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 ١املادة 

 ٩ستـان الـذي اعتمده جملس السوفيات األعلـى يف        يـنـص إعـالن اسـتقالل مجهورية طاجيك        -١
 عـلى حق الشعب يف تقرير املصري والتزام الدول باالمتثال للقانون الدويل وااللتزامات    ١٩٩١سـبتمرب   /أيلـول 

 .واملبادئ الدولية فيما خيص إقامة دولة ختضع حلكم القانون

ن االستفادة من املزايا واملنافع اليت يتيحها       ويف املـراحل األوىل مـن إقامة الدولة، مل تستطع طاجيكستا           -٢
فعندما اهنار االحتاد السوفيايت وما ترتب على ذلك من تردي األوضاع يف املنطقة             . االسـتقالل على الوجه التام    

وانقطعـت الـروابط الـتجارية واالقتصادية مع اجلمهوريات السوفياتية سابقاً، اشتعلت الرتاعات املسلحة يف               
اضطر العديد من الطاجيك إىل مغادرة البلد وتكبدت        :  أسفر عن مقتل أعداد غفرية من البشر       طاجيكسـتان مما  

 . مليارات من الدوالرات األمريكية من األضرار االقتصادية واالجتماعية والثقافية٧البالد خسائر تتجاوز قيمتها 

قبل الشعب الطاجيكي، بعد    وشرعت احلكومة، إدراكاً منها لعواقب احلرب الوخيمة واملدمرة على مست          -٣
قـيامها بإصـالح النظام الدستوري، يف اتباع مسار سياسي وطيد صوب حتقيق السالم والوفاق الوطين بالطرق                 

ووضع توقيع . وسلكت طاجيكستان طريقاً طويالً وشاقاً صوب حتقيق السلم       . السـلمية، أي عـن طريق احلوار      
 هناية قاطعة لرتاع من أكثر ١٩٩٧ والتنفيذ التام ألحكامه يف عام االتفاق العام بشأن إرساء السلم والوفاق الوطين
وأخذت احلكومة على عاتقها أيضاً، باإلضافة إىل سعيها احلثيث . الرتاعات طوالً ومرارة يف االحتاد السوفيايت سابقاً

 من األزمة اخلطرية اللتماس طرق إلرساء السالم، مهمة حتويل االقتصاد، بوصفه السبيل الوحيد النتشال االقتصاد        
 .اليت مير هبا وختفيف حدة آثار الرتاعات املدنية والكوارث الطبيعية اليت عصفت بالبالد

ذلك أن البلد كان قبل االستقالل ميثل أدىن دخل للفرد          . ومشكلة الفقر ليست جديدة على طاجيكستان      -٤
إىل حد كبري إىل السياسة االقتصادية اليت وأعـلى مستوى للفقر بني اجلمهوريات السوفياتية، وهو ما كان يعزى         
 .أخفقت يف االنتفاع باملزايا النسبية للبالد واملزايا النسبية للمناطق التابعة هلا

 فقد أثبت عدم قدرته على التنافس يف        ١٩٩١أمـا اإلطار االقتصادي الذي ورثته طاجيكستان يف عام           -٥
كما أضعفت الفترة   .  إىل تأخري تنفيذ اإلصالحات اهليكلية     وأدت احلرب األهلية  . البيـئة االقتصـادية اجلديـدة     

 .االنتقالية واحلرب اآلليات الرمسية وغري الرمسية للرعاية االجتماعية مما أفضى إىل ازدياد الفقر

 أنشئ فريق عامل رئاسي عهدت إليه مهمة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٤ومبوجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ  -٦
 مت إعداد ورقة استراتيجية مؤقتة للحد من ٢٠٠٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين. للحد من الفقرإعداد ورقة استراتيجية 

ونشرت الورقة املؤقتة يف الصحف القومية الرئيسية باللغات . الفقـر ترسـي الدعـائم األساسية للوثيقة النهائية    
 .الطاجيكية والروسية واألوزبكية

طاق أنشئت تسعة أفرقة عمل قطاعية تتألف من ممثلني من الربملان ولضمان املشاركة اجلماهريية الواسعة الن -٧
واحلكومة وسلطات احلكومة احمللية ومعاهد البحوث واجلامعات، ونقابات العمال، والقطاع اخلاص وكذلك من             

 :ممثلني عن املنظمات غري احلكومية وغريها من قطاعات اجملتمع من أجل تناول اجملاالت التالية
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 قتصادي الكلي؛املستوى اال 

 إصالح إدارة شؤون الدولة؛ 

 الرعاية االجتماعية والتعليم؛ 

 الرعاية الصحية؛ 

 الزراعة؛ 

 اخلصخصة وتنمية العمالة والقطاع اخلاص؛ 

 اهلياكل األساسية واالتصاالت؛ 

 السياحة؛ 

 .أوقات الفراغ ومحاية البيئة 

يع والعادل اجتماعياً الالزم لرفع مستوى الدخل       وبغـية هتيـئة الظروف املؤاتية للنمو االقتصادي السر         -٨
) الربملان(التابع للمجلس األعلى    ) جملس نامويانديغون (احلقـيقي وحتسـني مستوى املعيشة، وافق جملس النواب          
 .٢٠٠٢يونيه / حزيران١٩لطاجيكستان على الورقة االستراتيجية للحد من الفقر يف 

هو رفع مستوى الدخل احلقيقي يف طاجيكستان وضمان التوزيع         والغرض الرئيسي للورقة االستراتيجية      -٩
 .العادل ملنافع النمو االقتصادي وبوجه خاص العمل على رفع مستويات معيشة أكثر فئات السكان فقراً

وحددت حكومة طاجيكستان أربعة مكونات أساسية ينبغي أن تشكل سوياً جزءاً من استراتيجية احلد               -١٠
 :من الفقر وهي

لنمو االقتصادي السريع والعادل اجتماعياً، من خالل االستخدام املكثف للموارد من القوى العاملة حفز ا
 والتركيز بصفة رئيسية على الصادرات؛

 توفري اخلدمات االجتماعية األساسية بصورة فعلية وعادلة؛ 

 تقدمي دعم موجه ألكثر فئات السكان فقراً؛ 

 .اإلدارة الفعالة وزيادة األمان 

والقطاعات اليت تقوم بدور حموري يف ختفيف حدة  املشاكل املرتبطة بالفقر هي التعليم والرعاية الصحية                 -١١
والرعاية االجتماعية والزراعة واخلصخصة وتنمية العمالة والقطاع اخلاص واهلياكل األساسية واالتصاالت السلكية 

 .والالسلكية ومحاية البيئة والسياحة

جيكستان تنفيذ الورقة االستراتيجية بدعم مقدم من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل            وتعـتزم حكومة طا    -١٢
 .ومصرف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وغريها من املنظمـات املالية الدولية والبلدان املاحنة
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ها حكم القانون وهي دولة     ومجهورية طاجيكستان دولة مستقلة ذات سيادة وذات نظام دميقراطي يسود          -١٣
 إىل ١٤علمانية ووحدوية تعترف بعدم جواز انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية على النحو املبني يف املواد               

 من خالل استفتاء أجري على نطاق       ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ من الدستور الطاجيكي الذي اعتمد يف        ٤٧
 .البلد بأكمله

غري قابل للتجزئة وال جيوز املساس به، والتربة وباطن األرض واملياه والفضاء اجلوي             وإقليم طاجيكستان    -١٤
والنباتات واحليوانات هي مجيعاً ملك خالص للدولة اليت تعمل بوصفها اجلهة الضامنة الستخدامها استخداماً فعاالً 

 .لصاحل الشعب

ملان هو اهليئة التمثيلية والتشريعية العليا       من الدستور على أن اجمللس األعلى أو الرب        ٤٨وتـنص املـادة      -١٥
 .جلمهورية طاجيكستان

وجملس ) اجلمعية الوطنية أو اجمللس األعلى للربملان     (اجمللس امللي   : واجمللـس األعلى يتكون من هيئتني مها       -١٦
 .وينتخب اجمللس األعلى لفترة مخس سنوات. النواب جملس نامويانديغون أو اجمللس األدىن للربملان

 :وقد اعتمدت طاجيكستان الصكوك القانونية التالية ذات الصلة حبقوق اإلنسان -١٧

 ؛١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٦الدستور الصادر يف 

 ؛٢٠٠٠إبريل / نيسان١٩القانون اخلاص باجمللس األعلى الصادر يف 

 ؛٢٠٠١مايو / أيار١٢القانون اخلاص باحلكومة الصادر يف 

 ؛١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٤الصادر يف القانون اخلاص باجلنسية 

 ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٧القانون اخلاص باحلكومة احمللية الصادر يف 

 ؛١٩٩٦مارس / آذار١١القانون اخلاص هبيئات النيابة العامة الصادر يف 

 ؛١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٤القانون اخلاص بالسالمة املهنية الصادر يف 

 ؛١٩٩٢مارس / آذار١٢عمال وحقوقها والضمانات املتعلقة بأنشطتها الصادر يف القانون اخلاص بنقابات ال

 ؛١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٥القانون اخلاص بالشراكة االجتماعية والعقود واالتفاقات اجلماعية الصادر يف 

 ؛١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣القانون اخلاص باملعاشات التقاعدية الصادر يف 

 ؛١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٤الت املواطنني الصادر يف القانون اخلاص باتصا

 ؛١٩٩٧مايو / أيار١٥القانون اخلاص حبماية الصحة العامة الصادر يف 

 ؛١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٣القانـون اخلاص بالتأميـن االجتماعي الـذي توفـره الدولة الصادر يف 

 ؛١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٣القانون اخلاص بالثقافة الصادر يف 

 ؛١٩٩٨مايو / أيار٢٢القانون اخلاص باالجتماعات والتجمعات والتظاهرات واملسريات السلمية الصادر يف 
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 ؛١٩٩٨مايو / أيار٢٣القانون اخلاص باجلمعيات الطوعية الصادر يف 

 ؛١٩٩٦فرباير / شباط١الصادر يف ) الوضع القانوين(القانون اخلاص باملواطنني األجانب يف طاجيكستان 

 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب١الصادر يف ) الضمانات(القانون اخلاص بالودائع اليت يقوم هبا األفراد 

 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب١القانون اخلاص بالسالمة اإلشعاعية الصادر يف 

 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب١القانون اخلاص بتعزيز العمالة الصادر يف 

 ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٧القانون اخلاص بالتعليم الصادر يف 

 ؛٢٠٠٤فرباير / شباط٢٨القانون اخلاص بالدفاع املدين الصادر يف 

 ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٧القانون اخلاص مبناطق التجارة احلرة الصادر يف 

 ؛٢٠٠٤يوليه / متوز١٥القانون اخلاص باالجتار يف األشخاص الصادر يف 

 ؛٢٠٠٤يوليه / متوز١٥الصادر يف ) وقف التنفيذ(القانون اخلاص بعقوبة اإلعدام 

 ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٧القانون اخلاص برابطات أصحاب العمل الصادر يف 

 ؛٢٠٠٤فرباير / شباط٢٨القانون اخلاص مبؤسسات الدولة الصادر يف 

 ٢٨القـانون اخلـاص باالجتـار يف املـواد املتفجرة هبدف استخدامها يف األغراض املدنية الصادر يف                  
 ؛٢٠٠٤فرباير /شباط

 ؛١٩٩٧مايو / أيار١٥الصادر يف القانون اخلاص بالعمل 

 ؛١٩٩٨مايو / أيار٢١القانون اجلنائي الصادر يف 

 ؛١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣قانون األسرة الصادر يف 

 ؛)يف جزأين (١٩٩٩ديسمرب /نوفمرب وكانون األول/القانـون املدنـي الصادر يف تشرين الثاين

 ؛١٩٩٧ديسمرب /ل كانون األو٢٧القانون اخلاص باإلسكان الصادر يف 

 ؛١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣القانون اخلاص باألراضي الصادر يف 

 ؛١٩٦٣ديسمرب / كانون األول٢٨القانون اخلاص باإلجراءات املدنية الصادر يف 

 ؛١٩٦١أغسطس / آب١٧القانون اخلاص باإلجراءات اجلنائية الصادر يف 

 .، وغريها٢٠٠١سطس أغ/ آب٦القانون اخلاص بتنفيذ العقوبات الصادر يف 

 ٢املادة 

 .تعترف الدولة حبقوق اإلنسان وباحلقوق واحلريات املدنية وتسهر على مراعاهتا ومحايتها -١٨
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حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية ينظمها وحيميها الدستور وقوانني اجلمهورية وكذلك بواسطة             -١٩
 .انالصكوك القانونية الدولية اليت تعترف هبا طاجيكست

 ).١٠الدستور، املادة (الدستور هو أعلى سلطة قانونية وأحكامه نافذة من تلقاء نفسها  -٢٠

وتكفل الدولة حقوق   .  من الدستور على أن الناس كافة سواء أمام القانون واحملاكم          ١٧وتـنص املادة     -٢١
ت السياسية أو التعليم أو     وحـريات كل شخص بصرف النظر عن اإلثنية أو العرق أو اللغة أو الدين أو املعتقدا               

 .املركز االجتماعي أو الثروة

 كانت  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ وحبلول   ١٩٩٣وانضمت طاجيكستان ملنظمة العمل الدولية يف عام         -٢٢
 : اتفاقية ملنظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك ما يلي٤٤ اتفاقية وتوصية، كان منها ٦٤قد صدقت على 

 بشأن تطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت       ١٩٢٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥صادرة يف    ال ١٤االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول (الصناعية 

 ٢٦ -تاريخ القبول   (بشأن العمل اجلربي أو السخرة      ١٩٣٠يونيه  / حزيران ٢٨ الصادرة يف    ٢٩االتفاقـية رقم    
 ؛)١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٦ -تاريخ القبول   ( بشأن وقاية عمال املوانئ املكلفني بتحميل أو تفريغ السفن من احلوادث             ٣٢فاقية رقم   االت
 ؛)١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين

 -تاريخ القبول ( بشأن تشغيل النساء يف أعمال حتت سطح األرض يف املناجم جبميع أنواعها    ٤٥االتفاقـية رقم    
 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

 ساعة يف األسبوع    ٤٠ بشأن ختفيض ساعات العمل إىل       ١٩٣٥يونيه  / حزيران ٤ الصادرة يف    ٤٧تفاقية رقم   اال
 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول (

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول( بشأن اإلجازات السنوية مدفوعة األجر ٥٢االتفاقية رقم 

 ٢٦ -تاريخ القبول   ( تقييد العمل الليلي لألطفال واألحداث يف املهن غري الصناعية            بشأن ٧٩االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ٨٧االتفاقية رقم 

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول (ة  بشأن عمل األحداث ليالً يف الصناع٩٠االتفاقية رقم 

 تشرين  ٢٦ -تاريخ القبول   ( بشأن محاية األجور     ١٩٤٩يونيه  / حزيران ٨ الصـادرة يف     ٩٥االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٣نوفمرب /الثاين
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تاريخ ( بشأن حق التنظيم واملساومة اجلماعية ١٩٤٩يونيه / حزيران ٨ الصادرة يف    ٩٨االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ - القبول

 ٢٦ -تاريخ القبول   ( بشأن تساوي أجر العمال والعامالت عن العمل املتساوي القيمة           ١٠٠االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين

 تشرين ٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن محاية األمومة ١٩٥٢يونيه  / حزيران ٢٨ الصادرة يف    ١٠٣االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٣وفمرب ن/الثاين

 ١٣ -تاريخ التصديق ( بشأن إلغاء العمل اجلربي ١٩٥٧يونيه / حزيران٢٥ الصادرة يف    ١٠٥االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٨نوفمرب /تشرين الثاين

 تشرين  ٢٦ -تاريخ القبول   ( بشـأن الـراحة األسبوعية يف التجارة واملكاتب          ١٠٦االتفاقـية رقـم     
 ؛)١٩٩٣نوفمرب /الثاين

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ١١١االتفاقية رقم 

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن محاية العمال من اإلشعاعات ١١٥االتفاقية رقم 

نوفمرب /رين الثاين تش٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن القواعد الصحية يف التجارة واملكاتب ١٢٠االتفاقية رقم 
 ؛ )١٩٩٣

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن سياسة العمالة ١٢٢االتفاقية رقم 

تاريخ ( بشأن الفحص الطيب لألحداث لتحديد اللياقة للعمل حتت سطح األرض يف املناجم              ١٢٤االتفاقـية رقم    
 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -القبول 

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ١٣٨م االتفاقية رق

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول ) (املعوقون( بشأن التأهيل املهين والعمالة ١٥٩االتفاقية رقم 

 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ -تاريخ القبول ( بشأن إحصاءات العمل ١٦٠االتفاقية رقم 

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ        ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١ الصـادرة يف     ١٨٢االتفاقـية رقـم     
 ).٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ -تاريخ التصديق (إجـراءات فوريـة للقضاء عليها 

فاقيات وعهود وتوصيات   وقد صيغت القوانني والقواعد التنظيمية يف طاجيكستان على حنو يتوافق مع ات            -٢٣
 .منظمة العمل الدولية وكذلك غريها من الصكوك الدولية
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وجيب .  من دستور مجهورية طاجيكستان، احلق يف العمل واختيار املهنة٣٥ولكل شخص، مبوجب املادة  -٢٤
 .أال يقل األجر لقاء العمل عن احلد األدىن لألجور

قها والضمانات املتعلقة بأنشطتها أساساً قانونياً شامالً       ويشـكل القانون اخلاص بنقابات العمال وحقو       -٢٥
 .لألنشطة اليت تضطلع هبا نقابات العمال

ويتوقف مستوى املعاشات . ويف طاجيكستان ختضع الرعاية االجتماعية ألحكام القانون اخلاص باملعاشات -٢٦
 التقاعد؛ ومتول املعاشات من     املهنـية بشـكل مباشـر عـلى األجر الذي كان العامل يتقاضاه قبل اإلحالة إىل               

االشتراكات اليت يدفعها املواطنون الذين يضطلعون بأعمال مدفوعة األجر، وهو ما يكفل تطبيق مبدأ التضامن بني 
وباإلضافة إىل ذلك جيري اختاذ تدابري      . األجيال وبذا يستخدم الدخل الذي يكتسبه الشباب يف إعالة كبار السن          

 .لق باملعاشات املمولةالستحداث إطار لنظام يتع

ولكل شخص احلق   . وتكفل الدولة مبوجب الدستور احلماية لألسرة بوصفها الدعامة األساسية للمجتمع          -٢٧
ويتمتع الزوجان حبقوق متساوية يف . يف تأسيس أسرة وللرجل واملرأة مىت أدركا سن الزواج احلق يف التزوج حبرية

 .العالقات األسرية وأثناء الطالق

 .) من هذا التقرير١٥ -٦الطالع على املزيد من التفاصيل، انظر املواد ل( -٢٨

وتكفل طاجيكستان جلميع مواطنيها وكذلك لألشخاص عدميي اجلنسية املقيمني يف اجلمهورية بغض النظر  -٢٩
أو اآلراء  عـن األصل الوطين أو الوضع االجتماعي، أو الثروة، أو االنتماء العرقي أو الوطين، أو اللغة أو اجلنس                   

السياسية أو املولد أو املهنة أو حمل اإلقامة أو أي وضع آخر، كافة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف دستور                   
 .طاجيكستان وقوانينها وكذلك يف املعايري املعترف هبا دولياً للقانون الدويل

اة الكرمية والنماء لكل    وطاجيكسـتان، بوصـفها دولة اشتراكية، هتيئ الظروف الضرورية لكفالة احلي           -٣٠
 ).٢، الفقرة ١الدستور، املادة (شخص يف كنف احلرية 

 وهو  -ويف ذلك السياق، وإضافة إىل البند األساسي الذي مبوجبه تعلن طاجيكستان أهنا دولة دميقراطية                -٣١
 :ا يف الدستوربند يرتبط ارتباطاً مباشراً هبذه املسألة، جتدر اإلشارة إىل األحكام التالية املنصوص عليه

لكـل األقـوام والشعوب املقيمة يف أراضي اجلمهورية احلق يف االستخدام احلر للغاهتا األصلية               
 ؛)٣، الفقرة ٢الدستور، املادة (

. وال جيـوز النظر إىل أي أيدلوجية منفردة أو أي أيديولوجية دينية باعتبارها أيديولوجية الدولة   
للدستور والقانون، ومتنحها الدولة فرصاً متساوية يف تسيري        وتؤسـس اجلمعـيات الطوعية وتعمل وفقاً        

وحيظر إنشاء  . واملـنظمات الدينية منفصلة عن الدولة وال جيوز هلا التدخل يف شؤون الدولة            . أنشـطتها 
وتشغيل أي مجعيات طوعية حترض على العداوة العرقية أو اإلثنية أو االجتماعية أو الدينية أو تدعو إىل                  

 ).٨الدستور، املادة (ظام الدستوري وتكوين مجاعات مسلحة اإلطاحة بالن
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، يعترب االنتهاك أو    )اإلخالل باحلقوق املتساوية للمواطنني   ( من القانون اجلنائي     ١٤٣ومبوجـب املـادة      -٣٢
التقييد العمدي املباشر أو غري املباشر حلقوق أو حريات أي شخص أو مواطن على أساس اجلنس أو العرق أو اللغة 

 األصل االجتماعي أو الشخصي أو املايل أو املنصب الرمسي أو حمل اإلقامة أو املوقف من الدين أو املعتقدات أو أو
العضـوية يف أحزاب سياسية أو االشتراك يف مجعيات طوعية تلحق الضرر حبقوق أي مواطن ومصاحله املشروعة                 

 احلد األدىن لألجر، أو باحلرمان من احلرية ملدة  مرة٥٠٠ و ٢٠٠جرمية يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها ما بني         
وانتهاج نفس السلوك عندما يصحبه استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو عند ارتكابه من . تصل إىل عامني

خالل إساءة استخدام املنصب الرمسي يعاقب عليه باحلرمان من احلرية ملدة تتراوح ما بني سنتني ومخس سنوات مع 
 . وقف مؤقت للحق يف تقلد وظائف معينة أو املشاركة يف أنشطة معينة ملدة تصل إىل ثالث سنواتأو دون

ويشـكل قانون العمل األساسي الذي تقوم عليه السياسة العامة للدولة ذات الصلة حبقوق املواطنني يف                 -٣٣
 .العمل، ويستهدف محاية املصاحل املشروعة للعاملني وأصحاب العمل والدولة

وتكفل جلميع املواطنني فرص متساوية     .  من قانون العمل التمييز يف ميدان عالقات العمل        ٧وحتظر املادة    -٣٤
 .يف ما يتعلق باجلوانب القانونية للعمل

 من الدستور تنص على أن املواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية يتمتعون باحلقوق             ١٦واملـادة    -٣٥
يكستان وتقع عليهم واجبات ومسؤوليات متكافئة، باستثناء احلاالت املنصوص         واحلـريات املكفولة ملواطين طاج    

 .عليها يف القانون

 : على ما يلي) الوضع القانوين( من القانون اخلاص باملواطنني األجانب يف طاجيكستان ٤ و٣وتنص املادتان  -٣٦

ولة ملواطين طاجيكستان وتقع يتمتع املواطنون األجانب يف مجهورية طاجيكستان باحلقوق واحلريات املكف
 عليهم واجبات ومسؤوليات متكافئة، إال يف احلاالت اليت ينص فيها الدستور والقانون على خالف ذلك؛

أن املواطـنني األجانـب يف طاجيكستان سواء أمام القانون، بغض النظر عن األصل الوطين أو الوضع                 
أو اجلنس أو التعليم أو اللغة أو املوقف من الدين أو           االجتماعي أو الثروة أو االنتساب العرقي أو اإلثين         

 نوع أو طبيعة املهنة أو غريها من األوضاع؛

يـتعني على املواطنني األجانب يف طاجيكستان، لدى ممارسة حقوقهم وحرياهتم، عدم اإلضرار مبصاحل              
 ؛اجلمهورية أو احلقوق واملصاحل املشروعة ملواطين طاجيكستان أو غريهم من األشخاص

أن ممارسـة احلقوق واحلريات املمنوحة للمواطنني األجانب يف طاجيكستان ال ميكن فصلها عن قيامهم               
 بأداء واجباهتم على النحو املنصوص عليه يف قوانني اجلمهورية؛

حيـترم املواطـنون األجانب الدستور وميتثلون لقوانني اجلمهورية، ويعملون على احترام تقاليد وعادات           
 .حتيا يف طاجيكستانالشعوب اليت 



E/C.12/TJK/1 
Page 11 

أما اجلزء الثاين من القانون املذكور فينظم احلقوق واحلريات والواجبات األساسية للمواطنني األجانب يف    -٣٧
 .طاجيكستان

 من قانون العمل على أن املواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية املقيمني يف             ١٢وتـنص املـادة      -٣٨
عمال كعمال أو موظفني يف منشآت أو مؤسسات أو منظمات أو االشتغال            طاجيكسـتان جيوز هلم االلتحاق بأ     

بأعمـال أخـرى عـلى نفس األساس ومبوجب نفس اإلجراءات املقررة ملواطين طاجيكستان، مامل تنص قوانني                 
 .طاجيكستان على خالف ذلك

وز تعيني أي مواطن أجنيب  لقانون اخلدمة املدنية تقضي بأنه ال جي٩ من املادة ٣ من البند ٥غري أن الفقرة  -٣٩
 .يف منصب رمسي إال إذا كان هذا التعيني قائم على أساس متبادل مبقتضى اتفاقات بني حكومات

 من القانون اخلاص باملعاشات على أن املواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية            ١وتـنص املـادة      -٤٠
 نفس األساس اخلاص مبواطين اجلمهورية، ما مل تنص املقيمني يف طاجيكستان هلم احلق يف احلصول على معاش على

 .قوانني طاجيكستان على خالف ذلك

 من الدستور على أن احلق يف احلياة والعزة والكرامة وغريها من حقوق اإلنسان األصيلة    ٤١وتنص املادة    -٤١
ومبوجب .  مراعاهتا ومحايتهاال جيوز املساس هبا وأن الدولة حتترم حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية وتكفل

 من الدستور، تنظم حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية وتكفل هلا احلماية مبوجب أحكام الدستور ١٤املادة 
وقوانني طاجيكستان وكذلك مبوجب الصكوك القانونية الدولية اليت تعترف هبا طاجيكستان، يف حني أنه ال جيوز      

 إال بغرض صون حقوق وحريات املواطنني اآلخرين واحلفاظ على السلم           تقيـيد حقـوق وحـريات املواطـنني       
وتطبق األحكام الدستورية على    . االجـتماعي والدفـاع عـن النظام الدستوري وسالمة طاجيكستان اإلقليمية          

 .األجانب وعدميي اجلنسية

 ).٧قانون العمل، املادة (وتتناول التشريعات املتخصصة هذه األحكام بالتفصيل  -٤٢

واالمتيازات املمنوحة يف جمال التوظيف الناشئة عن املقتضيات احملددة لوظيفة بعينها أو الرعاية اخلاصة اليت  -٤٣
. ال تشكل متييزاً) النساء، القّصر، املعوقون(متنحها الدولة ألشخاص حيتاجون إىل قدر أكرب من احلماية االجتماعية 

 .تمييز يف مكان العمل أن يلتمس االنتصاف أمام احملاكموألي شخص ذكر كان أم أنثى يرى أنه تعرض لل

وختضع املنشآت اليت يوجد مقارها يف طاجيكستان واليت حيوزها كلياً أو جزئياً أفراد أجانب أو شركات    -٤٤
 .أجنبية للقوانني اخلاصة هبا

جيكستان وللمواطنني واآللـية الرئيسية اليت تكفل بواسطتها احلقوق السالف ذكرها ملواطين مجهورية طا     -٤٥
واملساس باحلقوق املذكورة أعاله وغريها من      . األجانـب واألشخاص عدميي اجلنسية هي احلق يف محاية احملاكم         
 .احلقوق واحلريات يستتبعه توقيع عقوبات تأديبية وإدارية وجنائية
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 ٣املادة 

وتنظم هذه احلقوق مبوجب    .  الدستور  من ١٧املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء مكفولة مبوجب املادة           -٤٦
القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانوين األسرة والعمل والقانون اخلاص بالصحة اإلجنابية وحقوق اإلجناب              

وينص التشريع على التنظيم القانوين املوحد جلميع العالقات اليت . وغريهـا مـن القوانـني والقواعد التنظيمية الوطنية    
 الرجال والنساء، بغض النظر عن نوع اجلنس، إال عند منح امتياز بغرض أن يتوفر للنساء، لسبب فسيولوجي أو تتضمن

 .غريه من األسباب، قدر ما يلزم من مميزات لضمان تساوي الدخول للرجال والنساء

قوق والفرص  القانون اخلاص بتساوي احل   ) مبجلسيـه األعلى واألدىن  (، اعتمد الربملان    ٢٠٠٤ويف عـام     -٤٧
للرجال والنساء، الذي ينظم محاية احلقوق املتساوية والفرص املتكافئة يف اجملاالت االجتماعية والسياسية والثقافية              

واملستهدف من هذا القانون منع التمييز بسبب نوع اجلنس وحيدد الضمانات اليت تكفلها             . وغريهـا من اجملاالت   
 .الدولة حلقوق كال اجلنسني

 من  ١٧ من الدستور تقييد احلقوق واحلريات املنصوص عليها مبوجب املادة           ٤٧ز مبوجب املادة    وال جيو  -٤٨
 .حىت يف حاالت الطوارئ) أي مبدأ املساواة بني اجلنسني(الدستور 

، يعترب التمييز على    "اإلخالل باحلقوق املتساوية للمواطنني   " من القانون اجلنائي املعنونة      ١٤٣ومبوجـب املـادة      -٤٩
 ). من هذا التقرير٤، الفقرة ٢، الفرع ٢انظر املادة ( نوع اجلنس جرمية يعاقب عليها أساس

 من الدستور، ال جيوز حرمان أي إنسان من احلياة إال مبقتضى حكم صادر من احملكمة على                 ١٨ومبوجب املادة    -٥٠
 تصدر على جمموعة حمددة من اجلرائم       أما عقوبة اإلعدام فتعترب عقوبة استثنائية     . جـرمية خطـرية للغايـة ووفقاً للقانون       

ولقد ألغيت  . ولكل شخص حيكم عليه باإلعدام احلق يف الطعن يف احلكم وتقدمي التماس بالعفو عنه             . الشـديدة اخلطورة  
يوليه / متوز ١٦للقانون اجلنائي الصادر يف     ) التعديالت واإلضافات (عقوبـة اإلعدام بالنسبة للنساء مبوجب القانون املعدل         

 .، أعلن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام٢٠٠٤أبريل / ويف نيسان.٢٠٠٣

ومـن بـني جوانـب حـق املرأة يف احلياة مسألة الصحة اإلجنابية، اليت أصبحت ضرورة منحها اهتماماً أكرب                     -٥١
اسـتراتيجية رئيسية للرعاية الصحية وذلك من أجل خفض معدالت وفاة الرضع واألمومة ومعدالت اعتماد النساء على                 

وأقيمت مراكز للصحة اإلجنابية وهدفها الرئيسي هو األخذ مبنظورات وهنوج جديدة يف أعمال وزارة الصحة               . جهاضاإل
، كانت ١٩٩٩ويف عام . الرعاية الصحية األوليةيف مـا خيص حتسني املساعدة املتعلقة بوسائل منع احلمل، أساساً يف إطار              

 ٢٨,٧واخنفضت النسبة إىل   . ستخدم أنواعاً خمتلفة من وسائل منع احلمل       يف املائة من النساء يف سن اإلجناب ت        ٣٤,٦نسـبة   
غري أن معدل اعتماد النساء     . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٥,٣ و ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٢٢,٨ وإىل   ٢٠٠٠يف املائـة يف عام      

 عملية إجهاض ٩١,٩( اهلبوط على اإلجهاض بوصفه وسيلة من وسائل  منع احلمل ظل مرتفعاً إىل حٍد ما، ولو أنه يتجه إىل                
 ).٢٠٠٢ يف عام ٧٧,٦ و٢٠٠١ يف عام ٨٨,٥؛ و٢٠٠٠ يف عام ٩٤,١؛ و١٩٩٩ حالة والدة يف عام ١ ٠٠٠لكل 

لالطالع على مزيد   (وبالرغم من بعض االجتاهات حنو اهلبوط، ال تزال معدالت وفيات األمومة والرضع مرتفعة               -٥٢
وتوضح الدراسات أن األسباب الرئيسية العتالل ووفاة الرضع واألمومة ). لتقرير من هذا ا١٢مـن التفاصيل، انظر املادة      

 . هي االفتقار إىل الوعي الطيب ورداءة املساكن واملرافق األساسية وعدم كفاية الغذاء
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وترتكز العالقات بني الرجل    . وللمواطـنني حـرية اختيار ما إذا كانوا يريدون إجناب أطفال ومىت يكون ذلك              -٥٣
القانون اخلاص  (ملـرأة واملسـائل املتعلقة بتخطيط األسرة على مبادئ املساواة واملسؤولية املشتركة واالحترام املتبادل               وا

املادة (وإكراه أي امرأة على اإلجهاض يعترب جرمية مبقتضى القانون اجلنائي           ). ٩بالصحة اإلجنابية وحقوق اإلجناب، املادة      
 . نظر يف أربع دعاوى جنائية يف هذا اخلصوص، أسفرت عن حكمني باإلدانة٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩ويف الفترة من ). ١٢٤

ال ) التلقيح االصطناعي وزرع األجنة   (وملـنع التمييز بني اجلنسني يف ما خيص استخدام التكنولوجيات اإلجنابية             -٥٤
يسمح بإجراء  كذلك ال   . يسـمح باختـيار جـنس الطفل، إال إذا كان هناك احتمال بتوريث مرض ذي صلة باجلنس                

 ).٢٠ و١٨القانون اخلاص بالصحة اإلجنابية وحقوق اإلجناب، املادتان (عمليات إجهاض انتقائية تبعاً جلنس اجلنني 

وللـنهوض حبالـة املرأة وحتسني صحتها، وخلفض معدالت وفيات األمومة والرضع، وافقت احلكومة مبوجب                -٥٥
 على خطة العمل الوطنية للنهوض حبالة املرأة وتعزيز وضعها          ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ الصـادر يف     ٤٣٦القـرار   

وتقضي اخلطة بالعمل، بالتعاون مع اهليئات العامة واملنظمات غري         . ، وجيري اآلن تنفيذها   ٢٠٠٥ -١٩٩٨ودورها للفترة   
 : التالية اليت حتدد الربامج الوطنية٢٠١٠احلكومية، على تنفيذ استراتيجية محاية الصحة العامة للفترة حىت 

 بذل اجلهود ملكافحة االضطرابات النامجة عن نقص اليود؛

 بذل اجلهود ملكافحة أمراض اإلسهال؛

 ؛)السل(بذل اجلهود ملكافحة الدرن 

 الوقاية من اإلصابة باألنيميا ذات الصلة بنقص احلديد؛

 بذل اجلهود ملكافحة التهاب الكبد باء والوقاية منه؛

 ض املدارية؛ بذل اجلهود ملكافحة األمرا

واألمراض ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بذل اجلهود للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        
 املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي؛

 .خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرافق الصحية البيئية

 :الربامج القطاعية -٥٦

 التشجيع على الرضاعة الطبيعية؛

 .اجلهود ملكافحة اإلصابة بالتهابات اجلهاز التنفسي احلادةبذل 

وجيـري االضطالع بربامج تثقيفية بشأن األمور اليت متس صحة األسرة وخدمات رعاية الصحة األولية، مبا يف                  -٥٧
الطبية اجملانية، مبا   ذلك الرعاية السابقة للوالدة لصاحل احلوامل ووضع آليات لتنفيذ الربامج اليت تكفل توفري الدولة للرعاية                

 .يف ذلك الرعاية الوقائية لصاحل النساء واألطفال
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وتكفل للنساء احلماية من العنف مبوجب القانون اجلنائي وقانون األسرة وقانون العمل والقانون اخلاص بالصحة                -٥٨
 .اإلجنابية وحقوق اإلجناب وغريها من القوانني والقواعد التنظيمية

 من القانون اجلنائي جيّرم االغتصاب أي االتصال اجلنسي الذي يتضمن استخدام أو التهديد              ١٣٨ومبوجب املادة    -٥٩
باسـتخدام العنف ضد اجملين عليها أو أقارهبا، أو استغالل حالة العجز اليت تعتري اجملين عليها، ويعاقب على هذه اجلرمية                    

د ظروف مشددة، على النحو املعّرف يف القانون، أو  سنة، رهناً بوجو ٢٠ و ٣باحلـرمان مـن احلرية ملدة تتراوح ما بني          
 ٢٥٣ دعوى جنائية مبقتضى هذه املادة، أسفرت        ٢٩٦، أقيمت   ٢٠٠٣ -١٩٩٩ويف فترة السنوات    . بعقوبـة اإلعـدام   

 .منها عن أحكام باإلدانة)  شخصا٣٢٥ًتتضمن (

، ال يطبق هذا النوع من      ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٣٠وعقب إعالن رئيس اجلمهورية وقف إنفاذ عقوبة اإلعدام يف           -٦٠
 .العقوبات

 من القانون اجلنائي جترم األفعال العنيفة ذات الطابع اجلنسي ويعاقب عليها باحلرمان من              ١٣٩ومبوجـب املادة     -٦١
 . سنة عند وجود ظروف مشددة٢٠ و١٥ سنوات، وملدة تتراوح ما بني ٧ و٥احلرية ملدة تتراوح ما بني 

 باتصال جنسي أو سحاقي أو غريها من األفعال ذات الطابع اجلنسي عن طريق االبتزاز أو            واإلكـراه على القيام    -٦٢
الـتهديد بـتدمري املمتلكات أو إحلاق أضرار هبا أو مصادرهتا، أو عن طريق استغالل اعتماد اجملين عليها مهنياً أو مالياً أو         

 مرة احلد األدىن ٧٠٠ و٥٠٠يتراوح مقدارها ما بني    غريمهـا مـن أشكال التبعية، يعترب جرمية يعاقب عليها بدفع غرامة             
القانون (لألجـر، أو اخلصم العقايب من الدخل املكتسب ملدة تصل إىل سنتني أو احلرمان من احلرية ملدة تصل إىل سنتني                     

عن  أقيمت ثالث دعاوى جنائية مبقتضى هذه املادة، أسفرت اثنتان           ٢٠٠٣ -١٩٩٩ويف الفترة   ). ١٤٠اجلـنائي، املادة    
 . أحكام باإلدانة

تكفل للمرأة اليت حتمل نتيجة لالغتصاب احلق اإلجنايب يف اختيار ما إذا كانت تريد أو ال تريد اإلجناب واحلق يف                     -٦٣
احلصـول على مساعدة طبية واجتماعية وعلى خدمات النصح واملشورة، وكذلك احلق يف العالج من اآلثار اليت تترتب                  

، والقانون اخلاص حبماية    ٢٠احلق اخلاص يف الصحة اإلجنابية وحقوق اإلجناب، املادة         (ل  عـلى الوقف االصطناعي للحم    
وتكفل الدولة عالوة على ذلك السرية للمواطنني عند جلوئهم للهيئات واملنظمات           ). ٦١ و ٣٣املادتان  (الصـحة العامة    

 وبناًء على ذلك تلتزم الوكاالت واألفراد       .ذات الصـلة يف مـا يتعلق مبمارسة حقوقهم اإلجنابية ومحاية صحتهم اإلجنابية            
القانون اخلاص بالصحة اإلجنابية    (والكـيانات القانونـية باحلفاظ على سرية أي معلومات تنشأ عن اتصال املواطنني هبم               

 ).١٦وحقوق اإلجناب، املادة 

ر احلمل القسري أو    ولتجنـب ممارسـة الضغوط على النساء إلقامة عالقة تبعية أو إخفاء العنف اجلنسي، حيظ               -٦٤
 ).٩القانون اخلاص بالصحة اإلجنابية وحقوق اإلجناب، املادة (اإلجهاض القسري 

وبغـية منع مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتقدمي املساعدة لضحايا العنف، تتوخى اخلطة الوطنية للنهوض حبالة                  -٦٥
عنوي والسيكولوجي للنساء الالئي يتعرضن ملختلف      املـرأة إقامـة مراكز املساعدة يف حالة األزمات كي توفر الدعم امل            

أشـكال العنف وإتاحة خطوط اتصاالت هاتفية مباشرة، وإقامة نظام للتوعية القانونية لصاحل النساء بشأن مسألة العنف،                 
واالضـطالع بـبحوث سيسيولوجية يف خمتلف أقاليم طاجيكستان للوقوف على مدى انتشار مشكلة العنف ضد املرأة                 
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وجيري االضطالع هبذه اخلطة بالتعاون مع أجهزة الدولة وعدد من املنظمات غري احلكومية، مثل مجعية العلماء    . اوأسـباهب 
للمساعدة السيكولوجية  " بوفاري"و" دبلوز"النسـاء يف طاجيكسـتان ومجعية خوجاند لسيدات األعمال ويقوم مركزا            

رية التابعة للحكومة، كما توجد خطوط االتصاالت اهلاتفية املباشرة         والقانونية بأعماهلما برعاية جلنة املرأة والشؤون األس      
 . باداخشان املستقل ذاتياً-اليت تقدم املشورة السيكولوجية للنساء يف حالة األزمات يف املراكز اإلقليمية يف إقليم غورنو

اهليئات العامة واملنظمات غري وباإلضـافة إىل مـا ذكر أعاله، يندرج عدد من التدابري الشاملة املقرر أن تشترك        -٦٦
احلكومية يف تنفيذها يف إطار الربنامج الذي تضطلع به الدولة بشأن جماالت رئيسية للسياسة العامة للدولة من أجل ضمان                   

 اليت متت املوافقة عليها مبوجب قرار       ٢٠١٠ -٢٠٠١املسـاواة يف احلقـوق والفرص للرجال والنساء على مدى الفترة            
وعلى وجه التحديد يعتزم إنشاء مركز وطين للبحوث من أجل          . ٢٠٠١أغسطس  / آب ٨ الصادر يف    ٣٩١احلكومة رقم   

مجع ودراسة املعلومات عن احلاالت اليت تتضمن ممارسة العنف ضد املرأة، وافتتاح مراكز لتقدمي املشورة القانونية للنساء،                 
ألة العنف ضد املرأة وانتهاك حقوق املرأة، وتنظيم  وعقد حلقات دراسية واجتماعات مبشاركة اجلماهري العريضة بشأن مس        

دورات خاصـة للتدريـب بشأن العنف املوجه ضد املرأة لصاحل موظفي وزارة الداخلية، واستحداث آليات حمددة لتلقي    
ني الشـكاوي مـن النساء الالئي يتعرضن للمعاملة السيئة، ووضع وتنفيذ برامج تثقيفية للموظفني املكلفني بإنفاذ القوان                

ويف . والعـاملني الطبيني والصحفيني، وتدعيم املمارسة القضائية يف الدعاوى اجلنائية اليت تتضمن ممارسة العنف ضد املرأة               
، أقيم عدد من الدعاوى اجلنائية مبقتضى مواد القانون اجلنائي اليت تتصل اتصاالً مباشراً بالعنف               ٢٠٠٣ -١٩٩٩الفـترة   

 ٧٣و) الضرب (١١٦ دعوى قضائية مبوجب املادة      ٩٣ حيث أقيمت    -معاملة املرأة   املـرتيل أو غريه من أشكال إساءة        
 . على التوايل حكماً باإلدانة٦٤ و٣٣وأسفرت هذه الدعاوى عن ). املعاملة القاسية (١١٧دعوى مبوجب املادة 

رمان من احلرية   ويعد االختطاف واحل  . وحيظـر القانون اجلنائي يف طاجيكستان مجيع أشكال الرق وجتارة الرقيق           -٦٧
وجيب أن تتوافق عقود االستخدام اليت تربم       ). ١٣١ و ١٣٠القانون اجلنائي، املادتان    (بصورة غري مشروعة جرائم جنائية      

ويعد . لدى االلتحاق بالعمل مع تشريعات العمل اليت تقتضي العمل احلر والعادل بأجر متساو عن العمل املتساوي القيمة                
ويف ). ١٣٢القانون اجلنائي، املادة    (ل اجلنسي أو غريه من أشكال االستغالل جرمية جنائية          التوظـيف ألغراض االستغال   

 من القانون اجلنائي، أسفرت مخس دعاوى منها ١٣٢ أقيمت مثان دعاوى جنائية مبوجب املادة     ٢٠٠٣ -١٩٩٩الفـترة   
 .عن أحكام باإلدانة

 ٢٣٨القانون اجلنائي، املادتان ( تعترب جرائم جنائية    واإلكراه على ممارسة الدعارة وإدارة مواخري الدعارة       -٦٨
 منها عن   ١٠ دعوى جنائية مبوجب هاتني املادتني، أسفرت        ١٤، أقيمت   ٢٠٠٣-١٩٩٩ويف الفـترة    ). ٢٣٩و

 .أحكام باإلدانة

، صدقت طاجيكستان على اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري           ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٣ويف   -٦٩
، وأضيفت مادة إىل القانون اجلنائي ُتجّرم االجتار باألشخاص ألغراض ١٩٤٩ديسـمرب  / كـانون األول   ٢صـادرة يف    ال

 .االستغالل اجلنسي أو غريه من أشكال االستغالل

وحتـذر محـالت التوعـية العامة اليت توجه عرب وسائط اإلعالم اجلماهريي واملنشورات ذات الصلة والربامج                  -٧٠
 .لنساء الالئي يغادرن البالد من احتمال تعرضن خلطر العمل بالسخرة أو ممارسة الدعارةالتلفزيونية ا
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 من املادة ١٠وعلى وجه التحديد تنص الفقرة . ويسـتند نظام العقوبات الطاجيكي إىل املبادئ الواردة يف العهد         -٧١
 بإنفاذ العقوبات على فصل الرجال عن        من القانون اخلاص   ٧٨ و ٦٣ من قانون اإلجراءات اجلنائية وكذلك املادتان        ٤١٢

ويتوجب فصل البنات الالئي حيكم عليهن باإليداع يف إصالحيات األحداث عن           . النساء يف مستعمرات العمل اإلصالحي    
غري أنه نظراً للصعوبات االقتصادية اليت تواجهها طاجيكستان وضآلة عدد الفتيات احملكوم عليهن باإليداع يف               . الـبالغني 

يات تودع الفتيات يف الوقت الراهن يف مستعمرات العمل اإلصالحي مع البالغني، ولكن يف جناح منفصل من                 اإلصـالح 
فعلى سبيل تكفل للحوامل واألمهات الرعاية      : ويـنفذ نظـام أقل صرامة يف مستعمرات العمل اإلصالحي         . املسـتعمرة 

سمح بإطالق سراح النساء ذوات األطفال احملكوم عليهن        وي). ١٠١قانون إنفاذ العقوبات اجلنائية، املادة      (والعالج الطيب   
واملودعات يف دور مرفقة باملستعمرات اإلصالحية باخلروج من السجن ملدة قصرية الختاذ الترتيبات الالزمة لرعاية أطفاهلن          

ق سراحهن  ويسمح للنساء ممن لديهن أطفال معوقون بإطال      . مـن جانب األقارب أو األوصياء أو يف دور رعاية األطفال          
 ).٩٨القانون اخلاص بإنفاذ العقوبات، املادة (ملدة قصرية كل عام لقضاء بعض الوقت مع أطفاهلن 

 سنوات من العمر من أداء      ٨ويسمح القانون اجلنائي للمحاكم بإعفاء احلوامل واألمهات ممن لديهن أطفال دون             -٧٢
إلدانة الرتكاهبن جرائم خطرية، ويف هذه احلالة جيوز للمحكمة     باستثناء النساء احملكوم عليهن با    ، األحكام الصادرة ضدهن  

 ).٧٨القانون اجلنائي، املادة (إرجاء تنفيذ احلكم حىت يبلغ عمر الطفل مثان سنوات 

 وذلك على إثر صدور     ٢٠٠٢ -١٩٩٩ووفقاً لوزارة العدل، اخنفض عدد السجينات بدرجة ملحوظة يف الفترة            -٧٣
، ومل يلغ أي ١٩٩٩ حكماً يف عام ١٨ومن مث، ألغي .  امرأة من إسقاط العقوبة  ٦٦٩ع قدره   وقد استفاد جممو  . عفو عام 

 .٢٠٠٣ ومل يلغ أي حكم يف عام ٢٠٠٢ حكماً يف عام ٥٧٣، وألغي ٢٠٠٠حكم يف عام 

، جـرى، مبسـاعدة مالـية مقدمـة من املركز التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف                  ٢٠٠٣ويف عـام     -٧٤
ان، جتديـد مبىن املدرسة يف إحدى اإلصالحيات، وجرى شراء كتب للمكتبة وبدأت دورة لتعلم احلاسوب                طاجيكسـت 

 .لصاحل الفتيات املودعات يف إصالحية األحداث

ويكفـل الدسـتور املساواة بني الرجل واملرأة يف ما خيص الوصول إىل العدالة ويف احلصول على حماكمة عادلة                    -٧٥
كما أن  . نص الدستور على أن الناس كافة سواء أمام القانون واحملاكم بغض النظر عن اجلنس             بغـض النظر عن اجلنس وي     

ولكل شخص احلق يف أن يلتمس أن تقوم        . ويكفل لكل شخص احلماية القانونية    . شـهادة الرجل واملرأة متكافئة قانوناً     
، وقانون  ١٩ و ١٧الدستور، املادتان   (ملواطنني  وافتراض الرباءة ينطبق على مجيع ا     . حمكمة خمتصة وحمايدة بالنظر يف قضيته     

 ).٩املادة (وتنعكس األحكام الدستورية أيضاً يف قانون اإلجراءات اجلنائية ). ٨اإلجراءات اجلنائية، املادة 

ومبوجب التشريع  . ووضع املرأة يف اجملتمع حيدده كذلك مدى احلقوق اليت يتمتعن هبا مبوجب القانون املدين              -٧٦
متع الرجل واملرأة باملساواة يف احلق يف االعتراف لـه بالشخصية القانونية أمام القانون أي أن هلما احلق يف          الراهن يت 

احتـياز املمـتلكات واستخدامها والتصرف فيها، ويف إبرام العقود وممارسة غريها من احلقوق املنصوص عليها يف                 
 به كشخصية قانونية أمام القانون بصفته من مواطين         كما أن حق أي رجل أو امرأة يف االعتراف        . القـانون املدين  

 من القانون املدين وال جيوز تقييده إال وفقاً للقانون أو حبكم تصدره ١٩ و١٨طاجيكستان منصوص عليه يف املادتني 
 ٣٠ادتان القانون املدين، امل(احملكمة مبقتضى إعالن يفيد أن صاحب احلق يتمتع بأهلية قانونية حمدودة أو عدمي األهلية 
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 من قانون اإلجراءات املدنية إقامة العدل وفقاً ملبادئ تساوي املواطنني أمام القانون واحملاكم، ٩وتكفل املادة ). ٣١و
 .بغض النظر عن اجلنس

 وحـق الـرجل واملــرأة عـلى قــدم املسـاواة يف حـرية الفكـر والوجدان والدين يكفله الدستور                      -٧٧
 ).١٥٧املادة (والقانون اجلنائي ) ٣املادة (بالدين واملنظمات الدينية ، والقانون اخلاص )٢٦املادة (

وال جيوز إكراه أي مواطن على إعالن موقفه من الدين أو االعتراف باعتناقه لدين أو التخلي عنه، أو املشاركة                     -٧٨
ارسة احلق يف حرية الوجدان إال      وال خيضع مم  . أو رفض املشاركة يف التعبد أو الشعائر واملراسم الدينية، أو دراسة أي دين            

للقيود اليت يفرضها القانون، ومبا يتوافق مع التزامات طاجيكستان الدولية، وبقدر ما تكون ضرورية حلماية السالمة العامة                 
ين القانون اخلاص بالد  (أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق املواطنني اآلخرين وحرياهتم األساسية                

 ).٣واملنظمات الدينية، املادة 

ويكفل الدستور وقانون األسرة للرجل واملرأة نفس احلقوق يف الزواج، مبا يف ذلك احلق اإلجنايب يف حتديد عدد                   -٧٩
وتقع على الرجل واملرأة على قدم املساواة       . األطفـال يف األسـرة والـتحكم يف الفترات الفاصلة بني كل مولود وآخر             

ويف حني أن االلتزام األساسي بضمان أفضل مستوى        .  وتربية أطفاهلما وممارسة حقوق األمومة واألبوة      مسـؤولية تنشئة  
معيشة ممكن لألطفال يقع على الوالدين، فإن على الدولة أن هتيئ الظروف املواتية حىت يتمكن اآلباء من الوفاء بالتزاماهتم                   

الرئيسية للسياسة العامة للدولة لضمان تساوي احلقوق والفرص للرجال         الفرع الرابع من برنامج الدولة املتعلق باجملاالت        (
 ).٢٠١٠ -٢٠٠١والنساء للفترة 

 من الدستور اليت    ٣٣ومبدأ تساوي حقوق الزوجني لدى التزوج وخالل قيام الزواج وعند احنالله وارد يف املادة                -٨٠
وللزوجني . لوغ سن الزواج احلق يف حرية التزوج      وللرجل واملرأة عند ب   . تنص على أن لكل شخص احلق يف تأسيس أسرة        

 .وتعدد الزوجات حمظور. حقوق متساوية يف العالقات األسرية وعند احنالل الزواج

قانون ( سنة ال ينعقد الزواج إال برضا الرجل واملرأة املزمع زواجهما            ١٧وباإلضـافة إىل بلوغ سن الزواج وهو         -٨١
 زواج فتاة مل تبلغ سن الزواج من جانب والديها أو األوصياء عليها أو من جانب                واملوافقة على ). ١٣األسـرة، املـادة     

أشـخاص ميارسون سلطة عليها، وكذلك التوسط يف عقد زواج من هذا القبيل أو منح حوافز هلؤالء األشخاص لتزويج                   
 أو احلرمان من احلرية ملدة      الفـتاة يعترب جرمية يعاقب عليها باستقطاع مبلغ من الدخل املكتسب ملدة قد تصل إىل عامني               

 دعوى جنائية مبقتضى    ٥٢، أقيمت   ٢٠٠٣ -١٩٩٩ويف الفترة   ). ١٦٨القانون اجلنائي، املادة    (تصل إىل مخس سنوات     
 . دعوى منها عن أحكام باإلدانة٣٩ من القانون اجلنائي، أسفرت ١٦٨املادة 

 ١٠، أقيمت ٢٠٠٣ -١٩٩٩، ويف الفترة )١٦٧ادة القانون اجلنائي، امل (واالجتـار بالقّصـر يعد جرمية جنائية         -٨٢
 . منها عن أحكام باإلدانة٤دعاوى جنائية ألسباب ختص االجتار بالقصر، مبن فيهم فتيات، أسفرت 

. وتعـدد الـزوجات الذي يشكل انتهاكاً حلقوق املرأة ويؤثر تأثرياً سيئاً على تنشئة األطفال يعترب جرمية جنائية                  -٨٣
من القانون اجلنائي، فإن التزوج بامرأة ثانية أو تعدد الزوجات أي معاشرة امرأتني أو أكثر واجلمع                 ١٧٠ومبوجب املادة   

 مرة احلد األدىن    ٢ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠بينهما يف أسرة معيشية واحدة خيضع لعقوبة تتضمن دفع غرامة يتراوح قدرها ما بني               
ويف الفترة  .  سنوات ٥مني أو تقييد احلرية ملدة تصل إىل        لألجر، واالستقطاع العقايب من الدخل املكتسب ملدة تصل إىل عا         
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 دعوى منها عن    ١٢٣ من القانون اجلنائي، أسفرت      ١٧٠ دعوى جنائية مبوجب املادة      ١٤٧، أقيمـت    ٢٠٠٣-١٩٩٩
 .أحكام باإلدانة

ولضـمان موافقـة النساء الكامل واحلر على الزواج، يقضي التشريع الوطين على أن الزواج من ضحية           -٨٤
كذلك فإن االغتصاب ال يعترب سبباً يف خفض . تصاب ال يعترب ظرفاً خمففاً أو يعفي اجلاين من املسؤولية اجلنائية        اغ

 .احلد األدىن لسن الزواج

 من قانون األسرة تساوي حقوق الزوجني يف األسرة، وعلى وجه التحديد، حيق لكال الزوجني               ٣٢وتكفل املادة    -٨٥
 والنشاط وحمل اإلقامة والعنوان اجلاري واستناداً إىل مبدأ املساواة يتوىل الزوجان سوياً حسم              حـرية اختيار احلرفة واملهنة    

 .املسائل املتعلقة باألبوة واألمومة وتنشئة األطفال وتربيتهم وكذلك املسائل األخرى املتعلقة باحلياة األسرية

اج للزوجني تبعاً لرغبتهما اختيار االسم العائلي       فعند الزو . وعقد الزواج ال يؤدي إىل التمييز على أساس اجلنس         -٨٦
ألي مـنهما ليكون االسم العائلي املشترك أو االحتفاظ باسم عائلة كل منهما قبل الزواج، أو إضافة اسم عائلة الطرف                    

االسم أحد الزوجني ال يستتبعه أي تغيري يف        ) لقب(وأي تغيري يف االسم العائلي      . اآلخـر إىل االسـم العائلي اخلاص به       
 ).٣٣قانون األسرة، املادة . (العائلي للطرف اآلخر

كذلك فإن  . والـزواج أو احنالل الزواج بني مواطن من طاجيكستان وغري مواطن ال يستتبعه أي تغيري يف اجلنسية                 -٨٧
 جنسية أي   واحنالل الزواج ال يؤثر على    . أي تغـيري يف جنسـية أحد الزوجني ال يستتبعه أي تغيري يف جنسية الطرف اآلخر               

 ).٨القانون اخلاص باجلنسية، املادة (طفل مولود أو متبىن أثناء الزواج 

 . من القانون اخلاص باجلنسية املسائل ذات الصلة جبنسية األطفال٢٠ إىل ١٦وتنظم املواد  -٨٨

حقوق املرأة وتسـاوي حقوق امللكية بني الزوجني، على النحو املكفول يف قانون األسرة، شديد األمهية لضمان      -٨٩
والطرف الذي توىل أثناء    . ومن مث، فإن األموال اليت يراكمها الزوجان أثناء الزوج تعترب ملكاً مشتركاً هلما            . يف األسـرة  

الـزواج إدارة شؤون األسرة أو قام بتنشئة األطفال أو ألسباب وجيهة أخرى مل يكن لديه أي دخل مستقل، حيوز أيضاً                     
ويتوىل الزوجان حيازة املمتلكات املشتركة واستخدامها والتصرف ). ٣٤قانون األسرة، املادة (احلـق يف امللكية املشتركة   

 ).٣٥قانون األسرة، املادة (فيها باالتفاق املتبادل بينهما 

 .وعند احنالل الزواج، يكفل التشريع الراهن تساوي حقوق الزوجني -٩٠

ق على احنالل الزواج، تتخذ احملكمة اخلطوات الالزمة        ويف حالـة عـدم موافقة أحد الزوجني يف قضايا الطال           -٩١
للتوفـيق بني الزوجني وحيق هلا إرجاء النظر يف الدعوى ملدة ثالثة شهور كي يستطيع الزوجان خالهلا التوصل إىل تسوية                    

 .األمور بينهما

سرة وتبني أن التدابري ويـنحل الزواج إذا ثبت للمحكمة استحالة استمرار العشرة بني الزوجني واحلفاظ على األ       -٩٢
غري أن الزوج ليس لديه احلق يف إقامة دعوى حلل          ). ٢٢قانون األسرة، املادة    (املـتخذة للتوفيق بني الزوجني غري ناجعة        

 ).١٧قانون األسرة، املادة ( شهراً بعد والدة الطفل ١٨الزواج دون موافقة الزوجة مىت كانت حامالً أو يف غضون 
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واج، تتوىل احملكمة تسوية األمور ذات الصلة حبقوق الزوجني الشخصية املتعلقة بامللكية، استناداً             وعند احنالل الز   -٩٣
إىل مـبدأ املسـاواة بني اجلنسني ومصاحل األطفال مع مراعاة مجيع الظروف الفردية لكل حالة، واستناداً إىل عقد الزواج                    

 ).٤٢ -٣٤قانون األسرة، املواد (

يضاً على جواز حصول الطرف عدمي األهلية على إعانة للمعيشة أثناء الزواج وكذلك بعد              وينص قانون األسرة أ    -٩٤
 ).٩١ و٩٠املادتان (احنالله كما حيدد شروط احلصول عليها 

ويف مجيع األحوال تتمتع النساء على      . وليس لنوع اجلنس أي أمهية قانونية لدى البت يف األمور املتعلقة باملرياث            -٩٥
 .ع الرجال باحلق يف املرياثقدم املساواة م

واملقصـود مـن االسـتحقاقات واإلعالنات اليت يقررها قانون األسرة لصاحل املرأة أن يتيسر للنساء اجلمع بني            -٩٦
وبالتايل حيظر على احلوامل واألمهات ممن لديهن أطفال تقل أعمارهم عن           . الوظيفة املدفوعة األجر واملسؤوليات األسرية    

 ساعات إضافية ويف أيام العطلة األسبوعية ويف العطالت الرمسية، كذلك حيظر إيفادهن يف مهام               ثـالث سـنوات العمل    
 سنة يف حالة األطفال املعوقني فال       ١٦أو  ( سنة   ١٤ و ٣أما األمهات ممن لديهن أطفال تتراوح أعمارهم ما بني          . خاصـة 

 ).١٦٢قانون األسرة، املادة (ن جيوز تشغيلهن لساعات إضافية أو إيفادهن يف مهام خاصة إال مبوافقته

 يوماً يف حال    ٨٦( يوماً تقوميياً بعدها     ٧٠ يوماً تقوميياً قبل الوالدة و     ٧٠وحتصل النساء على إجازة أمومة قدرها        -٩٧
، وحيق هلن احلصول على إعانة التأمني االجتماعي الذي ) يوماً إذا وضعن طفلني أو ثالثة أطفال    ١١٠حدوث مضاعفات و  

 ).١٦٤قانون العمل، املادة (لة توفره الدو

 احلصول على إجازة لرعاية طفلها إىل أن يبلغ         - إذا أرادت    -ولـدى انقضـاء إجازة األمومة جيوز ألي امرأة           -٩٨
 . شهرا١٨ًعمره 

 . وخالل هذه الفترة حيق هلا احلصول على إجازة إضافية بدون أجر لرعاية طفلها إىل أن يبلغ عمره ثالث سنوات -٩٩

