااعدة القانونيلة لننالاء فيملا يتعنلق ن نشلاء و لدات 
إنتاجية اراعية ومنار  كغل ة ااةلم، وتوثيلق آثلار املنلا  والتكيلم معةلا، وختصلي  ملنه لتفسليم 

للللن، أنشلللئ  يف إطلللار املشلللرو  يف املنلللاطق امللللذكورة أعلللاله مراكلللن أعملللاو  لللرة. وناإلضلللافة إ  ا
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     استشللللارية، تاللللتتيمل املللللرأة الري يللللة التوجلللله إليةللللا نتنغللللات امايللللة  قوقةللللا ومصللللااةا، وكللللذلن 
 فيما يتعنق حبيااة األرض.

وتن َّلللذ اآل، تللللدان  خمتن للللة مللللن أجللللل تنشللليط عمللللل املللللوة مل العمللللوميمل يف جمللللاو رفللللمل  -65
عن العامنمل يف اييئات ااكومية عنو  يمل ماتويااا ناملااال ارناانية واملااواة نمل ماتوإل و 

ارنالللمل يف سللليان األسلللرة واجملتملللمل، ملللن  لللالو اسلللتةدا، نظلللا، رفلللمل مللليهالت ملللوة ن اةدملللة 
العاملة وتنظلليم دورات تلدريب عنللو ماللتوإل اللواارات واييئللات. وعقاللدت  لالو األ للةر اةمللم 

دورة  11، حت  رعاية ميساة الشيو، العامة نرااسة ارمةورية، 2015من عا، املاضية و دها 
 462دورات تدريغيلة متقدملة، و لارع فيةلا  10و من هذا النلو ، ملن نينةلا دورة إلعلادة التفهيلل

يف املاالللة(. و نللل  اللللدورات املواضللليمل التاليلللة:  50.6املللرأة   233، ملللن نيلللنةم  كوميلللا   موة لللا  
تتغيللق "و "املللرأة يف موقللمل القيللادة"و "نةدمللة العامللة يف  ةوريللة طاجيكاللتا،األسللم القانونيللة ل"

األسللم ارناللانية إلعمللاو  قللون "و "القللوانمل املعياريللة الوطنيللة والدوليللة املتعنقللة حبقللون الت للل
 ."اإلناا، يف اةدمة العامة  مةورية طاجيكاتا،

 حقوق الطفل والقضاء ملا ممالة األطفال  -حاء 
 3-89و 2-89و 54-88و 53-88و 50-88و 13-88و 12-88ي التوصيا  

 49-90و 48-90و 28-90و 4-89و
ألغراض تن يذ أ كا، ات اقية  قون الت ل وتو يات رنة  قون الت ل التانعة لألملم  -66

املتحلللللدة نشلللللف، التقريلللللر األو  املقلللللد، ملللللن  ةوريلللللة طاجيكالللللتا،، ويف إطلللللار تن يلللللذ التناملللللات 
جماو  اية  قون الت ل ومصااه، ن لّذت  تلة العملل الوطنيلة امايلة  طاجيكاتا، الدولية يف

 .2010-2003 قون ومصاحل الت ل لن  ة 
ملن قلانو،  5وُتاتةرتج  ةادات ميالد األط او ناجمللا، يف طاجيكالتا،. وتلن  امللادة  -67

ليللللد عنللللو إع للللاء املللللواطنمل مللللن دفللللمل أيللللة رسللللو، لندولللللة عللللن تاللللةيل املوا "ارغايللللات ااكوميللللة"
 واستةراج  ةادات امليالد.

، يف إطلار املكتلب التن يلذي للرايم ارمةوريلة قالم 2015متوا/يوليه  15وأنشئ،  يف  -68
دور أمانة النةنة ااكومية اقون الت ل يف  ةوريلة  اليا  اماية  قون الت ل. وييدي القام 

م لللوض  قلللون  ، قالللم اقلللون الت لللل يف ديلللوا،2012، يف علللا، أيضلللا  طاجيكالللتا،. وأنشلللئ 
، 2011ملللوة مل  أ لللدهم معلللين مالللاال قضلللاء األ لللدا (. ويف علللا،  3اإلنالللا،، يعملللل فيللله 

إ   2012لقضلللاء األ للدا ، وحتللوو الللن القاللم يف علللا،  جديللدا   أنشللفت واارة العللدو قاللما  
 قام   يو، قضاء األ دا  و قون الت ل.

مل إطار قانوين مناسب ملكافحة العمل القاري. وحيظتر -69 تش يل األط لاو يف أعملاو  ووضا
ملن الدسلتور، وكلذلن قلانو، العملل، وقلانو، التعنليم،  وقلانو،  35الاةرة موجب أ كا، املادة 
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مالليولية الوالللدين عللن تعنلليم األط للاو وتللرنيتةم. وناإلضللافة إ  الللن، حيظتللر تشلل يل األط للاو يف 
واعتملللد موجلللب قلللرار . 2006أينوو/سلللغتمرب  12لقللليط القتلللن موجلللب القلللرار الرااسلللن امللللير   

الربنللامف الللوطين لنقضللاء عنللو أسللوأ أ للكاو   2014تشللرين األوو/أكتللونر  31 كللومن مللير  
            ، الللللذي وضللللمل عنللللو أسللللا 2020-2015عمللللل األط للللاو يف  ةوريللللة طاجيكاللللتا، لن لللل ة 

           ، اللللم  لللدق  عنيةلللا طاجيكاللللتا، يف182ملللن ات اقيلللة منظملللة العملللل الدوليللللة رقلللم  6امللللادة 
. ويتضمن الن الربنامف تلدان  لتلوف  اامايلة االجتماعيلة لألسلر اللم للديةا أط لاو 2005عا، 

يشلللت نو، يف أسلللوأ أ لللكاو عملللل األط لللاو واألسلللر املصلللن ة يف ال ئلللة املعرضلللة لنمةلللاطر. وييالللر 
و  إمكانيللة االتصللاو نالوالللدين يف  الللة تعللرض أط للايم ملةللاطر التشلل يل يف ةللر  أيضللا  الربنللامف 

( ملللللن قلللللانو، العقونلللللات، 2 130، امللللللادة 2014آاار/ملللللار   14عملللللل  لللللعغة. وُعلللللّدل  يف 
 نشف، املايولية ارنااية امل تغة عنو استةدامه. و كما   "الاةرة"لعمل  نتضمينةا تعري ا  

