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أوال -المنهجية
َّ
أعد هذا التقرير الوطين ،يف إطار الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل ،فريق عاملل
-1
يتللفلم مللن ثنللمل عللن املكتللب التن يللذي للرايم ارمةوريللة ،وواارات العللدو ،والشلليو ،الدا نيللة،
والشل لليو ،اةارجيل للة ،والثقافل للة ،والتعنل لليم والعنل للو ،،والعمل للل وايةل للرة والعمالل للة ،واملاليل للة ،والتنميل للة
االقتصللادية والتةللارة ،والصللحة واامايللة االجتماعيللة ،ومكتللب املللدعن العللا ،،والنةنللة ااكوميللة
لألمللن الللوطين ،ورنللة لليو ،امللرأة واألسللرة ،ورنللة الشلليو ،الدينيللة ،وإدارة التقاليللد واال ت للاالت
واملراسم الوطنية ،ووكالة اإل صاءات.
 -2وقللد ا
أعللد التقريللر ننللاء عنللو نتللااف اةتللة الوطنيللة لتن يللذ تو لليات الللدوو األعضللاء يف
جمنللم قللون اإلناللا ،التللانمل لألمللم املتحللدة املتعنقللة ناالسللتعراض الللدوري الشللامل االللة قللون
اإلنال للا ،يف ال ل ل ة مل للن  ،2015-2013الل للم اعتمل للدت موجل للب املرسل للو ،الرااسل للن املل للير 3
نيا للا/،أنريل  .2013وج للرإل اإلفص للامل ع للن املعنوم للات املتعنق للة نتن ي للذ تو لليات ال للدورة األو
وتعميمةا عنو اييئات ااكومية ومنظمات اجملتممل املدين معدو مرتمل يف العا.،

 -3وجرت عمنية إعداد التقرير يف سيان مناقشة عامة واسعة النتان؛ يل عقلدت سل
ج للوالت م للن املش للاورات الوطني للة للالو نيا للا/،أنريل وأيار/م للايو  ،)2015ن للدعم م للا م للن
املكتب اإلقنيمن مل وضية األمم املتحدة الاامية اقون اإلناا ،لوسط آسيا والوكاللة الاويالرية
لنتعل ل ل للاو ،يف طاجيكال ل ل للتا ،،انل ل ل للب عل ل ل للرض مشل ل ل للرو التقريل ل ل للر الل ل ل للوطين يف تش ل ل ل لرين الثل ل ل للاين/
نوفمرب  ،)2015مشاركة ثنمل عن هيئات الالنتتمل التن يذيلة والقضلااية وأجةلنة إن لاا القلانو،
ومكتب م وض قون اإلناا ،وامليساات األكادميية ومنظمات اجملتممل املدين.
-4
التقرير.

ويعللرب ال ريللق العامللل عللن الشللكر ملنظمللات اجملتمللمل املللدين عنللو تعاوهنللا يف إعللداد هللذا

ثانيا -نظققرة مامققة ملققا االيققاي الممسسققية ل مايققة حقققوق اإلنسققان وممليققاي
إصالحها
التوصياي  3-88و 4-88و 5-88و 6-88و7-88
 -5أنش للئ موج للب القل لرار ااك للومن امل للير  4آاار/م للار  2002رن للة كومي للة معني للة
نتن يذ االلتنامات الدولية يف جماو قون اإلناا .،وقد ا
أعد وقد ،إ ارةات املعنيلة لننظلر فيله،
ألغ لراض تن يللذ تو لليات جمنللم قللون اإلناللا ،التللانمل لألمللم املتحللدة ،مشللرو ق لرار كللومن
يتعنللق نتوسلليمل نتللان للال يات تنللن النةنللة مللن للالو إضللافة آليللات اتصللاالت ن للرض تللوف
املعنوم للات ألجة للنة الا للنتات العامل لة ،ومنحة للا للال ية اس للتعراض مال ظ للات النةن للة املعني للة
حبقللون اإلناللا ،نشللف ،الغالغللات ال رديللة ،وعمللل أفرقللة اة لرباء املتعنللق ن عللداد التقللارير الوطنيللة،
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وتعنين املايولية عن وضمل اةتط الوطنية لتن يذ التو يات الصادرة عن هيئات معاهلدات األملم
املتحللدة ،وكللذلن إج لراءات وآليللات ر للدها ،وآليللة إ لراع اجملتمللمل امل للدين يف عمنيللات التش للاور
وأنشتة النةنة.
 -6ويف  15متوا/يوليلله  ،2015حتللوو قاللم ضللمانات قللون اإلناللا ،إ إدارة ،وأضلليم
إ اييكللل التنظيمللن لنمكتللب التن يللذي ل لرايم ارمةوريللة قاللم امايللة قللون الت للل .وجللرإل
تعنيللن مللالع مللوة ن اإلدارة وفقللا لتنللن التحللوالت .وتلليدي اإلدارة املللذكورة دور األمانللة لنةنللة
ااكومية املعنية نتن يذ االلتنامات الدولية يف جماو قون اإلناا.،
 -7وألغلراض إنشللاء ديلوا ،م للوض قللون الت للل ،أجللاات ااكومللة مشللرو قللانو" ،نشللف،
إد للاو تعللديالت وإضللافات عنللو قللانو’ ،م للوض قللون اإلناللا ،يف طاجيكاللتا ،"‘،واعتمللد
الربملا ،مشرو الن القانو.،
 -8ويف  28آاار/مل للار  ،2012منح ل ل رنل للة األمل للم املتحل للدة ال رعيل للة لتنال لليق أنشل للتة
امليساللات الوطنيللة اقللون اإلناللا ،دي لوا ،م للوض قللون اإلناللا ،يف طاجيكاللتا ،مرك لنا مللن
ال ئة ناء .وأنشئ فريق عامل تانمل لنديوا ،من أجل تن يذ تو يات النةنة ال رعية.
 -9ويتوسللمل نتللان عمللل دي لوا ،م للوض قللون اإلناللا ،ناسللتمرار ،وقللد ص ل للله ،مللن
أجلل تصلريم أعغااله وفقللا لربنلامف عمنله ،مللالع ملوة مل مكلو ،مللن  21موة لا كوميلا وكللادر
لدمات ماللاعدة مكللو ،مللن  15فللردا .وأسال أفللر ومكاتللب اسللتقغاو تانعللة لنللديوا ،،يعمللل
فيةا  18موة ا ،وندأت العمل منذ عا 2012 ،يف  11إقنيما نالغند.
 -10وألغراض ك الة اتاان التشريعات الوطنية ممل مغادئ نلاريم ،أجلاات ااكوملة مشلرو
ق ل ل للانو" ،نش ل ل للف ،إد ل ل للاو تع ل ل للديالت وإض ل ل للافات عن ل ل للو ق ل ل للانو’ ،م ل ل للوض ق ل ل للون اإلنا ل ل للا ،يف
طاجيكاللتا ،"‘،واعتمللد الربملللا ،مشللرو الللن القللانو .،وتتعنللق التعللديالت واإلضللافات املللذكورة
نتوسيمل نتان والية الديوا ،وتنايق عمنه.

ثالثا -التعاون مع آلياي األمق المت قدة ل مايقة ال ققوق ومنظمقاي المجتمقع
المدني
التوصياي  1-88و 2-88و3-88
 -11ةدت ال ة املشمولة نالتقرير النيارات التالية :ايارة مقرر األملم املتحلدة اةلامل املعلين
حب للق ك للل إنا للا ،يف التمت للمل ن للفعنو ما للتوإل ك للن م للن الص للحة الغدني للة والعقني للة ،الا لليد أنان للد
غللروف  ،)2012وايللارة مقللرر األمللم املتحللدة اةللامل املعللين ماللفلة التعللذيب وغل ه مللن ضللروب
املعامنللة أو العقونللة القاسللية أو الالإناللانية أو املةينللة ،الالليد لوا ،منللدين  2012و،)2014
وايارة مقرر األمم املتحدة اةامل املعين مافلة اإلعاقة ،عيب الكنمل  ،)2014وايارة مقرر
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األمل للم املتح ل للدة اةل للامل املع ل للين حب ل للق اإلنال للا ،يف املي ل للاه الص ل للااة لنشل للرب والص ل للر الص ل للحن،
ليو هينر .)2015
 -12و للةدت ال ل ة مللن  2010إ  2015كتانللة تقللارير دوريللة وتقللدميةا إ رللا ،األمللم
املتحللدة التاليللة :رنللة قللون الت للل  2010و ،)2015والنةنللة املعنيللة نالقضللاء عنللو التمييللن
ضللد امل لرأة  ،)2013ورن للة مناهض للة التع للذيب وغ ل ه م للن ض للروب املعامن للة أو العقون للة القاس للية
أو الالإنا ل ل ل ل للانية أو املةين ل ل ل ل للة  ،)2012ورن ل ل ل ل للة القض ل ل ل ل للاء عن ل ل ل ل للو ي ل ل ل ل للمل أ ل ل ل ل ل لكاو التميي ل ل ل ل للن
العنص للري  ،)2012ورن للة اي للة ق للون ي للمل العم للاو املة للاجرين وأف ل لراد أس للرهم ،)2012
والنةن ل ل ل للة املعني ل ل ل للة حبق ل ل ل للون اإلنا ل ل ل للا ،نشل ل ل ل للف ،العة ل ل ل للد ال ل ل ل للدو اة ل ل ل للامل ن ل ل ل للااقون املدنيل ل ل ل للة
والاياس ل للية)  )2013والعة ل للد ال ل للدو اة ل للامل ن ل للااقون االقتص ل للادية واالجتماعي ل للة والثقافي ل للة
 ،)2015واستنم التو يات املتعنقة هبا.
 -13وتللو ااكومللة اهتمامللا جللديا لتو لليات هيئللات األمللم املتحللدة .وألغلراض حتقيللق هللذه
ال ايللة ،أقيم ل آليللة مللن أجللل تن يللذ التو لليات التاليللة -1 :إ لراع األفرقللة العامنللة املش ل كة نللمل
اييئل ل ل للات و ثنل ل ل للن اجملتمل ل ل للمل املل ل ل للدين يف إعل ل ل للداد اةتل ل ل للط الوطنيل ل ل للة؛  -2إعل ل ل للداد تل ل ل للط عمل ل ل للل
وطنيل للة؛  -3تن يل للذ عمنيل للات ر ل للد منةةيل للة كل للل سل للتة أ ل للةر) لا ل ل تن يل للذ تل للط العمل للل
الوطنية؛  -4نشر املعنوملات املتحصلل عنيةلا ملن الوكلاالت ااكوميلة علرب تقلارير نصلم سلنوية،
م للمل تر تةل للا إ الن تل للمل اإلنكنينيل للة والروسل للية ،وتعميمة للا عنل للو نتل للان واسل للمل وسل للط الوكل للاالت
ااكومية ومنظمات اجملتممل املدين ،وكذلن عرضةا عنو ارمةور من الو وسااط اإلعال.،
 -14وقللد وضللع
منظمات اجملتممل املدين:

تللط العمللل الوطنيللة املللذكورة أدنللاه واعتمللدت إثللر مشللاورات واسللعة مللمل

اةتللة الوطنيللة رمةوريللة طاجيكاللتا ،نشللف ،تن يللذ تو لليات الللدوو األعضللاء
أ)
يف جمنللم قللون اإلناللا ،التللانمل لألمللم املتحللدة فيمللا يتعنللق ناالسللتعراض الللدوري الشللامل االللة
قلون اإلنالا ،يف ةوريلة طاجيكالتا ،لن ل ة  2015-2013اعتملدت اةتلة موجلب أمللر
رايم ةورية طاجيكاتا ،املير  3نياا/،أنريل )2013؛
تللة عمللل وطنيللة لتن يللذ تو لليات رنللة األمللم املتحللدة املعنيللة حبمايللة قللون
ب)
ي ل ل للمل العم ل ل للاو املة ل ل للاجرين وأف ل ل ل لراد أس ل ل للرهم لن ل ل ل ل ة  2017-2013املير ل ل للة  22ني ل ل ل لرا/،
يونيه )2013؛
تة تدان رامية إ مكافحة التعذيب نناء عنو تو يات رنة األمم املتحدة
ج)
ملناهضة التعذيب ومقرر األمم املتحدة اةامل املعين نالتعذيب وغ ه من ضروب املعامنة القاسية
أو الالإناانية أو املةينة ،وا ،مندين  15آب/أغاتم )2013؛
تل ل للة تل ل للدان تتعنل ل للق ناملال ظل ل للات اةتاميل ل للة مير ل ل للة  14تش ل ل لرين الثل ل للاين/
د)
نوفمرب  )2013نشف ،تقرير طاجيكاتا ،اللدوري املو لد ،اللذي يضلم التقلارير ملن الالاد إ
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الثامن ،والذي استنمته النةنة املعنيلة نالقضلاء عنلو التمييلن العنصلري يف دورالا اااديلة والثملانمل
 31-6آب/أغاتم )2012؛
تة وطنية لتن يذ تو يات رنة األمم املتحدة املعنية حبقلون اإلنالا ،املتعنقلة
هل)
نالتقرير الوطين الدوري الثلاين رمةوريلة طاجيكالتا ،نشلف ،تن يلذ العةلد اللدو اةلامل نلااقون
املدنية والاياسية لن ة  23 2016 -2014متوا/يوليه )2014؛
تللة تلدان وطنيللة تتعنللق نتن يللذ تو لليات رنللة األمللم املتحللدة املعنيللة نالقضللاء
و)
عنللو التمييللن ضللد امللرأة نشللف ،التقريللر الللدوري املو للد لتاجيكاللتا ،،الللذي يضللم التقريلرا ،الرانللمل
واةامم  23متوا/يوليه )2014؛
تة تدان وطنية لتن يذ القرارين  1325و 2122جملنلم األملن التلانمل لألملم
ا)
املتحدة  23متوا/يوليه )2014؛
تة عمل وطنية مير ة  22تشرين األوو/أكتلونر  )2015لتن يلذ تو ليات
مل)
رنل ل ل للة األمل ل ل للم املتحل ل ل للدة املعنيل ل ل للة حبمايل ل ل للة قل ل ل للون يل ل ل للمل العمل ل ل للاو املةل ل ل للاجرين وأف ل ل ل لراد أسل ل ل للرهم
لن ة .2020-2015
 -15ويشل للارع ثنل للو اجملتمل للمل املل للدين يف عمنيل للات إعل للداد التقل للارير الوطنيل للة وتن يل للذ تو ل لليات
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
لدإل إعداد تط العمل الوطنية لتن يذ تو يات هيئات معاهدات األمم املتحدة.

