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 (1)مقدمة -     أوال   
، وكذلك معلومات ( 2) ذ التوصيات السابقةهذا التقرير معلومات عن التقدم المحرز في تنفي  يتضمن -1

 إضافية عن حالة حقوق اإلنسان.

                              ذا  فعات ، اعت مدت خطة العمل                                                            وعمال  على تنفيذ توصيييات اتسييتعراد الدورش الشييامل الثاني تنفي  -2
 .( 4) بمشاورات واسعة مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية 2020-2017للفترة   ( 3) الوطنية

 معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات -       ثانيا   

 (5)االنضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان  

 ق األشخاص ذوش اإلعاقة.وقع الرئيس اتفاقية حقو  2018آذار/مارس  22في  -3

                                                       ، وبموجب مرسييييوم ح،ومي، اعت مدت خطة العمل الوطنية )خارطة 2020شييييفار/فبراير   27وفي  -4
  . ( 6) 2024يق على اتفاقية حقوق األشيييييخاص ذوش اإلعاقة وتنفيذها بحلو  عام الطريق( للتحضيييييير للت يييييد

شييخاص ذوش اإلعاقة في جميع وتشييمل الخطة تحسييين التشييريعاتي وتطوير الشييرور المالئمة لمشيياركة األ
ت المجتمعي وخلق بيئية اجتمياةيية مواتيية ليذوش اتحتيياجيات الخياصيييييييييييييية، بميا  شييييييييييييييميل ذوش اإلعياقية، مجيات

الوصييييييييو ي وزيافة المعرفة القانونية لذوش اإلعاقة وتسييييييييرهم، وتعييي الحمالت اإلعالمية حو    وتم،ينهم من
 قضا ا اإلعاقةي وتهيئة نمط حياة صحي.

 ني. ها بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدخارطة الطريق وتنفيذمل على وضع  ويجرش الع -5

 (7)اآلليات الوطنية لإلبالغ والمتابعة  

، صيييييدر مرسيييييوم ح،ومي جديد بشيييييمن اللجنة الح،ومية المعنية بتنفيذ  2017ن/تبريل  نيسيييييا  1في  -6
فه، تم تف ييييييييييييل وتوسييييييييييييع تهدا  اتلتيامات الدولية في مجا  حقوق اإلنسيييييييييييان في طاجي،سيييييييييييتان، وبموج

 ومهامها. نةاللج

 ، تمي  الموافقية، بقرار ح،ومي، على تئحية جيدييدة بشييييييييييييييمن لجيان 2017وفي كيانون الثياني/ينياير   -7
حقوق الطفيل. وبموجيب الالئحية، تنشييييييييييييييئي  اللجنية الوطنيية لحقوق الطفيل، وهي هيئية فائمية مشييييييييييييييتركية بين  

وتنفذ سيييياسييية    حقوق الطفل،يذ اتلتيامات الدولية في مجا   اإلفارات تنسيييق تنشيييطة هيئات الدولة بشيييمن تنف
 ا  وتربيتهم.الدولة لضمان حقوق الطفل وم الحه، وتنظم المسائل المتعلقة بتعليم األطف

وتقوم بدور تمانة اللجنة )تمينها التنفيذش( هيئة ضييمانات حقوق اإلنسييان التابعة للم،تب التنفيذش   -8
حقوق اإلنسييييييان(، التي تشييييييمل مهامها فيما  ما يلي باسييييييم هيئة ضييييييماناتفي   يهالرئيس الجمهورية ) شييييييار إل

ط العمل لتنفيذ توصيييييياتها، وكذلك رصيييييد تشيييييمله إعداف التقارير المقدمة لهيامل األمم المتحدة، ووضيييييع خط
 عملية تنفيذ هذه التوصيات.

عن حقوق ين ؤول                                                       ، عي ن  جميع الوزارات واإلفارات تشخاصا  )جهات ات ا ( مس2016وفي عام  -9
ن مع تمانة اللجنة الوطنية ويقومون بجمع وتجهيي المعلومات في مجا  حقوق اإلنسيييييييييان اإلنسيييييييييان يتفاعلو 

 ير المقدمة لهيامل األمم المتحدة وعملية تنفيذ توصياتها.إعداف التقار ألغراد 
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 (8)التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  

  لمعاهدات التابعة لألمم المتحدة. قد م التقارير إلى هيئات ا ي ت ر ف ت يوجد لدى طاجي،سييييييييييييتان تش تمخي  -10
  CRC/C/OPAC/TJK/1الطفل )   تقريرين توليين إلى لجنة حقوق   2007 وكان  طاجي،سييييتان قد قدم  في عام 

  لتنفيييذ   2018                                                            (. وهي تعمييل حيياليييا  على تنفيييذ الخطط المعتمييدة في نيسييييييييييييييان/تبريييل  CRC/C/OPSC/TJK/1و 
 .( 9) طفلال توصيات لجنة حقوق 

اون مع هيامل األمم المتحدة، بما فيها اإلجراءات الخاصييييية،  تهمية كبيرة للتع  وتولي طاجي،سيييييتان -11
فين بوت ات في إطار اإلجراءات الخاصية، وتوجه الدعوات لهم عند تلقي طلب  وهي تتفاعل مع جميع الم،ل

 لييارة البلد.

،سيييتان التي صيييدرت عقب زيارة طاجي صييية  لخا                                           وفي الوق  الحالي، ت فرج  توصييييات اإلجراءات ا -12
 .2030لتنفيذ اتستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان حتى عام  2023-2021في خطة عمل الفترة 

قوق اإلنساااان في جميورية طاجيكساااتان )لشاااار إليي بيما ملي باسااا  مفوض مفوض ح  
 (10)حقوق اإلنسان(

  . (12) سيييييييييانمفود حقوق اإلن ع المتعلق ب تشيييييييييري ى ال                   ، ت فخل  تعديالت عل( 11)                      امتثات  لمفافئ باريس -13
الحق                                                                                       وبموجب ذلك، ك لف المفود بوظيفة تيسييير الت ييديق على ال يي،ول الدولية لحقوق اإلنسيياني وم ن   

                                                                                        في زيارة جميع تمامن اتحتجاز وتفتيشيييها بحريةي وتنشييُي من يييب  نائب مفود حقوق اإلنسيييان الذش  عمل 
 نى بحقوق الطفل.                          نةي وافت ت  قسم منف ل   علح اات ا                                    مفوضا  لحقوق الطفل ويتمتع بنفس ضمان 

  ة طاجي،سيييتان،                                                                         وقد و ضيييع  حاليا  تعديالت على القانون المتعلق بمفود حقوق اإلنسيييان في جمهوري  -14
 .( 13) وهي تهد  إلى مواصلة تعييي تنشطته

 (14)خطط العمل الوطنية لحمالة حقوق اإلنسان  

ُ 2017في كانون األو /ف سيييمبر   -15   الوطنية لجمهورية امل لوضيييع مشيييرور اتسيييتراتيجية  ق ع فري          ، ت نشييي
 .2030قوق اإلنسان حتى عام طاجي،ستان في مجا  حما ة ح

امل بشيفافية عملية وضيع اتسيتراتيجية الوطنية بمشياركة ممثلين عن الوزارات  وقد تكفل الفريق الع -16
                             والمنظمات الدولية. وت رجم   مدنيع الواإلفارات ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومؤسسات المجتم

لييية، ونشييييييييرت في من يييييييية الوثائق على غوغل، حي   م،ن لجميع كمشيييييييياريع الوثائق إلى الروسييييييييية واإلن 
طرا  المهتمة، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، تقد م المقترحات واإلضافات.  األ

المجتمع المدني   ت عمل لمدة يومين بمشييييييييياركة مؤسيييييييييسييييييييياتماعااجت  10                               وخال  هذه الفترة، ع قد تمثر من  
ورات وطنية لمناقشيية  مشييا  10                                              م فرف ة من مشييرور اتسييتراتيجية، ون ظ م تمثر من  بشييمن تطوير ومناقشيية تقسييا

 مشاريع الوثائق.

، 2023-2021وخطة العمل للفترة   2030                                            وقد ط ور مشييييييييييرور اتسييييييييييتراتيجية الوطنية حتى عام   -17
                                      ا  ينتظر الموافقة من ح،ومة طاجي،ستان.الوزارات واإلفارات، وهو حالي  يعجمع  م             وات فق عليه

يامل األمم المتحدة، وهي خطط  مما تعتمد طاجي،سيييييييييييتان خطط عمل وطنية لتنفيذ توصييييييييييييات ه -18
 تخضع لمشاورات وطنية واسعة النطاق، سواء في سياق وضعها تو تنفيذها.
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لمعاهدات  وطنية لتنفيذ توصييييييييييييييات هيئات اعمل خطط   10، اعتمدت الح،ومة  2016ومنذ عام  -19
 تشمل الخطط التالية:التابعة لألمم المتحدة، وهي 

لدو  األعضييييياء في مجلس حقوق اإلنسيييييان التابع خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصييييييات ا •
، 2020-2017لألمم المتحدة بموجب اتسييييييييييييتعراد الدورش الشييييييييييييامل )الجولة الثانية( 

 ي2017 ونيهحييران/ي  7والمؤرخة 

التقرير المرحلي الجامع للتقريرين الثال  نفيذ التوصيييات الخاصيية ب خطة العمل الوطنية لت  •
حقو  اتفيييييياقييييييية  تنفيييييييذ  حو   للفترة  والخييييييامس  الطفييييييل  والمؤرخيييييية  2022-2018ق   ،19 

 ي2018نيسان/تبريل  

   توكو خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتقرير األولي عن حالة تنفيذ البرو  •
الطفل بشييييييييمن بيع األطفا  واسييييييييتبال  األطفا  في الفباء وفي   ختيارش تتفاقية حقوق ات

 ي2018نيسان/تبريل  19المؤرخة ، و 2022-2018المواف اإلباحية، للفترة 

خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتقرير األولي عن حالة تنفيذ البروتوكو    •
اشييييييييييترال األطفا  في المنازعات ة لحقوق الطفل بشييييييييييمن  متحدم الاتختيارش تتفاقية األم

 ي2018نيسان/تبريل  19، والمؤرخة 2022-2018، للفترة المسلحة

العميل الوطنيية لتنفييذ توصييييييييييييييييات لجنية األمم المتحيدة لمنياهضيييييييييييييية التعيذييب، للفترة خطية   •
 ي2019كانون الثاني/يناير   24، والمؤرخة 2019-2022

  لمتحدة للقضييياء على التمييي ضيييد المرتة،ا  ات لجنة األمم توصيييي فيذ  خطة العمل الوطنية لتن  •
 ي2019ت ار/مايو  08، والمؤرخة 2022-2019للفترة 

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصييييييات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسيييييان، للفترة  •
 .2020نيسان/تبريل  7، والمؤرخة 2020-2025

دة المعنية بحما ة حقوق جميع العما  األمم المتح جنة  ات ل ة العمل الوطنية لتنفيذ توصيييييييي خط  •
 ي 2019ف سمبر  كانون األو /   17، والمؤرخة 2024- 2020تفراف تسرهم للفترة المهاجرين و 

، 2242و  1325خطيية العمييل الوطنييية لتنفيييذ قرارش مجلس األمن التييابع لألمم المتحييدة   •
الوزر . )ت2022-2020للفترة   النييييائييييب األو  لرئيس  لح،ومييييية اللجنيييية ا  رئيساء،  قرهييييا 

                                            جا  حقوق اإلنسان في طاجي،ستان، ف ول تي سعيد، المعنية بتنفيذ اتلتيامات الدولية في م
 (ي2019ال افرة في عام 

خطة العمل الوطنية لتحضيير طاجي،سيتان للت يديق على اتفاقية حقوق األشيخاص ذوش  •
 27ؤرخ الم 116رقم ومي                        )اعت مدت بالمرسييييييييوم الح،  2024عام  اإلعاقة وتنفيذها بحلو   

 (.2020شفار/فبراير 

وتنص هذه الخطط على مجموعة من اإلجراءات الموجهة لتنفيذ توصييييييييييييات آليات األمم المتحدة  -20
 لحقوق اإلنسان، مع تحديد مواعيد التنفيذ والجهات الح،ومية المسؤولة عنه.

  اإلنسيييييان والتنمية،   حقوق  مجا   ة في ،ومة عدة وثائق اسيييييتراتيجية مختلف وإلى جانب ذلك، اعتمدت الح  -21
 منها ما يلي:

 ي( 15) 2030اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم حتى عام  •

 ي( 16) 2023-2014البرنامج الح،ومي للوقا ة من العنف العائلي، للفترة  •

 ي( 17) 2030إستراتيجية التنمية الوطنية، للفترة حتى عام  •
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 ي( 18) 2120-2019برنامج اإلصالح القضائي والقانوني، للفترة  •

 ي( 19) مفهوم تقد م المساعدة القانونية المجانية •

)تم  الموافقة عليه بالمرسوم    2021-2017برنامج إصالح نظام العدالة لألطفا  للفترة   •
 ي2017حييران/يونيه  29المؤرخ  322الح،ومي رقم 

 ي( 20) 2024-2020من جنوح األحداث، للفترة البرنامج الوطني للوقا ة  •

 (21)إلنسانقوق ال حمجا  التثقيف في  

                                                                                    عتبر التثقيف في مجا  حقوق اإلنسان تحد المجاتت ذات األولوية في استراتيجية عمل مفود  -22
 .2020-2016حقوق اإلنسان للفترة 

، تفار مفود ( 22) 2020-0132وكجيء من تنفيذ برنامج التثقيف في مجا  حقوق اإلنسان للفترة   -23
                  معلما  من مؤسسات   18يييييييييي طرائق وتساليب تدريس حقوق اإلنسان لن و نساحقوق اإلنسان مدرسة لحقوق اإل

 تعليمية ومرامي للتدريب تابعة للوزارات واإلفارات )ثالث فورات تدريبية مدة كل منها خمسة ت ام(.

تمرة لمسييييييييييييؤولي حقوق اإلنسييييييييييييان في ، فورات تدريبية مسيييييييييييي 2021-2018                   ون ظم  خال  الفترة   -24
ير إلى هيياميل األمم محيدفة تتعلق بحقوق اإلنسييييييييييييييان، وآلييات تقيد م التقيار  يا قضييييييييييييييا  الوزارات واإلفارات حو 

 المتحدة، ورصد تنفيذ التوصيات ال افرة عن تلك الهيامل.

علوم                                                                             وت فرجيي  مواضيييييييييييييييع حقوق اإلنسييييييييييييييييان في منيياهج الييدورات التييدريبييية لييدى وزارة التربييية وال -25
الميدارس اتبتيدائيية    لتياري  والقيانون ومعلميي اعلمم، وت سيييييييييييييييميا لموظفي اإلفارة و ( 23) 2023-2021 للفترة

 ولمدارس الداخلية وفور األيتام.

، تجرى المعهيييد الجمهورش للتيييدرييييب 2021والربع األو  من عيييام    2020-2017وخال  الفترة   -26
     ما     ل  مع 4 541فورة تدريبية متقدمة شيارل فيها  169ر المعهد، وإعافة تدريب العاملين التربويين، وكذلك فرو 

                            من معل مي التاري  والقانون.