وتن لللذ اللللداارة ااكوميلللة املعنيلللة نالرقانلللة عنلللو العملللل وايةلللرة والعماللللة عمنيلللات ت تلللي   -70
إ  القضاء عنو العمالة غ  الر ية لنقا رين، ناال  اع ململ مكتلب امللدَّعن العلا، سنوية اد  

 وم تشية الضرااب ورنة  قون الت ل وتنظيمات اجملتممل املدين.
وين للللذ ديللللوا، م للللوض  قللللون اإلناللللا، يف إطللللار عمنلللله أنشللللتة إعالميللللة دوريللللة. وقللللا،  -71

ممل املدين، نر د مدإل ا  ا، ااق يف عد، ، نالتعاو، ممل تنظيمات اجملت2012الديوا،، يف عا، 
تعلللرض القا لللرين لنتعلللذيب وإسلللاءة املعامنلللة يف نظلللا، قضلللاء األ لللدا  يف أقلللاليم الغنلللد الثمانيلللة. 
              و نلللل  أنشللللتة الر للللد املللللذكورة األط للللاو اوي الاللللوانق يف جمللللاو  للللرن القللللانو،. ون للللذت يف 

 سمللم ميساللات م نقللة و للغه م نقللة.  عمنيللات ر للد لتعللرض األط للاو لنعنللم يف 2014عللا، 
عمنيلللات ر لللد االلللة االمتثلللاو إ   قلللون و ريلللات  أيضلللا   2015-2012وأجريللل  يف ال للل ة 

 أل كا، ات اقية  قون الت ل. وفقا  ميساة تعنيمية وترنوية،  23الت ل يف 
وتقا، نشكل منةةن  وارات نشا، مكافحلة االشلار نالغشلر، نالتعلاو، ململ الشلركاء يف  -72

شيو، االجتماعية، ما يف الن الغعثات الدننوماسية لندوو األجنغية واملنظمات الدولية والنةنلة ال
املشللل كة نلللمل اييئلللات ملكافحلللة االشلللار نالغشلللر. وألغلللراض تتلللوير املةلللارات املةنيلللة لنعلللامنمل يف 

فلللق ميسالللات تتغيلللق العقونلللات ارناايلللة  سلللةن النالللاء( والعلللامنمل يف امليسالللات ال نويلللة  مرا
، دورات تدريغيللة عنللو 2013ا تةللاا األط للاو(، عقللد ديللوا، م للوض  قللون اإلناللا،، يف عللا، 

             املعلللللاي  الدوليلللللة والتشلللللريعات الوطنيلللللة املتعنقلللللة حبقلللللون األط لللللاو والنالللللاء يف ةلللللرو  اارملللللا،
 من اارية.

وفلرض  وعقد العامنو، يف الديوا، سنانة ملن النقلاءات نشلف،  قلون و ريلات الت لل، -73
 ظللر عنللو  ارسللة العقللاب الغللدين عنللو األط للاو وضللما،  صللويم عنللو التعنلليم وميللاه الشللرب، 
عللالوة عنللو متتنغللات تتغيللق املعللاي  الدوليللة والوطنيللة يف هللذا اجملللاو. وجللرت هللذه النقللاءات يف 
مللد، ومقاطعللات  وجانللد وتشكالوفاللن وكانيغللادا، وغ للورو  وإ لل ارا وإستارافشللا، وسللوغد، 

رهساء جمالم املد، واملقاطعات ورهسلاء األقالا، املعنيلة نشليو، امللرأة والتعنليم والصلحة ممل نواب 



A/HRC/WG.6/25/TJK/1 

19 GE.16-01650 

واامايللللة االجتماعيللللة، وأقاللللا، الشلللليو، الدا نيللللة، ناإلضللللافة إ   ثنللللن اجملتمللللمل املللللدين ومللللديري 
 املدار  الدا نية واملشرفمل عنو العنانر التانعة يا.

 اللذي ي لرض  ظلرا   " اية  قون الت لل"، قانو، 2015آاار/مار   18واعتمد، يف  -74
عنلو تشل يل األط لاو يف األعملاو املرهقلة اللم شلري حتل  سلته األرض أو تشل ينةم يف  مغا لرا  

ةلللرو  عملللل ضلللارة. وت لللرض قلللوانمل طاجيكالللتا،  ظلللرا مغا لللرا عنلللو عماللللة األط لللاو، وعنلللو 
 ارسللة العقللاب الغللدين عنللو األط للاو يف  يللمل االلاالت، مللا يف الللن  ارسللة العقللاب الغللدين يف 

علد، تن يلذ واجغلات "ملن القلانو، ارنلاان  174عنلو امللادة  أيضا  ل تعديٌل املننو واملدرسة. وأد ا 
          ، الللللم تللللن  عنللللو أ، ال شللللل يف تن يللللذ الواجغللللات املتعنقللللة نتنشللللئة القا للللرين "تنشللللئة القا للللرين

هبللذا  أو تن يللذها نشللكل غلل  الاللق، مللن قغللل أ للد الوالللدين أو أي  للة  آ للر مكنللم قانونللا  
عنلم أو أي موةلم آ لر يف مدرسلة أو ميسالة تعنيميلة، وويف  اللة ارتغلا  العمل، أو ملن قغلل م

العمللل ن سللاءة معامنللة أ للةامل قا للرين، ف نلله ت تللب عنللو انتةللاع أ كللا، هللذه املللادة عقونللات 
 جنااية.

 حقوق األشخاص ذوي اإلماقة -طاء 
 18-90التوصية   

عات ومتحيصةا، والنظر أنشئ فريق عامل مش ع نمل اييئات من أجل استعراض التشري -75
يف إمكانية االنضلما، إ  ات اقيلة  قلون األ لةامل اوي اإلعاقلة، وتنظليم  نلة لتوعيلة الالكا، 

 وفقلللا  ملللن أجلللل الت نلللب عنلللو و لللمة العلللار، وإمكانيلللة اعتملللاد معلللاي  جديلللدة لتعريلللم اإلعاقلللة 
 لنمعاي  الدولية.