رابعا -األس ققال المعي ققاري لتعوي ققو حق ققوق اإلنس ققان وحمايته ققا والت ققديق مل ققا
ال كوك األساسية ل قوق اإلنسان
التوصياي  1-90و 2-90و 3-90و 4-90و 5-90و 6-90و 7-90و8-90
و 9-90و 10-90و 11-90و 12-90و 13-90و 14-90و15-90
و 16-90و17-90
 -16تاتند التشريعات الوطنية يف جماو ايلة قلون اإلنالا ،إ الصلكوع الدوليلة الرايالية
يف هللذا اجملللاو .وقللد للدق طاجيكاللتا ،عنللو أكثللر مللن  50ات اقيللة ،يف إطللار عضللويتةا يف
املنظمللات الدوليللة املةتن للة للالو ال ل ة مللن  1993إ كللانو ،الثاين/ينللاير  ،2015واعتمللدت
اعتملدت أيضلا لكوع األملم املتحلدة
تو يات خمتن لة نشلف ،تن يلذها علرب التشلريعات الوطنيلة .و ت
األساسللية اقللون اإلناللا .،و للدَّق  ،يف ال ل ة  ،2015-2014عنللو الربوتوكللوو اال تيللاري
الت اقيللة القضللاء عنللو يللمل أ للكاو التمييللن ضللد امللرأة وعنللو ات اقيللة منللمل جرميللة اإلنللادة ارماعيللة
واملعاقغة عنيةا.
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 -17وش للري الي للا دراس للة ما للفلة التص للديق عن للو ات اقي للة ق للون األ للةامل اوي اإلعاق للة
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
نالعةللد الللدو اةللامل نللااقون االقتصللادية واالجتماعيللة والثقافيللة ،والربوتوكللوو اال تيللاري الثللاين
املنحق نالعةد الدو اةامل نااقون املدنية والاياسية ،والربوتوكوو اال تياري الت اقية مناهضة
التعللذيب وغ ل ه مللن ضللروب املعامنللة أو العقونللة القاسللية أو الالإناللانية أو املةينللة .وقللد ل ّكن
أفرقة عامنة مش كة نمل اييئات يذه األغراض ،وتقو ،هذه األفرقة اآل ،ندراسة اروانب القانونية
واالجتماعية واالقتصادية واملالية لالنضما ،إ الصكوع القانونية الدولية املشار إليةا.

خامسا -الجوانب الممسسية لتعويو حقوق اإلنسان وحمايتها
ألف -ال ق في ال ياة وإلغاء مقوبة اإلمدام
التوص ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققياي  19-90و 20-90و 21-90و 22-90و 23-9و24-90

و 25-90و 26-90و27-90

 -18طُغّللق وقللم ا تيللاري لتن يللذ عقونللة اإلعللدا ،يف الغنللد عنللو أسللا قللانو ،طاجيكاللتا،
"نشف ،تعنيق عقونة اإلعدا "،املير  15متوا/يوليه .2004
 -19ون للدأ تن ي للذ ت للدان ا للد إ إل للاء عقون للة اإلع للدا .،ويق للو ،فري للق عام للل مشل ل ع ن للمل
اييئللات ناسللتعراض يللارات وطريقللة تن يللذ إل للاء عقونللة اإلعللدا ،،و للري كللذلن تن يللذ أنشللتة
ونظم ل نشللكل منةةللن ا
التوعيللة املناسللغة .ا
وعقللدت م ليمترات ولقللاءات تنويريللة مللمل سللكا ،املللد،
ومنللاطق الغنللد املةتن للة ،فللان عللددها  60م ليمترا ولقللاء .وناإلضللافة إ الللن ،اسللتعرض ال ريللق
العامللل الللة اررميللة قغللل ونعللد تتغيللق الوقللم اال تيللاري لتن يللذ عقونللة اإلعللدا .،وشللري اليللا
دراسلة يلارين لعمنيلة إل لاء تن يلذ عقونلة اإلعلدا ،،وغلا :اإلل لاء التلا ،لعقونلة اإلعلدا ،ملن للالو
تعديل دستور طاجيكالتا ،،أو إل اههلا دو ،ت يل يف الدسلتور واال ت لاب ن مكانيلة اسلتةدامةا
يف امن اارب.

باء -مدم التعرض للتعذيب
التوص ق ق ق ق ق ققياي  23-88و 24-88و 25-88و 26-88و 27-88و28-88

و 48-88و 1-89و 34-90و 35-90و36-90
 -20ا
وضللع تللة عمللل ملكافحللة التعللذيب واعتمللدت وفقللا لتو لليات رنللة األمللم املتحللدة
ملناهضللة التعللذيب ومقللرر األمللم املتحللدة اةللامل املعللين ،لوا ،منللدين  ،)2013مللن أجللل تن يللذ
التو لليات املقدم للة م للن رن للة مناهض للة التع للذيب واملق للرر اة للامل املع للين ما للفلة التع للذيب ،ال للم
استنام يف إطار االستعراض الدوري الشامل.
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 -21ويف عللا ،2012 ،أضللي إ القللانو ،ارنللاان املللادة  1-143التعللذيب) ،الللم يت للق
تعريم التعذيب فيةا ممل التعريم الوارد يف ات اقية األمم املتحدة ملناهضلة التعلذيب .وقلد أقيمل
موج للب ه للذه امل للادة من للذ ع للا ،2012 ،أرن للمل قض للايا جنااي للة وأدي للن فية للا أرنع للة ما لليولمل .ويف
نيرا/،يونيلله  ،2012اختللذت امكمللة العنيللا نكامللل هيئتةللا ق لرارا "نشللف ،تتغيللق معللاي القللانو،
ارناان وقانو ،اإلجراءات ارنااية املتعنقة مكافحة التعذيب".
 -22ويف عللا ،2013 ،أ للدر مكتللب املللدعن العللا ،دللليال عنميللا ومنةةيللا ألعضللاء النيانللة
العامللة ،نعن لوا" ،األسللم القانوني للة والتنظيمي لة لعم للل هيئ للات االدعللاء الع للا ،املتعنللق نالوقاي للة م للن
التعللذيب والكشللم عنلله والتحقيللق فيلله" .ويف  24تش لرين األوو/أكتللونر  ،2012ا
اعتمللدت ننللاء
عن للو أم للر مشل ل ع م للن امل للدعن الع للا ،ورهس للاء وك للاالت إن للاا الق للانو ،األ للرإل الاح للة "نش للف،
اال تةللاا" .وتتضللمن الالاحللة للر ا اقللون األ للةامل أثنللاء وجللودهم يف اال تةللاا ال عنللن،
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 اطّال املامن والشلة امتةلن ن اله
عنللو سللةالت وقللاامل اال تةللاا ،وتللوف ال حل التللإ ،ناإلضللافة إ إ تللار أقللارب الشللة
نواقعة ا تةااه وإفادام يف الة نقنه إ مرفق ا تةاا آ ر.
 -23وألغ لراض إد للاو نظ للا ،لننظ للر يف اإلف للادات والش للكاوإل املتعنق للة ناس للتةدا ،التع للذيب،
أ للدر املللدَّعن العللا ،،يف  31كللانو ،الثاين/ينللاير  ،2014تعنيمللات "نشللف ،اختللاا تللدان إضللافية
لتعنين رقانة مكتب املدَّعن العا ،يف جماو اية قون اإلناا ،،والنظر نصورة موضوعية و امنة
يف التماسات املواطنمل ،وخبا ة أثناء عمنيات االستةواب والتحقيق يف ارراام".
 -24و ا
أع ل للد مش ل للرو ق ل للانو" ،نش ل للف ،إد ل للاو تع ل للديالت عن ل للو الق ل للانو ،ارن ل للاان رمةوري ل للة
طاجيكاللتا "،ن للرض تشللديد العقونللة عنللو اسللتةدا ،التعللذيب ،وأ يللل إ الللواارات واإلدارات
املعنية من أجل التو ل إ توافق يف اآلراء نشفنه.
 -25و ا
أعد مشرو قانو" ،نشف ،إد لاو تعلديالت وإضلافات عنلو قلانو ،اإلجلراءات ارناايلة

رمةوريللة طاجيكاللتا "،ومشللرو قللانو" ،نشللف ،إجلراءات وةللرو ا تةللاا األ للةامل املشللتغه
فيةم واملتةممل واةاضعمل لنمحاكمة" ،و ري العمل عنو التو ل إ توافلق يف اآلراء نشلفهنما.
وتك للل مشللاريمل الق لوانمل 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
االسللتةواب .وتللن عنللو عللد ،االعتللداد ناألدلللة يف الللة ااصللوو عنيةللا عللن طريللق التعللذيب
أو املعامنللة القاسللية أو العنللم أو التةديللد أو اةللدا أو أيللة طرااللق غ ل قانونيللة أ للرإل .وتللن
أيضللا عنللو التحقللق مللن نيانللات وقللاامل اسللتةدا ،التعللذيب أو املعامنللة القاسللية حبللق األ للةامل
املشتغه فيةم أو املتةممل أو اةاضعمل لنمحاكمة وتقييمةلا فيملا يتعنلق نقغلوو عالملات التعلذيب
ضللمن األدلللة ،سلواء أننللا عنةللا حمللامن الللدفا أو قللد ،التماسللا نشللفهنا أو ي عللل .وتعتللرب األدلللة
الم يرفتض قغويا غ اات فعالية وال تاتةد ،ضمن أسلم توجيله االااملات .و لب عنلد إلقلاء
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القغض عنو ة لال لتغاه يف ارتكانله عملال إجراميلا أ ،يقلو ،عضلو هيئلة التحقيقلات ارناايلة
أو أي ة خمت آ ر يف مرفق اال تةاا ال عنن نتغنيا الن الشة ل ظيلا نواقعلة ايداعله
يف اال تةللاا وتوضلليه قلله يف إج لراء حمادثللة هات يللة أو تغنيللا حمللا ،أو أ للد األقللارب ،و قلله يف
اا صوو عنو حما ،لندفا ويف رفض اإلدالء نغيانات ،انب إ تاره نف ،الغيانلات اللم يلد هبلا
قلد تالتةد ،ضلمن األدللة يف أيلة دعلوإل جناايلة ضلده .ويتعلمل أ ،ضلمل الشلة نعلد إيداعله
يف مرفللق اال تةللاا ل ح ل طللإ ن للرض حتديللد التلله الصللحية العامللة ومللا إاا كللا ،يعللاين مللن
إ انة ندنية .ومينن الشة امتةن أو حماميله االق يف املتالغلة نل جراء ال حل التلإ عنلو يلد
طغيب ماتقل أو طغيب رعن .وحت ت ظ نتيةة ال ح التإ يف منم اال تةاا.
 -26وأنشللئ فريللق عامللل مللن أجللل دراسللة التةللارب اات الصللنة ووضللمل تللة عمللل إلنشللاء
ميساة ماتقنة لنتب الشرعن ،عالوة عنو استكشلا إمكانيلة لياغة واعتملاد قلانو" ،نشلف،
إنشاء مرفق طب رعن ماتقل".
 -27وتع تقد نقات دراسية تدريغية ملن أجلل دراسلة جلدوإل إنشلاء آليلة مالتقنة لنتحقيلق يف
أعماو التعذيب نروتوكوو اسلتنغوو) .وأعلدت موجلب نروتوكلوو اسلتنغوو لكوع إجراايلة ملن
أجل تتغيقةا يف اللة الكشلم علن لاالت تعلذيب .وت ا
لرجم نل نروتوكلوو اسلتنغوو إ الن لة
وعمم عنو وكاالت إن اا القانو ،وسنتات التب الشرعن.
التاجيكية ّ
 -28و ل ل ل ا
لكل ،يف ك ل ل للانو ،األوو/ديا ل ل للمرب  ،2012مغ ل ل للادرة م ل ل للن واارة الص ل ل للحة والرعاي ل ل للة

االجتماعي للة ،فري للق عام للل يض للم ثن للمل ع للن املنظم للات غ ل ااكومي للة ،م للن أج للل تتغي للق مع للاي
نروتوك للوو اس للتنغوو يف إع للداد ل لرباء لنت للب الش للرعن م للن أج للل التوثي للق ال للدا نن .ويف تشل لرين
الثاين/نوفمرب  ،2014اعتمدت واارة الصحة  3كوع ،هن" :الاحة ال ح التإ الشلرعن"
و"استنتاجات اةرباء" و"نروتوكوو ال ح التلإ لأل لةامل امتةلنين" ،و لري إعلداد مشلاريمل
للكوع مللن قغيللل" :دليللل ال ح ل التللإ الشللرعن املتعللدد اروانللب اللاالت التعللذيب" و"دليللل
األسللم اإلجراايللة والتنظيميللة ل حو للات التللب الشللرعن" .و للدر يف  2نيرا/،يونيلله ،2015
أم للر واي للر الص للحة والرعاي للة االجتماعي للة "نش للف ،فحو للات الت للب الش للرعن ال للم شرية للا ر للا،
متةصصللة يف للاالت الوفللاة غ ل التغيعيللة مل لواطنمل يف مرافللق اال تةللاا و للاالت ال حو للات
املعقدة األ رإل".
 -29ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014أد ا ن عنو قانو ،اإلجراءات ارنااية لتاجيكاتا،
تعديالت تن عنو رفض تالنيم املتنلونمل يف اللة وجلود معنوملات تشل إ أ ،الشلة
يتعرض لنتعذيب يف الغند الذي يتنُب تانيمه.