                                                                               وت فرج موضور حقوق اإلنسان في نظام التعليم العام وكذلك في مؤسسات التعليم العالي. -27

لق وتعتمد معاهد التدريب التابعة للوزارات واإلفارات مناهج فراسييييييية سيييييينوية تشييييييمل مواضيييييييع تتع -28
 وق اإلنسان الم دق عليها.حق ،ولصبحقوق اإلنسان، كما تشمل التيامات طاجي،ستان بموجب 

 (24)التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  

تتفاعل هيئات الدولة في تنفيذ األنشيييييييطة مع مؤسيييييييسيييييييات المجتمع المدني. ويشيييييييارل ممثلو هذه  -29
                                             وثائق اتسيييتراتيجية، في اجتماعات العمل، وت عقد المؤسيييسيييات، عند إنشييياء تفرقة عاملة ل يييياغة القوانين وال

رش وضيعها. وتعتبر مؤسيسيات المجتمع                                                      الوطنية، وي طلب تقد م مقترحات م،توبة للوثائق التي  ج  توراالمشيا
                                                                                              المدني شييييييري،ا  هاما  في تنشييييييطة التثقيف والتوةية، وكذلك في تقد م الخدمات، بما في ذلك تشييييييبيل تمامن 

ة الضيييةيفة. وقد تنشيييمت ي ن سييي،اك مرامي تقد م المسييياعدة القانونية والنفسيييية للفئات الاإليواء والمالجُ، وكذل
مع المنظمات العامة والمنظمات الدولية بشييييييمن تنفيذ األنشييييييطة. فعلى  هيئات الدولة مذكرات عمل مناسييييييفة 

ا القبيل سييبيل المثا ، وقع  وزارة ال ييحة والحما ة اتجتماةية في طاجي،سييتان اتفاقات تو مذكرات من هذ
 ني.منظمة من منظمات المجتمع المد 20مع تمثر من 
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ويشيييارل مثلو مؤسيييسيييات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كمعضييياء في اللجنة المشيييتركة بين  -30
اإلفارات ب فة استشارية. ويشارل ممثلو المجتمع المدني في الفريق العامل المشترل بين اإلفارات والمعني  

وتنفيذها بحلو    اقةة للتحضيييييييييير للت يييييييييديق على اتفاقية حقوق األشيييييييييخاص ذوش اإلعبخطة العمل الوطني 
، وفي لجنة صييياغة مشييرور اإلسييتراتيجية الوطنية لتطوير الرعا ة ال ييحية في طاجي،سييتان ( 25) 2024 عام

 .2030للفترة حتى عام 

المجالس                                                            ، ت نشييييُي فريق عامل تابع لوزارة العد  لوضيييييع تشيييييريع منف يييييل بشيييييمن 2020وفي عام  -31
ون لمشييييييييياورات وطنية م،ثفة وهو الن في مرحلة  ن االقالعامة وهيئات الرقابة العامة. وقد خضيييييييييع مشيييييييييرور 

 الوزارات واإلفارات.التنسيق مع  

وفي سيييييييييياق وضيييييييييع مشييييييييياريع التقارير الوطنية المقدمة إلى هيامل األمم المتحدة وتطوير خطط   -32
                                                    ألخرى، ت جرش هيئة ضيييييمانات حقوق اإلنسيييييان التابعة للم،تبالعمل الوطنية وكذلك الوثائق اتسيييييتراتيجية ا

تنفييييذ اتلتيامييات الييدوليييية في مجيييا  حقوق  فييييذش لرئيس الجمهورييية )تمييانيية اللجنييية الح،وميييية المعنيييية ب ن ت ال
                                                                                             اإلنسييان(، مشيياورات  واسييعة مع المسييؤولين في الوزارات واإلفارات، ومؤسييسييات المجتمع المدني والمنظمات  

 هذه المشاورات جميع مراحل إعداف الوثائق. الدولية. وتبطي

بين وزارة العد  في طاجي،سييييييييييتان   2013                             افا  إلى مذكرة موقعة في عام  تنه، اسييييييييييتن       مثال  من ذلك   -33
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في إطار برنامج سييافة القانون والوصيو  إلى العدالة، تنظم من ية حوارية 

تدى ن مال          ،   عقد2015الجمهورية وعلى مسييييييتوى األقاليم. ومنذ عام   مشييييييتركة تسييييييتمر سيييييينويا على مسييييييتوى 
                                                                                                ني لسييافة القانون سينويا  بمشياركة واسيعة من ممثلي البرلمان والسيلطة القضيائية ووكاتت إنفاذ القانون  الوط

والمجتمع المييدني واألوسيييييييييييييييار األميياف مييية في البلييد ك،ييل. وتتمثييل تهييدا  المنتييدى في تحييديييد المشيييييييييييييييامييل  
  من خال  تفاف  الخبرات  و لن حات التي تعيق تعييي سييييييييييافة القانون وفي الفح  المشيييييييييترل عوال يييييييييعوب 

وضييع توصيييات/مقترحات محدفة من تجل تحسييين سيييافة القانون ومواصييلة  والمناقشيية المفتوحة، وكذلك في  
 ضمان المساواة بين المواطنين تمام القانون.

، في إطار إصييييالح الشييييرطة،  2017ومنذ عام  -34 مدينة ومنطقة،  50                مجلسييييا  عاما  في  84، تنشيييُي
 ع لوزارة الداخلية.سق الوطني إلصالح الشرطة التاب ن مال  يتولى تنسيقها

 (26)عدم التمييز  

                                                        ، ت نشيُي فريق عامل مشييترل بين اإلفارات لوضييع تشييريع بشييمن عدم 2018نيسييان/تبريل    16في  -35
                                                                                    ومنذ ذلك الحين، و ضييييع مشييييرور قانون للمسيييياواة والقضيييياء على جميع تشيييي،ا  التمييي وافق  عليه   التمييي.
                                                                             رات، وع قدت سييييلسييييلة من المشيييياورات الوطنية مع مؤسييييسييييات المجتمع المدني. وقد بل  الن ااإلفالوزارات و 

 نظر فيه من جانب الح،ومة قبل إرساله إلى البرلمان.مشرور القانون مرحلة ال

على حظر التمييي على تسييييييياس وجوف فيروس نقص  2017دف قانون ال يييييييحة الجديد لعام ويشييييييي  -36
ن على توفير الحما ة من السيييييييل، وإتاحة مضيييييييافات فيروس نقص المناعة و لقان المناعة الفشيييييييرية، وينص ا

 اإليدز، وتقد م المساعدة الطبية اتجتماةية لألشخاص الذين  عانون من اضطرابات عقلية.الفشرية/

ينص القانون الجنائي على المسييييؤولية عن التسييييبب باإلصييييابة بفيروس نقص المناعة الفشييييريةي و  -37
فارية على التهرب من إليامية الفحص الطبي والعالج الوقائي للم يييييييييييابين بفيروس إلبة اوهو  شيييييييييييدف العقو 

                  د اليم عد ة األخرى نقص المناعة الفشرية واألمرا
 (27 ). 
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  الفشييييييييرية/ لى البرنامج الوطني لم،افحة فيروس نقص المناعة وتم  بمرسييييييييوم ح،ومي الموافقة ع -38
  . ( 29) هذا البرنامج وخطة لرصييييييييييييده وتقييمه ة لتنفيذ  ط لى خ ، وع ( 28) 2020- 2017اإليدز في طاجي،سييييييييييييتان للفترة  
           . وي خط ط  2021شيييييييييفار/فبراير  27وخطة عمل خاصييييييييية به في    2025-2021                            واعت مد برنامج جديد للفترة  
تمييي في طاجي،ستان ولخفض مستوى الوصم والتمييي عبر وسائل اإلعالم ولتنظيم إلجراء فراسة لمؤشر ال

 .اضيعفورات تدريبية حو  هذه المو 

 (30)مناهضة التعذمب  

  143الملحقيية بييالمييافة    1                              ، ت فخ ليي  تعييديالت على الحيياشييييييييييييييييية  2020كييانون الثيياني/ينيياير    2في   -39
                                                ف  تعريف التعذيب متوائما  مع التعريف الوارف في  )التعذيب( من القانون الجنائي لطاجي،سييييتان، وبذلك تصيييي 

 .( 31) ال لة ذاتبات                                           من اتفاقية مناهضة التعذيب، وش د  فت العقو  1المافة 

                                                           ، تقر  النائب العام التعليمات الخاصيييييية بطرائق وتسيييييياليب ممارسيييييية 2019تيلو /سييييييبتمبر  7وفي  -40
من التعذيب والكشيييييييييف عنه والتحقيق فيه، وهي إشيييييييييرا  النيابة العامة على احترام سييييييييييافة القانون للوقا ة  

تعذيب ومناهضيته بشي،ل فعا .  ال  منع  مجموعة توصييات موجهة لموظفي وزارة الداخلية بهد  تنفيذ تنشيطة
ر من التعذيب، وقد تفرج  في برنامج تدريبي ضييييييمانات حقوق اإلنسييييييان في نظام العدالة الجنائية، والتحر 

  اسيييييييييييييطنبو ، وهو برنامج موجه لموظفي القضييييييييييييياء، ووكاتت إنفاذ وحقوق المحتجيين، ومعايير بروتوكو 
                                                    وعلى سييييييييييييبيل المثا ، نظ م مركي التدريب التابع للمح،مة  ة.  نوني القانون، وهيئات اتفعاء العام، والمهن القا

                                   موظفا  من موظفي المحامم، وذلك خال     78و                 قاضييييا  متدربا    58و        قاضييييا    648ندوة شيييارل فيها   39العليا  
 .2020-2016ترة الف

ت افعاءا  10افعاءات بارتكاب التعذيب )  103، تلق  النيابة العامة  2020-2016وخال  الفترة   -41
،  2018               افعياء  في عيام    48، و2017               افعياء  في عيام    21، و2017               افعياء  في عيام    21، و2016عيام    في
 جراءات الجنائية.منها إلى اإل 9(، وتحيل 2020افعاءات في عام  10، و2019              افعاء  في عام  14و

مة وتعدت وزارة ال ييييييييحة والرعا ة اتجتماةية، باتشييييييييترال مع مركي حقوق اإلنسييييييييان، وهو منظ -42
وطنية من                                                                                       مة، كتابا  مدرسيييييا  لقسييييم علم الجريمة والطب الشييييرعي ب،لية الحقوق في الجامعة الطاجي،ية الاع

جراءات القيانونيية المةيياريية لخيدميات                                                            تجيل تنفييذ لمعيايير بروتوكو  اسييييييييييييييطنبو . واعت ميدت مجموعية من اإل
النفسيي الشيرعي، وإجراءات    الطبالطب النفسيي، واإلجراءات المنهجية )القياسيية( لتنظيم وإنتاج فحوصيات  

 كو  اسطنبو .                                                                                 تقد م الرعا ة النفسية لألشخاص الذين  عانون من اضطرابات عقلية، وفقا  لمعايير بروتو 

فورات تدريبية لموظفي تجهية التحقيق القضيييييائي )القضييييياة،           ، ع قدت2019-2017وخال  الفترة   -43
وزارة اليداخليية، ووكيالية الرقيابية المياليية وم،يافحية  و مي،  والميدعون العيامون، وموظفو لجنية اليدولية لألمن القو 

جا  الطبي، والعاملين في نظام السييييييييجون،  الفسيييييييياف، ووكالة م،افحة اتتجار بالمخدرات(، وللعاملين في الم
، واألخ ييائيين اتجتماعيين، وعلماء النفس، وتطفاء الةيافات الخاصيية، وخبراء الطب الشييرعي،  والمحامين

       شخ ا . 225روتوكو  اسطنبو . وحضر هذه الدورات ب يير                  وذلك وفقا  لمعا

 (32)حقوق األشخاص المحرومين من حريتي   

  ،ام الجنائية في طاجي،ستان                                          ، اعت مدت استراتيجية إصالح نظام تنفيذ األح 2020حييران/يونيه    25في   -44
إلضييييييييييفاء ر دابي . وتتضييييييييييمن اتسييييييييييتراتيجية ت 2025-2021وخطة العمل للفترة   ( 33) 2030للفترة حتى عام 

وتحسييييييييييييين الليات والتدابير      ا ،نظام، وتمهيل السييييييييييييجناء وإعافة إفماجهم اجتماةي الطابع اإلنسيييييييييييياني على ال
ية، وتحسييييييين ظرو  اتحتجاز، وما إلى ذلك. الخاصيييييية بقضيييييياء األح،ام غير المتعلقة بالحرمان من الحر 
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، ( 34) قوبة بالسييييجن وللمحتجيينلعدة ا                                                             مما ت قرت إجراءات لتنظيم الرعا ة الطبية لألشييييخاص الذين  قضييييون م
                                                                                                وصييي  مفهوم  إلعافة التمهيل، وو ضييع نظام لتقييم المخاطر وت يينيف المح،وم عليهم، وت عد  مشييرور برنامج  

العمل للمح،وم عليهم في مؤسيييييييييييسيييييييييييات نظام تنفيذ األح،ام الجنائية وللمفرج للتدريب المهني وتوفير فرص  
 .2030-2021عنهم من تمامن اتحتجاز، للفترة 

وتنص التعديالت المدخلة على قانون اإلجراءات الجنائية وقانون طاجي،سييتان إلجراءات وشييرور  -45
ة لحقوق المحتجيين تتعلق بما يلي: احتجاز المشييتفه بهم والمتهمين والمدعى عليهم، على ضييمانات تسيياسييي 

واصييييييل الفورش مع تحد  ت ة الإبالغهم عن الحقوق األسيييييياسييييييية منذ لحظة اتحتجاز الفعلي، بما في ذلك إتاح
 3األقربين، والوصيييييييييو  إلى المحامي ورفض اإلفتء بالشيييييييييهافة، وتنفيذ بروتوكو  اتحتجاز في غضيييييييييون 

ين المشيييييييياركين في عملية اتعتقا ، والفحص الطبي  سيييييييياعات، والتسييييييييجيل اإلليامي لهوية جميع المسييييييييؤول
، مع ( 35) ي مرفق لالحتجاز المؤق فبه  اإلليامي، بما في ذلك من جانب طبيب مسيتقل، قبل وضيع المشيتفه
، وتعييي ضيمانات حقوق القاصيرين تثناء  ( 36) عدم اسيتثناء تح،ام اتحتجاز إت باتسيتناف إلى خطورة الجريمة

حظر وضيييييييع القاصيييييييرين مع الفالبين، وكذلك حظر وضيييييييعهم في الينيانات العقابية اتعتقا  واتحتجاز، و 
 .( 37) ةمللمظوزنيانات الحفس اتنفرافش واألقبية ا

                                                   ، ت نشيُي تح  إشييرا  مفود حقوق اإلنسييان فريق رصييد لييارة 2013وفي كانون األو /ف سييمبر  -46
حقوق اإلنسيييييييان وممثلين عن تحالف  تمامن اتحتجاز والحرمان من الحرية  ضيييييييم موظفين تابعين لمفود 

نشييييييييييييياطه،    ترة  فوخال  .( 38) المنظمات غير الح،ومية الطاجي،ية لمناهضييييييييييييية التعذيب واإلفالت من العقاب
وحدة عسيي،رية تابعة لوزارة    20و  مؤسييسيية مبلقة ومبلقة جيئيا 75عملية رصييد في   95تجرى فريق الرصييد 
                                        عمل جديدتين لفريق الرصيييييييد، وو سيييييييع  عضيييييييويته،                            ، اعت مدت اسيييييييتراتيجية وخطة  2019الدفار. وفي عام  

 .( 39)                              والعمل جار  على تدريب تعضائه

 (40)الطفاأل كمنع االتجار باألشخاص، بما في ذل  

،  (41) ، تنشيييييئ  اللجنة المشيييييتركة بين اإلفارات لمنع اتتجار باألشيييييخاص2017تموز/يوليه    8في  -47
تشيييييديد العقوبات على الجرائم المتعلقة باتتجار                                                    ويجرش العمل باسيييييتمرار على تحسيييييين التشيييييريعات، وقد تم  

المسيييييييؤولة عن م،افحة   وميةالح،  باألشيييييييخاص، بما في ذلك اتتجار باألطفا ، وتوسييييييييع مجموعة الهيئات
 .( 42) اتتجار، وتحديد الخدمات اتجتماةية لضحا ا اتتجار