 حماية ال  ة -ياء 
 67-88و 66-88و 65-88التوصياي   

أسلل ر تن يللذ الللربامف والاياسللات ااكوميللة املتعنقللة نالوفللاء نااللتنامللات الللواردة يف إطللار  -76
األهللدا  اإلئاايللة لألل يللة عللن حتاللمل  الللة إمللداد سللكا، الغنللد ميللاه الشللرب مللن  للالو  للغكة 

             ، 2015 ةصلللللللللا يف علللللللللا،  4 667 500ميلللللللللاه مركنيلللللللللة. وننلللللللللا علللللللللدد الالللللللللكا، املعنيلللللللللمل 
يف  44.4يف املااة ملن جمملو  سلكا، الغنلد. وتنلإ النالغة املتغقيلة ملن الالكا،   55.6أو ناغة 

جمموعللة متنوعللة مللن املصللادر، مللا يف الللن القنللوات  ،ناسللتةدااملااللة( ا تياجااللا يف هللذا اجملللاو 
يف  6.8 ، واألهنلللللار وارلللللداوو (يف املاالللللة 9.1 ، والينلللللانيمل (يف املاالللللة 18.6 الكغللللل ة وال رعيلللللة 

امليلاه اللم شنلب ملن ، و (يف املااة 3.8 ، ومضةات املياه اليدوية (يف املااة 1.9 واآلنار  ،(املااة
يف  0.2 ، وميللللاه األمتللللار (يف املااللللة 1.9 ، واآلنللللار االرتواايللللة (يف املااللللة 2.5 أمللللاكن أ للللرإل 

 94.5؛ وتغنا ناغة الاكا، الذين حيصنو، عنو مياه  لااة لنشلرب يف املنلاطق ااضلرية (املااة
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             يف املااة. وحيصل سكا، الغند عنو املياه الصااة لنشرب ملن 42.1يف املااة ويف املناطق الري ية 
  غكة  شارية. 637و  غكات أهنية، 105 غكة إمداد مركنية، منةا  742 الو 

، 2020-2007غللراض تن يللذ نرنللامف تللوف  امليللاه الصللااة لنشللرب لناللكا، لن لل ة وأل -77
        مللللن  يللللمل املصللللادر املاليللللة  2015-2007ننللللا جممللللو  اإلن للللان عنللللو الربنللللامف  للللالو ال لللل ة 

 مشللللاريمل  6يف املااللللة(. وننللللا جممللللو  اإلن للللان عنللللو  90.9منيللللو، سللللوموين   341.15املتا للللة 
ألللم دوالر مللن دوالرات الواليللات املتحللدة  400؛ إضللافة إ  إن للان منيللو، سللوموين 80عامنللة 

 عنو إقامة نظم  إمداد املياه و غكات الصر  الصحن.
يف املاالة، ويقلل  0.1ويغنا متوسط انتشار ف و  نق  املناعة الغشلرية/اإليدا يف الغنلد  -78

نظملة الصلحة العامليلة يف املااة، وململ اللن يضلمل تصلنيم م 1.1الن عن املاتوإل العاملن نناغة 
طاجيكالتا، يف عللداد املنللاطق اات معللدالت االنتشللار العاليلة. وألغللراض حتاللمل العمللل يف هللذا 

، نرنلامف مكافحلة فل و  نقل  2010تشلرين األوو/أكتلونر  30االشاه، اعتمدت ااكومة يف 
ه ، و لللللري العمللللل عنلللللو تن يلللللذ2015-2011املناعللللة الغشلللللرية/اإليدا يف طاجيكاللللتا، لن للللل ة 

ننةللامل. واعتمللد موجللب قللرار مللن  كومللة طاجيكاللتا، النظللا، األساسللن لنةنللة التنالليق املعنيللة 
نالوقاية من ف و  نق  املناعة الغشرية/اإليدا والال واملالريا ومكافحتةا يف الغند. و لدر قلرار 

  .ارديد وتقدميه إ  جةات اال تصامل يف ضوء اكتماو تن يذ الربنامف ااا فالربنامن عداد 
لنوقايللة مللن اإليللدا ومكافحتلله. وجةللنت  يللمل املراكللن الللم  مركللنا   40وأنشللئ  لل  اآل،  -79

أقيمللل   لللديثا معلللدات متتلللورة، ملللا يف اللللن أجةلللنة  اسلللوب وطانعلللات وطلللاوالت وكراسلللن، 
وننواا،/معلدات الوقايلة والتشلةي ، وأجةلنة فحل  األجاللا، املضلادة لايلدا، وملا  لانه الللن. 

 خمتللربا   24 جمللاو الوقايللة مللن فلل و  نقلل  املناعللة الغشللرية/اإليدا ومكافحتلله ويللوفار اةللدمات يف
خمتلربات جمةلنة مالتننمات الكشلم علن  4ننواا، فح  األجاا، املضلادة لايلدا،  انلب  جمةنا  

، وجةللنت هللذه املراكللن نللفرنعمل سلليارة إسللعا . وتعمللل يف 4اةاليللا النم يللة مللن نللو  سللن دي 
متةصصة منحقة ماتش يات األمراض املعدية، من أجل توف  اةلدمات عيادات  5  اليا  الغند 

لأل لةامل املصللانمل ن ل و  نقلل  املناعللة الغشلرية، الللذين تللوفَّر يلم يف اات الوقلل  املاللتننمات 
 الم حيتاجوهنا. والعقاق 

 24ونظللرت رنللة األمللم املتحللدة املعنيللة نللااقون االقتصللادية واالجتماعيللة والثقافيللة، يف  -80
، أثنللللاء دوراللللا الرانعللللة واةماللللمل املعقللللودة يف جنيللللم، سوياللللرا، يف 2015 للللغا /فرباير  25و

الدوريمل الثاين والثال ( املتعنق نتن يذ العةد  ،التقريراالتقرير الوطين الدوري لتاجيكاتا،  يضم 
 اللللللدو  اةلللللامل نلللللااقون االقتصلللللادية واالجتماعيلللللة والثقافيلللللة. وأ لللللدرت النةنلللللة، يف جنالللللتةا

، تو لليااا ننللاء عنللو نتللااف النظللر يف الللن التقريللر. 2015آاار/مللار   6العشللرين املعقللودة يف 
 ، املتعنقة نتن يذ تنن التو يات.2020-2015 تة العمل الوطنية لن  ة  واعتمدت مي را  
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 ال ق في الضمان االجتمامي ومكاف ة الفقر -كاف 
  50-90و 63-88و 62-88و 61-88و 60-88التوصياي   