قلد

 -30وعقدت يف طاجيكاتا ،،حت إ را املكتب التن يذي لرااسلة ارمةوريلة ،ناال ل اع
ممل مكتب املدَّعن العا ،وديوا ،م لوض قلون اإلنالا ،،ومشلاركة مغا لرة ملمثنلمل علن امل وضلية
الالامية اقلون اإلناللا ،،أكثلر ملن  100نقللة عملل ودورة تدريغيلة نشللف ،الوقايلة ملن التعللذيب
يف الغند ،هبد تعنين الك لاءة املةنيلة ألفلراد إن لاا القلانو .،وتع تقلد نصلورة دوريلة نقلات دراسلية
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تدريغية نشلف ،املعلاي الدوليلة ملناهضلة التعلذيب ،مشلاركة املنظملات غل ااكوميلة املعنيلة نلاملرافق
اإل ال ية.
 -31و ا
أعد نرنامف امل و ري العمل عنو تن يذه ،من أجل تلدريب القضلاة نشلف ،موضلو
"التع للذيب" ،ودراس للة القل لرار ال للذي اختذت لله امكم للة العني للا نكام للل هيئتة للا "نش للف ،تتغي للق مع للاي
القللانو ،ارنللاان وقللانو ،اإلج لراءات ارناايللة املتعنقللة مكافحللة التعللذيب" ،وقللانو ،طاجيكاللتا،
"نشللف ،ظللر العنللم املنللن " ،وات اقيللة مناهضللة التعللذيب ،وغ هللا .ا
ووضللمل مرجللمل عنمللن تللدريإ
نعنوا" ،األسم القانونية والتنظيمية لعمل هيئلات االدعلاء العلا ،يف ملا يتعنلق نالوقايلة ملن أعملاو
التعذيب والكشم عنةلا والتحقيلق فيةلا" ،يتضلمن لر ا لكي يلة عملل اآلليلات الوطنيلة والدوليلة
ملنللمل التعللذيب ،ناإلض للافة إ لرمل األسللاليب والتراا للق ال عالللة لنكشللم ع للن أعمللاو التع للذيب
والتحقيق فيةا.
 -32وألغراض إنشاء آلية فعالة لتن يذ قانو ،طاجيكاتا" ،نشف ،اية الدولة لنمشاركمل يف
اإلج ل لراءات ارناايل للة" ،اعتمل للد موجل للب ق ل لرار كل للومن مل للير  2تش ل لرين الثل للاين/نوفمرب ،2012
الربن ل ل ل ل ل للامف ااك ل ل ل ل ل للومن املتعن ل ل ل ل ل للق نض ل ل ل ل ل للما ،س ل ل ل ل ل للالمة املش ل ل ل ل ل للاركمل يف اإلجل ل ل ل ل ل لراءات ارنااي ل ل ل ل ل للة
لن ل ة  ،2016-2013الللذي يللن عنللو إنشللاء آليللة تتللو املالليولية الكامنللة عللن ايللة الدولللة
لنمشاركمل يف اإلجراءات ارنااية.
 -33وت للرد ض لوانط تنظ لليم املا للاال املتعنق للة ن للالتعويض ع للن الض للرر امل للادي واملعن للوي لض للحايا
التع للذيب نالت ص لليل يف امل للادتمل  15و 171ويف مل لواد أ للرإل يف الق للانو ،امل للدين ،ناإلض للافة إ
ال صللل  47مللن قللانو ،اإلج لراءات ارناايللة .وعللالوة عنللو الللن ،اختللذت امكمللة العنيللا نكامللل
هيئتة للا ،يف  25نيرا/،يوني لله  ،2012ق للرارا "نش للف ،تتغي للق مع للاي ق للانو ،اإلجل لراءات ارنااي للة
والقللانو ،ارن للاان املتعنق للة مكافح للة التع للذيب" .ويش لرمل الق لرار لنمح للاكم ما للفلة التع للويض ع للن
األضلرار املاديللة واملعنويلة ،واإلجلراءات املتعنقللة نتقلدح للكوإل يف الللة التعلذيب .وقضل حمللاكم
ةوريل للة طاجيكال للتا ،،يف ال ل ل ة  ،2015-2014مل للنه تعل للويض عل للن الضل للرر املعنل للوي يف 4
االت استةدا ،لنتعذيب وغ ه من ضروب املعامنة القاسية.
 -34و للري النظللر يف إمكانيللة التصللديق عنللو الربوتوكللوو اال تيللاري املنحللق نات اقيللة األمللم
املتحدة ملناهضة التعذيب وغ ه من ضروب املعامنة أو العقونلة القاسلية أو الالإنالانية أو املةينلة.
وفيما يتعنق مافلة التصديق عنو الربوتوكوو اال تياري الت اقية مناهضلة التعلذيب ،يتعلمل إجلراء
منيد من التحنيل ملافلة إنشاء آلية وقااية ماتقنة ممل أ لذ شلارب اللدوو األعضلاء اللم لدق
عنو االت اقية يف االعتغار.
 -35وألغلراض منلمل التعللذيب وضلما ،فعاليللة عملل نظللا ،النيلارات الوقاايللة املنتظملة إ مرافللق
اارما ،من اارية وتقييدها ،كل فريق لنر د يف إطار ديوا ،م وض قون اإلنالا .،ويتكلو،
ال ريللق مللن ثنللمل لنللديوا ،واملنظمللات غ ل ااكوميللة األعضللاء يف حتللالم مناهضللة التعللذيب يف
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طاجيكاتا .،وملار فريلق الر لد أنشلتته يف  19مرفقلا ملن مرافلق اارملا ،ملن ااريلة وتقييلدها
ويف  5و دات عاكرية ،يف ال ة .2015-2014

جي  -نظام العدالة
التوصياي  44-88و 45-88و 29-90و 30-90و 32-90و37-90
ا
اعتمللد موجللب مرسللو ،رااسللن ،يف عللا ،2015 ،نرنللامف إل للالمل ارةللااين القضللاان
-36

والقللانوين لن ل ة  .2017-2015ويشللكل الللن الربنللامف املر نللة الثالثللة مللن عمنيللة اإل للالمل
املذكورة.
 -37وأنشللئ فريللق عامللل مش ل ع نللمل اييئللات مللن أجللل حتنيللل التش لريعات والنظللر يف وضللمل
ت للة لتن ي للذ ت للدان م للن أج للل اي للادة عض للوية جمن للم الع للدو وتوس لليمل للال ياته ،هب للد تعني للن
استقالله وتدعيم دوره يف النظا ،القضاان ،من الو فصنه علن هيكلل ارةلاا التن يلذي وإااقله
نالاللنتة القضللااية ،عللالوة عنللو اسللتعراض إجلراءات ومعللاي ا تيللار املر للحمل ملنا للب القضللاة.
ويتض ل ل للمن الق ل ل للانو ،الدس ل ل للتوري "نش ل ل للف ،حم ل ل للاكم ةوري ل ل للة طاجيكا ل ل للتا "،امل ل ل للير  26مت ل ل للوا/
يولي ل لله  ، 2014ت ا ل لليل ض ل للمانات أم ل للن القض ل للاة أثن ل للاء اةدم ل للة و ل للنتةا نك ال ل للة اس ل للتقاليم
وسل للالمتةم ،وحتديل للد املال لليولية امل تغل للة عنل للو انتةل للاع رمل للة امل للاكم وإهانل للة القضل للاة واملال للا
حبصانتةم ،و ظر التد ل يف عمل اماكم ،عنو حنو يتاق ممل الصكوع القانونية الدولية.
 -38ويف  18تش ل لرين الث للاين/نوفمرب  ،2013أ للدرت امكم للة العني للا نكام للل هيئتة للا ق ل لرار
"نشللف ،تتغيللق امللاكم أل كللا ،الق لوانمل الدوليللة املع ل هبللا مللن قغللل ةوريللة طاجيكاللتا."،
وحيدد الن القرار كي ية تتغيق اماكم ملعاي القلوانمل الدوليلة يف سليان القضلايا اللم تنظلر فيةلا.
ون َّذ املركن التعنيمن لنقضاة التانمل جملنم العلدو ،يف علا ،2015 ،نلرامف تثقي يلة مرتغتلة ندراسلة
االت اقي للات الدوليل للة وإمكانيل للة التتغي للق العمنل للن ملعل للاي الق ل لوانمل الدوليل للة املع ل ل هب للا مل للن قغل للل
طاجيكاتا ،يف سيان القضايا املعروضة عنو اماكم.
 -39و ا
أع للدت مش للاريمل ق ل لوانمل نش للف ،إد للاو تع للديالت وإض للافات عن للو الق ل لوانمل ااالي للة،

وأدرجل فيةللا أ كللا ،نشللف ،ال ل ات النمنيللة لال تةللاا ال عنللن ،وتللدوين وقل ومكللا ،وأسللغاب
اال تةاا يف منم تاةيل األ ةامل امتةنين ،إضافة إ أ اء ووةاام املايولمل املشلاركمل
يف تن يذ اال تةاا ،عالوة عنو الشلرمل ال لوري اقلون امتةلنين املتعنقلة نتوكيلل حملا ،وااصلوو
عن للو فحل ل ط للإ ،و للض ف ل ة االثن للم عش للرة س للاعة املا للمومل هب للا م للن أج للل إ ت للار أق للارب
األ ةامل امتةنين نفماكن ا تةااهم ونوقاامل ت ي أماكن اال تةاا.
 -40و ا
اعتمللد قللانو ،إج لراءات يتعنللق ناملةال للات اإلداريللة ،وأد ن ل تعللديالت عنللو قللانو،
ارراام اإلدارية نشف ،نظا ،التعن يف أمر اال تةاا اإلداري.
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 -41ون ا للذت تللة العمللل الوطنيللة إل للالمل نظللا ،قضللاء األ للدا لن ل ة ،2015-2010
و للري العمللل عنللو تن يللذ نرنللامف إ للالمل ارةللاا القضللاان لن ل ة  ،2017-2015مللن أجللل
ك الة فعالية قضاء األ دا وضلما ،قلون القا لرين ومصلااةم الكامنلة ،وايئلة نيئلة لديقة
يللم أثنللاء س ل التحريللات والتحقيقللات ،عللالوة عنللو نظللا ،النظللر يف قضللاياهم اإلداريللة وارناايللة
وتعيللمل قضللاة لننظللر فيةللا يف سلليان امللاكم العاديللة ،انللب حتللدي الق لوانمل .و ا
اعتمللد تشللكيل
ال ريق العامل املعين نوضمل تلة عملل وطنيلة يف جملاو قضلاء األ لدا لن ل ة ،2021-2017
ال للذي يتك للو ،م للن ثن للمل ل للواارات وإدارات كومي للة ،و ثن للمل ل للديوا ،م للوض ق للون اإلنا للا،
ومنظمات اجملتممل املدين.