حة اتتجار باألشخاص ، تم  الموافقة على خطة العمل الوطنية لم،اف2019آذار/مارس    1وفي   -48
(، وتنشيييييييييييييُي مركي لتقيد م  07-07-227                                      ، وف عي  ل الخط السييييييييييييييياخن لم،يافحية اتتجيار )2021-2019للفترة  
  ا اتتجار تابع لوزارة ال حة والرعا ة اتجتماةية في طاجي،ستان.تجتماةية لضحاا اتدملخا

الجريمة  ي إفارة م،افحة  ،  عمل مركي م،افحة اتتجار باألشخاص ف2016تيلو /سبتمبر    1ومنذ  -49
         وي خط ط   يخاص ألش ، وهو يهد  إلى تحسين التنسيق بين هيئات م،افحة اتتجار با ( 43) المنظمة بوزارة الداخلية 

 ة الداخلية.لتنظيم فورة اختيارية لطالب تماف مية وزار 

حدى مهامها وهنال وحدة خاصيييييييية تابعة لوزارة الداخلية )إفارة م،افحة الجريمة المنظمة(، تتمثل إ -50
ير  داب الرئيسييية في زيافة فعالية التدابير الرامية إلى تحديد وتبطية قنوات اتتجار باألشييخاص، وهي تتخذ الت 

                                                                                             تنظيم المنهجي والعملي لم،ييافحيية هييذه الظيياهرة، وتجرش تفييافت  للمعلومييات مع وكيياتت إنفيياذ القييانون في  لل
 جار وإعافة الضحا ا.ن المق د وتتفاعل عن كثب معها بشمن وقائع اتت بلدا

تجار ت ا ا حا                                                                                    ووفقا  لمذكرة موقعة بين الح،ومة والمنظمة الدولية للهجرة، تنشئ  آلية فعالة إلحالة ض  -51
 .( 44) "لح،ومية "توميدباألشخاص إلى مرامي األزمات والمالجُ العاملة في إطار شف،ة المنظمات غير ا
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تجار باألشييييخاص تح  إشييييرا  وزارة ال ييييحة  ،  عمل ملجم )مموى( لضييييحا ا ات2006ومنذ عام  -52
جار باألشيييييخاص،  ت ات ضيييييحا ا، وهو  قدم المسييييياعدة في إعافة تمهيل ( 45) والرعا ة اتجتماةية في فوشيييييانبي

 العائلي، وزوجات العما  المهاجرين المهجورات، والمهاجرين المسييتضييعفين )المسيياعدة الطبية  وضييحا ا العنف 
 ة(.والقانونية والنفسية واتجتماةي 

جل   2020-2016وخال  الفترة   -53 حالة  18حالة من حاتت اتتجار باألشييييييييييييخاص )  125         ، سيييييييييييي 
،  2019حيياليية في عييام    28، و2018حيياليية في عييام    21، و2017عييام    حيياليية في  42، و2016عييام   في
 45             شييييخ ييييا ، ومنها  198قضييييية جنائية جرى التحقيق فيها ضييييد   125       ور فع   ي(2020حالة في عام  16و

       شييييييييخ ييييييييا    48( )اتتجار باألشييييييييخاص( من القانون الجنائي ضييييييييد  1)130ية بموجب المافة قضييييييييية جنائ 
           شييييخ ييييا ، وفي  18قضييييية ضييييد  18 - 2017عام ، وفي تشييييخاص 5قضييييا ا ضييييد  5 - 2016عام  )في
تشيييييييخاص، وفي  8قضيييييييا ا ضيييييييد    8  -  2019                شيييييييخ يييييييا ، وفي عام   14قضيييييييية ضيييييييد   12 - 2018 عام
ر( من  167ية جنائية بموجب المافة قضيي  43تشييخاص(ي و 3قضيييتان ضييد   - 2020 عام                     )اتتجار بالق يي 

 10  -   2017ام ع   وفي   تشييخاص،   10قضييا ا ضييد    6  -  2016تشييخاص )في عام    105القانون الجنائي ضييد  
قضييية   11 - 2019               شييخ ييا ، وفي عام  23قضييا ا ضييد   8 -  2018                شييخ ييا ، وفي عام    30قضييا ا ضييد 

  ( 2) 335قضيية جنائية بموجب المافة   19و   (ي       شيخ يا    18قضيا ا ضيد    8  -   2020                شيخ يا ، وفي عام    24ضيد  
ء، وفي يشييييي  ت –  2016 في عام)      شيييييخ يييييا    23)تنظيم الهجرة غير الشيييييرةية( من القانون الجنائي ضيييييد 

قضيييييية واحدة ضيييييد شيييييخص واحد، وفي  –  2018تشيييييخاص، وفي عام   4قضيييييا ا ضيييييد  3 - 2017 عام
 75تشييخاص(ي وترسييل    7 قضييا ا ضييد 6 - 2020               شييخ ييا ، وفي عام  11قضييا ا ضييد  9 - 2019 عام

       شخ ا . 138قضية جنائية إلى المح،مة وتمخض  عنها تح،ام باإلفانة ضد 

 (46)منع العنف العائلي  

  (47)على تنفيذ قانون طاجي،سيييييتان لمنع العنف العائلي، اعتمدت الوزارات واإلفارات وثائق فاخلية     ال  عم  -54
 علومات.تشمل استمارة للجرف اإلح ائي األولي ألغراد جمع الم

،  (48)، بموجب تعليمات مشيييييتركة من وزارة ال يييييحة والحما ة اتجتماةية ووزارة المالية 2019وفي عام  -55
ار باألشخاص وضحا ا العنف العائلي في مجموعة األشخاص الذين  حق لهم الح و   جت ات ج ضحا ا     ت فر 

 على المساعدة الطبية المجانية.

، تم  2017تيلو /سيبتمبر  22ة شيؤون المرتة واألسيرة مؤرخ وبقرار من المجلس اتسيتشيارش للجن  -56
. وفي إطار هذه ( 49) ليالعائ  نفلعا يتعلق باالموافقة على اسيييييييتراتيجية لالت يييييييا  بشيييييييمن تبيير السيييييييلول فيم

                                              ممثال  عن فرور اللجنة في جميع تنحاء البالف، كما  192                                         اإلسييييييتراتيجية، ت جرش تدريب مناسييييييب شييييييارل فيه  
 ية في هذا المجا .                ن ظم  حملة إعالم

وعلى نحو مسيييتمر، تنظم هيئات الدولة، إلى جانب مؤسيييسيييات المجتمع المدني، تنشيييطة إعالمية  -57
تجرش رامج إذاةية وتلفييونية وما إلى ذلك(  شيارل فيها عموم السي،ان، كما افي  وب تحو   تماعات وخطب)اج

ت( موجهة لممثلي تحداث تثقيفية )فورات تدريبية، وحلقات فراسيييييييييية، واجتماعات مائدة مسيييييييييتديرة، ومؤتمرا
 الهيئات الح،ومية المعنية بمنع العنف العائلي.

كتيفات إرشياف ة حو  اتسيتجابة  ( 50) تماةيةتجحما ة االو   وزارة ال يحةوعلى سيبيل المثا ، تعدت  -58
 2  257لحاتت العنف العائلي، موجهة للعاملين ال ييحيين واألخ ييائيين اتجتماعيين، وجرى تدريب نحو 

 من هؤتء.

سيياعة   36وتضيياف  تماف مية وزارة الداخلية على مناهجها مافة منف ييلة عن منع العنف العائلي ) -59
 (.ماف ميةت
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وتعمل مؤسيسيات الدولة والمنظمات العامة في البلد لتقد م المسياعدة العملية للنسياء الالتي  عانين   -60
                 مفتشييييييا  لشييييييؤون منع  17ية التي لديها من العنف العائلي، ومنها لجنة شييييييؤون المرتة واألسييييييرة، ووزارة الداخل

  22مرامي(، و 110لية )مية المح،و لحالتنفيذ ة ا  العنف العائلي، ومرامي اإلعالم والمشيييييييييورة التابعة للهيئات
       م،تفا   34                                                                                       م،تفا  لدعم النسيياء ضييحا ا العنف العائلي تابعة لمؤسييسييات وزارة ال ييحة والحما ة اتجتماةية، و

                      مركيا ( ت عنى بتمهيل   33المسييييييييييييياعدة القانونية في وزارة العد ، ومرامي لألزمات )                            قانونيا  ح،وميا  تتفع مركي
 ير الح،ومية.لمنظمات غ هي تابعةو  نفي يتعرضن للعالنساء الالت 

                                                                                        وقد ن ظم  في تقسيييام الوتفة بالمسيييتشيييفيات في عدف من مدن ومقاطعات البلد م،اتب فاعلة في مجا    - 61
  . ( 51) ية لضيحا ا العنف العائلي تتجه إليها النسياء واألطفا  الق ير في تغلب األحيان المسياعدة الطب و  تقد م المشيورة 
 تة من ضحا ا العنف على خدمات طبية ونفسية في وحدات التمهيل. مر ا   139، ح ل   2020وفي عام 

وخط    ( 52)                                                                  ، افت ت  مركي موارف   عنى بالقضيييييييييييا ا الجنسيييييييييييانية وبمنع العنف العائلي2018وفي عام  -62
ا ا لدى لجنة شؤون المرتة واألسرة بهد  تقد م المشورة القانونية والنفسية لضح  -1313  -للمساعدة  مجاني

  (. وقد اسيييتحدث 24/ 7                                         ، ت قدم الخدمات يوميا  على مدار السييياعة ) 19- جائحة كوفيد  وتثناء تفشيييي .  لي العنف العائ 
يانات عن حاتت العنف العائلي.                                                                   المركي تطبيقا  إلكترونيا  لجمع المعلومات واإلح يييييييييياءات وتنشييييييييييم قاعدة ب 

  ، 2020ي وفي عام      جال  ر   218و   امرتة   1  373                               شخ ا  بطلفات للمركي، من بينهم    1  591، تقدم 2019وفي عام  
      رجال . 192و امرتة  1 721تقدم بطلفات للمركي  

نف  ، معنونة "الع153مافة منف ييلة، رقم   ( 53) ويتضييمن مشييرور القانون الجنائي الجديد لطاجي،سييتان  -63
السييييييجن   وهي تنص على مسييييييؤولية جنائية عن هذا العنف وتفرد عقوبات إليامية ت ييييييل إلى حد ،  ( 54) العائلي"
 ئي.                                     ي،ستان حاليا  في مشرور القانون الجناوتنظر ح،ومة طاج. اتسفع سنو   لمدة 

وينص القانون الجنائي الحالي على المسييييييؤولية عن الجرائم المرتكفة ضييييييد تفراف األسييييييرة، بما في   -64
                                                             الدفع إلى اتنتحار ضييييييييد شييييييييخص  عتمد على الجاني ماف ا  تو بمش شيييييييي،ل   – 2، الجيء  109ذلك: المافة 
                                                      التعذيب المرتكب ضيد شيخص  عتمد على الجاني ماليا  تو بمش  -، الفقرة "ج" 2ء  ي لج، ا117آخري والمافة  

، الفقرة "ب"  3، الجيء  139اغت يياب تحد األقربيني المافة   -، الفقرة "ت"  3، الجيء  138شيي،ل آخري والمافة 
ى إجفار شييييييييخص عل -  140  تعما  العنف ذات الطابع الجنسييييييييي المرتكفة ضييييييييد تحد األقربيني والمافة -
وار تو السييييييييحاق تو غير ذلك من األفعا  ذات الطابع الجنسييييييييي باسييييييييتخدام تفةية الضييييييييحية  جمار تو اللال

 -، الفقرة "ب"  2، الجيء  141ةي والمافة للجاني، سييييواء التفةية الماف ة تو تش شيييي،ل آخر من تشيييي،ا  التفةي 
لدين رتكبها تحد الواي  تيسن السافسة عشرة، الاتت ا  الجنسي واألفعا  الجنسية األخرى مع شخص فون 

األفعا  الفاسقة   -، الفقرتان "ج" و"ف"  2، الجيء  142ؤوليات التربيةي والمافة تو تش شخص آخر م،لف بمس
تش شييييييخص آخر م،لف بمسييييييؤوليات التربية )الفقرة "ج"(ي ضييييييد تحد األقربين  التي يرتكبها تحد الوالدين تو  
 هنالك. )الفقرة "ف"(، إلى آخر ما

ا -65 في  2020-2016ة  تر لفوخال   الييييييداخلييييييية  وزارة  هيئييييييات  نظرت  البالغييييييات   15  502،  من 
،       بالغا   3 048 –  2018                بالغا ، وفي عام   2  911 – 2017               بالغا ، وفي عام  2 624 –  2016 عام )في

                             بالغييا (. ومن تصيييييييييييييييل هييذه البالغييات،   3  661  –  2020                بالغييا ، وفي عييام    3  258  –  2019وفي عييام  
ي  ( 57) بالغات تتعلق بمطفا   10و  تتعلق بنسيييييييييياء،  ( 56)       بالغا   2  854و برجا ، قعلتت   ( 55)       بالغا   12 638 مان

ي وتنشيئ  ( 59) حالة 11  870                            ي ور فض رفع فعاوى جنائية في ( 58) فعوى   750                             واسيت هل  فعاوش جنائية عدفها  
( 2)93العيائلي( والميافة    ( )عيدم اتمتثيا  لمتطلفيات قيانون منع العنف1)93بروتوكوتت بموجيب الميافتين  

 .( 60) 6047متثا  لمتطلفات تمر الحما ة( من قانون اإلجراءات اإلفارية في طاجي،ستان رقم اتم )عد
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جيل ميا مجموعيه  2020-2016وفي الفترة   -66 جرائم،   105  –  2016ي عيام  جريمية )ف  489                  ، سيييييييييييييي 
        جريميييية،   119  –  2019جريميييية، وفي عييييام    83  –  2018جريميييية، وفي عييييام    80  –  2017عييييام   وفي

  جريمة،   23  –   2016جريمة قتل مع سيييييبق اإلصيييييرار )في عام    151من الجرائم(، بينها    102  –   2020وفي عام  
           جريميييية،  36  –  2019جريميييية، وفي عييييام    30  –  2018جريميييية، وفي عييييام    29  –  2017وفي عييييام  
        جريميييية،  27  –  2016جريميييية ففع إلى اتنتحييييار )في عييييام    161جريميييية(، و  33  –  2020وفي عييييام  

       جريميييية،   45  –  2019جريميييية، وفي عييييام    32  –  2018م  عيييياي  جريميييية، وف  27  –  2017م  عييييا  وفي
،  جرائم   5  –   2017جرائم، وفي عام    8  –   2016جريمة اغت اب )في عام    32( جريمة، و 30  –   2020وفي عام  

جريميية   12جرائم(، و  5  –  2020جرائم، وفي عييام    7  -  2019جرائم، وفي عييام    7  –  2018في عييام  و 
          جريمية،  41  –  2016نسيييييييييييييييية )في عيام  والحريية الجس  جن تخرى ضيييييييييييييييد حرمية الجنسييييييييييييييي وجرائم    اعتيداء

عيييييام   عيييييام    15  –  2017في  عيييييام    11  –  2018جريمييييية، وفي             جريمييييية،   27  –  2019جريمييييية، وفي 
قضيييييييية جنائية مع لوائ  اتهام إلى المح،مة   443(. وترسيييييييل  النيابة العامة  جريمة 33 –  2020وفي عام 

 ألخرى.ئم اقانونية مقابلة في الجرا اتار                             سس الموضوةيةي كما ات خذت قر للنظر فيها من حي  األ

امرتة،   41 – 2017امرتة، وفي عيام   24  – 2016امرتة )في عيام   140وتثبتي  النييابية العيامية تن   -67
عيييييام   عيييييام    28  –  2018وفي  توفين   19  –  2020امرتة، وفي عيييييام    28  –  2019امرتة، وفي  امرتة(، 