وللمرأة وهي يف إجازة لرعاية طفلها، إذا أرادت، أن تعمل لنصف الوقت أو أن تعمل من مرتهلا، مع احتفاظها                    -١٠٠
 .حبق احلصول على إعانة التأمني االجتماعي اليت تقدمها الدولة

 اخلدمة بغري وإجازة رعاية األطفال مشمولة يف إمجايل مدة. وحتتفظ املرأة بوظيفتها أو منصبها طوال فترة اإلجازة      -١٠١
قانون ) (إال إذا كان معاش التقاعد مينح تبعاً لشروط عمل خاصة(انقطـاع، وكذلك يف مدة اخلدمة يف وظيفة متخصصة    

 ).١٦٥العمل، املادة 

 شهراً على فترات للراحة وتناول الطعام يسمح هلا         ١٨وباإلضـافة إىل حصـول املـرأة اليت لديها طفل دون             -١٠٢
 دقيقة جيوز احلصول عليها    ٣٠وفترات الراحة هذه اليت يبلغ كل منها        . حة إضافية إلرضاع طفلها   باحلصول على فترات را   

 شهراً جيب أال تقل فترة الراحة عن        ١٨وإذا كان لدى املرأة طفالن أو أكثر يبلغ عمرمها          . كل ثالث ساعات على األكثر    
ءاً من وقت العمل ويدفع أجرها حسب       وفترات التوقف عن العمل بغرض إرضاع األطفال تشكل جز        . سـاعة واحـدة   

 .متوسط معدل األجور



E/C.12/TJK/1 
Page 20 

 

 أن تطلب إضافة فترات التوقف عن العمل إلرضاع طفلها إىل فترات الراحة وتناول -وللمرأة إذا أرادت  -١٠٣
قانون (الطعـام أو أن ُتجمع كل فترات الراحة وحتول إىل بداية أو هناية يوم العمل الذي سيجري بالتايل اختزاله      

 ).١٦٧عمل، املادة ال

 سنة يف حالة األطفال     ١٦ سنة أو    ١٤وبـناًء عـلى طلـب أي حامل أو امرأة لديها أطفال يبلغون من العمر                 -١٠٤
املعوقـني، مبـا يف ذلـك أي امرأة تتمتع بالوصاية على األطفال، يتعني على صاحب العمل أن يتخذ الترتيبات الالزمة                     

 ).١٦٨قانون العمل، املادة  (ل أيام أسبوع العملعدد ساعات يوم العمل أو اختزالتخفيض 

ومتنح احلوامل واألمهات ذوات األطفال، بناًء على طلبهن، إجازة سنوية سواء قبل إجازة األمومة أو بعدها، أو                  -١٠٥
 .بعد إجازة رعاية األطفال، بغض النظر عن مدة خدمتهن يف املنشأة

 سنة يف حالة األطفال     ١٦ سنة من العمر، أو دون       ١٤أو أكثر دون    وميـنح الرجال والنساء ممن لديهم طفالن         -١٠٦
 سنة يف حالة األطفال ١٦ سنة من العمر أو دون ١٤ممن لديهن أطفال دون (املعوقـني وكذلك األمهات غري املتزوجات      

 ).١٧٠ة قانون العمل، املاد(بناًء على طلبهم إجازة سنوية يف فصل الصيف أو يف أي وقت مناسب آخر ) املعوقني

وبغية كفالة حقوق املرأة اإلجنابية ومنع التمييز ضد املرأة يف عالقات العمل، ترد يف القانون اجلنائي أحكام تنص                   -١٠٧
فعلى سبيل املثال يعاقب على رفض استخدام امرأة دون مربر لكوهنا حامل أو             . عـلى املسؤولية اجلنائية لصاحب العمل     

رفض غري املربر الستخدام امرأة لديها طفل دون الثالثة من العمر، أو الفصل غري املربر               فصلها دون مربر للسبب ذاته أو ال      
 مرة احلد األدىن لألجر أو اخلصم اجلزائي من الدخل          ٥٠٠ و ٣٠٠ألي امرأة يف هذه الفئة، بغرامة يتراوح مقدارها ما بني           

 ).١٥٥القانون اجلنائي، املادة (املكتسب ملدة تصل إىل عامني 

التمييز يف األمور املتعلقة باألجور حمظور وجيب على أصحاب العمل أن يدفعوا للعمال أجوراً متساوية               و -١٠٨
قانون (وال يسمح بتعديل شروط الدفع بطريقة من شأهنا أن تلحق الضرر بالعامل             . عـن العمل املتساوي القيمة    

 ).١٠٢العمل، املادة 

 املواطنني باحلق يف تكوين مجعيات وحيق هلم إنشاء مجعيات طوعية            من الدستور، يتمتع مجيع    ٢٨ومبوجب املادة    -١٠٩
مبا يف ذلك منظمات غري     . وقد أنشئ عدد من املنظمات النسائية غري احلكومية       . وأحزاب سياسية وتشكيل نقابات العمال    

عمل البعض منها يف    وت. وتقوم بأعماهلا يف طاجيكستان   ) احتاد احلقوقيات (حكومية تضطلع بأنشطة تتعلق حبقوق اإلنسان       
ومن بني ). من ذلك مثالً املنظمات غري احلكومية املعنية باجملتمع والقانون، منظمة العلماء النساء وغريها        (القضايا اجلنسانية   

وفقاً لنظمها األساسية أن النساء     " منظمات نسائية "السـمات املمـيزة للمنظمات غري احلكومية سواء كانت أو مل تكن             
 .ظماتيرأسن هذه املن

ويـنص التشـريع يف طاجيكستان على مشاركة الرجـال والنساء على قدم املساواة يف صوغ السياسات              -١١٠
 ١٠ و٦ و٢املواد (، وقانون اخلدمة املدنية )٢٧املادة (وتنعكس هذه احلقوق يف الدستور     . العامة للحكومة وتنفيذها  

ون اخلاص بانتخاب نواب اجملالس احمللية لنواب الشعب        والقان) ٤املادة  (، وقانون جملس النواب األعلى      )٣٢ و ٣١و
ويف الوقت ذاته، جند أن هناك قيداً ذا شأن على قدرة املرأة على ممارسة حقوقها مبوجب القانون يتمثل                  ). ٢املادة  (

ووفقاً هلذه  . عيف أن القوالـب النمطية اجلنسانية والعادات والتقاليد الدينية والعرفية ال يزال هلا تأثري قوي يف اجملتم                
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األفكار النمطية املقولبة والعادات، تقع على الرجل يف املقام األول املسؤولية عن إعالة األسرة ومحايتها، يف حني أن                  
دور املـرأة يتمـثل يف تنشـئة األطفال ورعايتهم وإدارة شؤون األسرة املعيشية، وتوضح الدراسات االستقصائية                 

لكنه جيدر بالذكر أن األوضاع . أغلبية النساء، وال سيما يف املناطق الريفية    السوسـيلوجية أن هـذا الـرأي تؤيده         
االقتصـادية الصعبة السائدة يف طاجيكستان والفقر النسيب للسكان قد دفعا النساء بصورة متزايدة إىل املساعدة يف                 

ي يفضلن العمل يف قطاع إجيـاد حلـول للمشاكل املالية اليت تواجهها أسرهن، وبدالً من العمل يف القطاع احلكوم    
وهناك مشكلة أخرى هي اخنفاض مستوى الوعي القانوين والسياسي يف          . األعمال الصغرية حيث تدفع أجور أعلى     

 .وافتقارهن لالستعداد النفسي للمشاركة يف احلياة السياسية) ال سيما النساء الريفيات(صفوف النساء 

وإذا . عن اختالل جنساين يف هياكل السلطة يف طاجيكستان       وقـد أسـفرت مجيع االعتبارات السالف ذكرها          -١١١
 يف املائة من جمموع السكان النشطني اقتصادياً، جند أن الوضع يف خمتلف             ٤٩,٦وضـعنا يف االعتـبار أن النساء يشكلن         

 ).٣-١ول انظر املرفق، اجلدا) (٢٠٠٣ديسمرب /بيانات من كانون األول(هيئات الدولة يف طاجيكستان على النحو التايل 

واجمللس األعلى أنه بالرغم من أن      ) جملس نامويانداغون ( جمللس النواب األدىن     ٢٠٠٠وبينت نتائج انتخابات عام      -١١٢
. متثـيل املرأة يف الربملان ال يزال منخفضاً من حيث النسبة املئوية، فقد تزايد مع ذلك نشاطهن يف احلياة السياسية الوطنية                    

وأدرجت .  منهن كنائبات  ٤مرشحة لالنتخاب يف مناطق انتخابية وحيدة الوالية، انتخبت          امرأة   ٢٥ومـن مث فمن أصل      
أربـع عشرة امرأة رشحت لالنتخاب يف القوائم احلزبية خلمسة أحزاب سياسية، وانتخبت منهم سبع نساء كنائبات يف                  

 .أي يف الربملان) جملس نامويانداغون(جملس النواب 

ى قدم املساواة مع الرجل يف إدارة الشؤون العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتسجيل النساء    ومسـألة مشاركة املرأة عل     -١١٣
وعلى الرغم من أن نسبة بنات املدارس والطالبات اإلناث املسجالت يف املؤسسات            . يف التعلـيم العـام والثانوي والعايل      

 يف املائة على    ٥٠,٧ يف املائة و   ٤٦,٤كان يبلغ   ، إذا   ٢٠٠٢التعليمـية املتخصصة كان متوازناً على وجه اإلمجال يف عام           
ففي مؤسسات التعليم العايل على سبيل املثال ال        . التوايل، فقد ازداد الوضع اجلنساين سوءاً يف غريها من مؤسسات التعليم          

جلامعية أقل من   بل إن نسبة النساء يف الدراسات العليا التالية للمرحلة ا         .  يف املائة  ٢٤,٨تـزيد نسبة الطالبات اإلناث عن       
، مل تتجاوز نسبة النساء الالئي حيملن درجة الدكتوراه والنساء احلاصالت على درجة الدكتوراه              ٢٠٠٢ذلك؛ ففي عام    

 . يف املائة على التوايل٢٠,٣ و١٠,٨يف العلوم 

عليم  شروط التحاق تفضيلية مبؤسسات الت     ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٩ الصادر يف    ١٩٩وعـني قرار احلكومة رقم       -١١٤
 ٢ ١٩٣وحىت اآلن سجل جمموع قدره      . لصاحل الفتيات من املناطق اجلبلية النائية يف طاجيكستان       ) نظام احلصص (العايل  

؛ ٢٠٠٠ فتاة يف عام ٥١٩؛ و ١٩٩٩ فتاة يف عام     ٤٣٤(فتاة كطالبات يف مؤسسات التعليم العايل يف إطار نظام احلصص           
 ).٢٠٠٢ فتاة يف عام ٦٣٠؛ و٢٠٠١ فتاة يف عام ٦١٠

ولـتعزيز فعالية السياسة العامة اجلنسانية وإقامة شراكات اجتماعية مع املنظمات غري احلكومية احمللية واملنظمات                -١١٥
الدولـية، جـرى إنشاء جمالس تنسيقية بشأن القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف جماالت التعليم والعمالة والصحة                  

 .رسال تقاريرها إىل وزارة التعليم ووزارة العمل والرعاية االجتماعية ووزارة الصحةاإلجنابية وتقوم هذه اجملالس بإ



E/C.12/TJK/1 
Page 22 

 

وقامـت طاجيكستان واضعة يف اعتبارها اخلصائص احملددة للوضع اجلنساين على النحو املبني أعاله باالستناد يف        -١١٦
 الرجال والنساء إىل املبدأ الذي مفاده أن       وضع السياسة العامة للدولة من أجل كفالة املساواة يف احلقوق والفرص لكل من            

الـتدابري واإلجـراءات اليت تتخذها الدولة جيب أن توجه حنو حتقيق نتائج متكافئة للرجال والنساء، وليس جمرد املعاملة                   
 احلقوق  برنامج الدولة بشأن اجملاالت الرئيسية للسياسة العامة للدولة من أجل ضمان املساواة يف            (املتساوية لكال اجلنسني    

 ).٢٠١٠-٢٠٠١والفرص للرجال والنساء يف طاجيكستان للفترة 

 بشأن النهوض حبالة املرأة أثر      ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ الصادر يف    ٥وقـد كان للمرسوم الرئاسي رقم        -١١٧
السلطة واإلدارة هبدف   حاسم يف اإلنفاذ املنهجي هلذا املبدأ، عن طريق التدرج املرحلي يف تغيري املوظفني يف خمتلف أجهزة                 

واختذت الدولة واألجهزة غري احلكومية تدابري شاملة بقصد النهوض مبكانة املرأة يف            . دفـع النسـاء إىل املناصب القيادية      
كما أن نائب رئيس اجمللس امللي      . وأحد أعضاء احلكومة، نائب رئيس الوزراء، امرأة      . اجملتمع ومت إدراجها يف التشريعات    

واملرأة ممثلة يف جملس النواب األدىن      .  امرأة وكذلك نائب رئيس جملس النواب التابع للمجلس األعلى         واجمللـس األعـلى   
بـإحدى عشـرة نائبة، كما أن رئيس جلان جملس النواب واجمللس األعلى من النساء واملرأة ممثلة أيضاً خبمسة أعضاء يف                     

امرأة وكذلك أحد كبار مستشاري رئيس اجلمهورية وأربع        اجمللس األعلى للربملان، وأحد رؤساء إحدى اللجان احلكومية         
 يف املائة   ٢٨,٨ومتثل النساء   . مستشـارات لرئيس اجلمهورية وأربعة رؤساء أقسام يف املكتب التنفيذي لرئيس اجلمهورية           

 .من جمموع موظفي املكتب التنفيذي لرئيس اجلمهورية

 امرأة يشغلن منصب املدراء يف اجلهاز       ٤٩وهناك  . طاجيكستانوتضـطلع املرأة بدور هام يف احلياة الثقافية يف           -١١٨
 .املركزي لوزارة الثقافة ويف مؤسسات التعليم ويف اجملال الثقايف

واآلليات املؤسسية اليت تسهر على تعزيز املساواة يف احلقوق والفرص للرجال والنساء منصوص عليها يف الفرع                 -١١٩
الت الرئيسية للسياسة العامة للدولة الرامية إىل ضمان املساواة بني الرجال والنساء يف             الـثاين من برنامج الدولة بشأن اجملا      

 .٢٠١٠-٢٠٠١احلقوق والفرص يف طاجيكستان للفترة 

وقد أنشئت . ويف حكومـة طاجيكستان، يسهر نائب لرئيس الوزراء على األمور ذات الصلة مبركز وحالة املرأة        -١٢٠
واملهمة الرئيسية للجنة هي تعزيز .  وبدأت أعماهلا منذ ذلك احلني١٩٩١ؤون األسرية يف عام اللجنة احلكومية للمرأة والش

وتقوم هيئات مماثلة بأعماهلا . وإنفاذ السياسة العامة الرامية إىل النهوض حبالة املرأة يف مجيع اجملاالت يف الدولة واحلياة العامة   
 .يف األقاليم

بعة للمجلس األعلى املعنية بشؤون املرأة والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية          وتضـطلع جلنة جملس النواب التا      -١٢١
وتشمل املهام املنوطة باللجنة صياغة التشريعات يف إطار اختصاصاهتا         . والبيئية بدور هام يف وضع السياسة العامة اجلنسانية       

 .وصالحياهتا

يابية على مستوى األقاليم واملدن والبلديات وكذلك إىل        وتقـدم جلـان وهيئات مماثلة تقاريرها إىل اجملالس الن          -١٢٢
 .اهليئات التمثيلية يف املناطق

واهليئات اليت تتناول بصورة مباشرة املسائل اليت متس املرأة واألسرة والطفل تقوم بأعماهلا يف الوزارات واإلدارات   -١٢٣
 .).جتماعية، اخلالتعليم، رعاية الصحة، العمل والرعاية اال(يف القطاع االجتماعي 
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 ٤املادة 

يف حالة نشوء حالة طوارئ عامة يف طاجيكستان هتدد حياة األمة وصدور إعالن رمسي هبذا املفاد، جيوز للدولة                   -١٢٤
، تقييد  ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣الصادر يف   ) الترتيبات القانونية (وفقـاً للدسـتور والقانون اخلاص حبالة الطوارئ         

غري أن هذا ال يعين أنه جيوز هلا تقييد كل احلقوق، مبا يف . قوق بالقدر الذي تقتضيه ضرورات احلالة   ممارسـة عدد من احل    
 .ذلك بعض احلقوق احملددة أو اختاذ تدابري متييزية بدعاوى خمتلفة

 ومبوجب القانون املذكور يتعني على طاجيكستان القيام على الفور بإبالغ األطراف األخرى يف العهد، عن               -١٢٥
طـريق األمني العام لألمم املتحدة بأي تقييدات تفرضها وأسباب هذه التقييدات والتاريخ الذي سيجري فيه وقف                 

 .نفاذ التقييدات

 من القانون املذكور أعاله على أن حالة        ٢ من دستور طاجيكستان واملادة      ٦٩ من املادة    ١٩وتـنص الفقـرة      -١٢٦
جيكستان أو يف فرادى األقاليم أو احملافظات أو املدن تعلن مبوجب مرسوم            الطـوارئ اليت تطبق يف مجيع أحناء أراضي طا        

رئاسـي جيري على الفور تقدميه كي تقره دورة مشتركة للمجلس امللي وجملس النواب واجمللس األعلى، مع إخطار األمم       
 .املتحدة بإعالن حالة الطوارئ

نفيذ يعقد اجمللس دورة ويقر يف غضون ثالثة أيام         ويف غضـون يـوم واحد من دخول املرسوم الرئاسي حيز الت            -١٢٧
 .املرسوم الرئاسي بإعالن حالة الطوارئ

 . ويعتمد اجمللس األعلى قراراً هبذا الشأن يف تصويت علين بأغلبية بسيطة لنواب الشعب -١٢٨

وجيوز . ة شهور وجبـوز إعـالن حالة الطوارئ اليت تطبق يف مجيع أحناء أراضي طاجيكستان ملدة تصل إىل ثالث                 -١٢٩
 ).٤٦الدستور، املادة (لرئيس اجلمهورية متديد هذه املدة عند االقتضاء 

 من الدستور تقييد احلقوق واحلريات الواردة يف املواد التالية من القانون األساسي يف         ٤٧وال جيـوز وفقاً للمادة       -١٣٠
 :حالة الطوارئ

وال جيوز تسليم أي مواطن من مواطين       . ن حبماية الدولة   يتمتع كل مواطن من مواطين طاجيكستا      � ١٦املـادة    -١٣١
 .ويبت يف تسليم اجملرمني إىل الدول على أساس االتفاقيات الثنائية. طاجيكستان إىل دولة أجنبية

ويتمتع الرعايا األجانب واألشخاص عدميو اجلنسية باحلقوق واحلريات املعلنة وهلم نفس احلقوق والواجبات اليت               -١٣٢
 .ا مواطنو طاجيكستان؛ إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانونيتمتع هب

 .وميكن أن متنح طاجيكستان حق اللجوء السياسي للرعايا األجانب ممن تعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان -١٣٣

ر عن  وتكفل الدولة حقوق وحريات الناس كافة بغض النظ       .  الناس كافة سواء أمام القانون واحملاكم      -١٧املادة   -١٣٤
 .اإلثنية أو العـرق أو اجلنـس أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو التعليم أو الوضع االجتماعي أو الثروة

 . لكل إنسان احلق يف احلياة-١٨املادة  -١٣٥
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 .وال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية. وتكفل الدولة حرمة خصوصيات الفرد -١٣٦

 .إجراء أي جتارب طبية أو علمية على أحد باإلكراهوحيظر  -١٣٧

 تكفل لكل فرد احلماية القانونية ولـه احلق يف أن تنظر حمكمة خمتصة مستقلة وحمايدة يقرها القانون                 -١٩املادة   -١٣٨
 .يف قضيته

ى خدمات حمام   وحيق للمحتجزين احلصول عل   . وال جيوز اعتقال أي إنسان أو احتجازة أو نفيه دون مربر قانوين            -١٣٩
 .ابتداًء من حلظة احتجازهم

 . ال جيوز اعتبار أي متهم جبرمية مذنباً إىل أن تصدر احملكمة حكماً باإلدانة-٢٠املادة  -١٤٠

ال جيـوز مقاضـاة أحـد على جرمية جنائية بعد انقضاء مدة التقادم أو على أفعال مل تكن تشكل جرماً وقت                       -١٤١
 .أحد مرتني على نفس اجلرمكما ال جيوز حماكمة . ارتكاهبا

 .حتظر املصادرة التامة ملمتلكات املدان بارتكاب جرمية -١٤٢

 . بيت أي شخص مصون وذو حرمة-٢٢املادة  -١٤٣

 يتعني على هيئات الدولة واجلمعيات الطوعية واألحزاب السياسية واملسؤولني أن تتيح لكل الناس              -٢٥املـادة    -١٤٤
 .ثائق اليت متس حقوقهم ومصاحلهم، إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانونفرصة احلصول واالطالع على الو

 . للمواطنني احلق يف تكوين مجعيات-٢٨املادة  -١٤٥

الترتيبات القانونية، إعالن حالة الطوارئ يف      ( من القانون اخلاص حباالت الطوارئ       ١وجيـوز مبقتضـى املـادة        -١٤٦
 :طاجيكستان يف الظروف التالية

 ث واحلوادث الطبيعية، حاالت انتشار األوبئة واألوبئة احليوانية اليت هتدد حياة وصحة السكان؛الكوار

 االنتهاكات الواسعة النطاق للقانون والنظام العام اليت تشكـل هتديداً حقيقياً حلقوق وحريات املواطنني؛

 ستان بالقوة؛حماوالت االستيالء على السلطة يف البالد وتغيري النظام الدستوري لطاجيك

 حاالت االفتئات على السالمة اإلقليمية للدولة اليت هتدد حدودها؛

 .احلاجة إىل إعادة إرساء القانون الدستوري والنظام العام وتسيري أعمال أجهزة الدولة

 .ويتعني بيان األسباب اليت دفعت إىل إعالن حالة الطوارئ وتاريخ إعالن قيامها ومدهتا ومداها اإلقليمي -١٤٧

ولرئيس مجهورية طاجيكستان احلق يف إلغاء حالة الطوارئ قبل تاريخ انتهائها إذا كانت الظروف اليت أدت إىل                  -١٤٨
 .إعالهنا مل تعد قائمة، وله كذلك احلق يف متديد حالة الطوارئ إذا كانت هذه الظروف ال تزال قائمة
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ها أو إلغائها حيز النفاذ فور اعتماده، ما مل ينص   ويدخـل أي قـرار يتخذ بشأن إعالن حالة الطوارئ أو متديد            -١٤٩
 .القرار على خالف ذلك، ويعلن مفاده على الفور

 من القانون اخلاص حباالت الطوارئ على أنه إذا أعلنت حالة الطوارئ، مىت اقتضت ظروف               ٤وتـنص املـادة      -١٥٠
 :يةحمددة القيام بذلك، جيوز للهيئات التابعة للدولة اختاذ اخلطوات التال

 تعزيز محاية النظام العام ومرافقه اليت تكفل أسباب احلياة اليومية للسكان وسري أعمال االقتصاد؛

واملستهدف . إجـالء املواطنني مؤقتاً من املناطق اخلطرة، على أن يوفر هلم إلزامياً حمل إقامة بديلة دائمة أو مؤقتة                 
 من هذا التدبري محاية حياة وصحة هؤالء املواطنني؛

ـ  اذ ترتيـبات خاصـة للدخول واخلروج من أي منطقة من أجل احلفاظ على القانون والنظام العام وصون                  اخت
 االستقرار السياسي، اخل؛

مـنع بعـض املواطنني من مغادرة مكان حمدد أو منازهلم أو شققهم لفترة حمددة قانوناً، ونقل األشخاص الذين                   
ها على نفقتهم اخلاصة، إىل عنواهنم احلايل أو إىل مكان يقع خارج            أخلوا بالنظام العام غري املقيمني يف منطقة بعين       

 املنطقة اليت أعلنت فيها حالة الطوارئ؛

املصـادرة املؤقـتة لألسلحة النارية واآلالت احلادة والذخائر اليت حيوزها املواطنون ومصادرة املعدات العسكرية      
باإلضافة إىل مصادرة املتفجرات واملواد املشعة      املسـتخدمة يف التدريـب من املنشآت واملؤسسات واملنظمات          

 واملواد الكيميائية القوية املفعول والسموم؛

حظـر عقد االجتماعات والتجمعات واملواكب واملسريات واملظاهرات يف الشوارع اليت من شأهنا أن تزيد من                
العمل والعروض املسرحية زعزعة استقرار األوضاع، وكذلك حظر القيام بإضرابات عن الطعام واإلضرابات عن           

 واأللعاب الرياضية وغريها من األحداث اجلماهريية؛

وضـع جـداول زمنية خاصة لعمل املنشآت واملؤسسات واملنظمات بصرف النظر عن امللكية، وتسوية املسائل       
 األخرى ذات الصلة بأنشطتها االقتصادية؛

 ر فصل العمال واملوظفني ألسباب وجيهة؛تعيني وفصل مدراء املنشآت واملؤسسات واملنظمات وفصلهم وحظ

استخدام موارد املنشآت واملؤسسات واملنظمات من أجل منع ومعاجلة اآلثار املترتبة على حاالت الطوارئ، على              
 أن يدفع بعد ذلك تعويض على النحو الذي حتدده حكومة طاجيكستان؛

 حظر القيام بإضرابات؛

يف املنشآت واملؤسسات واملنظمات، وكذلك معاجلة اآلثار املترتبة على         تعبـئة املواطنني األقوياء جسدياً للعمل       
 حاالت الطوارئ وضمان السالمة يف مكان العمل؛

تقيـيد أو حظر االجتار باألسلحة والذخائر واملتفجرات واملواد الكيميائية القوية املفعول واملواد السامة وكذلك               
 ؛اخلمور واملشروبات الروحية، فيما عدا األدوية

 فرص حجر صحي وتنفيذ غريها من التدابري اإللزامية املتعلقة بالصحة العامة ومكافحة األمراض؛
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تقيـيد أو حظـر استخدام معدات اإلنتاج وأجهزة البث اإلذاعي ومعدات التسجيل السمعي والبصري               
ة وبواسـطة الفـيديو؛ ومصـادرة مكربات الصوت؛ ومراقبة وسائط اإلعالم اجلماهريي وفرض الرقاب             

  على إصدار الصحف؛-وتقييدات، عند االقتضاء 

 وضع قواعد خاصة فيما يتعلق باستخدام اهلواتف؛

 تقييد حركة النقل وتفتيش املركبات؛

 إعالن حظر التجول؛

 تقييد تكوين وأنشطة مجاعات مسلحة من املواطنني غري املنصوص عليها يف القانون؛

حيثما يكون هناك سبب لالفتراض بأن املواطنني لديهم أسلحة فحص وثائق املواطنني والقيام عند الضرورة، 
أو ذخائـر أو متفجرات أو مواد كيميائية خطرة أو عوامل سامة، بإجراء عمليات تفشي شخصي وفحص        

 .للمواد واملركبات

ها يف  حظر تصدير واسترياد املنشورات املطبوعة والتسجيالت الصوتية واملرئية واملصورة بالفيديو املقصود تعميم           
أمـاكن أخرى واليت حتض على زعزعة األوضاع أو إشعال فتيل الصراعات اإلثنية أو حترض على عدم االمتثال                  

 .ألجهزة الدولة ذات الصلة

ولرئيس مجهورية طاجيكستان احلق يف إلغاء أي قرار تتخذه هيئات أدىن درجة أو يتخذه مسؤولون يعملون يف                   -١٥١
وبغية تنسيق اجلهود املبذولة من أجل اتقاء العواقب اليت تترتب على حاالت            . الطوارئاملـناطق الـيت أعلنت فيها حالة        

 باداخشان املستقل ذاتياً وغريه -الطوارئ ومعاجلتها، جيوز حلكومة طاجيكستان وكبار املسؤولني التنفيذيني إلقليم غورنو        
 من القانون اخلاص    ٥املادة  (لى أساس خمصص    مـن األقالـيم ومدينة دوشانبه واحملافظات واملدن إنشاء هيئات مؤقتة ع           

 )).الترتيبات القانونية(حباالت الطوارئ 

وأثـناء حـاالت الطـوارئ واألحكام العرفية حيق ملدراء املنشآت واملؤسسات واملنظمات عند الضرورة إعادة                 -١٥٢
 .ستخدامتكليف العمال واملوظفني دون موافقتهم بالقيام بأعمال غري منصوص عليها يف عقد اال

وجيـوز أثناء حاالت الطوارئ واألحكام الطارئة تنحية املبدأ الذي يقضي بانتخاب مدراء املنشآت واملؤسسات                -١٥٣
 .واملنظمات، إذا كان هذا لصاحل عودة األوضاع إىل جماريها

ن األماكن العامة   وأثـناء حظر التجول واألحكام الطارئة حيظر على املواطنني البقاء يف الشوارع أو يف غريها م                -١٥٤
دون أن يكـون حبوزهتم بطاقات مرور ووثائق صادرة خصيصاً هلذا الغرض إلثبات هويتهم، أو اإلقامة بعيداً عن بيوهتم                   

 .دون هذه الوثائق

وتقوم امليليشيات أو الدوريات العسكرية باحتجاز األشخاص الذين ال يلتزمون هبذه الترتيبات حىت انتهاء حظر                -١٥٥
تجز األشخاص الذين ال حيملون وثائق هوية حىت تثبت هويتهم على أال تتجاوز مدة االحتجاز ثالثة أيام كما التجول، وحي

 .جيوز تفتيشهم جسدياً وكذلك تفتيش متعلقاهتم
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  ٦ و ٤ و ٣ من قانون اجلرائم اإلدارية على أن أي انتهاك لألحكام املبينة يف الفقرات الفرعية               ١٦٦وتـنص املادة     -١٥٦
 من القانون اخلاص حباالت الطوارئ      ٧ من املادة    ١ وللشروط الواردة يف الفقرة      ٤ مـن املـادة      ٢٠ و ١٦ و ١٢ و ١٠و
يترتب عليه عقوبة إدارية يف شكل غرامة تتراوح ما بني نصف إىل ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجر        ) الترتيـبات القانونية  (

 . يوما١٥ًأو االحتجاز اإلداري ملدة تصل إىل 

ويح اإلشاعات املغرضة أو القيام بأعمال تبعث على اإلخالل بالنظام العام أو حترض على الصراعات اإلثنية     وتـر  -١٥٧
أو مـنع املواطـنني واملسؤولني فعلياً من ممارسة حقوقهم املشروعة والقيام باملهام املنوطة هبم، أو التحدي العمدي ألمر                   

بالشؤون الداخلية أو عضو يف القوات املسلحة أو أي شخص          مشروع أو طلب من موظف مسؤول يف األجهزة املختصة          
آخر يقوم بأداء واجبات رمسية، أو يكلف مبهام رمسية تتضمن محاية األمن العام أو أي إجراءات مماثلة من شأهنا اإلخالل                    

 الطوارئ تعترب مجيعاً مبثابة بالـنظام العـام والسلم العام، أو انتهاك قواعد املراقبة اإلدارية يف املناطق اليت أعلنت فيها حالة      
 مرة احلد األدىن لألجر أو االحتجاز اإلداري ملدة تصل إىل    ٢٠ و ١٠أفعال يعاقب عليها بدفع غرامة يتراوح قدرها ما بني          

 . يوماً تبعاً جلسامة اجلرم٣٠

 األجهزة املعنية بالشؤون ويتوىل حترير التقارير املتعلقة هبذه املخالفات رمسياً ضباط خمولون حسب األصول يتبعون -١٥٨
 .الداخلية أو قائد منطقة بعينها

 من القانون املشار إليه أعاله يف غضون        ٩ و ٨ويـنظر قـاض يف الدعاوى اليت تتضمن خمالفات تتناوهلا املادتان             -١٥٩
خاص الذين ارتكبوا   وجيوز احتجاز األش  . ثالثة أيام يف إطار اإلجراء املنصوص عليه يف القانون اخلاص باملخالفات اإلدارية           

 .خمالفات حىت ينظر القاضي يف قضيتهم

 من القانون املذكور أعاله حيق للمحكمة العليا يف حاالت الطوارئ تغيري الوالية اإلقليمية              ١١ومبقتضـى املادة     -١٦٠
 .للقضايا املدنية واجلنائية املنصوص عليه دستورياً

االت الطوارئ أو فيما يتعلق باجلهود اليت تضطلع هبا اهليئات         ويـزّود املواطـنون الذيـن تعرضوا ألضرار يف ح          -١٦١
املختصـة أو املنشآت أو املؤسسات أو املنظمات التابعة للدولة ملنع وإدارة حاالت الطوارئ مبكان لإلقامة وحيصلون على            

 .رى حيتاجوهناتعويض عن أي ضرر مادي حلق هبم، وتقدم هلم املساعدة يف البحث عن عمل وتقدم هلم أي مساعدات أخ

وعندما ال تقوم هيئات الدولة املختصة مبهامها على النحو الواجب يف األماكن اليت أعلنت فيها حالة الطوارئ،                  -١٦٢
أو إذا عملـت على حنو خمالف للدستور، حيق لرئيس مجهورية طاجيكستان إعالن العمل بأحكام الطوارئ يف مجيع أحناء                   

 .ألمر الرئاسي املباشر، ووقف سلطات اهليئات املختصة التابعة للدولةالبالد أو يف مناطق معينة، أي با

وجيـوز أيضـاً للهيئات واملسؤولني الذين هلم مبوجب الدستور احلق يف اقتراح تشريعات بإعالن العمل بأحكام                  -١٦٣
 من الدستور احلق يف     ٥٨الطوارئ، ومن مث، فإىل جانب رئيس اجلمهورية حيق للهيئات أو املسؤولني التالني مبوجب املادة               

، حكومة )جملس نامويانداغون(أي عضـو يف اجمللـس املـلي، أي نائب من نواب اجمللس األدىن              : اقـتراح تشـريعات   
 . باداخشان املستقل ذاتياً-طاجيكستان وجملس نواب الشعب إلقليم غورنـو 
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 هيئة ينشئها رئيس اجلمهورية أو أي        من القانون اخلاص حباالت الطوارئ جيوز ألي       ١٥ و ١٤ومبقتضى املادتني    -١٦٤
ويقرر رئيس اجلمهورية اهليئة املسؤولة عن فرض أحكام الطوارئ يف مجيع أحناء            . مسـؤول بعنـيه إنفاذ أحكام الطوارئ      

 ).١٤املادة (وخيطر اجمللس األعلى هبذا القرار . البالد أو يف مناطق معينة

 . القرار بإنفاذها كما حتدد مدهتا ومداها اإلقليميوتبني أسباب العمل بأحكام الطوارئ عند صدور -١٦٥

ويـتوقف نفاذ أحكام الطوارئ املفروضة يف مناطق ومدن وبلدات حمددة يف حالة حل جملس نواب الشعب أو                   -١٦٦
 مع إجراء انتخابات الختيار جملس حملي لنواب الشعب يف هذه األقاليم أو إنشاء هيئة               )khukumat(هيـئة تنفـيذية حملية      

 .)khukumat(فيذية حملية جديدة تن

ويدخـل أي قرار يتخذ بالعمل بأحكام الطوارئ أو إلغائها أو متديدها حيز النفاذ فور اعتماده، ما مل ينص على             -١٦٧
 ).١٥املادة (خالف ذلك على وجه التحديد، ويعلن مفاده 

 :ايليوللهيئات أو املسؤولني الذين يتولون تطبيق أحكام الطوارئ احلق يف م -١٦٨

  من القانون املذكور أعاله؛٤اختاذ التدابري اليت تنص عليها املادة 

 ؛)khukumat(وقف أعمال جمالس نواب الشعب واهليئات التنفيذية احمللية 

 االضطالع مباشرة بوظائفهم على أساس مؤقت؛

 بالتطوير احلكومي   تقـدمي مقـترحات إىل اهليئات احلكومية واإلدارية يف طاجيكستان بشأن األمور ذات الصلة             
 .والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألقاليم اليت تقع يف نطاق واليتها

، تعترب القرارات اليت تتخذها اهليئات أو يتخذها )الترتيبات القانونية(ومبقتضـى القانون اخلاص حباالت الطوارئ    -١٦٩
م حمددة بشأن قضايا تندرج ضمن اختصاصهم ملزمة جلميع         املسـؤولون الذيـن يتولون تطبيق أحكام الطوارئ يف أقالي         

 .اهليئات واملنشآت واملؤسسات واملنظمات واجلمعيات التابعة للدولة اليت تقع يف هذه األقاليم

ومـىت كانت أحكام الطوارئ نافذة، يكون لرئيس مجهورية طاجيكستان احلق يف إلغاء أي قرار يتخذه هيئات                  -١٧٠
 .قومون بأعماهلم يف مناطق أعلنت فيها حالة الطوارئومسؤولني أقل درجة ي

وخالل هذه الفترة وبغية تنسيق اجلهود املبذولة لالتقاء من عواقب حلاالت الطوارئ ومواجهتها، جيوز حلكومة                -١٧١
نة دوشانبه   باداخشان املستقل ذاتياًَ وغريه من األقاليم، ومدي       -طاجيكسـتان وكبار املسؤولني التنفيذيني يف إقليم غورنو         

 .واحملليات والبلدات إنشاء هيئات مؤقتة على أساس خمصص الغرض

 .وحيدد رئيس مجهورية طاجيكستان أمساء األشخاص الذين يكلفون مهمة اإلشراف على حالة الطوارئ -١٧٢

ملمنوحة وتوفـر بعـض املزايا والضمانات هلؤالء األشخاص منها فعلى سبيل املثال تكون املرتبات والعالوات ا                -١٧٣
وحيسب شهر اخلدمة يف حالة الطوارئ باعتباره ثالثة شهور ألغراض . للرتـب اخلاصـة والعسكرية ضعف املعدل املعتاد    

 ).عدد سنوات العمل(حساب مدة اخلدمة املتعلقة باملعاش التقاعدي 
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إال يف ) اليت أقرت دستورياًمبا يف ذلك (وال يسمح بأي تقييد قانوين حلقوق املواطنني وحرياهتم يف حالة الطوارئ       -١٧٤
حالـة وجـود هتديد واضح وماثل حلقوق املواطنني وحرياهتم أو الستقالل الدولة وسالمتها اإلقليمية أو وقوع كوارث                  

وكتدبري مؤقت، يسمح . طبيعـية يـتعذر على اهليئات الدستورية يف طاجيكستان نتيجة هلا القيام بأعماهلا بالشكل املعتاد   
حلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أثناء إعالن حالة الطوارئ يف               فقط بتقييد بعض ا   

 .طاجيكستان هبدف ضمان أمن املواطنني وأمن الدولة

 .١٩٩٩ومل تعلن أي حالة طوارئ يف طاجيكستان منذ عام  -١٧٥

 ٥املادة 

 احلياة والعزة والكرامة حق مصون ال جيوز املساس به، وأن  من الدستور على أن احلق يف١٤ و٥تـنص املادتان    -١٧٦
 .حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية تنظمها قوانني اجلمهورية وتكفل محايتها

 من الدستور على أن املواطنني سواء أمام القانون واحملاكم وعلى املساواة يف احلقوق              ١٧كمـا تنص املادة      -١٧٧
 .للرجال والنساء

 من الدستور تقضي بأن تتوىل اهليئة القضائية وهي         ٨٤فاملادة  . توجد آليات عدة حلماية احلقوق املذكورة أعاله      و -١٧٨
 .هيئة مستقلة محاية حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية

يات املدنية  ، تتوىل هيئات النيابة العامة أيضاً مسؤولية محاية حقوق اإلنسان واحلقوق واحلر           ٩٣ومبقتضـى املادة     -١٧٩
 .ورصد االمتثال للقانون

 من الدستور تشكل الصكوك القانونية الدولية اليت اعترفت هبا طاجيكستان جزءاً ال يتجزأ من               ١٠ووفقاً للمادة    -١٨٠
ويف حال وجود تناقض بني قوانني طاجيكستان وهذه الصكوك الدولية، تطبق املعايري الواردة             . النظام القانوين للجمهورية  

 .لصكوك القانونية الدوليةيف ا

وال جيوز تقييد حقوق وحريات املواطنني إال من أجل محاية حقوق وحريات املواطنني اآلخرين، وضمان النظام                 -١٨١
 .االجتماعي والدفاع عن النظام الدستوري والسالمة اإلقليمية لطاجيكستان

 .إلنسانيةوال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو املعاملة القاسية أو غري ا -١٨٢

، اجلرائم املرتكبة ضد احلقوق أو      ١٩الفصل  (وترد معايري خاصة حتظر األفعال غري املشروعة يف القانون اجلنائي            -١٨٣
، وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون     )، اجلرائم املرتكبة ضد العدالة    ٣٢احلـريات الدستورية للشخص واملواطن؛ والفصل       

 .إنفاذ العقوبات

. كوك القانونية الدولية اليت اعترفت هبا طاجيكستان جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين للجمهورية            وتشـكل الص   -١٨٤
ويف حـال وجود تناقض بني قوانني طاجيكستان وهذه املعايري الدولية، تطبق املعايري الواردة يف الصكوك القانونية الدولية                  

 ).١٠الدستور، املادة (
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قانون (ألحكام اليت تصدرها احملكمة ختضع للطعن فيها عن طريق حمكمة النقض            ، مل تكن ا   ٢٠٠١وحـىت عام     -١٨٥
، رأت احملكمة الدستورية أن املادة      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٢ومبقتضى القرار الصادر يف     ). ٣٢٩اإلجراءات اجلنائية، املادة    

. يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدو١٤ من املادة ٥ من الدستور ومع الفقرة  ١٩ تتعارض مع املادة     ٣٢٩
وعمـالً هبذا القرار قام اجمللس األعلى بتعديل هذه املادة من قانون اإلجراءات اجلنائية حبيث تتوافق مع الدستور، وبالتايل                   

 .جيوز إعادة النظر يف األحكام اليت تصدرها احملكمة العليا والطعن فيها عن طريق حمكمة النقض

 ٦املادة 

ـ  -١٨٦ وتكفل التشريعات الوطنية التالية االمتثال     . ترف طاجيكستان حبق الناس كافة يف التمتع حبقوق عمل مواتية         تع
 :ألحكام العهد

الدسـتور، وقانون العمل، والقانون اخلاص بالشراكة االجتماعية والعقود واالتفاقات اجلماعية، وقانون اخلدمة             
 ؛املدنية، والقانون اخلاص برابطات أصحاب العمل

 القوانني التشريعية اليت يصدرها اجمللس األعلى ورئيس اجلمهورية واحلكومية والسطات احمللية؛

، )على مستوى اإلقليم واملدينة واحملافظة(، واالتفاقات اإلقليمية )األجور(االتفاقـات العامة واالتفاقات القطاعية   
 تنظم األمور املتعلقة بأجور فئات منفردة من        واتفاقـات املسـاومة اجلماعية وغريها من الصكوك القانونية اليت         

املوظفني اليت ال جيوز أن تكون شروطها أقل مواتاة من شروط قانون العمل والصكوك القانونيـة الدوليـة اليت                 
 .صدقت عليها طاجيكستان

العمل ويف  من الدستور على أن لكل شخص احلق يف ٣٥ من العهد تنص املادة     ٦ من املادة    ١ووفقـاً للفقـرة      -١٨٧
وينظم قانون العمل وغريه من التشريعات . اختيار املهنة أو احلرفة واحلق يف األمان املهين ويف احلماية االجتماعية من البطالة

ذات الصلة املباشرة مثل القانون اخلاص بتعزيز العمالة والقانون اخلاص بالسالمة املهنية الضمانات احملددة للحقوق املتعلقة                
وتتضمن هذه الصكوك بوجه خاص أحكاماً حتظر التمييز يف عالقات العمل ويف استخدام       . جمال عالقات العمل  بالعمل يف   

ويكفل لكل شخص تقاضي أجر متساو للعمل املتساوي القيمة والتمتع بشروط عمل عادية، وكذلك         . العمـل اجلـربي   
 .احلصول على إعانة البطالة يف حالة فقدان العمل

 .، تكفل لكل فرد فرصة كسب الرزق عن طريق العمل تبعاً ملهنته ومؤهالتهوهبذه الطريقة -١٨٨

وترسي أحكام قانون العمل حق كل مواطن يف طاجيكستان وكذلك حق عدمي اجلنسية يف الدخول يف عالقات                  -١٨٩
ن أو  عمـل مـع صـاحب عمـل بعد إبرام عقد استخدام يتعهد العامل مبوجبه بأداء العمل يف مهنة واحدة أو عدة مه                      

ختصصات أو وظائف تتطلب مؤهالت تناظرها، بينما يتعهد صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجراً عن العمل الذي يقوم                  
 ).٢٦قانون العمل، املادة (به وتوفري ظروف العمل املنصوص عليها 

لعمل والعالقات  وتـنظم التشريعات املذكورة أعاله وغريها من الصكوك القانونية ذات الصلة بالعمل عالقات ا              -١٩٠
املرتبطة هبا فيما يتعلق باألشخاص الذين يعملون مبوجب اتفاق عمل أو عقد يف املنشآت واملؤسسات واملنظمات أياً كان                  
شـكل امللكية اخلاصة هبا، أو كان يستخدمهم أفراد، وأيضاً األشخاص األعضاء أو محلة األسهم يف هذه املنشآت، فيما                   
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 من قانون   ١املادة  (حاب املمتلكات الذين يعملون يف مشاريع عائلية أو يف مزرعة خاصة            عـدا املـالك املشتركني أو أص      
 ).٢٠٠٢مايو / أيار١٠ الصادر يف ٤٨ من القانون اخلاص بأعمال الزراعة، القانون رقم ٤العمل، املادة 

هنية والتفتيش على أماكن    وبغـية تعزيز رصد الدولة ومراقبتها لالمتثال للتشريع ذي الصلة بالعمل والسالمة امل             -١٩١
العمـل، وتعديل معايري األمان والسالمة املهنيتني حبيث تتوافق مع املعايري الدولية ذات الصلة وإرساء نظام فعال للسالمة                  

، ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣٠ الصادر يف ٥٩٦املهنـية والتفتـيش على أماكن العمل، ومبوجب قرار احلكومة رقم          
 .رة العمل والرعاية االجتماعية هيئة تابعة للدولة للتفتيش على العملأنشئت يف إطار وزا

وخيضـع تفتيش العمل ألحكام الدستور وقانون العمل والقوانني وغريها من الصكوك القانونية وكذلك القواعد              -١٩٢
دولية وغريها من الصكوك    املـنظمة هليـئة التفتيش على العمل التابعة لوزارة العمل والرعاية االجتماعية، واالتفاقيات ال             

 .الدولية اليت تعترف هبا طاجيكستان

 باداخشان -وباإلضـافة إىل هيئة التفتيش على العمل، أنشئت هيئات للتفتيش على العمل يف إقليم غورنو             -١٩٣
املسـتقل ذاتـياً وإقليمي سوجد وخاتلون، ومدينة دوشانبه وكذلك ملناطق غيسار وفاخوات وراشت فايل، وبلغ                

 . هيئة للتفتيش٦٠عها جممو

، قام موظفو هيئة التفتيش على العمل بعمليات تفتيش ورصد للتحقق من االمتثال لقوانني العمل       ٢٠٠٤ويف عام    -١٩٤
 منشأة ومنظمة، وهو ما ميثل زيادة ٧٦٢واملعـايري والقواعـد ذات الصلة بسالمة العمل وتقييم أوضاع أماكن العمل يف    

وكانت أكثر االنتهاكات تكراراً هي عدم توفري مالبس خاصة ومعدات          . ٢٠٠٣نة بعام    يف املائـة مقار    ٢٣,٣قدرهـا   
حلمايـة األفـراد والتأخر يف دفع األجور والتخصيص غري الصحيح لإلجازات السنوية، وعدم إجراء فحوص طبية لبعض       

ن مساومة مجاعية، وعدم وفاء     املوظفـني، وعدم تزويد املوظفني بدفاتر لتدوين سجالهتم للعمل وعدم إبرام اتفاقات بشأ            
ويف املنشآت واملنظمات اليت أجريت فيها عمليات تفتيش        . املوظفني بالتزاماهتم، وعدم تلبية شروط السالمة املهنية وغريها       

 يف املائة من متأخرات األجور ٦٣ سوموين؛ وأن ٥ ٢٠٠ ٠٠٠تـبني أن العمال ال يزال هلم متأخرات أجور يبلغ قدرها            
 .أن تلقى املدراء تعليمات بالدفعقد دفعت بعد 

ومبساعدة ودعم مايل من منظمة العمل الدولية أقيم مركز للمعلومات والتحليالت املتعلقة بالسالمة املهنية، ومن                -١٩٥
املقرر أن يقوم باستعراض احلالة فيما خيص السالمة املهنية وذلك هبدف صوغ واعتماد برنامج وطين يتعلق بالسالمة املهنية          

 .حة العاملنيوص

ووفقاً لتقديرات شىت، تعمل نسبة تتراوح . ولوحظت زيادة يف هجرة املواطنني ألغراض البحث عن عمل -١٩٦
 يف املائة من جمموع املواطنني القادرين على العمل يف القطاع غري الرمسي، ويغادر البلد ألغراض                ٢٥ و ٢٣ما بني   

، تبعاً ) يف املائة من جمموع القادرين على العمل٧حنو (خص  ش٣٠٠ ٠٠٠العمل يف اخلارج كل عام ما يزيد على 
 األسس القانونية واالجتماعية    ٢٠٠٣أغسطس  /  آب ١ويرسـي قانون تعزيز العمالة الذي اعتمد يف         . للفصـل 

االقتصادية للسياسة العامة للدولة فيما خيص العمالة، مبا يف ذلك ضمانات تكفلها الدولة إلعمال حقوق العمال                
ويعرِّف القانون العاطلني عن العمل     . رية وتوفري محاية اجتماعية من البطالة يف ظل شروط اقتصاد السوق          الدستو

بأهنم مواطنون يف سن العمل لكنهم ال يشتغلون بأي عمل خالل الفترة قيد االستعراض أو ال يتقاضون أجراً أو ال 
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قدمي طلبات إىل الدولة أو إىل وكاالت   يعملـون بوظـيفة مدفوعـة األجر والذين يبحثون عن عمل عن طريق ت             
 الواردة يف املرفق معلومات عن أعداد األشخاص القادرين على العمل، ونسبة ١٢ إىل ٤ويقدم اجلداول . التوظيف

السكان العاملني تبعاً لشكل امللكية وتوزيع السكان املستخدمني يف االقتصاد حسب القطاعات، واملواطنني الذين              
العاطلني املسجلني والتدريب املهين للعاطلني والتدريب املهين للعمال والعاملني الذين          يبحـثون عـن عمـل، و      

 .تستخدمهم املنشآت، واألشغال العامة، ووضع نظام للحصص والتشجيع على خلق فرص للعمل

 ٤ يف  الصادر٩٤ مـن القانون اخلاص بتعزيز العمالة، أقرت احلكومة مبوجب القرار رقم   ١٣وعمـالً باملـادة      -١٩٧
 الذي يتمثل هدفه الرئيسي يف تقدمي املساعدة إىل ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ بـرنامج لـتعزيز العمالة للفترة     ٢٠٠٣مـارس   /آذار

املواطـنني الذيـن يبحثون عن عمل، وال سيما أولئك الذين يواجهون صعوبات يف إجياد فرص للعمل لعدم قدرهتم على                    
ويتضمن الربنامج باإلضافة إىل مساعدة العاطلني يف إجياد فرص         . يناملنافسـة يف سوق العمل على قدم املساواة مع اآلخر         

للعمـل تدابري لتوفري التدريب املهين للعاطلني عن العمل وإنشاء وظائف مدفوعة األجر يف القطاع اخلاص والتشجيع على                  
 .توسيع نطاق األنشطة التجارية واالشتغال باملهن احلرة على أساس توفري قروض متناهية الصغر

ومن التدابري األخرى املعتزم اختاذها يف إطار الربنامج النهوض باهليكل اإلداري لوكاالت التوظيف وإقامة شبكة                -١٩٨
مـن مراكز األعمال التجارية، وإبرام اتفاقات ثنائية ذات صلة بإنشاء وظائف مدفوعة األجر يف القطاع اخلاص، ووضع                  

 والشباب، وتنظيم هجرة العمال إىل البلدان األخرى وتنفيذ برامج مشتركة           وتنفيذ برامج حمددة اهلدف لتعزيز عمل النساء      
 . مع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية

 :ومتنح الدولة املواطنني العاطلني عن العمل الضمانات التالية -١٩٩

 تقدمي إعانات وتعويضات للموظفني الذين فصلوا من املنشآت واملؤسسات واملنظمات؛

منح للعاطلني عن العمل طوال مدة التدريب املهين أو التدريب الالحق أو إعادة التدريب املقدم عن طريق                 دفـع   
 اهليئات املعنية بالعمالة التابعة للدولة؛

 دفع إعانة بطالة؛

 .توفري فرص للحصول على عمل مدفوع األجر يف القطاع العام

الذين حيتاجون إىل محاية اجتماعية أو يواجهون صعوبات يف         وتـويل الدولة عناية خاصة لفرادى فئات السكان          -٢٠٠
مبا يف ذلك خدمات (وجيري إنشاء وظائف إضافية ووكاالت متخصصة . إجيـاد عمل أو الفئات الضعيفة يف سوق العمل        

 ، وختصيص حصص لصاحل تعيني املعوقني، وتقدمي خدمات املشورة الوظيفية وتوفري دورات           )التوظـيف املقدمة للمعوقني   
يذكر أن ختصيص حصص الستخدام املعوقني منصوص عليه يف         . التدريـب اخلاص وهي مجيعاً لصاحل هؤالء األشخاص       

 ).الرعاية االجتماعية(القانون اخلاص باملعوقني 

 -٢٠٠٣كي يتسىن منع حدوث زيادة يف معدل البطالة يف صفوف النساء، يتوخى برنامج تعزيز العمالة للفترة                  -٢٠١
 :لتدابري التالية اختاذ ا٢٠٠٥

 توفري املشورة الوظيفية والتدريب والتدريب املهين وفقاً الحتياجات سوق العمل؛
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 دعم االشتغال مبهن حرة واملبادرات التجارية للنساء؛

 .زيادة أنشطة املراكز املعنية بإجياد عمل للنساء وبذل جهود أكرب لتزويد النساء باملعلومات واملشورة القانونية

 من قانون العمل على مسؤولية صاحب العمل عن التحويل غري املشروع ألي اتفاق أو عقد                ٥٩ص املادة   وتن -٢٠٢
ويعترب فصل أي عامل ألسباب يعرف أهنا غري مقبولة قانوناً، وعدم االمتثال لقرار             . عمل أو إهنائه بصورة غري مشروعه     

ع البحث إىل وظيفته السابقة جرائم جنائية مبوجب        صـادر من احملكمة بإعادة تعيني العامل ذكراً كان أم أنثى موضو           
 من القانون ١٥٥وتقضي املادة .  من القانون اجلنائي، باإلضافة إىل أي إخالل عمدي رئيسي بقوانني العمل١٥٣املادة  

اجلنائي مبسؤولية صاحب العمل عن رفض استخدام أي امرأة لديها طفل دون الثالثة من العمر دون مربر، أو فصل أي                    
 شخصاً  ٥٦٧، تقدم   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ١٩٩٩ويف الفترة من    . امـرأة مـن هذه الفئة دون مربر       

 شخصاً إىل وظائفهم    ٤٢٢بطلـبات إىل احملـاكم يلتمسون فيها إعادهتم إىل وظائفهم السابقة وأمرت احملكمة بإعادة               
 . طلبا١٤٥ًالسابقة، ورفض 

رعاية االجتماعية للنساء يف طاجيكستان يعترب من اجملاالت ذات األولوية للسياسة           وتوفـري احلمايـة القانونية وال      -٢٠٣
وجمال النشاط هذا يقوم بدور خاص خالل الفترة االنتقالية وأصبح .  االقتصادية اليت تتبعها الدولة   -العامـة االجتماعـية     

 الدستور حكماً منفصالً مكرساً للمساواة       من ١٧وتتضمن املادة   . يشكل جزءاً أساسياً من احلقوق الدستورية للمواطنني      
 .بني الرجال والنساء

وكانـت طاجيكستان من أوىل بلدان كومنولث الدول املستقلة اليت صدقت على االتفاقيات الدولية ذات الصلة         -٢٠٤
، )١٩٩٣ يف عام صدق عليها (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         : حبماية حقوق املرأة وحرياهتا، أال وهي     

 ).١٩٩٣صدق عليها يف عام (، واتفاقية حقوق الطفل )١٩٩٩صدق عليها يف عام (واتفاقية احلقوق السياسية للمرأة 

 :وصدق الربملان أيضاً على االتفاقيات التالية -٢٠٥

 املناجم  يف) املرأة( بشأن العمل حتت سطح األرض       ١٩٣٥ الصادرة يف عام     ٤٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
 جبميع أنواعها؛

 بشأن العمل الليلي لألحداث     ١٩٤٨يونيه  / حزيران ١٧ الصادرة يف    ٩٠اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم         
 العاملني يف الصناعة؛

 املتعلقة بتساوي أمور العمال     ١٩٥١يونيه  / حزيران ٦ الصادرة يف    ١٠٠اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم         
 تساوي؛والعامالت عن العمل امل

  بشأن محاية األمومة؛١٩٥٢يونيه / حزيران٢٨ الصادرة يف ١٠٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء           ١٨٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم       
 .١٩٩٩يونيه / حزيران١عليها الصادرة يف 

قوق والضمانات االجتماعية على قدم املساواة مع الرجل مبوجب القانون اخلاص           وتتمـتع النسـاء يـنفس احل       -٢٠٦
 .والقانون اخلاص باملعاشات وغريها من التشريعات) الرعاية االجتماعية(باحملاربني القدماء واملعوقني 
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انات إضافية  وإىل جانب تساوي احلقوق يف العمل ويف األجر مقابل نفس العمل؛ يكفل قانون العمل أيضاً ضم                -٢٠٧
 .للنساء واألشخاص ذوي االلتزامات األسرية

وحتظـى األمومة واألسرة حبماية خاصة من الدولة اليت ترسي إطاراً قانونياً لعمل املرأة؛ وخباصة من خالل فرض          -٢٠٨
ي إىل محاية صحة    وهذه التقييدات ال تشكل متييزاً بل إهنا ترم       . تقيـيدات على جماالت العمل اليت ميكن أن تعمل هبا املرأة          

 .النساء واألجيال املقبلة

 سنة من العمر أو األشخاص الذين يعلن عدم     ٢١وال جيـوز تشغيل النساء يف سن اإلجناب، أو األشخاص دون             -٢٠٩
كما . لياقتهم لالشتغال بأنواع معينة من العمل ألسباب صحية، يف أعمال شاقة أو العمل يف ظل أوضاع ضارة أو خطرة                  

 .يل النساء يف العمل الليلي، إال كتدبري مؤقت يف قطاعات االقتصاد اليت توجد فيها حاجة ماسة هلذا العملال جيوز تشغ

وتعترب النساء الالئي مت إعفائهن من القيام بأعمال شاقة أو يعملن يف ظل ظروف ضارة أهنن قد عملن بال انقطاع      -٢١٠
أهلية استحقاقات التأمني االجتماعي وعلى معاش، وكذلك       ملـدة خدمة متواصلة ألغراض استيفاء شروط احلصول على          

 .احلصول على مكافأة إضافية لطول مدة خدمتهن وغريها من املزايا على النحو املنصوص عليه يف التشريعات

وتتضـمن التشـريعات أيضاً أحكاماً ذات صلة باملسؤولية عن حاالت اإلخالل مببدأ تساوي احلقوق بني                 -٢١١
ورفض تشغيل امرأة دون مربر بدعوى أهنا حامل، أو الفصل غري املربر لنفس السبب، أو الرفض              . الـرجال والنساء  

غري املربر لتشغيل امرأة لديها طفل دون الثالثة من العمر، أو فصل امرأة من هذه الفئة دون مربر، وتعدد الزوجات                    
املواد ( مجيعاً جرائم مبقتضى القانون اجلنائي وكذلك بعض االنتهاكات األخرى اليت تشكل إخالالً  حبقوق املرأة تعترب

 ).، اخل١٧٠، و١٦٨، و١٥٥

ومـن أجـل ضمان مشاركة املرأة على نطاق واسع يف احلياة العامة وإدارة شؤون الدولة وتعزيز مكانتها                   -٢١٢
 الذي  ٣٦٣قم  االجتماعـية يف طاجيكستان، جرى اعتماد تدابري قانونية إضافية يف السنوات األخرية، مثل القرار ر              

 وأقرت مبوجبه خطة العمل الرامية إىل تعزيز وضع ودور املرأة على       ١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ١٠أصـدرته احلكومة يف     
 بشأن  ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ الصادر يف    ٥، واملرسوم الرئاسي رقم     ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٨مـدى الفترة من     

 وأقرت مبوجبه   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٨صدرته احلكومة يف     الذي أ  ٣٨١تعزيـز دور املرأة يف اجملتمع، والقرار رقم         
برنامج الدولة املتعلق باجملاالت الرئيسية للسياسة العامة للدولة هبدف ضمان تساوي احلقوق والفرص للرجال والنساء 

، وكذلك الوثائق األخرى املتعلقة بالسياسة العامة ذات الصلة حبماية حقوق           ٢٠١٠-٢٠٠١عـلى مـدى الفترة      
 .واألطفال، والصحة اإلجنابية، اخلاألمهات 

وبغـية تعزيز العمالة، وضمان ارتياح املواطنني يف أعماهلم، وجتنب البطالة وتوفري احلماية االجتماعية من عواقب     -٢١٣
الـبطالة على الصعيدين الوطين واحمللي، تعكف وزارة العمل والرعاية االجتماعية وهيئة التوظيف التابعة للدولة على وضع     

 .امج وطنية وإقليمية من أجل تعزيز العمالةبر

، الذي يتوخى اختاذ تدابري لتعزيز      ٢٠٠٥-٢٠٠٣وأقـرت احلكومة برناجماً وضعته الدولة لتعزير العمالة للفترة           -٢١٤
 .عمالة املرأة والقضاء على عدم التوازن اجلنساين يف سوق العمل
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 بتعزيز العمالة بعد تعديل صياغتها يف ضوء التغيريات         ، اعتمدت صيغة منقحة للقانون اخلاص     ٢٠٠٣ويف عـام     -٢١٥
 .اليت حدثت يف اجملالني االجتماعي والعمايل، وكذلك خربات البلدان األخرى