دال -تعويو قدراي المرافق اإلصالحية
التوصياي  46-88و 47-88و 31-90 49-88و 33-90و34-90
 -42وفقللا اللتنامللات ةوريللة طاجيكاللتا ،يف جمللاو ق للون اإلناللا ،،ن ا للذ قللدر كغ ل م للن
العمللل مللن أجللل ك الللة اتاللان مرافللق اارمللا ،مللن ااريللة وتقييللدها مللمل املعللاي الدوليللة .وأد نل
عنللو قللانو ،العقونللات إضللافات تتعنللق نر للد دي لوا ،م للوض قللون اإلناللا ،ملرافللق اارمللا ،مللن
اارية .وينور م وض قون اإلناا ،ومن ينونو ،عنه مرافق اارملا ،ملن ااريلة ملن أجلل ت تلي
عم ل للل ميسا ل للااا ور ل للد ة ل للرو ا تة ل للاا امك ل للوممل فية ل للا ،ع ل للالوة عن ل للو فح ل ل ل إف ل للادات
و كاوإل الننالء.
 -43وق للد وقع ل هيئ للات تن ي للذ األ ك للا ،ارنااي للة ات اق للات م للمل أكث للر م للن  12منظم للة م للن
املنظم للات الدولي للة واملنظم للات غل ل ااكومي للة .ويتوا للل العم للل عن للو حتا للمل األ ل لواو املادي للة
واملعيشللية والثقافيللة و للدمات الصللر الصللحن و للدمات الرعايللة الصللحية نامليساللات العقانيللة.
وتتعلاو ،املنظملات التاليلة ململ هيئلات تن يللذ العقونلات ارناايلة ومتنلن االق يف الو لوو إ مرافللق
اال تةللاا ،وهللن :للندون األمللم املتحللدة العللاملن ،وميساللة "الشللرن وال للرب" ملكافحللة اإليللدا
التانعة لربنامف األمم املتحدة املعين ن و نق املناعة الغشرية/اإليدا ،ومكتب متثيلل ميسالة
"كاريت ل للا  -لكا ل للمغور " يف طاجيكا ل للتا ،،واليونيا ل لليم ،واملكت ل للب اإلقنيم ل للن ييئ ل للة املعون ل للة
األمريكي ل للة يف وس ل للط آس ل لليا ،وف ل للر الرانت ل للة األملاني ل للة الدولي ل للة لتعن ل لليم الكغ ل للار يف طاجيكا ل للتا،،
واملنظمللات غل ااكوميللة التاليللة" :مركللن ايللة قللون اايوانللات  -فيتللا" ،ومنظمللة "انللن سللينا"،
ومنظمة " لايو نلا " االجتماعيلة املعنيلة نشليو ،نلنالء الالةو ،،ومنظملة "دينلا" االجتماعيلة،
ضمن منظمات أ ر.
 -44و ا
أعد مشرو يتعنق م ةو ،إ لالمل نظلا ،العقونلات لن ل ة ل علا ،2025 ،ملن أجلل
حتا للمل نظ للا ،تن ي للذ العقون للات ارنااي للة وحتا للمل ة للرو اال تة للاا .ويُعل ل املش للرو امل للاهيمن
ماللاال ننللاء مراكللن االلغم اال تيللاطن واملرافللق اإل للال ية ارديللدة ،وتللوف املعللدات واألدوات
ملرافل للق تن يل للذ العقونل للات ارناايل للة وفقل للا لنمعل للاي ااديثل للة ،وإد ل للاو تعل للديالت وإضل للافات عنل للو
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التشريعات ن رض مواءمتةا ممل الصكوع القانونية الدولية الم تعل هبلا طاجيكالتا ،،وحتالمل
ةرو عمل رباء عنلم اللن م ململ النلنالء ،وتتلوير وسلاال اإلنتلاج وايلادة مشلاركة امكلوممل يف
جمللاالت العم للل اإل للال ن املةتن للة ،وحتا للمل عن للانر الن للنالء ،ناإلضللافة إ إ للاد ت للدان ندين للة
لنعقونات ،وما انه الن.
 -45وقل ل للد تضل ل للاعم تقريغل ل للا ةل ل للم متويل ل للل امليسال ل للات العقانيل ل للة يف عل ل للا 2015 ،مقارنل ل للة
نع للا .2010 ،واعتم للدت ااكوم للة "نرن للامف تنظ لليم وتت للوير عم للل قت للا اإلنت للاج الص للناعن يف
امليساات اإل ال ية مةورية طاجيكالتا ،لن ل ة  ،"2020-2015اللذي يةلد إ إ لاد
ف للرمل عم للل لنمحك للوممل وتت للوير نظ للم اإلنت للاج يف امليسا للات اإل للال ية .و للري تن ي للذ ه للذا
الربنامف نتمويل من املينانية العامة ،انب القروض واملنه.
 -46و للةدت ال ل ة  2015-2014عقللد دورات تثقي يللة مللن أجللل تعنيللن املةللارات املةنيللة
لنعامنمل يف النظا ،اإل ال ن ،فيما يتعنق نالتعر عنو املعاي الدولية واآلليات الوطنية املتصنة
مة ل للاو عمنة ل للم .وعق ل للدت يف معة ل للد تت ل للوير املة ل للارات الت ل للانمل ل ل للواارة الع ل للدو  3دورات متول ل للة
ضرها  30فردا من العامنمل يف امليساات اإل ال ية .وناإلضلافة إ اللن ،عقلدت نالتعلاو،
ممل ميساة "الشرن وال رب" ملكافحة اإليدا التانعة لربنلامف األملم املتحلدة املعلين ن ل و نقل
املناع ل ل للة الغش ل ل ل لرية/اإليدا 8 ،نق ل ل للات دراس ل ل ل لية تثقي ي ل ل للة لنع ل ل للامنمل يف النظ ل ل للا ،اإل ل ل للال ن يف
ع ل للا ،2014 ،و 5نق ل للات يف ع ل للا .2015 ،وعق ل للدت ،يف ع ل للا ،2015 ،يف م ل للد ،دو ل للانإ
وكورغللا - ،تيللوو و وجانللد دورات تدريغيللة نشللف ،موضللو "تثقيللم وتللدريب العللامنمل يف ااقللل
الص للحن نش للف ،كي ي للة إع للداد وث للااق طغي للة مكتمن للة يف للاالت اكتش للا عالم للات ت للدو عن للو
التعللذيب" .وعقللدت دورات تدريغيللة يف ةانيللة ميساللات إ للال ية و ضللرها يللمل العللامنمل يف
تنن امليساات .وتنقو املشاركو ،يف أنشتة التدريب املذكورة دراسات يف جماو القوانمل املعيارية
الدوليللة ،م للا يف ال للن ات اقي للة األم للم املتح للدة ملناهض للة التع للذيب واملعامن لة أو العقون للة القاس للية أو
الالإناللانية أو املةينللة ،والعةللد الللدو اةللامل نللااقون املدنيللة والاياسللية ،والقواعللد النمواجيللة
الللدنيا ملعامنللة الاللةناء ،وقواعللد نللانكوع املتعنقللة معامنللة الاللةينات والتللدان غ ل اال تةاايللة
لنمةرمات ،وقواعد نيةمل النمواجية الدنيا إلدارة يو ،قضاء األ دا  ،وقواعد استنغوو.
 -47وتنعكم املعلاي األساسلية لقواعلد نلانكوع يف قلانو ،العقونلات .وا لتمن تلة عملل
امليساللات اإل للال ية لن ل ة  2014-2013عنللو أنشللتة دراسللية هللدف إ ترقيللة املةللارات
املةنيلة لنعللامنمل يف سللةو ،النالاء يف جمللاو معامنللة الالةينات ،وقللد ن للذت تنلن األنشللتة عنللو
مرا ل .ويتنايد ناطّراد ةم التمويل العا ،لتحامل أوضا الننيالت وفقا لقواعد نانكوع.
 -48و ا
أعلد مشلرو قلانو" ،نشلف ،إد لاو تعلديالت وإضلافات عنلو قلانو ،العقونلات" و لري
العمل اليا من أجل التو ل إ توافلق يف اآلراء نشلفنه ،ن لرض مواءملة تشلريعات طاجيكالتا،
مللمل قواعللد األمللم املتحللدة اات الصللنة معامنللة الاللةينات وتللدان معاقغللة اجملرمللات ناارمللا ،مللن
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ااري للة أو ن ل ل ال للن قواع للد ن للانكوع) ،وك للذلن م للمل قواع للد األم للم املتح للدة النمواجي للة ال للدنيا
ملعامنة الاةناء.

هاء -مكاف ة االتجار بالبشر
التوص ق ق ق ق ق ققياي  36-88و 37-88و 38-88و 39-88و 40-88و41-88

و42-88

 -49اعتم ل ل للدت طاجيكا ل ل للتا ،نرناجم ل ل للا متع ل ل للدد العنا ل ل للر ملكافح ل ل للة االش ل ل للار ناأل ل ل للةامل
لن ل ل ة  ،2016-2014ن للرض تعني للن مكافح للة االش للار نالغش للر ،و للري العم للل عن للو حت للدي
اإلطللار القللانوين يف هللذا اجملللاو .واعتمللد يف  14نيرا/،يونيلله  2014قللانو" ،نشللف ،مكافحللة
االشار نالغشر ومااعدة ضحايا االشار" .و كن واارة الدا نية فريقا عامال يتفلم ملن ثنلمل
عللن الللواارات واييئللات املعنيللة لصللياغة مشللرو الاحللة "مركللن مكافحللة االشللار نالغشللر" .واعتمللد
موجللب ق لرار ااكومللة املللير  3آاار/مللار " 2011الربنللامف ارللاممل ملكافحللة االشللار نالغشللر
لن ل ة  ،"2013-2011الللذي اكتمللل تن يللذه ننةللامل .و للري اليللا تن يللذ تللة عمللل إضللافية
لتعنيللن مكافحللة االشللار نالغشللر ،اللد إ القضللاء عنللو أس لوأ أ للكاو عمللل األط للاو وتقللدح
املال للاعدة لضل للحايا االشل للار .ويف عل للا ،2012 ،اعتمل للدت ااكومل للة "الربنل للامف الل للوطين لنتنميل للة
ختص ل موجغلله اعتمللادات ماليللة مناسللغة ل للرض مكافحللة االشللار
االجتماعيللة لنشللغاب" ،الللذي ت
نالغشر ومنعه.
 -50ويف ال ل ل ل ة  ،2015-2013أد نل ل ل الا ل للنتات التشل ل لريعية رمةوري ل للة طاجيكا ل للتا،
تع للديالت وإض للافات عن للو الق للانو ،ارن للاان اا للا رمةوري للة طاجيكا للتا ،،ن للرض تعني للن دور
و للال يات وكللاالت إن للا ا القللانو ،يف جمللاو مكافحللة االشللار نالغشللر؛ ويشللار منةللا عنللو وجلله
اةص ل للومل إ امل ل للادة  2-130اس ل للتةدا ،الا ل للةرة) م ل للن الق ل للانو ،ارن ل للاان امل ل للير  14آاار/
م للار  ،2014وامل للادة  1-241إنت للاج مل لواد أو منتة للات أ للرإل إنا ي للة تش للتمل عن للو للور
أ ل ل للةامل قا ل ل لرين واالش ل ل للار هب ل ل للا) م ل ل للن الق ل ل للانو ،ارن ل ل للاان امل ل ل للير  14آاار/م ل ل للار ،2014
واملادة  2-241است الو أ ةامل قا رين ألغراض إنتاج مواد أو منتةات أ رإل إنا ية) من
القانو ،ارناان املير  14آاار/مار .2014
 -51وس ل للةن  60جرمي ل للة حت ل ل ل امل ل للادة  1-130االش ل للار نالغش ل للر) و 85جرمي ل للة حت ل ل ل
امللادة  167االشلار نالقا لرين) مللن القلانو ،ارنلاان لالو ال ل ة ملن  2010إ الرنلمل الثالل
من  ،2015وكان غالغية الضحايا من النااء .وجرإل التحقيلق يف يلمل القضلايا ارناايلة وقلد،
ارناة إ العدالة.
 -52وألغلراض تيا ل عللودة ضللحايا االشللار ،سللتةري إ للالتةم إ مراكللن ملواجةللة األامللات
وفقلا ملللذكرة الت للاهم نللمل كومللة طاجيكالتا ،واملنظمللة الدوليللة لنةةللرة .وأعننل واارة الدا نيللة
علن اكتشلا  16ةصلا ملن ضلحايا االشللار ،وأمكلن ،مالاعدة مركلن األط لاو ودعلم ضللحايا
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االشللار نالغشللر التللانمل لنمنظمللة الدوليللة لنةةللرة يف ةوريللة طاجيكاللتا ،،إرجللا  6مللنةم مللن
مدينللة دو ندولللة اإلمللارات العرنيللة املتحللدة؛ ىل أ ين لوا إ املركللن مللن أجللل تنقللن للدمات إعللادة
التفهيل واملااعدة عنو االندماج يف اجملتممل.

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

 -53ألغ لراض تعنيللن اإلطللار القللانوين لنعمللل يف جمللاو مكافحللة املةللدرات ،ا
وض لع مشللاريمل
قوانمل وأ درت مراسيم وقرارات وقدم إ الانتات املةتصة ملن أجلل املوافقلة عنيةلا ،ملا يف
الللن مشللرو قللانو" ،نشللف ،العللالج اإللنامللن لنمصللانمل ن دمللا ،الكحللوو واملةللدرات" ،ومشللرو
عا ،2025 ،ومشلرو مل ةلو ،التعلاو ،نلمل
اس اتيةية منظمة معاهدة األمن ارماعن لن ة
أجةنة االستةغارات املالية يف نندا ،رانتة الدوو املالتقنة ،ومشلرو ات لان نلمل كوملة ةوريلة
طاجيكاللتا ،و كومللة ةوريللة الت يللا نشللف ،التعللاو ،عنللو مكافحللة اإلرهللاب واررميللة املنظمللة
واالشار غ املشرو ناملةدرات وامليثرات العقنية والاالام وغ ها من ارراام ،ومشرو مرسو،
رااسن "نشف ،إد لاو تعلديالت وإضلافات عنلو مرسلو ،راليم ةوريلة طاجيكالتا ،رقلم 470
املللير  5نيرا/،يونيلله  ،"2008ومشللرو قللانو" ،نشللف ،إد للاو إضللافات عنللو قللانو ،ةوريللة
طاجيكاللتا" ،نشللف ،االتصللاالت اإللك ونيللة" ،ومشللرو قللانو" ،نشللف ،إد للاو إضللافات عنللو
قانو ،ارراام اإلدارية رمةورية طاجيكاتا ،"،ومشرو مرسو ،رااسلن "نشلف ،إد لاو تعلديالت
وإضل للافات عنل للو مرسل للو ،رال لليم ةوريل للة طاجيكال للتا ،رقل للم  156املل للير  30كل للانو ،الثل للاين/
ين للاير  ."2007ويف الوق ل ل ن ا لله ،ا
أع للد مش للرو ق للانو" ،نش للف ،املة للدرات وامل لليثرات العقني للة
والاللالام" يف للي ة جديللدة ،ومشللرو قللانو" ،نشللف ،وكالللة مكافحللة املةللدرات التانعللة لرااسللة
ةورية طاجيكاتا "،و ري العمل عنو التو ل إ توافق يف اآلراء نشفهنا.
 -54ويف  18نياا/،أنريل  ،2015جرإل توقيمل ات اقية نمل وكالة مكافحة املةلدرات التانعلة
لرااسة ةورية طاجيكاتا ،وداارة مكافحة املةدرات االحتادية ناالحتاد الروسن ،نشف ،التعلاو،
عنللو مكافحللة االشللار غ ل املشللرو ناملةللدرات وامللليثرات العقنيللة والاللالام ،مللن أجللل تتللوير
وتعنين التعاو ،اإلقنيمن ملكافحة االشار غ املشرو يف املةدرات.
 -55وألغل لراض تعمي للق التع للاو ،م للمل دوو ارل لوار ن ي للة تعني للن مكافح للة االش للار غل ل املش للرو
ناملةللدرات ،انعقللد يف مدينللة دو للانإ ،يف  26أيار/مللايو  ،2015االجتمللا الللدوري الاللاد
عشر) جملنم التنايق لرهسلاء اييئلات املعنيلة مكافحلة االشلار غل املشلرو ناملةلدرات يف اللدوو
األعضللاء يف منظمللة معاهللدة األمللن ارمللاعن ،مشللاركة رالليم هيئللة مكافحللة املةللدرات مةوريللة
أف اناتا ،اإلسالمية و ثنمل عن مكتب األمم املتحدة املعين ناملةدرات واررمية.
 -56ويف  27أيار/م للايو  ،2015انعق للد مل ليمتر دو رفي للمل املا للتوإل نش للف ،ما للاال التع للاو،
اإلقنيم للن ملكافح للة املة للدرات ،واعتم للد في لله ني للا ،مشل ل ع ع للن "تعني للن التع للاو ،ال للدو يف جم للاو
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مكافحة االشار غ املشلرو ناملةلدرات ووضلمل مق لات مو لدة" ،ن لرض مناقشلتةا يف اللدورة
االستثنااية لنةمعية العامة لألمم املتحدة املعنية ناملشكنة العاملية لنمةلدرات ،املقلرر انعقادهلا يف
عا.2016 ،
 -57وألغراض تعنين مةارات العلامنمل يف وكلاالت إن لاا القلانو ،املعنيلة مكافحلة االشلار غل
املشرو ناملةدرات ،عقدت سنانة من الدورات التدريغية والدراسية .و ارع أفلراد إن لاا القلانو،
ننشللا يف دورات تدريغيللة عقللداا نعللض املنظمللات الدوليللة مثللل مكتللب األمللم املتحللدة املعللين
ناملةدرات واررمية ومنظمة األمن والتعاو ،يف أورونلا) وامليسالات التعنيميلة التانعلة ييئلات إن لاا
الق للانو ،يف طاجيكا للتا ،ونع للض ال للدوو األجنغي للة ،نش للف ،املواض لليمل التالي للة" :ت ت للي اااوي للات
لنكشللم عللن املةللدرات" ،و"حمارنللة عصللانات اررمي للة املنظمللة العامنللة يف االشللار غ ل املش للرو
ناملةدرات واريغةا" و"ك الة أمن اادود".