 . 2020-2016اولة قتل في الفترة حم توجسيم نتيجة ارتكاب جرائم قتل تعرضن ألذى جسدش  تو

                                                                        ، وضيييع  المح،مة العليا ونفذت نموذجا  خاصيييا  لنبالل عن القضيييا ا التي تنطوش 2019وفي عام  -68
  ،       شييخ ييا    576قضييية جنائية ضييد    545، نظرت المحامم في  2020- 2016خال  الفترة على عنف منيلي. و 
 على النحو التالي:

د القانون  موا نوع الجريمة
 الجنائي 

1916 

عدد 
 القضالا/األشخاص 

1917 

عدد 
 القضالا/األشخاص 

1918 

عدد 
 القضالا/األشخاص 

1919 

عدد 
 ص لا/األشخاالقضا

1920 

عدد 
 القضالا/األشخاص 

 مجموع

عدد 
 ص القضالا/األشخا

 178/180 31/29 51/40 25/41 34/34 37/36 109 الدفع إلى اتنتحار

 

 18/18   116 الضرب

 

8/6 

 

9/7 

 

35/31 

 

 التعذيب

 

117   

 

44/46 

 

29/30 

 

34/34 

 

107/110 

 27/26 1/1 8/8 6/5 12/12  130 باألشخاص  اتتجار

 

 226/201 32/32 42/39 53/48 64/50 35/32 138 اتغت اب

 

 576/545 107/103 139/122 148/156 110/96 72/68  المجموع

 (61)حرية الدمن  

على مفهوم سييياسيية الدولة في مجا  الدين. ويتمثل  ( 62) ، تم  الموافقة2018بريل  ان/تنيسيي   4في  -69
الهد  الرئيسيييييي منه في إنشييييياء آفاق طويلة األجل لحما ة الحقوق والحريات الدينية للفرف ونشييييير التسيييييام  

 ي،ستان.واحترام جميع األف ان والمذاهب وضمان األمن والتفاهم واتنسجام في البيئة الدينية في طاج

ة غير إسيييييالمية. منها جمةيات فيني  66جمةية فينية،   4 000تمثر من  ويوجد في طاجي،سيييييتان -70
 وقد امتمل بناء المسجد المركيش الجديد في فوشانبي، وبدت تشييد مبنى معهد طاجي،ستان اإلسالمي.
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قاليد واتحتفاتت ، عقدت اللجنة الح،ومية المعنية بالدين وتفسيييط الت 2020-2017وخال  الفترة  -71
تلف لقاء فرفش وجماعي، وبث   50و حلقة فراسيييييية واجتمار مائدة مسيييييتديرة، 4 600ثر من والشيييييعائر، تم

مقا    3 800و مقا  في وسييييائل اإلعالم 2  000برنامج على اإلذاعة والتلفاز، ونشييييرت نحو  2  200نحو 
تلف طليييب من   350ظرت في تمثر من  على المواقع اإللكترونيييية للجنييية وفي مجلييية اليييدين والمجتمع، ون 

لتطر  الييديني واإلرهيياب، والكراهييية الييدينييية، ومنع  في مجيياتت حرييية الييدين، ومواجهيية امواطنين، وذلييك  ال
 التمييي، وحما ة التسام  الديني.

ونظم  اللجنة، باتشيييييييييييييترال مع ممثلي المنظمات الهي،لية التابعة لألمم المتحدة ومع المنظمات   -72
مع المركي م  باتشييييييترال الخطفاء والقافة الدينيين. كما نظخرى، فورات تدريبية خاصيييييية لألئمة الدولية األ

اإلسييييييييالمي لطاجي،سييييييييتان فورات تدريبية لمواصييييييييلة التدريب وتعييي المهارات، موجهة لألئمة الخطفاء في  
        شخ ا (. 1 470، تم تدريب 2019المساجد الجامعة وألئمة مساجد ال لوات الخمس اليومية )في عام 

 (63)تم والوصول إلى المعلوماالضمان حرية وسائل اإلع  

، تم  الموافقة على القواعد الموحدة للمواقع الرسييييييييييييييمية على اإلنترن  2017ليه  تموز/يو   10في  -73
 .( 64) للوزارات واإلفارات والهيئات التنفيذ ة الح،ومية المحلية وهيئات الح،م الذاتي في البلدات والقرى 

  من القيانون الجنيائي لتنص على تجريم اليدعوات   ( 3) 179                ، عي د لي  الميافة 2018 ب/تغسيييييييييييييطس وفي آ  -74
العامة ترتكاب جرائم ذات طابع إرهابي و/تو التبرير العلني لألنشيييطة اإلرهابية المرتكفة باسيييتخدام وسيييائل  

 اإلعالم تو شف،ات اإلنترن .

( 47م  رق          قرارا  )   للبيي  التلفييوني واإلذاعي ، اتخييذت اللجنيية الح،ومييية  2017تيلو /سيييييييييييييبتمبر    26وفي   -75
 .2025م الح،ومي لتطوير الب  الرقمي حتى عام                                     إلنشاء فريق عامل   عنى بتنفيذ المفهو 

، تم  الموافقة على البرنامج الح،ومي لتطوير الب  التلفييوني الرقمي  2019آب/تغسييييييطس    30وفي   -76
 .2024-2020في طاجي،ستان للفترة 

 (65)عياتحرية تكوين الجم  

                     جمةييات العيامية، ت ليم                                     ، اعت ميدت تعيديالت جيدييدة على قيانون ال2019  نيايركيانون الثياني/ي   2في   -77
هذه الجمةيات بنشيير بيانات مالية سيينوية على موقعها اتلكتروني، تو على موقع الهيئة المعنية بالتسييجيل، 

بيانات ما تقوم به من عمليات                                                                تتضيييييمن معلومات مف يييييلة عن اإليرافات والم يييييروفات، كما ت ليمها بحف 
نوات بعد إنهاء عالقات العمل، وبحف  المعلومات خمس سستوى الداخلي والدولي لمدة ت تقل عن الم على

وتقد مها إلى الهيئة المعنية بالتسييجيل بشييمن بيانات تعريف األشييخاص الذين  شييرفون على تنشييطة الجمةية  
 .الهيئات القياف ة واإلشرافيةتو يديرونها، بما في ذلك المؤسسون وتعضاء 

                                                                            اليا  على المستوى المشترل بين اإلفارات في مشرور قانون للمنظمات غير التجارية.نظر ح    وي   -78

 (66)استقالل القضاء  

        ، ع يزت 2021و 2018و  2016                                                   بموجب التعيديالت التي ت فخلي  على التشييييييييييييييريعيات في األعوام  -79
 على             لقضييييياة بناء  ا  عيينة بت ي مناصيييييبهم: ويقوم رئيس الجمهوري ضيييييمانات اسيييييتقال  القضييييياة عند تعيينهم ف

 اقتراح من رئيس المح،مة العليا تو رئيس المح،مة اتقت اف ة العليا للجمهورية.
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، تمي  الموافقية على برنيامج لنصييييييييييييييالح القضييييييييييييييائي والقيانوني  2019نيسييييييييييييييان/تبرييل   19وفي   -80
 م.امالمحشطة  معلومات حو  تن ان الوصو  إلى ال                اعت مد قانون ضم  2021، وفي عام 2021-2019 للفترة

                                                                                        وخال  هذه الفترة، ر فع  المرتفات الرسييييييييمية للموظفين الفنيين وموظفي الخدمات في هيئات القضيييييييياء  -81
 3                                                                                              في المائة، وج هيت المحامم ب،افة اإلم،انيات الفنية الالزمة. وت نشئ  في المح،مة اتقت اف ة العليا    15بنسفة 

       شخ ا . 15مم بيي مناء المحات عدف      ر فعفا  المواطنين، و ات وم،تب تستققاعات للمحامم

،  ل  لجنة فحص موحدة للمرشيييحين لمناصيييب القضييياة والقضييياة المتدربين، وتم  الموافقة  -82                                                                                    مما شييي 
 ويجرش اختيار المرشحين على تساس تنافسي.  .( 67)                     على تكوينها ووضع ها

حان  وا في اتمت ح       ا  نج مرشييييييييييح   60         ، ع ي  ن 2018ت ار/مايو    18وبممر من رئيس المح،مة العليا بتاري    -83
  ، 2020شيفار/فبراير    7، في  1452في مناصيب قضياة متدربين. وبموجب مرسيوم تصيدره رئيس الجمهورية، رقم  

 منهم في مناصب القضاة. 58        ع ي  ن  

والنشيار القانوني. ومنذ إنشياء لجنة المؤهالت في وزارة  وتخضيع تنشيطة المحاماة لقانون المحاماة  -84
  وثيقية من المتقيدمين للح يييييييييييييو  على   1  136ونظرت في       ا ، اجتمياعي  85للجنية  دت ا عقي ،  2015العيد  في عيام  

                                شييخ ييا  من المتقدمين في اختفارات    251منهم على هذه ال ييفة، ولم ينج    874صييفة المحامي، وح ييل  
 12متقدمين بدخو  اختفارات التمهيل بسبب عدم اتمتثا  لمتطلفات المافة من ال  11                      التمهيل، ولم   سم  لييييي 

 النشار القانوني.المحاماة و ن  قانو من 

       شيييخ يييا     15                                 شيييخ يييا ، كما ت لبي  صيييفة المحامي عن   71                                وحتى الن، ت سيييقط  صيييفة المحامي عن  -85
 تشخاص ب فة المحامي. 803                                          بموجب طلفات قدموها بمنفسهم. ويتمتع حاليا  

 ابية للمحامين. ة نق هيئ   18و   ونية                       م،تفا  لالستشارة القان   23و                   م،تفا  للمحاماة   224، تنشُ  2021وفي عام   -86

 (68)محاربة الفقر  

 ماليين نسمة. 9,5، بل  عدف س،ان طاجي،ستان 2021كانون الثاني/يناير   1في  -87

، 2030ة حتى عيييام  ، تمييي  الموافقييية على اسييييييييييييييتراتيجيييية التنميييية الوطنيييية للفتر 2016وفي عيييام   -88
                                               واعت مدت على تساسها برامج إنمائية متوسطة األجل.

 ، 2020في المائة. وفي عام    6,7، بل  متوسييط النمو اتقت ييافش السيينوش  2020- 2016  رة   الفت وخال  -89
  (. 2016مرة عن سيييينة األسيييياس )   1,3مليار سييييوموني، وهو ما يييد    82,5بل  الناتج المحلي اإلجمالي اتسييييمي  

 ة مقارن مرة    1,4ييافة  سيييييييييييوموني، تش ب   8  789، بل  ن ييييييييييييب الفرف من الناتج المحلي اإلجمالي  2020  وفي عام 
  مرة.   1,5مرة، وزاف متوسييييط األجر لكل موظف بالقيمة اتسييييمية    2,1. وارتفع الدخل النقدش للسيييي،ان  2016 بعام

في المائة، واليراعة  11,6من خال  نمو ال يييناعة بنسيييفة  2020وتحقق النمو اتقت يييافش للبالف في عام 
في المائة،   19,8رات بنسيييفة وحجم ال ييياف مائة،ال  في 0,8في المائة، والتجارة الداخلية بنسيييفة  8,8بنسيييفة 

 في المائة. 1,1ونقل الفضائع بنسفة 

 . 2019في المائة في عام    26,3إلى    2015في المائة في عام   31,3وانخفض معد  الفقر من   -90

       حييران/   21، صيييييييييييييدر قيانون المسييييييييييييياعيدة اتجتمياةيية الهياففية، وفي 2017ر  شيييييييييييييفيار/فبراي  24وفي   -91
. وفي 2020-2018الح،ومي لتقيد م المسيييييييييييييياعيدة اتجتمياةيية الهياففية للفترة  البرنيامج          اعت ميد    ، 2018  يونييه 

ص في عام    215 538إطار هذا البرنامج، ولتبطية   55  452  982,33مبل  مقداره   2020                    تسييييييرة، خ  يييييي 
 لمييانية. سوموني من تموا  ا

إجراءات لتطوي 2019ت ييييار/مييييايو    2في   -92 الموافقيييية على  تميييي   برام،  التن ر  اتجتميييياةييييية مييييي ج  ة 
 تقت اف ة على المستويات المحلية.ا
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وبهد  تقد م المسيياعدة لمرة واحدة للفئات الضييةيفة من السيي،ان، وكذلك زيافة تبطية المسييتفيدين  -93
بخ ييييوص تدابير تنفيذ المرسييييوم الرئاسييييي بشييييمن الوقا ة من تثر                                        من هذه المسيييياعدة، اتخذت الح،ومة قرارا   

  174,9جتماةية اتقت ييييييياف ة، وخ ييييييي ييييييي  الح،ومة لذلك مبل   جاتت اتعلى الم 19-فيداإلصيييييييابة ب،و 
                  شييييييخ ييييييا /تسييييييرة مسيييييياعدة   420 467، تلقى ما مجموعه  2021نيسييييييان/تبريل   1مليون سييييييوموني. وحتى  

مليون سيوموني. وعلى   168,2سيوموني، وبل  إجمالي المسياعدة   400اجتماةية إضيافية لمرة واحدة بقيمة 
من المواطنين الذين يتلقون معاشييييييييييات تقاعد ة   42 981المسيييييييييياعدة ه من هذ اسييييييييييتفافوجه الخ ييييييييييوص، 

من األيتييام واألطفييا  الييذين فقييدوا معيلهم وتطفييا     77  224و  من ذوش اإلعيياقييةي  149  215و  اجتميياةيييةي
تقل من األطفا  ذوش اإلعاقة الذين   914و                                لقون مسيييييييييياعدة من والديهم مؤقتا يالعما  المهاجرين الذين ت يت 

من المواطنين   149 842و سيييييييييينة والم ييييييييييابين بفيروس نقص المناعة الفشييييييييييرية/اإليدزي 16هم عن  تعمار 
 .( 69) من الالجئين الفقراء 291و األسر( من ذوش الدخل المنخفضي )تو

مليون فوتر تمري،ي من المؤسييسيية الدولية للتنمية   11,3درها  وفي إطار التعاون، تم تلقي منحة ق -94
  32,2، تم تخ ييص 2021كانون الثاني/يناير   1. وحتى 19-س كوفيدجهة فيرو ور طارئ لموالتنفيذ مشير 

 تسرة. 64 469سوموني لي  500مليون سوموني كمساعدة اجتماةية إضافية لمرة واحدة بقيمة 

للتواصييييييييييييل حو  األلف يوم األولى  292مد البرنامج الوطني رقم        ، اعت  2020ت ار/مايو    27وفي  -95
، وهو يهد  إلى خفض جميع مؤشرات نقص التبذ ة 2024-2020ترة  ستان للفطفل في طاجي،من حياة ال

 .( 71) كما  شمل البرنامج إجراءات قانونية وتنظيمية تخرى في مجا  التبذ ة وال حة  .( 70) تو سوء التبذ ة

 (72)شرب النظيفةالحصول على مياه ال  

ي،سييييييييييييتان ياه في طاجصييييييييييييالح قطار الم                  ، اعت مد برنامج إ2015كانون األو /ف سييييييييييييمبر    30في  -96
 .2025-2016 للفترة

 ، صدر قانون طاجي،ستان بشمن إمدافات مياه الشرب وال ر  ال حي. 2019تموز/يوليه    19في   -97

ات اإلفاريية تم بموجبهيا توسيييييييييييييييع                                   ، ت فخلي  تعيديالت على قيانون المخيالفي 2019وفي تموز/يولييه   -98
رب، ليشييييييمل  بإمداف السيييييي،ان بمياه الشيييييي اه الشييييييرب و والوبائية لمي نطاق الجرائم المتعلقة بالشييييييرور ال ييييييحية 

 تصحاب المشاريع األفراف والمسؤولين.