ومـن أجل إتاحة فرص عمل متساوية للنساء يف سوق العمل، أخذت هيئة التوظيف التابعة للدولة على عاتقها                   -٢١٦
 .  عمالة املرأةاتباع سياسة عامة فعالة من أجل تعزيز

وإىل جانب التدابري التقليدية املتخذة ملساعدة العاطلني يف البحث عن عمل ولدفع اإلعانات، جيري استطالع  -٢١٧
سـبل جديـدة لتعزيز العمالة وتيسريها، مثل تنظيم خربات العمل للشباب وإنشاء مركز لتوظيف النساء يف مدينة                  

عمال التجارية، وتقدمي املساعدة يف تأسيس منظمات غري حكومية تتناول           تيويب، وإقامة شبكة ملراكز األ     -كورجان  
 .املشاكل ذات الصلة بتعزيز العمالة يف صفوف النساء

 امرأة من العاطالت    ٥٠٨ووفقاً للبيانات اليت قدمتها وزارة العمل والرعاية االجتماعية، منحت هيئات التوظيف             -٢١٨
 سوموين ٩١ ٠٠٠، أي بزيادة قدرها ٢٠٠٣ سوموين يف عام    ١٥٢ ٠٠٠يمتها  عـن العمل قروضاً دون فوائد تتجاوز ق       

، لتمكينهن من إقامة مشاريعهن التجارية، ودعم املبادرات التجارية للنساء هبدف تعزيز استقالهلن   ٢٠٠٢مقارنـة بعـام     
 . املادي، وترشيد العمل

ت باحلصول على عمل مما يزيد      ، تلقت هيئات التوظيف طلبا    ٢٠٠٤وخـالل فترة تسعة شهور من عام         -٢١٩
ومن ذلك العدد، مت إجياد فرص عمل .  يف املائة من جمموع عدد املتقدمني بطلبات٤٨,٥ امرأة، أو ٣١ ٠٠٠على 

ووفقاً للبيانات املتعلقة بنهاية شهر     . ٢٠٠٣ امرأة مقارنة بعام     ٥٥٥ امـرأة، أي بزيادة قدرها       ٨ ٥٠٠لـنحو   
 امرأة  ٣ ٠٠٠مرأة بوصفهن عاطالت عن العمل، أي باخنفاض قدره          ا ٢٢ ٨٠٠، سجلت   ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 . يف املائة من جمموع عدد العاطلني٥٦غري أن عدد النساء العاطالت ال يزال يتجاوز نسبة . ٢٠٠٣مقارنة بعام 

قطاع وتتسارع اجلهود املبذولة لتعيني العاطالت يف وظائف مؤقتة عن طريق إنشاء وظائف مدفوعة األجر يف ال                -٢٢٠
 امرأة يف وظائف من هذا القبيل،       ٨ ٦٠٠، عينت قرابة    ٢٠٠٤سبتمرب  /يناير وأيلول /ويف الفترة ما بني كانون الثاين     . العام

 .٢٠٠٣ امرأة مقارنة بنفس الفترة من عام ٤١١أي بزيادة قدرها 

ومن بينهم  . لقطاع العام  يف املائة من جمموع عدد املشتغلني بأعمال مدفوعة األجر يف ا           ٥٠وتشـكل النساء حنو      -٢٢١
 يف املائة، ومتثل العاطالت     ٦٠ سنة يف املتوسط حنو      ٢٩ و ١٥تشـكل الشابات والفتيات الالئي تتراوح أعمارهن ما بني          

 يف املائة، بينما تتجاوز نسبة النساء ممن لديهن حرفة أو مهنة متخصصة             ٢٣عن العمل الالئي ال حيصلن على إعانة بطالة         
 . يف املائة٥٠

، ٢٠٠٣ويف عام   .  منظمة نسائية غري حكومية يف طاجيكستان      ١٥٢ كانت هناك    ٢٠٠٣فـرباير   /ويف شـباط   -٢٢٢
 ٢٥ ٠٠٠ سوموين، أي بزيادة قدرها      ٨٣ ٤٠٠ امـرأة متعطلة عن العمل قروضاً متناهية الصغر قيمتها           ٥٨٦منحـت   

 ٢٠٠١ة مشاريع لألعمال احلرة يف عام  امرأ٣٢٥، ويف غضون فترة تنفيذ املشاريع، استهلت ٢٠٠٢سوموين مقارنة بعام 
 .٢٠٠٣ يف عام ٥٨٦ و٢٠٠٢ امرأة يف عام ٢٩٢و
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وكشـفت دراسة استقصائية عن مستويات املعيشة أجرهتا جلنة اإلحصاءات التابعة للدولة والبنك الدويل يف عام          -٢٢٣
 وذلك برغم أن الفجوة يف الفترة من         يف املائة عن نسبة النساء العامالت،      ٢٠ أن نسبة الرجال العاملني تزيد بنحو        ١٩٩٩
يف املائة، وارتفعت  ٤,٩وبينما اخنفض عدد الرجال العاملني بنسبة .  يف املائة٦ اخنفضت بنسبة تتجاوز ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩

، تعكف هيئات التوظيف واملنظمة غري احلكومة الطاجيكية        ٢٠٠١ ومنذ عام    . يف املائة  ١,٣نسـبة النساء العامالت بنحو      
يتعلق بعمالة  Vakhsh & Bokhtarعلى تنفيذ مشروع مشترك يف حمافظيت بوختار وفاخش " ة االجتماعية والتنميةالشراك"

 .ر مع دعم عملي ومايل من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنياملرأة عن طريق منح قروض متناهية الصغ

 مجيع املواطنني يف تلقي التعليم االبتدائي والثانوي  من العهد، تكفل الدولة حق  ٦ من املادة    ٢ومتشـياً مع الفقرة      -٢٢٤
 .والعايل واملهين

 ٢٢ويعمـل نظـام التدريب املهين األويل حالياً ووفقاً للقانون اخلاص بالتدريب املهين األويل الذي اعتمد يف                   -٢٢٥
 .ويعترب القانون التدريب املهين األويل أحد اجملاالت ذات األولوية. ٢٠٠٣أبريل /نيسان

 :ويرد فيما يلي اجملاالت األساسية للسياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالتدريب املهين -٢٢٦

 الطابع اإلنساين والدميقراطي والعلماين للتعليم املقدم يف إطار نظام التدريب املهين األويل؛

 .تيسري الوصول إىل التدريب املهين األويل واستمراره

وتتاح أيضاً للطلبة ممن ال آباء هلم فرصة        . صول على التدريب املهين األويل باجملان     ويكفـل ملواطنني احلق يف احل      -٢٢٧
 .تلقي التدريب املهين الثانوي باجملان

، أقرت احلكومة خطة وضعتها الدولة إلصالح نظام التدريب املهين األويل           ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف   -٢٢٨
العمال بتدريب جيد النوعية ووضع إطار إلصالح نظام التدريب املهين          وكذلـك إصـالح نظام التعليم من أجل تزويد          

 .األويل والتعليم األويل

 :وتقدم برامج التدريب التالية طوال العام من خمتلف املستويات يف مؤسسات التدريب املهين األويل -٢٢٩

، ويغطي ثالث   )٩ -١وف  الصف(بـرنامج شـامل موحد للتدريب العام واملهين يرتبط بالتعليم العام األساسي             
 سنوات على األقل؛

والتعليم الثانوي الكامل الذي يستغرق سنة      ) ٩ -١الصفوف  (تدريب مهين أويل يرتبط بالتعليم العام األساسي        
، الذي يستغرق سنة )١١ -١(الصفوف (أو سنتني؛ والتدريب املهين األويل املرتبط بالتعليم العام الثانوي الكامل 

 أو سنتني؛

يـب املهـين والتدريب املهين الالحق، مبا يف ذلك إعادة التدريب والتدريب التكميلي الذي يستغرق سنة                 التدر
 .واحدة
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وميكـن االلـتحاق بربامج التدريب املهين األويل باملراسلة أو عن طريق الفصول الدراسية املسائية أو التسجيل                  -٢٣٠
 .كطلبة خارجيني

 األويل اليت تقدم يف إطار برامج تدريب حمددة ملعايري موحدة حتددها الدولة             وختضع مجيع دورات التدريب املهين     -٢٣١
ويتخذ التدريب املهين وإعادة تدريب املواطنني العاطلني عن العمل أو املواطنني ممن ليس لديهم              . للتدريب املهين األساسي  

دريب املهين األويل، تبعاً الحتياجات     حـرفة شكل دورات قصرية يف مراكز التعليم واملنشآت التجارية ويف مؤسسات الت            
 .سوق العمل

 طالب الربامج   ١٥ ٠٠٠ووفقاً للبيانات املقدمة من وزارة العمل والرعاية االجتماعية كان من املتوقع أن حيضر               -٢٣٢
وأكمل مخسة عشر ألف وستمائة     . ٢٠٠٤-٢٠٠٣الصـباحية يف مؤسسات التدريب املهين األويل خالل العام اجلامعي           

ـ   طالباً مستوى أساسي من     ٣ ٣٨٢ طالبة، وتلقى    ٥ ٦٣٧د ومخسـون طالباً دراستهم من بينهم بلغ عدد اإلناث           وواح
 . طالباً التعليم األويل وليس الثانوي٨٦٤ طالباً التعليم الثانوي وأكمل ١١ ٠٣٢التعليم، كما أكمل 

من إطار نظام التدريب املهين األويل،      ويف إطـار خطة لتدريب العمال واملختصني يف مؤسسات التعليم العام ض            -٢٣٣
 : ٢٠٠٥ و٢٠٠٤كان من املتوقع أن يبدأ األعداد التالية من الطلبة دراستهم يف عامي 

 : طالب منهم١٥ ٣٠٠يبلغ جمموع عدد الطلبة 

  طالب حصلوا على املستوى األساسي من التعليم؛٤ ٠٠٠

  طالب ممن أمتوا التعليم الثانوي الكامل؛٩ ٧٠٠

 .لب ممن أمتوا التعليم األويل وليس الثانوي طا١ ٦٠٠

وخـالل الفـترة قيد االستعراض، لوحظت زيادة يف النشاط االقتصادي يف طاجيكستان، مما أسهم يف ارتفاع                  -٢٣٤
 .مستويات العمالة، مبا يف ذلك يف صفوف خرجيي مؤسسات التدريب املهين األويل

وحتصل النساء . ادة تدريب النساء والفتيات العاطالت عن العملوتعلـق أمهـية كربى على التدريب املهين وإع    -٢٣٥
 .تقليدياً على قدر حمدود للغاية من التدريب املهين

وهذا يعين أنه كلما    . وكلما ارتفع مستوى التعليم الذي تلقاه أي شخص ازداد احتمال عثوره على فرصة عمل              -٢٣٦
، ازداد عدد األشخاص    ٢٠٠٤ويف عام   . كانيات توظيفه ارتفـع مسـتوى التعلـيم الذي يتلقاه أي شخص ازدادت إم           

، بينما كان الرقم املناظر للحاصلني على ١٩٩٩ يف املائة، مقارنة بعام ٤,١املسـتخدمني احلاصلني على تعليم عايل بنسبة       
 وبوجه خاص، ازدادت نسبة األشخاص العاملني     .  يف املائة  ٢,٩) خرجيي مدارس التدريب التقين   (تعلـيم ثـانوي خاص      

واخنفض عدد  .  يف املائة  ٢٢,٦بنسبة  ) خرجيي مدارس التدريب املهين والتقين    (الذين حصلوا على تدريب تقين متخصص       
 . يف املائة٥٠األشخاص العاملني ممن مل يتلقوا أي تعليم بنسبة تزيد على 

ليت يتزايد الطلب عليها أمراً ذا ويف هذا السياق، أصبح تنفيذ برامج التدريب املهين للنساء يف اجملاالت املتخصصة ا    -٢٣٧
 .أولوية
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 مؤسسة للتدريب   ٧٢وتشـمل خطة التدريب املهين التقين اليت تقوم بوزارة العمل والرعاية االجتماعية بتنفيذها               -٢٣٨
 ميداناً متخصصاً يشتد الطلب عليها يف سوق العمل، مبا يف ذلك            ١٦٠املهـين التقين، اليت تتوىل تدريب املتخصصني يف         

ـ  ياطون واخلـياطات واملتخصصون يف رتق املالبس واملختصون بأشغال التطريز والصرافون والسكرتريات ممن يلمون              اخل
 يف  ٣٠متثل اإلناث نسبة    ) ٢٧ ٠٠٠(ومن جمموع عدد الطلبة املقيدين يف املؤسسات املهنية التقنية          . باحلاسـوب والطهاة  

 ). طالبة٨ ٠٠٠(املائة 

 امرأة تدريباً مهنياً، أي بزيادة      ٣ ٢٠٠، تلقت   ٢٠٠٤سبتمري  / أيلول -يناير  /الثاينوخـالل الفـترة من كانون        -٢٣٩
 مهنة متخصصة   ٢٠ شخص التدريب على ما يفوق       ٢ ٤٠٠ومن هذا العدد، أمت     . ٢٠٠٣ مقارنـة بعام     ٤٣٤تـتجاوز   

وتلقى ألفان  ).  وفتاة  امرأة ١ ٣٣٦( يف املائة    ٥٦ومن بني من أمتوا التدريب املهين، تعمل نسبة         . يشـتد الطلـب عليها    
 .٢٠٠٣ مقارنة بنفس الفترة من عام ٥٩١وتسعمائة ومخس امرأة نصحاً وظيفياً أي بزيادة قدرها 

 . امرأة يف وظائف شاغرة ووظائف أنشئت جمددا٢٨٦ً، عينت مبساعدة هيئات التوظيف ٢٠٠٣ويف عام  -٢٤٠

 وزارة العمل والرعاية االجتماعية باالشتراك مع        الذي اختذته  ٧٣وأقـيم مركـز لتوظيف النساء مبوجب القرار          -٢٤١
 تيويب لتوظيف -إنشاء مركز كورغان "، املعنون ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧ تيويب وصدر يف -جملس إدارة كورغان 

 امرأة وفتاة بالبحث عن فرصة عمل عن طريق املركز، عثرت           ١ ٠٠٠ومنذ افتتاح املركز، قامت ما يزيد على        ". النسـاء 
 امرأة وفتاة   ٨٠ شخص عمالً مدفوع األجر يف القطاع اخلاص؛ وسجلت          ٢٠٠ امرأة فيهن على عمل؛ ووجد حنو        ٥٠٠

 منهن النصح   ٣٠٠؛ وتلقت   ) طابعة -بوصفهن متخصصات يف التفصيل ووظيفة سكرترية       (للحصول على تدريب مهين     
 .واإلرشاد الوظيفي

 شخصاً لتلقي   ٣٠ امرأة وفتاة، وسجل     ٤٦٠نحو   وحـده وجـد املركز املذكور وظائف ل        ٢٠٠٣ويف عـام     -٢٤٢
وبدعم مايل من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،        .  شخصاً يف وظائف عامة مدفوعة األجر      ١٥٠التدريـب املهين وعني     

 ".الزواج واألسرة"و" القانون والعمالة" امرأة وفتاة حلقات دراسية تعليمية بعنوان ٣٣حضرت 

 امرأة شابة من خمتلف     ١٠٠ويوفر ملا يزيد على     . ملتحدة اإلمنائي مركزاً لتعليم الشابات    وأقـام بـرنامج األمم ا      -٢٤٣
مـناطق الـبالد حمل إقامة آمن والتعليم، مبا يف ذلك التدريب على مهارات مثل القيادة وتعلم اللغتني الروسية واإلنكليزية    

 .القضايا اجلنسانيةويتوىل إدارة املركز الفريق املعين ب. ومهارات احلاسوب األساسية

 ٧املادة 

 من قانون العمل أي متييز أو استبعاد أو تفضيل وكذلك رفض استخدام أي شخص بسبب        ٧حتظر املادة    -٢٤٤
األصل اإلثين أو العرق أو لون اجللد أو اجلنس أو السن أو املعتقدات السياسية أو حمل امليالد األمر الذي يفضي إىل 

وجيوز للرعايا األجانب وعدميي اجلنسية الذين يعيشون يف        .  الفرص يف جمال العمالة    مببدأ املساواة يف  ] اإلخـالل [
طاجيكستان القيام بأعمال يدوية أو مكتبية يف املنشآت واملؤسسات واملنظمات أو االشتغال بأي مهنة أخرى وفقاً 

 .للشروط اليت تقتضيها اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الصدد ملواطين طاجيكستان
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 من قانون   ١٠٣وتنص املادة   .  من الدستور بأال يقل األجر عن احلد األدىن لألجور         ٣٥وتقضـي املادة     -٢٤٥
العمـل على أن احلد األدىن لألجر هو احلد األدىن الوطين اإللزامي الذي يدفعه شهرياً صاحب العمل للمستخدم                  

وحيدد .  واحترام االلتزامات ذات الصلة بالعملنظري العمل الذي يؤديه وفقاً للقانون فيما خيص مدة ساعات العمل
واحلد األدىن لألجر يستخدم كأساس لتحديد املستويات الرمسية . رئـيس اجلمهوريـة مستوى احلد األدىن لألجر      

باستثناء االتفاقات اليت يكون فيها أحد األطراف منظمة (وينص قانون العمل على االتفاقات اجلماعية       . لألجـور 
غري أن الرتعة التقليدية    . ميكن أن تنص على حد أدىن أعلى لألجر       ) ة الدولة وتنتفع بإعانات الدولة    متول من ميزاني  

 من النهوض مبكانة  - برغم بعض النقائص اليت شابته       -لبناء اجملتمع الذي متكن     . واإلطاحـة باملفهوم االشتراكي   
هلية وعواقبها اليت تلحق أبلغ الضرر باملرأة،       املـرأة يف اجملتمع، وكذلك االنتقال إىل اقتصاد السوق، واحلرب األ          

وميكن مالحظة هذا العامل أوالً وقبل . وجتعل وضع املرأة على النحو املعلن يف التشريعات مسألة نسبية إىل حد ما
ويقع على هيئة تفتيش    . كـل شيء يف القطاع غري الرمسي لالقتصاد، األمر الذي جيعل رصد الدولة أمراً ضرورياً              

 .لتابعة للدولة اليت أنشئت مؤخراً القيام بدور هام يف هذا الصددالعمل ا

القطاع السوقي  : ويف اقتصـاد السوق ينقسم سوق العمل فيما يتعلق مبعدالت األجور، إىل قطاعني مها              -٢٤٦
وهو يف املقام األول ولـه مكانة عالية ويوفر أجراً جيداً، والقطاع التقليدي احلكومي واجلماعي              " للذكور"وهو  

 .بالدرجة األوىل، حيث حتظى املهن مبكانة اجتماعية مرموقة لكن أجورها قليلة" لإلناث"

 يف املائة من النساء أي يف قطاعات تدفع أدىن األجور يف            ٧٠ إىل   ٦٠ووفقـاً لإلحصاءات، تعمل قرابة       -٢٤٧
زراعة حيث تقل األجور عن      يف قطاعـات التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والثقافة وال          -الـبلد   

ونتيجة لذلك يقل متوسط األجر الشهري للنساء       .  إىل مثانية  ٤األجور يف قطاعي الصناعة والتشييد مبعامل قدره        
وبالتايل توفر الدولة دعماً فردياً لألمهات غري املتزوجات واألسر         . عـن الرجال مبعامل يبلغ حنو واحد إىل مخسة        

 .  وأطفالاملعيشية اليت تتكون من نساء

 وهم األطفال -ومن الضروري االستمرار يف تقدمي الدعم ألضعف قطاعات السكان يف مجيع أحناء البالد  -٢٤٨
 بشأن دفع إعانات ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣٠ الصادر يف ٥٨٥ وفقاً لألمر احلكومي رقم -يف سن املدرسة 

 سوموين كل ٦يف املدارس العامة، ومبوجبه تدفع إعانة قدرها نقدية لألسر الفقرية اليت لديها أطفال يتلقون التعليم 
 .ربع سنة

ووفقاً للنتائج اليت خلصت إليها دراسات استقصائية عن مستويات املعيشة أجرهتا جلنة اإلحصاءات التابعة  -٢٤٩
 يف املائة من ٢٣,٤، متثل أفقر الشرائح من سكان املناطق الريفية ١٩٩٩للدولة باالشتراك مع البنك الدويل يف عام 

 يف املائة من    ٧٤وجيب أن يوضع يف االعتبار أن       ).  يف املائة  ١٨,٦ -املناطق احلضرية   (جممـوع عـدد السكان      
 .السكان يعيشون يف املناطق الريفية ويشتغلون بأعمال الزراعة األساسية

 ).١٧ إىل ١٣انظر املرفق، اجلداول ( -٢٥٠

وتوجد أعلى األجور . ور ينبع من سيطرة قطاعات معينة يف مناطق معينةوالتمايز اجلغرايف يف مستوى األج -٢٥١
 .١ الوارد يف املرفق ١٤يف املناطق اليت تقع فيها املنشآت الصناعية كما يوضح اجلدول 
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 من قانون العمل، تكفل الدولة لكل موظف تقاضي أجر عادل ويف الوقت املناسب لقاء               ٤ووفقاً للمادة    -٢٥٢
ويقع على أصحاب العمل بغض النظر عن ظروفهم املالية االلتزام بأن يدفعوا للعاملني لديهم              . هالعمل الذي يؤدي  

والتمييز فيما خيص األجر حمظور؛ إذ إنه يتعني على أصحاب العمل أن            . األجـر املقرر نظري العمل الذي قاموا به       
 .يدفعوا للعاملني لديهم أجوراً متساوية عن العمل املتساوي القيمة

وعـندما يتأخر دفع األجور نتيجة خطأ صاحب العمل إىل ما بعد التاريخ احملدد لدفعها، يلزم صاحب                  -٢٥٣
وكذلك فإن عدم . العمل بأن يدفع للعامل مبلغاً إضافياً على أساس سعر الفائدة املصرفية عن كل يوم من التأخري         

 من القانون ١-١٥٣ مبوجب املادة   قـيام أي صاحب عمل أو أي منظمة بدفع األجور ملدة تتجاوز شهرين يعترب             
 ).١٧انظر املرفق، اجلدول (اجلنائي جرمية جنائية 

ووفقـاً للبيانات األولية الواردة من جلنة اإلحصاءات التابعة للدولة، فإن متوسط األجر الشهري االمسي                -٢٥٤
 دوالر  ٢٠,٤٦أي  ( سوموين   ٦٠,٧٩ كان يبلغ    ٢٠٠٤الـذي دفع للعاملني يف مجيع قطاعات االقتصاد يف عام           

، بينما ازداد مستوى الدخول احلقيقية بنسبة       ٢٠٠٣ يف املائة مقارنة بعام      ٣٧,٢، أي بـزيادة قدرها      )أمـريكي 
 نقطة مئوية عن معدل الزيادة ٨,٧وبعبارة أخرى اخنفض معدل الزيادة يف األجور احلقيقية بنسبة .  يف املائة٢٨,٥

 .يف األجور االمسية

 من الزيادة يف األرقام االمسية واحلقيقية، فإن األجور الفعلية ال تسمح للعمال بشراء احلد لكنه على الرغم -٢٥٥
األدىن مـن املنـتجات الغذائية اليت تشكل جزءاً من سلة املستهلك اليت تبلغ قيمتها بالنسبة ملستوى معقول من                   

، بينما تتقاضى   ٢٠٠٤سبتمرب  /ول سوموين شهرياً لكل فرد من األسرة بأسعار هناية شهر أيل          ٧٤,٨٤االستهالك  
 سوموين ٢٥ يف املائـة من جمموع عدد العاملني يف مجيع قطاعات االقتصاد أجوراً تقل قيمتها عن      ٥٢,٤نسـبة   

 . سوموين٧٥ يف املائة أجوراً تتجاوز ١٨,١شهرياً، وال تتقاضى سوى نسبة ال تتعدى 

 يف املائة من جمموع عدد      ٦٠ فتتقاضى نسبة تصل إىل      أما يف القطاعات املمولة من ميزانية الدولة أساساً        -٢٥٦
تبلغ النسبة يف قطاع الرعاية الصحية والتربية البدنية ونظام الضمان          ( سوموين شهرياً    ٢٥العاملني أجوراً تقل عن     

  يف قطـاع التعليم،  ٤٥,٤ يف املائـة، و ٥٣,٤ يف املائـة، ويف قطـاع الـثقافة والفـنون        ٧١,١االجـتماعي   
 ).ائة يف اهليئات اإلدارية يف امل٤٢,٢و

 سوموين يف قطاع الرعاية الصحية      ٧٥ يف املائة من العاملني أجوراً تتجاوز        ١٣وال تتقاضى سوى نسبة      -٢٥٧
 يف املائة يف قطاع الثقافة والفنون، ١٠,٦ يف املائة يف قطاع التعليم، و٧,٩والتربية البدنية والضمان االجتماعي، و

 يف املائة من جمموع عدد العاملني ١٦ يف املائة يف اهليئات اإلدارية، أو قرابة ٢٧,٦ العلوم  يف املائة يف جمال١٩,٣و
 .يف إطار امليزانية

، يف حني أن خط الفقر  ٢٠٠٤ دوالر أمريكي يف عام      ٠,٩٣ويف البلد ككل كان األجر اليومي لكل عامل يبلغ           -٢٥٨
 . دوالر أمريكي يومياً، أي ما يعادل مرتني ونصف هذا الرقم٢,١٥احملدد دولياً فيما خيص احلد األدىن للدخل يبلغ 

 يف املائة من جمموع     ١٨وهكـذا جند أن األجور تكفي إىل حٍد ما لتغطية املصروفات لنسبة ال تتجاوز                -٢٥٩
أما من الناحية العملية فإن مستوى األجور الذي يتقاضاه معظم العاملني ال يسمح هلم باحلصول على                . العـاملني 
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ـ  وفيما خيص غالبية السكان تعترب القدرة على احلصول على السلع املصنعة األساسية            . واد الغذائـية األساسية   امل
وعلى سداد نفقات السكن واخلدمات اجملتمعية العامة واملواصالت وتكاليف العالج الطيب           ) املالبـس واألحذية  (

 .والتعليم تعترب حمدودة

ستهلك الذي يتصف به مستوى التضخم يف القطاع االستهالكي         ويواصـل الـرقم القياسي ألسعار امل       -٢٦٠
 يف املائة فيما    ١٠٤,٢، مبا يف ذلك     ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١٠٦,٨االخنفـاض يف البالد ككل، حيث كان يبلغ         

ت  يف املائة فيما يتعلق باخلدما١١٨,٨ يف املائة بالنسبة للمنتجات غري الغذائية       ١٠٧,٧خيص املنتجات الغذائية، و   
وكان متوسط املعدل الشهري للتضخم يف القطاع االستهالكي على مدى الشهور التسعة            . الـيت تدفع تكاليفها   

 .٢٠٠٣ يف املائة للفترة املناظرة من عام ١٦,٦ يف املائة مقابل ٦,٤ يبلغ ٢٠٠٤األوىل من عام 

وهكذا كانت . ة الفردية مستمرةوال زالت املعدالت املرتفعة الزدياد أسعار السلع واخلدمات االستهالكي -٢٦١
 يف املائة منها يف الفترة املناظرة من السنة ٢٠ أعلى بنسبة تبلغ حنو ٢٠٠٤األسعار يف فترة الشهور التسعة من عام 

 يف املائة بالنسبة    ٢٣,٩السـابقة فـيما خيص اللحوم ومنتجات اللحوم، واألمساك ومنتجات األمساك، وجتاوزت             
 يف املائة بالنسبة ١٧,٩ يف املائة للدقيق، و٤٧,٤ يف املائة للخبز، و  ٤٣,٦ن، ونسبة   لأللـبان ومنـتجات األلـبا     

 يف املائة بالنسبة للمطبوعات،     ٢١,٦ يف املائة للبترول، و    ٣٣,٩ يف املائـة لألنسجة القطنية، و      ١٩,٢للفواكـه،   
 يف  ١٧,١ خلدمات االتصاالت، و    يف املائة بالنسبة   ١٨,٨ يف املائة فيما خيص اخلدمات املرتلية واجملتمعية، و        ١٠,٣

 . بالنسبة ملؤسسات التعليم السابق للمدرسة١١١,٩ يف املائة لنقل الركاب و٢٥,٢املائة للرعاية الصحية، و

والتفاعل بني ازدياد األجور واخنفاض أسعار السلع االستهالكية ينعكس أيضاً بصورة مباشرة يف الدخول  -٢٦٢
 .واملصاريف النقدية للسكان

 مليون  ٢ ٢٤٧,١ بلغ جمموع اإليرادات النقدية      ٢٠٠٤وعـلى مـدى الشهور التسعة األوىل من عام           -٢٦٣
 ٣٥,٥ازدادت اإليرادات النقدية بنسبة   ) باألسعار املعادلة  (٢٠٠٣وباملقارنة مع الفترة املناظرة من عام       . سوموين

م املدفوعات اإللزامية واملصححة لتتوافق مع      بعد خص (يف املائة، بينما ازدادت اإليرادات النقدية احلقيقية املتاحة         
 . يف املائة٢٩بنسبة ) الرقم القياسي ألسعار املستهلك

 الواردة يف املرفق التغري الذي حدث يف مؤشرات األجور االمسية واحلقيقية،            ٢٥ إىل   ١٣وتـبني اجلداول     -٢٦٤
سب املناطق، وكذلك التغري يف مستوى      ويف متوسـط األجور االمسية الشهرية للعاملني يف املنشآت واملنظمات ح          

، ومؤشرات التغري يف متوسط احلد األدىن  ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٢احلـد األدىن لألجـور على مدى الفترة املمتدة من           
، ٢٠٠٤ إىل   ١٩٩٢واالمسـي لألجـور شهرياً لكل عامل يف مجيع قطاعات االقتصاد بالنسبة للفترة املمتدة من                

املني يف املنشآت واملنظمات حسب القطاعات، ومتوسط األجر الشهري         ومتوسـط األجـر االمسي الشهري للع      
 كانون  ١يف  (، والتأخريات يف دفع األجور حسب املناطق والقطاعات         ٢٠٠٤للعمـال حسـب املناطق يف عام        

، والتأخريات يف دفع األجور، وتفصيل أعداد املوظفني الذين يعملون يف ظل أوضاع ضارة،              )٢٠٠٥يناير  /الثاين
زيع القطاعي ألعداد املوظفني الذين يعملون يف ظل أوضاع خطرة، والتوزيع القطاعي ألعداد املوظفني الذين    والتو

 .يعملون يف ظل ظروف غري مؤاتية وكذلك احلوادث الصناعية



E/C.12/TJK/1 
Page 42 

 

 ٢٠٠٠ومن مث نرى أنه باملقارنة مع عام      . ولوحـظ مؤخـراً أن هناك ازدياداً مطرداً على وجه اإلمجال           -٢٦٥
 يف  ٤٦,١ يف املائة لتشكل     ١٢,٤يرادات الناجتة عن العمل كنسبة من إمجايل الدخل الشخصي بنسبة           ازدادت اإل 

 .املائة من إمجايل اإليرادات

 يف املائة من متوسط إمجايل الدخل الشخصي        ٤٦,١ووفقاً لإلحصاءات يشكل الدخل العائد من العمل         -٢٦٦
 يف املائة؛ بينما    ٣٥,١خل العائد من األعمال الفرعية الشخصية       ؛ وميثل الد  )لكل فرد يف األسرة املعيشية شهرياً     (

 يف املائة؛   ١٣,٨تشـكل اإليرادات النقدية، مبا يف ذلك اإليرادات املتأتية من األنشطة املهنية التجارية واملستقلة               
ات ومنح   يف املائة؛ وتشكل املعاشات واإلعان     ٢,٦ومتـثل مدفوعـات التعويض، مبا يف ذلك املساعدات اخلريية           

 . يف املائة٢,١الطلبة 

 يف املائة من ٧٥,٢ينفق السكان نسبة :  مليون سوموين٢ ٠٧٦,٤وبلغت املصروفات النقدية هلذه الفترة  -٢٦٧
 يف املائة على    ٨,٢ يف املائة لشراء املنتجات غري الغذائية، و       ١٦,٤إمجـايل الدخـول لشراء املنتجات الغذائية، و       

ويتبني من حتليل هذه البيانات . املائة على املدفوعات اإللزامية واملسامهات الطوعية    يف   ٩,٣اخلدمات الشخصية، و  
وال ينفق عملياً أي شيء . أن السكان ينفقون الدخول املكتسبة الناجتة عن العمل على الضروريات احليوية وحدها

 ). يف املائة٠,٠(ية الثقافية واجلمالية أو تزجية أوقات الفراغ أو الترب)  يف املائة٠,٥(على اخلدمات يف نظام التعليم 

وباإلضـافة إىل ذلـك تضاعفت تقريباً على مدى العامني املاضيني املصروفات على الضرائب والرسوم                -٢٦٨
 .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٩,٣ لتصل إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٥,٩واملدفوعات اإللزامية، إذ إهنا ازدادت من 

 فيما يتعلق باألجور ال تتضمن مستواها فحسب وإمنا تتضمن أيضاً أوجه التفاوت           واملشـكلة الرئيسـية    -٢٦٩
وقد نشأ متايز ذو شأن يف مستويات األجور لقاء العمل بني املناطق وبني القطاعات وكذلك بني . الضخمة السائدة

 .فرادى فئات العاملني

 يف مجيع قطاعات االقتصاد وكذلك يف مجيع  ازدياداً شهرياً مطردا٢٠٠٤ًوسجلت األجور االمسية يف عام  -٢٧٠
 ٦٥,٣٥ يف املائة عن العام السابق لتصل إىل         ٣٧,٥ففـي قطاعات إنتاج املواد ازدادت إمجاالً بنسبة         . املـناطق 

 سوموين أي أقل من     ٤٨,١٥ يف املائة لتصل إىل      ٣٤,٢سوموين؛ وازدادت يف قطاعات اإلنتاج غري املادي بنسبة         
 . يف املائة٢٦,٣عات إنتاج بنسبة مستوى األجور يف قطا

وتبني من حتليل البيانات املتعلقة باألجور املدفوعة نظري العمل حسب املناطق أن أوجه التفاوت اجلغرافية                -٢٧١
يوجد أعلى متوسط   : ويرتبط هذا أساساً بالتخصص القطاعي    . ال زالت قائمة، بل إهنا ازدادت يف حاالت فردية        

مل أعلى حصة من املوظفني يف القطاعات الصناعية وكذلك يف قطاعات التشييد            لألجـور الشـهرية حيـثما تع      
 .واالتصاالت والنقل أي يف القطاعات األعلى أجراً

 ٥١,٩١ سوموين إىل    ٣٩,٧٦وعلى وجه اإلمجال ازدادت األجور يف إقليم سوجد على مدى هذه الفترة من               -٢٧٢
 يف  ٤١,٠( سوموين   ٤٢,٠٠ سوموين لتصل إىل     ٢٩,٨لون من   ، وازدادت يف إقليم خات    ) يف املائـة   ٣٠,٦(سـوموين   

ويف إقليم )  يف املائة٢٩,٩( سوموين ٧٦,٩٥ سوموين إىل ٥٩,٢٥، وارتفعت يف احملافظات اليت تدار مركزياً من     )املائة
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به ، ويف مدينة دوشان   ) يف املائة  ٢٩,٢( سوموين   ٣٩,٠٧ سوموين إىل    ٣٠,٢٤ باداخشان املستقل ذاتياً من      -غورنـو   
 ). يف املائة٤١,٨( سوموين ١٢١,٦٣ سوموين لتصل إىل ٨٥,٧٦ازدادت من 

 سوموين  ١٢١,٦٣ إذ بلغ    -لكل عامل يف مدينة دوشانبه      : وسجل أعلى متوسط لألجر الشهري االمسي      -٢٧٣
 أقل  وكان- مرة ١,٣ويف احملافظات املدارة مركزياً كان املتوسط أعلى مبقدار     . أي ضعف املتوسط بالنسبة للبلد    

 وإقليم سوجد )  مرة١,٦( باداخشان املستقل ذاتياً -، إقليم غورنو) مرة١,٤( إقليم خاتلون -يف أقالـيم أخرى   
 ). مرة١,٢(

 للعمال يف جمال إنتاج     ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  -يناير  /وسجلت أعلى األجور للفترة كانون الثاين      -٢٧٤
 سوموين، ويف قطاع النقل ١٥٠,٨٣ قطاع التشييد   سـوموين، ويف   ٢١٢,٧٦املـواد؛ يف قطـاع االتصـاالت        

 ٢٠,٧٠ودفعت أدىن األجور للعمال يف جمال احلراجة .  سوموين١٤٤,١٣ سوموين ويف قطاع الصناعة ١٤٧,٦١
 . سوموين، أي بتفاوتات تتجاوز عشرة أضعاف وستة أضعاف يف هذه املؤشرات٣٤,٩٦سوموين، والزراعة 

ملادي، سجلت أعلى األجور للعاملني يف نظام االئتمان والتأمني والشؤون املالية ويف قطاعات اإلنتاج غري ا -٢٧٥
حيـث جتـاوزت أجور العاملني يف قطاعات الرعاية الصحية والتربية البدنية والضمان             )  سـوموين  ٢٣٠,٩٠(

  والفنون  ، وبلغ األجر بالنسبة للعاملني يف جمال الثقافة       ١ إىل   ١٠مبعامل يبلغ   )  سـوموين  ٢٢,٧٦(االجـتماعي   
مبعامل )  سوموين٤٣,٤١(، وبلغ األجر للعاملني يف قطاع التعليم        ٧ إىل   ٥أي مبعامل قدره    )  سـوموين  ٤٠,٦٥(

، يف حني   ٥ إىل   ٣مبعامل ازدياد قدره    )  سوموين ٦٦,٤٥(، بينما بلغ أجر العاملني يف جمال العلوم         ٣ إىل   ٥قدره  
 .١ إىل ٣مبعامل قدره ) وموين س٧٤,٢٤(بلغ األجر للعاملني يف اهليئات اإلدارية 

والـتمايز يف مستويات األجور تفرضه إىل حد بعيد التغريات السوقية يف االقتصاد، ذلك أنه يف املنشآت                  -٢٧٦
وتبعاً لوضعهم املايل،   . املمولة ذاتياً، يتمتع أصحاب العمل باحلق يف حتديد أي أجر يرونه مناسباً بصورة مستقلة             

ياً ضمن إطار سلم األجور املنفرد معدل األجور الذي يقرره فيما خيص بالوظائف من          تقـدر كل منشأة ممولة ذات     
 أعلى، وبالتايل تكون أجور العمال أعلى ١ويف بعض املنشآت الناجحة واملرحبة يكون معدل األجر للفئة . ١الفئة 

 . بصورة مناظرة

 من قانون العمل على أن      ١٠٨ و ٥ان  وال يـزال دفع األجور يف حينها ميثل مشكلة جدية، وتنص املادت            -٢٧٧
أصـحاب العمـل يقع عليهم االلتزام بدفع األجور يف الوقت احملدد وأنه يتعني عليهم يف حالة تأخر دفع األجور                

. نتـيجة خطأ من جانبهم أن يدفعوا للعاملني مبلغاً إضافياً على أساس سعر الفائدة املصريف عن كل يوم للتأخري                  
سؤولني عن التأخري يف دفع األجور إلجراءات تأديبية وإدارية وجنائية ويلزمون بدفع            ويتعرض أصحاب العمل امل   

 .تعويض مبوجب تشريعات طاجيكستان

غـري أن الدراسات االستقصائية اليت أجريت يف املكان قد بينت أنه ال جيري تنفيذ هاتني املادتني، وأنه                   -٢٧٨
ونتيجة لذلك فإن جمموع تأخرات . عن التأخري يف دفع األجورنادراً ما تتخذ أي تدابري ضد األشخاص املسؤولني 

 مليون ٣١,٤ بالنسبة للبلد ككل ٢٠٠٤ديسمرب /بلغ يف هناية كانون األول) مبا يف ذلك السنوات املاضية(األجور 
. ٢٠٠٤ يف املائة من جمموع املتأخرات من بداية عام          ٦٨,٤ مليون سوموين، أو     ٢١,٥سـوموين، مبـا يف ذلك       
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 ٢٠٢ ١٠٠ املتأخرات اليت تعزى إىل أوجه العجز يف التمويل من امليزانيات يف مجيع املستويات بالنسبة هلذه الفترة                  وبلغت
 ٩٣ ٢٠٠( يف املائـة من جمموع املتأخرات وحدثت أكرب أوجه العجز يف التمويل يف مدينة دوشانبه                ٠,٦سـوموين، أو    

 ). سوموين٢٢ ٧٠٠(ويف إقليم سوجد ) سوموين ٨٦ ٢٠٠(، ويف احملافظات املدارة مركزياً )سوموين

 يف  ٩٥,١وحدث العجز األكرب عن دفع األجور يف قطاعات إنتاج املواد، حيث بلغت متأخرات األجور                -٢٧٩
 سوموين يف قطاعات إنتاج     ٦١,٥٤ويبلغ متوسط متأخرات األجور لكل موظف حنو        . املائة من جمموع املديونية   

 .عات اإلنتاج غري املادي سوموين يف قطا٣,٧٢املواد، و

 يف املائة من    ٤٩,٦ مليون سوموين، أو     ١٥,٦(وال يـزال معدل املديونية مرتفع أيضاً يف قطاع الزراعة            -٢٨٠
 ٢٢,٤ مليون سوموين، أو ٧,٠(والصناعة )  يف املائة١٧,٦ مليون سوموين، أو ٥,٥(، والتشييد )جمموع املديونية

 سوموين، ويف ٦٣٤ ٢٠٠تاجية، تبلغ املديونية يف اخلدمات املرتلية واملرافق العامة ويف القطاعات غري اإلن). يف املائة
 . سوموين١٩٤ ١٠٠ سوموين ويف اهليئات اإلدارية ٥٦ ٧٠٠قطاع التعليم 

وال تـزال متأخرات األجور، مبا يف ذلك املتأخرات عن السنوات السابقة تعترب األعلى يف إقليم خاتلون                  -٢٨١
 مليون سوموين ٥,٤ مليون و٧,٤ مليون سوموين على التوايل، مبا يف ذلك   ٧,٠ مليون و  ١٤,٥(وإقلـيم سوجد    
 ٥٨٣ ٧٠٠( باداخشان املستقلة ذاتياً     -ومتأخرات األجور هي األدىن يف إقليم غورنو        ). ٢٠٠٤بالنسـبة لعام    

افظات اليت جيري   ويف احمل )  مليون سوموين  ١,٩(، ويف مدينة دوشانبه     )سـوموين، مبـا يف ذلك السنوات السابقة       
 مليون سوموين على التوايل فيما خيص       ٦,٩ مليون و  ١,٥، و ٢٩١ ٠٠٠) ( مليون سوموين  ٧,٤(إدارهتا مركزياً   

 ).٢٤ إىل ١٨انظر املرفق، اجلداول ) (٢٠٠٤عام 

وهذا .  من الدستور على أن لكل مواطن من مواطين طاجيكستان احلق يف السالمة املهنية٣٥وتنص املادة  -٢٨٢
ومبوجب هذا القانون   ). ١٥٨-١٤٤املواد  (حلكم يعززه قانون العمل الذي يكرس فصالً بأكمله هلذا املوضوع           ا

جيب هتيئة ظروف العمل اليت تفي مبقتضيات السالمة والصحة العامة، وهو التزام يقع على صاحب العمل، يف مجيع 
وحيق للعاملني مبوحب املادة .  السالمة املهنيةويتحمل صاحب العمل التبعة عن أوجه اإلخالل مبقتضيات. املنظمات

 من القانون املذكور إلغاء أي عقد أو اتفاق عمل دون إخطار مسبق لصاحب العمل إذا مل يقدم هلم صاحب                    ٤٥
العمل عند إبرام العقد أو االتفاق معلومات كافية فيما يتعلق بظروف العمل يف مكان العمل أو إذا أخل صاحب                   

 ).٢٥انظر املرفق، اجلدول (ه بتوفري الظروف الصحية واآلمنة يف مكان العمل العمل بالتزامات

 كانون  ٢٤وترد قواعد خاصة فيما يتعلق بالسالمة املهنية يف القانون اخلاص بالسالمة املهنية املعتمد يف                -٢٨٣
 : ميدان السالمة املهنيةوترد فيما يلي املبادئ واخلطوط الرئيسية للسياسة العامة للدولة يف. ١٩٩١ديسمرب /األول

االعـتراف بـأن حياة العمال وصحتهم هلما األولوية فيما يتصل بنتائج أنشطة كل منظمة والعمل على       
 ضمان ذلك؛

 توفري ضمانات حلقوق العمال فيما يتصل بالسالمة املهنية وتنفيذها؛

 تولّي الدولة إلدارة السالمة املهنية؛
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 هنية؛مشاركة الدولة يف متويل السالمة امل

 قيام الدولة مبراقبة ورصد االمتثال لتشريعات السالمة املهنية؛ 

أو ممثليهم يف تنظيم مقتضيات /بذل الدولة جلهود من أجل ضمان التعاون بني أصحاب العمل والعاملني و
 السالمة املهنية؛

 وضع وإرساء شروط موحدة للسالمة املهنية؛

ة ظروف عمل صحية وآمنة، وتطوير واستخدام معدات اتـباع سياسـة ضـريبية فعالة للحفز على هتيئ     
 وتكنولوجيات آمنة، وبذل جهود لدعم إنتاج املعدات الالزمة حلماية العاملني فرادى ومجاعة؛

 املالحقة القضائية ألصحاب العمل واملسؤولني فيما خيص اإلخالل مبقتضيات السالمة املهنية؛

 يف كل حادث صناعي وحالة مرض مهين ورصده؛اختاذ إجراء فيما يتعلق بالتحقيق اإللزامي 

 تقدمي حوافز وعالوات للعمل يف ظل ظروف عمل خطرة؛

توفـري محايـة اجتماعـية للعاملني، وتعويض كامل عن األضرار اليت تلحق بضحايا احلوادث الصناعية                
 واألمراض املهنية؛

نات إحصائية عن هذه املسائل     إنشـاء نظـم ملؤشرات شروط العمل والسالمة املهنية وتقدمي الدولة لبيا           
وكذلـك عن احلوادث الصناعية واألمراض املهنية؛ وإقامة تعاون دويل يف ميدان السالمة املهنية، وإبرام               

 .اتفاقات دولية بشأن قضايا السالمة املهنية

 ١٦٠تان ومن مث حتدد املاد. وتكفل لفئات حمددة من العاملني ضمانات إضافية فيما خيص السالمة املهنية        -٢٨٤
 من قانون العمل األعمال اليت ال جيوز تشغيل العمال دون الثامنة عشرة من العمر والنساء فيها، مبا يف ذلك ١٧٧و

العمل حتت سطح األرض واألعمال الثقيلة والعمل يف ظل ظروف عمل ضارة، وكذلك األعمال اليت تتضمن رفع       
 .رةونقل أشياء ثقيلة على اليد تتجاوز حدود الوزن املقر

لضـمان الرصد الصحيح لالمتثال هلذه املقتضيات، أنشئت هيئة التفتيش على العمل تابعة للدولة وتقوم                -٢٨٥
 .بأعماهلا مبساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية

 . من القانون اجلنائي على أن خمالفة القواعد املتعلقة بالسالمة املهنية يعترب جرمية جنائية١٥٤وتنص املادة  -٢٨٦

ويكفل هذا احلق من خالل حتديد مدة يوم . ولكل مواطن مبقتضى الدستور احلق يف االستراحة وأوقات الفراغ -٢٨٧
ومبوجب املادة  . العمل وتوفري أيام راحة أسبوعية وإجازات سنوية مدفوعة األجر وعن طريق غريها من أحكام القانون              

وبالنسبة ملن يعملون يف ظل ظروف      .  ساعة ٤٠ املنظمات    من قانون العمل، ال جيوز أن يتجاوز أسبوع العمل يف          ٦٠
قانون العمل،  ( ساعة   ٣٥عمل ضارة ويف وظائف ذات طبيعة خاصة يكون أسبوع العمل أقصر، وال جيوز أن يتجاوز                

وخبالف هذه الفئة من العمال،     .  ساعة يف األسبوع   ٢٤أما األحداث فال جيوز تشغيلهم ألكثر من        ). ٦٧-٦٢املـواد   
 .سبوع عمل أقصر للعمال الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر واملعوقنيحيدد أ
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 من قانون العمل على أنه جيوز بناءًَ على اتفاقية بني العامل وصاحب العمل حتديد يوم                ٦٤وتنص املادة    -٢٨٨
 للراحة وتناول وخالل يوم العمل جيب أن مينح العاملني استراحة. عمل خمفض سواء عند التعيني أو يف وقت الحق

ويف الوظائف اليت يستحيل فيها نتيجة ظروف       . وحتدد مدة االستراحة يف اللوائح الداخلية ملكان العمل       . املرطبات
اإلنـتاج منح استراحة للراحة وتناول املرطبات، يقع على صاحب العمل االلتزام بتزويد العاملني بفرصة للراحة                

 .وتناول املشروبات أثناء وقت العمل

 أي فترات العمل اليت يؤديها العامل بناًء على تعليمات صاحب العمل عالوة على              -أما العمل اإلضايف     -٢٨٩
 فيمكن  -مـدة يوم العمل احملددة للعامل، أو عالوة على ساعات العمل االعتيادية احملددة للفترة موضع البحث                 

 حيدده صاحب العمل يف االتفاق مع اهليئة املمثلة         تطبيقها يف حاالت استثنائية مبوافقة العامل ووفقاً لإلجراء الذي        
 : من قانون العمل، على النحو التايل٧٣ويشار إىل هذه احلاالت االستثنائية للعمل اإلضايف يف املادة . للعاملني

 القيام بأعمال ضرورية للدفاع عن البلد أو اتقاء الكوارث واألخطار الطبيعية ومواجهتها؛ •

صالح وصيانة األجهزة واملعدات، إذا كان تعطلها يؤدي إىل توقف عدد           القيام بأعمال مؤقتة إل    •
 ال يستهان به من العاملني عن العمل؛

هنا يقع على صاحب    (ضـمان االستمرارية يف مرافق اإلنتاج عند عدم حضور العامل املناوب             •
 ؛)العمل االلتزام باختاذ خطوات فورية لالستعاضة عن العامل املناوب بعامل آخر

يام بأعمال التحميل والتفريغ وعمليات النقل ذات الصلة مىت كان ذلك ضرورياً إلتاحة مرافق الق •
الـتخزين يف منشـآت الـنقل، وكذلك حتميل وتفريغ املركبات من أجل منع تراكم شحنات                

 .البضائع يف نقاط اإلحبار والوصول ومنع توقف حركة املركبات

وال جيوز العمل لفترات .  ساعة يف السنة١٢٠لكل العاملني وجيـب أال تـتجاوز مـدة العمل اإلضايف       -٢٩٠
 ساعة، وكذلك يف األعمال اليت تكون ظروف العمل فيها شاقة للغاية ١٢إضافية، حيثما تكون مدة نوبات العمل 

 .وضارة للغاية

بات عملهم   تعرف فترة الراحة بأهنا الفترة اليت جيب خالهلا إخالء العاملني من واج            ٧٥ومبوجـب املادة     -٢٩١
وتشمل أنواع الراحة   . والـيت ميكـن هلم خالهلا ممارسة هواياهتم كما حيلو هلم واحلفاظ على طاقتهم على العمل               

فترات االستراحة خالل يوم العمل، وفترات االستراحة من العمل بني األيام أو بني نوبات العمل أو أيام اإلجازة                  
 ). السنوية املدفوعة األجر واإلجازة اخلاصة ألسباب اجتماعيةالراحة األسبوعية، العطالت العامة واإلجازة(

، تعرف  )٨٤قانون العمل، املادة    (وحيق للعاملني احلصول على إجازة، ومبوجب التشريع اخلاص بالعمل           -٢٩٢
ملهم، اإلجازة بأهنا فترة طويلة نسبياً خيلى خالهلا العاملون من القيام بواجباهتم، مع احتفاظهم بوظائفهم ومكان ع

ومينح املوظفون األنواع التالية من     . بغـرض الراحة واسترداد قدرهتم على العمل، وكذلك لتحقيق منافع أخرى          
إجـازة سنوية مدفوعة األجر وإجازة خاصة ألسباب اجتماعية وإجازة دون أجر، وحيق للموظفني              : اإلجـازات 

 أساسية ممتدة سنوياً، بصرف النظر عن صاحب        احلصول على احلد األدىن من اإلجازة األساسية السنوية أو إجازة         
العمل أو نوع عقد أو اتفاق العمل الذي قاموا بإبرامه أو شكل املنظمة أو نوع األجر، ومينحون أيضاً ما ال يقل                     
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ومينح قانون العمل   .  يوماً تقوميياً من اإلجازة الدنيا األساسية سنوياً وهي إجازة إلزامية جلميع العاملني            ٢٤عـن   
 يوماً تقوميياً على نفقتهم اخلاصة وفقاً ٢٤ملني احلـق يف زيـادة مدة اإلجازة الدنيا األساسية السنوية بعد          العـا 

وال جيوز االستعاضة عن    . لإلجـراءات والشـروط املنصوص عليها يف االتفاق اجلماعي أو عقد أو اتفاق العمل             
نفدوا أيام إجازهتم ويقع على أصحاب العمل       اإلجازة بتعويض نقدي، إال يف حاالت فصل العاملني الذين مل يست          

ويف حاالت استثنائية، حينما يكون هناك احتمال أن يترتب         . االلـتزام مبنح العاملني إجازة خالل كل سنة عمل        
عـلى منح أي موظف استحقاقاته الكاملة يف اإلجازة يف سنة بعينها أثر غري مؤات على عمل أداء عمل املنظمة،                    

وال جيوز ترحيل اإلجازة مىت كان املوظفون دون . ف ترحيل جزء من اإلجازة لسنة العمل التاليةجيوز مبوافقة املوظ
 .الثامنة عشرة من العمر وكان املوظفون يشتغلون بأعمال شاقة أو يعملون يف ظروف عمل ضارة

نح املوظفون الذين  ساعة ومي١٢وجيب منح العاملني استراحة للراحة بني األيام أو بني النوبات ال تقل عن  -٢٩٣
يعملون على أساس مخسة أيام عمل يف األسبوع إجازة ملدة يومني أسبوعياً، أما الذين يعملون على أساس ستة أيام 

ويف املنظمات اليت يتعذر فيها     . ومينح يوما اإلجازة على التوايل    . عمـل أسبوعياً فيحصلون على يوم إجازة واحد       
تاج أو نظراً لضرورة توفري اخلدمة العامة دون انقطاع، متنح أيام اإلجازة يف             وقف العمل ألسباب فنية تتعلق باإلن     

أيـام أخـرى من األسبوع بالتناوب مع كل مجاعة من املوظفني وفقاً جلدول النوبات املقرر للموظفني بعد عقد                 
وجيوز . م اإلجازة  من قانون العمل حتظر العمل يف أيا       ٨١واملادة  . مشـاورات مسبقة مع اهليئة املمثلة للموظفني      

اسـتدعاء العمال للعمل يف أيام اإلجازة بناء على تعليمات خطية من صاحب العمل، رهناً بالتقييدات املنصوص                 
وبناًء على اختيار املوظف، جيري التعويض عن أيام اإلجازة من خالل احلصول على يوم              . عليها يف تشريع العمل   

ل األجر بالقطعة الذي يدفع للموظفني الذين يعملون بالقطعة،         راحة آخر أو بتقاضي أجر ال يقل عن ضعف معد         
وأال يقـل عن ضعف معدل املرتب بالساعة الذي حيصل عليه املوظفون الذين يعملون بالساعة واملوظفون الذين                 

 . وخيفف يوم العمل عشية العطالت العامة مبا ال يقل عن ساعة واحدة لكل املوظفني. يتلقون مرتبات

فـئات حمددة من املوظفني، تبعاً للطبيعة احملددة ملهامهم وأعمارهم ومدة خدمتهم وحالتهم الصحية              ومتـنح    -٢٩٤
ويتضمن تشريع العمل أيضاً    .  يوماً تقوميياً يف السنة    ٥٦ و ٢٨وغريها من الظروف، إجازة ممتدة أساسية تتراوح ما بني          

عمل غري معيارية، وكذلك للموظفني ذوي مدة       حكمـاً يـنص على منح إجازة إضافية للموظفني الذين يعملون أيام             
 .اخلدمة الطويلة، والذين يقومون بأعمال ذات طبيعة خاصة كذلك من يعملون يف ظروف طبيعية أو مناخية معينة

 من قانون العمل، متنح إجازة خاصة ألسباب اجتماعية ولألنشطة اإلبداعية وللحمل            ٩٨ومبوجب املادة    -٢٩٥
وحق احلصول على هذه اإلجازة ال يتوقف على مدة   . فال وللقيام بالدراسة لبعض الوقت    والـوالدة ولرعاية األط   

وحيتفظ العاملون  . العمـل املضطلع به أو مكانه أو نوعه أو على التسمية أو الشكل اهليكلي أو القانوين للمنظمة                
ت منصوص عليها يف قانون طوال مدة اإلجازة اخلاصة ألسباب اجتماعية بوظائفهم السابقة، بل وحيتفظون يف حاال

ومتنح إجازة خاصة ألسباب اجتماعية للسنة التقوميية اليت حيق للعامل فيها . العمل أويف االتفاق اجلماعي بأجورهم
 .احلصول على اإلجازة

ومتـنح إجـازة دون أجر لألنشطة اإلبداعية للعاملني الذين يضطلعون بأحباث أو يقومون بتأليف كتب                 -٢٩٦
 .ريها من احلاالت اليت ينص عليها القانوندراسية ويف غ



E/C.12/TJK/1 
Page 48 

 

وحتدد مدة اإلجازة مبوجب اتفاق بني      . ومتـنح إجـازة دون أجر ألسباب أسرية أو غريها من األسباب            -٢٩٧
 .العامل وصاحب العمل

 من قانون العمل على حق أصحاب العمل يف منح إجازة باستخدام األرباح احملتجزة ١٠٠وتـنص املادة    -٢٩٨
 :وحيق ألصحاب العمل ما يلي. تفاق اجلماعي أو عقد أو اتفاق العملووفقاً لال

 منح إجازة إضافية للعامل جبدول عمل أسبوعي مستمر؛

مـنح إجـازة إضافية للموظفني ذوي األداء املمتاز أو الذين يضطلعون مبهام شديدة الصعوبة أو بالغة                 
 األمهية؛

صة ألسباب اجتماعية جبميع أنواعها، وال سيما املرتبطة        إقرار زيادة معدالت األجور أثناء اإلجازات اخلا      
 باحلمل ورعاية األطفال واألنشطة التعليمية اإلبداعية؛

تشجيع العمال على قضاء إجازهتم يف املصحات واملرافق السكنية واالستراحات واملراكز واملرافق الوقائية       
 الراحة يساعد على زيادة قدرهتم      وغريها من املؤسسات الصحية حيث إن حصوهلم على قسط وافر من          

عـلى العمـل وحتسني صحتهم، وذلك عن طريق السداد الكلي أو اجلزئي لفواتري استخدام هذه املرافق            
 .وكذلك تكاليف السفر

ويكفـل للعـاملني يف فـترة اإلجازة األساسية السنوية احلصول على مبلغ ال يقل عن متوسط دخلهم                   -٢٩٩
جازة يتم الدفع وفقاً للجدول الزمين احملدد يف االتفاق اجلماعي قبل موعد بدء             وفـيما خيص فترة اإل    . الشـهري 

 .اإلجازة بأسبوع واحد على األقل

وتـربم االتفاقـات القطاعية املتعلقة باألجور بني العديد من اللجان الوطنية لنقابات العمال والوزارات                -٣٠٠
 .واإلدارات

 بني اللجنة املركزية لنقابة ٢٠٠٥-٢٠٠٣ي يتعلق باألجور للفترة    فقد عقد على سبيل املثال اتفاق قطاع       -٣٠١
 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٣عمال املناجم والصناعة التعدينية ووزارة الصناعة يف 

ويزّود العاملون يف . وجيـري هتيئة ظروف العمل الصحية واآلمنة يف العديد من املنظمات يف هذا القطاع     -٣٠٢
 خاصة وأحذية خاصة وغريها من معدات احلماية الشخصية باجملان وفقاً للمعايري املقررة، ظل ظروف ضارة مبالبس

 .كما يصرف للعمال اللنب وغريه من املواد الغذائية ذات القيمة املناظرة باجملان وفقاً للمعايري املقررة

 ٨املادة 

راطية ملواطين طاجيكستان، وهو جمسد     يعترب احلق يف االنضمام إىل نقابات العمال من أهم احلقوق الدميق           -٣٠٣
والغرض . ويف القانون اخلاص بنقابات العمال وحقوقهم والضمانات املكفولة ألنشطتها        ) ٢٨املادة  (يف الدستور   

 .الرئيسي إلعمال حقوق املواطنني يف االنضمام إىل نقابات العمال هو ضمان متثيلهم ومحاية مصاحلهم
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مارس / آذار ١٢عمال وحقوقها والضمانات املكفولة ألنشطتها الصادر يف        والقـانون اخلاص بنقابات ال     -٣٠٤
وال جيسد هذا القانون املعايري     .  يشـكل أساسـاً قانونياً راسخاً لألنشطة اليت تضطلع هبا نقابات العمال            ١٩٩٢

 للجهود اليت تبذهلا    القانونية القائمة فحسب، بل إنه يتضمن أيضاً العديد من املعايري اجلديدة اليت هلا قيمة إجيابية              
واحلق األساسي لنقابات   .  االجتماعية ألعضائها  -نقابـات العمـال حلماية حقوق العمال واحلقوق االقتصادية          

وتعهد إىل  .  االجتماعية منصوص عليه   - وهو متثيل املواطنني ومحاية حقوق العمال واحلقوق االقتصادية          -العمال  
 .ال يف جمال إعمال حقوقهمالدولة مسؤولية التعاون مع نقابات العم

وينظم القانون املسائل ذات الصلة بتمثيل نقابات العمال ورابطاهتم يف صوغ االتفاقات اجلماعية وغريها               -٣٠٥
 .من االتفاقات، ويعامل عدم امتثال أصحاب العمل لشروط هذه االتفاقات بشدة

 .وقد وسع نطاق حقوق نقابات العمال يف جمال العمالة -٣٠٦

قـد جـاء تكوين نقابات العمال على نطاق واسع يف طاجيكستان نتيجة للتطور الطويل األمد حلركة      و -٣٠٧
 الذكرى الثمانني   ٢٠٠٦وسيشهد عام   . العمـال يف سـبيل الدفاع عن مصاحلهم، واستغرق فترة تارخيية طويلة           