زاي -حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والوقاية من العنف األسري
التوص ق ق ق ق ق ققياي  10-88و 13-88و 14-88و 15-88و 16-88و17-88

و 18-88و 19-88و 20-88و 21-88و 22-88و 29-88و30-88
و 31-88و 32-88و 33-88و 34-88و 35-88و64-88
 -58ألغراض تن يذ التو يات اةتامية لنةنة األمم املتحدة املعنية نالقضاء عنو التمييلن ضلد
املرأة املير ة  23متوا/يوليه  ،2014اعتمدت تة عمل وطنية و ري العمل عنو تن يذها.
 -59واعتمللد يف  19آاار/مللار  2013قللانو ،طاجيكاللتا" ،نشللف ،منللمل العنللم املنللن "،
و للدر يف  3أيار/مللايو  2014قلرار كللومن نشللف ،اعتمللاد نلرامف لنوقايللة مللن العنللم املنللن يف
ةوريللة طاجيكاللتا ،لن ل ة  .2023-2014وقللد نشللرت الصللكوع املللذكورة أعللاله وأتيح ل
لنةمةلور .ونشلرت نللدعم ملن مكتلب التعللاو ،الاويالري يف طاجيكالتا ،تعنيقللات عنلو قللانو،
"منمل العنم املنن ".
 -60وتعكم ارةلات املةتصلة عنلو دراسلة التةلارب العامليلة اات الصلنة ملن أجلل متحلي
ارسللة تعيللمل الناللاء يف املنا للب العنيللا .وتاللتةد ،الللواارات واييئللات والللدواار ااكوميللة امنيللة
أسللاليب تقنيللة مثللل اال تغللارات والشللةادات املرجعي للة عنللد ا تيللار الناللاء وتنالليغةن لنوة للاام
العامة .وقد أس رت شرنة تعيمل امللرأة يف الوةلاام القياديلة علن نتلااف إ انيلة يف ملا يتعنلق نتن يلذ
املرسل ل للو ،الرااسل ل للن املل ل للير  3كل ل للانو ،األوو/ديال ل للمرب " 1999نشل ل للف ،تل ل للدان تعنيل ل للن دور امل ل ل لرأة
يف اجملتممل".
 -61وتش التحنيالت اإل صااية جمللاو اةدملة العاملة إ أ ،علدد موة يةلا ننلا 18 582
فل للردا يف الرنل للمل األوو مل للن عل للا ،2015 ،مل للن نيل للنةم  4 414ام ل لرأة  23.7يف املاال للة) ،ننيل للادة
قدرها  21فردا مقارنة نالعا ،الاانق .ويغنا عدد الكوادر القيادية يف املنا ب الاياسية وال ئات
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العنيلا اللدرجات ملن األو إ الرانعلة)  5 561فللردا ،ملن نيلنةم  1 109املرأة  20يف املااللة)
يف منا للب قياديللة .ونينمللا ننللا عللدد الناللاء يف املنا للب الاياسللية ووةللاام ال ئللات العنيللا 75
ام لرأة يف عللا ،2007 ،ارت للمل هللذا العللدد يف  1نياللا/،أنريل  2015إ  106ناللاء .وتشللكل
امل لرأة ال الغيللة العظمللو مللن العللامنمل يف اييئللات املركنيللة وايياكللل التانعللة يللا .ويشللمل الللن وفللق
املعتي للات ااالي للة ،األع للداد التالي للة م للن النا للاء الع للامالت يف اييئ للات ااكومي للة امل للذكورة أدن للاه،
موضللحة نالناللغة املئويللة :الربملللا 47.4 - ،يف املااللة ،وكالللة اةدمللة العامللة  47.6 -يف املااللة،
وكال للة اإل ص للاءات  41.1 -يف املاا للة ،واارة التنمي للة االقتص للادية والتة للارة –  34.8يف املاا للة،
واارة الثقاف ل للة  35.1 -يف املاال ل للة ،رن ل للم الن ل ل للة واملص ل للتنحات  33.3 -يف املاال ل للة ،التن نيل ل للو،
واإلااع للة  42.3 -يف املاا للة ،داا للرة االتص للاالت  38.7 -يف املاا للة ،وكال للة الت للفممل االجتم للاعن
واملعا ل ل ل للات  40.3 -يف املاا ل ل ل للة ،إدارة ام وة ل ل ل للات املركني ل ل ل للة  60 -يف املاا ل ل ل للة ،اإلدارة العني ل ل ل للا
لنةيولوجيا  41.6 -يف املااة.
 -62و در يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  2014قرار كوملة طاجيكالتا ،نشلف ،إنشلاء رنلة
كوميللة لشلليو ،امل لرأة واألسللرة ،وتاللتتغمل الللن القلرار ايللادة يف عللدد العللامنمل يف ارةللاا املركللني
لندولللة نناللغة  7يف املااللة ،وايللادة عللدد العللامنمل يف و للدات ايياكللل امنيللة مقللدار  105أف لراد.
وأنشئ موجب هذا القلرار ،يف  1كلانو ،الثاين/ينلاير  ،2015قالم قلانوين وكلذلن جمنلم لرباء
معللين نتحنيللل الغعللد ارناللاين لنقلوانمل .ويتمثللل هللد عمللل جمنللم اةلرباء يف إجلراء التحنلليالت
ارناانية عنو مشاريمل القوانمل قغل تقدميةا إ ارةات املةتصة يف ااكومة وإ الربملا.،
 -63وألغلراض رفللمل وعللن الناللاء والغنلات الري يلات نللااق يف الو للوو إ العدالللة ويف التعنلليم
واس ل ل ل للتةدا ،األرض ع ل ل ل للن طري ل ل ل للق تنظ ل ل ل لليم ل ل ل للالت إعالمي ل ل ل للة وتثقي ي ل ل ل للة ،عق ل ل ل للدت حم ل ل ل للاكم
طاجيكاللتا 759 ،جناللة إ اطللة عللن األسللغاب والعوامللل الللم تاللةم يف للدو املةال للات
وارل ل لراام وةة ل للور النناع ل للات املدني ل للة وإل ل للاء القل ل لرارات القضل ل لااية وت ي ه ل للا .وق ل ل الد ،إ ارة ل للات
املةتصللة  830مق للا نشللف ،منللمل للدو مثللل تنللن االلاالت؛ وقللدم يف لقللاءات اه يللة
وع للرب قنل لوات الغل ل التن ني للوين واإلااع للن الوطني للة وامني للة  10 014إ اط للة ل ل وية ونش للرت يف
غضو ،الن  1 169مقالة ح ية.
 -64وتعم للل النةن للة ااكومي للة املعني للة نش لليو ،امل لرأة واألس للرة ،ناال ل اع م للمل منظم للة "رانت للة
ااقوقيات" غ ااكومية ،عنو تن يذ مشرو نعنوا" ،الغعد ارنالاين واألعملاو االرة والالون"،
هبللد تعنيللن أغيللة تللوف ال للرمل االقتصللادية لنملرأة يف أ يللاء مدينللة كوليللاب ومقاطعللات فللا
ومومينونود وفوسن وفار ور .ومن املقرر أ ،تنظم وتن ذ يف املناطق املذكورة أعلاله يف إطلار اللن
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
أعمللاو للرة .وناإلضللافة إ الللن ،أنشللئ يف إطللار املشللرو يف املنللاطق املللذكورة أعللاله مراكللن
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استش للارية ،تا للتتيمل املل لرأة الري ي للة التوج لله إلية للا نتنغ للات اماي للة قوقة للا ومص للااةا ،وك للذلن
فيما يتعنق حبيااة األرض.
 -65وتن َّ للذ اآل ،ت للدان خمتن للة م للن أج للل تنش لليط عم للل امل للوة مل العم للوميمل يف جم للاو رف للمل
ماتوإل وعن العامنمل يف اييئات ااكومية عنو يمل ماتويااا ناملااال ارناانية واملااواة نمل
ارناللمل يف سلليان األسللرة واجملتمللمل ،مللن للالو اسللتةدا ،نظللا ،رفللمل ملليهالت مللوة ن اةدمللة
العاملة وتنظلليم دورات تلدريب عنللو ماللتوإل اللواارات واييئللات .ا
وعقللدت لالو األ للةر اةمللم
املاضية و دها من عا ،2015 ،حت رعاية ميساة الشيو ،العامة نرااسة ارمةورية 11 ،دورة
من هذا النلو  ،ملن نينةلا دورة إلعلادة التفهيلل و 10دورات تدريغيلة متقدملة ،و لارع فيةلا 462
موة للا كوميللا ،مللن نيللنةم  233ام لرأة  50.6يف املااللة) .و ن ل الللدورات املواضلليمل التاليللة:
"األسللم القانونيللة لنةدمللة العامللة يف ةوريللة طاجيكاللتا "،و"امللرأة يف موقللمل القيللادة" و"تتغيللق
الق لوانمل املعياريللة الوطنيللة والدوليللة املتعنقللة حبقللون الت للل" و"األسللم ارناللانية إلعمللاو قللون
اإلناا ،يف اةدمة العامة مةورية طاجيكاتا."،

حاء -حقوق الطفل والقضاء ملا ممالة األطفال
التوصياي  12-88و 13-88و 50-88و 53-88و 54-88و 2-89و3-89
و 4-89و 28-90و 48-90و49-90
 -66ألغراض تن يذ أ كا ،ات اقية قون الت ل وتو يات رنة قون الت ل التانعة لألملم
املتحل للدة نش ل للف ،التقريل للر األو املق ل للد ،م ل للن ةوريل للة طاجيكا ل للتا ،،ويف إطل للار تن ي ل للذ التنام ل للات
طاجيكاتا ،الدولية يف جماو اية قون الت ل ومصااه ،ن ل ّذت تلة العملل الوطنيلة امايلة
قون ومصاحل الت ل لن ة .2010-2003
اتةرج ةادات ميالد األط او ناجمللا ،يف طاجيكالتا .،وتلن امللادة  5ملن قلانو،
 -67وتُ ت
"ارغاي للات ااكومي للة" عن للو إع للاء املل لواطنمل م للن دف للمل أي للة رس للو ،لندول للة ع للن تا للةيل املوالي للد
واستةراج ةادات امليالد.
 -68وأنشئ ،يف  15متوا/يوليه  ،2015يف إطلار املكتلب التن يلذي للرايم ارمةوريلة قالم
اماية قون الت ل .وييدي القام اليا دور أمانة النةنة ااكومية اقون الت ل يف ةوريلة
طاجيكا للتا .،وأنش للئ أيض للا ،يف ع للا ،2012 ،قا للم اق للون الت للل يف دي لوا ،م للوض ق للون
اإلناللا ،،يعمللل فيلله  3مللوة مل أ للدهم معللين ماللاال قضللاء األ للدا ) .ويف ع للا،2011 ،
أنشللفت واارة العللدو قاللما جديللدا لقضللاء األ للدا  ،وحتللوو الللن القاللم يف عللا 2012 ،إ
قام يو ،قضاء األ دا و قون الت ل.
ا
ووضمل إطار قانوين مناسب ملكافحة العمل القاري .وحيظتر تش يل األط لاو يف أعملاو
-69
الاةرة موجب أ كا ،املادة  35ملن الدسلتور ،وكلذلن قلانو ،العملل ،وقلانو ،التعنليم ،وقلانو،