، صييييييييييدر قانون المياه في طاجي،سييييييييييتان، وهو  ضييييييييييمن الحق في  2020نيسييييييييييان/تبريل   2وفي  -99
 لمممونة والنظيفة كجيء ت يتجيت من إعما  جميع حقوق اإلنسان.الح و  على مياه الشرب ا

المحاسيفة واإلبالل في مجا  إمدافات مياه الشيرب   ة على إجراءاتالموافقم  ، ت 2020ي عام وف -100
 .( 73) وال ر  ال حي، وعلى إجراءات إنشاء ال نافيق اتستئمانية إلمدافات مياه الشرب وال ر  ال حي 

هد إلى      ، ع  ( 74) 2020-2008امج تحسيييين إمداف سييي،ان طاجي،سيييتان بمياه الشيييرب للفترة             ووفقا  لبرن  -101
ة ح،ومية موحدة، ببناء وتمهيل مرافق إمدافات المياه خدمات المجتمةية، وهي مؤسييسيي إلسيي،ان والمؤسييسيية ا

 في مدن البلد ومناطقه. 

م يييييافر التمويل  سيييييوموني من جميع   308  612  800            ، خ  يييييص مبل  2020- 2017وخال  الفترة  -102
  17  127  300، ومبل   ( 75) بالدولة اإلقليمية  مرامي الحضيييييرية و لتنفيذ برنامج بناء وتمهيل مرافق إمدافات المياه في ال 
 سوموني لتنفيذ البرنامج في المناطق الريفية.

 48في المائة ) 64وتبل  نسييفة الوصييو  إلى مياه الشييرب في المدن والمناطق الحضييرية والريفية  -103
من في المائة   55و  في المائة من سيييييييييي،ان المرامي الحضييييييييييرية 89(، مما  بطي  2011المائة في عام  في

 مناطق الريفية.س،ان ال
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 (76)الحق في العمل وفي المساواة في ظروف العمل  

 حظر التمييي في عالقات العمل. 2016انون العمل الجديد لعام  ،فل ق -104

العميييياليييية في طيييياجي،سييييييييييييييتييييان            ، اعت مييييد2020-2017وخال  الفترة   -105 الح،ومي لتعييي  البرنييييامج 
ات ال بيرة والمتوسطة، وخلق فرص  عم الشرك، بهد  ف( 78) 2202-2022وللفترة   ( 77) 2019-2018 للفترة

ةية اتقت ييياف ة، مع مراعاة إم،انية الوصيييو  والفرص للشيييفاب والنسييياءي عمل فعالة في القطاعات اتجتما
                                           قرارا  يتضيمن قائمة الوظائف التي   حظر فيها   2017نيسيان/تبريل   4  مما تصيدرت ح،ومة طاجي،سيتان في

 .                                                                     ألحما  المسموح بها عند قيام النساء برفع األحما  الثقيلة ونقلها يدويا              حد   تق ى ل   تشبيل النساء وينص على 

الحد  ( بشييييييييمن  138                                                                         وعمال  على مواءمة تشييييييييريعات العمل مع تح،ام اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم  -106
  ،سييييييتان لعمل في طاجي األفنى لسيييييين اتسييييييتخدام، تفخل  وزارة العمل والحما ة اتجتماةية تعديالت على قانون ا 

                                                    جرش تنسيقها حاليا  لدى الوزارات واإلفارات المعنية.

حق األشييخاص ذوش اإلعاقة في العمل، بما في ذلك اسييتحقاقات من قبيل يوم   ( 79) التشييريع ويحدف -107
              يوما ، والفئة  42 -اعات( فون اقتطار األجر، وإجازة طويلة )الفئتان األولى والثانية سيييييييييي  6عمل ق ييييييييييير )

لتفضيلي في الفقاء في  والعالج في المنتجعات ال حية، والتعيين فون فترة اختفار، والحق ا       ا (،يوم 35 -لثة الثا
م األشيخاص ذوش اإلعاقة العمل في حا  تقليص عدف الموظفين في المؤسيسية. وت  حق ألصيحاب العمل اسيتخدا 

 مل إضافية.                                                             للعمل ليال  تو في عطالت نها ة األسبور تو اإلجازات تو في ساعات ع 

ص ذوش اإلعاقة يتمتعون                                                                ووفقا  لقانون جمهورية طاجي،سيييييتان بشيييييمن تعييي العمالة، فإن األشيييييخا -108
ص لهم على النحو التالي:                                                                       بحق األولوية في التدريب المهني والتوظيف في سوق العمل، وقد ح د  فت الح 

    ا  شخ  320 - 2022               شخ ا ، وفي عام  215 - 2021تشخاص، وفي عام  210 - 2020في عام 

  . (80)وتوظيفهم  ب المتخ ييي يييين ، تم  الموافقة على إجراءات توزيع الشيييفا 2017ت ار/مايو    27وفي   -109
  الح،ومية ورؤسييييياء المؤسيييييسيييييات والمنظمات وبموجب هذه اإلجراءات، تلتيم الوزارات واإلفارات والهيئات التنفيذ ة  
التعليمية الح،ومية المتقدمين    يجي المؤسيييييسيييييات الح،ومية وغير الح،ومية بقبو  الشيييييفاب المتخ ييييي يييييين من خر 

 نهم في مجا  تخ  هم.                               بناء  على طلب المؤسسات، وبتعيي   للعمل 

مييية المسييييييييييييييؤوليية عن والييدائرة الح،ومييية للرقييابيية على العمييل والهجرة والتوظيف هي الجهيية الح،و  -110
، والسييييييييييييييالمة في  يير والقواعدالرقابة والتحقق من اتمتثا  لتشييييييييييييييريعات العمل، وقواعد حما ة العمل، والمعا

تصيييحابها واألشيييخاص المسيييؤولين عنها. تنشيييطة المؤسيييسيييات والمنظمات، ببض النظر عن شييي،ل ملكيتها و 
ت اتقت ياف ة )بما في ذلك ظرو   ، تجري  عمليات تفتيش في تنشيطة الكيانا2020-2016وخال  الفترة  

 2 202  -2018  وفي عيام         كييانيا ،  2  559 -2017العميل والتوظيف والهجرة( على النحو التيالي: في عيام  
                               كييانيا . وك شيييييييييييييف عن انتهياميات بل     1  928  - 2020عيام             كييانيا ، وفي   2 069 - 2019من الكييانيات، وفي عيام  

 8  610  -   2019                   انتهييامييا ، وفي عييام    7  870  -   2018                   انتهييامييا ، وفي عييام    9  050  -   2017عييدفهييا في عييام  
إلى وكياتت   ج عملييات التفتيش هيذه، تحييل             اء  على نتيائ               انتهياميا . وبني   8  489  - 2020انتهياميات، وفي عيام  
حالة،  128 –  2019حالة، وفي عام   114 –  2018حالة، وفي عام   19 – 2017إنفياذ القيانون في عام 

قضييييييييا ا في   8و ،2017قضييييييييية في عام  25اتت إنفاذ القانون حالة. وبدتت وك  130  -  2020وفي عام 
 .2020قضية في عام  44و ،2019قضية في عام  23و ،2018عام 

 (81)الحق في الصحة  

جموعة من التدابير لتحسيييييييييييين جوفة الخدمات الطبية بهد              ، ن ف  ذت م2020-2017خال  الفترة  -111
 .( 82) إلجراءات التنظيمية والقانونية وتم  الموافقة عليها                                         الحد من وفيات األمهات واألطفا ي واعت مدت ا
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  سييييييييوموني تش بييافة   2  350  369  000ما مقداره   2021ة لعام وتبل  مييانية قطار الرعا ة ال ييييييييحي  -112
  8,4و في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  2,5ة عن العام الماضييي، وهي تشيي،ل في المائ  26,7قدرها  

 لي مييانية الدولة.في المائة من إجما

يهية لفحوصيييييات ةية في طاجي،سيييييتان على المفافئ التوجووافق  وزارة ال يييييحة والحما ة اتجتما -113
، وعلى التعليمات ( 83) م في المسيتوصيفاتاإلصيابة بفيروس نقص المناعة الفشيرية وعالج الم يابين ومراقبته
 .( 84) الخاصة بالتشخيص المختبرش لعدوى الفيروس في طاجي،ستان

                        ناعة الفشيييييرية سييييينويا  في  وتيفاف تبطية فحص السييييي،ان للكشيييييف عن اإلصيييييابة بفيروس نقص الم -114
تجي  فحوصيييييييات   ، 2019مرة. وفي عام    2,1وقد ارتفع هذا المؤشييييييير في السييييييينوات األخيرة بمقدار  الجمهورية،  

 امرتة  189  671               شخ ا (، بينهم    825  186 - 2020تشخاص )في عام    1  062  508اإلصابة بالفيروس ليييييييييييييي  
 حامل(. امرتة  19 899 - 2020حامل )في عام 

ة لم،افحة اإليدز والسيل والمالريا لتشيمل ممثلين                                  ، تم  توسييع لجنة التنسييق الوطني 2018وفي عام  -115
 ي.عن مؤسسات المجتمع المدن 

من الةيافات ال يييييييد قة المخ ييييييي ييييييية    15و                       مركيا  لم،افحة اإليدز، 65ويوجد في طاجي،سيييييييتان  -116
يروس نقص المناعة الفشيرية الضيةيفة )المهاجرون وتفراف تسيرهم( إلجراء فحوص واسيتشيارات بشيمن ف للفئات

ةيافة   11و قن،                                              نقطة ت عنى بتفاف  الحقن لمتعاطي المخدرات بالح  24و  عن هوية األشخاص،  فون الكشف
                               صد قة للمشتبالت بالجنس تجاريا .

 يييييابين بفيروس نقص المناعة الفشيييييرية،         شيييييخ يييييا  م 8  496، خضيييييع للمراقفة 2020وفي عام  -117
وسيية. وفي العام الحالي، بلب  نسييفة ائة( العالج بمضييافات الفيروسييات الع، في الم  84,2منهم )   7  690ويتلقى  

  في المائة، وقد انخفض الحمل الفيروسيييي   86,0ت الفيروسيييات الع،وسييية  المرضيييى الذين يتلقون العالج بمضيييافا 
 8,2 -  2020                                                  تثر إ جابيا  على وفيات الم يييييابين بالفيروس )في عام  إلى مسيييييتوى ت  م،ن امتشيييييافه، مما 

 (.2016عام في المائة في  10,5لمائة مقارنة بي في ا

طفا  المولوفين ألمهات م ييييييابات. ومع وي،فل القانون توفير التبذ ة اتصييييييطناةية المجانية لأل -118
 مدن والمناطق شراء بدائل لبن األم لهؤتء األطفا .                                                         تن توفر التبذ ة اتصطناةية يتيايد سنويا ، ت تتي  جميع ال 

                ، كما اعت مدت 2025- 2021السيي،ان من السييل للفترة                                  ، اعت مد البرنامج الوطني لوقا ة 2021وفي عام  -119
                                        ، وو ضع مشرور استراتيجية لل حة النفسية.( 85) خطة للتنفيذ والرصد

  شييييرش بين المراهقات، كما يوفر الوصييييو  الشييييامل ويجرش البلد التطةيم ضييييد فيروس الورم الحليمي الف  -120
 ان عنق الرحم وإلى عالجه.إلى فحوصات الكشف عن سرط

 (. 14,8  -   2019مولوف حي )في عام   1  000لكل    13,4، بل  معد  وفيات الرضييييع 2020عام  وفي   -121
(. 18,2  -  2019مولوف حي )في عام  1  000لكل   16,5وبل  معد  وفيات األطفا  فون سيييييييين الخامسيييييييية  

 (.24,8  -   2019)في عام   مولوف حي   100  000لكل    26,1 -   2020وبل  معد  وفيات األمهات في عام  
 .19-افة الطفيفة في هذه النسفة بجائحة كوفيداليي   وترتفط 

  حة والحما ة اتجتماةية، إلى جانب الوزارات واللجان والمؤسيسيات المعنية بال يحة واعتمدت وزارة ال ي  -122
،  2020  ية، خطط عمل مشيييتركة لتوةية السييي،ان في مجا  ال يييحة اإلنجابية. وفي عاموالحما ة اتجتماة
          ، فضييال  عن         منشييورا    58و مقاطع فيديو، 6و                  برنامجا  إذاةيا ،  30و               تلفييونيا ،         برنامجا    76تم توفير تمثر من  
 منه.                                                                 مراقفا  للمعلومات حو  انتقا  فيروس نقص المناعة الفشرية والوقا ة 20إتاحة تمثر من 
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سييييلوب الحياة ال ييييحي والوقا ة من                                                          وعمال  على رفع مسييييتوى المعرفة لدى السيييي،ان وتحسييييين التوةية بم  -123
عقلية،  جرش باسييييتمرار نشيييير ، بما في ذلك من فيروس نقص المناعة الفشييييرية والسييييل واألمراد الراد األم 

لجمهورش لتعييي نمط الحياة ال يحي  المعلومات الحديثة على المواقع اإللكترونية الح،ومية التابعة للمركي ا
اليميوقيع:   وليميركي https://zoj.tj)عينيوان  اليفشييييييييييييييريييييييي (  اليمينييييييياعييييييية  نيقيص  وفيييروس  اليهيجيرة  اليميوقيع:  ي  )عينيوان  ة 

www.rec.tj ،)    نشيييييرة، واإلصيييييابة بفيروس  192-رة، والسييييي،رش نشييييي  123-وذلك حو  الوقا ة من السيييييل
نشرة، واتضطرابات    189  –حة األم والطفل  نشرة، وص  72  -نشرة، واألورام  182  –نقص المناعة الفشرية 

 نشرة. 100تمثر من  -النفسية 

موافقة على البرنامج القطاعي لتنفيذ اتسييييتراتيجية الوطنية  ، تم  ال2017نيسييييان/تبريل    28وفي  -124
    مل                                                       ي ويجرش حاليا  تحليل  فعالية تنفيذ ذلك البرنامج والع( 86) 2020-2013ة اتتجار بالمخدرات للفترة  لم،افح

 على صياغة برنامج جديد.

جار بالمخدرات، التدريب التابع لوكالة م،افحة اتت  ، في مبنى مركي2018تشرين األو     22وفي   -125
 .( 87) فاب في إفارات وم،اتب الوكالةبدتت فورات الخدمة العس،رية الخاصة للموظفين الش

وزارة العمل والهجرة والتوظيف في  وقد عقدت وكالة م،افحة اتتجار بالمخدرات، باتشييييييييييترال مع -126
حة، باإلضييافة للسييلطات  ولجنة شييؤون الشييفاب والرياضيية والسيييا  طاجي،سييتان، ولجنة شييؤون المرتة واألسييرة،
ع انتشيييييار المخدرات واتتجار بها بين السييييي،ان من مختلف الفئات التنفيذ ة المحلية، اجتماعات إعالمية لمن 
 والشفاب.  اتجتماةية، وت سيما بين المراهقين

  ، اجتماعات   1  206و  ئل اإلعالم،                ظهورا  على وسا   1  049، نظم  الوكالة 2020- 2017وفي الفترة   -127
                             ورياضيا  لم،افحة المخدرات.              حدثا  ثقافيا   254و اجتمار مائدة مستديرة، 115و لقة فراسية،ح 118و

، وهو مؤسيييييسييييية ح،ومية تابعة ويقوم المركي الوطني لرصيييييد اإلفمان على المخدرات والوقا ة منه -128
                   ج هذا الرصيييد وت وزر             وت نشييير نتائ   ،( 88)        سييينويا    ات في البلد لوزارة ال يييحة والحما ة اتجتماةية برصيييد حالة المخدر 

 على نطاق واسع.