دولة الطاجيكية وتطور وال ينفصم تاريخ نقابات العمال عن تأسيس ال    . لـتكوين نقابات العمال يف طاجيكستان     
 .حركة النقابات العمال يف االحتاد السوفيايت سابقاً

ونقابـات العمـال يف طاجيكسـتان هي منظمات طوعية توحد صفوف العمال الذين تربطهم مصاحل                 -٣٠٨
 االقتصادية  -مشـتركة من خالل طبيعة أنشطتهم يف جمال اإلنتاج، من أجل محاية احلقوق واملصاحل االجتماعية                

 .العمالية ألعضائهاو

 من القانون على أنه حيق للعاملني والدارسني يف مؤسسات التعليم دون ٢وعلى وجه التحديد، تنص املادة  -٣٠٩
أي متيـيز أياً كان نوعه، إنشاء نقابات للعمال حسب اختيارهم ودون احلصول على إذن مسبق، وحيق هلم أيضاًَ            

وللعاملني احلق يف تكوين    . طة أن حيترموا قواعد النقابات ولوائحها     االنضـمام إىل نقابـات العمال القائمة شري       
منظمات لنقابات العمال يف املنشآت واملؤسسات واملنظمات وغريها من أماكن العمل اليت يعملون فيها كل على                

ذي جيوز  وخيضع اإلجراء ال  . ومتثل النقابات ما ال يقل عن ثلث القوى العاملة، حبد أدىن قدره ثالثة عمال             . حدة
مبوجـبه للسـجناء غري العاملني واملعوقني وربات البيوت االنضمام إىل نقابات العمال أو اخلروج منها لقواعد                 

 .النقابات ولوائحها

وجيـوز ملـنظمات نقابات العمال حسبما تريد إنشاء خمتلف رابطات نقابات العمال استناداً إىل معايري                 -٣١٠
 .قطاعية أو جغرافية

سمات احملددة لتطبيق القانون يف القوات املسلحة واهليئات املنوطة بالشؤون الداخلية، وأجهزة            وتعرف ال  -٣١١
 .األمن القومي وقوات الداخلية وغريها من التشكيالت العسكرية يف التشريعات ذات الصلة هبذه التشكيالت

ليشيات العسكرية تنظيم   ومـن مث حيظـر عـلى أفراد امليليشيات العسكرية مبوجب القانون اخلاص باملي              -٣١٢
وال يلتزمون أثناء القيام مبهامهم الرمسية بقرارات . إضرابات أو املشاركة فيها أو إقامة أحزاب أو منظمات سياسية
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وحيدد . أي حـزب أو حركات شعبية مجاهريية تسعى إىل حتقيق غايات سياسية أو املشاركة يف أعمال تقوم هبا                 
 املعايري ذات الصلة بإمكانية إنشاء      ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٤لصادر يف   القانون اخلاص بالقوات املسلحة ا    

 .نقابات للعمال، مع فرض قيود معينة على هذا النشاط

 جلنة قطاعية وطنية،    ١٨ويف الوقت الراهن يعترب احتاد نقابات العمال أكثر املنظمات متثيالً للعاملني، إذ إنه يضم                -٣١٣
 جلنة لنقابات العمال على مستوى احملافظات واملدن        ٢٠٩بات العمال على نطاق األقاليم، و      جمـالس أو احتادات لنقا     ٣و

 . عضو يف نقابات العمال١ ٣٠٠ ٠٠٠ منظمة أولية لنقابات العمال تضم حنو ٩ ٥٠٦واحملليات وكذلك 

ات العمال  وتضطلع نقابات العمال يف طاجيكستان بأنشطتها على أساس الدستور والقانون اخلاص بنقاب            -٣١٤
وحقوقهـا والضمانات املكفولة ألنشطتها، والقانون اخلاص باجلمعيات الطوعية وغريها من التشريعات وكذلك             

 .ميثاق نقابات العمال يف البالد

 وسجل يف وزارة ٢٠٠١مايو / أيار٢٦وأقـر ميثاق نقابات العمال يف املؤمتر السابع عشر لنقابات العمال يف      -٣١٥
 .كما سجلت مواثيق جلان نقابات العمال القطاعية الوطنية لدى وزارة العدل. ٢٠٠١يوليه / متوز٣١العدل يف 

وخيتلف ميثاق نقابة العمال اجلديد اختالفاً جذرياً عن امليثاق السابق من حيث أنه يعكس التغيريات األساسية                 -٣١٦
أشكال امللكية واستحداث عالقات سوقية  التغري يف -الـيت حدثت يف جمال تطور نقابات العمال يف السنوات األخرية           

 .جديدة األساس وإقامة اقتصاد خمتلط يف سياق بناء دولة دميقراطية ذات سيادة ختضع حلكم القانون

تسـعى نقابات العمال يف طاجيكستان اليت متنح أمهية كربى للحماية االجتماعية وتعزيزها جاهدة إىل                -٣١٧
. عمال من خالل القانون والتحقق من السالمة املهنية يف مكان العملتـناول األمـور ذات الصـلة بتنظيمات ال      

. وتضطلع نقابات العمال يف طاجيكستان أيضاً بأنشطة يف امليدان اإلنساين الذي اعترب دوماً ميداناً شديد األمهية               
احة والعالج الطيب   ونقابـات العمال هتتم أيضاً بالتعليم والثقافة واأللعاب الرياضية وتزجية أوقات الفراغ والسي            

 .لألطفال يف السياق اجلديد وهو مرحلة االنتقال إىل عالقات السوق

والعالقات بني احتاد نقابات العمال واملنظمات األعضاء فيها واهليئات اإلدارية واملنوطة بشؤون اإلدارة،              -٣١٨
ن أنشطة نقابات العمال    واألحـزاب واحلـركات السياسية ومنظمو املشاريع ينظمها القانون الذي ينص على أ            

مستقلة عن اهليئات اإلدارية واملنظمات االقتصادية والسياسية التابعة للدولة وغريها من منظمات اجملتمع املدين وال 
 .ختضع للمساءلة أمامها

ونقابات العمال من مصلحتها إقامة دولة اشتراكية قوية، وبناء هذه الدولة تقتضي توحيد صفوف كافة                -٣١٩
 �وتوحيد صفوف هذه القوى يقتضي بدوره مشاركة فعالة يف احلياة االجتماعية            . لوطنـية يف الـبلد    القـوى ا  

 .السياسية واالقتصادية للبالد

 :ويرتكز تعاون نقابات العمال على املبادئ التالية -٣٢٠

 استقالل نقابات العمال عن األحزاب واحلركات السياسية؛
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  املباشرة أو غري املباشرة لنقابات العمال؛معارضة أي اقتراحات تؤدي إىل التبعية

  االقتصادية؛ �التعاون بشأن قضايا حمددة هبدف النهوض بأوضاع العاملني ومحاية املصاحل االجتماعية 

 .تأييد األحزاب واحلركات السياسية لفكرة الوحدة وتطوير حركة نقابات العمال يف البلد

قابات العمال وحقوقها والضمانات املمنوحة ألنشطتها الصادر يف وقد أرسى الدستور والقانون اخلاص بن -٣٢١
 . أساساً قانونياً جديداً متاماً ألنشطة منظمات نقابات العمال١٩٩٢مارس / آذار١٢

 :ويستند املخطط األويل لعمل نقابات العمال إىل املبادئ التالية -٣٢٢

، أي إقامة عالقات سوقية بروح تكفل       أن نقابـات العمال تؤيد إقامة اقتصاد سوقي اجتماعي الوجهة         
 االحترام للضمانات االجتماعية األساسية للعاملني أثناء مرحلة االنتقال إىل األوضاع السوقية؛

أن مـن مصـلحة نقابات العمال زيادة اإلنتاج وحتسني الفعالية وانضباط العمال، وبالتايل ضمان زيادة    
 ملعيشة؛الرواتب وحتسني الرفاه املادي ورفع مستوى ا

 استقالل نقابات العمال عن األحزاب واحلركات السياسية؛

 معارضة أي اقتراحات تؤدي إىل تبعية نقابات العمال سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛

كفالـة حقوق وحريات العمال وكذلك احلقوق واحلريات االقتصادية والسياسية جلميع املواطنني وفقاً             
  حلقوق اإلنسان؛للدستور واملعايري الدولية

تؤيد نقابات العمـال تسويـة الرتاعات والصراعات املتعلقة بالعمل بروح الشراكة االجتماعية والسعي          
 .إىل حتقيق توافق اآلراء واالحترام املتبادل للقانون

 عاماً مستقلة عن األحزاب وأجهزة الدولة       ٧٠ومـن املعروف متاماً أن نقابات العمال ظلت على مدى            -٣٢٣
هنـا مسـؤولة فعلياً عن كل شيء، ابتداًء من االقتداء بالنموذج االشتراكي وحىت توزيع السلع الشحيحة يف                  وأ

واليوم توجه نقابات العمال اهتمامها حنو العاملني وتركز أعماهلا أساساً على محاية املصاحل االجتماعية              . األسواق
 . االقتصادية والعمالية للعاملني-

وقد مهدت البرييسترويكا . بدور عظيم) ١٩٩١(ام املؤمتر اخلامس عشر لنقابات العمال ويف هذا الشأن ق -٣٢٤
لتغيريات دميقراطية يف كل مناحي احلياة واعتمد مؤمتر نقابات العمال إعالناً بشأن إنشاء احتاد              ) إعـادة البـناء   (

كة نقابات العمال دفاعاً عن     ويعين يوم االبتكار تدعيم أركان وحدة حر      . نقابات العمال بقواعد ولوائح جديدة    
. ويكفل االحتاد الطابع االختياري لوحدة نقابات العمال على الصعيدين القطاعي واإلقليمي          . مصـاحل العمـال   

وجرى توسيع نطاق دميقراطية نقابات العمال على حنو        . واستعيض عن النظام املركزي الدميقراطي مببدأ الفيدرالية      
ولية لنقابات العمال، واللجان املركزية والقطاعية، واللجان الوطنية واللجان ملحوظ وكذلك حقوق املنظمات الد

 .املعنية باألقاليم واملدن والبلديات، وكذلك اجملالس احمللية لنقابات العمال
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أما . ولقد اضطلعت نقابات العمل من قبل بدور يناظر ثالثة أدوار فيما يتعلق باإلنتاج واحلماية والتعليم               -٣٢٥
 .ترى نقابات العمال أن دورها الرئيسي هو احلمايةاآلن ف

ليست أقل أمهية فهي تنص على أن       ) ٩القانون اخلاص بنقابات العمال، املادة      (واألحكـام التشـريعية      -٣٢٦
األجهزة التنفيذية واهليئات االقتصادية املناظرة تبدأ يف تنفيذ مشاريع التشريعات وغريها من القواعد التنظيمية اليت        

 االقتصادية بعد أن ترسل أخطاراً مسبقاً قبل العمل هبا مبدة ال تقل عن              -لق بالعمال والعالقات االجتماعية     تـتع 
ويف الوقت الراهن ال تتخذ نقابات العمال وفقاً للدستور أي مبادرات   . أسـبوع إىل نقابات العمال املعنية باألمر      

يت يتضمنها وضع القوانني والقواعد التنظيمية واعتمادها، وال        تشريعية، لكن هذا ال يعين أهنا غري معنية باملسائل ال         
 . االقتصادية-سيما ذات الصلة بالسالمة املهنية واحلماية االجتماعية 

ويف السنوات األخرية، أقر الربملان مبسامهة من نقابات العمال قوانني هامة منها قانون العمل وقانون اإلسكان                 -٣٢٧
املهنية والقانون اخلاص بنقابات العمال وحقوقها والضمانات املكفولة ألنشطتها، والقانون       والقـانون اخلاص بالسالمة     

اخلـاص بالشـراكة االجتماعـية والعقود واالتفاقات اجلماعية، والقانون اخلاص باجلمعيات الطوعية، وقانون العمالة       
وانعكس وضع نقابات   . شات التقاعدية، اخل  والقـانون اخلاص بالتعليم، وقانون الرعاية الصحية والقانون اخلاص باملعا         

 . العمال يف القوانني املتعلقة بالعمالة واملعاشات اليت توفرها الدولة وخصخصة اإلسكان، اخل

وبـدأت قاعدة تشريعية تتشكل يف البالد وهي تنظم عالقات العمل يف سياق االقتصاد السوقي ونشاط                 -٣٢٨
 .نقابات العمال

ال لدى قيامها بوظيفتها احلمائية هنجاً بناًء وإجراء حوار مع اهليئة التنفيذية على أساس وتتبع نقابات العم -٣٢٩
.  بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية٩٨وهذا احلق جمسد يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم . تساوي احلقوق

 عقدت  ١٩٩٤ العمال، ومنذ عام     ، جيري سنوياً إبرام اتفاق عام بني احلكومة واحتاد نقابات         ١٩٩١ومـنذ عام    
 .اتفاقات ثالثية األطراف مبشاركة الرابطة الوطنية للمشاريع الصغرية واملتوسطة

وبـناًء عـلى مبادرة نقابات العمال، اعتمد القانون اخلاص بالشراكة االجتماعية والعقود واالتفاقات               -٣٣٠
 .١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٥اجلماعية يف 

االحترام املتبادل واالعتراف   :  هذا القانون، تستند الشراكة االجتماعية إىل املبادئ التالية        ومتشـياً مـع    -٣٣١
باألطـراف بوصفها ممثلني شرعيني وخمتصني، والثقة والتكافؤ، وتباين احلقوق وااللتزامات، واالتفاق املعقول يف              

 .صون مصاحل العمال ومباشرو األعمال احلرة والواليات

 أقـرت احلكومة قراراً يتعلق باتفاق عام بني احلكومة ورابطات أصحاب     ٢٠٠٢غسـطس   أ/ آب ٣ويف   -٣٣٢
 .٢٠٠٥-٢٠٠٢األعمال واحتاد نقابات العمال للفترة 

تثبيت االقتصاد وتطويره، تنمية سوق العمل والعمالة الفعلية؛ توفري التأمني : ويتكون االتفاق من الفروع التالية -٣٣٣
 .عي؛ محاية حقوق العمال والسالمة املهنية واألمن البيئي؛ وتنمية الشراكة االجتماعيةاالجتماعي والضمان االجتما
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وحىت .  االقتصادية -ويقـوم الـتأمني االجـتماعي ومـبادئه وتطبيقه بدور مهم يف احلياة االجتماعية                -٣٣٤
الدولة مسؤولية إدارته   واليوم تتوىل   . ، كانت نقابات العمال تتوىل إدارة التأمني االجتماعي       ١٩٩٦أبريل  /نيسان

 .مبشاركة نقابات العمال

والشكل األساسي للضمان االجتماعي    . وجيـري تنظـيم نظام التأمني االجتماعي مبا يتوافق مع أوضاع السوق            -٣٣٥
للعمـال الذين يتقاضون أجراً هو التأمني االجتماعي اإللزامي، الذي ميكن أن يساعد أولئك الذين ال يستطيعون العمل أو   

 .ذر عليهم العثور على عمل مدفوع األجر، أو الذين وجدوا أنفسهم نظراً لوفاة العائل بال أي موارد ماليةتع

وجيري تنفيذ طائفة عريضة من التدابري العالجية والوقائية باستخدام اعتمادات الدولة املخصصة للتأمني،              -٣٣٦
 . الترفيه والعالج التغذويمبا يف ذلك العالج السترداد الصحة واالستجمام وتنظيم برامج

وهـناك مخـس مصحات واستراحتان يديرمها احتاد نقابات العمال، تقع يف أحناء خمتلفة من البالد وهي                  -٣٣٧
 .متخصصة يف عالج اضطرابات حمددة

 فترات للراحة  ٢٠٠٤ شخصاً يف عام     ٦ ٤٨٧، و ٢٠٠٣ شخصاً يف عام     ٦ ٦١٢وقضـى جممـوع قـدره        -٣٣٨
"  تيويب -أورا  "و" شامباري"ويف مصحة   "  غارم -أويب  "و"  غارم - أويب   -خودزها  "تجعات  واسـترداد الصحة يف من    

 ".كراتاغ"ويف استراحة 

 شخص فترات للراحة يف االستراحات التابعة لوزارة        ٢ ٢٠٠ويف العـامني املاضيني قضى ما يزيد على          -٣٣٩
 من املعوقني واحملاربني    ٣٠٠مبا يف ذلك    ،  "كرانغون"، و "كالتوش"،  "راميت"العمـل واحلماية االجتماعية وهي      

 .القدماء يف احلرب العاملية الثانية

وبناًء على مبادرة احتاد نقابات العمال، دأبت احلكومة على تنظيم رحالت صيفية للترفيه وتزجية أوقات          -٣٤٠
 .الفراغ لألطفال على مدى عدة سنوات

 معسكراً للعمل   ٤٣٦ معسكراً قطرياً و   ٩٦و معسكرات مدرسية    ١ ٠١٠ جرى تنظيم    ٢٠٠٤ويف عام    -٣٤١
ويف العامني األخريين مت    .  معسكراً للرياضة والوقاية الصحية    ١٧ معسكراً رياضياً وصحياً و    ١٧واالسـتجمام و  

 . طفل وصاروا يف حالة صحية جيدة٨٠٠ ٠٠٠عالج 

 :وأبرمت اتفاقات على املستوى القطاعي -٣٤٢

 واجلمعيات ومباشرو األعمال احلرة ونقابات العمال القطاعية؛ بني اهليئات املختصة التابعة للدولة 

 .بني السلطات احمللية ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمل املناظرة على مستوى احملليات واملدن والبلديات

ة كذلك فإن محاية صحة العاملني وهتيئة ظروف عمل آمنة والوقاية من األمراض املهنية واحلوادث الصناعي -٣٤٣
وتساعد التدابري القانونية يف حتقيق هذا اهلدف، إىل جانب         . تندرج ضمن االهتمامات والشواغل الرئيسية للدولة     
 .توفري املعدات وكذلك التدابري االقتصادية واالجتماعية
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ومن مث جرى على سبيل املثال إقرار الئحة تنظيمية ذات صلة بقيام املنشآت واملؤسسات واملنظمات بدفع  -٣٤٤
تعويضات عن الضرر الذي يلحق بالعمال جراء التعرض إلصابة جسيمة أو مرض مهين أو أي أضرار أخرى تلحق 

 الذي أصدره جملس    ١٣٤بصحتهم هلا عالقة بأداء مهام عملهم ولقد أقرت هذه الالئحة التنظيمية مبوجب القرار              
املنظمات والتزامها بدفع تعويضات     ويقضي مبسؤولية املنشآت واملؤسسات و     ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٠الوزراء يف   

عن الضرر الذي يلحق بعمال املكاتب نتيجة للتعرض إلصابة جسيمة أو مرض مهين أو أي أضرار أخرى تلحق                   
 .بصحتهم هلا عالقة بأداء مهام عملهم

 ٢٤ الصادر يف    ٤٦٠القانون رقم   ( من القانون اخلاص بالسالمة املهنية       ٣١ من املادة    ٢ووفقـاً للفقرة     -٣٤٥
، حيصل العمال الذين يصابون بالعجز نتيجة حلادث عمل، باإلضافة إىل التعويض            )١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول 

 .عن اإلصابة املقرر ملثل هذه احلاالت، على منحة واحدة ال تقل قيمتها عن الدخل السنوي للمجين عليه

من الدخل، تكاليف رعاية الضحايا     وتدفـع املنشـأة أيضاً، باإلضافة إىل التعويض عن اإلصابة كنسبة             -٣٤٦
وحيق للضحايا احلصول . واملكمالت الغذائية واألجهزة التعويضية ونفقات العالج يف املصحة أو يف دار االستجمام

على مساعدة إضافية على نفقة املنشأة يف احلاالت اليت تقرر فيها جلنة من اخلرباء يف الطب املهين أهنم حيتاجون إىل   
 .وأهنم مل حيصلوا عليها باجملانهذه املساعدة 

واملنشـآت واملؤسسات واملنظمات، بغض النظر عن شكل ملكيتها أو نشاطها االقتصادي ملزمة بدفع               -٣٤٧
تعويضـات عن الضرر الذي يلحق بصحة العمال اليدويني والعمال املكتبيني وأفراد املزارع اجلماعية وغريها من                

 يعملون مبوجب اتفاقات العقود املربمة يف إطار القانون املدين واتفاقات           التعاونـيات أو بصـحة املواطنني الذين      
الوكاالت، الناجم عن إصابة صناعية شديدة حدثت نتيجة خطأ املنشآت، سواء يف أماكن عمل هذه املنشآت أو                 

 .خارجها وكذلك أثناء االنتقال إىل أو من مكان العمل باستخدام وسيلة نقل تزودها املنشآت

 تدفع ألسرته عالوة على التعويض املقرر للمعالني منحة - رجل كان أم امرأة - حالـة وفاة العامل    ويف -٣٤٨
 . أضعاف متوسط الدخل السنوي للضحية١٠ملرة واحدة ال تقل قيمتها عن 

) إال يف حالة اقتضاء رعاية طبية خاصة      (وتدفع املنشآت تكاليف الرعاية للمجموعة األوىل وهم املعوقون          -٣٤٩
 .وتزود األجهزة التعويضية أيضاً على نفقة املنشأة. ون حاجة إىل جلنة خرباء يف الطب املهيند

ويف حالة وفاة عامل يدوي أو مكتيب نتيجة إصابة صناعية شديدة، حيق لألشخاص التاليني احلصول على                 -٣٥٠
 حيق هلم، قبل وفاة اجملين عليه،       األشخاص غري القادرين على العمل الذين كان اجملين عليه يعوهلم أو كان           : تعويض

احلصـول على نفقة من اجملين عليه، أي ابن أو ابنة للمجين عليه يولد بعد وفاته، وكذلك أحد الوالدين أو أحد                     
 .الزوجني أو أي فرد آخر من أفراد األسرة، إذا كان ال يعمل وكان يتوىل رعاية األطفال

القصر حىت بلوغهم   : التاليني بوصفهم غري قادرين على العمل     ويعـترف وفقاً لإلجراء املقرر باألشخاص        -٣٥١
 سنة من العمر ١٦، أو األشخاص األكرب سناً إذا صاروا معوقني قبل بلوغهم ) سنة للطلبة١٨( سنة من العمر ١٦

مر  سنة من الع٥٨ سنة أو أكثر، والنساء الاليت يبلغن ٦٣والرجال الذين تبلغ أعمارهم )  سنة بالنسبة للطلبة١٨(
 .أو أكثر
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 . ضعفاً للحد األدىن لألجر٢٠ومتنح منحة ملصاريف الدفن مببلغ ال يقل عن  -٣٥٢

وتقوم اللجان التابعة لنقابات العمال بدور ذي شأن يف حل املشاكل املتعلقة بالتعويض عن اإلصابات يف               -٣٥٣
نشآت من رئيس املهندسني ورئيس     وتتألف اللجان الدائمة اليت تعمل يف امل      . الوقت املناسب وعلى الوجه الصحيح    

وتقوم هذه اللجان جبمع واستعراض     . احملاسبني وموظف قانوين، وكذلك عضو من اللجنة التابعة لنقابات العمال         
 .األدلة اليت تؤكد حق الضحايا يف احلصول على التعويض

 بنحو  ٢٠٠٣م  ولقد اضطلعوا يف عا   .  مفتش عمل يتبعون نقابات العمال     ٣٠ويوجـد يف طاجيكستان      -٣٥٤
. املنظمات واملرافق، يف القطاعني اإلنتاجي وغري اإلنتاجي على السواء        .  عملـية تفتـيش فين للمنشآت      ١ ٠٣٢

 حالة حبلول   ٣ ٩٥٩ حالة إخالل القانون العمل وقواعد السالمة املهنية، مت تدارك           ٧ ١٩٩أسـفرت عن حتديد     
 قطاع وورشة لإلنتاج اليت مل ٣٩ وحدة و ٣٣٠ل يف   وأفضت املراجعات إىل وقف العم    . املوعـد الـنهائي احملدد    

 ٨وتبني من مراجعة ملفات . تستوف مقتضيات السالمة ويشكل االستمرار يف تشغيلها هتديداً حلياة وصحة العمال
مسـؤولني أن هـناك شكوكاً يف إمهال ضرورة هتيئة ظروف عمل آمنة وأرسلت هذه امللفات إىل مكتب النائب            

انظر املرفق، ( رئيساً للمنشآت والورش ٤١ غرامة عمالً باإلجراء املقرر كما فصل من العمل العام؛ ووقعت عليهم
 ).٢٥ و٢٣اجلدوالن 

 االقتصادية والعمالية والقانونية للعمال دائماً وال -وقد شكلت اجلهود املبذولة حلماية املصاحل االجتماعية  -٣٥٥
وتضطلع نقابات . هبا اهليئات التابعة للدولة وكذلك نقابات العمالتزال تشكل جزءاً من الربامج واملهام اليت تقوم 

العمال بدورها من خالل إجراء مفاوضات مجاعية وإقامة عالقات الشراكة االجتماعية بني أصحاب املصاحل على               
 كافـة املستويات عن طريق إبرام عقود شاملة على الصعيدين اجلغرايف والقطاعي واتفاقات مجاعية على مستوى               

 .املنشآت على النحو املعتاد يف االقتصادات السوقية

ومـن مث تسـتغل جلنة نقابات العمال املدجمة التابعة ملصنع الصلب الطاجيكي استغالالً واسع النطاق االتفاق            -٣٥٦
 طائفة   االقتصادية للعاملني مما يفضي إىل     -اجلمـاعي بشأن املسائل املتعلقة حبماية حقوق العمال واحلقوق االجتماعية           

 .متنوعة من املدفوعات للمتقاعدين واألسر الكبرية العدد ومنح عالوات ملواجهة الزيادات يف أسعار املنتجات الغذائية

ومتنح للموظفني ذوي اخلدمة الطويلة الذين أدوا مهامهم بضمري وإخالص األفضلية لدى توزيع قسائم الدفع                -٣٥٧
لمصحات واملرافق السكنية واالستراحات، ومينحون األفضلية أيضاً يف        ل) مبـا يف ذلـك قسائم الدفع بأسعار خمفضة        (

 شخص فترات راحة    ٤ ٠٠٠ وحدها، قضى ما يزيد على       ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ويف الفترة   . احلصول على املساعدة املادية   
قسيمة دفع  ١ ٨٠٠يف املصـحات واالستراحات التابعة للدولة ويف املرافق الوقائية اليت متلكها املصانع، وأصدرت حنو             

وكذلك تدفع  . الصحي" شريكنت" طفل فترات للراحة يف معسكر       ١ ٣٠٠ وحده قضى    ٢٠٠٣ويف عـام    . باجملـان 
ومتنح . مكافـآت تعـادل قيمـتها أجر شهر واحد مبناسبة أعياد ميالد العمال اخلمسني واخلامس واخلمسني والستني                

األب أو األم أو (ويف حالة وفاة أحد أفراد أسر العمال . نلألخصائيني ذوي املهارات العالية األولوية يف ختصيص املساك
 ضعفاً  ٢٠متنح املنشأة مساعدة مادية ملرة واحدة تصل قيمتها إىل          ) الزوج، األطفال أو األخوة أو األخوات     /الـزوجة 

 .للحد األدىن لألجر
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 ٦٠٠يف ما يزيد على     وقـد أبرمت اتفاقات مجاعية بني أصحاب العمل واللجان التابعة لنقابات العمال              -٣٥٨
 يف املائة من املنشآت ٤٣يف :  منظمة١ ٣٥٩مـنظمة تشـكل جـزءاً مـن مؤسسات الدولة من جمموع قدره             

 باداخشان - يف املائة يف إقليم غورنو ٢٠ يف املائة يف إقليم خاتلون، و٤٢واملـنظمات الواقعة يف إقليم سوجد، و  
 . يف املائة يف احملافظات اليت جيري إدارهتا مركزيا٤٥ًه ، و يف املائة يف مدينة دوشانب٧٠املستقل ذاتياً، و

 أبرمت اتفاقات قطاعية تتعلق باألجور بني اللجنة املركزية لنقابات العمال           ٢٠٠٤ � ٢٠٠٣ويف الفترة    -٣٥٩
يف مؤسسـات الدولـة ووزارات الداخلية والعدل واملالية والدفاع، وكذلك مع وزارة العمل والعمالة خبصوص                

 .  االقتصادية-ئل العمالية واالجتماعية املسا

 ١٨ومتنح التشريعات حقوقاً واسعة النطاق لنقابات العمال يف جمال الدعاوى اجلماعية، فبمقتضى املادة               -٣٦٠
من القانون اخلاص بنقابات العمال وحقوقها والضمانات املكفولة ألنشطتها، حيق لنقابات العمال اليت تتخذ شكل 

 تفويض منها، عند نشوء نزاع عمايل مجاعي بني صاحب عمل من جانب، والقوى العاملة أو     هيئات حاصلة على  
نقابـة العمـال من جانب آخر مل يتسن للجنة التوفيق تسويته أو مل جتر تسويته بواسطة حتكيم صناعي، تنظيم                    

 .إضرابات والقيام هبا وفقاً للقانون

ني املشاركة يف التجمعات واالجتماعات واملظاهرات       من الدستور، حيق للمواطن    ٢٩ومبوجـب املـادة      -٣٦١
 .وال جيوز إكراه أحد على االشتراك فيها. واملسريات السلمية على النحو املنصوص عليه يف القانون

وتكفـل الدولـة حق املواطنني يف تنظيم مظاهرات والقيام هبا واالشتراك فيها عن طريق منح املواطنني                  -٣٦٢
الشوارع وامليادين واحلدائق العامة واألماكن العامة باجملان، وكذلك من خالل قيام           ورابطـاهتم حـق استخدام      

 . البصرية بنشر املعلومات عنها-الوكاالت الصحفية والتلفزيون واإلذاعة وسائر وسائط اإلعالم السمعية 

مد املسؤولني  ويقضـي القانون اخلاص بالتجمعات واالجتماعات واملظاهرات واملسريات السلمية بأن يع           -٣٦٣
 .واهليئات التنفيذية التابعة للدولة إىل تقدمي املساعدة يف تنظيم األحداث

 .وجتدر اإلشارة أيضاً إىل التعاون القائم بني اهليئات التابعة لنقابات العمال وهيئات تفتيش العمل -٣٦٤

وكلما .  مبستوى معيشة الئق  وتؤيد نقابات العمال بناء اقتصاد يتاح فيه للناس فرصة عمل جيدة والتمتع            -٣٦٥
 كانون ١ويف . انـتقل البلد إىل اقتصاد السوق، ازداد عدد املنشآت واملنظمات اخلاصة واجلماعية على حد سواء       

 .ومشتركة واستهلت أعماهلا.  منشأة ومنظمة خاصة٢٠ ٠٠ أنشئ ما يزيد على ٢٠٠٤يناير /الثاين

، أنشئت جلنة وطنية لنقابات العمال فيما خيص املنشآت         وهبدف محاية مصاحل العمال يف هذه القطاعات       -٣٦٦
وقد أنشئت حىت اآلن منظمات أولية لنقابات       . ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٢٥غـري التابعة للدولة وتباشر أعماهلا منذ        

 . عضو٣٠ ٠٠٠ منشأة خاصة ومشتركة تضم حنو ١ ٩٣٥العمال يف 

وكذلك يف الصناعة اخلفيفة احمللية، ويف قطاع       ويف بعـض املنشـآت اململوكة ملكية خاصة أو مشتركة            -٣٦٧
 الصناعية، ويف قطاع النقل والنقل الربي، حتدث بعض احلاالت اليت تتضمن الفصل -التشييد، واجملمعات الزراعية 
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غـري املشروع لعمال يدويني ومكتبيني، وحاالت إخالل بالقواعد املنظمة لوقت العمل ووقت الراحة وتأخر دفع          
 .األجور، اخل

وعـلى املسرح الدويل، ميثل احتاد نقابات العمال، بوصفه مركزاً لنقابات العمال، املصاحل العامة املتفق                -٣٦٨
 .عليها لنقابات العمال يف البلد، يف اجملتمع العاملي لنقابات العمال

االنضمام إىل  ولـنقابات العمـال واحتاداهتا احلق يف التعاون مع نقابات العمال يف غريها من البلدان، و                -٣٦٩
 .نقابات العمال الدولية وغريها من االحتادات واملنظمات، والدخول يف عقود واتفاقات معها

ومن مث عقدت بناًء على مبادرة احتاد نقابات العمال يف طاجيكستان واالحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة  -٣٧٠
يف مدينة دوشانبه يف تشرين ".  احلد من الفقر  دور نقابات العمال يف تنفيذ استراتيجية     "حلقـة دراسـية بشـأن       

 .٢٠٠٤أكتوبر /األول

وجرى إعداد مشروع اتفاق بشأن العمال املهاجرين بني نقابات العمال يف االحتاد الروسي واحتاد نقابات  -٣٧١
 .العمال يف طاجيكستان

 :وبناًء على ذلك -٣٧٢

اجرين بني نقابات العمال يف قطاع التشييد        اتفاق بشأن محاية حقوق امله     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠أبرم يف   
وصـناعة مواد البناء يف االحتاد الروسي واللجنة املركزية للعمال يف جمال التشييد وصناعة مواد البناء يف                 

 طاجيكستان؛

 بني اللجنة املركزية للعمال يف قطاع التشييد        ٢٠٠٥ � ٢٠٠٤عقـد اتفـاق بشأن التعاون يف الفترة         
 يف كازاخستان وبني اللجنة املركزية للعمال يف قطاع التشييد وصناعة مواد البناء يف              وصناعة مواد البناء  

 .كازاخستان بشأن محاية حقوق العمال املهاجرين

وال يزال استعراض اخلربات اليت اكتسبتها مراكز نقابات العمال يف اخلارج، وقيام مسؤويل نقابات العمال  -٣٧٣
وتنسيق اإلجراءات ومتثل مظاهر التضامن أهم جوانب نشاط نقابات العمال يف    بدراسة مشتركة مع هذه املراكز،      

 .طاجيكستان

 وهي املنظمة الدولية الوحيدة يف منظومة األمم املتحدة اليت          -وحيـتل التعاون مع منظمة العمل الدولية         -٣٧٤
ت العمال يف مجيع بلدان     تعمـل بوصفها حمفالً للتعاون الثالثي األطراف بني احلكومات وأصحاب العمل ونقابا           

ويشارك ممثلو احتاد نقابات العمال يف طاجيكستان ووزارة العمل واحلماية    .  مكانـاً طليعـياً    -العـامل تقريـباً     
وقد نظمت حلقات دراسية . االجتماعية وأصحاب العمل بصفة منتظمة يف أعمال منظمة العمل الدولية يف جنيف

 .طاجيكستان بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةحول املشاكل االجتماعية والعمالية يف 
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ويف السنوات األخرية، استطاع احتاد نقابات العمال يف طاجيكستان، بوصفه ممثالً للعمال، أن يقيم تعاوناً  -٣٧٥
عملياً وبناًء مع الربملان، واحلكومة وأصحاب العمل بشأن املسائل املتعلقة بالتصديق اليت تنشأ لدى تنفيذ اتفاقيات 

 .وتوصيات منظمة العمل الدولية

 . أعاله٢وبصدد التصديق على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، انظر التعليق على املادة  -٣٧٦

وينـتفع مركـز نقابات العمال واملنظمات األعضاء فيه من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياهتا يف تسوية                  -٣٧٧
 .يف موعدها احملدد، وضمانات العمالة والسالمة املهنية واالمتثال لتشريعات العملاملسائل املتعلقة بدفع األجور 

ويدعـم احتـاد نقابات العمال يف طاجيكستان الروابط مع منظمة العمل الدولية واالحتاد العاملي للعمل                 -٣٧٨
 . أوروبا وآسياومراكز نقابات العمال يف كومنولث الدول املستقلة، والصني واجلماعة االقتصادية ملنطقة

وأنشـئ جملس التنسيق لنقابات عمال طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وتركستان وقريغيزستان            -٣٧٩
وقد جاء تكوينه استجابة للسمات . وأذربـيجان من أجل تدعيم أواصر التعاون فيما يتعلق حبماية مصاحل العمال  

 .شترك واألعراف والتقاليد والثقافة املشتركة لشعوب املنطقة االقتصادية والتاريخ امل�احملددة لألوضاع االجتماعية 

وتدعم اللجنة املركزية لنقابة العمال يف قطاع التعدين والصناعة امليتالورجية يف طاجيكستان الروابط مع               -٣٨٠
 :منظمات نقابات العمال الدولية التالية

 ؛)أنقرة (١٩٩٤نذ االحتاد األوراسي الدويل لنقابات العمال يف صناعة املعادن، م

 احتاد نقابات العمال يف الصناعة التعدينية والصناعة امليتالورجية، منذ          �الرابطة الدولية لنقابات العمال     
 ؛)موسكو (١٩٩١

 .١٩٩١نقابة العمال يف الصناعة التعدينية وامليتالورجية يف أوكرانيا، منذ 

 الصناعي يف طاجيكستان عضو يف االحتاد الدويل   -ي  واللجـنة املركزية لنقابات العمال يف اجملمع الزراع        -٣٨١
لعمـال األغذية والزراعة والعمال املتحالفني واللجنة املركزية عضو أيضاً يف جلنة املنظمة الدولية لنقابات عمال                

 . الصناعي يف روسيا�اجملمع الزراعي 

و يف الرابطة الدولية لنقابات العمال      أمـا اللجنة الدولية لنقابة العمال يف جمال التعليم والعلوم فهي عض            -٣٨٢
 .واالحتاد العاملي للمعلمني" التعليم والعلوم"املعروفة باسم 

كذلك فإن اللجنة الوطنية لنقابة العمال يف جمال التعليم والعلوم عضو يف االحتاد الدويل لنقابات العمال يف  -٣٨٣
 .مؤسسات الدولة واخلدمة العامة، اخل

مال طاجيكستان جاهدة من أجل توفري املساعدة القانونية للعمال ومحاية حقوقهم           وتعمـل نقابـات ع     -٣٨٤
واملضمون األساسي هلذا العمل هو الرصد الدائم لتطبيق تشريعات العمل والتنظيم الفعال       . ومصـاحلهم املشروعة  

 .للخدمات املقدمة إىل املواطنني الذين يلجأون الحتاد نقابات العمال طلباً للمساعدة
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 ٩ادة امل

 من الدستور على أن طاجيكستان دولة اشتراكية، وأن سياساهتا موجهة حنو هتيئة الظروف              ١تنص املادة    -٣٨٥
 لكل شخص الضمان    ٣٩وتكفل املادة   . الكفـيلة بـتوفري احلياة الكرمية للمواطنني والتنمية البشرية دومنا عائق          

 القدرة على العمل وفقد العائل وغريها من احلاالت         االجتماعي عند تقدم العمر ويف حالة املرض والعجز وفقدان        
ومبوجب القانون اخلاص باملعاشات التقاعدية، والقانون اخلاص بالتأمني االجتماعي،         . الـيت ينص عليها القانون    

، ينفذ حق   )األفراد العسكريني (، والقانون اخلاص باملعاشات     )الرعاية االجتماعية (والقـانون اخلـاص باملعوقني      
ـ  نني يف التمـتع بالضمان االجتماعي عند تقدم العمر ويف غريه من احلاالت عن طريق منح معاشات مهنية              املواط

وحيدد القانون اخلاص   . ومعاشـات للـرعاية االجتماعـية، ودفع مبالغ مكملة للمعاشات وبدالت وتعويضات           
 : باملعاشات األنواع التالية للمعاشات

 :املعاشات املهنية )أ(

 ؛معاشات التقاعد

 معاشات العجز؛  

 معاشات فقد العائل؛  

 معاشات اخلدمة الطويلة؛  

 .معاشات الرعاية االجتماعية واملعاشات املتعلقة بتقدمي خدمات خاصة للبلد )ب( 

 سنة من العمر، شريطة أن يكونوا قد عملن ملدة   ٥٨وحيق للنساء احلصول على معاش مهين عند بلوغهن          -٣٨٦
 سنة من العمر، شريطة أال تقل ٦٣نما حيق للرجال احلصول على معاش مهين عند بلوغهم  عاماً، بي٢٠ال تقل عن 

 ). باستثناء املعاشات اخلاصة ومعاشات اخلدمة الطويلة واملعاشات املتعلقة بفقدان العائل( عاماً ٢٥مدة عملهم عن 

ويف . ئياً قدرهتم على العملوختصص معاشات العجز لألشخاص الذين أصيبوا بالعجز وفقدوا كلياًَ أو جز -٣٨٧
 ١٢٢ ٧٧٨، بلغ عدد املعوقني املسجلني لدى السلطات املنوطة بالرعاية االجتماعية           ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١

بيانات مستمدة من وزارة    ( ديرام   ١٥ سوموين و  ٢٠وكان متوسط معاش العجز خالل نفس الفترة يبلغ         . معوقاً
 ).العمل والرعاية االجتماعية

وختصص معاشات  . وتدفـع معاشات فقدان العائل ألفراد أسرة العائل، املعالني غري القادرين على العمل             -٣٨٨
 .لألطفال غري القادرين على العمل، واآلباء غري القادرين على العمل والزوجة

إىل فقد وختصص معاشات اخلدمة الطويلة لفئات حمددة من املواطنني العاملني الذين يفضي قيامهم بالعمل  -٣٨٩
 .القدرة املهنية على العمل أو فقدان اللياقة على العمل قبل بلوغ السن الذي يدفع عنده املعاش التقاعدي

 .وختصص معاشات الرعاية االجتماعية وتدفع للمواطنني الذين ال حيق هلم احلصول على معاش مهين -٣٩٠
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 وزارة العمل واحلماية االجتماعية اليت تتوىل       وجهاز الدولة املركزي املسؤول عن الرعاية االجتماعية هو        -٣٩١
 :واملهام الرئيسية للصندوق هي. دفع املعاشات من صندوق احلماية االجتماعية

 مجع اشتراكات التأمني والتحقق من دفع املشتركني ألقساط الرعاية االجتماعية بالكامل ويف حينها؛ 

 أمني االجتماعي؛متويل دفع املعاشات واملنح يف إطار نظام الدولة للت

 قيام الدولة بإدارة موارد نظام التأمني االجتماعي؛

 .صوغ السياسة العامة للدولة فيما خيص التأمني االجتماعي

 ).٢٧ و٢٦انظر املرفق، اجلدوالن ( -٣٩٢

 ٤ الصادر يف ١٤٠٣ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم . وحيدد رئيس اجلمهورية مستوى احلد األدىن للمعاش     -٣٩٣
 كانون  ١ سوموين ابتداًء من     ١٢، تقرر أن يكون احلد األدىن للمعاش التقاعدي         ٢٠٠٤نوفمرب  /ن الـثاين  تشـري 
ورفعت مبوجب املرسوم أيضاً مستويات املعاشات املهنية عن طريق تطبيق معامالت ملستوى            . ٢٠٠٥يناير  /الثاين

 : التقاعد على النحو التايلالدخل الذي استخدم ألول مرة يف حساب معاشات األشخاص الذين أحيلوا إىل

 السنة املعامل
 ١٩٩٤قبل عام  ٨٦,٥
١٩٩٤ ٧٩,٥ 
١٩٩٥ ٣٠,٢ 
١٩٩٦ ٩,٤ 
١٩٩٧ ٥,٦ 
١٩٩٨ ٣,٠ 
١٩٩٩ ٢,٤ 
٢٠٠٠ ١,٧٩ 
٢٠٠١ ١,٦٥ 
٢٠٠٢ ١,٥٥ 
٢٠٠٣ ١,٢٨ 
٢٠٠٤ ١,٠٣ 

خاصة للبلد ما بني ثالثة  تراوحت قيمة املعاش املقرر لتقدمي خدمات ٢٠٠٥يناير /ومنذ أول كانون الثاين -٣٩٤
 .وستة أضعاف احلد األدىن للمعاش التقاعدي، رهناً باملعاشات األخرى اليت حيصل عليها الشخص املعين

 .وتقوم جلان تشكلها إدارات احملافظات أو املدن أو اهليئات احمللية املناظرة مبنح املعاشات -٣٩٥

ت القوى العاملة احلق يف السحب من األرصدة اخلاصة مبنظمة ما  من القانون اخلاص باملعاشا١٢٠ومتـنح املادة     -٣٩٦
برصد مبالغ مكملة ملعاشات الدولة على أساس مدة خدمة املوظف، والعمل بنظام املعاش املبكر لألشخاص الذين يعملون                 

 يف يف ظـل ظـروف عمـل غري مواتية، ودفع معاشات ألصحاب املعاشات العاملني بشروط أفضل من الشروط احملددة       
 .التشريع اخلاص باملعاشات، وحتديد مبالغ تكميلية ألصحاب املعاشات الذين يعيشون وحدهم، اخل
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والقانون اخلاص ) الرعاية االجتماعية(ومبقتضى القانون اخلاص بالسالمة املهنية، والقانون اخلاص باملعوقني  -٣٩٧
اسية والقرارات احلكومية، حيصل كبار السن      باحملـاربني القدمـاء، والقـانون اخلاص باملعاشات واملراسيم الرئ         

كراسي (وأصـحاب املعاشات واملعوقون وغريهم على دعم مادي إضايف يف شكل تعويضات وبدالت ومعدات               
، وقسائم نقدية لدفع تكاليف املصحات واملنتجعات الصحية،        )متحركة، أجهزة تعويضية، ومعينات السمع، اخل     

لدولة للتأمني االجتماعي األسس القانونية واالقتصادية والتنظيمية لنظام الدولة         وحيدد القانون اخلاص بنظام ا    . اخل
للتأمني االجتماعي، وهو نظام حيصل مبوجبه املؤمن عليهم على دعم تكفله الدولة عند فقدهم إليراداهتم املكتسبة                

عجز أو احلمل والوالدة    أو دخلهم نتيجة إلصابتهم مبرض أو تعرضهم إلصابة صناعية شديدة أو مرض مهين أو ال              
أو الـبطالة أو فقـدان العـائل أو الوفاة أو غريها من احلاالت اليت ينص عليها القانون، وذلك باالعتماد على                     

ومبوجب املادة . والتأمني االجتماعي املركزي إلزامي. االشتراكات اإللزامية اليت يدفعها أصحاب العمل واملواطنون
وينفذ .  تأمني تابع للدولة وتأمني اختياري     �ن من التأمني االجتماعي للعمال       من قانون العمل هناك شكال     ٢١٥

الـتأمني االجـتماعي االختياري عن طريق صناديق مالية غري مركزية ميكن أن تنشئها منظمات أو جمموعة من                  
 .املواطنني أو مجعيات طوعية

 :مني االجتماعي التابع للدولةويرد فيما يلي أنواع االعتمادات املرصودة يف إطار نظام التأ -٣٩٨

 املعاشات؛

 إعانات العجز املؤقت عن العمل؛

 إعانات احلمل والوالدة؛

 العالوات األسرية؛

 إعانات البطالة؛

 ؛)منح آلخر مراسم الدفن(منح دفن املوتى 

 .ة ووظائفهامنح العالج العمال وأفراد أسرهم، وأيضاً غريها من التدابري مبا يتوافق مع أغراض السالمة املهني

وتدفع اإلعانات فيما خيص العجز املؤقت عن العمل يف حالة التعرض ملرض أو إصابة لـه صلة بفقدان                  -٣٩٩
القـدرة عـلى العمل، عندما تكون هناك ضرورة لرعاية من جانب أحد أفراد األسرة أو حاجة إىل فرض حجر                    

إذا كان العجز املؤقت عن العمل قد بدأ وحيق للموظفني احلصول على إعانة  . صـحي أو تركيب جهاز تعويضي     
ويبلغ مستوى إعانة   . أثناء فترة العمل، أو يف الطريق إىل العمل أو العودة منه، مبا يف ذلك يوم الفصل عن العمل                 

وأساس التباين يف .  يف املائة من متوسط الدخل املكتسب١٠٠ و٦٠العجز املؤقت عن العمل نسبة تتراوح ما بني 
 . من القانون اخلاص بنظام التأمني االجتماعي التابع الدولة١٢مبني يف املادة مستوى اإلعانة 

وتدفـع اإلعانة إىل أن يسترد الشخص قدرته على العمل، على أال تتجاوز املدة أربعة شهور يف حالة املرض                    -٤٠٠
أن يعرض املوظف على جلنة     وبعد هاتني الفترتني يتعني     .  شهراً يف حالة اإلصابة بالدرن     ١٢املسـتمر، وأال تـزيد عن       

 .وال جيوز أن تقل قيمة اإلعانة الشهرية عن احلد األدىن املقرر لألجر. خرباء يف الطب املهين لتحديد مدى العجز



E/C.12/TJK/1 
Page 62 

 

 يف املائة من الدخل لكامل مدة اإلجازة املمنوحة ألي امرأة فيما ١٠٠وتدفع إعانة احلمل والوالدة بنسبة  -٤٠١
 .صرف النظر عن عدد أيام اإلجازة اليت حصلت عليها قبل أو بعد الوالدةيتعلق باحلمل والوالدة، ب

 من القانون اخلاص بنظام ١٤وتتضمن املادة . أمـا العـالوات األسرية فتدفع عند مولد طفل يف األسرة         -٤٠٢
 :الدولة للتأمني االجتماعي حكماً يتعلق باألنواع التالية من العالوات األسرية

  مولد أي طفل؛منحة ملرة واحدة عند

 .إعانة شهرية لرعاية الطفل

 : وختصص املنحة املقدمة ملرة واحدة على النحو التايل -٤٠٣

  ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجر؛-عند ميالد الطفل األول 

  ضعفا احلد األدىن لألجر؛-عند ميالد الطفل الثاين 

 . مبلغ يعادل احلد األدىن لألجر-عند ميالد الطفل الثالث 

وتدفـع اإلعانة يف مكان عمل أو دراسة أحد الوالدين؛ وإذا مل يكن الوالدان يعمالن أو يدرسان تقوم                   -٤٠٤
 .إدارة الرعاية االجتماعية بدفع اإلعانة يف حمل اإلقامة

 ١٨ومتـنح إعانات رعاية األطفال للنساء احلاصالت على إجازة لرعاية الطفل إىل أن يبلغ عمر الطفل                  -٤٠٥
 يف املائة من احلد األدىن لألجر عن كل شهر وتدفع يف مكان العمل من               ١٠٠لغ قـيمة اإلعانـة      شـهراً، وتـب   

 .االعتمادات املرصودة للتأمني االجتماعي

، تدفع إعانات   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١ من القانون اخلاص بتعزيز العمالة الصادر يف         ٢٧ومبوجب املادة    -٤٠٦
 يف املائة من ٥٠وتدفع اإلعانة بنسبة . ن العمل وفقاً لإلجراء املعمول بهالبطالة للمواطنني املعترف بأهنم عاطلني ع

وال جيوز أن تقل قيمة اإلعانة احملسوبة آلخر شهرين عن          . متوسـط أجـر الشخص يف آخر مكان كان يعمل به          
 .مستوى احلد األدىن لألجر

شتغلون بعمل مدفوع األجر لفترة ال      وبالنسبة للمواطنني املعترف بأهنم عاطلني عن العمل والذين كانوا ي          -٤٠٧
 شهراً السابقة قبل االتصال باهليئة املعنية بالعمالة، تدفع إعانة          ١٢ أسبوعاً تقوميياً عالوة على فترة ال          ١٢تقل عن   

 . يف املائة من احلد األدىن لألجر١٠٠البطالة بنسبة 

 مؤمن عليه، وكذلك عند وفاة أحد       عند وفاة شخص  ) منح آلخر مراسم الدفن   (وتدفع منح دفن املوتى      -٤٠٨
وحتدد احلكومة  .  ضعفاً للحد األدىن لألجر    ٢٠وتبلغ قيمة منحة الدفن     . األفـراد املعـالني من أسرة املؤمن عليه       
 .اإلجراءات والشروط املتعلقة بدفع املنحة
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 لتغطية تكاليف   وباإلضـافة إىل ذلك، تدفع مبالغ من اعتمادات الدولة املرصودة للتأمينات االجتماعية            -٤٠٩
ويقوم اجلهاز التمثيلي املناظر مباشرة بدفع هذه التكاليف يف         . العالج الطيب للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم املعالني      

 .املنظمة أو املنشأة بالقيمة اليت حتددها احلكومة ووفقاً لإلجراءات اليت تقررها

لتأمني احلق يف احلصول على استحقاقات التأمني       وال يفقد املوظفون ممن تأخروا يف سداد اشتراكاهتم يف ا          -٤١٠
 .االجتماعي اليت تقدمها الدولة

وقد تنص العقود واالتفاقات اجلماعية على مستوى أعلى من املدفوعات، وأيضاً على مدفوعات إضافية فيما                -٤١١
 . االختيارية للموظفنيخيص الرعاية االجتماعية، جيري متويلها من الصناديق اخلاصة لصاحب العمل ومن االشتراكات

ونتيجة الهنيار شبكة األمان االجتماعي بعد سقوط االحتاد السوفيايت، حول برنامج الغذاء العاملي عملياته  -٤١٢
 حنو برنامج لتغذية اجلماعات الضعيفة يف مجيع أرجاء البلد بالتعاون مع وزارة احلماية االجتماعية،   ١٩٩٤يف عام   

ويف . نامج التغذية السجناء واملعوقني وأرباب البيوت واليتامى والالجئني وغريهم        ومشلـت الفئات املستهدفة لرب    
 طناً من املعونة الغذائية لألغراض      ١١٦ ٦٢٣ قام برنامج الغذاء العاملي بتوزيع حنو        ١٩٩٩ و ١٩٩٣الفترة ما بني    

ائية اليت يقدمها برنامج    ووزعت السلع الغذ  .  مليون دوالر أمريكي   ٦٠,٦اإلنسـانية يف طاجيكستان تبلغ قيمتها       
 .األغذية العاملي على ما يزيد على مليون مستفيد يف كل سنة من الفترة املذكورة

، توىل برنامج األغذية العاملي تنفيذ أول برنامج طويل األمد ٢٠٠١ و١٩٩٩يوليه /ويف الفترة ما بني متوز -٤١٣
، وقدم املساعدة إىل ما يزيد على       ")أنشطة اإلنعاش تقدمي مساعدة غذائية للفئات الضعيفة و     ("لإلغاثـة واإلنعاش    

وبرغم أن برنامج األغذية    ". الغذاء مقابل العمل  "و" لتغذية الفئات الضعيفة  " مليون نسمة عن طريق برناجمه       ٠,٥
العاملي يضطلع هو نفسه بتنفيذ معظم عمليات توزيع األغذية اجملانية، فإن الكثري من الشركاء يشاركون يف عملية           

ويشمل هؤالء الشركاء املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية        . وزيع، وكذلـك يف تنفـيذ بعض املشاريع       الـت 
واملـنظمات الدولية مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واالحتاد الدويل               

 .جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

 ١٠املادة 

 . من الدستور، تكفل الدولة احلماية لألسرة بوصفها عماد اجملتمع ودعامته٣٣جب املادة مبو -٤١٤

. وللرجل واملرأة مىت بلغا سن الزواج احلق يف التزوج برضا الطرفني. ولكل شخص احلق يف تأسيس أسرة      -٤١٥
 .وتعدد الزوجات حمظور. وللزوجني حقوق متساوية يف العالقات األسرية وعند الطالق

 .ويف طاجيكستان ميكن مالحظة اجتاه حنو تكوين أسر تقوم على األمناط التقليدية للزواج والعالقات العائلية -٤١٦

 يف املائة من النساء الذين ٦٤,٤ يف املائة من الرجال و ٦٤,١ أن   ٢٠٠٠وتبني من تعداد السكان يف عام        -٤١٧
 يف املائة   ١,٣ إىل   ١,٦ من   ١٩٧٩قارنة بعام   واخنفض معدل الطالق بامل   .  سنة متزوجون  ١٧تـتجاوز أعمارهم    
ويتزوج سكان املناطق الريفية يف سن أصغر من سكان املناطق          .  يف املائة للنساء   ٣,٠ إىل   ٣,٦للـرجال، ومـن     
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 ٣١ يف املائة، مقابل ٣٧ سنة من أعمارهم إىل ٣٠ففي القرى، تصل نسبة الرجال املتزوجني ممن يبلغون . احلضرية
 سنة ٣٥ يف املائة للرجال املتزوجني يف املناطق الريفية الذين تبلغ أعمارهم ٤٨وتصل النسبة إىل . دنيف املائة يف امل

كما أن ما يربو على نصف النساء يف املناطق الريفية واحلضرية الالئي            .  يف املائة من الرجال يف املدن      ٤٤مقـابل   
 . سنة متزوجات ولديهن أسر٣٥تبلغ أعمارهن 

  سنة فما فوق١٥كان املتزوجون، الذين تبلغ أعمارهم جمموع السكان والس

 الرجال

  اجملموع متزوجون

١٩٧٩ ١٩٨٩ ٢٠٠٠ ١٩٧٩ ١٩٨٩ ٢٠٠٠  
 اجملموع ١ ٠٤٧ ٥٣٠ ١ ٤٢٢ ٨٢٧ ١ ٧٤٠ ٧٤٢ ٦٧٦ ٨٦٦ ٩٤٦ ٣٧٨ ١ ١١٥ ٣٧٨

 :ومنه      

سكان  ٤١٦ ٥١٧ ٥١٢ ١٢٠ ٤٨٩ ١٧٣ ٢٥٨ ٨٨١ ٣٢٦ ٩٠٤ ٣٠٠ ٠٥٠
 احلضر

سكان  ٦٣١ ٠١٣ ٩١٠ ٧٠٧ ١ ٢٥١ ٥٦٩ ٤١٧ ٩٨٥ ٦٧٩ ٤٧٤ ٨١٥ ٣٢٨
 الريف

 النساء

  اجملموع متزوجات

١٩٧٩ ١٩٨٩ ٢٠٠٠ ١٩٧٩ ١٩٨٩ ٢٠٠٠  
 اجملموع ١ ١١١ ٩٣٢ ١ ٤٨٣ ١٩١ ١ ٧٦٩ ٩٨٣ ٦٨١ ٩١٥ ٩٥٥ ٧٨٧ ١ ١٤٠ ٠٩٣

 :ومنه      

سكان  ٤٤٣ ٦٨٠ ٥٤٩ ٩٨٩ ٥٠٧ ٧٤١ ٢٥٥ ٣٠٧ ٣٢٧ ٧٦٨ ٣٠٨ ٧٢٩
 احلضر

سكان  ٦٦٨ ٢٥٢ ٩٣٣ ٢٠٢ ١ ٢٦٢ ٢٤٢ ٤٢٦ ٦٠٨ ٦٢٨ ٠١٩ ٨٣١ ٣٦٤
 الريف

 يف ٩٩,٣ نسمة أو ٦ ٠٨٦ ٠٠٠ أسرة معيشية يف البلد، تضم ١ ٠٤٧ ٠٠٠ كان هناك ٢٠٠٠ويف عام  -٤١٨
 يف املناطق   ٦,٦ يف املدن وقرابة     ٤,٥ شخص و  ٥,٨وكان متوسط حجم األسرة املعيشية يبلغ       . املائة من السكان  

 ٦,٦ و ٧,٠( باداخشان املستقل ذاتياً     - األسر املعيشية يف إقليم خاتلون وإقليم غورنو         وكانـت أكرب  . الريفـية 
 . يف احملافظات املدارة مركزيا٦,٥ً، حيث بلغ الرقم )شخص

 .١٩٩٩والعالقات داخل األسرة ينظمها قانون األسرة الذي اعتمد يف عام  -٤١٩

 .مولة حبماية الدولةواألسرة والزواج واألمومة واألبوة والطفولة مش -٤٢٠

ويسـتند التشريع املتعلق باألسرة إىل احلاجة إىل تدعيم أواصر األسرة، وبناء عالقات يف إطار تقوم على                  -٤٢١
مشاعر احلب واالحترام املتبادلني والتعاضد واملسؤولية املشتركة، وعدم جواز تدخل أي شخص بصورة تعسفية يف 
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أفراد األسرة حلقوقهم والوفاء بالتزاماهتم دومنا عائق، وإتاحة احلماية         الشـؤون األسرية، وضرورة ضمان ممارسة       
 ).١قانون األسرة، املادة (مبوجب القانون 

 ).١٠قانون األسرة، املادة (وجيري االحتفال بالزواج يف مكاتب التسجيل املدين التابعة للدولة  -٤٢٢

 حقوق املواطنني فيما يتعلق بالزواج أو يف        وأي شكل من أشكال تقييد    . ويعقـد الزواج برضا الطرفني     -٤٢٣
 .العالقات داخل األسرة ألسباب اجتماعية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية حمظور قانوناً

 . سنة١٧ من قانون األسرة على أن سن الزواج هو ١٣وتنص املادة  -٤٢٤

إلثنية جزًء من أعراف الشعبني     بـيد أن الـتزوج حتـت ضغط اآلباء وإحلاحهم يشكل حبكم التقاليد ا              -٤٢٥
وهذه الزجيات شائعة بني    . وعادةً ما تكون ضحايا هذه الزجيات فتيات صغريات يف السن         . الطاجيكي واألوزبكي 

 .سكان الريف بأفكارهم اجلامدة اليت يصعب تغيريها؛ لكن عدد هذه الزجيات يف تناقص مستمر بني سكان احلضر

ذلك أن قيام اآلباء أو األوصياء بتزويج       .  مواد يستهدف منها محاية األسرة     ويشتمل القانون اجلنائي على    -٤٢٦
فتاة مل تبلغ سن الزواج أو قيام أشخاص لديهم سلطة على الفتاة بذلك، وكذلك التوسط يف عقد زواج من هذا                    

اقب عليها   يع ١٦٨القبـيل أو مـنح حوافز هلؤالء األشخاص حلثهم على تزويج الفتاة تعترب جرمية مبوجب املادة                 
 . سنوات٥بغرامة تستقطع من الدخل املكتسب ملدة تصل إىل عامني أو بتقييد احلرية ملدة تصل إىل 

 الوارد يف املرفق قائمة باحلاالت اليت مت فيها تزويج فتيات دون سن الزواج يف الفترة ٢٨وتقدم يف اجلدول  -٤٢٧
 من  ١٦٨ اجلدول أن هذه اجلرائم مبوجب املادة        ويبني. ٢٠٠٤ والشهور الثمانية األوىل من عام       ٢٠٠٣-١٩٩٢

، أقام النائب العام    ٢٠٠٤مارس  / آذار ١ويف  . القانون اجلنائي يرتكب يف املقام األول يف إقليمي سوجد وخاتلون         
 من القانون اجلنائي    ١٦٨يازدونوفا مبوجب املادة    . ملديـنة باجناكنـت يف إقلـيم سوجد دعوى جنائية ضد ت           

 .يازودونوفا. وقضت احملكمة بإدانة ت. القيام بتزويج ابنتها اليت مل تبلغ سن الزواجووجهت إليها هتمة 