GE.16-01650

17

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

مالليولية الوالللدين عللن تعنلليم األط للاو وتلرنيتةم .وناإلضللافة إ الللن ،حيظتللر تشل يل األط للاو يف
لقلليط القتللن موجللب الق لرار الرااسللن املللير  12أينوو/سللغتمرب  .2006واعتمللد موجللب ق لرار
كللومن مللير  31تش لرين األوو/أكتللونر  2014الربنللامف الللوطين لنقضللاء عنللو أس لوأ أ للكاو
عم للل األط للاو يف ةوري للة طاجيكا للتا ،لن ل ل ة  ،2020-2015ال للذي وض للمل عن للو أس للا
امل للادة  6م للن ات اقي للة منظم للة العم للل الدولي للة رق للم  ،182ال للم للدق عنية للا طاجيكا للتا ،يف
عا .2005 ،ويتضمن الن الربنامف تلدان لتلوف اامايلة االجتماعيلة لألسلر اللم للديةا أط لاو
يشللت نو ،يف أس لوأ أ للكاو عمللل األط للاو واألسللر املصللن ة يف ال ئللة املعرضللة لنمةللاطر .ويياللر
الربنللامف أيضللا إمكانيللة االتصللاو نالوالللدين يف الللة تعللرض أط للايم ملةللاطر التشل يل يف ةللرو
وع ل ل ّدل يف  14آاار/مل للار  ،2014املل للادة  )2 130مل للن قل للانو ،العقونل للات،
عمل للل ل للعغةُ .
نتضمينةا تعري ا لعمل "الاةرة" و كما نشف ،املايولية ارنااية امل تغة عنو استةدامه.
 -70وتن للذ الللداارة ااكوميللة املعنيللة نالرقانللة عنللو العمللل وايةللرة والعمالللة عمنيللات ت تللي
سنوية اد إ القضاء عنو العمالة غ الر ية لنقا رين ،ناال اع ململ مكتلب امللدَّعن العلا،
وم تشية الضرااب ورنة قون الت ل وتنظيمات اجملتممل املدين.
 -71وين للذ ديل لوا ،م للوض ق للون اإلنا للا ،يف إط للار عمن لله أنش للتة إعالمي للة دوري للة .وق للا،
الديوا ،،يف عا ،2012 ،نالتعاو ،ممل تنظيمات اجملتممل املدين ،نر د مدإل ا ا ،ااق يف عد،
تعللرض القا لرين لنتعللذيب وإسللاءة املعامنللة يف نظللا ،قضللاء األ للدا يف أقللاليم الغنللد الثمانيللة.
و ن ل ل أنش للتة الر ل للد امل للذكورة األط ل للاو اوي الا ل لوانق يف جم للاو ل للرن الق للانو .،ون ل للذت يف
عللا 2014 ،عمنيللات ر للد لتعللرض األط للاو لنعنللم يف سمللم ميساللات م نقللة و للغه م نقللة.
وأجريل ل يف ال ل ل ة  2015-2012أيض للا عمني للات ر للد اال للة االمتث للاو إ ق للون و ري للات
الت ل يف  23ميساة تعنيمية وترنوية ،وفقا أل كا ،ات اقية قون الت ل.
 -72وتقا ،نشكل منةةن وارات نشا ،مكافحلة االشلار نالغشلر ،نالتعلاو ،ململ الشلركاء يف
الشيو ،االجتماعية ،ما يف الن الغعثات الدننوماسية لندوو األجنغية واملنظمات الدولية والنةنلة
املش ل كة ن للمل اييئ للات ملكافح للة االش للار نالغش للر .وألغ لراض تت للوير املة للارات املةني للة لنع للامنمل يف
ميسا للات تتغي للق العقون للات ارنااي للة س للةن النا للاء) والع للامنمل يف امليسا للات ال نوي للة مراف للق
ا تةللاا األط للاو) ،عقللد ديلوا ،م للوض قللون اإلناللا ،،يف عللا ،2013 ،دورات تدريغيللة عنللو
املع ل للاي الدولي ل للة والتشل ل لريعات الوطني ل للة املتعنق ل للة حبق ل للون األط ل للاو والنا ل للاء يف ة ل للرو اارم ل للا،
من اارية.
 -73وعقد العامنو ،يف الديوا ،سنانة ملن النقلاءات نشلف ،قلون و ريلات الت لل ،وفلرض
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 ل ارا وإستارافشللا ،وسللوغد،
ممل نواب رهساء جمالم املد ،واملقاطعات ورهسلاء األقالا ،املعنيلة نشليو ،امللرأة والتعنليم والصلحة
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وااماي للة االجتماعي للة ،وأقا للا ،الش لليو ،الدا ني للة ،ناإلض للافة إ
املدار الدا نية واملشرفمل عنو العنانر التانعة يا.

ثن للن اجملتم للمل امل للدين وم للديري

 -74واعتمد ،يف  18آاار/مار  ،2015قانو " ،اية قون الت لل" اللذي ي لرض ظلرا
مغا لرا عنلو تشل يل األط لاو يف األعملاو املرهقلة اللم شلري حتل سلته األرض أو تشل ينةم يف
ةللرو عمللل ضللارة .وت للرض ق لوانمل طاجيكاللتا ،ظ لرا مغا لرا عنللو عمالللة األط للاو ،وعنللو
ارسللة العقللاب الغللدين عنللو األط للاو يف يللمل االلاالت ،مللا يف الللن ارسللة العقللاب الغللدين يف
تعديل أيضا عنلو امللادة  174ملن القلانو ،ارنلاان "علد ،تن يلذ واجغلات
املننو واملدرسة .وأد ا ل
ٌ
تنش للئة القا ل لرين" ،ال للم ت للن عن للو أ ،ال ش للل يف تن ي للذ الواجغ للات املتعنق للة نتنش للئة القا ل لرين
أو تن يللذها نشللكل غ ل الاللق ،مللن قغللل أ للد الوالللدين أو أي للة آ للر مكنللم قانونللا هبللذا
العمل ،أو ملن قغلل معنلم أو أي موةلم آ لر يف مدرسلة أو ميسالة تعنيميلة ،وويف اللة ارتغلا
العمللل ن سللاءة معامنللة أ للةامل قا لرين ،ف نلله ت تللب عنللو انتةللاع أ كللا ،هللذه املللادة عقونللات
جنااية.

طاء -حقوق األشخاص ذوي اإلماقة
التوصية 18-90
 -75أنشئ فريق عامل مش ع نمل اييئات من أجل استعراض التشريعات ومتحيصةا ،والنظر
يف إمكانية االنضلما ،إ ات اقيلة قلون األ لةامل اوي اإلعاقلة ،وتنظليم نلة لتوعيلة الالكا،
م للن أج للل الت ن للب عن للو و للمة الع للار ،وإمكاني للة اعتم للاد مع للاي جدي للدة لتعري للم اإلعاق للة وفق للا
لنمعاي الدولية.

ياء -حماية ال

ة

التوصياي  65-88و 66-88و67-88
 -76أسل ر تن يللذ اللربامف والاياسللات ااكوميللة املتعنقللة نالوفللاء نااللتنامللات ال لواردة يف إطللار
األهللدا اإلئاايللة لألل يللة عللن حتاللمل الللة إمللداد سللكا ،الغنللد ميللاه الشللرب مللن للالو للغكة
مي ل ل ل للاه مركني ل ل ل للة .ونن ل ل ل للا ع ل ل ل للدد الا ل ل ل للكا ،املعني ل ل ل للمل  4 667 500ةص ل ل ل للا يف ع ل ل ل للا،2015 ،
أو ناغة  55.6يف املااة ملن جمملو سلكا ،الغنلد .وتنلإ النالغة املتغقيلة ملن الالكا 44.4 ،يف
املااللة) ا تياجااللا يف هللذا اجملللاو ناسللتةدا ،جمموعللة متنوعللة مللن املصللادر ،مللا يف الللن القن لوات
الكغ ل ل ة وال رعيل للة  18.6يف املاال للة) ،والينل للانيمل  9.1يف املاال للة) ،واألهنل للار وارل للداوو  6.8يف
املااة) ،واآلنار  1.9يف املااة) ،ومضةات املياه اليدوية  3.8يف املااة) ،وامليلاه اللم شنلب ملن
أم للاكن أ للرإل  2.5يف املاا للة) ،واآلن للار االرتوااي للة  1.9يف املاا للة) ،ومي للاه األمت للار  0.2يف
املااة)؛ وتغنا ناغة الاكا ،الذين حيصنو ،عنو مياه لااة لنشلرب يف املنلاطق ااضلرية 94.5
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يف املااة ويف املناطق الري ية  42.1يف املااة .وحيصل سكا ،الغند عنو املياه الصااة لنشرب ملن
الو  742غكة إمداد مركنية ،منةا  105غكات أهنية ،و 637غكة شارية.
 -77وألغلراض تن يللذ نرنللامف تللوف امليللاه الصللااة لنشللرب لناللكا ،لن ل ة ،2020-2007
نن للا جمم للو اإلن للان عن للو الربن للامف للالو ال ل ل ة  2015-2007م للن ي للمل املص للادر املالي للة
املتا للة  341.15مني للو ،س للوموين  90.9يف املاا للة) .ونن للا جمم للو اإلن للان عن للو  6مش للاريمل
عامنللة  80منيللو ،سللوموين؛ إضللافة إ إن للان  400ألللم دوالر مللن دوالرات الواليللات املتحللدة
عنو إقامة نظم إمداد املياه و غكات الصر الصحن.
 -78ويغنا متوسط انتشار ف و نق املناعة الغشلرية/اإليدا يف الغنلد  0.1يف املاالة ،ويقلل
الن عن املاتوإل العاملن نناغة  1.1يف املااة ،وململ اللن يضلمل تصلنيم منظملة الصلحة العامليلة
طاجيكالتا ،يف عللداد املنللاطق اات معللدالت االنتشللار العاليلة .وألغلراض حتاللمل العمللل يف هللذا
االشاه ،اعتمدت ااكومة يف  30تشلرين األوو/أكتلونر  ،2010نرنلامف مكافحلة فل و نقل
املناعل للة الغش ل لرية/اإليدا يف طاجيكال للتا ،لن ل ل ة  ،2015-2011و ل للري العمل للل عنل للو تن يل للذه
ننةللامل .واعتمللد موجللب قلرار مللن كومللة طاجيكاللتا ،النظللا ،األساسللن لنةنللة التنالليق املعنيللة
نالوقاية من ف و نق املناعة الغشرية/اإليدا والال واملالريا ومكافحتةا يف الغند .و لدر قلرار
ن عداد الربنامف ارديد وتقدميه إ جةات اال تصامل يف ضوء اكتماو تن يذ الربنامف ااا .
 -79وأنشللئ ل اآل 40 ،مرك لنا لنوقايللة مللن اإليللدا ومكافحتلله .وجةللنت يللمل املراكللن الللم
أقيم ل للديثا مع للدات متت للورة ،م للا يف ال للن أجة للنة اس للوب وطانع للات وط للاوالت وكراس للن،
وننواا/،معلدات الوقايلة والتشلةي  ،وأجةلنة فحل األجاللا ،املضلادة لايلدا ،وملا لانه الللن.
ويللوفار اةللدمات يف جمللاو الوقايللة مللن ف ل و نق ل املناعللة الغش لرية/اإليدا ومكافحتلله  24خمت لربا
جمةنا ننواا ،فح األجاا ،املضلادة لايلدا ،انلب  4خمتلربات جمةلنة مالتننمات الكشلم علن
اةاليللا النم يللة مللن نللو سللن دي  ،4وجةللنت هللذه املراكللن نللفرنعمل سلليارة إسللعا  .وتعمللل يف
الغند اليا  5عيادات متةصصة منحقة ماتش يات األمراض املعدية ،من أجل توف اةلدمات
لأل لةامل املصللانمل ن ل و نقل املناعللة الغشلرية ،الللذين تللوفَّر يلم يف اات الوقل املاللتننمات
والعقاق الم حيتاجوهنا.
 -80ونظللرت رنللة األمللم املتحللدة املعنيللة نللااقون االقتصللادية واالجتماعيللة والثقافيللة ،يف 24
و 25للغا /فرباير  ،2015أثن للاء دورا للا الرانع للة واةما للمل املعق للودة يف جني للم ،سويا ل لرا ،يف
التقرير الوطين الدوري لتاجيكاتا ،يضم التقريرا ،الدوريمل الثاين والثال ) املتعنق نتن يذ العةد
الل للدو اةل للامل نل للااقون االقتصل للادية واالجتماعيل للة والثقافيل للة .وأ ل للدرت النةنل للة ،يف جنال للتةا
العش لرين املعقللودة يف  6آاار/مللار  ،2015تو لليااا ننللاء عنللو نتللااف النظللر يف الللن التقريللر.
واعتمدت مي را تة العمل الوطنية لن ة  ،2020-2015املتعنقة نتن يذ تنن التو يات.
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كاف -ال ق في الضمان االجتمامي ومكاف ة الفقر
التوصياي  60-88و 61-88و 62-88و 63-88و50-90
 -81ألغلراض ننللاء قاعللدة لنتنميللة االقتصللادية املاللتدامة يف الغنللد وضللع اس ل اتيةية التنميللة
الوطنيللة لن ل ة ل عللا 2015 ،واس ل اتيةيتةا املتوسللتة األجللل لنحللد مللن ال قللر ،واعتمللداما
ااكومللة .و صص ل املر نللة األو مللن االس ل اتيةية لن ل ة  ،2009-2007نينمللا صص ل
املر نللة الللم تنيةللا لن ل ة  2015-2013حتل ماللمو "اسل اتيةية رفللمل ماللتوإل رفاهيللة سللكا،
طاجيكاللتا ."2015-2013 ،و ن ل أولويللات اهتمامللات املر نللة األ ل ة مللن االس ل اتيةية
القضايا االجتماعية ايامة مثل حتديد تفث املشاكل وإ اد نوو يا.
 -82وأدإل تن يل للذ تنل للن التل للدان إ ا ل للاض معل للدو ال قل للر يف الغنل للد مل للن  81يف املاال للة يف
عا 1999 ،إ  31يف املااة يف عا .2015 ،وجاء ا اض معدو ال قلر نصل ة أساسلية نتيةلة
لنتنمية االقتصادية وتعنين االقتصاد الكنن وحتقيق االستقرار االجتماعن .ومن املقرر لض هلذا
املعدو إ  20يف املااة حبنوو عا.2020 ،
 -83وتاتند يمل امل اهيم واالس اتيةيات واللربامف و تلط التنميلة االقتصلادية واالجتماعيلة
إ "االس ل اتيةية اإلئاايللة الوطنيللة لن ل ة املمتللدة ل عللا "2015 ،و"اس ل اتيةية تعنيللن رفاهيللة
س للكا ،طاجيكا للتا ،لن ل ل ة  ."2015-2013وعن للو ه للذا املنل لواو ،ج للرإل إع للداد وتن ي للذ 47
نرناجم للا لتنمي للة امل للد ،واأل ي للاء الا للكنية ،م للن أج للل حتا للمل ما للتويات معيش للة الا للكا ،وحتقي للق
األهدا واألولويات الوطنية.
 -84و للري العمللل عنللو إعللداد االس ل اتيةية اإلئاايللة الوطنيللة رمةوريللة طاجيكاللتا ،لن ل ة
عا ،2030 ،الم ضمل مشروعةا اآل ،لنمناقشة من قغلل ارمةلور واةلرباء ،واللن
املمتدة
ن رض حتامل ماتوإل معيشة الاكا.،