ألغللراض ننللاء قاعللدة لنتنميللة االقتصللادية املاللتدامة يف الغنللد وضللع  اسلل اتيةية التنميللة  -81
واسللل اتيةيتةا املتوسلللتة األجلللل لنحلللد ملللن ال قلللر، واعتملللداما  2015الوطنيلللة لن للل ة  للل  علللا، 

، نينمللا  صصلل  2009-2007ااكومللة. و صصلل  املر نللة األو  مللن االسلل اتيةية لن لل ة 
اسلل اتيةية رفللمل ماللتوإل رفاهيللة سللكا، "حتلل  ماللمو  2015-2013تنيةللا لن لل ة املر نللة الللم 

ت املر نللة األ لل ة مللن االسلل اتيةية اهتمامللا. و نلل  أولويللات "2015-2013طاجيكاللتا، 
 القضايا االجتماعية ايامة مثل حتديد تفث  املشاكل وإ اد  نوو يا.

              يف املاالللللة يف 81ال قلللللر يف الغنلللللد ملللللن وأدإل تن يلللللذ تنلللللن التلللللدان  إ  ا  لللللاض معلللللدو  -82
. وجاء ا  اض معدو ال قلر نصل ة أساسلية نتيةلة 2015يف املااة يف عا،  31إ   1999عا، 

لنتنمية االقتصادية وتعنين االقتصاد الكنن وحتقيق االستقرار االجتماعن. ومن املقرر   لض هلذا 
 .2020يف املااة حبنوو عا،  20املعدو إ  

وتاتند  يمل امل اهيم واالس اتيةيات واللربامف و تلط التنميلة االقتصلادية واالجتماعيلة  -83
اسلل اتيةية تعنيللن رفاهيللة "و "2015االسلل اتيةية اإلئاايللة الوطنيللة لن لل ة املمتللدة  لل  عللا، "إ  

 47. وعنللللو هللللذا املنللللواو، جللللرإل إعللللداد وتن يللللذ "2015-2013سللللكا، طاجيكاللللتا، لن لللل ة 
تنميلللة امللللد، واأل يلللاء الالللكنية، ملللن أجلللل حتالللمل مالللتويات معيشلللة الالللكا، وحتقيلللق نرناجملللا ل

 األهدا  واألولويات الوطنية.
و للري العمللل عنللو إعللداد االسلل اتيةية اإلئاايللة الوطنيللة رمةوريللة طاجيكاللتا، لن لل ة  -84

اء، واللن ، الم  ضمل مشروعةا اآل، لنمناقشة من قغلل ارمةلور واةلرب 2030املمتدة    عا، 
 ن رض حتامل ماتوإل معيشة الاكا،.

 حماية حقوق المهاجرين -الم 
 69-88و 68-88و 67-88التوصياي   

اعتمدت  تة العمل الوطنية املتعنقة نتن يذ تو يات رنة األمم املتحدة اماية  قون  -85
، من أجل تنايق اإلجراءات الراميلة 2017-2013 يمل العماو املةاجرين وأفراد أسرهم لن  ة 

 إ  تعنين ااقون املدنية والاياسية واالجتماعية لنعماو املةاجرين. 
، مللللن أجللللل معارللللة  للللكاوإل العمللللاو املةللللاجرين 2014ربأينوو/سللللغتم 25واعتمللللد يف  -86

وأفلللراد أسلللرهم، دليلللل تلللوجيةن نشلللف، تصلللريم عملللل ارةلللاا املركلللني للللداارة ايةلللرة نلللواارة العملللل 
 وايةرة والعمالة.
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وألغراض تعنين التعاو، نمل واارة ايةرة وديوا، م وض  قون اإلنالا،، جلرإل التوقيلمل،  -87
نلللو ملللذكرة ت لللاهم الللد  إ  حتقيلللق التعلللاو، يف جملللاو  ايلللة ع 2013يف تشلللرين األوو/أكتلللونر 

 قللون ومصللاحل العمللاو املةللاجرين، مللن مللواطين طاجيكاللتا، وأفللراد أسللرهم، أثنللاء هةللرام إ  
  ارج الغند، ويشمل الن من يدانو، يف دعاوإل قانونية من نينةم.

          يللللللا مللللللن تقلللللدح طنغللللللات إ  دااللللللرة ايةلللللرة والو للللللدات التانعلللللة 2015و لللللةد عللللللا،   -88
 8 788و ،كتانيا  طنغا    2 794و طنغا   ويا، 100 601 ةصا، من نينةا  112 183قغل 
املرأة. واتضله أثنلاء  10 165عرب اياتم. وننا علدد النالاء ملن جمملو  مقلدمن التنغلات  طنغا  

واطين ملن مل فلردا   36 292ال حو ات الم تاغق توجه العمالة املةاجرة إ  االحتلاد الروسلن أ، 
ملن د لوو إقنليم االحتلاد الروسلن. وتتعنلق  املمنلوعملطاجيكاتا، ملدرجو، يف قااملة األ لةامل 

التنغللللات الللللم تقللللد، إ  دااللللرة ايةللللرة والو للللدات التانعللللة يللللا يف املقللللا، األوو نااصللللوو عنللللو 
معنومات عن اإلنعاد ملن االحتلاد الروسلن، وعلن قلوانمل الغنلد املضليم، وإجلراءات ااصلوو عنلو 

اءة ا  ا  يف االحتاد الروسلن، واسلتةراج نلداال علن وثلااق م قلودة، ومالاعدة أفلراد األسلرة يف نر 
العللودة إ  الللوطن، ضلللمن أ للياء أ لللرإل. وقللد عمملل  قااملللة األ للةامل املمنلللوعمل مللن د لللوو 
إقنلليم االحتللاد الروسللن عنللو  يللمل الو للدات التانعللة لللداارة ايةللرة،  للا يتلليه ملللواطين طاجيكاللتا، 

قغللل التوجلله إ  االحتللاد الروسللن. وياللتتيمل العمللاو املةللاجرو،  تحقللق مللن أوضللاعةم حمنيللا  فر للة ال
مللن مللواطين طاجيكاللتا، توجيلله است اللاراام عللن املاللاال املتعنقللة نانتةاكللات  قللوقةم وتضللرر 
مصللااةم يف اةللارج عللرب اةللط ايللات ن الاللا ن إ  املكتللب املركللني لللداارة ايةللرة وإ  مكتللب 