 من الدستور، لكن هذا القانون ال حيترم يف املمارسة العملية، إذ  ٣٣وحيظر تعدد الزوجات مبوجب املادة       -٤٢٨
ياً يف الدولة، وال يسجل يف ، وهو زواج ال يعترف به رمس"نكوح"إنـه يقتصر يف الزواج الثاين على احتفال ديين        

ومبوجب . وهناك حاالت منعزلة لدعاوى قضائية أقيمت ضد رجال ممن تزوجوا باثنتني أو أكثر. املكاتب املختصة
 يعترب الزواج باثنتني أو تعدد الزوجات، أي معاشرة امرأتني أو أكثر يف أسرة معيشية واحدة جرمية                 ١٧٠املـادة   

 مرة احلد األدىن لألجر، أو اخلصم التأدييب من الدخل املكتسب ٢ ٠٠٠ و١ ٠٠٠ يعاقب عليها بغرامة تتراوح بني
 .ملدة تصل إىل عامني أو تقييد احلرية ملدة تصل إىل مخس سنوات

إبراجيموف املقيم يف حمافظة يافان، برغم أنه سجل        . قام السيد م  : وفيما يلي مثال حلالة من هذا القبيل       -٤٢٩
إبراجيموفا بالزواج من السيدة خازانوفا عن طريق شعائر إسالمية وعاشر االثنتني    .  ب بوصفه متزوجاً من السيدة   

 من القانون   ١٧٠إبراجيموف مبوجب املادة    . وبالتايل أقيمت دعوى جنائية ضد السيد م      . يف أسرة معيشة واحدة   
 .اجلنائي، أسفرت عن إدانته
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فق، هناك اجتاه صاعد هلذه اجلرائم؛ والسبب يف ذلك  من املر٢٩وحسبما تبني األرقام الواردة يف اجلدول  -٤٣٠
أن اهليـئات املنوطة بإنفاذ القوانني بدأت يف السنوات األخرية يف إيالء قدر أكرب من االنتباه هلذه اجلرائم واختاذ                   

 .خطوات يف سبيل حتديدها وتوجيه هتم جنائية ضد املرتكبني

 ١٥ويف  . للمجتمع وتتمتع حبماية خاصة من جانب الدولة      واألسرة يف طاجيكستان هي اخللية األساسية        -٤٣١
مايو من كل عام، اليوم الدويل لألسرة، تنظم أحداث وكذلك اجتماعات مع األسر اليت احتفلت بالذكرى                /أيار

الذهبـية والفضية لزواجها، وكذلك مع املعمرين واألسر اليت سهرت على تربية أطفاهلا فصاروا قدوة طيبة واليت                 
ملكانة واهليبة يف صفوف السكان، وممثلي مكتب النائب العام واهليئات القضائية، األمر الذي يعزز دور               تتمـتع با  

 .األسرة يف اجملتمع

 . من الدستور تتمتع األمهات واألطفال باحلماية اخلاصة للدولة٣٤ومبوجب املادة  -٤٣٢

ين والقادرين على العمل االلتزام برعاية      واآلبـاء مسؤولون عن تنشئة أطفاهلم، ويقع على األبناء الراشد          -٤٣٣
 .وتسهر الدولة على محاية األطفال اليتامى واملعوقني وتنشئتهم وتعليمهم. آبائهم

 يوماً قبل   ٧٠ من قانون العمل، متنح املرأة إجازة للحمل والوالدة يبلغ جمموعها            ١٦٤ومبوجـب املادة     -٤٣٤
 يوماً يف حالة    ١٨٠ يوماً يف حالة الوالدة املتعسرة، و      ١٥٦(   يوماً إمجاالً  ١٤٠ يومـاً بعدها، أي      ٧٠الـوالدة و  

وحتسب هذه اإلجازة باعتبارها رقماً كلياً ومتنح للمرأة بالكامل، بصرف النظر عن عدد أيام              ). الوالدات املتعددة 
 .اإلجازة اليت حصلت عليها قبل الوالدة

استكمال مدة إجازة احلمل والوالدة، إذا رغبت        من قانون العمل، متنح املرأة عند        ١٦٥ومبوجب املادة    -٤٣٥
 شهراً، وحتصل طوال هذه الفترة على إعانة تدفع يف إطار           ١٨يف ذلـك، إجازة لرعاية الطفل إىل أن يبلغ عمره           

 .نظام الدولة للتأمني االجتماعي

هرية لرعاية الطفل    من القانون اخلاص بنظام الدولة للتأمني االجتماعي، تدفع إعانة ش          ١٢ومبوجب املادة    -٤٣٦
 . شهرا١٨ً يف املائة من احلد األدىن لألجر إىل أن يبلغ عمر الطفل ١٠٠بنسبة 

 .ومتنح املرأة أيضاً، حسب رغبتها، إجازة إضافية دون أجر لرعاية الطفل إىل أن يبلغ عمره ثالث سنوات -٤٣٧

الد طفل يتوقف قدرها على حجم األسرة ومبوجب هذه املادة أيضاً، تدفع منحة ملرة واحدة فيما يتعلق مبي -٤٣٨
لالطـالع عـلى مزيد من التفاصيل، انظر الفرع اخلاص باإلعانات املقدمة يف حاالت احلمل والوالدة املبينة يف                  (

 ). أعاله٩التعليق على املادة 

 فترة  فقد اختذت خالل  . وحيـتل االهـتمام باألمهات واألطفال مكاناً خاصاً يف السياسة العامة للدولة            -٤٣٩
االنـتقال إىل اقتصـاد السـوق وبرغم الصعوبات االقتصادية الشديدة خطوات لتوسيع نطاق احلماية التشريعية             

القانون اخلاص حبماية الصحة ومحاية الصحة اإلجنابية وحقوق اإلجناب، والقانون اخلاص           (لألمهـات واألطفال    
املرأة يف اختاذ قراراهتا اخلاصة بشأن األمور املتعلقة        حق  : بالتأمني االجتماعي وقانون العمل اليت تنص على ما يلي        
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باألمومـة وحـرية استعمال وسائل وأساليب منع احلمل، مبا يف ذلك التعقيم اجلراحي، وتدابري السالمة املهنية                 
لـلحوامل واألمهات املرضعات، وإجازة ممتدة للحمل والوالدة مع دفع إعانة يف إطار نظام الدولة للتأمني، ومنح     

 من القانون اخلاص حبماية الصحة، تشجع األمومة يف         ٣٣ومبوجب املادة   . جـازة لـرعاية الطفل وما إىل ذلك       إ
وتوفر لكل امرأة مساعدة طبية متخصصة يف املؤسسات يف إطار نظام الدولة            . طاجيكستان وتتمتع حبماية الدولة   

 .للرعاية الصحية أثناء احلمل وأثناء الوالدة وبعدها

 :دى البلد املؤسسات التالية حلماية األمهات واألطفالوتوجد ل -٤٤٠

 ٧ يف إقليم خاتلون و    ٢٤ يف إقليم سوجد، و    ١٣ يف احملافظات املدارة مركزياً، و     ١٢( غـرفة والدة     ٥٦
 ؛) باداخشان املستقل ذاتياً-مؤسسات يف إقليم غورنو 

 ؛) يف إقليم خاتلون٤جد و يف إقليم سو٣ يف احملافظات املدارة مركزياً؛ و٤( مستشفى للوالدة ١٣

 يف إقليم خاتلون ٢٤ يف إقليم سوجد، و١٣ يف احملافظات املدارة حملياً، و١٢( مستشفى حملية مركزية ٥٦
 ؛) باداخشان املستقل ذاتياً- يف إقليم غورنو ٧و

مؤسسـتان للـبحوث العلمـية، حيث توفر للمرأة رعاية طبية متخصصة رفيعة املستوى ورعاية اجلنني قبل                 
 يف املائة يف عام     ٩٥,٩ يف املائة من احلوامل، وعلى       ٨٣,٣، أشرف أطباء على     ٢٠٠٠ويف عـام    . لـوالدة ا

 :وقدم العاملون الطبيون املساعدة يف النسب املئوية التالية للوالدات. ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٩٧,٨ و٢٠٠٢

١٩٩١ ٨٥ 
١٩٩٥ ٨٥,٨ 
٢٠٠٠ ٨٠,٦ 
٢٠٠٢ ٨٨,٧ 
٢٠٠٣ ٨٨,١ 

جيري تنفيذ برنامج يتعلق    ) اليونيسيف(ن التعاون بني احلكومة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         وكجزء م  -٤٤١
وباإلضافة إىل ذلك، تتبع . باألمومة املأمونة تقدم يف إطاره مساعدة طبية جيدة النوعية قبل الوالدة وأثناءها وبعدها

النامجة عن نقص اليود ونقص احلديد، هبدف       وزارة الصـحة استراتيجية تتعلق بتقليل حاالت اإلصابة باألمراض          
ومما ال شك فيه أن هذه االستراتيجية كان هلا أثر يف اخنفاض معدل اإلصابة              . حتسـني الصـحة اإلجنابية للنساء     

 .باألمراض والوفيات يف صفوف األطفال

إلعداد الناشئني و.  سنة من العمر١٥ من قانون العمل تشغيل األطفال دون ١٧٤وال جيوز مبوجب املادة  -٤٤٢
للعمل اإلنتاجي جيوز مبوافقة أحد الوالدين أو شخص يف مقام الوالدين تشغيل التالميذ من املدارس العامة ومدارس 

 سنة من العمر، يف     ١٤التدريـب التقين ومؤسسات التعليم الثانوي املتخصص، يف أوقات فراغهم وحىت بلوغهم             
 .استهمأعمال خفيفة غري ضارة بالصحة وال تعطل در

 . سنة من العمر للعمل٢١وإجراء فحص طيب أويل يعترب إلزامياً قبل تعيني أي شخص دون  -٤٤٣
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 سنة من العمر بنفس     ١٨ من قانون العمل، يتمتع مجيع العمال الذين مل يبلغوا           ١٧٦ومبوجـب املـادة      -٤٤٤
مبعاملة مواتية يف ميدان السالمة املهنية احلقوق اليت يتمتع هبا البالغون فيما يتعلق بعالقات العمل، ويتمتعون كذلك 

 .وفترة العمل واإلجازة وبعض شروط العمل األخرى على النحو املنصوص عليه يف تشريع العمل

 ساعة فيما خيص العمال الذين تتراوح أعمارهم ٣٥واحلد األقصى املقرر لعدد ساعات العمل يف األسبوع  -٤٤٥
 . سنة١٥ و١٤لذين تتراوح أعمارهم ما بني  ساعة للعمال ا٢٤ سنة و١٨ و١٥ما بني 

 سنة ويعملون لعدد أقل من الساعات على أجر يعادل          ١٨وحيصـل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         -٤٤٦
 .نفس مستوى العاملني يف فئات مناظرة الذين يعملون بنظام يوم العمل الكامل

 سنة على إجازة    ١٨تقل أعمارهم عن     من قانون العمل، حيصل العمال الذين        ١٨٠ومبوجـب املـادة      -٤٤٧
 يوماً تقوميياً، ميكن هلم احلصول عليها يف فصل الصيف أو يف أي وقت مناسب آخر ٣٠مدفوعة األجر ال تقل عن 

 .من العام

 بشأن حظر أسوأ    ١٨٢ صـدقت طاجيكستان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           ٢٠٠٢ويف عـام     -٤٤٨
 .ت الفورية للقضاء عليهاأشكال عمل األطفال واإلجراءا

وحيظـر تشغيل العمال دون الثامنة عشرة من العمر يف العمل الليلي أو العمل اإلضايف أو العمل يف أيام                    -٤٤٩
 .اإلجازات والعطالت الرمسية، أو إيفادهم يف مهام رمسية

 ١٨ة مع أي عامل مل يبلغ       وال جيوز إبرام أي عقد ينص على املسؤولية املادية الكاملة الفردية أو اجلماعي             -٤٥٠
 .سنة من العمر

 سنة يف العمل الثقيل أو العمل حتت        ١٨ من قانون العمل تشغيل من تقل أعمارهم عن          ١٧٧وحتظـر املادة     -٤٥١
سـطح األرض، أو العمل الذي ينطوي على ظروف عمل ضارة، أو العمل الذي قد يلحق الضرر بصحتهم أو منوهم                    

 .أو يرفع هؤالء األشخاص بواسطة اليد أي أمحال ثقيلة تتجاوز احلدود املقررة هلموال جيوز أن ينقل . األخالقي

ولآلباء واألوصياء وكذلك اهليئات املصرح هلا حسب األصول احلق يف املطالبة بإلغاء عقود أو اتفاقات                -٤٥٢
 يشكل هتديداً    سنة إذا كان من شأن استمرارهم يف العمل أن         ١٨العمـل املربمة مع أشخاص تقل أعمارهم عن         
 .لصحتهم أو ينطوي على إحلاق أي ضرر هبم

وال يسـمح بإلغاء عقد أو اتفاق العمل مع عامل دون الثامنة عشرة من العمر بناًء على مبادرة صاحب                    -٤٥٣
ة عن  العمـل دون اتباع اإلجراءات العامة املقررة إال مبوافقة اهليئة املعنية بالعمال والعمالة احمللية واللجنة املسؤول               

 .شؤون القصَّر

وألغراض إنفاذ القوانني وغريها من القواعد التنظيمية اليت تستهدف محاية حقوق القصر، أجرت النيابة               -٤٥٤
 والنصف ٢٠٠٣ عملية مراجعة لالمتثال لتشريع العمل املتعلق بالقصر يف عام ٣٩العامة واملكاتب احمللية التابعة هلا 

 توجيهاً وتوصية لتدارك انتهاكات ٢٤ه املراجعات، أصدر النائب العام   وعلى إثر هذ  . ٢٠٠٤األول مـن عـام      
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وأدت التوصيات اليت قدمتها النيابة العامة إىل إقامة دعاوى قضائية تأديبية ضد ستة             . حقـوق القصر ومصاحلهم   
 .مسؤولني من املنشآت اليت تقوم بتشغيل قّصر

  ٦رعاية االجتماعية والعمالة من أجل تنفيذ املواد        واسـتخدمت املعونـة اخلارجـية التالية يف قطاع ال          -٤٥٥
 : من العهد١٠ من املادة ٣ والفقرة ٩ و٧و

 املدفوعات مبوجب االتفاقات النافذة

االلتزامات مبوجب 
 ٣٠االتفاقات النافذة يف 

 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

ية النسبة املئو
 للمصروفات

النسبة املئوية 
 للمجموع

بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

النسبة املئوية 
 للمجموع

بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

عدد الشركاء 
اإلمنائيني يف 
 القطاع

عدد 
االتفاقات 
 القطاع النافذة

الرعاية االجتماعية  ٥١ ٢٤ ١٥٠ ٩٨٥ ١٧ ٦٠ ٦٢٨ ١٧,١ ٤٠
 والعمالة

 ١١املادة 

وباستخدام هذا  . جانب السكان واألسلوب املستخدم حالياً لتحديد مستوى الفقر هو التقييم الذايت من            -٤٥٦
 . يف املائة من جمموع سكان طاجيكستان أنفسهم فقراء٦٠األسلوب، اعترب 

 اللجنة املعنية باإلحصاءات    ٢٠٠٢ووفقاً للبيانات املستمدة من دراسة استقصائية شاملة أجرهتا يف عام            -٤٥٧
الذين وجهت إليهم األسئلة واعتربوا     الـتابعة للدولة بدعم من مصرف التنمية اآلسيوي، اخنفض عدد األشخاص            

ويف الفترة ما بني .  يف املائة٥٣ إىل   ٦٠، أي من    ٢٠٠٢ و ١٩٩٩ يف املائة يف الفترة من       ٧أنفسـهم فقراء بنسبة     
وارتفع .  سوموين٣٢,٥ سوموين إىل ١١,٦، من ٢,٨، ارتفع متوسط األجر االمسي مبعامل قدره ٢٠٠٢ و١٩٩٩

  سوموين   ٧,٠ سوموين على مدى هذه الفترة، مث ارتفع ليصل إىل           ٥,٠وين إىل    سوم ١,٠احلد األدىن لألجر من     
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١ابتداًء من 

 :وسجلت الزيادات التالية يف أجور املوظفني يف إطار امليزانية -٤٥٨

  يف املائة؛٤٠ - ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١من 

  يف املائة؛٤٠ - ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١من 

  يف املائة؛٢٠ - ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١ من

  يف املائة؛٢٥ - ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١من 

أيضاً باجتاه حنو االرتفاع يف مؤشرات ) ٢٠٠٣ النصف األول من عام - ١٩٩٩(واتسـمت هذه الفترة     -٤٥٩
 :ومن مث، ازدادت املعاشات على النحو التايل. حمددة من اإلنفاق االجتماعي
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 مبقدار - ١٩٩٦ فيما خيص أصحاب املعاشات الذين تقاعدوا قبل عام ٢٠٠١يناير / كانون الثاينمن أول
  سوموين؛٢

 بنسبة - ١٩٩٩ فيما خيص أصحاب املعاشات الذين تقاعدوا قبل عام ٢٠٠٢يناير /من أول كانون الثاين
  يف املائة؛٤٠

 . يف املائة٢٠ بنسبة -ت  فيما خيص مجيع أصحاب املعاشا٢٠٠٣يناير /من أو كانون الثاين

 :وعلى وجه اإلمجال تبني من التحليل استمرار وتضاعف اجلوانب السلبية التالية لألجور -٤٦٠

 ازدياد األجور االمسية بسرعة أكرب من األجور احلقيقية؛

 ازدياد التفاوتات غري املربرة القائمة يف األجر بني القطاعات، وداخل القطاعات وبني املناطق؛

  سواء يف إطار امليزانية أو قطاعات إنتاج املواد؛�جود نظام موحد لألجر عدم و

 .مل يعد احلد األدىن يفي بوظيفة شبكة األمان

ووفقـاً للبيانات اإلحصائية، كان متوسط األجر االمسي الذي يدفع شهرياًَ للعمال يف الفترة من كانون                 -٤٦١
، أي أكثر من عام     ) دوالر أمريكي  ٢٠,٤٦( سوموين   ٦٠,٧٩ يبلغ   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  -يناير  /الثاين

 . يف املائة٣٧,٢ بنسبة ٢٠٠٣

 يف املائة على مدى     ٢٨,٥بنسبة  ) مع مراعاة التغري يف مؤشر األسعار     (وارتفـع مستوى األجور احلقيقية       -٤٦٢
من معدل النمو يف متوسط  أي أن معدل النمو يف األجور احلقيقية كان أقل -العام إىل اآلن مقارنة بالعام السابق 

 . يف املائة٨,٧األجور االمسية الشهرية بنسبة 

وفيما خيص البلد . وسجلت األجور االمسية منواً شهرياً مطرداً يف مجيع قطاعات االقتصاد ويف كل املناطق       -٤٦٣
 -نوفمرب / مقارنة بتشرين الثاين٢٠٠٤ديسمرب / يف املائة يف كانون األول١٣,٤ككـل ارتفعـت األجور بنسبة      

 . يف املائة يف قطاعات اإلنتاج غري املادي١٩,٠ يف قطاعات إنتاج املواد وبنسبة ١٢,٥وارتفعت بنسبة 

 يف املائة يف إقليم غورنو ١٠,٧ يف املائة يف إقليم سوجو و   ١٨,٢وارتفعـت األجور االمسية إمجاالً بنسبة        -٤٦٤
 يف املائة يف مدينة دوشانبه، ١٢,١ املائة يف إقليم خاتلون و يف٣,٥باداخشان املستقل واحملافظات املدارة مركزياً، و

 سوموين يف   ٦١,٦١ سوموين يف قطاعات اإلنتاج املادي، و      ٩٠,٣٤ سوموين للبلد ككل، و    ٨١,٣٦لتصـل إىل    
 ٩٧,٦٨ سوموين يف إقليم خاتلون، و     ٥٥,٩٢ سوموين يف إقليم سوجد، و     ٧١,٦٢قطاعات اإلنتاج غري املادي، و    

 سوموين يف   ١٥٩,٢١ باداخشان املستقل ذاتياً و    - يف إقليم غورنو     ٥٦,٤٧افظات املدارة حملياً، و   سوموين يف احمل  
 .مدينة دو شانبه

وبالرغم من االرتفاع املطرد يف متوسط األجور الشهرية اإلمسية، فال تزال هذه األجور منخفضة من حيث  -٤٦٥
ن االستهالك الفعلي للمنتجات الغذائية األساسية اليت       ، كا ٢٠٠٣يوليه  /ففي هناية متوز  . عالقتها مبستوى الكفاف  

 سوموين شهرياً   ٦٧,٥٣ سوموين شهرياً لكل فرد من أفراد األسرة مقابل          ٣٥,٠٣تشـكل سلة األغذية يتكلف      
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والرقم املذكور للمواد الغذائية ال يشمل دفع نفقات السكن واخلدمات واملدفوعات           . ملسـتوى استهالك معقول   
وجيب أال ننسى أن األسر يف طاجيكستان كبرية        . ط العالج الطيب والتعليم واملالبس وهلم جرا      اإللزامـية وأقسا  

وأهنا تضم مجيعاً أو يكاد أفراد كبار يف السن وغريهم من األفراد املعالني، بينما ال               ) ستة إىل مثانية أطفال   (العدد  
 .يعمل يف العادة سوى فردين أو ثالثة أفراد

 يف املائة من جمموع عدد العمال يف مجيع القطاعات حتصل على أقل من           ٢٨,٣نسبة  ، كانت   ٢٠٠٣ويف   -٤٦٦
 يف املائة يف نظام الرعاية الصحية والتربية ٤٦,٤( يف املائة يف القطاع املايل ٦٠وبلغت النسبة .  سوموين شهريا١٥ً

 ١٤,١ يف املائة يف قطاع التعليم و١٧,٢ يف املائة يف قطاع الثقافة والفنون، و٣١,٤البدنية والرعاية االجتماعية، و
 ).يف املائة يف اهليئات اإلدارية

ويتبني من حتليل البيانات بشأن الدخول والنفقات أنه من إمجايل حجم النفقات النقدية، تبلغ نسبة إنفاق   -٤٦٧
 :السكان على أهم البنود األساسية وحدها ما يلي

 ائة؛ يف امل٧٢,٨مشتريات السلع ومدفوعات اخلدمات، 

  يف املائة؛١٤,٠املدفوعات واالشتراكات االختيارية، 

 . يف املائة١٣,٢املدفوعات ألغراض التعليم والترفيه والتنمية الثقافية واجلمالية، 

ويف الـبلد إمجـاالً تبلغ األجور يف قطاع الصناعة ما بني ضعف وسبعة أضعاف أجور العمال املدفوعة يف إطار                    -٤٦٨
أي أن  . ١ : ٣,٤نسبة بني أعلى أجر للعمال يف قطاع االتصاالت واملستوى املتوسط يف االقتصاد ككل              وتبلغ ال . امليزانية

 أضعاف العامل املتوسط يف البلد، لكنه حيصل على        ٣,٤كـل عامل يف قطاع االتصاالت حيصل كل شهر على أجر يبلغ             
 قطاعات اإلنتاج غري املادي وكذلك أجور       واألجور يف .  أضعاف األجر الذي حيصل عليه أي عامل زراعي        ٦,١أجر يبلغ   

 ، ) سوموين٢٢,٧٧( أضعاف أجور العمال يف قطاع الرعاية الصحية ١٠,١تبلغ ) ٢٣٠,٩٠(العمـال يف قطاع االئتمان     
 أضعاف أجور العاملني يف قطاع      ٥,٣، و ) سوموين ٤٠,٦٥( أضـعاف أجـور العاملني يف قطاع الثقافة والفنون           ٥,٧و

 ). سوموين٧٤,٢٤( أضعاف أجور العاملني يف اهليئات اإلدارية ٣,١و) ٤٣,٤١(التعليم 

وقـد اختـذ جملس إدارة مدينة دوشانبه خطوات حمددة لكفالة احلقوق االجتماعية للمقيمني يف املدينة                 -٤٦٩
ركزية، غري أنه نظراً للضغوط االقتصادية ونقص املرافق املمولة من االستثمارات الرأمسالية امل. وملواطين طاجيكستان

فـإن تشييد املساكن على مستوى البلدية وتوفري املساكن للمواطنني املسجلني يف قوائم االنتظار قصراً عن حتقيق                 
 .املستويات املثلى املنشودة

 ٤٧ ١٠٥ أسرة أو ٩ ٤٢١ومن مث وفقاً للمعلومات اليت زودهتا جمالس إدارة األحياء يف العاصمة، كانت  -٤٧٠
 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١ يف مدينة دوشانبه يف شخصاً ينتظرون حمل سكن

 ، أضاف اجمللس البلدي ملدينة دوشانبه     ٢٠٠٣ والـربع األول مـن عام        ١٩٩٠ويف الفـترة مـا بـني         -٤٧١
 متر مربع للمجمع السكين، خصصت ألسر حتتاج إىل سكن أفضل ٣١٥ ٦٠٠ شقة يبلغ جمموع مساحتها ٤ ١٢٦
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وعلى مدى الفترة نفسها، جهزت مساكن إليواء األشخاص الذين كانوا          . لقانونوفقاً لإلجراء الذي ينص عليه ا     
 . مبىن متداع وشديد البؤس يف شقق جمهزة جيدا٢٨ً مبىن و٢٢يعيشون يف 

لكنه نظراً لشحة املوارد يف ميزانية الدولة، واالفتقار إىل االعتمادات املالية يف املنشآت لتمويل مشاركتها    -٤٧٢
كن وعدم توفر ائتمانات مناسبة طويلة األجل لتشييد املساكن، جيري تأخري توفري املساكن يف الوقت يف تشييد املسا

 .املناسب لألشخاص املسجلني يف قوائم االنتظار كما أن الوضع يف هذا اجملال ال يزال متوتراً

يب آثار شديدة الوقع  ولقـد كان لعدد من العوامل غري املواتية اليت أضرت بطاجيكستان يف املاضي القر              -٤٧٣
 . االقتصادية الراهنة-على األوضاع االجتماعية 

ونتيجة هلذه العوامل، كان االقتصاد يف حالة ركود شديد واكبه ارتفاع يف معدل البطالة واخنفاض حاد                 -٤٧٤
ة تقوم على يف مستويات املعيشة ولذلك أعلنت القيادة اتباع سياسة تركز على إرساء دعائم دولة دميقراطية علماني

 .سيادة القانون وبرنامج يتضمن إجراء إصالحات سوقية

ويف هـذه الظروف الشديدة الصعوبة، حيث جيري توجيه موارد الطاقة واملوارد املادية أساساً حنو وضع                 -٤٧٥
حـد للصراعات املسلحة ومكافحة الكوارث الطبيعية اليت عصفت بالبلد يف ذلك الوقت، قامت القيادة يف هذه                 

 .حظة احلامسة من تاريخ البالد باستهالل برنامج لتحقيق االستقرار االقتصادي وإجراء اإلصالحات االقتصاديةالل

ويف صـلب هـذه االسـتراتيجية يقع إصالح االقتصاد ووضع أسس متينة تقوم عليها التنمية الالحقة                  -٤٧٦
 .للقطاعات احلقيقية لالقتصاد

ياسي واملصاحلة على الصعيد احمللي احلكومة من التركيز على اإلصالحات  وقد مكن التحول حنو االستقرار الس      -٤٧٧
 .اليت هتدف إىل حفز النمو االقتصادي وتقليل حدة الفقر عن طريق تنمية القطاع اخلاص وتطوير آليات السوق

 وحـددت يف ضـوء األوضـاع االقتصادية واالعتبارات السياسية اخلارجية، اجملاالت ذات األولوية يف               -٤٧٨
 . السياسات والتغيريات االقتصادية للسنوات القادمة

وتستند أولويات طاجيكستان فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية إىل الوضع اجلغرايف السياسي البالد، ووجود موارد               -٤٧٩
يف قطاعات مـن الرواسـب املعدنية غري املستغلة وإمكانات من املوارد الطبيعية اليت ميكن استخدامها يف إقامة مؤسسات       
 .مواد البناء واملستحضرات الصيدالنية والطاقة، وكذلك مؤسسات لتجهيز القطن واحلرير والفواكه واخلضراوات

 وحىت اليوم تؤيت    ١٩٩٧وقد بدأت اجلهود اليت تبذهلا الدولة لتنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي منذ عام              -٤٨٠
 يف املائة   ٤٩,٣ بلغ   ٢٠٠٣ - ١٩٩٨اتج احمللي اإلمجايل للفترة     وبالتايل جند أن معدل النمو الكلي يف الن       . مثارها

 .٢٠٠٣بأسعار عام 

 كان األعلى يف كومنولث     ٢٠٠٤والواقـع أن معـدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الربع األول من عام                -٤٨١
دل النمو يف الدخول    وأن مع )  يف املائة  ١( يف املائة، وأن معدل التضخم كان األدىن         ٩,١الـدول املستقلة إذ بلغ      

 . تعترب دليالً واضحاً إىل حٍد كبري على حتسن األوضاع٢٠٠٣مارس / يف املائة يف آذار٣١كان األعلى إذ بلغ 
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ويـتحقق الـنمو االقتصادي أساساً نتيجة الزدياد أحجام اإلنتاج الصناعي والزراعي، وتوفري اخلدمات               -٤٨٢
 .واألنشطة االقتصادية اخلارجية

 .ازات اليت حتققت يف ميدان التنظيمات االقتصادية الكلية واضحة جليةواإلجن -٤٨٣

واسـتكملت عملة خصخصة املؤسسات الصغرية، ويواصل العمل جبدية فيما يتعلق بإصالح املؤسسات              -٤٨٤
 .املتوسطة والكبرية

لصاحلة ونتـيجة لإلصـالحات اليت أجريت يف قطاع الزراعة، يوجد اآلن نصيب األسد من األراضي ا                -٤٨٥
 .للزراعة يف أيدي القطاع اخلاص

وتشـمل األهداف اليت ترمي احلكومة إىل حتقيقها على األجلني القصري والطويل حتقيق معدل منو ال يقل                  -٤٨٦
 يف املائة، وهذا من شأنه أن ٧كما جيب أال يتجاوز معدل البطالة .  يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي٦عن 

 .احلفاظ على استقرار أسعار العملة املعومة ويفضي إىل زيادة نصيب الفرد من الدخل القومييساعد على 

ويف الوقت نفسه، جيدر بالذكر أنه بالرغم من تسجيل جناحات اقتصادية حمددة فليس هلا اآلن حىت اآلن                  -٤٨٧
 .أي أثر يستحق الذكر على مستويات املعيشة

 . يف الرقم القياسي للتنمية البشرية١٧٤ ضمن الدول البالغ عددها ١١٠ يذكر أن طاجيكستان جاء ترتيبها -٤٨٨

والفقـر مـن حيث تعريفه مبستوى الدخل واالستهالك يعوق إمكانية الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية،                 -٤٨٩
ل شيء أثر على    وإمدادات املياه، وخمتلف موارد الطاقة، وخدمات النقل ووسائط اإلعالم، كما أنه لـه أوالً وقبل ك              

والفقر واضح للغاية يف املناطق الريفية، حيث يعيش ما يزيد على   . قطاعـات السكان اليت تفتقر إىل الرعاية االجتماعية       
 ).، الفرع األول، من هذا التقرير١انظر املادة (وأدت احلرب األهلية إىل تفاقم الفقر .  يف املائة من السكان٧٤

 االقتصادية الرئيسية بدأت احلكومة يف صوغ �شة وحل املشاكل االجتماعية ومن أجل رفع مستوى املعي -٤٩٠
ويشكل حتقيق غايات أوراق استراتيجية احلد من الفقر يف ضوء . ورقة جامعة من أوراق استراتيجية احلد من الفقر

 .األوضاع االقتصادية اجلديدة أحد املهام ذات األولوية للحكومة

ة ضمان إجراء املزيد من التغيريات االقتصادية الكاملة وحتقيق النمو االقتصادي وتشـدد الورقة على أمهي     -٤٩١
وهذا من شأنه أن يسفر عن فوائد ملعظم السكان تعود من النمو االقتصادي عن طريق اآلليات اليت جرى                  . املطرد

 . وصفها يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر

الذي ينبغي اتباعه للحد من الفقر وتوضح اخلطوات اليت تشكل          وتقدم الورقة مقترحات لتحديد املسار       -٤٩٢
 .نقطة االنطالق الختاذ التدابري النهائية للحد من الفقر يف البالد

وسـتركز اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقر على تعزيز فعالية سياسات                 -٤٩٣
 .تنمية الشاملة للبلد وأن ترفع مستوى املعيشة، وال سيما ألفقر الفئاتالدولة، واضعة يف االعتبار أن تكفل ال
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 :وتشمل استراتيجية احلد من الفقر األنشطة التالية -٤٩٤

حفـز الـنمو االقتصـادي العادل اجتماعياً مع االستخدام املكثف ملوارد العمال والتشديد بصفة أساسية على                 
 الصادرات؛

 اعية األساسية وإتاحة سبل وصول الفئات الفقرية من السكان إليها؛التحقق من توفري اخلدمات االجتم

 تقدمي مساعدة حمددة اهلدف ألشد قطاعات السكان ضعفاً؛

 .توفر إدارة أكثر فعالية وضمانات لألمن

وتعتزم احلكومة تنفيذ هذا الربنامج مبساعدة من صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، ومصرف التنمية               -٤٩٥
 .ي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وغريها من الوكاالت املالية الدولية والبلدان املاحنةاآلسيو

ويتوسـع يف الوقـت الـراهن نطـاق قطاع األعمـال، وخصوصـاً فـي شكل املؤسسات الصغرية          -٤٩٦
. تاج املادي واخلدمات  واملتوسطة، يف شىت جماالت االقتصاد، لكنه مل حيتل حىت اآلن املكان الالئق به يف جمال اإلن               

ويواجـه اآلن منظمو املشاريع اخلاصة واملزارع الفالحية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة مشاكل مجة يف متابعة               
أنشـطتهم للتصـدير واالسـترياد، ويف سداد الضرائب، ويف احلصول على التراخيص واخلدمات املصرفية، كما               

 .اهليئات اإلشرافية العديدةيواجهون طائفة متنوعة من املراجعات من جانب 

وجتد القطاعات . وقد أدى التحول إىل عالقات السوق إىل اتساع نطاق التفاوتات بني الدخول يف اجملتمع -٤٩٧
 نفسها  - كبار السن وأصحاب املعاشات واألسر الوحيدة الوالد واألسر الكبرية العدد            -الفقـرية مـن السكان      

 .مواجهةً بوضع شديد الصعوبة

ال تـزال معظم هذه الفئات حتت خط الفقر بالرغم من أن خطوات حمددة قد اختذت لتزويدها بالدعم                  و -٤٩٨
 يف املائة من ٢٠وال يوفـر الدخل املكتسب من الوظيفة الرئيسية سوى ثلث جمموع الدخل ألفقر           . االجـتماعي 
 .ح باهظ للغايةويرى الكثري من مواطين طاجيكستان أن الثمن االجتماعي لإلصال. األسر املعيشية

ويؤدي هذا خصوصاً إىل زيادة يف حركات السكان غري املنظمة، مما يفاقم االختالل يف سوق العمل على    -٤٩٩
 .الصعيد الوطين

وميـثل نقص االستثمار وهو أمر شديد األمهية لتنفيذ مشاريع رأمسالية جديدة وختصيص وسائل اإلنتاج                -٥٠٠
 . للغاية يف طاجيكستانالقائمة لعملية اإلنتاج مشكلة حادة

وهناك برملان مكون   . وجيري وضع إطار قانوين وهيكل أساسي مناسبني القتصاد السوق يف طاجيكستان           -٥٠١
مـن جملسـني، كما جرى اعتماد قوانني مناسبة هبدف إقامة نظام مايل وائتماين، وجرى هتيئة الظروف املواتية                  

 .ألنشطة املستثمرين األجانب ولدعم هياكل السوق
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ويقضـي القـانون اخلـاص باالستثمار األجنيب الذي يكفل محاية متساوية حلقوق املستثمرين وكذلك                -٥٠٢
ممـتلكات أولـئك الذين ينخرطون يف أنشطة االستثمار بعدم جواز تأميم أو مصادرة االستثمار األجنيب ويكفل                 

ومينح القانون أيضاً   .  ضمانات قانونية  للمستثمرين األجانب احلق يف حتويل إيراداهتم إىل اخلارج وينص على منح          
املسـتثمرين األجانب احملتملني فرصاً واسعة النطاق نوعاً ما لالستثمار الرأمسايل يف اقتصاد طاجيكستان، ويعني               

وباإلضافة لذلك تقدم للمستثمرين األجانب يف البلد ضمانات تتيح هلم إمكانية           . جمموعة من الضمانات القانونية   
 االسـتثمار بشـروط مناظرة ملواطين طاجيكستان ومينحون مزايا حمددة فيما يتعلق بالضرائب              القـيام بأنشـطة   

وتتمـتع املؤسسات اليت تنطوي على استثمارات أجنبية بشروط مواتية فيما خيص االستثمار وسائر              . واجلمـارك 
 .األنشطة االقتصادية

ين األجانب من املخاطر السياسية، ومتنحهم احلق ويكفل عدد كبري من االتفاقات الثنائية احلماية للمستثمر -٥٠٣
 .يف احلصول على تعويضات سريعة ومناسبة وقابلة للتحويل عن اخلسائر

ومن مث، فقد جرى هتيئة مناخ موات لالستثمار كي يضطلع املستثمرون األجانب بأنشطتهم االستثمارية               -٥٠٤
 .وهو يوفر فرصاً وضمانات واسعة النطاق إىل حٍد كبري

ولدى وصف مناخ االستثمار جتدر اإلشارة أيضاً إىل العوامل املواتية لنشاط االستثمار يف البلد، أال وهي                 -٥٠٥
 :عوامل اإلنتاج بأسعار أقل من املستويات العاملية

 قوى عاملة رخيصة نسبياً ولكنها ماهرة؛

 أسعار منخفضة لبعض املواد اخلام؛

ن وغريها من املوارد الطبيعية والوصول إليها أسهل من البلدان          إمكانـية استغالل الرواسب الغنية باملعاد     
 .األخرى واستغالهلا أرخص باملقارنة معها

وحيدد الربنامج املتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية اجملاالت ذات األولوية لتنمية الصناعة والزراعة، مما  -٥٠٦
 .لية يف االقتصاديفضي إىل احلد من الفقر وحتقيق قدر أكرب من الفعا

وعلى مدى فترة السنوات اخلمس إىل السبع املاضية حدث حتول جذري يف هيكل القطاعني االستخراجي  -٥٠٧
 .والتجهيزي، حيث حدث منو يف األول واخنفاض يف الثاين

هود لزيادة واجملاالت ذات األولوية للتنمية الصناعية هي الطاقة الكهربائية، وتطوير النقل الربي، وبذل اجل -٥٠٨
 اخلضراوات والفواكه   �نسبة القطن الذي جيري جتهيزه لصنع منتج مكتمل والتجهيز املكثف للمنتجات الزراعية             

 .واألعشاب الطبية

وإذا وضـعنا يف االعتبار جماالت النشاط التقليدي واملوارد املتوافرة من املواد اخلام، نالحظ أن اجملاالت                 -٥٠٩
 :ظيمةالتالية تنطوي على آمال ع

 استغالل الطاقة املتولدة من أهنار اجلبال؛
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 تنمية القطاعني االستخراجي والتجهيزي؛

 .تطوير القطاعات الزراعية التقليدية، مبا يف ذلك زراعة القطن، وتربية دودة القز، والزراعة البستانية وزراعة العنب

وجيري . ت اجتذاباً للمستثمرين األجانب   واالستثمار يف قطاع الطاقة الكهربائية قد يكون أكثر القطاعا         -٥١٠
حالياً تشييد أربع وحدات كبرية لتوليد الطاقة الكهربائية، وعشرات الوحدات املتوسطة احلجم وبضع عشرات من 

 ١٧ و١٥ويتراوح جمموع الطاقة الكهربائية املولدة يف حمطات توليد الطاقة الكهرمائية ما بني          . الوحدات الصغرية 
 .اعةس/مليار كيلووات

وحتظى طاجيكستان  . وتعترب الزراعة القطاع الثاين الذي ينطوي على آمال عظيمة فيما خيص االستثمار            -٥١١
كما يزرع هنا   .  متر ٣ ٠٠٠ و ٤٠٠بإمكانـات بيولوجية مناخية فريدة، حيث تتراوح االرتفاعات فيها ما بني            

ن اخلضراوات واحلمضيات وغريها من أنواع أعلى رتب القطن ذي األلياف الدقيقة وكذلك طائفة واسعة النطاق م
 .الفاكهة النقية إيكولوجياً والطيبة املذاق

وتشمل املشاريع  . وتؤكـد جتربة بعض املستثمرين األجانب يف طاجيكستان أن مناخ االستثمار موات وفعال             -٥١٢
م بزراعة القطن وتنتج األنسجة     ، اليت تقو  ) إيطاليا -طاجيكستان  " (جيافوين"املشـتركة اليت تضطلع بعملياهتا بكفاءة       

"  زولول-أويب "، و) اململكة املتحدة -طاجيكستان  (وهو مشروع مشترك الستخراج الذهب      " زرافشون"القطنـية، و  
. وهو مشروع إلنتاج املياه املعدنية واملشروبات غري الروحية باالشتراك مع الواليات املتحدة واململكة املتحدة وغريمها              

ات من بلدان يف أوروبا والشرق األدىن وجنوب شرقي آسيا والواليات املتحدة األمريكية             وقامـت مؤسسات وشرك   
 .وكندا وكومنولث الدول املستقلة بإنشاء مؤسسات باستثمارات أجنبية

وعـلى الرغم من أن اإليرادات احلكومية قد بدأت يف االزدياد مع منو االقتصاد، فال تزال غري كافية من                -٥١٣
ونتيجة خلفض اإلنفاق   . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ١٦,٣٢الناتج احمللي اإلمجايل، إذ إهنا بلغت       حيـث عالقـتها ب    

 يف املائة يف عام     ١٤,٢وترشـيده، تـنخفض سنوياً نسبة نفقات امليزانية إىل الناتج احمللي اإلمجايل، حيث بلغت               
واملشاكل الرئيسية يف جمال الضرائب     .  يف املائة  ٠,٦وهلذا السبب، اخنفض عجز امليزانية بقدر كبري ليبلغ         . ٢٠٠٣

 .وامليزانية تتمثل يف الضعف املستمر لنظام إدارة الضرائب وعدم كفاءة نظام حتصيل الضرائب

. وتعـتزم احلكومة اتباع سياسة نقدية وائتمانية صارمة من أجل دعم ميزان املدفوعات وكبح التضخم               -٥١٤
 واالئتمانية للحكومة هي أن سرعة تداول النقود ستنخفض نتيجة          والـنظرية الـيت تستند إليها السياسة النقدية       

وستعمل احلكومة على االمتثال التام للمؤشرات النقدية       . الزدياد الثقة يف العملة الوطنية وتوطد أركان السياسة       
مان سداد  ومن شأن اختاذ تدابري فعالة لض     . واالئتمانـية احملـددة يف الربنامج واليت يدعمها صندوق النقد الدويل          

القروض املتأخرة وفرض تقييدات مشددة على القروض اجلديدة أن يفضيا إىل اخنفاض يف املطالبات اليت يتعرض هلا 
 .القطاع اخلاص

ويف . وال بد من إدراك أن تدفق االستثمار وازدياد التمويل مها العامالن الرئيسيان يف تنمية اقتصاد البالد           -٥١٥
 .ية خاصة على اجتذاب االستثمار املباشر إىل القطاعات اإلنتاجية على وجه اخلصوصهذا الصدد تعلق الدولة أمه
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وجيري تنفيذ جمموع   .  مليون دوالر أمريكي   ٤٦٣ويبلغ جمموع االستثمارات األجنبية حالياً يف طاجيكستان         -٥١٦
مريكي باستخدام   دوالر أ  ٤٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠ مشـروعاً اسـتثمارياً مشتركاً يف قطاعات شىت تبلغ قيمتها            ٢٧قـدره   

بفضل اجلهود اليت بذلتها احلكومة (ائتمانات من املنظمات املالية الدولية وباإلضافة على ذلك، خصصت اجلهات املاحنة    
 دوالر أمريكي لتنفيذ مشاريع استثمارية منفردة ومشتركة يف ميدان الرعاية           ٤١ ٠٠٠ ٠٠٠مـنحة تـبلغ قيمـتها       

 .املياه يف مدينة دوشانبه وإجراء إصالحات يف جمايل الصحة والتعليماالجتماعية وإعادة تشييد شبكة إمداد 

 مرفقاً يف القطاع االجتماعي وتشغيلها خالل هذه الفترة،         ١٩٦وبفضل مشاريع استثمارية تسىن إصالح       -٥١٧
 . مرفقاً للرعاية الصحية١٢٣ مرفقاً تعليمياً و٧٣مبا يف ذلك 

 مشروعاً صغري النطاق يف ميادين إمداد املياه      ٣١لفقر، استكمل متاماً    ويف إطار املشروع الثاين للحد من ا       -٥١٨
كما أن أعمال اإلصالح والتشييد مستمرة يف . والرعاية الصحية والتعليم وإمداد شبكات الطاقة الكهربائية والغاز

 . مشروعاً آخر٢٦

 املساعدة االجتماعية واملعاشات    ويف صدارة السياسة االجتماعية للحكومة تربز الضمانات املتعلقة بتوفري         -٥١٩
 .وغريها من إعانات الرعاية االجتماعية اليت تدفع لكبار السن واملعوقني

وتنفيذ سياسة احلكومة يف القطاع االجتماعي، ويف املقام األول يف ميدان الرعاية االجتماعية ويف ما يتعلق  -٥٢٠
ال سيما النهوض بصحة النساء واألطفال وتطوير العلوم        بضـمان اختاذ التدابري الكفيلة بتحسني الصحة العامة، و        

وتبذل الدولة جهوداً جدية . والتعليم والثقافة وتدريب العاملني يف هذه اجملاالت تعترب من الشواغل الرئيسية للدولة
 دوالر أمريكي   ١٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ما يزيد على     ٢٠٠٣ و ٢٠٠١وقد خصصت يف الفترة ما بني       . يف هذه اجملاالت  

ملعاجلة ) باإلضافة إىل االعتمادات املرصودة يف امليزانية هلذه األغراض       (شاريع االستثمارية املشتركة واملنح     مـن امل  
 .املشاكل يف القطاع االجتماعي

 .٢٠٠٣ مرفق اجتماعي وبدأ تشغيلها يف عام ٢٠٠ويف إطار الربنامج االستثماري املشترك أعيد تشييد قرابة  -٥٢١

ـ      -٥٢٢  دوالر ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠لى مشاريع تنطوي على استثمارات تتجاوز قيمتها     ووقعـت طاجيكسـتان ع
، وهو ما سوف يفضي إىل مزيد من التحسينات يف قطاعي التعليم والرعاية             ٢٠٠٦-٢٠٠٤أمـريكي يف الفترة     

 .الصحية وغريمها من القطاعات االجتماعية

 ١٢املادة 

وحيق للناس كافة ضمن    . ع بالرعاية الصحية   من الدستور على حق كل إنسان يف التمت        ٣٨تـنص املادة     -٥٢٣
وتتخذ الدولة  . اإلطار احملدد دستورياً التمتع بالرعاية الصحية اجملانية يف مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للدولة            

 .خطوات لتنظيف البيئة واالرتقاء مبستوى األلعاب الرياضية والتربية البدنية والسياحة ونشرها على نطاق واسع

 .حتدد يف القانون أشكال أخرى من الرعاية الطبيةو -٥٢٤
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.  عامالً مـن العاملني يف القطاعني والصيدالين٤٣ ٦٨٩ويعمل يف نظـام الرعاية الصحية جمموع قدره   -٥٢٥
 خبرياً كيميائياً يف جمال املستحضرات      ١٤٣ أطباء يف خمتلف التخصصات و     ١٣ ١٠٣ويشـمل هـذا اجملمـوع       

وتتكون شبكة املؤسسات   .  صيدلياً ١٧١العاملني الطبيني من املستوى املتوسط و      مـن    ٣٠ ٢٧٢الصـيدالنية، و  
 عيادة  ٥١٤ وحدة صحية، و   ١٧٢ مركزاً صحياً، و   ١ ٧٠٦الـتابعة لـنظام الرعاية الصحية لوزارة الصحة من          

 ات،  مستشفى مركزي على مستوى احملافظ     ٦١ مستشفى يف املناطق الريفية، و     ٢١٧خارجية يف املناطق الريفية، و    
 مستشفيات  ٣ مستشفى متخصص، و   ٣٠ مستشـفيات على مستوى األقاليم، و      ٦ مستشـفى يف املـدن و      ٣١و

 مستوصفاً  ١٦ مستوصفاً عاماً مستقالً و    ١٦ مستشفى للوالدة، و   ١٧ مستشفى آخر،    ٢٢لألمـراض النفسية، و   
به استعدادات الستقبال    مستوصفاً   ٦٢ مستوصفاً، مبا يف ذلك      ٨٦لألمراض املعوية ومعهدان للبحوث العلمية، و     

 مركزاً متخصصاً ملكافحة االلتهابات احلادة يف       ٦٣ وحدة لألمراض الوبائية، و    ٧٤املرضـى يف العيادة الداخلية و     
 مركزاً  ٧١ مراكز لإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة و      ٣ مركزاً ملكافحة أمراض اإلسهال و     ٦٣اجلهاز التنفسي، و  
 .خر مركزاً آ١١٩للصحة اإلجنابية، و

 متبعة  ١٩٩٧وتويل احلكومة أمهية خاصة حلماية صحة السكان وتطوير الرعاية الصحية، وقامت يف عام               -٥٢٦
، مستندة يف ذلك إىل توصيات      ٢٠٠٥هنجاً متعدد القطاعات باعتماد استراتيجية حلماية الصحة العامة حىت عام           

 ومددت حىت عام    ٢٠٠٢ أكدت من جديد يف عام       املكتـب اإلقليمي ألوروبا التابع ملنظمة الصحة العاملية، اليت        
 .وتعد االستراتيجية فعلياً أول حماولة حقيقية ملعاجلة مشاكل الصحة العامة والرعاية الصحية. ٢٠١٠

 :وعلى مدى هذه الفترة اعتمدت القوانني التالية هبدف محاية صحة السكان -٥٢٧

 ؛١٩٩٣ديسمرب /ل كانون األو٢٧القانون اخلاص بالوقاية من مرض اإليدز، 

 ؛١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٧القانون اخلاص بالتربع بالدم ومكونات الدم، 

 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨القانون اخلاص بالصحة العامة والسالمة الوبائية، 

 ؛١٩٩٧مايو / أيار١٥القانون اخلاص حبماية الصحة العامة، 

 ؛١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠قلية وسالئفها، القانون اخلاص باملواد املخدرة واملؤثرات الع

 ؛٢٠٠١أغسطس / آب٦القانون اخلاص باألدوية واألنشطة الصيدالنية، 

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢القانون اخلاص بالرعاية النفسية، 

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢القانون اخلاص بالنشاط الطيب اخلاص، 

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢وحقوق اإلجناب، القانون اخلاص بالصحة اإلجنابية 

 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢القانون اخلاص بيودنة امللح، 

 :واعتمدت برامج على املستوى الوطين تتعلق باملواضيع التالية -٥٢٨

 ؛٢٠٠٠-١٩٩٥الوقاية املناعية، 
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 ؛٢٠٠٥-١٩٩٧، )املالريا(بذل جهود ملكافحة أمراض املناطق املدارية 

 ؛٢٠٠٢اية من فقر الدم الناجم عن نقص احلديد، حىت الوق

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٠بذل جهود للوقاية من االلتهاب الكبدي البائي ومكافحته يف طاجيكستان، 

اإلصابة (اإليدز  /متالزمة نقص املناعة املكتسب   /بـذل جهـود للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري         
 ؛٢٠٠٧، حىت عام )باألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي

 ؛ ٢٠١٠-٢٠٠٣بذل جهود ملكافحة مرض الدرن، 

 .٢٠١٠الترويج التباع أساليب حياة صحية، حىت عام 

 :وقد متت املوافقة على ما يلي -٥٢٩

، وخطة استراتيجية لدرء خطر انتشار فريوس نقص        ٢٠٠٥اسـتراتيجية حلماية الصحة العامة حىت عام        
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٢كستان، يف طاجي) اإليدز(املناعة البشري 

 ؛٢٠١٠خمطط أويل إلصالح نظام الصحة األولية حىت عام 

 ؛٢٠١٠استراتيجية حلماية الصحة العامة حىت عام 

 .خطة عمل وطنية بشأن الصحة البيئية

. ويشـكل إصالح نظام الرعاية الصحية جزءاً مـن الربنامـج االستراتيجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية             -٥٣٠
املنشودة من إصالح نظام الرعاية الصحية هو استحداث خدمات الرعاية الصحية العادلة والسهلة املنال وتوفري               والغاية  

 .رعاية طبية جيدة النوعية عن طريق ترتيب أولويات خدمات الرعاية الصحية األولية وتعزيزها

ألولية على أساس النهج    ومـن اجلوانـب ذات األولوية لإلصالح إعادة تشكيل نظام الرعاية الصحية ا             -٥٣١
 وتتلقى ما يربو على    .  ممرضة لألسرة  ٢٠٠ طبيب لألسرة و   ٣٠٠األسـري الـذي يـتابعه مـا يـربو عـلى             

 يف املائة من جمموع عدد      ٧,٤( نسمة   ٥٠٠ ٠٠٠، أو حنو    ) يف املائـة من جمموع األسر      ٩( أسـرة    ١٠٢ ٠٠٠
 .الرعاية الصحية األولية عن طريق هذا النهج) السكان

لكن االعتمادات املرصودة للرعاية الصحية غري      . ول الرعاية الصحية بصفة رئيسية من ميزانية الدولة       ومت -٥٣٢
ومنذ . كما أن مستوى اإلنفاق على الرعاية الصحية أقل من مستوى اإلنفاق على أي جمال اجتماعي آخر        . كافية

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام         ٦االسـتقالل اخنفض اإلنفاق على الرعاية الصحية اخنفاضاً كبرياً، من           
والواقع أن قدراً قليالً    . ، كما أن هذه املوارد توزع بصورة متفاوتة       ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ١ إىل أقل من     ١٩٩٢

جـداً من االعتمادات املالية ينفق على تطوير نظام الرعاية الصحية األولية بالرغم من األولوية املمنوحة لـه يف                  
 ).٣٢-٣٠انظر املرفق، اجلداول ( الربنامج املتعلق بإصالح القطاع إطار

وتـنعكس املشـاكل املـتعلقة حبماية صحة األمهات واألطفال بشكل جيد يف الورقات االستراتيجية                -٥٣٣
اليت تستهدف يف املقام األول القضاء      " حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   "و) ٢٠٠٢" (اسـتراتيجية احلد من الفقر    "
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عـلى عدم املساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، وخفض معدل الوفيات بني األطفال دون اخلامسة   
مبقدار ثالثة أرباع ومعدل    ) وفيات األمومة (من العمر مبقدار الثلثني، وخفض معدل وفيات األمهات أثناء النفاس           

 خدمات الصحة اإلجنابية ودرء خطر انتشار فريوس نقص وفيات األطفال مبقدار الثلثني، وحتسني سبل الوصول إىل
 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشري

 أقرت احلكومة برناجماً لتنفيذ املخطط األويل لسياسة الدولة فيما خيص السكان            ٢٠٠٢مايو  / أيار ٦ويف   -٥٣٤
 .٢٠١٥-٢٠٠٣لفترة السنوات 

 الوثائق والربامج إىل خمتلف الصكوك القانونية الدولية يف ميدان حقوق املرأة            وتستند القوانني وغريها من    -٥٣٥
 ، وإعالن وبرنامج عمل فيينا بشأن حقوق اإلنسان        )١٩٨٩(والطفـل، مبـا يف ذلـك اتفاقـية حقوق الطفل            

الرابع املعين ومنهاج العمل للمؤمتر العاملي ) ١٩٩٤القاهرة، (، وتوصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية )١٩٩٣(
 ).١٩٩٥بيجني، (باملرأة 

وتقـدم املـنظمات النسائية غري احلكومية املتنامية باطراد دعماً كبرياً يف تنفيذ السياسة املتعلقة بتحسني             -٥٣٦
 .الصحة اإلجنابية للمرأة

ساء وعـلى مـدى السنوات العشر املاضية، جرى وفقاً لألولوية املمنوحة للمشاكل املتعلقة بصحة الن               -٥٣٧
واألطفال وضع برامج حمددة اهلدف تتعلق بقطاع الصحة على الصعيد الوطين بغرض الوقاية من األمراض املنتشرة           

 . على نطاق واسع بني النساء واألطفال ومكافحتها وبدأ تنفيذها بطريقة منهجية

تحدة للسكان وحكومة  مشاريع مشتركة يتوىل تنفيذها صندوق األمم امل ١٩٩٦وتشمل هذه الربامج منذ عام       -٥٣٨
حتسني "، و (TA1/96/PO-1)" زيادة سبل الوصول إىل املعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة        "طاجيكستان بشأن   

السياسات "، و(TA1/96/PO-2) "اخلدمـات املتعلقة بالصحة اإلجنابية وزيادة سبل الوصول إىل خدمات تنظيم األسرة
وبدأ منذ عام   . (TA1/96/PO-3)" االتصاالت يف جمال السكان يف طاجيكستان     املـتعلقة باملعلومات والتعليـم و    

" الدعوة"، و "السكان واالستراتيجية اإلمنائية  " تنفـيذ دورة برناجمـية تـتكون من الربامج الفرعية التالية             ٢٠٠٠
الصحة واملركز  تعزيز إمكانات اإلدارة لوزارة     "وتشمل هذه الربامج الفرعية مشاريع مثل       ". الصـحة اإلجنابية  "و

حتسني املعلومات يف   " و (TAT02/01/02)" الوطين للصحة اإلجنابية وإقامة نظام للمعلومات بشأن الصحة اإلجنابية        
تقييم سريع للحالة الراهنة  "٢٠٠٠وبصدد هذه املشاريع أجري يف عام . (TAL02/01/01)" ميدان الصحة اإلجنابية

لى أساسه مت التوصل إىل استنتاجات وتوصيات علمية فيما خيص          وع" خلدمـات الصحة اإلجنابية يف طاجيكستان     
وجرى حتسني  . األنشطة يف جمال خدمات الصحة اإلجنابية اليت جيري االضطالع هبا مستقبالً يف مجيع أحناء البالد              

 .يةالوثائق املتعلقة باإلبالغ واحملاسبة، وأدرجت فيها املؤشرات الدولية اليت أوصت هبا منظمة الصحة العامل

وقـد سـامهت هذه املشاريع بقدر كبري يف تشكيل وصوغ السياسة واالستراتيجية فيما يتعلق بتحسني                 -٥٣٩
 .الصحة اإلجنابية

ويف مسعى لتحسني الصحة اإلجنابية تقوم احلكومة بالتعاون مع شركائها بتنفيذ مشروع يتعلق بعمليات               -٥٤٠
قن بدعم من جهات مشاركة يف الرعاية يف إطار برنامج األمم           تبادل احملاقن بني متعاطي املخدرات عن طريق احل       
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وبدأ . (Sh1AGO5)) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري      
، وكذلك مشروع جترييب يستهدف تقليل (O81-TafShzShp and 118AGO)تنفيذ مشروع يتعلق بتقليل الضرر 

منظمة الصحة العاملية، وبرنامج يتعلق بتعليم      (يف صـفوف األشخاص الذين يقدمون خدمات جنسية         املخاطـر   
 . (TsMRRA and TsNISER)) الناشئني أساليب احلياة الصحية

وأهم املؤشرات يف خدمات    . وحيـتل االهتمام بصحة النساء واألطفال مكاناً خاصاً يف السياسة العامة للدولة            -٥٤١
ويف حني  . واألطفال، هي معدل وفيات الرضع، ونسبة الوفيات اجلنينية املتأخرة ومعدل وفيات األمومة           محاية األمهات   

، فقد اخنفض هذا    ١٩٩١ مولود قد سجلت يف عام       ١ ٠٠٠ للوفيات اجلنينية املتأخرة لكل      ١٣,٥أن نسـبة قدرهـا      
 يف عام   ٩,٠، و ٢٠٠٠يف عام    ٨,٥، و ١٩٩٥ يف عام    ٥,٠ (٢٠٠٣ مولود يف عام     ١ ٠٠٠ لكل   ٨,٩املؤشـر ليبلغ    

 يف املائة يف ٦، فقد بلغ ١٩٩٧ يف املائة يف عام      ١٣,٥ويف حـني أن معدل وفيات املواليد املبكرة كان يبلغ           ). ٢٠٠٢
وكان . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ١٣ و ١٩٩٧ يف املائة يف عام      ٢٦,١؛ وبلغ معدل وفيات املواليد املخاضية       ٢٠٠٣عام  

 يف املائـة يف    ١٥,٥، و ١٩٩٥ يف املائة يف عـام      ٣٠,٩، و ١٩٩١ يف املائة يف عام      ٤٠,٦مؤشر معدل وفيات الرضع     
 فقد بلغ هذا املؤشر ٢٠٠٣أما يف عام . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٧,٢، و٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢٩,٩، و٢٠٠٠عام 

قي يف البلد، نظراً لعدم غري أن هذه املؤشرات ال تعكس الوضع احلقي.  مولـود حي  ١ ٠٠٠ يف املائـة  لكـل        ١٣,٥
ومن بني أسباب اخنفاض نسبة تسجيل وفيات الرضع يف مكاتب التسجيل وارتفاع            . تسـجيل وفيات الرضع إال ملاماً     

ووفقاً للبيانات املستمدة من جمموعة من البحوث املتعددة املؤشرات اليت اشترك يف إجرائها             . نسـبة الوالدة يف املنازل    
، بلغ معامل وفيات ٢٠٠٠واللجنة املعنية باإلحصاءات التابعة للدولة يف عام ) اليونيسيف(فولة منظمة األمم املتحدة للط

 ١ ٠٠٠ لكل   ١٢٦ مولود حي، بينما كان معامل وفيات األطفال حىت اخلامسة من العمر             ١ ٠٠٠ لكل   ٨٩الرضـع   
نظمة األمم املتحدة للطفولة وتـبني من البحوث اليت أجريت يف إطار برنامج للتعاون بني احلكومة وم           . مولـود حـي   

 من أجل دراسة عوامل املخاطر الطبية واالجتماعية وكذلك أسباب          ٢٠٠٢يف إقلـيم خاتلون يف عام       ) اليونيسـيف (
وفيات الرضع واألمومة أن مؤشرات وفيات الرضع واألمومة مرتفعة وتتجاوز البيانات اإلحصائية الرمسية مبعامل ثالثة               