الم -حماية حقوق المهاجرين
التوصياي  67-88و 68-88و69-88
 -85اعتمدت تة العمل الوطنية املتعنقة نتن يذ تو يات رنة األمم املتحدة اماية قون
يمل العماو املةاجرين وأفراد أسرهم لن ة  ،2017-2013من أجل تنايق اإلجراءات الراميلة
إ تعنين ااقون املدنية والاياسية واالجتماعية لنعماو املةاجرين.
 -86واعتم للد يف  25أينوو/س للغتمرب ،2014م للن أج للل معار للة للكاوإل العم للاو املة للاجرين
وأف لراد أسللرهم ،دليللل تللوجيةن نشللف ،تص لريم عمللل ارةللاا املركللني لللداارة ايةللرة نللواارة العمللل
وايةرة والعمالة.
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 -87وألغراض تعنين التعاو ،نمل واارة ايةرة وديوا ،م وض قون اإلنالا ،،جلرإل التوقيلمل،
يف تش لرين األوو/أكتللونر  2013عنللو مللذكرة ت للاهم اللد إ حتقيللق التعللاو ،يف جمللاو ايللة
قللون ومصللاحل العمللاو املةللاجرين ،مللن م لواطين طاجيكاللتا ،وأف لراد أسللرهم ،أثنللاء هةللرام إ
ارج الغند ،ويشمل الن من يدانو ،يف دعاوإل قانونية من نينةم.
 -88و ل للةد ع ل للا 2015 ،تق ل للدح طنغ ل للات إ داا ل للرة اية ل للرة والو ل للدات التانع ل للة ي ل للا م ل للن
قغل  112 183ةصا ،من نينةا  100 601طنغا ويا ،و 2 794طنغا كتانيا ،و8 788
طنغا عرب اياتم .وننا علدد النالاء ملن جمملو مقلدمن التنغلات  10 165املرأة .واتضله أثنلاء
ال حو ات الم تاغق توجه العمالة املةاجرة إ االحتلاد الروسلن أ 36 292 ،فلردا ملن ملواطين
طاجيكاتا ،ملدرجو ،يف قااملة األ لةامل املمنلوعمل ملن د لوو إقنليم االحتلاد الروسلن .وتتعنلق
التنغل للات الل للم تقل للد ،إ داال للرة ايةل للرة والو ل للدات التانعل للة يل للا يف املقل للا ،األوو نااصل للوو عنل للو
معنومات عن اإلنعاد ملن االحتلاد الروسلن ،وعلن قلوانمل الغنلد املضليم ،وإجلراءات ااصلوو عنلو
نراءة ا ا يف االحتاد الروسلن ،واسلتةراج نلداال علن وثلااق م قلودة ،ومالاعدة أفلراد األسلرة يف
العللودة إ الللوطن ،ضللمن أ للياء أ للرإل .وقللد عمم ل قاامللة األ للةامل املمنللوعمل مللن د للوو
إقنلليم االحتللاد الروسللن عنللو يللمل الو للدات التانعللة لللداارة ايةللرة ،للا يتلليه مللواطين طاجيكاللتا،
فر للة التحقللق مللن أوضللاعةم حمنيللا قغللل التوجلله إ االحتللاد الروسللن .وياللتتيمل العمللاو املةللاجرو،
مللن م لواطين 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
متثينةا يف االحتاد الروسن.
 -89وتُلغَّ ل املعنوم للات املتعنق للة نكي ي للة النظ للر يف التماس للات امل لواطنمل ع للرب وس للااط اإلع للال،
ارماه ي.
 -90وقد حتان تنايق األنشتة نمل اييئات ااكومية واملنظملات الدوليلة وتنظيملات اجملتململ
واملنظمللات األ للرإل يف مللا يتعنللق مللمل املعنومللات اإل صللااية عللن العمللاو املةللاجرين وحتنينةللا.
وتقللد ،واارة العمللل وايةللرة والعمالللة إ ارةللات ااكوميللة املةتصللة كللل سللتة أ للةر ،املعنومللات
اات الصللنة نال تن يللذ "االسل اتيةية الوطنيللة املتعنقللة هبةللرة ملواطين طاجيكاللتا ،طنغللا لنعمالللة
يف اةارج لن ة ."2015-2011
 -91وق ل ل للد أع ل ل للدت اس ل ل ل اتيةية جدي ل ل للدة لن ل ل ل ة  ،2020-2016وق ل ل للدم إ ااكوم ل ل للة
لننظر فيةا.
 -92وتك للل صللوو العمللاو املةللاجرين عنللو املعنومللات الضللرورية مللن املكتللب املركللني لللداارة
ايةللرة والو للدات التانعللة يللا يف املقاطعللات ويف مدينللة دو للانإ أقاللا ،وأفللر استشللارية ا للة.
وأ ادر أكثر من  100أللم كتيلب إعالملن نشلف ،التحلديثات املد نلة عنلو التشلريعات املتعنقلة
هبةللرة العمالللة يف ةوريللة طاجيكاللتا ،،نللالن تمل الروسللية والتاجيكيللة ،وعممل عنللو ارمةللور
يف مقاطعات الغند املةتن ة .وتقدَّ ،نرامف لنتوعية نشف ،القضايا الرايالية يةلرة اليلد العامنلة علرب
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التن نيللو ،والراديللو ،مللن للالو ن ل تاللةيالت قص ل ة ومناقشللات منتظمللة ،انللب التوعيللة مللن
الو العمل الصح ن ،ملا يف اللن مواقلمل اإلن نل  .وأنشلئ ميسالات كوميلة يلذا ال لرض
أيضا يف مد ،دو انإ و لورو و وجانلد وكورغلا - ،تيلوو ،يف هيئلة "مراكلن لتقلدح املشلورة إ
العماو املةاجرين وتدريغةم قغل م ادرة الغنلد" .وتوجلد هيئلة كوميلة خمتصلة نتةيئلة فلرمل العملل
لنعمالة املةاجرة يف نندا ،املقصد ،وهن "وكالة ايئة فرمل العمل يف اةارج" .وقد أنرم الوكالة
ات للان تعللاو ،مللمل للركات وميساللات يف االحتللاد الروسللن و ةوريللة كااا اللتا ،،يف جمللاو تنظلليم
ا تيللار املةللاجرين لنعمللل .وتعمللل واارة العمللل وايةللرة والعمالللة عنللو تن يللذ تللة عمللل تتعنللق
نك الللة ااصللوو عنللو معللار الن للة الروسللية والتللاريُّ والتع لار عنللو اإلطللار القللانوين لنعمللل يف
االحتاد الروسن.
 -93وطغق ل االس ل اتيةية الوطنيللة املتعنقللة هبةللرة م لواطين ةوريللة طاجيكاللتا ،لنعمللل يف
اة للارج لن ل ل ة  ،2015 - 2011م للن أج للل إ للاد ن للوو لنمش للاكل االقتص للادية واالجتماعي للة
األساسللية ،مثللل :تللوف فللرمل العمللل والضللما ،االجتمللاعن وهةللرة العمالللة واملعا للات التقاعديللة
واملااعدة االجتماعية لناكا.،

مي  -حرية الضمير
التوصياي  52-88و 43-90و 44-90و 45-90و 46-90و47-90
 -94اختذت تدان وعقدت نقات دراسلية نشلف ،تثقيلم ارمةلور والعلامنمل يف امليسالات
الدينية يف جماو رمل أ كا ،قوانمل طاجيكالتا" ،نشلف ،ريلة الضلم واال ل اع يف امليسالات
الديني للة" و"نش للف ،تنظ لليم ارس للة الش للعاار واال ت للاالت والتق للو يف ةوري للة طاجيكا للتا"،
و"نشللف ،منللمل العنللم املنللن " ،مللن أجللل ك الللة ريللة ارسللة العقيللدة والتاللامه ومكافحللة يللمل
أ كاو التميين ضد أفراد األقنيات الدينية .وانعقد يف املركن اإل اعينن مدينة دو لانإ ،نالتعلاو،
مل للمل الكنيال للة األرثواكال للية الروسل للية يف املدينل للة ،م ل ليمتر عنمل للن دو نشل للف ،موضل للو "املال لليحية
واإلسال ،"،حبضور ثنمل لالحتاد الروسن و ةورية ق غينسلتا ،وطاجيكالتا .،وعقلدت ارامعلة
اإلسللالمية يف طاجيكاللتا ،مليمترين عنميللمل و 4نقللات دراسللية و 3اجتماعللات نشللف ،مواضلليمل
دينيللة .وعقللد يف املدرسللة اإلسللالمية م ليمتر نشللف ،موضللو "تنشللئة أسللرة سللنيمة" ،ا ت للاء نالاللنة
الدوليللة لألسللرة .وألغ لراض رفللمل ماللتوإل املعللار لللدإل العللامنمل يف امليساللات الدينيللة نظم ل
دورات تدريغية نشف ،املالاال الدينيلة و ارسلة العقيلدة ،ا ل ع فيةلا  197فلردا ملن أاملة و تغلاء
ارواممل واملااجد يف أ ياء مقاطعة اتنو.،
 -95وأجريل حتنلليالت لنق لوانمل الاللارية نشللف ،موضللو اتاللان التعللديالت الللم أد ن ل يف
عللا 2011 ،عنللو القللانو ،ارنللاان مللمل االلتنامللات الدوليللة املتعنقللة حبريللة التةمللمل و ريللة الضللم .
وتن املادة  160من القانو ،ارناان عنو قيا ،املايولية عن ختريب تنظيم و/أو عقد النقاءات
واالجتماع للات واملظ للاهرات واال تةاج للات أو املال ل ات الش للعغية م للن قغ للل أ للد منظم للن تن للن
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األ للدا أو املشللاركمل النشللتمل فيةللا ،إاا ارتُ اكللب هللذا ال عللل للالو سللنة وا للدة نعللد فللرض
عقونة إدارية .ويةد هذا اإلجراء إ ضما ،قون و ريات وأمن املواطنمل عنو حنو يت ق ململ
االلتنامات الدولية املتعنقة حبرية التةممل و رية الضم .