 االحتاد الروسن.متثينةا يف 
وتُلغَّللل  املعنوملللات املتعنقلللة نكي يلللة النظلللر يف التماسلللات امللللواطنمل علللرب وسلللااط اإلعلللال،  -89

 ارماه ي.
وقد حتان تنايق األنشتة نمل اييئات ااكومية واملنظملات الدوليلة وتنظيملات اجملتململ  -90

و املةلللاجرين وحتنينةلللا. واملنظمللات األ لللرإل يف ملللا يتعنلللق  ملللمل املعنوملللات اإل صلللااية علللن العملللا
وتقللد، واارة العمللل وايةللرة والعمالللة إ  ارةللات ااكوميللة املةتصللة كللل سللتة أ للةر، املعنومللات 

االسلل اتيةية الوطنيللة املتعنقللة هبةللرة مللواطين طاجيكاللتا، طنغللا لنعمالللة "اات الصللنة نالل  تن يللذ 
 ."2015-2011يف اةارج لن  ة 

                    ، وقلللللللدم  إ  ااكوملللللللة2020-2016ن للللللل ة وقلللللللد أعلللللللدت اسللللللل اتيةية جديلللللللدة ل -91
 لننظر فيةا.

وتك للل  صللوو العمللاو املةللاجرين عنللو املعنومللات الضللرورية مللن املكتللب املركللني لللداارة  -92
ايةللرة والو للدات التانعللة يللا يف املقاطعللات ويف مدينللة دو للانإ أقاللا، وأفللر  استشللارية  ا للة. 

أللم كتيلب إعالملن نشلف، التحلديثات املد نلة عنلو التشلريعات املتعنقلة  100وأ دار أكثر من 
يف  ةوريللة طاجيكاللتا،، نللالن تمل الروسللية والتاجيكيللة، وعمملل  عنللو ارمةللور  هبةللرة العمالللة

يف مقاطعات الغند املةتن ة. وتقدَّ، نرامف لنتوعية نشف، القضايا الرايالية يةلرة اليلد العامنلة علرب 



A/HRC/WG.6/25/TJK/1 

23 GE.16-01650 

التن نيللو، والراديللو، مللن  للالو نلل  تاللةيالت قصلل ة ومناقشللات منتظمللة،  انللب التوعيللة مللن 
صح ن، ملا يف اللن مواقلمل اإلن نل . وأنشلئ  ميسالات  كوميلة يلذا ال لرض  الو العمل ال

مراكلن لتقلدح املشلورة إ  "تيلوو، يف هيئلة  - يف مد، دو انإ و لورو  و وجانلد وكورغلا، أيضا  
. وتوجلد هيئلة  كوميلة خمتصلة نتةيئلة فلرمل العملل "العماو املةاجرين وتدريغةم قغل م ادرة الغنلد

. وقد أنرم  الوكالة "وكالة ايئة فرمل العمل يف اةارج" نندا، املقصد، وهن لنعمالة املةاجرة يف
ات للان تعللاو، مللمل  للركات وميساللات يف االحتللاد الروسللن و ةوريللة كااا اللتا،، يف جمللاو تنظلليم 
ا تيلللار املةلللاجرين لنعملللل. وتعملللل واارة العملللل وايةلللرة والعماللللة عنلللو تن يلللذ  تلللة عملللل تتعنلللق 

عللار  الن للة الروسللية والتللاريُّ والتعللرا  عنللو اإلطللار القللانوين لنعملللل يف نك الللة ااصللوو عنللو م
 االحتاد الروسن.

وطغقللل  االسللل اتيةية الوطنيلللة املتعنقلللة هبةلللرة ملللواطين  ةوريلللة طاجيكالللتا، لنعملللل يف  -93
، مللللن أجلللل إ للللاد  نللللوو لنمشلللاكل االقتصللللادية واالجتماعيللللة 2015 - 2011اةلللارج لن لللل ة 

ف  فللرمل العمللل والضللما، االجتمللاعن وهةللرة العمالللة واملعا للات التقاعديللة األساسللية، مثللل: تللو 
 واملااعدة االجتماعية  لناكا،.

 حرية الضمير -مي  
 47-90و 46-90و 45-90و 44-90و 43-90و 52-88التوصياي   

اختذت تدان  وعقدت  نقات دراسلية نشلف، تثقيلم ارمةلور والعلامنمل يف امليسالات  -94
نشلف،  ريلة الضلم  واال ل اع يف امليسالات "او  رمل أ كا، قوانمل طاجيكالتا، الدينية يف جم

 "نشللللف، تنظلللليم  ارسللللة الشللللعاار واال ت للللاالت والتقللللو  يف  ةوريللللة طاجيكاللللتا،"و "الدينيللللة
، مللن أجللل ك الللة  ريللة  ارسللة العقيللدة والتاللامه ومكافحللة  يللمل "نشللف، منللمل العنللم املنللن "و

قنيات الدينية. وانعقد يف املركن اإل اعينن مدينة دو لانإ، نالتعلاو، أ كاو التميين ضد أفراد األ
املالللليحية "مللللمل الكنياللللة األرثواكاللللية الروسللللية يف املدينللللة، ملللليمتر عنمللللن دو  نشللللف، موضللللو  

، حبضور  ثنمل لالحتاد الروسن و ةورية ق غينسلتا، وطاجيكالتا،. وعقلدت ارامعلة "واإلسال،
اجتماعللات نشللف، مواضلليمل  3و  نقللات دراسللية 4و ملليمترين عنميللمل اإلسللالمية يف طاجيكاللتا،

، ا ت للاء نالاللنة "تنشللئة أسللرة سللنيمة"دينيللة. وعقللد يف املدرسللة اإلسللالمية ملليمتر نشللف، موضللو  
الدوليلللة لألسلللرة. وألغلللراض رفلللمل مالللتوإل املعلللار  للللدإل العلللامنمل يف امليسالللات الدينيلللة نظمللل  

ملن أاملة و تغلاء  فلردا   197 ارسلة العقيلدة، ا ل ع فيةلا دورات تدريغية نشف، املالاال الدينيلة و 
 ارواممل واملااجد يف أ ياء مقاطعة  اتنو،.