 ١٠٨,٧٤(ل البيانات املستخلصة أن مستوى وفيات الرضع يف املناطق الريفية أعلى بكثري             واتضح من حتلي  . إىل أربعـة  
 يف املائة من الوفيات اجلنينية تقع يف ٤٨,٠وقد ثبت أن نسبة . من املستوى املسجل يف املدن)  مولود حي١ ٠٠٠لكل 

 .بكرة يف األسبوع األول من الوالدة يف املائة من وفيات املواليد امل٧٠,٨الفترة السابقة للوالدة، بينما حتدث 

، ) يف املائة  ٦٩,٣(أما على مستوى األقاليم فقد سجلت معدالت مرتفعة لوفيات الرضع يف حمافظات تافيالرا               -٥٤٢
، ) يف املائة  ٤٢,٦(، وفانش   ) يف املائة  ٣٦,٨(، وبشخنت   ) يف املائـة   ٣٩,٤(وروجـن   )  يف املائـة   ٤٢,٦(وأشـت   

 يف  ٣٠,٢(، وخوفالينج   ) يف املائة  ٢٩,٤(، ومورغب   ) يف املائة  ٣٠,٨(، ودارفوز   )ائة يف امل  ٣٢,١(وجابوراسـلوف   
 يف  ٢٦,٢(، وكوخيستوين ماستشوخ    ) يف املائة  ٢٨,٦(، ويافان   ) يف املائة  ٣٠,٥(، وطاجـيكاباد وكوساجري     )املائـة 
 ). يف املائة٣٧,٧(تيويب  �، ومدينة كورغان ) يف املائة٢٥,٥(وجريغيتال )  يف املائة٢٥,٦(، وروشتكاال )املائة

، واألمراض  ) يف املائة  ٣٩,٥(واألسـباب الرئيسية لوفيات الرضع هي االضطرابات يف األجهزة التنفسية            -٥٤٣
 ).١٧,٩(، واالضطرابات املخاضية ) يف املائة٢٥,٥(املعدية والطفيلية، مبا يف ذلك أمراض اإلسهال 

ية إحلاحاً يف البالد؛ وال يزال مستواها مرتفعاً بالرغم من مالحظة ووفيات األمومة تعد من أكثر املشاكل الصح -٥٤٤
 يف عام   ٣٦,٦، و ٢٠٠٢ يف عام    ٤٥,٠، و ١٩٩٩ مولود حي يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٥٣,٠: اجتاه نزويل 
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 إنه  غـري أن هـذا املؤشر وفقاً لإلحصاءات الرمسية أعلى بدرجة ملحوظة يف الكثري من املدن واحملافظات إذ                 . ٢٠٠٣
 . مولود حي١٠٠ ٠٠٠ لكل ٨٤٢,١ و١٢٦,٣يتراوح ما بني 

 : وتبني من البحوث العلمية أن األسباب الرئيسية الرتفاع معدل وفيات األمومة هي -٥٤٥

 الظـروف االجتماعية واملرتلية غري املرضية، واالفتقار إىل النظافة بني النساء،            -العوامـل االجتماعـية     
 واملشاكل الصحية؛وظروف العمل غري املواتية 

الوالدات املتكررة واملتعددة، وسوء احلالة الصحية بني النساء وارتفاع معدل -العوامل الطبية والبيولوجية 
 ). يف املائة١٣,٩(التواتر لالضطرابات املتعلقة باحلمل خارج الرحم، وارتفاع مستوى الوالدة يف املنازل 

، والتسمم الدموي ) يف املائة٣٧,٣(مومة هي الرتيف أثناء الوالدة وال تزال األسباب الرئيسية لوفيات األ      -٥٤٦
 ).١٣,٩(واالضطرابات املتعلقة باحلمل خارج الرحم )  يف املائة١٦,٣(، والتقيح ) يف املائة١٨,٦(

 من األمهات الالئي يلدن ٣٧,٢أقل من سنتني يف : ومن بني األسباب قصر الفترات الفاصلة بني الوالدات -٥٤٧
 . يف املائة من النساء مرتني يف السنة٥,٧من طفل يف املرة الواحدة، بينما تلد أكثر 

وهناك مشكلة ملحة إىل حد ما تتعلق بالصحة اإلجنابية وهي اإلجهاض الذي ال يزال ميثل وسيلة واسعة                  -٥٤٨
ة أمثال العقد األسبق    ولقد شهد العقد املاضي اخنفاضاًَ يف معدل اإلجهاض يربو على ثالث          . االنتشار لتنظيم النسل  

 ).٢٠٠٢ يف عام ٨٤,٤ إىل ١٩٩٥ مولود حي يف عام ١ ٠٠٠ لكل ٢٢٣من (

وازدادت نسـبة النساء يف سن اإلجناب الالئي يستخدمن وسائل منع احلمل مبقدار ثالثة أمثال بعد عام                  -٥٤٩
الرقم يف السنوات   ويعزى اخنفاض هذا    . ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٣٤,٦لتصـل إىل مستوى ذروة قدره       . ١٩٩٤

 بلغ هذا املؤشر    ٢٠٠٣ويف  . األخـرية جزئياً إىل اهلبوط احلاد يف توفري اجلهات املاحنة الدولية لوسائل منع احلمل             
 إذ إنه ال يزيد     �وال يزال مستوى منع احلمل بعد الوالدة وبعد اإلجهاض منخفضاًَ           .  بالنسبة للبلد ككل   ٢٠,١
 يف ٨٠ ويف السنوات األخرية أصبح تزايد تواتر الوالدة املرتلية الذي جتاوز . يف املائة يف بعض املناطق  ١٦,١عـن   

وتكمن هذه املشكلة يف أن الوالدة يف املرتل تقع يف العادة دون مشاركة . املائة يف بعض املناطق ميثل مشكلة خطرية
جلهود املبذولة للتشجيع   ومن هنا بدأت ا   . وتضطلع وزارة الصحة بأنشطة حمددة يف هذه اجملاالت       . موظفني طبيني 

. وتعمل مجيع مؤسسات األمومة تبعاً ملبدأ إبقاء األم والطفل معاً         . ١٩٩٤على الرضاعة الطبيعية ودعمها يف عام       
. وأدى بدء الرضاعة الطبيعية مبكراً إىل اخنفاض حاالت الرتيف بعد الوالدة وكذلك حاالت التقيح التالية للوالدة         

 امرأة يف الفترة    ٤٠٣يت هلن عمليات جراحية إلصابتهن بالتهاب الثـدي مـن         واخنفـض عدد النساء ممن أجر     
 يف  ٢٦,١، كما اخنفض معدل الوفيات الذي كان يبلغ         ٢٠٠٤-٢٠٠٢ نسـاء يف الفترة      ٨ إىل   ١٩٩٧-١٩٩٥

 .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ١٣ إىل ١٩٩٧املائة يف عام 

جيري تنفيذ  ) اليونيسيف(مم املتحدة للطفولة    وكجـزء من التعاون بني حكومة طاجيكستان ومنظمة األ         -٥٥٠
وذلك من أجل ضمان توفري رعاية طبية عالية اجلودة قبل وأثناء الوالدة وكذلك             " األمومة اآلمنة "برنامج عنوانه   

وباإلضافة إىل ذلك، استهـل العمل يف صوغ بروتوكوالت وطنية لتقدمي اخلدمات إىل احلوامل وإىل النساء . بعدها
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ة التالية للوالدة؛ ويؤدي ذلك إىل حتسني نوعية الرعاية الطبية املقدمة للحوامل ولألمهات الالئي وضعن           يف الفـتر  
 بدأ العمل على أساس جترييب يف مشروع للعمل بالتعاريف الدولية فيما يتعلق بالفترة   ٢٠٠٣ويف عـام    . حديـثاً 

. ال حسبما أوصت منظمة الصحة العاملية   السـابقة للـوالدة وحتسـني نظام تسجيل املواليد والوفيات من األطف           
والغـرض الرئيسـي من العمل باملعايري ذات الصلة باملواليد األحياء هو ضمان تسجيل مجيع املواليد والوفيات،                 

وباإلضافة إىل ذلك، بدأت وزارة الصحة يف اتباع . والـتحقق أيضـاً مـن أن املعلومـات قابلة للمقارنة دولياً           
مراض النامجة عن نقص اليود ونقص احلديد وذلك من أجل حتسني الصحة اإلجنابية للنساء استراتيجية للحد من األ

 .واملساعدة على خفض معدالت االعتالل والوفيات بني األطفال

 تنفـيذ اسـتراتيجيـة مـنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة             ٢٠٠١وبـدأ يف عـام       -٥٥١
، اليت تستهدف حتسني عالج األمراض اخلمسة والوقاية        "ملتكاملة ألمراض الطفولة  اإلدارة ا "املعنونة  ) اليونيسيف(

، )االلتهابات احلادة للجهاز التنفسي، وأمراض اإلسهال، وااللتهاب الرئوي واالضطرابات الغذائية وفقر الدم(منها 
 .وكذلك األسباب الرئيسية لالعتالل والوفيات يف صفوف األطفال دون اخلامسة من العمر

واعـتمدت طاجيكستان برناجماً طويل األمد للوقاية املناعية اهلدف منـه هو احلد من معدالت االعتالل           -٥٥٢
 :وأهم اإلجنازات اليت حققها هذا الربنامج هي. والوفيات النامجة عن أمراض ميكن الوقاية منها بواسطة التحصني

 اتباع نظام لتسجيل حاالت اإلصابة بالدفترييا ورصدها؛

 د من عدد حاالت اإلصابة باحلصبة؛احل

 ؛٢٠٠٢إعالن اخللو من اإلصابة أي عدم وجود أي إصابة بشلل األطفال حبلول عام 

 .بدء التطعيم ضد االلتهاب الكبدي باء

 وال تزال تزود بدعـم مايل مـن حكومة اليابان عن طريق اليونيسيف            ١٩٩٣زودت طاجيكسـتان مـنذ       -٥٥٣
 جرى  ٢٠٠٣ و ١٩٩١ويف الفترة ما بني     . م األويل لألطفال حىت يبلغ عمرهم سنة واحدة       باللقاحـات الالزمة للتطعي   

يرد مرفقاً هبذه الوثيقة جدول يبني تغطية التحصني ( يف املائة من األطفال حىت بلوغهم سنة واحدة من العمر ٩٠حتصني 
 ).٣٦ -٣٣، اجلداول انظر املرفق (٢٠٠٣ و١٩٩٣لألطفال حىت سنة واحدة من العمر يف الفترة ما بني 

وواجهـت طاجيكستان خالل التسعينات مشاكل كربى يعود مرجعها إىل الفترة االنتقالية اليت تفاقمت نتيجة                -٥٥٤
ونقـص الـيود يعد من أخطر أوجه النقص يف املغذيات الدقيقة من الناحيتني الطبية واالجتماعية يف               . احلـرب األهلـية   

ونشأت حالة تدعو إىل    : ٢٠٠٠-١٩٩٩ضخم الغدة الدرقية املتوطن يف الفترة       وسجلت أعلى اإلصابات بت   . طاجيكستان
؛ )١٩٩٩ نسمة يف عام     ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ١ ٠٦٨,٠( باداخشان املستقل ذاتياً     -اجلزع، خصوصاً يف إقليم غورنو      

 يف  ٢ ٥٩١,٨ نسمة على صعيد البلد بأكمله، و      ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٣ ٤٦٢,٤ فقد بلغ مؤشر االعتالل      ٢٠٠٠أما يف عام    
 لكل  ٢ ٢١٧,٩ يف إقليم سوجد و    ١ ٧٥٤,٤ يف إقليم خاتلون، و    ٦ ٠٥٨,٢احملافظـات الـيت جيري إداراهتا مركزياً، و       

 سنة فقد بلغت    ١٤أما اإلصابة بتضخم الغدة الدرقية يف صفوف األطفال حىت          .  نسـمة يف مديـنة دوشانبه      ١٠٠ ٠٠٠
 يف ٥٩,٥ناطق؛ وبلغت النسبة يف صفوف النساء يف سن اإلجناب   يف املائة يف خمتلف امل     ٨٢ و ٤٥نسـبة تـتراوح ما بني       

 . يف املائة٦٢-٤٨املائة، وبني احلوامل 
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برنامج وطين ملكافحة األمراض النامجة عن نقص اليود على مدى "ويف مواجهة هذا الوضع، جرى اعتماد  -٥٥٥
ونتيجة . ٢٠٠٢ديسمرب  /انون األول ، صدر يف أعقابه القانون اخلاص بيودنة امللح يف ك         "٢٠٠٢ � ١٩٩٧الفترة  

ــبالد     ــاء ال ــيع أرج ــتالل يف مج ــدالت االع ــض مع ــىن خف ــتدابري تس ــذه ال ــل ١ ٩٣٦,٥(هل   لك
  لكل  ٢ ٣٥١,٤(، لكـن بعـض املؤشـرات اإلقليمية ما زالت مرتفعة            ٢٠٠٣ نسـمة يف عـام       ١٠٠ ٠٠٠
 يف ٢ ٦٤٥,٣تقل ذاتياً و باداخشان املس - يف إقليم غورنو     ٣ ١٠٣,٣ نسـمة يف إقلـيم خاتلون، و       ١٠٠ ٠٠٠

 ).احملافظات اليت جيري إدارهتا مركزياً

واألسباب الرئيسية للحالة الوبائية غري املواتية هي . ويعد مرض الدرن أيضاً من أخطر املشاكل يف طاجيكستان -٥٥٦
 .ت التشخيصالفقر والبطالة وقلة عدد العاملني الطبيني وأوجه النقص يف املستحضرات املضادة للدرن ويف أدوا

 بلغ مؤشر االعتالل من اإلصابة بالدرن أكثر من الضعف إذ إنه ارتفع ٢٠٠٣ و١٩٩٥ويف الفترة ما بني   -٥٥٧
ويقدر خرباء .  نسمة، لكن هذه األرقام ال تعكس الوضع احلقيقي يف البلد١٠٠ ٠٠٠ لكل ٦٦,٥ إىل ٢٨,٤من  

 . نسمة١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٢٧,٣منظمة الصحة العاملية أن املستوى يبلغ 

أما احلالة الوبائية فيما يتعلق بإصابة نزالء مؤسسات السجون بالدرن وبني العمال املهاجرين فهي تدعو                -٥٥٨
 يف املائة من جمموع عدد األشخاص الذين جرى تشخيص          ٢٠إىل القلـق الـبالغ، فهم يشكلون نسبة تربو على           

بة بالدرن يف صفوف النساء بعد الوالدة وبني الطلبة حالتهـم ألول مرة بأهنم مصابون بالدرن، بينما تشكل اإلصا
 . يف املائة٨ إىل ٦نسبة تتراوح ما بني 

ويندرج أكثر من نصف املرضى يف الفئة العمرية        . ويـأيت الرجال يف صدارة املصابني باملرض ألول مرة         -٥٥٩
. سن اإلجناب على وجه اإلمجال    أما املرضى اإلناث فهم يف      ).  سنة ٤٥ إىل   ١٥(األصغر سناً والقادرة على العمل      

، كانت ٢٠٠٣ويف عام .  نسمة، لكن لوحظ وجود اجتاه حنو االرتفاع١٠٠ ٠٠٠ لكل ٨,٦وبلغ معدل الوفيات 
 . يف املائة من حاالت الوفاة من املرضى الذين سجلت إصابتهم بالدرن منذ أقل من عام٢٠نسبة 

وينصب هذا  ". ٢٠١٠-٢٠٠٣ حة الدرن على مدى الفترة    برنامج ملكاف " وافقت احلكومة على     ٢٠٠٢ويف عام    -٥٦٠
استراتيجية العالج  (الـربنامج علـى اتباع استراتيجيـة العالج القصري الدورة اخلاضع لإلشراف املباشر للدرن             

، والدورة املعجلة لعالج املرضى اخلارجيني عمالً بتوصيات منظمة الصحة العاملية وبدعم )اخلاضع لإلشراف املباشر
 .ملنظمات الدوليةمن ا

 : شبكة إلمداد املياه، مبا يف ذلك٦٩٩ولتزويد السكان باملياه الصاحلة للشرب هناك  -٥٦١

  شبكة تابعة لإلدارات؛٥٩٩ شبكة جمتمعية و١٠٠

  مصدر إلمداد املياه غري املركزي؛٩٢٩

  يف املائة من السكان تتيسر هلم سبل الوصول إىل املياه املنقولة باألنابيب؛٥٢,١

 مـن شبكات املياه تستمد املياه من خزانات املياه املفتوحة، وهي تتعرض للتلوث الواسع النطاق                ١٠٥
 الناشئ من املياه املستعملة؛
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املياه الالزمة لألسرة املعيشية وألغراض الشرب من       )  يف املائة  ٤٧,٩(يسـتخدم سـكان املناطق الريفية       
 :، مبا يف ذلك)ائياًاليت تشكل خطراً وب(خزانات مفتوحة وشبكة الري 

  يف املائة؛٨,٨ -اآلبار دون شبكات للتوزيع  

  يف املائة؛٩,٨ -الينابيع  

  يف املائة؛٥,٥ -األهنار  

  يف املائة؛٢٢,٠ -القنوات وقنوات الري  

 . يف املائة١,٨ -صهاريج املياه  

 .املوثوق للمياه الصاحلة للشربغري أن وجود نظام مركزي لتوفري مياه الشرب ال يعترب ضماناً للوصول  -٥٦٢

 :ال تستويف املقتضيات الصحية، ألسباب منها)  يف املائة٥٦( من شبكات املياه ٣٨٥لكن جمموع قدره  -٥٦٣

 ؛) يف املائة٦٤,٦ (٢٤٩ -عدم وجود منطقة للحماية الصحية 

 ؛) يف املائة٥٧,٤ (٢٢١ -عدم وجود جممع لتنقية املياه 

 ). يف املائة٦٤,٢ (٢٤٧ -تلوث عدم وجود مرافق إلزالة ال

  شبكة لالستخدام   ١١٣ شبكة، ال تصلح سوى      ٦٩٩ومـن جممـوع شبكات املياه القائمة واليت يبلغ عددها            -٥٦٤
 :يف إقليم خاتلون، مبا يف ذلك)  يف املائة٩٥,٥ (١٠٨؛ توجد منها ) يف املائة١٦,١(

 ؛) يف املائة٧٢,٦( شبكة ٨٢ - تيويب -منطقة كورغان 

 ؛) يف املائة٢٣( شبكة ٢٦ - كوليايب منطقة

 .يف احملافظات املدارة مركزياً)  يف املائة٤,٤ (٥ -توجد شبكات أخرى 

 : شبكة املعايري الصحية ألسباب منها٥٠ شبكة جمتمعية إلمداد املياه، ال تليب ١٠٠من  )أ(

 ؛) يف املائة٨٦( شبكة ٤٣ -عدم وجود منطقة حلماية الصحة 

 ). يف املائة٨٢( شبكة ٤١ -زالة التلوث عدم وجود مرافق إل

 شبكة  ٣٥٥، ال تستويف    ٥٩٩مـن شـبكات إمداد املياه على مستوى اإلدارات البالغ عددها             )ب(
 :املعايري الصحية ألسباب منها

 ؛) يف املائة٦١,٥ (٢٠٦ -عدم وجود منطقة للحماية الصحية 

 ؛) يف املائة٥٣,١ (١٧٨ -عدم وجود جممع لتنقية املياه 

 ). يف املائة٦١,٥ (٢٠٦ -دم وجود مرافق إلزالة التلوث ع
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 :وكانت نسبة توافر إمداد املياه بواسطة األنابيب على النحو التايل -٥٦٥

  يف املائة؛٦٣ - ١٩٩٢يف عام 

  يف املائة؛٦١ - ١٩٩٨يف عام 

  يف املائة؛٥٨,٦ - ١٩٩٩يف عام 

  يف املائة؛٥٦,٣ - ٢٠٠٠يف عام 

 .يف املائة ٥٢,١ - ٢٠٠٣يف عام 

 :كانت نسبة شبكات إمداد املياه اليت ال تفي باملعايري الصحية على النحو التايل -٥٦٦

  يف املائة؛٣٧ - ١٩٩٢يف عام 

  يف املائة؛٣٨,٤ - ١٩٩٨يف عام 

  يف املائة؛٤١,١ - ٢٠٠٠يف عام 

 . يف املائة٥٦,٠ - ٢٠٠٣يف عام 

  شبكة للمجاري   ٩١ملـنظمات الصناعية ختدمهم     واألفـراد واملؤسسـات االجتماعـية واملنشـآت وا         -٥٦٧
 . متر مكعب يوميا١ً ٦٢٣,٧ من الشبكات اجملاري احمللية، تبلغ قدرهتا على التصريف ٢٧٠و

 يف املائة من إمجايل القدرة على معاجلة        ٩٧,٧ مليون متر مكعب، أو      ١٩١,٩وتعـاجل مرافق تنقية املياه       -٥٦٨
 .مياه اجملاري

، ٢٠٠١ يف املائة من عينات املياه املعايري امليكروبيولوجية يف عام ٣٥,٣مل تستوف نسبة ويف البلد ككل،  -٥٦٩
 عيـنة للمياه إلجراء أحباث صحية       ٩ ٦٤٥، أخـذت    ٢٠٠٣ويف عـام    . ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٣٠,٧و

 .املعايري الصحية)  يف املائة٢٨,٨( عينة منها ٢ ٤٨٧وبكتريولوجية عليها، مل تستوف 

  عينة؛٦٢ عوامل ممرضة يف وتبني وجود

ال تفي  )  يف املائة  ٥٠,١( عينة   ٣ ٠٠٢ عينة تبني أن     ٥ ٩٨٧مـن جمموع عينات املياه اليت يبلغ عددها         
كما أن توافر املرافق العامة املركزية لتصريف . باملعايري الصحية فيما يتعلق باملؤشرات الكيميائية الفيزيائية

 يف املائة يف املناطق ٢٥ يف املائة إمجاالً، و٨,٩يانات املتاحة تشري إىل إذ إن أحدث الب: املياه منخفضة جداً
 . يف املائة يف املناطق الريفية٢,٤احلضرية و

 أن ٢٠٠٣-١٩٩٣ويتبني من التحليل املقارن ملعدل االعتالل الناجم عن األمراض املعوية املعدية يف الفترة  -٥٧٠
ومعدل حاالت اإلسهال املعدية مرتفع على مستوى البلد ككل، ونسبة . املياه هلا دور كبري يف تفشي هذه األمراض
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االعـتالل الـناجم عن األمراض املعوية املعدية مرتفع على مستوى البلد ككل، إذ بلغ جمموع حاالت اإلصابة                  
 .٢٠٠٢ يف عام ١ ١٥٢,٠ و٢٠٠١ نسمة يف عام ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١ ٣٦٦,٢

لة الوبائية فيما يتعلق حبمى التيفود بصورة ملحوظة حيث بلغت           تفاقمت احلا  ١٩٩٨-١٩٩٧ويف الفترة    -٥٧١
وكانت األسباب الرئيسية هلذا الوضع هي اهنيار نظام إدارة اجلودة فيما خيص            . مستويات وبائية يف بعض املناطق    

ملرافق الصحية  املياه املنقولة باألنابيب، وإزالة تلوث املياه املستعملة وتصريفها، وإزالة النفايات، وكذلك تدهور ا            
 نسمة  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٩٧,٨،  ١٩٩٧وبلغت نسبة االعتالل الناجم عن التيفود يف عام         . على املستوى احمللي  

 ٤٢٩,٩ يف احملافظات اليت جيري إدارهتا حملياً و       ٦٨١,٥ يف مدينة دوشانبه و    ٢ ٠٦٦,٧عـلى املستوى الوطين، و    
 على الصعيد ٤٧,٩ نسمة ١٠٠ ٠٠٠ النسبة لكل  بلغت٢٠٠٣ نسمة يف إقليم خاتلون ويف عام ١٠٠ ٠٠٠لكل 

 يف احملافظات   ٦٩,٢ باداخشان املستقل ذاتياً، و    - يف إقليم غورنو     ٢٩,٨ يف إقليم خاتلون، و    ٢٩,٣الوطـين، و  
 ).٣٧انظر املرفق، اجلدول ( نسمة يف مدينة دوشانبه ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٢٠٦,٦املدارة حملياً، و

ويف الفترة ما بني    . ة بفريوس نقص املناعة البشري يف طاجيكستان       مل تسجل أي إصاب    ١٩٩٩وحىت عام    -٥٧٢
لكن الوضع فيما خيص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري .  إصابات فقط بالفريوس٤ سجلت ١٩٩٩ و١٩٩١

فعلى مدى العامني املاضيني ازداد مستوى اإلصابة باملرض مبقدار يتجاوز سبعة أضعاف من جمموع . يتفاقم بسرعة
 يف ٨٠وسجلت نسبة تربو على .  احلاالت املسجلة لفترة السنوات العشر بأكملها من وقت التسجيل الرمسي        عدد

ومن جمموع عدد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري سجلت . املائة من حاالت اإلصابة باملرض يف إقليم سوجد
 سنة من العمر نسبة     ٣٠من هم دون     يف املائة يف صفوف متعاطي املخدرات عن طريق احلقن؛ ويشكل            ٧٣نسبة  

انظر املرفق،  (وسجلت نسبة عشرين يف املائة من حاالت اإلصابة بالفريوس يف السجون            .  يف املائة  ٧٠تـتجاوز   
 ).٤١-٣٨اجلداول 

والعدد الرمسي . والصعوبات االقتصادية اليت متر هبا البالد تعين ضمناً أن تشخيص اإلصابة بالفريوس حمدود -٥٧٣
 أضعاف هذا الرقم   ١٠لكن العدد الفعلي للحاالت يبلغ      .  حالة ٣١٧اإلصـابة املسجلة بالفريوس يبلغ      حلـاالت   

 يف املائة من جمموع السكان، وليس لدى معظمهم، ال سيما يف املناطق الريفية، أي               ٦٠ويشكل الشباب   . الرمسي
قدم العالج باستخدام مضادات    وال ي . إملـام أو يكـاد مبسـألة التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري            

متالزمة /وقد سلم بوجود مشكلة تتعلق بفريوس نقص املناعة البشري        . الدتروفريوسات بسبب االفتقار إىل املوارد    
وأقيمت شبكة من مؤسسات الدولة اليت تتناول       . على أعلى مستويات احلكومة   ) اإليدز(نقـص املناعة املكتسب     
كما متت  . ١٩٩٣القانون اخلاص بالوقاية من اإلصابة باإليدز يف عام         واعتمد  . ١٩٩٧هـذه املشـكلة يف عام       

متالزمة نقص املناعة املكتسب يف    /املوافقة على برنامج وطين يتعلق باملشاكل املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري          
وتتوخى اخلطة . ٢٠٠٢كمـا أقـرت خطـة اسـتراتيجية ملكافحة خطر انتشار اإليدز يف عام           . ٢٠٠٠عـام   

التمتع بصحة جيدة يف    "الستراتيجية رفع الوعي يف صفوف الشباب عن طريق إدخال برنامج يف املدارس بعنوان              ا
 .، وتوفري برامج تثقيفية للشباب إمجاالً"متالزمة نقص املناعة املكتسب/ظل فريوس نقص املناعة البشري

مراض العقلية املرتبطة بأحداث شهرية يف البلد        املاضية ارتفاعاً حاداً يف اإلصابة باأل      ١٣وشـهدت السـنوات ال         -٥٧٤
ذلك أن التوتر الشديد الذي يتخذ     . واليت ترتبط أيضاً بالصعوبات االقتصادية    ) احلـرب األهلـية والفترة التالية للرتاعات      (

لة، قد أدت   شكل هتديد حلياة األفراد وحياة األصدقاء وأفراد األسرة، وفقدان املأوى وخسارة املمتلكات، فضالً عن البطا              
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بينما شكل املرضى الذين يعانون     . مجيعاً إىل اإلصابة باضطرابات نفسية الحقة لإلصابة يف نسبة ال يستهان هبا من السكان             
 يف املائة من املصابني باملرض، فقد ارتفع هذا الرقم على مدى االثنيت ٥من اضطرابات نفسية الحقة لإلصابة يف الثمانينات  

 االقتصادية قد عزز االجتاهات حنو -كما أن عدم االستقرار من الناحية االجتماعية    .  يف املائة  ٢٥  عشـرة سنة املاضية إىل    
كذلك .  سنة ٤٠ و ٢٠وازداد عدد حاالت االنتحار عموماً يف صفوف الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بني              . االنتحار

لية وعدم كفاية األغذية اليت متد اجلسم مبا يلزمه من        االقتصادية واملرت  -فـإن الـتفاقم املسـتمر يف األوضاع االجتماعية          
 أسهمت مجيعاً يف    -بروتيـنات ودهون وفيتامينات، وازدياد عدد األمراض املعدية، واملضاعفات اليت حتدث أثناء الوالدة              

أدت و.  شخص ١٩ ٣٣٤ يف املائة من إمجايل حاالت االعتالل، أو         ٤٨إذ بلغت   . زيـادة التخلف العقلي بقدر ملحوظ     
وميثل هذا املرض مشكلة جدية لنظام الرعاية      ). الشيزوفرنيا(هذه العوامل أيضاً إىل زيادة األمراض النفسية من قبيل الفصام           

الصـحية، وكذلك للهيئات املنوطة بإنفاذ القوانني، إذ إن املرضى من هذه الشرحية يشكلون يف فترات التوتر خطراً على                   
وباإلضافة إىل ذلك، قامت العصابات     .  املشاعر العدوانية حيال اآلخرين بل وجتاه أنفسهم       اجملـتمع، بسبب امليل حنو إبداء     

اإلجرامـية يف السنوات األخرية بتحريض املرضى عقلياً، نظراً الخنفاض مستوى معيشتهم، على نقل املخدرات وارتكاب                
ى العمل، كما أنه يؤدي نظراً لتفاقمه ومرض الفصام يصيب يف املقام األول الشباب القادرين عل. غريهـا مـن اجلـرائم     

وقـد لوحظ اجتاه صاعد بصورة مطردة يف هذا املرض مبا لـه من آثار سلبية للغاية على األصول   . السـريع إىل العجـز    
 ٧٩٥ مريضاً؛ يعاين منهم     ٤٠ ١٣٩ويف الوقت الراهن يبلغ عدد املسجلني يف مؤسسات األمراض النفسية           . الوراثية للبلد 

 مرضى من   ١٤ ٥٠١وهناك  .  يف املائة من جمموع عدد املرضى عقلياً املسجلني من مرض الفصام           ٢٦,٩أو   مريضـاً    ١٠
وقد اخنفض معدل إجراء الفحوص لتحديد      .  يف املائة من جمموع عدد املرضى املسجلني       ٣٦,٢، أو   ٢,١شـرحييت العجز    

الفحوص إال بناء على الطلب نظراً لقلة األطباء       األشخاص املصابني باملرض العقلي خالل السنوات األخرية وال جتري هذه           
 .النفسيني واألدوية ووسائل النقل وتدابري التأهيل

 اختذت اهليئة املختصة بالصحة النفسية اخلطوات التالية للنهوض بصحة ٢٠٠٣-١٩٩٩وعلى مدى الفترة  -٥٧٥
 :كبار السن واملرضى املصابني باضطرابات عقلية واملعوقني

 ية يف املركز الوطين الستعادة الصحة العقلية للمرضى ذوي الوضع احلرج؛وفرت رعاية نفس

 اجتماعية داخل املراكز الصحية واملؤسسات العالجية والتشخيصية يف         -أقيمت مراكز استشارية نفسية     
 مدينة دوشانبه؛

 ؛قدمت رعاية نفسية يف املرتل لكبار السن الذين يعانون من اضطرابات عقلية وكذلك للمعوقني

 جرى تدريب ممرضات األسرة على تقدمي رعاية نفسية عاجلة؛

 عقدت حلقات عمل علمية بشأن املشاكل امللحة الناشئة يف ما خيص توفري الرعاية النفسية يف الفترة االنتقالية؛

 نفذت برامج يستهدف منها النهوض بالصحة العقلية للسكان؛

هبدف حتسني الرعاية النفسية ورفع مستوى جودة        ٢٠٠١فرباير  / شباط ٩أقرت قوائم وزارة الصحة يف      
 العالج الذي تقدمه املؤسسات النفسية واالرتقاء مبستوى األنشطة اليت تضطلع هبا؛
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 ١٩٩٧ يف هولندا الدعم ملؤسسات األمراض النفسية منذ عام          -" أطباء بال حدود  "تقدم املنظمة الدولية    
 وما يليه من أعوام؛

 ؛"الصحة العقلية للمجتمع"دة النفسية بعنوان ينفذ برنامج لتقدمي املساع

اسـتأنفت اللجنة الطبية والتعليمية أعماهلا يف جمال التشخيص املبكر فيما يتعلق باإلصابة باملرض وتقدمي               
 املساعدة إىل األطفال والشباب؛

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢اعتمد القانون اخلاص بالرعاية النفسية يف 

 التعاون الدويل يف جمال النهوض بالصحة العقلية للسكان؛إقامة خمتلف أشكال 

 هولندا بتنفيذ أربعة مشاريع يف      -" أطباء بال حدود   "- قامت املنظمة الدولية     ١٩٩٧ابـتداء مـن عام      
طاجيكسـتان، توفر يف إطارها األغذية واألدوية، وتضطلع بأعمال اإلصالح والتعمري، وتعقد احللقات             

 ؛"الصحة العقلية للمجتمع"القانونية للمرضى عقلياً وتنفذ برنامج الدراسية بشأن احلماية 

 جرى تنفيذ العديد من الربامج للتدريب يف اجملال الطيب بالتعاون الوثيق مع مؤسسة سوروس؛

قدمـت مؤسسـة آغا خان عقاقري ذات تأثري نفساين إىل املستوصفات املتخصصة يف األمراض النفسية                
 . باداخشان املستقل ذاتياً-يم يف إقليم غورنو العصبية على مستوى األقال

وانتشار إدمان املخدرات يف البلد يبعث على القلق الشديد، حسبما اتضح من نتائج التقييم السريع حلالة         -٥٧٦
إدمان املخدرات يف مدن شىت، وخصوصاً يف مدينة دوشانبه الذي أجري بدعم استشاري ومايل من برنامج األمم                

متالزمة نقص املناعة املكتسب    /رك الذي ترعاه عدة جهات واملعين بفريوس نقص املناعة البشري         املـتحدة املشـت   
وقد ثبت يف السنوات األخرية أن ازدياد عدد متعاطي املخدرات حدثت أساساً يف صفوف الشباب ما                ). اإليدز(

املدارس تعاطي املخدرات،    يف املائة من أطفال      ٢٢ولقد جربت نسبة مرتفعة تبلغ      .  سنة من العمر   ٣٥ و ٢٠بني  
 . يف املائة٨,٢بينما تبلغ النسبة يف صفوف الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل 

 سنة من العمر نسبة ٢٥ومن بني متعاطي املخدرات املسجلني مع املؤسسات الطبية، يشكل الشباب دون  -٥٧٧
يف صفوف اإلناث   ، لكن إدمان املخدرات     وحيتل الذكور حمل الصدارة بني مدمين املخدرات      .  يف املائة  ٧٣تتجاوز  

واهلريوين هو أكثر أنواع املخدرات انتشاراً، كما أن احلقن هو أكثر الطرق شعبية يف تعاطي املخدرات، وهي                 . يف ازديـاد  
 .طريقة خطرية للغاية يف سياق تفشي اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

خطوات جادة يف السنوات األخرية ملكافحة االجتار غري        ويف هـذا الصـدد، دأبت احلكومة على اختاذ           -٥٧٨
املشـروع يف املخـدرات واملؤثرات العقلية واحلد من إدمان املخدرات، كما اعتمدت قانوناً يتعلق باملخدرات                

 .واملؤثرات العقلية وسالئفها
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  نسمة١٠٠ ٠٠٠نسبة اإلصابة باضطرابات ذات صلة باملخدرات لكل 

١٩٩٠ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 على املستوى الوطين ٢٨,٩ ١٦,٦ ٢٣,٩ ٢٤,٥ ٣٧,١ ٤٣,٢ ١٦,٣
  باداخشان املستقل ذاتياً-إقليم غورنو  ٧,٣ ٧,٧ ٧٣,٨ ٧٢,٣ ٨٠,٥ ٨٥,٤ ٢٣,٢
 احملافظات املدارة مركزياً ٢٠,٧ ٤,٠ ٤,٩ ٩,٠ ١٠,٦ ٢١,٢ ١٣,١
 إقليم سوجد ٢٧,٦ ٣١,٦ ٣٣,٩ ١٤,٨ ٤٧,٧ ٥٧,٤ ١٩,١
 إقليم خاتلون ١٥,٥ ٦,١ ٢,٧ ٧,١ ١٠,٦ ١٣,٩ ٦,١
 مدينة دوشانبه ٩٢,٦ ٤٣,٤ ١٠٩,٠ ١٤٢,٣ ١٥٠,٢ ١٤٥,٠ ٥١,٤

وتدخني التبغ تستتبعه زيادة احتمال تدهور الصحة، واإلصابة مبرض القلب اإلسكيمي واألمراض املزمنة واألورام   -٥٧٩
 .اخلبيثة لألجهزة التنفسية، وبالتايل الوفاة قبل األوان

ومنتجات التبغ تسبب معاناة ليس للمدخنني أنفسهم فحسب وإمنا أيضاً ألسرهم واحمليطني هبم، كما أهنا             -٥٨٠
 .تلوث البيئة وتلحق الضرر باالقتصاد واألسرة

وقـد لوحظ يف السنوات األخرية وجود اجتاه صاعد يف التدخني ليس يف صفوف البالغني وحدهم وإمنا                  -٥٨١
حتت اللسان، وهو أرخص سعراً     ) نوس(ض املناطق يفضل املدخنون وضع بودرة التبغ        ويف بع . أيضاً بني الشباب  

 .وأسهل مناالً من السجائر، بالنسبة لألطفال والشباب على أقل تقدير

ومكافحة التدخني يف صفوف السكان يعترب إحدى الوسائل لتكوين أمناط حياة صحية وقد اعتمد برنامج  -٥٨٢
 الصحية؛ ومن أحد مكوناته الرئيسية تغيري املواقف الشائعة يف صفوف السكان إزاء             وطـين لتشكيل أمناط احلياة    

مايو محالت مناهضة لتدخني التبغ يف / أيار٣١وجتري كل عام يف اليوم العاملي ملكافحة التدخني وهو          . صـحتهم 
املنظمات غري احلكومية   وتستهدف البحوث العملية والدراسات البحثية اليت تضطلع هبا خمتلف          . مجيع أحناء البالد  

وأجريت يف طاجيكستان حبوث شاملة بشأن استهالك التبغ بني الشباب . حتديد مدى انتشار التدخني بني الشباب
وأسـفرت هـذه البحوث عن بيانات بشأن مدى توافر السجائر وغريها من منتجات التبغ،               . ٢٠٠٤يف عـام    

خني التبغ هي، التوافر واملقدورية والسعر؛ وتأثري       وأسـفرت كذلك عن معلومات بشأن مخسة عوامل لتحديد تد         
وقد . الـتدخني السليب؛ ورفض تدخني التبغ؛ ووسائط اإلعالم واإلعالن؛ وتوفري املعلومات يف املناهج الدراسية             

وأسفرت البحوث  . أدرجت طاجيكستان هذه العوامل يف الربنامج الشامل الذي تضطلع به ملكافحة تدخني التبغ            
 : عن النتائج التالية٩ إىل ٧ تالميذ من املقيدين يف الصفوف الدراسية ٦ ٤٠٦ بني ٢٠٠٤يف عام اليت أجريت 

  يف املائة؛٧,٨ -معدل االنتشار 

 ؛) يف املائة٤,٠ يف املائة، البنات ١٠,٤البنني (جتريب تدخني السجائر يف وقت ما 

قت ما، التدخني قبل بلوغ العاشرة       يف املائة من األشخاص الذين جربوا التدخني يف و         ٤٧,٧بدأت نسبة   
 ؛) يف املائة٤١,٥ يف املائة، البنات ٤٧,٤البنني (من العمر 

 ؛) يف املائة٠,٦ يف املائة، البنات ١,٤البنني ( يف املائة ١,٢يدخن السجائر حالياً 
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 ؛) يف املائة٣,٠ يف املائة، إناث ٥,٦الذكور الشباب ( يف املائة ٤,٦يدخن السيجار حالياً 

الذكور ( يف املائة من األشخاص الذين بدأوا التدخني قبل أن يبلغوا العاشرة من العمر      ٤٧,٧أت نسبة   بد
 ). يف املائة٤١,٥؛ اإلناث الشابات ٤٧,٧الشباب 

ووجدت البحوث احمللية اليت أجريت عن طريق االستبيانات بني تالميذ السنة النهائية يف املدارس العامة يف  -٥٨٣
 يف املائة من البنني الذين خترجوا من املدارس يف املناطق الريفية تستخدم بودرة التبغ               ٢١ة واملدن أن    املناطق الريفي 

 يف املائة من التالميذ الذين      ٢٨,٥؛ بينما تدخن السجائر نسبة      )أي وضع مسحوق التبغ حتت اللسان     ) (نـوس (
 .خترجوا من املدارس العامة يف املدن

 .ائر أعلى من ذلك يف مؤسسات التعليم العايليذكر أن نسبة تدخني السج -٥٨٤

وهنا جيري استغالل عمل    . ويف بعـض املناطق ال تزال زراعة األفراد للتبغ تشكل نشاطاً اقتصادياً مرحباً             -٥٨٥
 .األطفال دون السن القانونية والنساء على نطاق واسع، مبا يف ذلك احلوامل

وينبع إحلاح هذه   . رب اخلمور بني بعض شرائح السكان     وتـزايد يف السـنوات األخرية معدل تواتر ش         -٥٨٦
املشكلة من االستغالل التجاري املتنامي للمشروبات الروحية اليت ال تستويف املعايري الرمسية، وكذلك املشروبات              

 .اليت تقوم بإنتاجها كيانات جتارية وأفراد بصفتهم اخلاصة وتوجيهها إىل منافذ البيع التابعة للقطاع اخلاص

ويـؤدي كل ذلك إىل ازدياد عدد األشخاص، ال سيما الشباب، الذين يشربون اخلمور، مبا يترتب على                 -٥٨٧
وهناك . ذلك من خماطر شديدة وتعرضهم لإلصابة باضطرابات يف الكبد واألجهزة القلبية الوعائية واجلهاز العصيب

 .زمن والذهان الناتج عن إدمان اخلموراجتاه صاعد ملحوظ يف عدد األشخاص الذين يعانون من إدمان اخلمور امل

ووفقاً لإلحصاءات املستمدة من    . وتـويل احلكومة أمهية خاصة إلعادة تأهيل املعوقني طبياً واجتماعياً ومهنياً           -٥٨٨
 معوقاً  ١٢٥ ٨٦٦ يبلغ   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١وزارة العمل واحلماية االجتماعية، كان عدد املعوقني املقيمني يف          

 :تلف الفئات، مبا يف ذلكمن خم

  معوقاً؛٤ ٧٨٩ -أشخاص أصيبوا باإلعاقة خالل احلرب العاملية الثانية 

  شخصاً؛٢ ٨١٧ -أشخاص شاركوا يف احلرب العاملية الثانية 

  أشخاص؛٣٠٣ -حماربون قدماء أُصيبوا باإلعاقة جراء حروب وقعت وراء البحار 

  معوقاً؛١ ١٢٤ -أفراد من اجليش السوفيايت املعوقني 

  معوقاً؛٤٧٦ -معوقون شاركوا يف معاجلة احلادثة اليت وقعت يف حمطة تشرينوبيل لتوليد الطاقة النووية 

  معوقاً؛٣٣٧ -مدافعون عن النظام الدستوري من املعوقني  

  معوقاً؛١ ٨٤٥ -معوقون نتيجة حوادث صناعية شديدة 

  معوقاً؛٧٣ ٥٧٣ -معوقون نتيجة أمراض شائعة 
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  معوقاً؛٣٧ ٧٣٢ - منذ الطفولة معوقون

 . معوقا٢ً ٥٩٩ -معوقون منذ الطفولة نتيجة أمراض شائعة يتلقون إعانات اجتماعية 

 :وتوجد دور سكنية متخصصة ومستوصفات خمتصة بالطب الوقائي للمعوقني واملسنني يف خمتلف أحناء البالد -٥٨٩

 سنة هبا   ١٦اص الذين تتجاوز أعمارهم     يوجـد مركزان سكنيان لالضطرابات النفسية العصبية لألشخ       
  مكاناً لإلقامة يف حمافظيت غيسار وفوسي؛ ١٨٠

  مكان؛١٠٠مركز دوشانبه السكين لألطفال املتخلفني عقلياً، به 

  مكان؛١٠٠مركز باتوش ويافان السكنيان للمعوقني واملسنني، يتاح يف كل منهما 

  مكان؛١٠٠ وبه Vakhdatنة فاخدات املركز السكين الوطين للمعوقني واملسنني يف مدي

  مكان؛١٠٠مركز اإلقامة القومي لألطفال املعوقني واملتأخرين عقلياً يف مدينة باجناكينت وبه 

املستوصـف الوقائي للمحاربني القدماء يف احلرب العاملية الثانية واحملاربني القدماء والعمال يف راميت،              
 ؛٢٠٠٤د صحتهم يف عام  شخصاً فترات للراحة واستردا٢٨٧حيث قضى 

 شخصاً فترات ٢٣٥، حيث قضى ) باداخشان املستقل ذاتياً�إقليم غورنو (مستوصف وقائي يف يامشون 
 للراحة واسترداد صحتهم؛

 شخصاً فترات للراحة    ٧٣٩الوقائي الذي يقع يف حمافظة كوسانفري، حيث قضى         " دوسيت"مستوصـف   
 واسترداد صحتهم؛

طين للمحاربني القدماء يف احلرب العاملية الثانية واحملاربني القدماء العمال يف           السكين الو " خارانغون"دار  
 ؛٢٠٠٤ شخصاً فترات للراحة يف عام ١٥٢حمافظة فرزوب، حيث قضى 

 . سنة من العمر٣٥الليسيه السكين املتخصص للمعوقني دون 

يف مدن دوشانبه   (اعية داخلية    مراكز اجتم  ٦ويـبلغ عـدد املـرافق األخرى اخلاصة باملعوقني واملسنني            -٥٩٠
.  إدارة لتقدمي املساعدة يف املرتل     ٤٤و) وخوجـاند وايسترافشـان وكذلك يف حمافظات خبتار وغانشني وفاخش         

وتوجـد يف مديـنة دوشانبه منشأة تابعة للدولة تنتج أجهزة تعويضية ومعدات شد العظام، وهلا فروع يف مدن                   
وجيري تناول املشاكل اليت تنشأ يف جمال إعادة        . يزانية الدولة خوجـاند وكولـياب وخوروغ؛ وهي ممولة من م        

التأهـيل الطـيب واالجـتماعي للمعوقني يف معهد البحوث العلمية الذي يتوىل تقييم قدرة املرضى على العمل                  
 ٨٩٠ سريراً، وقد تولت هذه الوحدة عالج        ٦٠وتوجـد به وحدة داخلية للمرضى حتتوي على         . واسـتردادها 
 .٢٠٠٤ شخصاً يف عام ٩٧٧ و٢٠٠٣م شخصاً يف عا

 أقرت احلكومة برناجماً يتعلق بالضمانات اليت تكفلها الدولة فيما خيص توفري            ٢٠٠٤يونيه  / حزيـران  ٣٠ويف   -٥٩١
والغرض من الربنامج   . الرعاية الطبية والصحية باجملان اليت تعترب مبثابة شبكة أمان اجتماعي يف ما يتعلق بالرعاية الصحية              

.  سبل وصول السكان، وال سيما أسوأ الشرائح حاالً، إىل األنواع الرئيسية من الرعاية الطبية والصحية               هـو حتسـني   
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وحيـدد الـربنامج الضـمانات املتعلقة بالرعاية الطبية والصحية من حيث احلجم والتسهيالت يف ضوء املوارد املالية                  
 . الشروط املنظمة لتوفريها لعامة الناساملخصصة يف ميزانية الدولة ألغراض الرعاية الصحية، فضالً عن

 .٢٠٠٤يوليه /يف متوز) حمافظتا فارزوب ودانغارا(وبدأ تنفيذ هذا الربنامج يف مناطق ما على أساس جترييب  -٥٩٢

وحتدد الشروط املنظمة لتنفيذ الربنامج يف اتفاق بني اهليئات املناظرة املنوطة بإدارة شؤون الرعاية الصحية  -٥٩٣
اجلهات اليت تزود اخلدمات الطبية (واملؤسسات العالجية والوقائية ) اليت تشتري اخلدمات الطبية والصحيةاجلهات (

وتـتخذ االشتراكات الفردية شكل حصة من تكلفة الرعاية الطبية والصحية يف إطار هذا الربنامج               ). والصـحية 
: لغرض من العمل بطريقة الدفع هذه هي      وا. يدفعهـا املريض أو اجلهة املمثلة للمريض يف وقت استخدام اخلدمة          

ويتناول الربنامج  . إقـرار النفقات الفعلية اليت يدفعها عامة الناس لتلقي الرعاية الطبية والصحية وختفيف أعبائها             
 .أيضاً املسائل املتعلقة باملشاركة اجملتمعية يف ختطيط رعاية الصحة األولية وتنظيمها ورصدها

اص بأنشطة األعمال التجارية والقانون املتعلق باألنشطة الطبية اخلاصة، ميارس وعـلى أساس القانون اخل     -٥٩٤
ووفقاً للبيانات املستمدة   . األطباء املهنة يف مراكز خاصة إىل جانب عملهم يف نظام الرعاية الصحية التابع للدولة             

كز خاصة، يقوم األفراد    مـن وزارة الصحة اليت أنشأت جلنة خاصة إلصدار تراخيص ملمارسة مهنة الطب يف مرا              
 :واهليئات االعتبارية مبمارسة مهنة الطب يف مراكز خاصة على النحو التايل

 يف  ١ يف خوجاند، و   ٢ يف مدينة دوشانبه، و    ٦( مراكز   ١٠ -الرعاية فيما يتعلق بأمراض املعدة       -١ 
 ؛) يف تورصندازي١حمافظة فاخدات، و

 يف مدينة دوشانبه، وجراحة طب األطفال يف مدينة         للمعاجلة والعالج " سينو" مركز   -اجلراحة   -٢ 
 دوشانبه ويف حمافظة خوفالينغ؛

  مراكز يف مدينة دوشانبه، ومركز واحد يف خوجاند؛٤ -األنشطة الطبية غري التقليدية  -٣ 

" شيفو" مركز -مركز طيب للمرضى يف العيادة اخلارجية ومركز لرعاية املرضى بالقيادة الداخلية  -٤ 
 ص والعالج يف مدينة دوشانبه؛للتشخي

تقدم رعاية طبية للمرضى يف العيادة اخلارجية فيما يتعلق جبراحة طب األطفال يف مركز صحي                -٥ 
 يقع يف مدينة دوشانبه؛

  يف حمافظة جابوراسلوف؛-تقدم رعاية فيما خيص طب التوليد وطب النساء  -٦ 

 تقدم رعاية عالجية يف مدينة تورصندازي؛ -٧ 

  يف مدينة دوشانبه؛-) طبيب متخصص(ري فحوص باملوجات فوق الصوتية جت -٨ 

  مدينة دوشانبه؛-) العالج الطبيعي(التشخيص مبعونة احلاسوب والعالج بالرنني احليوي  -٩ 
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 -تقدمي الرعاية للمرضى يف العيادة اخلارجية فيما يتعلق بأمراض اجلهاز البويل وأمراض الذكورة  -١٠ 
 مدينة دوشانبه؛

  مدينة دوشانبه؛-اجلراحة التجميلية وجراحة العظام وجراحات املعدة العالجية  -١١ 

 . مدينة دوشانبه-األمراض اجللدية والتناسلية  -١٢ 

وقد اعتمد القانون اخلاص    . ويويل اهتمام بالغ لتطوير التربية البدنية واأللعاب الرياضية يف طاجيكستان          -٥٩٥
 . ١٩٩٧مايو / أيار١٥لرياضية يف بالتربية البدنية واأللعاب ا

 .وتوجد مرافق رياضية ميكن ممارسة الرياضة للسكان فيها مبختلف أشكاهلا وحتسني صحتهم -٥٩٦

ويتوىل املعهد الطاجيكي للتربية البدنية واأللعاب الرياضية تدريب املدربني وهيئة التدريس، وهناك مدرسة  -٥٩٧
ع مدارس وطنية للمهارات الرياضية العليا، ومدرستان متخصصتان   داخلـية عامـة عـلى املستوى الوطين، وأرب        

 تلميذاً وفقاً   ٣١ ٨١٤ مدرسة لأللعاب الرياضية لألطفال والناشئني تضم        ٩٨للمتدربني على األلعاب األوملبية و    
 جمموع عددها  وتشمل املرافق الرياضية اليت يبلغ    . لإلحصاءات املستمدة من اللجنة املعنية بالتربية البدنية والرياضة       

 : مرافق مايلي٥ ٨٠٧

  استاداً رياضياً؛٩١

  ساحة رياضية؛٩٥٤

 . محام سباحة، منها ثالثة محامات يف أماكن مغلقة٤٤

 شخصياً الرياضة ويسهرون على حتسني صحتهم يف املرافق         ٣٥٦ ٠٤٧وعـلى وجـه اإلمجـال ميارس         -٥٩٨
 .الرياضية للبلد

ا أمهية التربية البدنية والرياضة للتنمية الشاملة للسكان، إىل زيادة          وتعمـد احلكومة، واضعة يف اعتباره      -٥٩٩
 ).٤٢انظر املرفق، اجلدول (االعتمادات املالية املخصصة هلذا القطاع كل عام 

، بلغ جمموع املباريات الوطنية اليت عقدت       ٢٠٠٤ففي عام   . وتعقد طائفة متنوعة من املباريات الرياضية      -٦٠٠
 فتاة يف دورات ٢٦٠ رياضياً، مبا يف ذلك ١ ١٩٦ مشاركاً؛ وشارك ٥ ٠٣٨ا ما يزيد على  مباراة شارك فيه٥٥

 رياضياً من طاجيكستان يف املباريات الرياضية الدولية اليت         ٣٧٠رياضية للشباب على املستوى الوطين، وشارك       
 .٢٠٠٤عقدت يف عام 

، "ترودويف يزريف "، و "دينامو" يف البلد    وتضـطلع اجلمعـيات الرياضـية الطوعية التالية بأعماهلا أيضاً          -٦٠١
 ".أوبيشيستوفو سبورمسنوف إنفاليدوف"، و"تسكا"،" لوكوموتيف"، و"خوسيلوت"، و"طاجيكستان"و

وتتلقى وزارة الصحة معونة فنية وإنسانية من املنظمات املاحنة الدولية مثل منظمة الصحة العاملية، ومنظمة  -٦٠٢
، واالحتاد الدويل جلمعيات    "كادا" الدولية، ومنظمة صيادلة بال حدود، ومنظمة        "كري"أطباء بال حدود، ومنظمة     
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" أورا"، ومنظمة   "سوروس"وصندوق  " هوب"، ومشروع األمل    "مرلني"الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومنظمة      
 .الدولية، وغريها

 التعاون الدويل

 منظمة الصحة العاملية -١

 : جملاالت التاليةتنفيذ املخططات األولية يف ا -٦٠٣

كتيب عن الرعاية الصحية " قدم دعم تقين ومايل من أجل إعداد .تعزيز الرعاية الصحية األولية - 
ونشره، وقدمت منظمة الصحة العاملية منحاً دراسية الثنني من األخصائيني يف جمال الرعاية الصحية األولية " األولية

يستكمل حالياً أحد األخصائيني (يف جمال الرعاية الصحية األولية  شهراً ١١لتلقي دورات دراسية متخصصة مدهتا 
يف انكلترا، اململكة املتحدة، بينما بدأ أخصائي آخر الدراسة يف تشرين           " كـنغ إمبرييال كوليج   "الدراسـات يف    

يض يف  ومنحت موارد مالية أيضاً لتدريب اثنني من األخصائيني يف جمال التمر          ).  يف إسرائيل  ٢٠٠٣أكتوبر  /األول
 .مركز التدريب اآلسيوي املركزي يف بيشكك

ويف سياق تطوير الرعاية الصحية األولية، بدأت أوىل اخلطوات إلدماج دائرة الصحة اإلجنابية واستراتيجية  -٦٠٤
 . العالج القصري الدورة اخلاضع لإلشراف املباشر يف الرعاية الصحية األولية

اعدة إىل الوفد الطاجيكي للمشاركة يف مؤمتر دويل إلحياء الذكرى          وقدمـت منظمة الصحة العاملية املس      -٦٠٥
 . أتا بشأن الرعاية الصحية األولية-العشرين إلعالن أملا 

 أجرت بعثة ملنظمة الصحة العاملية مكونة من مستشار إقليمي وثالثة           .تعزيز قطاع املستشفيات   - 
أنشئ فريق عمل ُيعىن بترشيد قطاع املستشفيات بدعم من و. خرباء يف جمال خدمة املستشفيات تقييماً هلذا القطاع

 .٢٠٠٣نوفمرب /منظمة الصحة العاملية وبدأ االضطالع بأعماله يف تشرين الثاين

 بدأ العمل يف مشروع ملنظمة الصحة العاملية بعنوان         ٢٠٠٣يف عام   . تعزيـز القطاع الصيدالين    - 
 : خلطة العمل املوضوعة فيما يتعلق بالنقاط التاليةأنشئ هلذا الغرض تبعاً" تعزيز القطاع الصيدالين"

 وضع أساس قانوين وتنظيمي لتنظيم العالقات يف ميدان األدوية واألنشطة الصيدالنية؛ 

 حتسني االستخدام الرشيد لألدوية؛ 

 .االرتقاء مبستوى معلومات وتعليم العاملني الطبيني يف املؤسسات العالجية والصيدالنية يف طاجيكستان 

  ٢٧ عقد يف يومي     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤ الذي أصدرته وزارة الصحة يف       ١١٣وعمـالً باملرسوم رقم      -٦٠٦
تعزيز القطاع  "، يف مدينة دوشانبه أخصائيون من مشروع منظمة الصحة العاملية بشأن            ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٨و

، (AED/START) ر التعليم ومكتب طاجيكستان ألكادميية تطوي    zdravPlusبدعم مايل من مشروع     " الصيدالين
اللجنة العالجية املعنية باألدوية بوصفها عامالً هاماً يف حتسني استخدام األدوية يف املستشفيات         "حلقة تدريبية عن    
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لصاحل األعضاء يف اللجنة العالجية املذكورة اليت تضطلع بإصالحات يف جمال الصحة " املركزية على مستوى املناطق
 .ولياب ودنغارا اليت تقع يف إقليم خاتلون وحمافظيت لينني وفارزوب املدارتني مركزياًيف حمافظات باختار وك

.  العمل على تعزيز شبكة خدمات املعلومات عن الرعاية الصحية         .تعزيـز نظـام املعلومات الصحية      - 
ائمة املؤشرات  وعقدت حلقة دراسية بشأن تنسيق مؤشرات خدمات الصحة اإلجنابية، وقدمت اقتراحات لتوسيع نطاق ق             

 شبكة  -وشـارك رؤسـاء نظم املعلومات يف طاجيكستان يف اجتماع إقليمي عقدته منظمة الصحة العاملية                . القطـرية 
للتصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل     وبدأ العمل بالتنقيح العاشر     . املعلومـات عن الرعاية الصحية يف بيشكك      

 .املستويات على كافة (ICD - 10)الصحية ذات الصلة 

 قدمت بعثات التقييم اليت أوفدهتا منظمة الصحة العاملية لفحص نوعية           .تعزيز اخلدمات الوبائية   - 
، تقدمي  ٢٠٠٣ديسمرب  /أغسطس وكانون األول  /مـياه الشـرب ووضع تشريع يف هذا اخلصوص يف شهري آب           

ولويات فيما خيص املشاكل وحتسني املساعدة للخرباء الطاجيك يف صوغ استراتيجية متعددة القطاعات لتحديد األ 
وضع آليات للتمويل "مساعدة تقنية ومالية للربنامج الوطين للوقاية املناعية املعنون ] وقدمت. [إدارة اخلدمة الوبائية

 ".الثابت لربنامج الوقاية املناعية

 للمشاركة يف ٢٠٠٣م ومبساعدة منظمة الصحة العاملية، سافر أخصائيو الرعاية الصحية إىل اخلارج يف عا -٦٠٧
 .مؤمترات واجتماعات

وقدمـت مـنظمة الصحة العاملية املساعدة إىل طاجيكستان كي يتسىن لألخصائيني يف جمال الرعاية الصحية                 -٦٠٨
املشاركة يف املؤمترات واالجتماعات كي يتلقى األخصائيون الدراسة يف الدورات اليت تقدم فيما وراء البحار، ولتوفري                

 .، واستضافة البعثات االستشارية وإعداد ونشر املواد اإلعالمية عن الرعاية الصحية)كافحة الدرنمل(األدوية 

 . دوالر أمريكي٥١٠ ٩٠٠وبلغ جمموع قيمة املساعدة  -٦٠٩

 "صيادلة بال حدود"اللجنة التابعة للمنظمة الدولية  -٢ 

ية، كما تقدم التدريب يف إقليم سوجد،       توفـر اللجنة إمدادات األدوية واملواد الطبية للمؤسسات الصح         -٦١٠
 . باداخشان املستقل ذاتياً، واحملافظات املدارة مركزياً، مبا يف ذلك رشت فايل ومدينة دوشانبه-وإقليم غورنو 

 . يورو١ ١٨٠ ٠٠٠تبلغ امليزانية   -٦١١

 )مرلني(املنظمة غري احلكومية الربيطانية  -٣ 

وهي منظمة " مرلني"وقعت مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة ومنظمة ، ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٧يف  -٦١٢
 إىل  ٢٠٠٣مايو  / أيار ١وتغطي املذكرة الفترة من     . دولية غري حكومية تقدم املساعدة الطبية يف حاالت الطوارئ        

 أساساً من جانب املكتب اإلنساين للجماعة األوروبية،      " مرلني"ويف الوقت الراهن متول     . ٢٠٠٤أبريل  /نيسـان 
ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، واإلدارة الربيطانية للتنمية الدولية ومنظمة جريسي للمعونة فيما              

 .(JOA)وراء البحار 



E/C.12/TJK/1 
Page 97 

هي إمداد األدوية واملواد املختربية، وتوفري التدريب على        " مرلني"واملـيادين الرئيسـية ألنشطة منظمة        -٦١٣
رية، وتقدمي التدريب يف جمال تسجيل املالحظات، وأعمال التثقيف الصحي والبحوث           التقنـيات املختربية والسري   