نون -حرية التعبير
التوصياي  51-88و 38-90و 39-90و 40-90و 41-90و42-90
 -96يف  19آاار/مل للار  ،2013اعتمل للد قل للانو ،طاجيكال للتا" ،نشل للف ،الصل للحم الدوريل للة
ووسللااط اإلعللال ،ارماه يللة األ للرإل" يف للي ته ارديللدة الللم تراعللن املعللاي الدوليللة .ويتضللمن
القللانو ،أ كامللا ترمللن إ تعنيللن اسللتقالو وسللااط اإلعللال ،،وماللاءلة املالليولمل عللن التللف ر يف
تقدح املعنومات لنصح يمل وعرقنة ااصوو عنيةا.
 -97وجرإل تغايط إجراءات تاةيل وسااط اإلعال ،،من الو استةدا" ،نافذة مو دة".
وننللا عللدد الوسللااط العامنللة يف  1أيار/مللايو  355 ،2015للحي ة و 225جمنللة و 11وكالللة
أنغاء .وتصدر  27حي ة من العدد امللذكور نالن لة الروسلية و 6لحم نالن لة األوانكيلة و14
لحي ة نلالن تمل التاجيكيللة واألوانكيلة و 83للحي ة نلالن تمل التاجيكيللة والروسلية و للحي تا،
ن للالن تمل اإلنكنيني للة والروس للية و 26للحي ة نالن للات التاجيكي للة والروس للية واإلنكنيني للة ،و14
للحي ة نالن للات التاجيكيللة والروسللية واألوانكيللة ،و 3للحم نالن للات التاجيكيللة والروس للية
واإلنكنينية وال ارسية ،واثنتا ،نالن ات الق غينية والتاجيكية والروسية؛ ومن اجمللالت تصلدر 10
نالن ة الروسية و 4نالن ة األوانكية و 4نالن ات التاجيكية والروسية واألوانكيلة ووا لدة نلالن تمل
التاجي للن واألوان للن و 49ن للالن تمل التاجيكي للة والروس للية و 37نالن للات التاجيكي للة والروس للية
واإلنكنينيللة ووا للدة نالن للات التاجيكيللة والروسللية والعرنيللة ووا للدة نالن للات التاجيكيللة والروسللية
والق غينيل للة واإلنكنينيل للة؛ نينمل للا يغنل للا عل للدد الصل للحم املمنوكل للة لندولل للة  ،102والصل للحم غ ل ل
ااكومية 253؛ والدوريات ااكومية  100والدوريات اةا ة 125؛ ووكالة أنغاء وا لدة ر يلة
و 10وكاالت أنغاء غ ر ية.
 -98ويف عا ،2012 ،ذف مادتا "التشة " و"اإلهانة" من القانو ،ارناان ،وأضيم إ
القانو ،املدين كم نشف ،املايولية القانونية املدنية الم تنشف عن ال عنمل املذكورين.
 -99وتن ال قرة  3من املادة  23من قانو" ،الصحم الدورية ووسااط اإلعال ،ارماه يلة
األ للرإل" عنللو إل لنا ،اييئللات والوكللاالت ااكوميللة واملالليولمل فيةللا نتللوف املعنومللات الر يللة الللم
تتنغةللا وسللااط اإلعللال ،والللرد عنللو موادهللا النقديللة والتحنينيللة للالو مللدة ال تنيللد عللن ثالثللة أيللا،
عمللل نعللد تنقللن التنللب أو نشللر نل ) املللادة املعنيللة .ويتعللمل عنللو اييئللات والوكللاالت ااكوميللة
واملايولمل فيةا عد ،التف ر يف تقلدح املعنوملات العاجنلة اات األغيلة لنةمةلور واللم ال تتتنلب
منيللدا مللن التمحللي  ،عللدا مللا ينللدرج منةللا يف قاامللة املعنومللات الللم حتتللوي عنللو أس لرار الدولللة
وغ ها من نو املعنومات الم حيميةا القانو.،
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سين -ال ق في التعلي
التوصياي  55-88و 56-88و57-88
 -100اكتم ل ل للل تن ي ل ل للذ امل ة ل ل للو ،ال ل ل للوطين لنظ ل ل للا ،التعن ل ل لليم الش ل ل للامل لألط ل ل للاو اوي اإلعاق ل ل للة
لن ل ة  .2015-2011ونللدأت وفقللا لللذلن امل ةللو ،عمنيللة إ للالمل نظللا ،التعنلليم ن للرض ك الللة
ق األط او اوي اإلعاقة يف ااصوو عنو التعنيم.
 -101وأكمل ديوا ،م وض قون اإلناا ،حتنيالت لامنة لنقلوانمل ولتو ليات رنلة قلون
الت للل التانع للة لألم للم املتح للدة نش للف ،حتا للمل ة للرو التعن لليم وف للرمل ص للوو األط للاو عني لله.
ويف مللا يتعنللق نضللما ،للق األط للاو يف التمتللمل ماللتوإل معيشللن الاللق ،مللمل ال كيللن نوجلله للامل
عنو األيتا ،،ملن أجلل ك اللة صلوو األيتلا ،واألط لاو املشلردين عنلو التعنليم .وألغلراض حتالمل
الظللرو املعيشللية وتللوف امل لواد التعنيميللة لأليتللا ،واألط للاو املشللردين واوي اإلعاقللة ُ لليدت 76
مدرسة دا نية ويتنقو التعنيم فيةا  11 389ط ال؛ ملن نيلنةم  3 008ننلات و 1 569ط لال
من اوي اإلعاقة و 171ط ال يتيما و 1 453ط ال ن ال أب يم و 249ط ال ن ال أ ،يم
و 3 550من أط او األسر ال ق ة.
 -102و قللق الغنللد هللد التحللان يللمل األط للاو نللالتعنيم يف مر نللة األسللا  .وعق للدت يف
إطار الربامف ااكومية اات الصنة لن ة من  2010إ  ،2013سنالنة ملن األنشلتة املوجةلة
إ اجتللذاب الغنللات إ االلتحللان نالدراسللة يف ميساللات التعنلليم ،وحت يللنهن عنللو الدراسللة مللن
للالو تقللدح املللنه الدراسللية وغ هللا مللن أ للكاو املاللاعدة املاليللة .وحتاللن ناإلضللافة إ الللن
أنشللتة التوعيللة نضللرورة إاللان الغنللات نامليساللات التعنيميللة .وألغ لراض اجتللذاب أط للاو األسللر
ال ق ة إ الدراسة در املرسو ،ااكومن املير  2أيار/مايو " 2007نشف ،منه األسر ال قل ة
ال للم ل للديةا أط للاو يف س للن الدراس للة اس للتحقاقات مالي للة" ،ود للل املرس للو ،ي للن الن للاا .وتتنق للو
ناغة  15يف املااة من التالميذ إعانة مالية اآل ،موجب الن املرسو.،
 -103وألغل لراض ك ال للة ت للوف ما للاعدة جي للدة النوعي للة والتوقيل ل يف جم للاالت الع للالج وال ني للة
والتعنلليم لألط للاو الللذين يعللانو ،للعونات تنمويللة ،أسا ل مراكللن استشللارية لنةللدمات التغيللة
والن اانية وال نويلة يف ملد ،دو لانإ وكورغلا - ،تيلوو وكوليلاب و وجانلد و لورو وننةيكنل
وإس ارا وغ ورو وإستارافشا ،وأ يااةا .وجةنت املراكن املذكورة ناملعدات الالامة الم شاوات
قيمتةا  166 688دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة ،ندعم من اليونياليم .وجلرإل تلدريب
األ صاايمل يف هذه املراكن يف جماالت تعايف األط او اوي اإلعاقة وكي ية رعايتةم.
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مين -التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
التوصياي  11-88و 58-88و59-88
 -104اعتمدت ااكومة يف  3كانو ،األوو/ديامرب  ،2012نرناجما جديدا لنتثقيم يف جماو
قللون اإلناللا ،يف ةوريللة طاجيكاللتا ،لن ل ة  .2020-2013ويةللد الللن الربنللامف إ
حتقيللق توسلليمل وحتللدي تللدر ن يف نظللا ،للدمات اإلعللال ،والتثقيللم والتللدريب يف جمللاو قللون
اإلنا للا ،،واالنتق للاو إ ما للتوإل جدي للد يف نوعي للة ت للدريب الع للامنمل وفق للا ملتتنغ للات التشل لريعات
الوطنية واملعاي الدوليلة .وتشلمل أنشلتة هلذا الربنلامف إد لاو التثقيلم يف جملاو قلون اإلنالا،
يف منللاهف التعنلليم العللا ،،ويف دورات تللدريب ورفللمل ملليهالت املعنمللمل والقضللاة ومللوة ن ااكومللة
املللدنيمل وأفلراد إن للاا القللانو ،واألفلراد العاللكريمل عنللو يللمل املاللتويات .وأدرج موضللو " قللون
اإلناا "،يف يمل ماتويات نظلا ،التعنليم .وأعلدت املوضلوعات الرايالية للربامف التثقيلم املتعنلق
حبقون اإلناا ،ناالستناد إ القوانمل الدولية والوطنية ،كما روعي فيةا مغادئ وأهدا ومةلا،
املر نة الثانية من الربنامف التعنيمن الشامل يف جماو قون اإلناا ،لن ة .2014-2010
 -105وألغراض تن يذ نرنامف التثقيم يف جماو قون اإلناا ،،أنشئ يف إطار ديلوا ،م لوض
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
املش ع نمل اييئات ،يف عا ،2013 ،القرارات امللذكورة أدنلاه ،يف إطلار تن يلذ املر نلة األو ملن
نرنامف التثقيم  :)2014-2013قرار "نشف ،تفكيد موقم اجملنلم املشل ع نلمل اييئلات شلاه
تن يذ نرنلامف التثقيلم يف جملاو قلون اإلنالا "،وقلرار "نشلف ،اعتملاد تلة عملل لتن يلذ املر نلة
األو من نرنامف التثقيم يف جماو قون اإلنالا ،لن ل ة  ."2020-2013واختلذ اجملنلم قلرارا
"نش للف ،تش للكيل أفرق للة عامن للة تانع للة جملن للم التنا لليق املشل ل ع ن للمل اييئ للات معني للة نتن ي للذ نرن للامف
التثقيم يف جماو قون اإلناا ،"،من أجل تتوير نرامف اات أهدا حمددة نشلف ،االشاهلات
الراياية لنربنامف ووضمل إر ادات منةةية لتن يذه .وأنشئ عنو هذا األسا س أفرقة عامنلة
تانعللة جملنللم التنالليق معنيللة ناالشاهللات الراياللية لتن يللذ الربنللامف املللذكور ،مللن نينةللا فريللق عامللل
معللين ماللاال تللدريب مللوة ن اةدمللة املدنيللة ،وفريللق عامللل معللين نتللدريب أف لراد إن للاا القللانو،
والعللامنمل يف امليساللات العقانيللة ،وفريللق عامللل معللين نتللدريب األف لراد العاللكريمل ،وفريللق عامللل
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
ن لرامف التثقي للم يف جم للاو " ق للون اإلنا للا ،"،ال للم أع للدها جمن للم التنا لليق املش ل ع ن للمل اييئ للات
وأفرقته العامنة من أجل العامنمل يف خمتنم اييئات وامليساات مر نة التن يلذ يف نعلض اللواارات
واييئللات .وا تللارت ميساللة لليو ،ااكللم التانعللة لرااسللة ةوريللة طاجيكاللتا ،،نللالتنامن مللمل
عللرض نرنللامف التثقيللم لعللا ،2015 ،عللددا مللن املوضللوعات املرتغتللة نربنللامف التثقيللم يف جمللاو
قللون اإلناللا ،،وقللدمتةا إ ارةللات املةتصللة مللن أجللل اعتمادهللا .وألغ لراض تيا ل موا للنة
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أنشللتة التوعيللة يف جمللاو قللون اإلناللا ،وتن يللذ االشاهللات الراياللية لربنللامف التثقيللم ،قللدم
األفرق للة العامن للة التانع للة جملن للم التنا لليق املشل ل ع ن للمل اييئ للات واملنحق للة ن للديوا ،م للوض ق للون
اإلنالا 17 ،نرناجملا اا أهللدا حملددة يف جملاو التللدريب عنلو قلون اإلناللا .،واعتملدت تنللن
اللربامف ونلدأ تن يلذها نال علل يف نعلض امليسالات التعنيميلة .ويف كلانو ،األوو/دياللمرب ،2014
ووفق للا ملتتنغ للات نرن للامف التثقي للم ،أ ينل ل ه للذه الل لربامف التعنيمي للة إ واارة التعن لليم والعن للو ،يف
ةوريللة طاجيكاللتا ،،ن يللة تاللةيل تن يللذها يف يللمل امليساللات التعنيميللة .ومللن املقللرر اليللا
تن يل ل ل للذ ت ل ل ل للة ت ل ل ل للدان املر نل ل ل للة الثاني ل ل ل للة م ل ل ل للن ن ل ل ل لرامف التثقيل ل ل للم يف جم ل ل ل للاو ق ل ل ل للون اإلنا ل ل ل للا،
لن ة .2020-2013
 -106ويف  31آاار/ملار  ،2015ا ل ع ثنلو اييئللات ااكوميللة واملنظملات غل ااكوميللة
واملنظمات الدولية يف تقلدح تلة عملل نشلف ،تن يلذ املر نلة الثانيلة ملن نرنلامف التثقيلم يف جملاو
قون اإلناا ،لن ة . 2020-2013

سادسا -الخطواي القادمة تجاه حماية حقوق اإلنسان وتعويوها
التوصياي  8-88و 70-88و 10-90و 12-90و22-90
 -107حتظو مافلة ا ا ،قون اإلناا ،نفغية قصوإل وناألولوية يف سياسات طاجيكاتا،
الدا نيللة واةارجيللة .وتنتللن ،طاجيكاللتا ،ناالمتثللاو إ أ كللا ،ميثللان األمللم املتحللدة والصللكوع
القانونية الدولية األ رإل ،عالوة عنو اتغا سياسة االسلتمرار يف تتلوير الدميقراطيلة وتعنيلن سليادة
القانو ،وا ا ،قون اإلناا ،وااريات األساسية.
 -108وستوا للل طاجيكاللتا ،يف املاللتقغل أيضللا العمللل الللدهوب عنللو ايللة قللون اإلناللا،
وااريات األساسية من الو ااوار املتكافئ ممل يمل الدوو.
 -109وستن ذ طاجيكاتا ،ونصورة منةةيلة التناماالا يف جملاو تقلدح التقلارير علن اللة تن يلذ
الصللكوع الدوليللة اقللون اإلناللا ،عنللو أسللا مغللدأ التعللاو ،واال ل ا ،املتغللادو واا لوار الغنللاء،
انب نشر وتعميم املال ظات اةتامية ،عالوة عنو النظر يف سغل تن يذها.
 -110وتعتللن ،طاجيكاللتا ،موا للنة التعللاو ،مللمل أدوات وآليللات جمنللم قللون اإلناللا ،التللانمل
لألمم املتحدة وتقدح الدعوات إ املقررين اةا مل.
 -111وتتوا ل عمنية التغادو املاتمر لآلراء واةربات ممل الدوو األ رإل نشف ،مافلة حتامل
القلوانمل امنيللة يف جمللاو قللون اإلناللا ،،وكللذلن التعللاو ،مللمل املنظمللات الدوليللة واملنظمللات غل
ااكومية اقون اإلناا ،هبد ترسيُّ املعاي العاملية اقون اإلناا.،
 -112وتنظ للر طاجيكا للتا ،يف أم للر االنض للما ،إ نع للض الص للكوع الدولي للة اق للون اإلنا للا،
والتصديق عنيةا ،وفقا لتو يات جمنم قون اإلناا ،واملنظمات الدولية األ رإل.
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 -113وستتةذ طاجيكاتا ،تدان فعالة لتحامل عمل النةنلة ااكوميلة املعنيلة نك اللة تن يلذ
التنامات الغند الدولية يف جماو قون اإلناا.،
 -114وقلد اعتمللدت ةوريللة طاجيكاللتا ،طاا للة واسلعة مللن اللربامف وامل للاهيم الر يللة اقللون
اإلناا ،،الم يتام تن يذها ناألغية.
 -115وهن تعتن ،اختاا تلدان لتعنيلن التعلاو ،ململ اجملتململ اللدو نلدعم ملن فريلق األملم املتحلدة
القتري ،ومن م وضية األمم املتحدة الاامية اقون اإلناا ،عنو وجه اةصومل.
____________
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