وأجريلل  حتنلليالت لنقللوانمل الاللارية نشللف، موضللو  اتاللان التعللديالت الللم أد نلل  يف  -95
 عنللو القللانو، ارنللاان مللمل االلتنامللات الدوليللة املتعنقللة حبريللة التةمللمل و ريللة الضللم . 2011عللا، 

من القانو، ارناان عنو قيا، املايولية عن ختريب تنظيم و/أو عقد النقاءات  160وتن  املادة 
واالجتماعلللات واملظلللاهرات واال تةاجلللات أو املاللل ات الشللللعغية ملللن قغلللل أ لللد منظملللن تنللللن  
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األ لللدا  أو املشلللاركمل النشلللتمل فيةلللا، إاا ارُتكالللب هلللذا ال علللل  لللالو سلللنة وا لللدة نعلللد فلللرض 
ة. ويةد  هذا اإلجراء إ  ضما،  قون و ريات وأمن املواطنمل عنو حنو يت ق ململ عقونة إداري

 االلتنامات الدولية املتعنقة حبرية التةممل و رية الضم .

 حرية التعبير -نون 
  42-90و 41-90و 40-90و 39-90و 38-90و 51-88التوصياي   

الصلللللحم الدوريلللللة نشلللللف، "، اعتملللللد قلللللانو، طاجيكالللللتا، 2013آاار/ملللللار   19يف  -96
يف  للي ته ارديللدة الللم تراعللن املعللاي  الدوليللة. ويتضللمن  "أل للرإلاه يللة اووسللااط اإلعللال، ارم

ترمللن إ  تعنيلللن اسللتقالو وسللااط اإلعللال،، ومالللاءلة املالليولمل عللن التلللف ر يف  القللانو، أ كامللا  
 تقدح املعنومات لنصح يمل وعرقنة ااصوو عنيةا. 

. "نافذة مو دة"تاةيل وسااط اإلعال،، من  الو استةدا، وجرإل تغايط إجراءات  -97
وكالللة  11و جمنللة 225و  للحي ة 355،  2015أيار/مللايو  1وننللا عللدد الوسللااط العامنللة يف 

 14و  لحم نالن لة األوانكيلة 6و  حي ة من العدد امللذكور نالن لة الروسلية 27أنغاء. وتصدر 
نلالن تمل التاجيكيللة والروسلية و للحي تا،   للحي ة 83و  لحي ة نلالن تمل التاجيكيللة واألوانكيلة

 14و  للللحي ة نالن للللات التاجيكيللللة والروسللللية واإلنكنينيللللة، 26و نللللالن تمل اإلنكنينيللللة والروسللللية
 لللحم نالن لللات التاجيكيلللة والروسلللية  3و لللحي ة نالن لللات التاجيكيلللة والروسلللية واألوانكيلللة، 

 10يكية والروسية؛ ومن اجمللالت تصلدر واإلنكنينية وال ارسية، واثنتا، نالن ات الق غينية والتاج
نالن ات التاجيكية والروسية واألوانكيلة ووا لدة نلالن تمل  4و نالن ة األوانكية 4و نالن ة الروسية

نالن للللات التاجيكيللللة والروسللللية  37و نللللالن تمل التاجيكيللللة والروسللللية 49و التاجيللللن واألوانللللن
عرنيللة ووا للدة نالن للات التاجيكيللة والروسللية  واإلنكنينيللة ووا للدة نالن للات التاجيكيللة والروسللية وال

، والصللللحم غلللل  102والق غينيللللة واإلنكنينيللللة؛ نينمللللا يغنللللا عللللدد  الصللللحم املمنوكللللة لندولللللة 
؛ ووكالة أنغاء وا لدة ر يلة 125اةا ة  والدوريات 100؛ والدوريات ااكومية 253ااكومية 

 وكاالت أنغاء غ  ر ية. 10و
من القانو، ارناان، وأضيم إ   "اإلهانة"و "التشة "ادتا ،  ذف  م2012ويف عا،  -98

 القانو، املدين  كم نشف، املايولية القانونية املدنية الم تنشف عن ال عنمل املذكورين.
الصحم الدورية ووسااط اإلعال، ارماه يلة "من قانو،  23من املادة  3وتن  ال قرة  -99

ااكوميللة واملالليولمل فيةللا نتللوف  املعنومللات الر يللة الللم  عنللو إلللنا، اييئللات والوكللاالت "األ للرإل
تتنغةللا وسللااط اإلعللال، والللرد عنللو موادهللا النقديللة والتحنينيللة  للالو مللدة ال تنيللد عللن ثالثللة أيللا، 
عمللل نعللد تنقللن التنللب أو نشللر  نلل ( املللادة املعنيللة. ويتعللمل عنللو اييئللات والوكللاالت ااكوميللة 

يف تقلدح املعنوملات العاجنلة اات األغيلة لنةمةلور واللم ال تتتنلب واملايولمل فيةا عد، التف ر 
مللن التمحللي ، عللدا مللا ينللدرج منةللا يف قاامللة املعنومللات الللم حتتللوي عنللو أسللرار الدولللة  منيللدا  

 وغ ها من  نو  املعنومات الم حيميةا القانو،.
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 ال ق في التعلي  -ينس 
 57-88و 56-88و 55-88التوصياي   

            تن يللللللللذ امل ةللللللللو، الللللللللوطين لنظللللللللا، التعنلللللللليم الشللللللللامل لألط للللللللاو اوي اإلعاقللللللللةاكتمللللللللل  -100
لللذلن امل ةللو، عمنيللة إ للالمل نظللا، التعنلليم ن للرض ك الللة  وفقللا  . ونللدأت 2015-2011لن لل ة 

  ق األط او اوي اإلعاقة يف ااصوو عنو التعنيم.
وأكمل ديوا، م وض  قون اإلناا، حتنيالت  لامنة لنقلوانمل ولتو ليات رنلة  قلون  -101

          الت للللل التانعللللة لألمللللم املتحللللدة نشللللف، حتاللللمل ةللللرو  التعنلللليم وفللللرمل  صللللوو األط للللاو عنيلللله. 
ويف مللا يتعنللق نضللما،  للق األط للاو يف التمتللمل ماللتوإل معيشللن الاللق، مللمل ال كيللن نوجلله  للامل 

ك اللة  صلوو األيتلا، واألط لاو املشلردين عنلو التعنليم. وألغلراض حتالمل   عنو األيتا،، ملن أجلل
 76الظللرو  املعيشللية وتللوف  املللواد التعنيميللة لأليتللا، واألط للاو املشللردين واوي اإلعاقللة ُ لليدت 