 .20-64-234ولدى الوكالة خط للمساعدة على الرقم  -129

جريمة تتعلق  2 914سييييتان ، سييييجل  تجهية إنفاذ القانون في طاجي،2020-2017وخال  الفترة   -130
اتي  مية منظمة ضييالعة في اتتجار بالمخدر باتتجار بالمخدرات. وتم كشييف وتعطيل تنشييطة جماعات إجرا

 للمحاسفة اتفارية.       شخ ا   2 756         ة وت خضع مخالفة افاري  3 338            مما ك شف عن 

  2021ن الثاني/يناير  كانو  1                                                              ووفقا  لوزارة الرعا ة والحما ة اتجتماةية في طاجي،سييييييتان، تم حتى  -131
  ، نساء(   110و        رجال    4  989ت )بينهم                          شخ ا ( من مدمني المخدرا   53  575 - 2019        شخ ا  )   5  099تسجيل 

، قام  مؤسسات العالج من تعاطي 2020-2017وخال  الفترة .  2019             شخ ا  عن عام   276ش تقل بي ت
  ( كمدمنين ألو  مرة. كما شيييييهدت هذه امرتة   16و        رجال    1 192) تشيييييخاص    1  208المخدرات في البلد بتسيييييجيل  

       رجال   452 - 2017ن ألو  مرة، فقد بل  عدفهم في عام                                               الفترة اتجاها  تنازليا  في عدف األشييخاص المسييجلي 
 154  -   2020              رجال ، وفي عام   273  -   2019نسياء، وفي عام    4و        رجال    316  -   2018عام  نسياء، وفي    5و 

 نساء. 4و      رجال  

 ( 89) 200                                شييييخ ييييا   قضييييون عقوبات بموجب المافة  2 849ت اإلصييييالحية  ويوجد في المؤسييييسييييا -132
 جي،ستان.من القانون الجنائي في طا ( 90) 206-012                   شخ ا  بموجب المواف  152و
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 (91)الحق في التعلي   

                                               عاما  في التعليم عن بعد، عمل  المؤسيسية الح،ومية  18بهد  تسيجيل النسياء والفتيات فوق سين  -133
ام )التعليم عن بعد( للمراهقين والفالبين، وهي مؤسيييييييييييسييييييييييية تابعة لوزارة التربية والعلوم في  للتعليم الثانوش الع

كل سييتة تشييهر. باإلضييافة إلى ذلك، للدراسيية على ثالث مراحل  اجي،سييتان، على تهيئة الظرو  المواتية  ط
                                                               جرش العمل سنويا  على تحسين القاعدة الماف ة والتقنية للمؤسسة.

مركي الجمهورش للتعليم والمناهج، تم  الموافقة على منهاج فراسييييييي وتربع خطط  وبالتعاون مع ال -134
، وذلك بهد  توفير 2020-2019ام للسيينة الدراسييية  لمؤسييسيية للمرحلة األولى من التعليم العتسيياسييية لتلك ا

للطالب الذين فرسيييوا فقط حتى ال يييف الثاني وتسيييربوا ألسيييفاب مختلفة من   12التعليم حتى ال يييف الييييييييييييييييي 
  2018-2017( في السيييينوات الدراسييييية  12-5ية التعليم العام في المرحلتين الثانية والثالثة )ال ييييفو  عمل
 .2021-2020و 2020-2019و 2019-2018و

ارة التعليم قبل المدرسييييييييي والثانوش مشييييييييرور إجراءات التخطيط والتدريس والتقييم في  وقد تعدت إف -135
 ستخدم كوسيلة تعليمية ومنهجية.                                      مؤسسات التعليم الثانوش عن بعد، وهو    

امرتة وفتاة، بينهن قافمات  626يب ، قام  المؤسييييسيييية التعليمية بتدر 2020-2017وخال  الفترة  -136
امرتة   51بين النسييييييييييياء والفتيات الفقيرات الالتي  عانين من اإلعاقة الجسيييييييييييد ة، التحق  المناطق الريفية. ومن  من  

.  في المائة من تكلفة العقد الدراسيييييييي   50امرتة وفتاة يدفعن    54، وهنال                                      وفتاة بمؤسيييييييسيييييييات التعليم عن بعد مجانا  
 جموعة الكتب المدرسية بالمجان.ويستخدم طالب هذه الم

فتاة على شييهافة التعليم األسيياسييي العام في  222ث الماضييية، ح ييل   على مدى السيينوات الثالو  -137
  تشييييخاص على شييييهافة   205مراهقين والفالبين، وح ييييل  المؤسييييسيييية الح،ومية للتعليم الثانوش العام )بالمراسييييلة( لل 

 يمهم.سسات التعليم العالي، حي  يواصلون تعل          شخ ا  بمؤ  53التعليم الثانوش العام، والتحق 

مؤسيييسييية للتعليم التكميلي في البالف، وينشيييط في   84، تعمل 2021-2020ة  ي الدراسييي وفي السييينة  -138
          عضييييوا  في   -         تلميذا    56  587                              مجموعها برنامجا  تربويا   شييييمل                             ناف ا  لتنمية الطفولة،  بطي  1 719  إطارها

  2017ام  لى النوافش مقيارنية بعي وبيذليك ارتفع عيدف التالمييذ المنتسييييييييييييييبين إفتياة.    34  391النوافش، من بينهم  
 فتاة. 3 795بمقدار  2017                                         طفال ، كما ارتفع عدف الفتيات مقارنة بعام   6 480بمقدار 

 (92)حقوق المرأة  

ة  تعييي المشاركة السياسية للمرتة وزيافة عدف النساء في الخدمة المدنية تولوية في استراتيجي  عتبر  -139
والتوظيف ولتعيين النسيييييييياء والفتيات الموهوبات امج الدولة للتعليم  وفي برن   2030التنمية الوطنية حتى عام  
 .2022-2017في مناصب قياف ة للفترة 

ح  إشييييييرا  الم،تب التنفيذش لرئيس الجمهورية لتحسييييييين                     ، ت نشيييييُي فريق عامل ت 2017وفي عام  -140
ة حقوق المرتة ومنع اء على القوالب النمطية الجنسييييييانية وحما  ال يييييي،ول المةيارية القانونية من تجل القضيييييي 

                                            تفرقة فرةية ت عنى بما يلي: ت( فراسيييييييييية القضييييييييييا ا  3العنف العائلي. وتنشييييييييييئ  في إطار هذا الفريق العامل 
ى القوالب النمطية الجنسيييانية، في إطار لجنة شيييؤون المرتة واألسيييرةي ب( حما ة حقوق  المتعلقة بالقضييياء عل

يابة العامة. وتجرت هذه األفرقة  ائلي، تح  إشييييرا  الن ح  إشييييرا  وزارة العد ي ج( منع العنف العالمرتة، ت 
                                                         من ال ،ول المةيارية القانونية وق دم  المقترحات المناسفة. 50               تحليال  ألمثر من 

مرامي إعالمية واسيييييتشيييييارية في إطار لجنة شيييييؤون المرتة واألسيييييرة، وفي إفارات   110          وقد ت نشييييُي  -141
يية في المنياطق والميدن والمقياطعيات، ات التنفييذ ية الح،وماعيات شييييييييييييييؤون المرتة واألسييييييييييييييرة التيابعية للهيئي وقطي 
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، جرى  2020-2017 قييدم المحييامون وعلميياء النفس المسييييييييييييييياعييدة العملييية للمواطنين. وخال  الفترة   وفيهييا
         رجال (ي   6  925و  امرتة   14  636        شييخ ييا  )   55  134  -   2017التواصييل مع المرامي على النحو التالي: في عام 

  6 253       رجال  )   9  193  - 2019               رجال (ي وفي عام   2  251و  امرتة   9  400       خ ييييا  ) شيييي   11  651 - 2018عام  وفي 
        رجال (.  2 489و امرتة  6 683) 9 172 -2020               رجال (ي وفي عام  2 940و  امرتة 

ن والقضييياء  وتنظم لجنة شيييؤون المرتة واألسيييرة بانتظام تنشيييطة توةية لتعييي المسييياواة بين الجنسيييي  -142
  ، مهرجانات   5، تم تنظيم تمثر من  2020عات المجتمع. وفي عام  ة في جميع قطا على القوالب النمطية الجنساني 

فورة تدريبية   154و من تعما  التثقيف والتوةية،                                      نوعا  من األنشطة التعليمية والثقافية و   739و       لقاء ،  686و
السييي،ان                          حدثا  رياضييييا ، وو زر على   76و        نشييياطا ،  45و اجتمار مائدة مسيييتديرة،  60و وإعالمية واسيييتشيييارية،

  مافة إعالمية وترويجية حو  قضييا ا السيياعة المتعلقة بحما ة حقوق المرتة، بما في ذلك مشييامل   757  370تمثر من  
 لت ورات النمطية في المجتمع.القضاء على ا

فتاة  2 230تمثر من  وتنفذ وزارة العمل والحما ة اتجتماةية تنشييطة تهد  إلى تحسييين مشيياركة -143
 .( 93) ي والمهنيم التقن في التدريب والتعلي 

 (94)حقوق الطفل  

ة خبراء تفرق 6                                                                      عمال  بالئحة لجان حقوق الطفل، تنشييئ  اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي تضييم  -144
داث                                                                                          ت عنى برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في مجاتت من قبيل إيدار األطفا  في المؤسسات وقضاء األح

 ها.واألطفا  ذوش اتحتياجات الخاصة، وغير 

، تميي  الموافقيية على برنييامج إصييييييييييييييالح نظييام العييداليية لألطفييا ،  2017حييران/يونيييه    29وفي   -145
 .( 95) لتنفيذه، وعلى خطة عمل 2021-2017 للفترة

من                                                     ، اعت مد قانون طاجي،سييييييييييتان بشييييييييييمن نظام الوقا ة والحما ة 2020كانون الثاني/يناير   2وفي  -146
 جنوح األحداث.

ن بشيييييييمن مسيييييييؤولية الوالدين عن تربية األطفا  وتعليمهم، تنشيييييييئ  مقار ،سيييييييتا                   ووفقا  لقانون طاجي  -147
ة  جرش فيها العمل الفرفش مع تطفا  األسير                                                      خاصية في جميع المؤسيسيات التعليميةي وافت تح  غر  منف يل

  ضيييييييييييفار إنفاذ القانون والطالب والوالدين  المحرومة الذين ت يييييييييييعب تربيتهمي وتجرش بانتظام محافثات عامة بين 
 نوح األحداث وانضمامهم إلى مختلف األحياب والحركات المتطرفة واإلرهابية.نع جلم

  ما ة حقوق الطفل تقوم بانتظام بمعما  التثقيف والتوةية                                        وفي المؤسيييييسيييييات التعليمية، ت نشيييييئ  لجان لح  -148
 جان الوالدين المعنية بحما ة حقوق الطفل.بين األطفا  والمراهقين وتعضاء هيئات التدريس ول

                                                                                   ووفقا  لقانون األسييييييرة في جمهورية طاجي،سييييييتان،   حدف سيييييين اليواج بثمانية عشيييييير عاما . ويجوز  -149
 خفض سن اليواج بما ت يييد عن سنة واحدة. للمح،مة، في حاتت استثنائية،

ة لم تبل  السييييييييييييين القانوني لليواج"  وينص القانون الجنائي على مسيييييييييييييؤولية جنائية عن "تيويج فتا -150
من القانون(. وخال    169وعن "اليواج من شييييييخص لم يبل  السيييييين القانوني لليواج" )المافة  (168)المافة 
 9  -2017)في عام   168قضييية جنائية بموجب المافة  36فعاء ، رفع  سييلطات ات2020-2017الفترة 
 قضيييييييا ا(،  10 -2020قضيييييييا ا، وفي عام  10  -2019قضيييييييا ا، وفي عام  7 -2018، وفي عام قضيييييييا ا

 قضيييا ا، وفي 5 -2018قضيييية، وفي عام   11 -2017)في عام  169نائية بموجب المافة ة جقضيييي   27و
  78، نظرت المحامم في  2020- 2016. وخال  الفترة  قضيييييييا ا(   6 - 2020قضيييييييا ا، وفي عام   5  - 2019عام 

 امرتة(.   52              شخ ا  )بينهم    146تفين فيها   من القانون الجنائي،   169و   168قضية جنائية بموجب المافتين  
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                                                                                                    وعمال  على القضييياء على القوالب النمطية والمواقف التي تميي ضيييد المرتة، وإذكاء  للوعي بالنتائج السيييلبية  -151
         نشيييييياطا    66  442  ر، تجرى قسييييييم الوقا ة من جنوح األحداث والشييييييفاب بوزارة الداخلية في طاجي،سييييييتان لليواج المف، 

ات تملكها الدولة وفي تمامن العمل واألحياء سيي                                         ية وعروضييا  تلفييونية وإذاةية من خال  مؤسيي للتثقيف والتوة
 14  350 -2018                نشيييييييياطا ، وفي عام  12 382  -2017تنشييييييييطة، وفي عام   10  004 -2016)في عام 

         نشاطا (. 14 195 -2020، وفي عام 15 511 -2019                نشاطا ، وفي عام 

 (96)منع العنف ضد األطفال  

، تمي  الموافقية على 2017لثياني/ينياير  اكيانون   25المؤرخ  29ب المرسييييييييييييييوم الح،ومي رقم بموجي  -152
حما ة األطفا  من  تئحة لجان حقوق الطفل، وتتمثل مهام هذه اللجان في اتخاذ التدابير الالزمة لضيييييييمان

عن   العنف الجسييدش والجنسييي والنفسييي وغير ذلك من تشيي،ا  العنف، والمشيياركة في تنظيم العمل للكشييف
 المعاملة القاسية لألطفا .

،  2018، صييييييييدر في حييران/يونيه  2200ن وزير التربية والعلوم في طاجي،سييييييييتان، رقم وبممر م -153
ين في المؤسييسييات التعليمية لمنع جميع حاتت العنف ضييد  تنشيُي فريق عامل وضييع مفافئ توجيهية للعامل

 األطفا  واتستجابة لها.