واجلمرة اخلبيثة، فضالً ) داء الربوسيالت(ملكافحة األمراض املعدية، وال سيما املالريا، والتيفود، واحلمى املتموجة        
 .م خاتلونعن أعمال إصالح املختربات يف مراكز مكافحة الدرن على مستوى املناطق يف إقلي

 تيويب ويف حمافظيت سوفيتسكي وفوسي -عقدت حلقة دراسية عن املالريا يف مدينة كورغان . التدريب السريري
 . مشاركا٥٦ً -

 توفري الكواشف الكيميائية وغريها من      ).املالريا واجلراثيم (التدريـب املختربي وتقدمي املساعدة للمختربات       
يف إقليم خاتلون وللمختربات الكائنة يف مستشفى آرال الريفي يف حمافظة           املواد الالزمة للمختربات اجلرثومية     

) امليكروسكوبات(ووفرت اجملاهر   . فوسي وكذلك ملستشفى كيزيلكال الريفي املوجود يف حمافظة كوزمياليك        
 موظفاً من موظفي هذا املخترب بالتدريب       ١٤وزّود التدريـب للمخترب اجلرثومي يف إقليم خاتلون كما زود           

 . موظفني من خمتربات الطفيليات يف حمافظات تقع يف وادي راشت٨وتلقى التدريب أيضاً 

 توريد األدوية للمؤسسات الصحية يف إقليم خاتلون الالزمة لعالج التيفود الدوسنطاريا            .توزيع األدوية 
 .الرئويواملالريا، واحلمى املتموجة، وااللتهابات الفريوسية احلادة للجهاز التنفسي وااللتهاب 

 معلماً يف مثان حمافظات     ٦٠ عقدت حلقات دراسية لنحو      .التثقـيف الصـحي مع املشاركة اجلماهريية      
بشأن الصحة العامة الشخصية ) كومساغري، كبوديان، شارتوز، دنغارا، وفوسي، ومومينوبود وشوراباد     (

 .وصحة األسنان واإلسهال واملالريا

ع بربنامج لتدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية األولية          جرى االضطال  .دعم الرعاية الصحية األولية   
عـلى حتديد حاالت اإلصابة باملالريا والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة واإلسهال والقيام بعمليات تقييم              

 ٨٩حاالت انتشار هذه األمراض ومالحظتها واإلبالغ منها وحتديدها؛ وعقدت دورات دراسية لصاحل             
ن مستشفى باختاكور الريفي الذي يقع يف حمافظة فوساي، ومستشفى برافال الريفي الذي             موظفاً طبياً م  

 . يقع يف حمافظة بيانج ومستشفى برافدا الريفي الذي يقع يف حمافظة شارتوز

احتياطات حلاالت الطوارئ تكفي لتقدمي مساعدة " مرلني" ال يزال لدى منظمة .التأهب حلاالت الطوارئ
 .شخص يف حالة الطوارئ يف إقليم خاتلون ٥٠ ٠٠٠طبية إىل 

 )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة  -٤ 

جمموعات من النشرات اإلعالمية عن األمومة اآلمنة إىل ) اليونيسيف(قدمت منظمة األمم املتحدة للطفولة  -٦١٤
وزود مائتان من مراكز األسرة     .  داراً للـوالدة يف إقلـيم خاتلون، وإقليم سوجد واحملافظات املدارة مركزياً            ٢٠

 ٤٧٥ ٠٠٠لعـالج املرضى يف العيادة اخلارجية ومائتان من املراكز الطبية باملعدات واألدوية الالزمة تبلغ قيمتها              
 :دوالر أمريكي



E/C.12/TJK/1 
Page 98 

 

 زودت أدويـة تـتعلق بالرعاية الصحية األولية ألغراض اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة تبلغ قيمتها               
 ريكي؛ دوالر أم٨٠ ٠٠٠

  دوالر أمريكي؛٦ ٠٠٠بتكلفة قدرها )  نشرة٣٠٠ ٠٠٠(أصدرت نشرات وكتيبات عن األمومة اآلمنة 

  دوالر أمريكي؛٢ ٥٠٠أجريت دراسة استقصائية عن الوالدات املرتلية يف إقليم خاتلون بلغت تكلفتها 

  دوالر أمريكي؛٩ ٠٠٠عقدت حلقات دراسية عن الرضاعة الطبيعية يف إقليم خاتلون بتكلفة قدرها 

حصـلت أربـع دور للوالدة على شهادات يف إطار مبادرة املستشفيات املالئمة لألطفال بتكلفة قدرها            
  دوالر أمريكي؛٤ ٥٠٠

  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛١ ٢٠٠احُتفل باألسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية بتكلفة قدرها 

  دوالر أمريكي؛٢٠ ٠٠٠جرى شراء مقويات احلديد بتكلفة قدرها 

محلة ملكافحة أمراض   " ZdravPlus"واملنظمة الدولية   ) اليونيسيف(نظمـت منظمة األمم املتحدة للطفولة       
 . دوالر ١ ٠٠٠اإلسهال بتكلفة قدرها 

 . دوالر أمريكي٥٩٨ ٠٠٠ -جمموع التكلفة  -٦١٥

 الدولية" كري"منظمة  -٥

الدولية لتنفيذ برنامج لدعم    " كري"ارة الصحة ومنظمة     بني وز  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٦وقـع اتفـاق يف       -٦١٦
 .الفئات الضعيفة

 امرأة من احلوامل واملرضعات، وقدمت معلومات عن برامج التوعية      ٦٠ ٠٠٠وزعت معونة غذائية على     
وجرى تنفيذ  . ذات الصلة بالوقاية من األنيميا ومزايا الرضاعة الطبيعية يف املناطق اليت ينفذ فيها املشروع             

 زاده وحمافظات غيسار وشاخرينو، وياخان، وفارزوب،       �ملشـروع يف مديـنة دوشـانبه وتورسون         ا
 ؛٢٠٠٣فرباير /وفاخدات وروداكي على مدى سنة واحدة ابتداًء من شباط

  دوالر أمريكي؛٧٧ ٠٠٠زودت معدات طبية وأدوية بتكلفة قدرها 

خبتار الواقعة يف إقليم خاتلون بتكلفة      أجريت إصالحات لدور الوالدة يف حمافظات فارزوب، وروداكي و        
 . دوالر أمريكي٣٣ ٠٠٠قدرها 

 مؤسسة أغا خان -٦

 باداخشان املستقل ذاتياً يف إطار برنامج الرعاية الصحية         -جيـري تنفيذ أربعة مشاريع يف إقليم غورنو          -٦١٧
 . طاع وإصالحهوجيري مساعدة اإلدارة الصحية على مستوى اإلقليم على تطوير الق. ملؤسسة أغا خان

وبدأ املشروع يف . "ترشيد السياسة فيما يتعلق باملستحضرات الصيدالنية وإدارهتا"مشروع بشأن  •
واهلدف الرئيسي  . ٢٠٠٤سبتمرب  /، وتوخى االنتهاء منه يف أيلول     ١٩٩٧أكتوبر  /تشرين األول 
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ليات عن  املنشـود هو تزويد سكان اإلقليم بأدوية جيدة النوعية ورخيصة عرب شبكة من الصيد             
 .طريق إصالح قطاع املستحضرات الصيدالنية

 . دوالر أمريكي٢٥٠ ٠٠٠ تبلغ ٢٠٠٣كانت نفقات املشروع يف عام  -٦١٨

 "محاية صحة النساء يف سن اإلجناب واألطفال دون اخلامسة من العمر"مشروع بشأن  •

 . ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول: ، تاريخ االستكمال١٩٩٨أكتوبر /تشرين األول: تاريخ بدء املشروع -٦١٩

والغرض الرئيسي من املشروع هو خفض معدالت وفيات األمهات أثناء النفاس واألطفال عن طريق بذل  -٦٢٠
جهود دؤوبة للنهوض بصحة النساء يف سن اإلجناب واألطفال الناشئني، وبصفة رئيسية األطفال دون اخلامسة من 

 .العمر باعتبارهم أضعف الفئات

 . دوالر أمريكي٤٦٦ ٠٠٠ تبلغ ٢٠٠٣وع يف عام كانت نفقات املشر -٦٢١

 "اإلدارة الصحية ونظام املعلومات"مشروع  •

 . ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول: ، تاريخ االنتهاء منه١٩٩٩يناير /كانون الثاين: تاريخ بدء املشروع -٦٢٢

ىت يتسىن ملديري والغـرض الرئيسي للمشروع هو حتسني نظام املعلومات القائم بشأن اإلدارة الصحية ح             -٦٢٣
الصحة عن طريق استخدامه الفعال القيام على وجه السرعة باتباع أفضل احللول الرشيدة يف جمال الصحة العامة،                 
 .وأيضاً كي يقدموا كل أشكال املساعدة املمكنة يف هذا الصدد إىل املركز الوطين لإلحصاءات واملعلومات الطبية

 . دوالر أمريكي٦٢ ٠٠٠تبلغ  ٢٠٠٣كانت نفقات املشروع يف عام  -٦٢٤

 "بناء القدرة على إعادة التشكيل واإلصالح"مشروع بشأن  •

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول: ، تاريخ االنتهاء منه١٩٩٨أكتوبر /تشرين األول: تاريخ بدء املشروع -٦٢٥

ليم عن  والغرض الرئيسي للمشروع هو تقدمي املساعدة يف جمال إدارة الرعاية الصحية على مستوى األقا              -٦٢٦
 .طريق القيام بإصالحات فعلية

 . دوالر أمريكي٢١٣ ٩٩٢ تبلغ ٢٠٠٣كانت نفقات املشروع يف عام  -٦٢٧

 . دوالر أمريكي٩٩١ ٩٩٢ -جمموع النفقات  -٦٢٨
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 .وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة -٧ 

 "ZdravPlus"زدرافبلس  
 يف قسم طب التوليد وطب      ١ستاذ الكرسي رقم    قـدم ثالثون عنواناً وجمموعات من الكتب أل        �

النساء يف جامعة أبو علي ابن سينا الطاجيكية الطبية وإلقليم سوجد وقدمت أربعة عناوين كتب 
إىل معهـد البحوث العلمية يف جمال طب التوليد وطب النساء وطب األطفال وكذلك إدارات               

 . باداخشان املستقل ذاتياً�غورنو الرعاية الصحية يف إقليم خاتلون وإقليم سوجد وإقليم 

 ).٢٠٠١ابتداًء من عام (قدمت املساعدة يف جمال العمل بنظام طب األسرة وتطويره يف طاجيكستان  �

 ).٢٠٠٢بدأ يف عام (العمل مع السكان وشركات املعلومات  �

 )٢٠٠٢بدأ يف عام (إدارة عملية الرعاية الصحية  �

 .دوالر أمريكي ١١٥ ٠٠٠وبلغ جمموع النفقات  -٦٢٩

 .(Hope)مشروع األمل  

 .٢٠٠٣مايو / أيار١٢ يف (HOPE)ووقعت مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة ومشروع منظمة أمل  -٦٣٠

وجرى وضع برنامج لتقدمي الدعم إىل وزارة الصحة يف برامج حمددة ذات أولوية مثل برنامج مكافحة الدرن                  -٦٣١
 .ري الدورة اخلاضع لإلشراف املباشر والربامج املتعلقة بتقدمي املساعدة اإلنسانيةعن طريق اتباع استراتيجية العالج القص

 . حمافظات يف إقليم خاتلون١٠وكما جرى تنفيذ برنامج صحة األم والطفل والصحة اإلجنابية يف  -٦٣٢

 صندوق األمم املتحدة للسكان -٨ 

 .قدم الدعم إىل الربامج التثقيفية -٦٣٣

 .انات اإلدارة واملعلومات يف ميدان الصحة اإلجنابيةجرى تعزيز إمك -٦٣٤

 .كانيبدام، إسفارا، موسكفيسكي، دنفارا: املناطق -٦٣٥

 . تنفيذ برنامج لتوزيع وسائل منع احلمل واحلصول عليها -٦٣٦

خوجـند، أيين، شاخرستان، كانيبادم، شوراباد، كولياب، حمافظة موسكوفسكي، كنغارا،          : املـناطق  -٦٣٧
 .غرام، جيغاتال، روغن، طاجيكاباد، تافيلدارا، خوروغ، روشتكاال، إسفاراداربند، 

 .تنفيذ برنامج لتعزيز خدمات اإلعالم يف جمال الصحة اإلجنابية على املستوى الوطين -٦٣٨

 ٥٣٤ ٠٠٠ حمافظة بلغ جمموع تكلفتها      ٢٢قام صندوق األمم املتحدة للسكان بتوزيع وسائل منع احلمل يف            -٦٣٩
 .مريكيدوالر أ
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 برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة -٩ 

 ١٥ يغطي الفترة من     ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٩وقـع اتفـاق بني برنامج األغذية العاملي ووزارة الصحة يف             -٦٤٠
 وخالل هذه الفترة يقوم الربنامج، تبعاً للظروف، بتقدمي املعونة        . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٤ إىل   ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلـول 

 :على النحو التايل IF/2003/09 الغذائية إىل املرضى يف مؤسسات األمراض النفسية والعصبية يف إطار املشروع

 الدقيق  طنا١٥٩ً ٠٩٠
 الزيوت النباتية  طنا٥ً ٩٦٦
 امللح املدعم باليود  طنا١ً ٩٨٨
 البازالء  أطنان١٥ ٩٠٩
 اجملموع  طنا١٨٢ً ٩٥٣

 .٢٠٠٣نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/ولوجرى التوزيع يف تشرين األ -٦٤١

 باداخشان املستقل   -ويقـوم برنامج الغذاء العاملي بتوزيع األغذية من خمازنه املوجودة يف إقليم غورنو               -٦٤٢
 .ذاتياً، وإقليم خاتلون وإقليم أوبالست ومدينة دوشانبه

 االحتاد الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر -١٠ 

تقدمي الدعم يف شكل أدوية للمؤسسات      " األدوية يف إطار برنامج      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣مي  وزعـت يف عـا     -٦٤٣
للمرضى يف العيادة اخلارجية يف إقليم خاتلون       ) ومركز طيب ( وحـدة ريفية     ٧٦٣عـلى   " العالجـية والوقائـية   

جرى توزيع  و. ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٢ومتت عملية التوزيع يف الفترة من       . واحملافظات املدارة مركزياً  
 يورو على مراكز طبية ووحدات للمرضى يف العيادة اخلارجية، كما وزعت            ١١٦ ٤٢٧أدوية تقدر قيمتها بنحو     

 .  يورو على املراكز الصحية واملستشفيات املركزية على مستوى احملافظات٧٣ ٢٥٣أدوية تبلغ قيمتها 

 . يورو١٨٩ ٦٨٠وتبلغ جمموع النفقات  -٦٤٤

 سويسري مشترك لدعم إصالح قطاع      -مشروع طاجيكي   . ة للتنمية والتعاون  الوكالة السويسري  -١١
 الرعاية الصحية وتطوير طب األسرة

 . ٢٠٠٥ديسمرب /، وينتهي تنفيذه يف كانون األول٢٠٠٣يناير /يبدأ تنفيذ املشروع يف كانون الثاين -٦٤٥

عزيز سبل وصول عامة الناس، وال      والغرض الرئيسي من املشروع هو تقدمي املساعدة للنهوض بالصحة وت          -٦٤٦
وقد تضاف حمافظات روداكي    . وجيري تنفيذه يف حمافظيت فارزوب ودنغارا     . سـيما الفقراء إىل اخلدمات الطبية     

 .وغيسار، وتورسرتادة، شخريناو وكوخلوزباد

 . فرنك سويسري٢ ١١٩ ٠٠٠ -ويبلغ جمموع نفقات املشروع  -٦٤٧
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 مؤسسة النظراء الدولية -١٢ 

 ٨٠٠يبلغ جمموع تكلفتها    ) ذات عجالت (امت مؤسسة النظراء الدولية بشراء أربعة كراسي متحركة         ق -٦٤٨
 .دوالر أمريكي

 حكومة اليابان -١٣

 يف املدينة ولألقسام املتخصصة من دور       ٣قدمت حكومة اليابان معدالت طبية حديثة لدار الوالدة رقم           -٦٤٩
 .مريكي دوالر أ١٦٠ ٠٠٠الوالدة بلغ جمموع تكلفتها 

 مصرف التنمية السعودي -١٤ 

 دوالر أمريكي إلصالح وجتديد مستوصف ٣ ٠٠٠ ٠٠٠خصص مصرف التنمية السعودي منحة قدرها     -٦٥٠
 .اجملموعة اآلسيوية التابع ملعهد البحوث العلمية وتزويده باملعدات

 مركز تنسيق املشاريع الصحية التابع للبنك الدويل -١٥ 

 دوالر أمريكي إلصالح ٩١٢ ٠٠٠ائية الدولية التابعة للبنك الدويل قرضاً تبلغ قيمته منحت املؤسسة اإلمن -٦٥١
 .٢٠٠٣نظام الرعاية الصحية األولية يف عام 

 . دوالر أمريكي١٤٠ ٠٠٠وبلغ جمموع املنحة السويسرية املقدمة ألغراض الرعاية الصحية  -٦٥٢

 . دوالر أمريكي١ ٠٥٢ ٠٠٠ويصل جمموع املبلغ إىل  -٦٥٣

 مصرف التنمية اآلسيوي -١٦

 ٣,٧، دفعت قيمة عقود يبلغ قدرها       ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف فترة العامني    . مشـروع إلنعاش القطاع االجتماعي     -٦٥٤
، دفع مبلغ   ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين  .  ماليني دوالر أمريكي   ٢,٣ووقع عقد تبلغ قيمته     . ماليـني دوالر أمريكي   

 . ماليني دوالر أمريكي٦,٨ جمموع املبلغ املستحق الدفع مبوجب العقد إىل ويصل.  مليون دوالر أمريكي١,٤قدره 

 ١٣املادة 

تتمثل االستراتيجية الرئيسية يف جمال التعليم يف توفري سبل وصول الناس كافة إىل التعليم األساسي، وتوسيع نطاق  -٦٥٥
 .ة التعليم يف مجيع املستوياتويف هذا السياق متنح األولوية لالرتقاء بنوعي. تغطية التعليم الثانوي

وتكفل الدولة التعليم اإللزامي األساسي     . حقوق اإلنسان يف ميدان التعليم    ) ٤١املادة  (ويكفل الدستور    -٦٥٦
وميكن لكل فرد ضمن اإلطار الذي حيدده القانون احلصول باجملان . العام يف مؤسسات التعليم التابعة للدولة باجملان

العام، والتعليم املهين األويل، والتعليم املهين الثانوي، والتعليم املهين العايل يف مؤسسات التعليم على التعليم الثانوي 
 .وحتدد يف القانون األشكال األخرى للتعليم. التابعة للدولة
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 وتضع التشريعات األسس القانونية والتنظيمية واالجتماعية واالقتصادية لتطوير التعليم يف البالد، وحتدد            -٦٥٧
هـيكل نظام التعليم واملبادئ الناظمة لقواعده وإدارته وصالحياته وميادين نشاطه، وتشكل أيضاً أساساً قانونياً               
لغريه من القوانني والقواعد التنظيمية يف ميدان التعليم، وأمهها حتديد استراتيجية لتطوير التعليم وأهدافه ومقاصده، 

 :مبا يف ذلك

 ؛)٢٠٠٤(القانون اخلاص بالتعليم 

  بشأن تعزيز دور املرأة يف اجملتمع؛١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣املرسوم الرئاسي الصادر يف 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠١ االقتصادية يف طاجيكستان، -الربنامج املتعلق بالتنمية االجتماعية 

 ؛)١٩٩٤(خمطط أويل للتعليم الوطين 

 ؛)١٩٩٧(معايري التعليم اليت حددهتا الدولة 

 بنظام الدولة للتعليم يف ميدان حقوق اإلنسان؛الربنامج املتعلق 

 ؛)٢٠٠٢(املخطط األويل الوطين للتعليم 

 ؛)٢٠٠٢(ورقة استراتيجية احلد من الفقر، قطاع التعليم 

 ؛)٢٠٠٢ (٢٠٠٧-٢٠٠٣الربنامج املتعلق باستخدام احلاسوب يف املدارس االبتدائية والثانوية، 

 فيما يتصل بقبول البنات يف مؤسسات التعليم        ٢٠٠١بريل  أ/ نيسان ١٩ املؤرخ   ١٩٩قرار احلكومة رقم    
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠١العايل وفقاً للحصص اليت حددهتا الرئاسة للفترة 

قـرار احلكومـة الذي عّدلت مبوجبه املؤشرات ذات الصلة باحلصص اليت حددهتا الرئاسة لقبول البنات             
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠١يف مؤسسات التعليم العايل، ) دون امتحان دخول(

 فيما يتصل بربنامج الدولة لتحسني      ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٥٠٨ر احلكومـة رقم     قـرا 
 ؛٢٠١٤-٢٠٠٤مستوى تعليم اللغتني الروسية واإلنكليزية ودراستهما، 

 ؛٢٠٠٥-١٩٩٨خطة العمل الوطنية للنهوض مبكانة ودور املرأة، 

ص وضع خطة الختاذ تدابري تتعلق  فيما خي ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ٢٩١قـرار احلكومـة رقم      
 .٢٠٠٩-٢٠٠٤بإصالح التعليم، 

 من القانون اخلاص بالتعليم حق كل املواطنني يف احلصول على التعليم، بغض النظر عن األصل   ٦وتكفل املادة    -٦٥٨
وتنفيذ . أو الثروة اإلثـين أو العرق أو اجلنس أو اللغة أو املعتقدات اإلقليمية أو الوضع السياسي أو املركز االجتماعي                  

الـتدابري السـالف ذكرها من شأنه أن يساعد على ضمان تكافؤ الفرص يف جمال التعليم يف ظل األوضاع االقتصادية                    
ويالحظ بصفة خاصة توجه التشريعات حنو ضمان       . الصـعبة للفـترة االنتقالية والناشئة عن األزمة االقتصادية احلادة         

يم وهتيئة الظروف احملددة اليت تكفل االمتثال ملعايري التعليم عن طريق إصدار كتب             الـتوازن بني اجلنسني يف جمال التعل      
وإضافة إىل ذلك، يكفل    . مدرسية جديدة وحوسبة املدارس وبذل جهود للتوسع يف دراسة اللغتني الروسية واإلنكليزية           

 .لزاميللمواطنني التعليم األساسي اجملاين وكذلك املساواة بني اجلنسني يف التعليم اإل
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 يف املائة من جمموع السكان الذين تتراوح        ٩٩,٨، كانت نسبة    ٢٠٠٠ووفقـاً لـتعداد السكان لسنة        -٦٥٩
 سنوات فما ٩وبلغت نسبة األميني الذين يبلغ عمرهم .  سنة تلم بالقراءة والكتابة٤٩ سنوات و٩أعمارهم ما بني 

 ).٣٨انظر املرفق، اجلدول ( يف املائة ٠,٢فوق 

عامل رئيسي يقيد سبل الوصول إىل التعليم وهو املرض وكذلك اآلثار املترتبة على احلرب األهلية، وهناك  -٦٦٠
مبـا يف ذلك الالجئني والفقر وما يتبعه من االفتقار إىل املالبس واألحذية وكذلك إىل املال الالزم لشراء الكتب                   

 .الدراسية واملستلزمات املدرسية

 فقد بلغت املدة    - ٢٠٠٠ كانت هناك زيادة يف مدة االنتظام يف املدرسة حىت عام            ولكـن جتدر اإلشارة إىل أنه      -٦٦١
وعلى مدى  . ٣٩-٣٠ سنة لإلناث ممن تبلغ أعمارهن       ١٠,٣ سنة و  ٤٩ -٤٠ سـنة للذكور ممن تبلغ أعمارهم        ١١,٢

ذلك أن الذكور البالغ عمرهم . مالسنوات العشرين املاضية تلقى أفراد اجليل األصغر سناً قدراً أقل من التعليم مقارنةً بآبائه  
 سنة فما فوق، ومستوى أقل من       ٥٠ سنة قد بلغوا اآلن نفس مستوى التعليم الذي حصل عليه الذكور البالغ عمرهم               ٢٠

كما أن مستوى تعليم الشابات اآلن أقل من املسنات،         .  سنة ٤٠ و ٣٠التعلـيم باملقارنة مع من تتراوح أعمارهم ما بني          
وجيب االعتراف بأن اإلجنازات اليت حتققت يف املاضي يف جمال          .  إجنازات جنسانية باهرة يف املاضي     وهو ما يعكس حتقيق   

ومشكلة اخنفاض مستوى التعليم تفاقمها الزيادة املستمرة يف عدد السكان،          . التعلـيم عظيمة، لكنها تتعرض اليوم للخطر      
 يف املائة   ١٢,٦ بنسبة   ٢٠٠٣ و ١٩٩٩عليم يف الفترة ما بني      وما يرتبط هبا من ازدياد يف عدد التالميذ يف كافة مراحل الت           

، وكذلك اخنفاض يف حصة إنفاق الدولة على التعليم من الناتج احمللي ) تلميذ١ ٨٢١ ٠٠٠ تلميذ إىل ١ ٦١٧ ٩٠٠من (
وصول إىل ولقد كان ال ). ٣,٨معامل قدره    (٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٢,٨ إىل   ١٩٩٢ يف املائة يف عام      ١٠,٨اإلمجايل من   

 على سبيل املثال، كانت ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين ١ففي  . التعليم وال يزال من القضايا السياسية الكربى يف طاجيكستان        
 يف املائـة من جمموع عدد السكان تتلقى الدراسة يف خمتلف املستويات يف مؤسسات تعليمية تعمل بصورة         ٢٨,٣نسـبة   

)) جيمرتيوم(املدارس الثانوية وقاعات األلعاب     (ؤسسات التعليم العام من     ومـع افتـتاح أنواع جديدة من م       . مسـتمرة 
وفصول لألطفال املوهوبني وكذلك مدارس متخصصة يف امليادين االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جند أن تعليم الرياضيات               

ويف الوقت ذاته   . يارات كثرية وعـلم االقتصـاد والعلوم الطبيعية يف طاجيكستان يتيح، على سبيل املثال، اآلن بدائل وخ              
فقد أجريت عملية استعراض شاملة ملقاصد وحمتوى التعليم، وأعدت مناهج ومقررات           : جيري إصالح نظام التعليم تدرجيياً    

ويف هذا  . دراسـية جديدة، وجرى دمج بعض املواد الدراسية وزيادة ساعات العمل األسبوعية للمعلمني مبقدار ساعتني              
وجيري إدخال تعديالت   .  يف املائة  ٢٥ة إىل أن معدالت األجر لكل ساعة للمعلمني قد ازدادت بنسبة            الصدد جتدر اإلشار  

كما جيري  . هيكلية من أجل هتيئة الظروف املواتية لتدعيم االستقالل املايل ملؤسسات التعليم ونقل بعض مهام اإلدارة إليها               
، بينما اعتمد يف    ٢٠٠٣دخلت تعديالت على الدستور يف عام       وأ. اسـتعراض األسس القانونية والتنظيمية لقطاع التعليم      

ويف .  قـانون جديد يتعلق بالتعليم من أجل تعزيز تنمية القطاعات الالمركزية واخلدمات املدفوعة التكلفة              ٢٠٠٤عـام   
م يف املستقبل مبا ، وتعديل نظام التعلي)بالطبع اإلجيابية منها فقط (الوقت نفسه نشأت مسألة احلفاظ على اإلجنازات القائمة         

وجيب إصالح نظام التعليم يف ضوء قصور النمو يف استخدام النظام والقدرة احلقيقية             . يتناسـب مع االحتياجات األكرب    
لـلحكومة واآلباء، واخنفاض مستوى معيشة السكان، وخروج هيئة التدريس من ذوي املهارات العالية من نظام التعليم                 

هور املستمر يف اهلياكل األساسية ملؤسسات التعليم وكذلك يف معداهتا، وعدم وجود قدر             نتيجة الخنفاض الرواتب، والتد   
 .كاف من الكتب الدراسية ومعينات التدريس، والتزايد املتنامي ألعداد التالميذ الذين ال ينتظمون يف الدراسة



E/C.12/TJK/1 
Page 105 

من الصف الدراسي األول إىل      (والتعليم الثانوي العام  . ووفقاً للدستور يوجد نظام وحيد للتعليم املستمر       -٦٦٢
هو احللقة احلامسة يف سلسلة التعليم املستمر، اليت تزّود التالميذ باملعارف العلمية    ) الصـف الدراسي احلادي عشر    

األساسـية، واملهارات املهنية واحلرفية، وتكفل تنمية القدرات اإلبداعية الفردية، وتضع األسس اليت تقوم عليها               
 . ملستقبل يعتمد فيه التالميذ على أنفسهماألخالق واالستعداد

ويسـتند نظـام التعليم إىل مبدأ الوحدة والروابط الوثيقة بني التعليم والتقاليد الثقافية الوطنية للشعب                 -٦٦٣
 :ويتضمن نظام التعليم املؤسسات التالية. الطاجيكي وغريه من الشعوب اليت تعيش يف طاجيكستان

  اليت تعمل بصورة مستمرة؛مؤسسات التعليم قبل املدرسي

التعليم االبتدائي من الصف الدراسي األول إىل الرابع، والتعليم األساسي من الصف            : (مـدارس التعلـيم العام    
 ؛)الدراسي اخلامس إىل الصف التاسع والتعليم الثانوي العام من الصف الدراسي العاشر إىل احلادي عشر

 التعليم التكميلي؛ -مؤسسات األطفال املتخرجني من املدرسة 

 مؤسسات التعليم املهين والتقين األويل والثانوي، والكليات ومدارس التدريب؛

 مؤسسات التعليم املهين العايل؛

 . سنة فما فوق١٦دورات دراسية مسائية وعن طريق املراسلة للتالميذ الذين تبلغ أعمارهم 

 طاجيكستان عن طريق التوزيع األمثل وااللـتحاق بـاملدارس العامـة عـلى أساس جغرايف مكفول يف       -٦٦٤
وخلقت إمكانات التعليم العلمي،    . لـلمدارس؛ إذ إهنا ورثت شبكة واسعة ومتنوعة من مؤسسات التعليم العام           

. ويشكل الوصول إىل التعليم واملشاركة فيه أحد العناصر الرئيسية لسياسة الدولة          . وتشّرب السكان حب املعرفة   
وحتدد إجراءات القبول يف الصف الدراسي األول يف القانون اخلاص بالتعليم وكذلك يف             . والتعليم االبتدائي جماين  

وقبول األطفال الذين بلغوا السابعة من العمر يف الصف الدراسي األول    . اللوائـح التنظيمية لكل مؤسسة تعليمية     
سي اخلامس يف مدارس التعليم إلـزامي؛ مث ينـتقل األطفال الذين أكملوا منهاج الدراسة األولية إىل الصف الدرا   

تقوم ) أثناء فصل الصيف  (وبعد بدء الدراسة    . ويكفل القانون مواصلة الدراسة بعد التعليم االبتدائي      . األساسـي 
املدرسة وتسجلهم حسب ترتيب    املـدارس العامـة يف كل حمافظة ومركز سكاين كل عام بتحديد األطفال يف سن                

 ).٤٣ اجلدول انظر املرفق،(لزامي أعمارهم من أجل إحلاقهم بالتعليم اإل

التعليم االبتدائي والتعليم األساسي العام والتعليم الثانوي       (أمـا التعليم الثانوي العام فيتألف من ثالثة مستويات           -٦٦٥
ري وجي. ويقدم التعليم األساسي العام يف املدارس الثانوية، ويشمل بدوره ثالث مراحل      . ويقدم يف املدارس األولية   ) العـام 

وملواطين . تـناول مسـألة الدراسة املستمرة يف كل مرحلة من مراحل التعليم يف القواعد التنظيمية ملؤسسات التعليم العام          
يف مؤسسات التعليم   ) يستغرق تسع سنوات  ( سنة من العمر احلق يف تلقي التعليم األساسي العام           ١٦طاجيكسـتان دون    

الصف العاشر يف املدرسة العامة، يقبل التالميذ تبعاً لرغباهتم ومهاراهتم (ثالث ويف املستوى ال. العـام يف الفـترة الصباحية    
 من القانون اخلاص بالتعليم على أنه إىل جانب التعليم اجملاين جيوز تنظيم           ١٧وتنص املادة   . واهتماماهتم على أساس تنافسي   

 .أو ممثلي اآلباءتعليم مدفوع األجر على أساس اتفاق بني الطرفني بناًء على طلب اآلباء 
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ومبوجب قرار تصدره اهليئات املنوطة بإدارة شؤون التعليم وباالتفاق مع السلطات احمللية، جيوز طرد الناشئني                -٦٦٦
 سنة فما فوق الذين يرتكبون بصورة منهجية أعماالً غري مشروعة أو خيرقون القواعد النافذة يف                ١٦ممن تبلغ أعمارهم    

ة اليتامى واألطفال الذين تركوا دون رعاية أبوية، يعاجل األمر باالتفاق مع السلطات             ويف حال . أي مؤسسـة تعليمـية    
ويف هذه احلاالت، يتعني على اهليئة املنوطة بإدارة شؤون التعليم، بالتآزر مع السلطات احمللية،              . املنوطة بشؤون الوصاية  

وجيري تنشئة وتعليم اليتامى واألطفال الذين      . أخرىالنظر يف مسألة إحلاق التلميذ بالعمل أو نقله إىل مؤسسة تعليمية            
وجيوز ملؤسسات التعليم العام املرخص     . تركوا دون رعاية أبوية يف املدارس العامة أو دور األطفال أو املدارس الداخلية            

ة هلـا بـتقدمي التدريب املهين أن تنظم، مبوجب عقود مع منشآت العمل، تدريب مهين أويل يف شكل خدمات تعليمي                   
الصفوف الدراسية من األول إىل (والتعليم األساسي . إضـافية، مقابل دفع مصاريفها باالتفاق مع اآلباء أو ممثلي اآلباء  

الصفوف ( كان التعليم الثانوي العام      ١٩٩٦وحىت عام   . إلـزامي وجمـاين جلميع األطفال مبوجب الدستور       ) التاسـع 
انياً، غري أنه نتيجة الهنيار االحتاد السوفيايت واندالع احلرب األهلية يف           إلزامياً وجم ) الدراسية من األول إىل احلادي عشر     

 .وقت الحق، أصبح نظام التعليم السابق يفوق القدرات املالية لطاجيكستان

 يف طاجيكستان ٢٠٠٣/٢٠٠٤وتوضح البيانات املستمدة من وزارة التعليم أنه كان يوجد يف السنة الدراسية          -٦٦٧
وبلغ جمموع  .  مؤسسة تقدم دورات دراسية مسائية وعن طريق املراسلة        ٤٤عليم العام، مبا يف ذلك       مؤسسة للت  ٣ ٧٤٥

 : طالباً، مبا يف ذلك١ ٦٤١ ٧٠٠عدد الطلبة الذين تلقوا الدراسة يف املدارس العامة الصباحية 

  تلميذ٦٨٩ ٧٠٠ )الصفوف الدراسية من األول إىل الرابع( التعليم االبتدائي -أوالً  � 
  تلميذة٣٣١ ٠٠٠       بنات   

  تلميذ٨٠٥ ٢٠٠ )الصفوف الدراسية من اخلامس إىل التاسع( التعليم األساسي -ثانياً  � 
  تلميذة٣٧٤ ٩٠٠       بنات   

  تلميذ١٤٦ ٨٠٠ )الصفان الدراسيان العاشر واحلادي عشر( التعليم الثانوي العام -ثالثاً  � 
  تلميذة٥٨ ٢٠٠       بنات   

والغـرض الرئيسـي من التعليم التقين واملهين هو تدريب الطلبة على مهارات تؤهلهم للحصول على عمل يف                   -٦٦٨
، كان هناك   ٢٠٠٣/٢٠٠٤ويف السنة الدراسية    . الصناعة أو الزراعة، ويف الوقت ذاته حيصل الطلبة على تعليم ثانوي عام           

وتقدم هذه املدارس دورات    .  فتاة ٧ ٢٠٠، مبا يف ذلك      طالب ٢٣ ٩٠٠ مدرسة للتدريب التقين يف البلد حتتوي على         ٧٣
 .دراسية ملدة عامني بعد الصف الدراسي التاسع ودورة ملدة عام واحد عقب الصف الدراسي احلادي عشر

فتقدم تعليماً شامالً مهنياً    ) الكليات واملدارس الفنية واملدارس التدريبية    (أمـا املؤسسات املهنية الثانوية       -٦٦٩
اً يؤهل لالشتغال مبهن يف قطاعات التعليم والرعاية الصحية والزراعة والعديد من القطاعات الصناعية              وأكادميـي 

وخبالف التعليم املهين الثانوي، يتلقى الطلبة تعليماً ثانوياً عاماً وميكنهم مواصلة الدراسة يف             . والتقنـية األخرى  
 على -التعليم العايل للخرجيني فرصة مواصلة الدراسة   وتتيح الكليات امللحقة مبؤسسات     . مؤسسات التعليم العايل  

 . ابتداًء من املستوى الثالث من التعليم املهين العايل-أساس تنافسي 
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وبالـنظر إىل ضغوط ميزانية الدولة، يوجه اإلنفاق على كفالة التعليم الثانوي العام األساسي يف املقام األول إىل                   -٦٧٠
 :اجملاالت التالية

 شتراكات التأمني؛املرتبات وا

 الكهرباء واملياه واالتصاالت اهلاتفية؛

 املنتجات الغذائية الالزمة للناشئني؛

 النفقات الداخلية واملستلزمات املكتبية؛

 أعمال اإلصالح األساسية؛

 .شراء املعدات

التكاليف وتشـمل تكالـيف املبيت والطعام يف املدارس الداخلية ومدارس التدريب الفين، باإلضافة إىل            -٦٧١
السـالف ذكـرها، تكاليف اإلقامة يف حمل سكين، وثالث وجبات يف اليوم، والتكاليف الدنيا املتعلقة باملالبس                 

 .واألحذية وتوفري الكتب الدراسية واملستلزمات املدرسية والنفقات املرتبطة بتنشئة التالميذ ومحاية صحتهم

ألحذية واملستلزمات واألدوات املدرسية وشراء واستئجار      ويـتحمل اآلبـاء مصاريف النقل والزي املدرسي وا         -٦٧٢
 ).٤٤انظر املرفق، اجلدول (الكتب الدراسية، واملنافع العامة، والوجبات املدرسية، واإلصالحات االعتيادية، وهلم جرا 

ادئ الرئيسية يف   ومن املب . والتعليم من أفضل السبل املتاحة لضمان املساواة والقضاء على التفاوتات بني اجلنسني            -٦٧٣
وبغية زيادة فرص الوصول إىل     . سياسة الدولة التعليمية وجوب أن تتمتع النساء حبقوق مساوية للحقوق املكفولة للرجال           

للبنات من املناطق اجلبلية النائية وفقاً لقرار       " حصة رئاسية "التعلـيم العايل وخفض التفاوتات بني اجلنسني، تعني كل عام           
وإضافة إىل ذلك .  بشأن قبول البنات يف مؤسسات التعليم العايل٢٠٠١أبريل / نيسان١٩ؤرخ  امل١٩٩احلكومـة رقـم     

أنشئ، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مركز تعليمي يوفر حمل إقامة للبنات من املناطق اجلبلية النائية، حيصلن فيه،                  
.  جمال اكتساب القدرات على اإلدارة ومؤهالت القيادةباإلضـافة إىل دراسـتهن يف مؤسسة تعليمية عليا، على تعليم يف       

وعالوة على ذلك، تنص ورقة استراتيجية احلد من الفقر على أن مينح الطلبة من األسر الفقرية واليتامى يف املستقبل قروضاً        
التعليم الثانوي العام   ويقدم التعليم املهين العايل على أساس       . دون فوائـد تسـتحق الدفع بعد االنتهاء من تعليمهم املهين          

ويوفر التعليم يف مؤسسات التعليم العايل على أساس تنافسي باجملان يف إطار ميزانية الدولة ضمن حصة                . والـثانوي املهين  
ويـربم مجيع الطلبة الباقني الذين قبلوا فوق احلصة اليت حددهتا الدولة اتفاقاً لتلقي التعليم مقابل دفع                 . حتددهـا الدولـة   

 مؤسسات تابعة   ٨ مؤسسة مهنية عليا، منها      ٣٨ويوجد لدى طاجيكستان حالياً باحتساب الفروع،       . دراسةمصاريف ال 
 طالب يف املؤسسات املهنية ١٥ ٩٠٠ طالب، مبا يف ذلك ١٠٨ ٠٠٠ كان عدد الطلبة       ٢٠٠٣ويف عام   . للقطاع اخلاص 

اريف الدراسة على أساس النفقات املقدرة لكل       وحتدد مص . العلـيا غري التابعة للدولة يدفعون مصاريف تعليمهم بالكامل        
وجيـري االتفاق على التقديرات مع وزارة التربية والتعليم وغريها من الوزارات واإلدارات اليت تتوىل               . طالـب سـنوياً   

 .اإلشراف على مؤسسات التعليم العايل

. لس اإلدارة الرسوم الدراسية   ، حيدد جم  )اليت تدفع مصاريفها  (ويف مؤسسـات التعليم غري التابعة للدولة         -٦٧٤
 يف  ٢٩,٢(، وكذلك باللغة الروسية     ) يف املائة  ٦٧,٣(ويقـدم التعليم يف مؤسسات التعليم العايل باللغة الوطنية          
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ويكفل حق الفرد يف اختيار     . حسب الطلب وتبعاً لقدرات نظام التعليم     )  يف املائة  ٣,٥(وباللغة األوزبكية   ) املائة
ونتيجة للتمويل املنقوص املزمن للتعليم العايل، . التعليم عن طريق تكوين جمموعات لتعليم اللغةاللغة اليت يتلقى هبا 

تنخفض نسبة الطلبة الذين يتلقون التعليم العايل باجملان بصورة مستمرة كل عام، بينما تتزايد نسبة الطلبة الذين                 
يم العايل كان من قبل باجملان، فيما عدا الطلبة         وجيدر بالذكر أن التعليم يف مؤسسات التعل      . يدفعون رسوم التعليم  

، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف العام اجلامعي . ١٩٩٥الذين كانوا يدرسون على نفقة املنشآت الصناعية والزراعية قبل عام 
 . يف املائة٥١ارتفعت نسبة الطلبة الذين ال يدفعون رسوماً تعليمية إىل 

الذين مل يتابعوا أو مل يستكملوا املقرر الدراسي للتعليم االبتدائي، وبغية إقامة نظام للتعليم األويل ألولئك  -٦٧٥
وفيما . تكفل الدولة تلقي التعليم األساسي يف الفترة املسائية وعن طريق املراسلة يف املؤسسات العامة واملتخصصة          

الصحة مدارس  خيـص أطفـال املعوقني واألطفال الذين حيتاجون إىل فترة نقاهة طويلة، أقيمت يف إطار وزارة                 
 فتاة، يتلقون الدراسة يف ٤٦ تلميذاً، مبا يف ذلك ١١٧فعلى سبيل املثال كان . ومدارس داخلية ملحقة باملصحات

لعالج الدرن الكائن يف إقليم     " رافشان"ويف مستشفى   . ٢٠٠٣الوطين لعالج الدرن يف عام      " كارتاج"مستشفى  
 مدرسة داخلية يتلقى ١١ويوجد لدى البلد أيضاً . ن الدراسة فتاة يتلقو٣٢ طالباً، مبا يف ذلك ٣١١سوجد، كان 

وقامت املنظمات غري احلكومية .  طفالً وناشئاً من املعوقني عقلياً وجسدياً تعليماً أساسيا١ً ٦٩٠فيها ما يزيد على 
 املهين بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب" مجعية الكشافة"و" ميكهر"، و"RCVC"، و"نسيمي نافراس"، و"أدبسورو"

بغـرض تعلـيم األطفـال والناشئني الذين مل يتلقوا أي تعليم أساسي مبادئ القراءة والكتابة واملهارات املهنية                  
كما أنشئت مراكز من هذا القبيل لألطفال غري املقيدين يف املدارس، مبا يف ذلك األطفال املشردون،                . األساسـية 

وتقدم مؤسسات التعليم العام التعليم للبالغني      . ال أسر الالجئني  واألطفال الذين جتاوزوا القبول يف املدارس وأطف      
ويشارك ممثلو . عـن طـريق التعلـيم النهاري وباملراسلة وعن طريق التعليم عن بعد، وكذلك للطلبة اخلارجيني       

يم وتوجد يف إقليم سوجد وإقليم خاتلون وإقل      . السـلطات احمللـية يف العملية التعليمية إىل جانب هيئة التدريس          
 . باداخشان املستقل ذاتياً منظمات غري حكومية تعمل يف جمال التعليم غري الرمسي-غورنو 

والعقـبات الـيت حتول دون النجاح يف إدخال إصالحات على قطاع التعليم تنبع من حقيقة أنه بعد احنالل                    -٦٧٦
وقع نظام التعليم يف أزمة نتجت عن       وتفتـت االحتاد السوفيايت ونشوب احلرب األهلية وما تبعها من اهنيار اقتصادي             
 يف املائة من املدارس اليت كانت       ٢٠الـتمويل املنقوص املزمن الحتياجاته األساسية مثل تشييد مبان جديدة وإصالح            

وتدهورت حالة املدارس تدهوراً شديداً إذ إن ما يزيد على          . تعمـل من قبل واليت دمرهتا احلروب والكوارث الطبيعية        
 مدرسة أصابتها أضرار، ١٦٤من املباين ووصالت املرافق يتطلب إصالحات كربى، كما أن ما يزيد على            يف املائة    ٥٠

ويف مدارس كثرية تفتقر املباين إىل التدفئة وال تتوفر فيها مياه صاحلة للشرب، وبالتايل تتزايد               . خاصة يف املناطق الريفية   
مما يؤدي إىل اخنفاض ملحوظ يف املواظبة على املدرسة مبا لـه           كل عام اإلصابة باألمراض املعدية يف صفوف التالميذ،         

ويف كل مكان تتعرض املباين واملعدات املدرسية للتدهور السريع والتدمري، مما . من أثر سليب على نوعية العملية التعليمية
الفيزياء والكيمياء واألحياء يزيد من صعوبة ضمان سري أعماهلا بصورة اعتيادية، كما أن دراسة أهم املواد الدراسية مثل 

 يف  ٤٧، ال يوجد إال يف      ٢٠٠١/٢٠٠٢ووفقاً لإلحصاءات املتعلقة بالسنة الدراسية      . واجلغرافـيا قد فقدت جاذبيتها    
 يف املائة فقط    ٢٨وتوجد قاعات للتمرينات الرياضية يف      . املائـة من املدارس مرافق جمهزة خصيصاً هلذه املواد الدراسية         

وال تزال طاجيكستان تفتقر إىل صناعة إلنتاج املعينات السمعية         .  يف املائة من املدارس    ٧٠بات يف   مـن املدارس ومكت   
ومعدات التدريس، وأجهزة تشكيل املعادن وماكينات اخلياطة واحلواسيب واألثاث املدرسي واملستلزمات املدرسية اليت             
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انقطاع الصالت التجارية وعدم ختصيص الدولة      غري أن   . كانـت تستورد من قبل من بلدان كومنولث الدول املستقلة         
وحالياً ال يفي توفري    . العـتمادات مالية هلذه األغراض قد جعلت احلصول على هذه االحتياجات أمراً شديد الصعوبة             

األثـاث واملعـدات الالزمة ملنشآت التعليم باالحتياجات التعليمية وأحياناً جيلس كل ثالثة أطفال بدالً من اثنني على                  
 .ضدة واحدة يف فصول املدارس االبتدائيةمن

. ويقدم التعليم على نوبتني يف مجيع املدارس تقريباً، بل وتوجد أحياناً ثالث نوبات نظراً لعدم توفر أماكن -٦٧٧
 يف املائة من التالميذ على النوبة األوىل وتواظب نسبة تصل إىل            ٦٣وعلى نطاق البلد برمته تتردد نسبة تصل إىل         

 .  يف املائة بالنوبة الثالثة٢ائة على النوبة الثانية وتلتحق نسبة  يف امل٣٥

ومن جمموع عدد املدارس، مت بناء قرابة الربع فقط وفقاً للنماذج املعيارية املوحدة، بينما جرى بناء النسبة  -٦٧٨
 .اد املياه أو التدفئة يف املائة من مواد البناء احمللية وال يوجد هبا أي توصيالت مركزية إلمد٧٥املتبقية أي 

ويف املناطق الريفية هناك مدارس بال أرضية ذات منافذ صغرية ومعتمة ال يدخلها سوى القليل من الضوء             -٦٧٩
وتوجد املدارس االبتدائية يف العادة يف مبان جرى تعديلها تتكون من           . الطبيعي كما أن إضاءهتا االصطناعية سيئة     

 .فصلني أو ثالثة فصول دراسية

، وورقة استراتيجية احلد من     "توفري التعليم للجميع  "وعمالً باملخطط األويل للتعليم، وقرارات حمفل داكار         -٦٨٠
، يتمثل الغرض الرئيسي للحكومة يف ميدان التعليم يف توفري          ٢٠١٠-٢٠٠٤الفقـر، وبرنامج تطوير التعليم للفترة       

ومتنح أولوية كربى لالرتقاء بنوعية     . ة التعليم الثانوي  سبل الوصول إىل التعليم األساسي للجميع وتوسيع نطاق تغطي        
واحلكومة إذ تضع يف اعتبارها التمويل      . التعلـيم اليت تدهورت على مدى السنوات العشر املاضية ألسباب متنوعة          

. مالً حامساً املنقوص للتعليم، تعقد العزم على زيادة املوارد املالية املخصصة للتعليم االبتدائي والثانوي الذي يعترب عا              
واخلطوط الرئيسية لسياسة التعليم هي حتسني سبل الوصول إىل التعليم، وال سيما للتالميذ من األسر الفقرية، وزيادة           
معدل املواظبة على املدرسة وكفالة املساواة بني اجلنسني عن طريق حتديث نظام التعليم وإصالحه وضمان مشاركة                

ويوىل اهتمام خاص لألخذ بالتكنولوجيات . ة واالجتماعية يف تنشئة األطفالمجـيع املؤسسات السياسية واالقتصادي    
اجلديـدة، ووضـع مناهج دراسية وإعداد كتب دراسية جديدة، وإصالح املدارس، وتوفري معدات جديدة، وإدارة                

تمويل على  مـوارد التعليم وإمكانات التدريس، وإجراء إصالحات تشريعية، وإصالح اإلدارة املالية حبيث يستند ال             
حسـاب التكاليف لكل تلميذ أو طالب، وتوسيع نطاق التدريب املهين، والرصد الفعلي فيما يتعلق بتقييم اجلودة                 

 :ومن شأن متابعة هذه التدابري أن يسفر يف هناية املطاف عن حتقيق النتائج اإلجيابية التالية. والتخطيط

دف املنشود هو أن يكفل حبلول عام       واهل.  ضمان تعميم التعليم االبتدائي    - ١اهلـدف رقـم     
 يف املائة ٨٢,٩ أكرب تغطية ممكنة للتعليم االبتدائي بني البنني والبنات، وزيادة مستوى التغطية من ٢٠١٥

، وذلك من أجل أن يتسىن جلميع األطفال، وال         ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٩٦,٨ إىل   ٢٠٠٠يف عـام    
 واألطفال الذين ينتمون ألقليات إثنية الوصول دومنا عائق إىل سيما البنات، واألطفال من خلفيات حمرومة

وجيب التشديد بقدر كبري على انتقال التالميذ من صف         . التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين اجليد النوعية     
 ٩٨,٨، فمن املعتزم زيادهتا إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٩٦,٤ويف حني أن النسبة بلغت . دراسي إىل آخر

وأهم أهداف التعليم االبتدائي اإللزامي هو االرتقاء بالنوعية يف مجيع امليادين . ٢٠١٥ املائة حبلول عام يف
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وضمان معدل جناح مرتفع، حىت يتسىن للتالميذ احلصول على نتائج مقبولة وقابلة للمقارنة يف دراستهم،         
وسيعتمد حتقيق هذه   . األساسيةوال سـيما فـيما خيص معرفة الكتابة والقراءة والرياضيات واملهارات            

األهـداف على توفر االعتمادات املالية ليس من املوارد احملدودة للغاية مليزانية الدولة املخصصة للتعليم               
فحسب، وإمنا أيضاً من مصادر التمويل اإلضافية، مبا يف ذلك التمويل من االستثمارات األجنبية مبستوى               

 .ريكي سنوياً مليون دوالر أم١,٧يبلغ يف املتوسط 

واملهمة .  تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، وتوسيع نطاق احلقوق والفرص للمرأة          - ٢اهلـدف رقـم     
الرئيسـية هي القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني يف ميدان التعليم االبتدائي والثانوي، من املفضل حتقيق هذا       

 . على كافة مستويات التعليم٢٠١٥ على أال يتجاوز ذلك عام ٢٠٠٥اهلدف حبلول عام 

وحتقـيق هذا اهلدف يقتضي زيادة كبرية يف االستثمار يف جمال التعليم األساسي والثانوي، يف سياق                
سـري أعمال تطوير قطاع التعليم على حنو شامل ومطرد، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً باالستراتيجيات الرامية        

لذي جيب أن يهىيء بيئة آمنة وصحية للتعليم املتميز اليت تؤدي إىل تعزيز إىل القضاء على الفقر وتنمية اجملتمع، ا
 ١,٣وحتقيق هذه األهداف سيتطلب . الـنجاح يف الدراسـة وحتقيق املستويات احملددة لنجاح البنني والبنات      
 .مليون دوالر أمريكي سنوياً يف املتوسط من موارد االستثمار األجنيب

 على كافة ٢٠١٥يع أنواع عدم املساواة بني اجلنسني حبلول عام  للقضاء على مج- ٣اهلدف رقم 
مسـتويات التعلـيم، من الضروري تلبية االحتياجات التعليمية جلميع أفراد اجملتمع على أساس الوصول               

وسيتطلب حتقيق هذه . املتكافئ إىل الربامج التعليمية املتناظرة، واكتساب املهارات احليوية والتربية البدنية
ـ   مليون دوالر أمريكي من     ٠,٧٥داف باإلضافة إىل مصادر التمويل احمللية، مبلغاً يبلغ يف املتوسط           األه

 .موارد االستثمار األجنيب سنوياً

 يف املائة، ٥,١ ازداد مستوى التعليم إمجاالً بنسبة ٢٠٠٠ إىل ١٩٨٩وعلى مدى فترة السنوات العشر من  -٦٨١
وبالرغم من أنه كان هناك على مستوى البلد ككل اجتاه صاعد يف . خيص النساء يف املائة فيما ٧بينما ازداد بنسبة 

 يف املائة يف عدد املواطنني الذين       ٣٤,٧مبا يف ذلك زيادة بنسبة      (مستوى التعليم نظراً للمؤشرات النوعية املرتفعة       
 التعليم يف صفوف النساء بنسبة ، فقد ازداد مستوى) يف املائة فيما خيص التعليم العايل٢,٧تلقـوا تعليماً ثانوياً و    

 يف املائة فيما خيص التعليم الثانوي العام وحده، بينما اخنفض املستوى تبعاً ملؤشرات أخرى؛ فقد اخنفض على          ٣٧
 يف املائة على مدى فترة السنوات العشر نفسها         ١٨سبيل املثال عدد النساء الاليت حصلن على تعليم عاٍل بنسبة           

 ).٤٦ و٤٥ن انظر املرفق، اجلدوال(

ومـن جمموع عدد األطفال الذين قبلوا يف الصف الدراسي األول باملدارس االبتدائية يف السنة الدراسية                 -٦٨٢
وارتفع ).  يف املائة فيما خيص البنات     ٩٠,٩( يف املائة إىل الصف الدراسي اخلامس        ٩١,٤، وصلت نسبة    ١٩٩٣

ويتضح من التحليل اإلحصائي أن     ).  يف املائة  ٩٨,٨لبنات  ا( يف املائة    ٩٨,٤ ليصل إىل    ٢٠٠٣هذا املؤشر يف عام     
ففي . احلركة الصاعدة للتالميذ قد ازدادت على مدى السنوات اخلمس املاضية على كافة مستويات التعليم الثانوي

 ٧٤,١( يف املائة ٨٧,٣ وبلغ ١٩٩٨يف عام )  يف املائة للبنات٧٢,٠( يف املائة ٧٥,٤املدارس األساسية ازداد من 
 . ٢٠٠٣يف عام ) يف املائة للبنات
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 ٥١ إىل   ٤٧وتـبني أعـداد الطلبة الذين يلتحقون مبؤسسات التعليم العام ويتخرجون منها يف اجلداول                -٦٨٣
 .الواردة يف املرفق

الصفوف ( تلميذة، التعليم األساسي     ٥٨ ٥٠٠ تلميذ، مبا يف ذلك      ١١٨ ٠٠٠ويسـتكمل كـل عـام        -٦٨٤
 ).عالدراسية األول إىل التاس

 يف املائة دراستهم،    ٨٦ومن جمموع عدد التالميذ الذين يستكملون الصف الدراسي التاسع، يواصل حنو             -٦٨٥
ويلـتحقون بالصف الدراسي العاشر أو مبدارس التدريب التقين أو باملؤسسات املهنية الثانوية، بينما خترج النسبة           

 .لدخول سوق العمل يف املائة من نظام التعليم عموماً ١٤املتبقية وقدرها 

الصف الدراسي  ( تلميذ الدراسة بعد االنتهاء من املرحلة الثانوية الكاملة          ٥٨ ٥٠٠ويترك متوسط قدره     -٦٨٦
 يف املائة ممن ٣٧,٣ يف املائة من هذا اجملموع؛ ويف كل عام، فإن نسبة ٣٧وتشكل البنات . كل عام) احلادي عشر

 يف املائة فقط من     ٢٥ يف مؤسسات تعليمية أعلى، بينما يلتحق حنو         يـتركون املدارس الثانوية يواصلون تعليمهم     
 .البنات بالتعليم العايل بعد االنتهاء من مرحلة الدراسة الثانوية الكاملة

 تلميذ، ٦ ٥٠٠ تلميذ مبؤسسات التعليم املهين الثانوي كل عام ويتخرج منها قرابة ٩ ٦٠٠ويلتحق قرابة  -٦٨٧
 . يف املائة٥٥موع حيث تشكل البنات من هذا اجمل

 ومن هذا   ١٢ ٠٠٠ طالب مبؤسسات التعليم العايل كل عام، وخيرج منها          ٢٤ ٠٠٠ويلـتحق قـرابة      -٦٨٨
 . يف املائة٢٤اجملموع تشكل البنات نسبة 

 تلميذ فيها دراستهم كل عام، ١٨ ٧٠٠ مدرسة مسائية وباملراسلة، يتابع حنو ٤٥ويوجد يف طاجيكستان  -٦٨٩
ومن جمموع عدد اخلرجيني من املدارس      .  يف املائة من جمموع عدد التالميذ      ٢٩ تلميذة، أو    ٥ ٤٠٠مبـا يف ذلك     

 طالباً يف املتوسط سنوياً على شهادة بإمتام التعليم العام األساسي، بينما حيصل             ١٥٠املسـائية وباملراسلة، حيصل     
 . يف املائة٢٨,٧ هذا اجملموع  طالب على شهادة بإمتام التعليم الثانوي الكامل، تشكل البنات من٥ ١٠٠

وإىل جانـب مؤسسات التعليم األساسي، توجد مؤسسات تكميلية أنشئت أساساً لالضطالع بأنشطة              -٦٩٠
تعليمـية عن طريق تقدمي برامج تعليمية إضافية لألطفال والبالغني وبذل اجلهود لتلبية مجيع االحتياجات التعليمية           

 ٤٢ ٠٠٠ مؤسسة غري مدرسية لألطفال يتردد عليها حنو         ٩٠ يف البلد حنو     ويوجد. للمواطـنني واجملتمع والدولة   
ومعظم هذه املؤسسات مراكز إبداعية لألطفال والناشئني، مبا يف ذلك مراكز لصغار            . تلمـيذ يف املتوسط سنوياً    

تبات واألنشطة  الفنيني األخصائيني الطبيعيني واملراكز السياحية لألطفال ومدارس تعليم املوسيقى والفنون، واملك          
واسـتحدثت مراكز لإلرشاد املهين ودورات إلعادة التدريب ودورات للدراسات املتعلقة           . اإلبداعـية الشـعبية   

باحلاسوب ودورات لدراسة احملاسبة وغريها من الدورات الدراسية من أجل متكني العمال اليدويني واملكتبيني من               
 .يمهمحتسني مهاراهتم باستمرار واالرتقاء مبستوى تعل
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 متويل نظام للتعليم

أدى اهنـيار االقتصـاد عـلى إثـر تفتت االحتاد السوفيايت واحنالله إىل اخنفاض حاد يف متويل القطاع                    -٦٩١
 يف املائة من    ١٠,٨ سنة من    ١٢ خالل   ٣,٩فقد اخنفضت االعتمادات املرصودة للتعليم مبعامل قدره        . االجتماعي

 ).٥٢انظر املرفق، اجلدول  (٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢,٨إىل  ١٩٩٢الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 

ويقدر خرباء مستقلون من البنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي أنه مع مراعاة معدل التضخم اخنفض                -٦٩٢
 ويف مواجهة أزمة من   . ١٩٩١ يف املائة بالقيمة احلقيقية منذ عام        ٩٠نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة        

وإدراكاً منها هلذا الوضع، تبذل     . هذا القبيل، ال تستطيع احلكومة متويل نفقات التعليم من ميزانية الدولة وحدها           
احلكومة قصارى جهودها اللتماس مصادر إضافية للتمويل، مبا يف ذلك احلصول على قروض من املنظمات املالية                

 مليون دوالر أمريكي يف     ١٤تعليم على ما يزيد على      وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية حصل نظام ال       . الدولية
ووفقاً للخرباء أنه إذا وضع يف االعتبار معدل الزيادة احلايل يف عدد الطلبة الذي يبلغ               . شكل قروض ومنح دولية   

ليم  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لقطاع التع١٠ يف املائة سنوياً سيكون من الالزم ختصيص ما ال يقل عن ٢,٥
 .من مجيع مصادر التمويل حىت يتسىن توفري تعليم جيد النوعية