 ط لال   1 569ننلات و 3 008؛ ملن نيلنةم ط ال   11 389مدرسة دا نية ويتنقو التعنيم فيةا 
  ن ال أ، يم ط ال   249و  ن ال أب يم ط ال   1 453و  يتيماط ال 171و من اوي اإلعاقة

 من أط او األسر ال ق ة. 3 550و
و قلللق الغنلللد هلللد  التحلللان  يلللمل األط لللاو نلللالتعنيم يف مر نلللة األسلللا . وعقلللدت يف  -102

، سنالنة ملن األنشلتة املوجةلة 2013إ   2010إطار الربامف ااكومية اات الصنة لن  ة من 
اب الغنللات إ  االلتحللان نالدراسللة يف ميساللات التعنلليم، وحت يللنهن عنللو الدراسللة مللن إ  اجتللذ

 للالو تقللدح املللنه الدراسللية وغ هللا مللن أ للكاو املاللاعدة املاليللة. وحتاللن  ناإلضللافة إ  الللن 
أنشللتة التوعيللة نضللرورة إاللان الغنللات نامليساللات التعنيميللة. وألغللراض اجتللذاب أط للاو األسللر 

نشف، منه األسر ال قل ة " 2007أيار/مايو  2راسة  در املرسو، ااكومن املير  ال ق ة إ  الد
             ، ود لللل املرسلللو،  يلللن الن لللاا. وتتنقلللو"اللللم للللديةا أط لللاو يف سلللن الدراسلللة اسلللتحقاقات ماليلللة

 من التالميذ إعانة مالية اآل، موجب الن املرسو،. املااةيف  15ناغة 
ماللللاعدة جيللللدة النوعيلللة والتوقيلللل  يف جملللاالت العللللالج وال نيللللة  وألغلللراض ك الللللة تلللوف  -103

والتعنلليم لألط للاو اللللذين يعللانو،  لللعونات تنمويللة، أساللل  مراكللن استشلللارية لنةللدمات التغيلللة 
تيلوو وكوليلاب و وجانلد و لورو  وننةيكنل   - والن اانية وال نويلة يف ملد، دو لانإ وكورغلا،

. وجةنت املراكن املذكورة ناملعدات الالامة الم شاوات وإس ارا وغ ورو  وإستارافشا، وأ يااةا
من دوالرات الواليات املتحدة، ندعم من اليونياليم. وجلرإل تلدريب  دوالرا   166 688قيمتةا 

 األ صاايمل يف هذه املراكن يف جماالت تعايف األط او اوي اإلعاقة وكي ية رعايتةم.
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 التثقيف في مجال حقوق اإلنسان -مين 
 59-88و 58-88و 11-88ياي التوص  

لنتثقيم يف جماو  جديدا   ، نرناجما  2012كانو، األوو/ديامرب   3اعتمدت ااكومة يف  -104
.  ويةللد  الللن الربنللامف إ  2020-2013 قللون اإلناللا، يف  ةوريللة طاجيكاللتا، لن لل ة 

حتقيللق توسلليمل وحتللدي  تللدر ن يف نظللا،  للدمات اإلعللال، والتثقيللم والتللدريب يف جمللاو  قللون 
ملتتنغلللات التشلللريعات  وفقلللا  اإلنالللا،، واالنتقلللاو إ  مالللتوإل جديلللد يف نوعيلللة تلللدريب العلللامنمل 

لوطنية واملعاي  الدوليلة. وتشلمل أنشلتة هلذا الربنلامف إد لاو التثقيلم يف جملاو  قلون اإلنالا، ا
يف منللاهف التعنلليم العللا،، ويف دورات تللدريب ورفللمل ملليهالت املعنمللمل والقضللاة ومللوة ن ااكومللة 

  قللون"املللدنيمل وأفللراد إن للاا القللانو، واألفللراد العاللكريمل عنللو  يللمل املاللتويات. وأدرج موضللو  
يف  يمل ماتويات نظلا، التعنليم. وأعلدت املوضلوعات الرايالية للربامف التثقيلم املتعنلق  "اإلناا،

حبقون اإلناا، ناالستناد إ  القوانمل الدولية والوطنية، كما روعي  فيةا مغادئ وأهدا  ومةلا، 
 .2014-2010املر نة الثانية من الربنامف التعنيمن الشامل يف جماو  قون اإلناا، لن  ة 

وألغراض تن يذ نرنامف التثقيم يف جماو  قون اإلناا،، أنشئ يف إطار ديلوا، م لوض  -105
 قون اإلناا، جمنم تنايق مشل ع نلمل اييئلات يضلم يف عضلويته رهسلاء و لدات التثقيلم يف 
الواارات واييئات و ثنمل مليسالات التعنليم العلا  وغ هلا ملن امليسالات. واختلذ جمنلم التناليق 

امللذكورة أدنلاه، يف إطلار تن يلذ املر نلة األو  ملن  تالقرارا، 2013ع نمل اييئات، يف عا، املش  
نشف، تفكيد موقم اجملنلم املشل ع نلمل اييئلات شلاه "(: قرار 2014-2013نرنامف التثقيم  

نشلف، اعتملاد  تلة عملل لتن يلذ املر نلة "وقلرار  "تن يذ نرنلامف التثقيلم يف جملاو  قلون اإلنالا،
 . واختلذ اجملنلم قلرارا  "2020-2013و  من نرنامف التثقيم يف جماو  قون اإلنالا، لن ل ة األ
نشلللف، تشلللكيل أفرقلللة عامنلللة تانعلللة جملنلللم التناللليق املشللل ع نلللمل اييئلللات معنيلللة نتن يلللذ نرنلللامف "

، من أجل تتوير نرامف اات أهدا  حمددة نشلف، االشاهلات "التثقيم يف جماو  قون اإلناا،
لنربنامف ووضمل إر ادات منةةية لتن يذه. وأنشئ  عنو هذا األسا  س  أفرقة عامنلة الراياية 

تانعللة جملنللم التنالليق معنيللة ناالشاهللات الراياللية لتن يللذ الربنللامف املللذكور، مللن نينةللا فريللق عامللل 
معلللين مالللاال تلللدريب ملللوة ن اةدملللة املدنيلللة، وفريلللق عاملللل معلللين نتلللدريب أفلللراد إن لللاا القلللانو، 