  144ه عملية رصييد في  رصييد التابع ل تجرى مفود حقوق الطفل وفريق ال   ، 2020- 2017وخال  الفترة  -154
،  مؤسيسية   46  - 2019مؤسيسية، وفي عام   43 - 2018مؤسيسية، وفي عام    29  - 2017مؤسيسية لألطفا  )في عام 

 مؤسسة(. 26 - 2020 وفي عام

العييييييام   -155 المييييييدعي  م،تييييييب  عييييييام    860وتجرى  )في  تفتيش  وفي    198  -2017عملييييييية  عمليييييييةي 
عملييية( للتحقق من   225  -2020ام  عمليييةي وفي عيي   212  -2019عمليييةي وفي عييام    225  -2018 عييام

  680العمليات صييدر  ونتيجة لهذه   اتمتثا  لمتطلفات قانون مسييؤولية الوالدين عن تربية األطفا  وتعليمهم.
تهيامات، مذكرات إلزالة األسييييييييييييييفياب والظرو  المؤف ة إلى ارتكياب اتن  1  006و           احتجياجا ، 253             تمرا ، وق دم 
              قرارا  بياتخياذ   9  177                              قرارا  بياتخياذ إجراءات مياليية،    124و  مفيبيية،بياتخياذ إجراءات تي        قرارا    2  822وصيييييييييييييييدر  

 قضية جنائية. 744                       إجراءات إفارية، ور فع  

قضيييييييييييييييية جنيائيية في جريمية  49، بيدت م،تيب الميدعي العيام  2020و 2017وفي الفترة بين عيامي   -156
(،  لوفاء بالتيام تربية قاصيير ان )هي جريمة عدم ا القانون الجنائي لطاجي،سييت من   174من ييوص عليها في المافة 

 قضية جنائية ضد والدين. 19و قضية جنائية ضد معلمين 30منها  

واإلفارات المعنية خطط عمل إلجراء تعما  التوةية وتنظيم الحلقات الدراسيييية   ووضيييع  الوزارات -157
                      فقا  لهذه الخطط،  عقد راهقين والوالدين. و الشيييييخ يييييية مع األطفا  والموالدورات التدريبية واألحافي  العامة و 

 لسييلطات مع موظفي م،تب المدعي العام وممثلي ا  شييترال بات األشييخاص المسييؤولون في لجان حقوق الطفل، 
المحلية، اجتماعات وتحافي  في المدارس والمؤسييسييات والمنظمات األخرى حو  القضييا ا المتعلقة بمشييامل  

تربية األطفا  والمراهقين، وكذلك قضييا ا اتمتثا   لمعلمين والمجتمع عنا  ومسييؤولية الوالدين واحياة األطف
  ،2020- 2017طفا  وتعليمهم. وخال  الفترة لقواعد قانون طاجي،سيييتان بشيييمن مسيييؤولية الوالدين عن تربية األ 

 يرة حو  هذا الموضور.                                                            مؤتمرا  وحلقة فراسية واجتماعا  ومناقشات واجتمار  مائدة مستد 5 989     ع قد 

                                                                  الوالدين، وت سيما في األسر المحرومة واألسر التي س جل  فيها حاتت عنف                  وعمال  على توةية -158
األطفا  عن المدرسيييية وإشييييرامهم في التعليم اإلليامي، قام  لجنة  ضييييد األطفا  والنسيييياء، وعلى منع تخلف  

ع هو مؤسيييييسييييية ح،ومية، ومية للمرتة في فوشيييييانبي، و شيييييؤون المرتة والطفل، بالتعاون مع مركي المعرفة الذات 
اإلفارات والقطاعات المعنية بشيييييييؤون المرتة واألسيييييييرة لدى الهيئات التنفيذ ة الح،ومية على مسيييييييتوى مناطق  

 نسخة من النشرات.   2  000بعقد اجتماعات وتعما  للتوةية في هذا المجا ، تم فيها توزيع تمثر من    فوشانبي، 
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  يونيسف( في طاجي،ستان، بالشرامة مع المتحدة للطفولة )ال ينفذ م،تب منظمة األمم   ، 2018ومنذ عام  -159
                            روعا  للمسياعدة في منع العنف المنظمات العامة المحلية وبمسياعدة الهيئات التنفيذ ة الح،ومية المحلية، مشي 

ية ضييييييييييييد األطفا  والمراهقين في مجتمعات محلية تجريبية في طاجي،سييييييييييييتان شييييييييييييمل  ثالث مناطق تجريب 
تسيييييييييييرة ومعلمي المدارس  90جي،ن (، ويجرش فيها تدريب غافوروفسييييييييييي،ي، ومدينة بن بوبوجون و   روفامي،)

 الثانوية على منع العنف ضد األطفا .

 (97)ل األطفال وحظر العمل الجبري محاربة أسوأ أشكال عم  

مل الدولية تتفاقية منظمة الع  2014، تم الت ديق على بروتوكو  عام 2019ت ار/مايو    14في   -160
 تو اإلليامي.لمتعلقة بالعمل الجبرش ا 1930لعام 

، تنشييييييييييُي 2015نيسيييييييييييان/تبريل   2                                                       وبناء  على تمر من وزير العمل والهجرة والتشيييييييييييبيل مؤرخ في   -161
س التنسييييييييقي المشيييييييترل بين اإلفارات للقضييييييياء على تسيييييييوت تشييييييي،ا  عمل األطفا ، وهو ينسيييييييق عمل المجل

يات بشييييمن تنفيذ سييييياسيييية  يقدم اتقتراحات والتوصيييي نفيذ البرامج والخطط، و المنظمات الح،ومية والعامة في ت 
مية القائمة الدولة للقضييييييييييياء على تسيييييييييييوت تشييييييييييي،ا  عمل األطفا ، بما في ذلك تطوير ومراعاة البرامج اإلقلي 

                                    القضييييياء عليها. وت نف ذ تنشيييييطة المجلس  و   والتدابير األخرى التي تهد  إلى منع تسيييييوت تشييييي،ا  عمل األطفا 
 .2020-2015طفا  للفترة ء على تسوت تش،ا  عمل األتساس خطة العمل للقضا على

لتشيييييييييبيل.                                                       ، ت نشييييييييُي قطار رصيييييييييد عمل األطفا  في وزارة العمل والهجرة وا2009وفي ت ار/مايو  -162
. وهو  عمل بشيييييي،ل www.no-childlabour.tj                                                 وت نشيييييير المعلومات عن هذا القطار على الموقع الوطني 

 ت تش،ا  عمل األطفا .تنسيقي للقضاء على تسو وثيق مع المجلس ال

فتى( من عمالة األطفا ،  37فتاة،  43      طفال  ) 80، تم إخراج  2018-2017وفي فترة السييييييينتين   -163
 فتى(. 56فتاة،  64      طفال  ) 120ستخدام عمالة األطفا  شمل  وتوقف  محاوتت ت

تقني للعمل الالئق ألطفا  وفريق الدعم ال ، قام البرنامج الدولي للقضيييييييييييياء على عمل ا 2017وفي عام  -164
  منظمة العمل الدولية ألوروبا الشييرقية وآسيييا الوسييطى، بالتعاون مع الوكاتت الح،ومية الرئيسييية، بوضييع  وم،تب 
 مفافئ توجيهية لتنظيم وتنفيذ رصد عمالة األطفا  في طاجي،ستان.ونشر 

  بي، وإسيفارا، وخورول، مقاطعة: فوشيان   12يشيمل  ، توسيع نظام رصيد عمالة األطفا  ل 2018وبحلو  عام  -165
 ولياب، وشوغنان، وروشتكات، وإسترافشان، وفانبارا، وكذلك آيني، وفوسي، وروفامي، وبوبوجون غافوروفس،ي. وك 

تجرت فائرة مراقفة العمل والهجرة والتوظيف الح،ومية، بالتعاون مع   2020-2018وخال  الفترة   -166
)القناة   ح،ومية للب  التلفييوني واإلذاعي ة حقوق الطفل واللجنة ال التفتيش الضيييريبي ولجن  م،تب المدعي العام وهيئة 
ر عملية تفتيش على اتسييييتخدام غير ا   HD (150األولى وقناة فوشييييانبي   في                                        لقانوني لعمل الرجا  والنسيييياء والق يييي 

حالة   1  946ن  منظمات ومؤسيييسيييات المدن والمناطق المختلفة في طاجي،سيييتان. وكشيييف  هذه العمليات ع
        قاصرا . 124و امرتة  537و      رجال   1 285ن شمل  شطة غير الرسمية للمواطني من األن 

 (98)حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

األشييييييييييييييخيييياص ذوش اإلعيييياقيييية2016وبر  تشييييييييييييييرين األو /تمت   28في   -167 تييييمهيييييل  برنييييامج                                                        ، اعت مييييد 
 .( 99) وخطة تنفيذه 2020-2017للفترة 

  سيياعدة اتجتماةية           قسييما  للم   43مؤسييسيية، منها   100اتجتماةية حوالي   ولدى وزارة ال ييحة والحما ة  -168
  3و   فور لنيواء  8و                                                             مركيا  للخدمات اتجتماةية لذوش اإلعاقة وكفار السيييين خال  النهار، 48و في المني ،

 مرامي تمهيل مختلفة.



A/HRC/WG.6/39/TJK/1 

GE.21-11801 22 

ألشييخاص                                                                        وتجرى سيينويا  عملية إلعافة حسيياب المعاشييات التقاعد ة واتسييتحقاقات المخ يي يية ل -169
 اقة ومقا ستها.ذوش اإلع

، وبدعم من اليونيسييييف وإفارة الشييييؤون اتقت يييياف ة واتجتماةية، وبرنامج األمم 2017ومنذ عام  -170
                                                                        بمشييييياركة ممثلين عن المنظمات العامة لألشيييييخاص ذوش اإلعاقة، ت جرش وزارة ال يييييحة  المتحدة اإلنمائي، و 

ص ذوش اإلعاقة على جميع مسيييييييييتويات إلعاقة وباألشيييييييييخاوالحما ة اتجتماةية بانتظام تنشيييييييييطة للتوةية با
المجتمع )بما في ذلك على مسييييتوى السييييلطات المحلية والعاملين في المجا  الطبي والمؤسييييسييييات التعليمية 

 وسائل اإلعالم، وما إلى ذلك(.و 

 قاعدة بيانات إلكترونية موحدة بشيييمن األشيييخاص ( 100) وتنشيييمت وزارة ال يييحة والحما ة اتجتماةية -171
في المائة  1,6                             خ يا  من ذوش اإلعاقة، مما  مثل شي   153 556، تم تسيجيل  2020وفي عام   ذوش اإلعاقةي

 من مجمور س،ان البالف.

ث الخبرة الطبية اتجتماةية وتمهيل األشييييخاص ذوش اإلعاقة تابع لوزارة  ويوجد معهد وطني لفحو  -172
رة اتجتمياةيية والعمياليية في مجيا  الخب  ال ييييييييييييييحية والحميا ية اتجتمياةيية. وبياإلضييييييييييييييافية إلى تعميا  الفحوث

اليب وتقنيات جديدة إلعافة التمهيل،  سييييتهد  المعهد األوجه العملية من تنشييييطة إعافة التمهيل وتطوير تسيييي 
             سييييييريرا ، حي    60ي اتجتماعي لألشييييييخاص ذوش اإلعاقة. ويحتوش القسييييييم السييييييريرش في المعهد على الطب 

       قسييما    ف ت يينيفات األمراد. كما  ضييم المعهدباسييتخدام مختلتجرش فراسيية حالة لألشييخاص ذوش اإلعاقة  
ف                                                                                       تشيخي ييا  )مختبر سيريرش وكيميائي حيوش، وغرفة للتشيخيص بالموجات فوق ال يوتية ولتشيخيص وظائ 

                                                                                                      التنفس الخارجية(، وقسيما  للمعالجة الفيييائية، وقاعة للرياضية العالجية لتمهيل األطفا  والفالبين، وةيافات  
بيب تطفا ، وطبيب قلب،  تمراد األع ييييييياب لألطفا  والكفار، وط              ييييييي يييييييا  )تخ يييييييائي خارجية تمثر تخ

(. وتسييييتقبل الةيافة وطبيب نسييييائي، وجراح عظام، وطبيب تسيييينان، وطبيب نفسييييي، ومعالج لمشييييامل النطق
مريض في    600و  مريض في المسيييييتشيييييفى 1  500مل عام مرضيييييى م يييييابين بممراد مختلفة: تمثر من  

 الةيافات الخارجية.

. ( 101) 2030-2021تطوير التعليم للفترة                                  ، اعت ميييدت اتسييييييييييييييتراتيجيييية الوطنيييية ل2020وفي عيييام   -173
 تعليم.                                                    ويتضمن مشرور قانون التعليم ف ال  منف ال  عن شمولية ال

ج ل  2021-2020وخال  السييييينة الدراسيييييية   -174  4 067                           طفال  من ذوش اإلعاقة )بينهم   10 485         ، سييييي 
جلوا  7 362فتاة(، منهم    المدرسييييية،                        طفال  في مؤسيييييسيييييات ما قبل 651و  تعليمية،في مؤسيييييسيييييات             طفال  سييييي 

 .                       طفال  في المني  )فرف ا ( 830                                        طفال  في مؤسسات متخ  ة، بينما  جرش تعليم  1 642و

وافتتحيي  وزارة التربييية والعلوم، بييالتعيياون مع منظميية األمم المتحييدة للطفوليية، م،يياتييب في المعهييد  -175
معهد. وتضم هذه الم،اتب العاملين في مجا  التعليم، وفي فرور ال فة تدريبالجمهورش للتدريب المتقدم وإعا

 جميع المعدات والتجهييات الالزمة ليألطفا  ذوش اإلعاقة.

فورة   40و  من معلمي الميييدارس اليييداخليييية،  362  فورة ل  16         ، ن ظمييي   2020-2017الفترة  وفي   -176
  من مديرش رياد األطفا ،  266فورة لي    12و  ،       معلما    120فورات لي    7و  من معلمي رياد تطفا ،  921 لي
 من مديرش المدارس الداخلية. 95ورات لي ف 3و

 36ا  ذوش اإلعاقة بجمهورية طاجي،سيييييييييتان، وهو  شيييييييييمل  ويقوم التحالف الوطني ألولياء تمور األطف  -177
العلوم، فورات  ية و منظمة، بمعما  كبرى لتحقيق شييمولية التعليم. ويجرش التحالف، باتشييترال مع وزارة الترب 

الرعا ة ال يييحية والتعليم    ومهنييما قبل المدرسييية ومدارس التعليم العام   تدريبية منتظمة لمعلمي مؤسيييسيييات
 اليب المبتكرة للتدخل المف،ر، في مختلف مدن طاجي،ستان ومناطقها.الخاص حو  األس
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 (102)حقوق المياجرين  

هجرة المنة والمنظمة والنظامية، الذش اعتمدته سيييييياندت طاجي،سييييييتان اتتفاق العالمي من تجل ال -178
 .2018كانون األو /ف سمبر  19مةية العامة في الج

يتي  للمهياجرين تلقي    ، /http://muhojir.info  وليدى طياجي،سيييييييييييييييتيان موقع على اإلنترني   -179
ل والحمييا يية اتجتميياةييية صيييييييييييييفحيية مخ ييييييييييييي يييييييييييييية للهجرة المشيييييييييييييورة. كمييا  شيييييييييييييمييل موقع وزارة العميي   خييدمييات 

http://mehnat.tj/migration/ . 

دام القوى العاملة فاخل البالف وخارجها وضييييمان تنور هجرة العمالة لمواطني                      وتوخيا  لفعالية اسييييتخ -180
  ، ( 104) ة المتحدة ، واإلمارات العربي ( 103)                                                             لخارج، ت برم  اتفاقات للتعاون مع فو  تجنبية، منها كازاخسييييييييييييتان بلدنا في ا 
 ، وروسيا.( 105) وقطر

من تجل تنويع العمالة المهاجرة    العمل الجيدة واألجور الالئقة للعما  المهاجرين               وضمانا  لظرو  -181
                                                        ة اتجتماةية حاليا  التعاون مع البلدان األوروبية، بما في  لمواطني طاجي،سييييييييتان، تعتيم وزارة العمل والحما  

لى مسييييييييييتوى اإلفارات  مارل والسييييييييييويد وتوقيع اتفاقات مشييييييييييتركة مع هذه البلدان، عذلك تلمانيا وبولندا والدن 
العمالة من طاجي،سييتان، وذلك بهد  ضييمان حما ة حقوق وم ييال    على مسييتوى الح،ومات، تجتذاب تو

ي هيذه البليدان. كميا تجريي  فراسييييييييييييييات وتحليالت ألسييييييييييييييواق العميل في بليدان من قبييل العميا  المهياجرين ف
فوليية في مجيا  العميالية المهياجرة  طر وكورييا الجنوبيية، وتم إعيداف مشيييييييييييييياريع اتفياقيات ح،وميية  تذربيجيان وق

 ين إلى هذه البلدان.إلرسا  عما  مهاجر 

Notes 

 1 Настоящий доклад подготовлен рабочей группой Комиссии при Правительстве по 

выполнению международных обязательств в области прав человека с привлечением 

ответственных лиц министерств и ведомств при широкой консультации институтов 

гражданского общества (ИГО) и международных организаций (МО). Полученные 

комментарии от ИГО и МО, там, где это возможно, были приняты во внимание в 

окончательном документе. 

 2 A/HRC/33/11. 

 3 Принято распоряжением Президента Республики Таджикистан №АП-901, от 7 июня 2017 года. 

 4 Текст Национального плана в приложении 1 к настоящему докладу. 

 5 Рекомендации 115.1–115.8, 115.113, 118.1, 118.2, 118.7–118.9. 

 6 В рабочую группу по подготовке плана действий входили представители Исполнительного 

аппарата Президента РТ, Офиса Уполномоченного по правам человека, министерств юстиции, 

образовании и науки, труда, миграции и занятости населения, здравозхранении и социальной 

защиты, финансов в сотрудничестве с организациями лиц с инвалидностью и 

международными организациями, в том числе ПРООН, ЮНИСЕФ и др. 

 7 Рекомендация 115.23. 

 8 Рекомендации 115.34, 115.35. 

 9

 http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/Government%20PoA%20on%20UNCRC%20CO3,%20OP1,%20O

P2,%202018-%202022,%20ENG.pdf 

 10 Рекомендации 115.17–115.22, 115.24. 

 11 28 марта 2012 года Аккредитационный Подкомитет Комитета ООН по международной 

координации деятельности национальных правозащитных учреждений присвоил 

Уполномоченному по правам человека в РТ статус «В». 

 12 Поправки в Закон РТ «Об Уполномоченном по правам человека в РТ» от 15 марта 2016 года. 

 13 Для реализации рекомендаций создана Рабочая группа при Уполномоченном по правам 

человека из числа представителей Исполнительного Аппарата Президента Республики 

Таджикистан, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство финансов и офиса 

Уполномоченного по правам человека, проект закона подготовлен на основе изучения 

законодательства регулирующий деятельность правозащитных институтов Азербайджана, 

Армении, Грузии, Молдовы, Российской Федерации и Украины, которые имеют статус «А». 

 14 рекомендации 118.11–118.14, 118.21, 118.23. 
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 15 утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан 29 сентября 2020 года № 

526. 

 16 утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2014 года, 

№294. 

 17 утверждена постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли от 1 декабря 2016 года, № 
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 18 утверждена указом Президента РТ от 19 апреля 2019 года, № 1242. 

 19 утверждена постановлением Правительства РТ от 2 июля 2015 года, № 425. 

 20 Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Таджикистан от 30 июля 2020 

года, № 431. 

 21 рекомендации 115.85, 115.105, 115.109-115.111. 

 22 Основным партнером УПЧ при реализации программы является Программный офис ОБСЕ в 

Душанбе. 

 23 утверждены 27 ноября 2020 года решением Коллегии Министерства образования и науки. 

Республики Таджикистан. 

 24 Рекомендации 115.32, 115.89. 

 25 ОО «Национальное объединение инвалидов Таджикистана, ОО слепых Республики 

Таджикистан, ОО «Национальное объединение глухих РТ» ОО «Лига женщин инвалидов 

«Иштирок». 

 26 Рекомендации 118.21, 118.23, 115.45, 115.98. 

 27 ст. 119 Кодекса об административных наказаний РТ. 

 28 от 25 февраля 2017 года под номером №89. 

 29 утвержден Национальным координационным комитетом по ВИЧ\СПИД, туберкулезу и 

малярии, 30 августа 2017 №40. 

 30 рекомендации 115.58–115.62, 118.25, 118.26. 

 31 В диспозицию части 1 статьи 143 прим 1 УК РТ было добавлено третье лицо «1) Умышленное 

причинение физических и (или) психических страданий, совершенное лицом, производящим 

дознание или предварительное следствие или иным должностным лицом либо с их 

подстрекательства или с молчаливого согласия либо с их ведома другим лицом с целью 

получить от пытаемого или третьего лица сведения или признания или наказать его за 

действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 

подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по другой причине, 

основанной на дискриминации любого характера». Санкции были увеличены: по части 1 - с 5 

до 8 лет лишения свободы (было от двух до пяти лет) с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет 

(было до трех лет); по части 2 – с 8 до 12 лет лишения свободы (было с пяти до восьми) с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком с 5 до 10 лет (было до пяти лет) и по части 3 – с 12 до 15 лет лишения 

свободы (было с 10 до 15) с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью сроком с 10 до 15 лет (было до пяти лет). Из санкции 

по части первой статьи 143 прим 1 УК РТ извлекли вид наказания в виде штрафа. 

 32 Рекомендации 115.80, 115.82–115.84, 118.37. 

 33 Постановлением Правительства Республики Таджикистан. 

 34 1 мая 2018 года совместным Приказом Министерства юстиции РТ и МЗСЗН РТ № 40/402. 

 35 Поправки от в 14 мая 2016 года. 

 36 Поправки от 4 июля 2020 года. 

 37 Поправки от 2 января 2020 года. 

 38 утверждено Распоряжением Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан 

Зарифом Ализода за № 2 от 31 декабря 2013 года. 

 39 Деятельность осуществляется совместно с Коалицией против пыток и безнаказанности при 

экспертной поддержки Хельсинского фонда по правам человека (Польша). 

 40 рекомендации 115.76, 118.33, 118.34. 

 41 Постановлением Правительства РТ. Информация доступна на http://www.antitip.tj/ru/about.html 

 42 27 мая 2020 года Постановлением Правительства (№ 280). 

 43 при поддержке Посольства США в Таджикистане. 

 44 Сеть состоит из 20 НПО и оказывает реабилитационную и реинтеграционную поддержку 

ЖТЛ. Сеть сотрудничает с миссией МОМ в Таджикистане, а также с Межведомственной 

комиссией по противодействию торговле людьми, МВД, прокуратурой, Агентством труда и 

занятости населения РТ и др. 

 45 услуги оказываются ОО «Фемида». 

 46 Рекомендации 115.29, 115.37, 115.63–115.69, 115.86, 118.8, 118.9, 118.22, 118.27, 118.31, 

118.28-118.32. 

http://www.antitip.tj/ru/about.html
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 47 В том числе: - Положение о комнатах медико-социальной реабилитации женщин, 

пострадавших от насилия, при центральных клинических больницах и родильных домах 

МЗСЗН, утверждён приказом МЗСЗН от 20 октября 2018 года, №973; 

• Типовое положение об организации и деятельности приютов для жертв 

насилия в семье, утверждён приказом МЗСЗН РТ №1105 от 11декабря 

2018г.; 

• Инструкция для сотрудников сферы социальной защиты населения по 

реагированию на случаи насилия в семье, утверждён приказом МЗСЗН 

РТ, №443 от 11 мая 2018г; 

• Инструкция для медицинских работников по реагированию на случаи 

насилия в семье, утверждён приказом МЗСЗН РТ, №443 от 11 мая 2018г.;  

• Стандарты качества социальных услуг, предоставляемых жертвам 

насилия в семье в РТ, утверждён приказом МЗСЗН РТ от 13 декабря 2019 

года, № 967;  

• Инструкция для деятельности сотрудников отделов КДЖС по 

реализации гендерного равенства и предотвращению насилия в семье, 

утвержден приказом Председателя КДЖС №159 от 08.11.2018г.;  

• Инструкция для работников образовательных учреждений по 

предотвращению и реагированию на случаи насилия в отношении детей 

(Постановление №11 Научно-методического Совета МОН РТ от 

21.12.2017г.);  

• Инструкция по организации деятельности сотрудников внутренних дел 

по предупреждению, устранению и реагированию на случаи насилия в 

семье (Приказ министра МВД РТ № 27б\з от 20.04.2016 г.);  

• Инструкция для юристов государственных юридических бюро по 

оказанию первичной юридической помощи пострадавшим от насилия в 

семье при Министерстве юстиции РТ (Утверждён приказом директора 

ГЮБ от 08 ноября 2018года, №12). 
 48 от 28.03 в 2019 году № 193-47 “О внесении изменений и дополнений в совместный приказ 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и Министерства финансов 

Республики Таджикистан от 05.11.2014 года № 938-135”. 

 49 разработана группой местных и международных экспертов в тесном сотрудничестве с КДЖС 

при поддержке Филиала ГОПА мбХ в РТ/Проекта PDV. 

 50 Совместно с Филиалом ГОПА мбХ в РТ/Проекта PDV. 

 51 При поддержке Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА) и представительства GOPA в Таджикистане «Проект предотвращения домашнего 

насилия (PDV)». 

 52 При содействии Общественной организации «Фонд Евразии Центральной Азии-

Таджикистан». 

 53 Распоряжением Президента РТ от 26 февраля 2016 года создана рабочая группа по разработке 

проекта нового Уголовного кодекса РТ. 

 54 Статья 153. Насилие в семье 

  1. Деяние, совершенное одним членом семьи по отношению к другому члену семьи, 

выразившееся в нанесении побоев, совершении иных насильственных действий, сопряженных 

с легкими вреда здоровью, изоляции, запугивании в целях навязывания воли или личного 

контроля над потерпевшей, лишении экономических средств, в том числе средств к 

существованию, пренебрежении, причинении потерпевшему легкого вреда здоровью, - 

наказывается обязательными работами на срок до ста двадцати часов либо исправительными 

работами на срок до пяти месяцев, либо арестом на срок до сорока суток. 

  2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 1) в отношении 

двух или более членов семьи; 2) в связи с запросом или применением мер защиты; 3) в 

отношении женщины, заведомо для виновного, находящегося в состоянии беременности, 

несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии; 4) в присутствии 

несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи; 5) повлекшие причинение вреда 

средней тяжести здоровью, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

  3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие: 1) 

причинение тяжкого телесного повреждения вреда здоровью, смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия; 2) повлекшие самоубийство или доведение до самоубийства; 3) 

совершенные с особой жестокостью, - наказывается лишением свободы на срок от двух до 

пяти лет. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

повлекшие смерть двух и более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до 

семи лет. 
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 55 2016 г.-1999, 2017 г.-2368, 2018 г.- 2552, 2019 г.-2657, 2020 г.-3062. 

 56 2016-621, 2017-538, 2018-496, 2019-600, 2020-599. 

 57 2016-4, 2017-5, 2018-0, 2019-1, 2020 году-0. 

 58 2016-205, 2017-168, 2018-132, 2019-129, 2020 году-116. 

 59 2016-67, 2017-2552, 2018-2823, 2019-2993, 2020 году -3435. 

 60 2016-548, 2017-950, 2018-1368, 2019-1450, 2020 году-1731. 

 61 рекомендации 115.87, 118.10, 118.24, 118.42, 118.45. 

 62 Указ Президента РТ №1042. 

 63 рекомендации 118.50–118.59, 118.65. 

 64 Постановлением Правительства РТ № 344. 

 65 рекомендации 115.88, 115.90, 118.42–118.44, 118.50, 118.61–118.66, 118.68, 118.70. 

 66 рекомендации 115.78–115.81, 118.35, 118.36, 118.67, 118.69, 118.38–118.40. 

 67 Указом Президента РТ от 5 апреля 2017 года №866. 

 68 рекомендации 115.92–115.95, 115.116. 

 69 постановлением Правительства РТ. 

 70 Постановлением Правительства РТ. 

 71 • Стратегия устойчивого развития школьного питания на период до 2027 г. (2017 г.); 

  • Государственная программа репродуктивного здоровья в РТ на 2019-2022 годы (2019г.); 

  • Программа профилактики ожирения и здорового питания в РТ на период 2019-2024 годы 

(2019г.); 

  • Многоотраслевой план по улучшению питания в РТ на 2021-2025 годы (25 февраля 2021 

года, №25). 

 72 рекомендации 115.96, 115.97. 

 73 Постановлением Правительства РТ 27 февраля 2020 года №117 и 118. 

 74 утвержденной Правительством Республики Таджикистан 2 декабря 2006 г, №514, 

финансируется из централизованного национального бюджета, отечественными и 

зарубежными инвесторами, глобальными финансовыми институтами, партнерами по развитию 

и самофинансированием предприятий водоснабжения и канализации в городах, районах и 

селах республики. 

 75 Из них: - за счет средств централизованного республиканского бюджета 32 млн 035,9 тыс. 

сомони или 115,3%; 

• за счет средств местного бюджета 18 млн 365,4 тыс. сомони или 99,2%; 

• за счет инвесторов 246 миллионов 144,5 тысячи сомони или 189,9 

процента; 

• за счет собственных средств предприятий водоснабжения городов и 

районов страны 12 миллионов 67 тысяч сомони, что составляет 130,3% 

от необходимых средств. 
 76 рекомендации 115.31, 115.40, 115.43, 115.44, 115.91. 

 77 Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 октября 2017 года, 

№ 499. 

 78 Утверждена постановлением Правительства РТ от 30 декабря 2019 года, №644. 

 79 Трудовой кодекс РТ, Закон РТ «О социальной защите инвалидов», Закон РТ «О содействии 

занятости населения РТ» и др. 

 80 постановлением Правительства РТ №262. 

 81 рекомендации 115.101–115.103, 115.117, 115.77, 115.99, 115.100. 

 82 • Стратегия устойчивого развития школьного питания на период до 2027 г. (2017 г.); 

  • Государственная программа репродуктивного здоровья в РТ на 2019-2022 годы (2019г.); 

  • Программа профилактики ожирения и здорового питания в РТ на период 2019-2024 годы 

(2019г.); 

  • Национальная коммуникационная программа на первые 1000 дней жизни ребенка на период 

2020-2024 годы (2020г.); 

  • Многопрофильный план улучшения питания в РТ на период 2021-2025 годы (25 февраля 

2021 года). 

 83 От 14 мая 2019 года. 

 84 утверждена Распоряжением МЗСЗН РТ 9 ноября 2017 года. 

 85 Утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан 27 февраля 2021 № 49. 

 86 Постановлением Правительства Республики Таджикистан года №211. 

 87 при поддержке Руководителя Бюро Управления ООН по наркотикам и преступности в 

Таджикистане. 

 88 Мониторинг проводится на основе приказа Министерства здравоохранения и социальной 

защиты Республики Таджикистан от 26 июля 2019 года №528, «Порядок организации 

мониторинга, анализа и оценки наркоситуации». На основании Распоряжения Правительства 

Республики Таджикистан «О предоставлении информации о наркоситуации в Республике 

Таджикистан» от 27 февраля 2020 года, № 15-ф центр ежеквартально составляет и 

предоставляет отчёт согласно утвержденной форме. 
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 89 Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта. 

 90 Статья 201. Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными 

веществами, статья 202. Хищение наркотических средств или психотропных веществ, статья 

202(1) Незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт, 

транспортировка или пересылка прекурсоров, статья 202(2). Хищение прекурсоров, статья 203. 

Вовлечение в потребление наркотических средств или психотропных веществ статья 204. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества статья 205. Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ, статья 206. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, статья 206(1). Нарушение правил 

обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами, 

сильнодействующими или ядовитыми веществами. 

 91 рекомендации 115.28, 115.104, 115.106–115.108, 115.117. 

 92 Рекомендации 115.30, 115.36, 115.39–115.44, 118.22. 

 93 в рамках компонента «Гендерное равенство – преодоление преград» проекта «Усиление 

профессионально-технического образования и обучения» при поддержке АБР. 

 94 рекомендации 115.16, 115.27, 115.30, 115.70. 

 95 Постановление Правительства РТ от 29 июня 2017 года, №322. 

 96 рекомендации 115.71, 115.75. 

 97 рекомендации 115.72–115.74. 

 98 рекомендации 115.7, 115.112, 115.113, 115.114. 

 99 Постановлением Правительства РТ №455. 

 100 при технической помощи партнёров по развитию, в том числе Всемирного банка. 

 101 Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 сентября 2020 

года, №526. 

 102 рекомендация 115.115. 

 103 Подписаны 14–15 марта 2018 года. 

 104 Подписаны в апреле 2018 г. 

 105 вступило в силу 2 апреля 2020 года. 
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