 يف امليساللات العقانيللة، وفريللق عامللل معللين نتللدريب األفللراد العاللكريمل، وفريللق عامللل والعللامنمل
معين نتدريب القضاة وموة ن ارةاا القضاان، وفريق عامل معلين نالتلدريب يف امللدار  الثانويلة 
العنيللا واملتةصصللة، وفريللق عامللل معللين نالتللدريب يف ميساللات التعنلليم الثللانوي العللا،. وو للن  

، اللللم أعلللدها جمنلللم التناللليق املشللل ع نلللمل اييئلللات " قلللون اإلنالللا،"قيلللم يف جملللاو نلللرامف التث
وأفرقته العامنة من أجل العامنمل يف خمتنم اييئات وامليساات مر نة التن يلذ يف نعلض اللواارات 
واييئلللات. وا تلللارت ميسالللة  للليو، ااكلللم التانعلللة لرااسلللة  ةوريلللة طاجيكالللتا،، نلللالتنامن ملللمل 

، عللددا مللن املوضللوعات املرتغتللة نربنللامف التثقيللم يف جمللاو 2015ثقيللم لعللا، عللرض نرنللامف الت
 قللون اإلناللا،، وقللدمتةا إ  ارةللات املةتصللة مللن أجللل اعتمادهللا. وألغللراض تيالل  موا للنة 
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أنشللتة التوعيلللة يف جمللاو  قلللون اإلنالللا، وتن يللذ االشاهلللات الرايالللية لربنللامف التثقيلللم، قلللدم  
نللللم التنالللليق املشلللل ع نللللمل اييئللللات واملنحقللللة نللللديوا، م للللوض  قللللون األفرقلللة العامنللللة التانعللللة جمل

اا أهللدا  حملددة يف جملاو التللدريب عنلو  قلون اإلناللا،. واعتملدت تنللن  نرناجملا   17اإلنالا، 
، 2014اللربامف ونلدأ تن يلذها نال علل يف نعلض امليسالات التعنيميلة. ويف كلانو، األوو/دياللمرب 

ينلللل  هللللذه الللللربامف التعنيميللللة إ  واارة التعنلللليم والعنللللو، يف ملتتنغللللات نرنللللامف التثقيللللم، أ  وفقللللا  و 
   اليلللا    ةوريللة طاجيكالللتا،، ن يلللة تالللةيل تن يلللذها يف  يللمل امليسالللات التعنيميلللة. وملللن املقلللرر 

                 تن يلللللللللذ  تلللللللللة تلللللللللدان  املر نلللللللللة الثانيلللللللللة ملللللللللن نلللللللللرامف التثقيلللللللللم يف جملللللللللاو  قلللللللللون اإلنالللللللللا،
 .2020-2013لن  ة 
، ا لل ع  ثنلو اييئللات ااكوميللة واملنظملات غلل  ااكوميللة 2015آاار/ملار   31ويف  -106

واملنظمات الدولية يف تقلدح  تلة عملل نشلف، تن يلذ املر نلة الثانيلة ملن نرنلامف التثقيلم يف جملاو 
 . 2020-2013 قون اإلناا، لن  ة 

 الخطواي القادمة تجاه حماية حقوق اإلنسان وتعويوها -سادسا   
 22-90و 12-90و 10-90و 70-88و 8-88ياي التوص  

حتظو مافلة ا  ا،  قون اإلناا، نفغية قصوإل وناألولوية يف سياسات طاجيكاتا،   -107
الدا نيللة واةارجيللة. وتنتللن، طاجيكاللتا، ناالمتثللاو إ  أ كللا، ميثللان األمللم املتحللدة والصللكوع 

رار يف تتلوير الدميقراطيلة وتعنيلن سليادة القانونية الدولية األ رإل، عالوة عنو اتغا  سياسة االسلتم
 القانو، وا  ا،  قون اإلناا، وااريات األساسية.

العمللل الللدهوب عنللو  ايللة  قللون اإلناللا،  أيضللا  وستوا للل طاجيكاللتا، يف املاللتقغل  -108
 وااريات األساسية من  الو ااوار املتكافئ ممل  يمل الدوو.

التناماالا يف جملاو تقلدح التقلارير علن  اللة تن يلذ وستن ذ طاجيكاتا، ونصورة منةةيلة  -109
الصلللكوع الدوليلللة اقلللون اإلنالللا، عنلللو أسلللا  مغلللدأ التعلللاو، واال للل ا، املتغلللادو واالللوار الغنلللاء، 

  انب نشر وتعميم املال ظات اةتامية، عالوة عنو النظر يف سغل تن يذها.
جمنللم  قللون اإلناللا، التللانمل وتعتللن، طاجيكاللتا، موا للنة التعللاو، مللمل أدوات وآليللات  -110

 لألمم املتحدة وتقدح الدعوات إ  املقررين اةا مل.
وتتوا ل عمنية التغادو املاتمر لآلراء واةربات ممل الدوو األ رإل نشف، مافلة حتامل  -111

القللوانمل امنيللة يف جمللاو  قللون اإلناللا،، وكللذلن التعللاو، مللمل املنظمللات الدوليللة واملنظمللات غلل  
 اقون اإلناا، هبد  ترسيُّ املعاي  العاملية اقون اإلناا،.ااكومية 

وتنظللللر طاجيكاللللتا، يف أمللللر االنضللللما، إ  نعللللض الصللللكوع الدوليللللة اقللللون اإلناللللا،  -112
 لتو يات جمنم  قون اإلناا، واملنظمات الدولية األ رإل. وفقا  والتصديق عنيةا، 
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نلة ااكوميلة املعنيلة نك اللة تن يلذ وستتةذ طاجيكاتا، تدان  فعالة لتحامل عمل النة -113
 التنامات الغند الدولية يف جماو  قون اإلناا،.

وقلد اعتمللدت  ةوريللة طاجيكاللتا، طاا للة واسلعة مللن الللربامف وامل للاهيم الر يللة اقللون  -114
 اإلناا،، الم يتام تن يذها ناألغية. 

 نلدعم ملن فريلق األملم املتحلدة وهن تعتن، اختاا تلدان  لتعنيلن التعلاو، ململ اجملتململ اللدو  -115
 القتري، ومن م وضية األمم املتحدة الاامية اقون اإلناا، عنو وجه اةصومل.

____________ 