 :وختصص ميزانية التعليم سنوياً على النحو التايل -٦٩٣

  يف املائة٤,٧    التعليم قبل املدرسي 

  يف املائة٧٧,٧     التعليم العام 

  يف املائة٣,٥    التعليم املهين األويل 

 يف املائة ٢,٨    التعليم املهين الثانوي 

  يف املائة٥,٠    التعليم املهين العايل 

  يف املائة٠,٦     إعادة التدريب 

  يف املائة١,٠    االستثمار الرأمسايل 

  يف املائة٥,٤     نفقات أخرى 

 ويسـتند نظام متويل الدولة للتعليم إىل جمموعة من املعايري، منها أعداد املعلمني تبعاً للمقررات واملناهج                -٦٩٤
ويؤخذ يف االعتبار أيضاً الزيادات يف تكلفة اخلدمات العامة واالتصاالت، ومعدل التضخم السنوي             . الدراسـية 

وتوضع ميزانيات إدارات التعليم على املستوى اإلقليمي يف ضوء هذه املعايري           . املـتوقع والـزيادة يف عدد الطلبة      
 :تايلوترصد االعتمادات املالية ملؤسسات التعليم على النحو ال

 املرتبات؛

 املعاشات واشتراكات التأمني؛
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 املصروفات الداخلية واملكتبية؛

 تكاليف تقدمي الطعام للصفوف الدراسية األولية؛

 شراء املعدات؛

 .اإلصالحات الرئيسية

 ويف السنوات األخرية متتعت أوجه اإلنفاق على املرتبات واخلدمات العامة باحلماية يف حالة ختفيض ميزانية -٦٩٥
ومن السمات املميزة لتمويل الدولة أن من املستحيل نقل املوارد من باب يف امليزانية إىل             . الدولة أو تعليقها جزئياً   

. بـاب آخر، األمر الذي يؤدي إىل تباطؤ اجلهود املبذولة ملعاجلة املشاكل امللحة اليت تواجه املؤسسات التعليمية                
م استقرار احلالة االقتصادية يف البلد، توجه االعتمادات املالية املخصصة ونظراً للعجز الضخم يف ميزانية الدولة وعد
 .للتعليم حنو حتسني سبل الوصول إىل التعليم

والنسـبة بني إنفاق الدولة على التعليم لكل طالب ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يعكس على                  -٦٩٦
وبغية ضمان الوصول   . يم من زاوية التغطية واهليكل السكاين     الوجه األكمل مستوى إنفاق الدولة على نظام التعل       

 ٨,١ يف املائة، يف حني أن النسبة كانت تبلغ ٢٥ و٢٠إىل تعليم جيد النوعية، ينبغي أن يتراوح هذا املؤشر ما بني 
 :، استناداً إىل األرقام التالية٢٠٠٣يف املائة يف عام 

 ٦,٢ )باملاليني(عدد السكان 

 ٦٩٤,٠ )سوموين(لناتج احمللي اإلمجايل سنوياً نصيب الفرد من ا

 ٩١,٠ )مباليني السومونيات(اإلنفاق على التعليم العام 

 ١,٦ )باملاليني(عدد التالميذ يف املدارس العامة 

 ٥٦,٨ )سوموين(نصيب التلميذ من اإلنفاق سنوياً 

 ٨,١ اإلنفاق للتلميذ كنسبة مئوية من نصيب الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل

 ٢,٨ )بالنسبة املئوية(نصيب التعليم من الناتج احمللي اإلمجايل 

وجيري االضطالع باألعمال املتعلقة . وتتوىل وزارة التعليم مسؤولية تنفيذ سياسة احلكومة يف ميدان التعليم -٦٩٧
سؤولة عن شؤون   بإدارة ورصد األنشطة اليت تقوم هبا مؤسسات التعليم العام على مستويني، عن طريق اإلدارة امل              

وباإلضافة إىل ذلك توجد يف عواصم األقاليم ويف        . التعليم العام التابعة للوزارة والشبكة اإلقليمية إلدارات التعليم       
مديـنة دوشـانبه إدارات تعليمية تناط هبا، على أساس مركزي، مهمة العمل على تنفيذ السياسة التعليمية على                  

 .لفعلي لالعتمادات املخصصة من امليزانيات احمللية ألغراض التعليماملستوى اإلقليمي ورصد االستخدام ا

مصرف (وجيـري سنوياً بناء وإصالح مدارس أساساً باستخدام االئتمانات من املؤسسات املالية الدولية              -٦٩٨
 ).التنمية اآلسيوي والبنك الدويل والبنك اإلسالمي للتنمية
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 : املدارسويرد فيما يلي عدد األماكن اجلديدة يف -٦٩٩

 السنوات ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 األماكن ٣ ٢٣١ ٣ ٦٠٥ ٦ ٢٢٨ ٨ ٨٢٣ ٩ ٤٥٩
 ومنها باستخدام االعتمادات اليت رصدهتا وزارة التربية والتعليم من ميزانية الدولة ٦٢٤ ٦٢٤ ٩٤٤

 . تلميذ١ ٠٠٠ مكاناً يف املدارس لكل ٨٦٥، كان هناك يف املتوسط ٢٠٠٣ويف عام  -٧٠٠

ومـن أجـل النهوض بنوعية التعليم وتنشئة األطفال وتنمية املهارات احليوية بني التالميذ تعكف وزارة               -٧٠١
ومن . التربـية والتعليم بالتعاون مع معهد البحوث العلمية املعين بعلوم التعليم على وضع مناهج دراسية جديدة               

ياً جديداً للمدارس العامة ومت نشرها       منهجاً دراس  ٢٩ مادة دراسية، جرى حىت اآلن وضع        ٣٣جممـوع قـدره     
. ويف الوقت ذاته جيري إعداد ونشر كتب دراسية جديدة. وتوزيعها على اإلدارات التعليمية على مستوى األقاليم  

 . عنواناً باللغة الطاجيكية٨٥ عنواناً للمدارس العامة، أعيد حىت اآلن إصدار ١٤٥ومن بني 

، واالستقرار الالحق   ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٧ إحالل السالم والوفاق الوطين يف       وبعد توقيع االتفاق العام بشأن     -٧٠٢
رامخونوف يف  .  س -وذكر الرئيس ي    . يف األوضاع السائدة يف البالد، بدأت مرحلة أكثر فعالية من إصالح نظام التعليم            

، ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٤ويف  . ة الدائمة خطابـه السنوي الذي ألقاه أمام الربملان أن نظام التعليم من اجملاالت ذات األولوي             
حـدد الـربملان يف دورته العادية هدف التطوير املستمر للتعليم بوصفه من األمور ذات األولوية، وكذلك زيادة املعارف                   

وتدعم طاجيكستان يف سياستها املتعلقة بالتعليم اإلعالن العاملي بشأن توفري          . وتطبـيق أحدث اإلجنازات العلمية والثقافية     
 .التعليم للجميع

وفـيما يتعلق باجلهود املبذولة من أجل ضمان تكافؤ فرص وصول الرجال والنساء إىل التعليم مبختلف                 -٧٠٣
 الذين يتابعون   ١ ٨٢١ ٠٠٠من جمموع عدد األشخاص البالغ      : مسـتوياته، ميكن أن خنلص إىل االستنتاج التايل       

، بينما يستأثر الرجال    ) يف املائة  ٤٤,٧( امرأة   ٨٢٣ ٨٠٠ الدراسـة يف كافة مستويات التعليم، يبلغ عدد النساء        
 : يف املائة، على النحو التايل٥٥,٣بنسبة 

  يف املائة٥٤,١ - يف املائة ٤٥,٩    يف املدارس العامة 

  يف املائة٧١ - يف املائة ٢٩   يف مدارس التدريب التقين 

  املائة يف٤٩,٤ - يف املائة ٥٠,٦  يف املؤسسات املهنية الثانوية 

 . يف املائة٧٥,٢ - يف املائة ٢٤,٨  يف مؤسسات التعليم العايل 

وأفضـت احلـرب األهلـية واآلثار املترتبة عليها وارتفاع مستويات هجرة الراشدين واستمرار األزمة                -٧٠٤
دخل أو ليس االقتصـادية الطاحنة إىل ازدياد عدد الالجئني واألسر الكبرية العدد اليت ال حتوز أي مصدر ثابت لل          

لديهـا أي موارد مالية متكنها من شراء الزي املدرسي واألحذية والكتب املدرسية واللوازم املدرسية الضرورية                
 الشحاذون واألطفال واألحداث    -وأدى هذا إىل انتشار جمموعة من غري الالئقني اجتماعياً          . لالنتظام يف الدراسة  
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ومنظفو السيارات، وهم عموماً أطفال ينتمون إىل أسر حمرومة؛ وجيب الذين يعملون يف األسواق والباعة اجلائلون 
وال توجد لألسف أي إحصاءات     . اختـاذ تدابري خاصة وهتيئة الظروف الضرورية إذا ما أريد اجتذاهبم إىل التعليم            

 .دقيقة عن هذه الشرحية من السكان

ا أو مل يستكملوا أي دورة دراسية كاملة من وبغية استحداث نظام للتعليم األويل ألولئك الذين مل يتابعو         -٧٠٥
 مدرسة  ٦٧ويوجد يف البلد    . التعلـيم االبـتدائي، تكفل الدولة التعليم األساسي اجملاين يف مؤسسات متخصصة           

داخلية لألطفال اليتامى ولألطفال الذين ينتمون إىل أسر حمرومة، وتوفر هذه املدارس اإلقامة والتعليم سنوياً لنحو              
وجيدر . وحيتاج معظم هؤالء األطفال إىل دروس خاصة).  يف املائة٢٣,٤( تلميذة ٢ ٥٤٥يذ، منهم  تلم١٠ ٨٠٠

بالذكر أنه نظراً لقلة االعتمادات املالية تشهد مجيع املؤسسات اخلاصة باألطفال اليتامى واملعوقني صعوبات مجة يف 
شراء اللوازم املدرسية واملالبس واألحذية     ومع ذلك فقد جرى     . القـيام باإلصالحات الرئيسية للمباين واملعدات     

وال يوجد يف طاجيكستان أي نظام لتدريب األخصائيني على تعليم وتنشئة األطفال            . واألغذية الصحية واألدوية  
وتزّود هذه املؤسسات بأخصائيني ممن تلقوا      . ذوي االحتـياجات اخلاصـة الذين يودعون يف مؤسسات سكنية         

 .و يف مؤسسات إعداد املعلمني الثانويةالتدريب يف جامعات عادية أ

وحـق املعوقني والطلبة ذوي القدرات احملدودة يف احلصول على التعليم جمسد يف الدستور ويف القانون اخلاص    -٧٠٦
ولقد أنشئت مؤسسات للتعليم اخلاص وفصول دراسية ومؤسسات داخلية لألطفال          ). احلماية االجتماعية (بـاملعوقني   

األطفال املعوقون الذين يعانون من ( تعليم خاص تبعاً ألعمارهم ومستوى نضجهم وحالتهم الصحية الذين حيتاجون إىل
اضـطرابات يف اجلهـاز احلـركي، واألطفـال الصم، واألطفال الذين أصيبوا بالصمم يف مرحلة متأخرة، واألطفال                  

م الصحية واألطفال الذين ينقلون مرض      املكفوفـون، واألطفال املتخلفون عقلياً، واألطفال ممن يعانون من سوء حالته          
غري أن االعتمادات احملددة اليت ختصصها الدولة ال تسمح بوصول مجيع األطفال املعوقني             ). الدرن واجملرمون األحداث  

، يشكل األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة      ٢٠٠٠ذلك أنه وفقاً للبحوث اليت أجرهتا اليونيسيف يف عام          . إىل التعلـيم  
 طفل معوق بالفرص ٤٠٠وال يتمتع قرابة . تمتعون بتكافؤ الفرص يف النمو، فئة من أشد فئات السكان ضعفاًالذين ال ي

والظروف اليت تكفل إدماجهم يف اجملتمع، إذ إن معظمهم يعيشون وسط أسر وال ينتفعون خبدمات الوصول إىل التعليم                  
جمتمعي شامل للخدمات االجتماعية لتلبية احتياجات      ويف رأي اليونيسيف أن إنشاء نظام       . أو خدمـات إعادة التأهيل    

واملشاكل الرئيسية اليت تواجهها    . األطفـال الضعفاء وأسرهم يعترب أحد البدائل ملؤسسات األطفال املتخصصة القائمة          
ا مؤسسات التعليم املتخصص لألطفال والناشئني الذين يعانون من اضطرابات يف اجلهاز احلركي أو العمى أو الصمم وم

إىل ذلـك هي ضآلة الدعم املايل املقدم من امليزانية الوطنية أو احمللية، وكذلك من املوارد اخلاصة للوزارات واإلدارات                   
 ختصيصها لدعم املؤسسات السكنية     ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢٣ الصادر يف    ٣٣٠الـيت يتعني مبوجب األمر الرئاسي رقم        

تماعية وكذلك املخصصة للمرضى الداخليني املسؤولة عن توفري رعاية         اخلاصـة قبل املدرسية واملدرسية والطبية واالج      
وال تتوفر يف الغالب املياه الساخنة يف املؤسسات اخلاصة، كما أن املراحيض غري معّدلة . متواصلة هلذه الفئة من األطفال  

اف من األخصائيني املهرة وال     كما ال يتوفر يف هذه املؤسسات قدر ك       . مبا يتوافق مع احتياجات املعوقني املقيمني فيها      
كذلك فإن قدر األموال اليت تتلقاها ال يسمح بتوفري تغذية سليمة أو            . مـن معينات التعليم واملعينات البصرية الفردية      

 .رعاية طبية مناسبة
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وفـيما خيـص األشخاص الذين ال ميكنهم املواظبة على املدارس العامة، اعتمدت وزارة التربية والتعليم                 -٧٠٧
اعـد لتنظـيم وعقد االمتحانات اخلارجية حيق هلؤالء األشخاص مبوجبها احلصول على شهادات بإمتام التعليم                قو

 .االبتدائي واألساسي والثانوي

ومشكلة قلة اإلجنازات يف قطاع التعليم يعقدها العامل الدميغرايف وواقع أن قطاع التعليم ككل يعاين من عدم                  -٧٠٨
ووفقاً للتنبؤات احلالية، من املتوقع أن يزداد عدد السكان يف سن           . اخلية ونقص املواد واملعدات   كفاية املوارد املالية الد   

، وهو أمر قد جيعل     ٢٠١٥ وعام   ٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة ما بني عام         ٥٠ و ٤٧املدرسة يف البلد بنسبة تتراوح ما بني        
هداف اليت حددها حمفل داكار املعين بتوفري التعليم        مـن الصعب على طاجيكستان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واأل         

 .غري أنه تتاح يف الوقت ذاته إمكانات مواتية للتصدي ملظاهر األزمة يف نظام التعليم. للجميع

 مدرسة ريفية يف البلد ٣ ١٤٨، كان هناك  ٢٠٠١ففي عام   . والدور الذي تقوم به املدارس الريفية شديد األمهية        -٧٠٩
 يف املائة من جمموع عدد      ٧٣حنو  ( تلميذاً   ١ ١٧٦ ٠٥٠، تضم   ) يف املائة من جمموع عدد املدارس      ٨٥مـا يـربو على      (

ويتضح جبالء شديد أثر االخنفاض يف املدارس  ).  يف املائة من اجملموع    ٧٧ما يزيد على    ( معـلمون    ٧٧ ٨٠٨و) التالمـيذ 
ماداً شديداً على امليزانيات اإلقليمية واحمللية والعوامل الوطنية وتعتمد املدارس الريفية اعت   . الريفية على التنمية الشاملة للتعليم    

والقـدرات االقتصـادية لألقاليم واحملافظات وكذلك على القرارات السياسية اليت تتخذها السلطات احمللية وصالحياهتا،               
كما أن نوعية   . اعية يف املنطقة  احلالـة االقتصادية السائدة يف املنشآت الزراعية واملزارع، إضافة إىل احلالة االجتم           وعـلى   

ذلك أنه مل ينجح يف اختبار اإلملام       . التعلـيم املقدم يف مدارس املناطق الريفية أدىن بكثري منها يف مدارس املناطق احلضرية             
مر يف   يف املائة من األطفال يف نفس الع       ٤٨,٩ يف املائة من التالميذ يف املناطق الريفية مقابل          ٣٤,٢بالقراءة والكتابة سوى    

 . املناطق احلضرية

واألسباب الرئيسية لعدم انتظام األطفال يف املدارس هي املرض واالفتقار إىل املالبس واألحذية والكتب               -٧١٠
أما األسباب األخرى فهي بعد املسافة من املركز        . الدراسية واللوازم املدرسية وكذلك انشغاهلم بالعمل يف املرتل       

أبويها حيال املدرسة، أو احلاجة إىل   /التلميذة أو أبويه  /قف الرافض الذي يتخذه التلميذ    السكاين إىل املدرسة، واملو   
 .كسب دخل إضايف مليزانية األسرة

ووفقاً الستقصاء بالعينة   . والسـبب الرئيسي لتسرب التالميذ من املدرسة هو الفقر واآلثار املترتبة عليه            -٧١١
ويذكر أن برناجماً لتقدمي وجبات غذائية يف املدارس        .  من البنات  يتسـرب البنني من املدرسة بصورة أكثر تكراراً       

 مدرسة يف مجيع أحناء البالد ١ ٦٧١ يف ٢٠٠٣ وعام ١٩٩٩نظمـه برنامج األغذية العاملي يف الفترة ما بني عام    
 كما أسفر تقدمي وجبات غذائية منتظمة يف      .  طفل أدى إىل زيادة معدل االنتظام يف املدارس        ٣٦٧ ٠٠٠وغطـى   

 . يف املائة١٦ يف املائة إىل ٦املدارس عن زيادة معدل االنتظام يف املدارس يف مجيع املناطق املشمولة بالربنامج من 

 املتعلق خبطة إلصالح نظام التعليم على       ٢٩١ اعتمدت احلكومة القرار رقم      ٢٠٠٤يونيه  / حزيـران  ٣٠ويف   -٧١٢
ومن أجل خفض مستوى الفقر     . طويره بصورة أكثر فعالية   ، هبدف إصالح نظام التعليم وت     ٢٠٠٩-٢٠٠٤مدى الفترة   

وزيـادة احلوافـز املقدمة إىل املعلمني وكفالة تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم على مجيع املستويات، ينص القرار على           
 يف قطاع التعليم رفع النسبة اليت تنفق على التعليم من الناتج احمللي اإلمجايل؛ وزيادة مرتبات العاملني: الـتدابري التالـية   

 الذي رفعت مبوجبه مرتبات العاملني يف قطاع ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤ الصادر يف ١٤٠٣املرسوم الرئاسي رقم (
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؛ وخفض عدد ساعات الدراسة املخصصة لكل مادة دراسية يف املدارس املهنية األولية             )٢٠٠٥التعلـيم ابتداء من عام      
ت الدراسية للمدارس املهنية األولية والعامة، وزيادة عدد ساعات العمل األسبوعية           والعامـة؛ وحتديث املناهج واملقررا    

 يف املائة؛ وإعداد اقتراحات لدمج بعض املواد وبالتايل خفض          ٢٥للمعـلمني مبقدار ساعتني وزيادة أجر الساعة بنسبة         
ملوحدة لكل تلميذ سنوياً؛ وتعديل     معدالت أجور املعلمني؛ والتحول إىل متويل مؤسسات التعليم على أساس النفقات ا           

خطـة مـنح التراخيص ملنشآت التعليم الثانوي والعايل على أساس مهارات املعلمني الذين يتعني عليهم فهم تدريس                  
مـادتني أو ثالث مواد دراسية؛ وضع قواعد فيما يتصل مبرتبات العاملني يف نظام التعليم، ومراجعة اإلجراءات املتعلقة                  

لبة يف املدارس الثانوية واملهنية ويف مؤسسات التعليم العايل؛ وحتديث هياكل املدارس املهنية األولية              بتخصيص منح للط  
واملـدارس الـثانوية ومؤسسات التعليم العايل على أساس متطلبات االقتصاد واملخطط األويل للتعليم الوطين، ووضع                

 .العامةمناهج ومقررات دراسية للتدريب الالحق للمعلمني يف املدارس 

 إجراء تغيريات على أوجه االختالل      ٢٠٠٦وباإلضـافة إىل ذلك يتوخى برنامج الدولة لالستثمار لعام           -٧١٣
القائمـة بـني اجلنسني، وحتسني سبل وصول التالميذ الفقراء إىل التعليم وتعزيز دور املبادرات اخلاصة يف جمال                  

 .زويد التالميذ بالكتب الدراسية واللوازم املدرسيةالتعليم، فضالً عن إصالح اهلياكل األساسية املادية وت

 ٣٠وبغية هتيئة الظروف الكفيلة بتحسني سبل الوصول إىل التعليم وختفيف حدة الفقر، قامت احلكومة يف  -٧١٤
 بشأن دفع املنح لألسر الفقرية اليت يتلقى أطفاهلا الدراسة          ٥٨٥ باعتماد القرار رقم     ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول 

ـ    سوموين ٢ومبوجب هذا القرار، تتاح ألسوأ األسر حاالً فرصة احلصول على منحة قدرها . دارس العامـة  يف امل
 سنة، وتدفع هذه املنحة من امليزانية احمللية ١٥ سنوات و٧شهرياً لكل طفل مقيد يف املدرسة يتراوح عمره ما بني 

 . على األكثر يف كل أسرةوتدفع املنحة لطفلني. يف املدرسة اليت يتلقى فيها الطفل دراسته

 :وكلما تقدمت أعمال تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر، تقوم احلكومة باختاذ قرارات يف اجملاالت التالية -٧١٥

 ختصيص قروض للتعليم العايل لشرحية معينة من الطلبة؛
 توفري وجبات غذائية للتالميذ يف املدارس االبتدائية؛

 تمون ألسر فقرية ولليتامى؛منح إعانات لألطفال الذين ين

اسـتحداث أشكال بديلة للتعليم لصاحل األطفال من أسر الالجئني واألطفال الذين جتاوزوا سن املدرسة               
 لكنهم ال يترددون على املدارس؛

 إدخال حتسينات على اجلهاز املنوط مبنح إعانات للطلبة من املناطق النائية، مبا يف ذلك ختصيص حصص رئاسية؛

 .اول عمل املعلمني وحتديد عدد التالميذ يف كل صف دراسيحتسني جد

 كجزء من عملية إصالح     ٢٠٠٠وباإلضـافة إىل ذلك، قامت احلكومة بالتعاون مع اليونيسيف يف عام             -٧١٦
 هبدف العمل   ٢٠٠٤-٢٠٠٠التعلـيم باختاذ خطوات لتنفيذ مبادرة املدارس الصديقة لألطفال على مدى الفترة             

 . وهتيئة بيئة صديقة لألطفال وخفض معدالت التسرب من املدرسة، ال سيما بني البناتبطرق تدريس عصرية،

 ٧٣,٧(ويقدم التعليم األساسي والثانوي بست لغات، لكن غالبية السكان يتلقون الدراسة باللغة الطاجيكية               -٧١٧
 ). يف املائة٠,٩(، وباللغة القريغيزية ) يف املائة٢,١(وباللغة الروسية )  يف املائة٢٣,١(وباللغة األوزبكية ) يف املائة
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وبينما كانت مدارس األقليات اإلثنية حتصل يف زمن االحتاد السوفيايت على منح مالية ضخمة ومساعدة                -٧١٨
فنـية كبرية من موسكو، فإهنا تعتمد يف الوقت الراهن على امليزانية احملدودة اليت ترصدها الدولة للتعليم فقط، مما     

جهـة صعوبات فيما يتعلق بإصالح هذه املدارس وتوفري تعليم جيد النوعية جلميع األطفال الذين               يـؤدي إىل موا   
فال يوجد أوالً وقبل كل شيء أي أساس تصوري واضح إلصالح التعليم فيما خيص هذه . ينتمون إىل أقليات إثنية

م هبا التعليم، وليس حمتواه احملدد، مثل دراسة وجيري حالياً متييز هذه املدارس يف املقام األول باللغة اليت يقد. املسألة
 .التراث الثقايف والتارخيي والتقاليد الشعبية

وكقـاعدة عامة تتبع هذه املدارس املناهج واملقررات الدراسية مع بعض العناصر التكميلية اليت تفرضها                -٧١٩
). غرافية طاجيكستان واللغة الطاجيكية   على سبيل املثال فيما يتعلق بتاريخ وج      (قواعـد الدولـة املتعلقة بالتعليم       

وجتـدر اإلشـارة أيضاً إىل القدرة احملدودة للدولة على تدريب املعلمني الالزمني للمدارس اليت تضم تالميذ من                  
وال يتاح حالياً التدريب السابق على دبلوم الكفاءة إال ملعلمي اللغة الطاجيكية واللغة الروسية          . األقلـيات اإلثنية  

وال . وليس مبقدور احلكومة تدريب املعلمني يف بلدان أخرى مثل كازاخستان أو تركمانستان           . وزبكيةواللغة األ 
 .يتاح التطوير املهين ملعلمي اللغة القريغيزية إال يف قريغيزستان مبوجب اتفاق حكومي دويل

 :، ونتيجة للضغوط املالية٢٠٠٤ويف بداية السنة الدراسية  -٧٢٠

  عنواناً؛١٤٥اً من الكتب املدرسية باللغة الطاجيكية من جمموع قدره  عنوان٧٥مل ينشر سوى 

 . عنوانا١٤٥ً عنواناً من الكتب املدرسية باللغة األوزبكية من جمموع قدره ٢٢مل ينشر سوى 

. وتعمل احلكومة ووزارة التربية والتعليم على اختاذ خطوات لتزويد األطفال بالكتب املدرسية بلغتهم األم -٧٢١
 أبـرم اتفاق مع االحتاد الروسي وفريغيزستان يتعلق بشراء الكتب املدرسية املقررة للمدارس              ٢٠٠٤ عـام    ويف

 .االبتدائية باللغتني الروسية والقريغيزية اليت نشرت يف هذين البلدين

 األوضاع املادية هليئة التدريس يف نظام التعليم

لتعليم التابع للدولة مع مرتبات العمال الصناعيني نظراً لقيود         ال ميكـن مقارنـة مرتبات هيئة التدريس يف نظام ا           -٧٢٢
 :وترد أدناه بيانات مقارنة. ميزانية الدولة

 )بالسومونيات(متوسط املرتبات 

 السنوات نظام التعليم الصناعة )٪(نسبة مرتبات العاملني يف قطاع التعليم مقارنة مبرتبات العاملني يف الصناعة 
١٩٩٩ ٧,٦ ٣٥,٨ ٢١,٢ 
٢٠٠٠ ١١,٦ ٤٧,١ ٢٤,٦ 
٢٠٠١ ١٧,٢ ٧١,٢ ٢٤,١ 

 السنوات نظام التعليم الصناعة )٪(نسبة مرتبات العاملني يف قطاع التعليم مقارنة مبرتبات العاملني يف الصناعة 
٢٠٠٢ ٢٥,٦ ٩٢,٥ ٢٧,٦ 
٢٠٠٣ ٣٤,٤ ١١٤,٧ ٣٠,٠ 
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عاملني يف قطاع التعليم مع املتوسط      وحسـبما يبني اجلدول ال ميكن مقارنة متوسط املرتبات الشهرية لل           -٧٢٣
ويتضح من النتائج اليت خلصت     .  يف املائة  ٢٥للعـاملني يف قطاع الصناعة فحسب، بل إن متوسط التفاوت يبلغ            

إلـيها الـبحوث السوسيولوجية اليت اضطلعت هبا اللجنة الوطنية لنقابات العمال يف جمال العلوم والتعليم يف عام        
 .ىل أربعة من أفراد األسرة غري العاملني يعتمدون على كل شخص يعمل يف قطاع التعليم أن ما بني ثالثة إ٢٠٠٠

ونتيجة النعدام احلوافز، اضطر العديد من املعلمني شديدي املهارة إىل ترك املهنة، حيث استبدلوا مبعلمني               -٧٢٤
ويعمل املعلمون  . عليم الثانوي العام   يف املائة من املعلمني مل حيصلوا إال على الت         ١٠ إذ إن حنو     -تعوزهـم املهارة    

ساعات عمل إضافية بواقع نصف عدد ساعات العمل االعتيادية، بل ويضطرون أيضاً إىل إبداء استعداهم لقبول                
 .الدروس اخلاصة

ويف املناطق الريفية، يضطر املعلمون إىل قضاء قدر كبري من وقتهم يف العمل يف قطع األرض اليت حيوزوهنا كي                    -٧٢٥
وقد أدى هذا إىل اخنفاض ملحوظ يف نوعية التعليم، حيث ال يوجد لدى املعلمني أي               . ىن هلم توفري الطعام ألسرهم    يتس

وعمالً بقرار احلكومة رقم    . دافـع حيفزهم على حتضري دروسهم على النحو الصحيح بسبب عدم توفر مكافأة مناسبة             
، ٢٠٠٩-٢٠٠٤ح نظام التعليم على مدى الفترة       ، فيما يتعلق خبطة إلصال    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠ املـؤرخ    ٢٩١

سبتمرب / أيلول ١ ساعة أسبوعياً ابتداء من      ١٨يكلـف املعلمون يف الصفوف الدراسية األول إىل الرابع بالتدريس ملدة            
وعدلت املناهج  .  ساعة أسبوعياً  ١٦، ويكلـف املعلمون يف الصفوف الدراسية اخلامس إىل احلادي عشر ملدة             ٢٠٠٥

وكجزء من عملية إصالح نظام التعليم كلف املعلمون .  كما رفعت معدالت أجور املعلمني يف املدارس العامةالدراسية،
، بينما متت زيادة معدل األجور يف الساعة        ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١بـالعمل ساعتني إضافيتني أسبوعياً ابتداء من        

 ١٤٠٣لني يف نظام التعليم، تقرر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم          وبغية حتسني الظروف املادية للعام    .  يف املائة  ٢٥بنسبة  
 زيادة أجور القائمني على رعاية األطفال يف مؤسسات التعليم قبل املدرسي            ٢٠٠٤نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٤املـؤرخ   

البتدائية األول ، وزيادة أجور املعلمني يف الصفوف الدراسية ا٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ يف املائة ابتداء من ٧٠بنسبة 
 يف املائة،   ٦٠ يف املائة وأجور املعلمني يف الصفوف الدراسية اخلامس إىل احلادي عشر بنسبة              ٧٠إىل الـرابع بنسـبة      

 . يف املائة٥٠وأجور غريهم من العاملني يف هذا القطاع بنسبة 

سيهات ومرافق ممارسة   املدارس واللي ( مؤسسة للتعليم العام     ٤٨ويف قطـاع التعليم غري احلكومي هناك         -٧٢٦
 طالب، بينما تستوعب املدارس ١٥ ٩٠٠وتضم هذه املؤسسات جمموع قدره .  جامعات٨و) التمرينات الرياضية

وال يفرض القانون أي .  يف املائة من جمموع عدد التالميذ ١ تلميذاً، أي أقل من      ١٤ ١٢٩العامـة غري احلكومية     
وتدفع رسوم لتلقي التعليم يف هذه املنشآت وهو ما يعترب          . وميةقيود خاصة على افتتاح منشآت تعليمية غري حك       

 .أهم عوائق الوصول إليها، ومع ذلك هناك طلب على هذه املنشآت بني شرحية معينة من السكان

ومبوجـب القانون اخلاص بالتعليم، ال جيوز أن تقل مستويات التحويل يف املؤسسات غري احلكومية عن                 -٧٢٧
وحتدد يف املواد املتعلقة بتكوين املؤسسة املعنية بسري        . ات التعليم احلكومية يف نفس املنطقة     مستويات متويل مؤسس  

اإلجـراءات املـتعلقة باستخدام موارد مؤسسات التعليم غري احلكومية اليت جرى احلصول عليها من مصادر ال                 
 اليت جرى اعتمادها على نفس وجيوز للسلطات منح دعم مايل ملؤسسات التعليم غري احلكومية   . حيظـرها القانون  

 .األساس املقرر للتالميذ يف املدارس العامة احلكومية
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وللطلبة يف املؤسسات املهنية غري احلكومية احلق يف التمويل إىل منشآت تعليمية أخرى، مبا فيها املنشآت                 -٧٢٨
بة يف اجلامعات غري احلكومية     وللطل. الـتابعة للدولة، اليت تتبع مناهج دراسية ذات املستوى والتخصص املناسبني          

الذيـن يدرسـون لـبعض الوقت ويتمتعون بإجازة إضافية خاصة احلق يف العمل لعدد أقل من الساعات يومياً                   
 .وأسبوعياً واحلصول على غريها من املزايا املنصوص عليها يف التشريعات

ة مستوياته هي عدم كفاية التمويل      والعوامـل املقيدة الرئيسية اليت تقلل فرص الوصول إىل التعليم بكاف           -٧٢٩
 يف املائة واخنفاض اإليرادات     ٢,٥وزيادة تكاليف التعليم املباشرة املرتبطة بالزيادة السنوية يف عدد السكان بنسبة            

 .اليت تكتسبها األسرة وارتفاع معدل التضخم

 .مة إلعمال احلق يف التعليم الوارد يف املرفق املعونة الدولية اليت تلقتها احلكو٥٣وتبني يف اجلدول  -٧٣٠

 ١٤املادة 

بغية هتيئة الظروف الالزمة إلعمال حق األطفال يف النمو الشامل من الناحية اجلسدية والفكرية والروحية       -٧٣١
واملعـنوية وضعت قواعد وأنظمة على أساس التشريع الواجب التطبيق والتعهدات الدولية يف ميدان التعليم اليت                

 .طاجيكستانالتزمت هبا حكومة 

وتوفري التعليم للجميع وحصول اجلميع فعلياً على التعليم يكفلهما التشريعات الواجبة التطبيق والصكوك              -٧٣٢
ولقد شكلت األساس الذي قام عليه اعتماد       . القانونية الدولية يف ميدان التعليم اليت وقعتها حكومة طاجيكستان        

 : حتقيق مخسة أهداف هي بغية١٩٩٤خطة وطنية للمدارس الوطنية يف عام 

 محاية صحة األطفال وتعزيزها؛ -١

 تنمية قدرات األطفال الفكرية؛ -٢

 توفري تربية أخالقية لألطفال أثناء الدراسة؛ -٣

 إشراب األطفال قيم حب السالم والعالقات اإلنسانية واالعتزاز بالنفس واإلحساس بالعزة الوطنية؛ -٤

 .تعزيز دور املدارس يف منو األطفال -٥

ق هـذه األهداف يدعمه اتباع القيم اإلنسانية والدميقراطية يف قطاع التعليم، وكذلك من خالل               وحتقـي  -٧٣٣
وباإلضافة إىل ذلك فحىت يتسىن توسيع نطاق فرص النمو املتعدد اجلوانب           . الـتمايز والتكامل يف عملية الدراسة     

سيع شبكة مؤسسات تعليم املوسيقى     للتالميذ يف صفوف الدراسة االبتدائية وحتسني نوعية احلياة من الضروري تو          
 .والفنون وغريها من مؤسسات التعليم

غـري أن تطويـر التعليم االبتدائي وكفالة الوصول إىل تعليم جيد النوعية سعياً إىل تنفيذ القرارات اليت                   -٧٣٤
 توفر  يتطلبان) ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٨-٢٦السنغال،  (اعـتمدها حمفـل داكـار املعين بتوفري التعليم للجميع           

 .استثمارات مالية ضخمة من مجيع املصادر املتاحة، مبا يف ذلك منح املعونة من اجلهات املاحنة الدولية
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وتشـري احلسابات اليت تضع يف اعتبارها زيادة عدد السكان إىل أن االحتياجات السنوية الالزمة لتطوير                 -٧٣٥
 :  مليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك٦١ و٣٥التعليم االبتدائي اجملاين تقدر مببلغ يتراوح ما بني 

  مليون دوالر أمريكي؛٢١,٢  من امليزانيات احمللية واإلقليمية 

  مليون دوالر أمريكي؛١,٠   من امليزانية الوطنية 

 . مليون دوالر أمريكي٣٨,٠   من املستثمرين األجانب 

 على سبيل املثال    ٢٠٠٣ففي عام   . التعليموتقوم املساعدة الدولية يف الوقت الراهن بدور هام يف تطوير            -٧٣٦
 : دوالر أمريكي، مبا يف ذلك١٣ ١٢٣ ٦٥٠بلغ جمموع قيمة املنحة اليت ال ترد 

   بالدوالرات األمريكية
 -١ برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة ٨ ١٦٣,٠
 -٢ مؤسسة أغا خان ٥٠٣,٤
 -٣ IREXالدولية " أريكس"منظمة  ٤٦٠,٠
 -٤ ملؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةا ٧٦,٥
 -٥ )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة  ٥٠٥,٠
 -٦ الدولية" كري"منظمة  ٣٦٢,٦
 -٧ صندوق إنكلترا إلنقاذ الطفولة، اململكة املتحدة ٢٩,٧
 -٨ الوكالة األملانية للتعاون التقين ١٣٧,٢
 -٩ الكورية" هارفست"مؤسسة  ١٠,٠
 -١٠ التعاون األكادميي األملانيةدائرة  ٢,٦

 -١١ سفارة اليابان ٩٤١,٣
 -١٢ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٤٩,٣
 -١٣ املنظمة الدولية لإلغاثة ٤٠٠,٠
 -١٤ مجعية الصليب األمحر ٦,٧٥
 -١٥ األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية" أكيلس"منظمة  ١ ٠٧٤,٨
 -١٦ سفارة الصني ٨٥,٢
 -١٧ الدولية" أورا"منظمة  ١٥٩,٦
 -١٨ مؤسسة اإلمام الصدر ١٥٦,٧

 ١٥املادة 

 من الدستور، يتمتع كل مواطن باحلق يف االنتفاع بوسائط اإلعالم واحلق            ٤١ و ٤٠ و ٣٠ومبوجب املواد    -٧٣٧
فنية والعلمية  يف املشـاركة حبرية يف احلياة الثقافية للمجتمع ويف األعمال اإلبداعية، واالستفادة من اإلجنازات ال              

كما أن احلماية الفكرية    . وتكفل الدولة احلماية للقيم الثقافية والروحية     . والتقنية، واحلق يف احلصول على التعليم     
 .مشمولة حبماية القانون
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 من الدستور حقوق املواطنني وحرياهتم بصرف النظر عن االنتماء اإلثين أو            ٢٦ و ١٧وتكفـل املادتان     -٧٣٨
 .و اللغة أو الدين أو املعتقدات السياسية أو التعليم أو املركز االجتماعي أو الثروةالعرق أو اجلنس أ

 الوارد يف املرفق االعتمادات املخصصة لتمويل خمتلف القطاعات الثقافية يف الفترة            ٥٤وتبني يف اجلدول     -٧٣٩
٢٠٠٤-٢٠٠١. 

 :وتشارك حالياً املنظمات التالية بنشاط يف اجملاالت الثقافية -٧٤٠

 : مؤسسة ثقافية، منها٢ ٥٦٢ 

  نادياً؛١ ٠١٨ 

 :تسعة وثالثون متحفاً تابعاً للدولة، منها 

 ثالثة يف مدينة دوشانبه؛ -

 سبعة يف إقليم سوجد؛ -

 ستة عشر متحفاً يف إقليم خاتلون؛ -

  باداخشان املستقل ذاتياً؛�مخسة يف إقليم غورنو  -

 مثانية يف احملافظات اليت جيري إدارهتا مركزياً؛ -

 حدى وأربعون حديقة ثقافية وترفيهية؛إ -

 أربعة وعشرون مسرحاً شعبياً؛ -

 .ست وثالثون فرقة للغناء والرقص -

 :مخسة عشر مسرحاً تابعاً للدولة، منها

 مخسة مسارح يف مدينة دوشانبه؛ -

 ستة مسارح يف إقليم سوجد؛ -

 ثالثة يف إقليم خاتلون؛ -

 اً؛ باداخشان املستقل ذاتي�مسرح واحد يف إقليم غورنو  -

 .ست مؤسسات موسيقية تابعة للدولة -

 . كتابا١٢ً ٦٤٢ ٦٤٢ مكتبة حكومية عامة حتتوي على ١ ٣٦٨وهناك  -٧٤١

وتوجد يف مدن مثل    . ويتناول الدستور مجيع املسائل ذات الصلة بتنمية ثقافة األقليات اإلثنية يف طاجيكستان            -٧٤٢
يليكول وغريخاتل وسبيتامن وجابوراسلوف جمموعات     دوشـانبه وكانيبادام، وتورسرتاده وشكالوفسك وحمافظات ج      

ثقافية متثل الشعب األوزبكي والروسي والقريغيزي والتركماين والكوري واألذربيجاين، اليت تتعاون مع املكاتب الثقافية 
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 مسرح  -وهناك أربع تعاونيات مسرحية تستخدم اللغة الوطنية        . عـلى مسـتوى احملافظات يف عقد احتفاليات ثقافية        
بوشكني ومسرح العرائس يف شكالوفسك وهي تقدم أعماهلا        . سي. مياكوفسكي الروسي يف مدينة دوشانبه ومسرح أ      

 .باللغة الروسية، ومسرح بورخانوف يف حمافظة سبيتامن ويقدم أعماله باللغة األوزبكية

غري أن  . سات التعليم وال يوجـد حالياًَ أي برامج خاصة لدراسة تاريخ وثقافة األقليات اإلثنية يف مؤس              -٧٤٣
 :مواداً دراسية خمتلفة تتناول هذا املوضوع ومنها

 التاريخ القدمي لطاجيكستان؛

 تاريخ شعوب طاجيكستان؛

 العلوم السياسية؛

 اللغة الروسية؛

 تاريخ األديان؛

 أسس الدولة والقانون؛

 علم األخالق وعلم اجلمال؛

 الفولكلور املوسيقي؛

 األثنوجرافيا املوسيقية؛

 صنفات املوسيقية يف بلدان كومنولث الدول املستقلة؛امل

 تاريخ املوسيقى يف بلدان كومنولث الدول املستقلة؛

 املصنفات املوسيقية العاملية؛

 الرقص الكالسيكي؛

 .اإلجنازات الفنية للشعوب

طاجيكستان ومـن أحد الصكوك الرئيسية اليت تنظم األنشطة املتعلقة بالتنمية الثقافية لكل الشعوب يف                -٧٤٤
 منه أحكام القانون يف ميدان الثقافة وحقوق األقليات القومية          ٧ إىل   ٤القـانون اخلـاص بالثقافة، وحتدد املواد        

 :واإلثنية من أجل

 االنتفاع دون عائق باإلجنازات الثقافية الوطنية والعاملية؛

 املشاركة يف مجيع أنواع النشاط اإلبداعي وفقاً الهتماماهتا وقدراهتا؛

تياز حقوق امللكية الفكرية، واحلفاظ على أسرار املهارة الفردية واالستفادة دون عائق من اإلجنازات              اح
الفردية اإلبداعية وغريها من اإلجنازات بصرف النظر عن األصل أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو اجلنس أو 

وعالوة على ذلك، يتمتع ممثلو     . املهنةاللغـة أو التعليم أو الدين أو املركز االجتماعي أو الثروة أو نوع              
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اجلماعات القومية أو اإلثنية اليت تعيش يف طاجيكستان باحلق يف احلفاظ على خصائصها الثقافية املميزة               
 .وتنميتها ومحايتها واحلق يف إنشاء منشآت ومؤسسات ثقافية وإقامة مراكز ومجعيات ثقافية وطنية

مي حكومي يوضح اجلهود املبذولة ملكافحة التحيز الذي يفضي إىل          وال يوجـد حالـياً أي برنامج إعال        -٧٤٥
 ٣٤ و٢٢ و٦غري أن الترويج للتفرد أو التعصب العرقي أو اإلثين أو الديين حمظور مبوجب املواد . التمييز العنصري

 .من القانون اخلاص بالصحافة وغريها من وسائط اإلعالم اجلماهريي

 :نية يف البلد اجملموعات والفرق الفنية التاليةوتدير حالياً األقليات اإلث -٧٤٦

 ؛)مدينة دوشانبه(بادالوف .  جمموعة فنية أوزبكية بقيادة س-" ديلخريوج"

 ؛)دوشانبه(فوالتوفا . ك. بقيادة ر- جمموعة فنية تتارية -" دوستليك"

 ؛)دوشانبه) (فيةالسال( الطاجيكية - سالفية يف اجلامعة الروسية - جمموعة فنية روسية -سلفيا نوشكا 

 ؛)حمافظة يافان( جمموعة فنية أوزبكية -" بيشكارساك"

 ؛)حمافظة جيليكول( أفراد ٧ فرقة فنية أسرية تركمانية مكونة من -" تركميين"

 ؛)حمافظة سبيتامن( عضواً ٢٥ جمموعة فنية أوزبكية مكونة من -" أوميد"

 ).يف مدينة كانيبادام(لإلنتاج " أسور"ة مبجمع  عضواً ملحق١٨ جمموعة فنية أوزبكية مكونة من -" أسور"

أما . اإلثنية األوزبكية من خالل اهليئات الثقافية املناظرة      " أسور"الفنية وجمموعة   " أوميد"وتعمل جمموعة    -٧٤٧
 .اجملموعات األخرى فهي تابعة للقطاع غري احلكومي

 .اليم واملدن واحملافظات جريدة على مستوى األق٦٧ويف الوقت الراهن تصدر يف البلد  -٧٤٨

 ).باللغتني الطاجيكية واألوزبكية( طبعة مشتركة ٦٣وتصدر ثالث طبعات باللغة الروسية و -٧٤٩

، وباللغة )حمافظة جريغاتل" ( كارتوجني-كارتوجني  "- القريغيزية -وتصدر ثالث صحف باللغة الطاجيكية  -٧٥٠
 باداخشان  -حمافظة روشتكا لينسك يف إقليم غورنو       " (خداراشو"و" معرفايت شوغنون  "- الشوغنونية   -الطاجيكـية   
وهي موجهة إىل األقليات اإلثنية وتصدر املواد املطبوعة باللغتني الروسية والطاجيكية           " دوسيت"جريدة  ). املستقل ذاتياً 

 .وتستخدم املواد اإلثنوغرافية بلغات أخرى

 صحف حكومية، منها صحيفة باللغة      ٤ وتشمل    صحيفة وجملة يف البلد،    ٢٢١ويف الوقـت ذاته تصدر       -٧٥١
 جريدة متخصصة وغريها من الصحف، منها واحدة باللغة األوزبكية        ٦٧األوزبكـية وواحـدة باللغة الروسية و      

 ٧ صحيفة خاصة، منها ١٩ باللغة الروسية و٧ صحيفة واسعة االنتشار، مبا يف ذلك ٢٤وواحدة باللغة الروسية، و
 .صحف باللغة الروسية

 . جملة متخصصة باللغة الروسية٢٧ جملة متخصصة، منها واحدة باللغة األوزبكية و٦٣وتشمل اجملالت  -٧٥٢
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أما العدد  .  جملة يف يد الدولة    ١٨ صحيفة و  ٧١، توجد   )٣٠٩(ومـن جممـوع عدد الصحف واجملالت         -٧٥٣
 . صحيفة وجملة فتقع خارج نطاق الدولة٢٢٢املتبقي ويبلغ 

 :الت لألنباء تصدر معلوماهتا باللغة الروسية وهيوهناك أيضاً ست وكا -٧٥٤

خابيبواليف وشركة . خوجيف، وم.  وأسسها م-" نوفوسيت طاجيكستانا"وكالة األنباء املستقلة  �
 ؛)دوشانبه(لإلنتاج العلمي الوطين " شام"

 ؛)دوشانبه(باخبانوف .  وأسسها يو-"  بليوس-آزيا "وكالة املعلومات والتحليل  �

 ؛)دوشانبه( وأسستها وكالة القوى العاملة -لألنباء " أنفوكون"وكالة  �

 ؛)دوشانبه(كارشيبيف .  وأسسها ن-لألنباء "  سريفيس- برس -أنتر "وكالة  �

 ؛)دوشانبه(فالييف .  أسسها أ-لألنباء العلمية والتحليلية " ميزون"وكالة  �

 ).دوشانبه" (إير أوشن"وكالة  �

 :عامل األثرية التارخيية والثقافية التالية ذات األمهية الوطنية والعامليةوتوجد يف طاجيكستان امل -٧٥٥

 ؛)حممية غيسار التارخيية والثقافية وحممية خولبك التارخيية والثقافية(مركزان تارخييان وثقافيان 

 : معلماً من املعامل األثرية التارخيية والثقافية، منها١ ٨٩٤

  موقعاً أثرياً؛١ ٢٨٦ -

 قعاً تارخيياً؛ مو٣٢٧ -

 : موقعاً أثرياً، منها٢٩٩ -

  يف مدينة دوشانبه؛٤٧

  يف إقليم سوجد؛٧٠٩

  يف احملافظات اليت جيري إدارهتا مركزياً؛٣٨٢

  يف إقليم خاتلون؛٥٠٧

 . باداخشان املستقل ذاتياً- يف إقليم غورنو ٢٤٩

 :حبماية القيم الثقافيةوطاجيكستان دولة طرف يف االتفاقات الدولية التالية املتعلقة  -٧٥٦

 ؛)١٩٥٤(اتفاقية الهاي بشأن محاية امللكية الفكرية يف حالة نشوب صراع مسلح 
 ؛)١٩٧٢(اتفاقية اليونسكو بشأن محاية التراث احلضاري والطبيعي العاملي 

كات اتفاقـية اليونسكو املتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتل             
 ).١٩٧٠(الثقافية بطرق غري مشروعة 
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 من الدستور، يتمتع كل مواطن باحلق يف املشاركة احلرة يف احلياة الثقافية             ٤١ و ٤٠ و ٣٠ومبوجـب املـواد      -٧٥٧
 .للمجتمع ويف األنشطة اإلبداعية، وباحلق يف االنتفاع باإلجنازات الفنية والعلمية والتقنية، واحلق يف احلصول على التعليم

وباإلضـافة إىل ذلـك، تنظم تشريعات خاصة العالقات القانونية يف جماالت حمددة من األنشطة الثقافية              -٧٥٨
 :والعلمية والتعليمية

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢القانون اخلاص باملسرح والنشاط املسرحي الصادر يف 

 ؛٢٠٠٣مايو / أيار٢١القانون اخلاص بنشاط املكتبات الصادر يف 

 ؛٢٠٠١أغسطس / آب٦الصادر يف ) التصدير واالسترياد(اخلاص بامللكية الثقافية القانون 

 ؛٢٠٠٤فرباير / شباط٢٨القانون اخلاص باملتاحف وجمموعات املقتنيات املتحفية الصادر يف 

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣القانون اخلاص باحلرف اليدوية الشعبية الصادر يف 

ية املستخدمة يف توجيه تنمية الثقافة يف طاجيكستان، مبا يف ذلك حرية            وأحـد البـنود التشريعية الرئيس      -٧٥٩
 .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٣النشاط اإلبداعي هو القانون اخلاص بالثقافة الصادر يف 

 من هذا القانون مقاصد ومبادئ السياسة اليت تتبعها الدولة، فضالً عن حقوق             ٥ و ٤ و ١وتعرف املواد    -٧٦٠
وتقدم هذه املواد ضمانات قانونية تكفل حرية النشاط الثقايف وكذلك حقوق املواطنني . يدان الثقافةاملواطنني يف م

يف ميدان الثقافة بصرف النظر عن األصل الوطين أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو اجلنس أو اللغة أو التعليم أو الدين 
 .أو املركز االجتماعي أو الثروة أو نوع املهنة

 :فر حالياً التدريب املهين يف ميدان الثقافة عن طريقويو -٧٦١

معهد تورصرتاده الطاجيكي للفنون،    :  على املستوى العايل   ٢ منشآت تعليمية، مبا يف ذلك       ١٠ �
  طالب؛٢٠٦ طالباً، واملعهد املوسيقي الطاجيكي الوطين وبه ١ ٠٦٩ويضم 

  طالباً؛١ ٠٣٤ست كليات تضم  �

  تالميذ؛٧٠٧ان، هبما مدرستان داخليتان ثانويت �

  تلميذاً؛١٧٨ ليسيه ملحقتان بالكليات، هبما ٢ �

 . تلميذا٩ً ٧٤٧ مدرسة موسيقية واألعمال الفنية، هبا ٧٩ �

 .ويعمل معهد للبحوث العلمية املتعلقة بالثقافة واملعلومات يف إطار وزارة الثقافة -٧٦٢

تطبيق ) ١١ و ٣املادتان  (علقة باألنشطة العلمية والتقنية     وينظم القانون اخلاص بالعلوم وسياسة الدولة املت       -٧٦٣
 .أوجه التقدم العلمي
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   أحكام عامة فيما يتعلق بأولئك الذين يضطلعون بأنشطة علمية وتقنية-٣املادة 

أو التقنية وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون األفراد من مواطين /يضطلع باألنشطة العلمية و -٧٦٤
يكستان وكذلك الرعايا األجانب وعدميو اجلنسية يف سياق احلقوق املنصوص عليها يف تشريعات طاجيكستان طاج

وحيـق أيضاً للهيئات االعتبارية االضطالع هبذه األنشطة شريطة أن تتضمن املواد املتعلقة بتكوينها أحكاماً بشأن          
 .أو التقنية/األنشطة العلمية و

 ئ الرئيسية لسياسة الدولة العلمية والتقنية  املقاصد واملباد-١١املادة 

املقاصد األساسية لسياسة الدولة العلمية والتقنية هي تنمية اإلمكانات العلمية والتقنية وتوزيعها الرشيد              -٧٦٥
واسـتخدامها الفعال، وتعزيز مسامهة العلم والتكنولوجيا يف التحوالت اهليكلية التدرجيية يف ميدان إنتاج املواد،               

ادة فعالية اإلنتاج وقدرته التنافسية، وحتسني احلالة البيئية ومحاية موارد الدولة من املعلومات، وتدعيم القدرة               وزي
 .الدفاعية للدولة وتعزيز أمن األفراد واجملتمع والدولة وتدعيم الروابط بني العلم والتعليم

 :ليةوتنفذ سياسة الدولة العلمية والتقنية على أساس املبادئ التا -٧٦٦

 االعتراف بالعلم باعتبارة قطاعاً له أمهية اجتماعية حيدد مستوى تطور القوى اإلنتاجية للدولة؛ ●

الشـفافية واسـتخدام خمتلف أشكال التشاور العامة يف اختيار اجملاالت ذات األولوية يف تطوير العلم                 ●
 ري تنفيذها على أساس تنافسي؛والتكنولوجيا وتقييم الربامج واملشاريع العلمية والتكنولوجية اليت جي

 كفالة إجراء البحوث العلمية األساسية على سبيل األولوية؛ ●

إدراج األنشـطة العلمـية والتقنية والتعليمية عن طريق خمتلف أشكال مشاركة العمال والطلبة وطلبة                ●
تعلقة بالبحوث العلمية الـبحوث يف مناهج مؤسسات التعليم اليت تقدم تدريباً مهنياً عالياً يف املشاريع امل    

والتجريبـية عـن طريق إنشاء جممعات لتدريس العلوم يف منشآت التعليم اليت توفر تدريباً مهنياً عالياً،             
وإقامـة مـنظمات علمـية يف إطار أكادميية العلوم اليت تتمتع بصفة رمسية وإنشاء إدارات علمية يف                  

 الوزارات وغريها من اهليئات التابعة للدولة؛

 املنافسة ونشاط قطاع األعمال يف جمال العلم والتكنولوجيا؛دعم  ●

 تركيز املوارد يف اجملاالت ذات األولوية على تطوير العلم والتكنولوجيا؛ ●

 تعزيز األنشطة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية عن طريق منح احلوافز االقتصادية وغريها من احلوافز؛ ●

ية واالبتكارية من خالل إنشاء مراكز حكومية وعلمية وغريها من          زيادة األنشطة العلمية والتقن    ●
 األجهزة؛

 .تدعيم التعاون العلمي والتقين على الصعيد الدويل ●
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واتفاقية آروس بشأن الوصول    . وطاجيكستان دولة طرف يف اتفاقيات دولية، مبا يف ذلك اتفاقية آروس           -٧٦٧
ر وإمكانية اللجوء إىل القضايا يف املسائل البيئية هي نوع جديد من            إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرا      

 .االتفاقات البيئية وتتصل مباشرة بالعالقات بني اجملتمع واهليئات احلكومية

 من القانون اخلاص بالعلوم والسياسة      ٩واحلق يف تبادل املعلومات بشأن التقدم العلمي مكفول يف املادة            -٧٦٨
 :يت تتبعها الدولةالعلمية والتقنية ال

أو تقنية باحلق يف تبادل املعلومات، فيما عدا املعلومات    /يتمتع أولئك الذين يضطلعون بأنشطة علمية و      "
 ".اليت حتتوي على بيانات ختضع لسرية معلومات الدولة أو لسرية املعلومات الرمسية أو املعلومات التجارية

 ).٤املادة (وجب الدستور ومحاية الطبيعة واجب يقع على كل إنسان مب -٧٦٩

 .وحتتل القوانني والربامج املتعلقة حبماية البيئة مكاناً خاصاً يف محاية احلق يف احلياة -٧٧٠

 من القانون اجلنائي للجرائم املرتكبة ضد األمن البيئي، فيما خيص           ٢٤ويكـرس البند التاسع من الفصل        -٧٧١
 من قانون اجلرائم اإلدارية للجرائم يف ميدان البيئة اليت          ٧وخيصص الفصل   . إحلاق ضرر بصحة السكان وحياهتم    

وقد جرى اعتماد القانون اخلاص حبماية الطبيعة والقانون اخلاص حبماية          . تترتـب على ارتكاهبا مسؤولية إدارية     
فايات اجلـو، وقـانون محايـة املعادن، والقانون املتعلق باحلماية اخلاصة للمناطق الطبيعية، والقانون اخلاص بالن               

الصناعية واالستهالكية والقانون اخلاص بعلم األرصاد اجلوية املائية والقانون اخلاص باألراضي وقانون املياه وقانون 
 .الغابات والقانون اخلاص باجلو

وحتـدد تشريعات البلد اجملاالت الرئيسية للمشاركة الشعبية يف التصدي للمشاكل البيئية والوصول إىل               -٧٧٢
 .ت الصلة حبماية البيئةاملعلومات ذا

 بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ الربنامج ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣٠ املؤرخ ٥٣٤ومبوجب القرار رقم  -٧٧٣
كما أقرت احلكومة برنامج . ٢٠٠٨اإليكولوجي للدولة، أقرت احلكومة الربنامج اإليكولوجي للفترة املمتدة حىت 

 .١٩٩٦فرباير / شباط٢٣ املؤرخ ٩٣ مبوجب القرار رقم ٢٠١٠تدة حىت الدولة للتعليم البيئي للفترة املم

 استراتيجية للحد من الفقر اليت تعترب أوىل االستراتيجيات اليت تتناول           ٢٠٠٢واعتمدت احلكومة يف عام      -٧٧٤
 . االقتصادية واملسائل البيئية على حنو متكامل-القضايا االجتماعية 

، ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ويف  .  باالستخدام الرشيد للموارد املائية ومحايتها     وأعد خمطط أويل فيما يتعلق     -٧٧٥
 . وهو القانون اخلاص بالتقييم البيئي٢٠اعتمد القانون رقم 

. س.  اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بناء على مبادرة الرئيس ي          ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣١ويف   -٧٧٦
.  باعتبارها سنة دولية للمياه العذبة     ٢٠٠٣ أعلنت مبوجبه سنة     رامخونـوف رئيس مجهورية طاجيكستان، قراراً     

واعتمدت احلكومة قراراً يتعلق بعقد منتدى دويل يعىن مبشاكل املياه العذبة واالستخدام الرشيد للموارد املائية يف                
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عقد "وصفها  ب٢٠١٥-٢٠٠٥واعتمد املنتدى قراراً أعلنت مبوجبه الفترة . ٢٠٠٣سبتمرب /مدينة دوشانبه يف أيلول
 .٢٠٠٣ديسمرب /وأقرت األمم املتحدة هذه املبادرة يف كانون األول". املاء من أجل احلياة

واملصاحل املادية واالعتبارية ملؤلفي األعمال األدبية والعلمية ومبدعي األعمال الفنية مشمولة باحلماية مبوجب              -٧٧٧
والقرارات اليت  ) ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣(ة هبا   القـانون اخلـاص حبقوق املؤلف واحلقوق املشاهبة ذات الصل         

، )١٩٩٩يوليه / متوز١(اختذهتـا احلكومـة بشأن احلد األدىن ألجر املؤلفني لقاء نشر األعمال العلمية واألدبية والفنية              
د األدىن ألجور   واحل) ١٩٩٩يوليه  / متوز ١(واحلـد األدىن ألجر املؤلفني نظري االستخدام العام لألعمال األدبية والفنية            

وباإلضافة إىل ذلك   ). ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٤(مؤلفي األعمال الفنية والتصميمات الشكلية وأعمال التصوير للصحافة         
 :ميكن استخدام املواد التالية من القانون اجلنائي والقانون اخلاص باجلرائم اإلدارية حلماية احلائزين هلذه احلقوق

انتهاك حقوق املؤلف واحلقوق املشاهبة ذات الصلة هبا وحقوق         "ائي   من القانون اجلن   ١٥٦املادة   ●
 ؛"أصحاب براءات االختراع

بيع أو استئجار نسخ من أعمال أو تسجيالت        " من القانون اخلاص باجلرائم اإلدارية       ١٥٨املادة   ●
 ١٦٤، وكذلك املادة    "صـوتية لألعمـال أو اسـتخدامها غري املشروع يف األغراض التجارية           

ـ " الل بإجـراءات احملاسبة املتعلقة بالدخل، وعدم تقدمي إقرار بالدخل أو عدم تقدمي هذا              اإلخ
إخفاء األرباح أو الدخل أو      "١٦٥، واملادة   "اإلقـرار يف حيـنه، وإدراج معلومات كاذبة فيه        
 ".إنقاصها أو إخفاء غريها من البنود اخلاضعة للضريبة

حلقوق املشاهبة ذات الصلة هبا، متنح حقوق املؤلف لألعمال         ومبقتضـى القانون اخلاص حبقوق املؤلف وا       -٧٧٨
 .العلمية واألدبية والفنية الناجتة عن نشاط إبداعي، بغض النظر عن مقصدها أو قيمتها أو وسيلة التعبري عنها

وال يـنص عـلى أي إجراءات فيما يتعلق بالطريقة اليت تنشأ هبا حقوق املؤلف أو احلقوق املشاهبة ذات         -٧٧٩
 .صلة هبا أو استيفائهاال

ويتمتع املؤلفون وامللحنون وأصحاب االختراعات، اخل، باحلقوق الشخصية غري املتعلقة بامللكية التالية فيما  -٧٨٠
 :خيص أعماهلم

 ؛)حق املؤلف(أبدعته /احلق يف أن يعترف بكل منهم بوصفه مؤلف العمل الذي أبدعه -١ 

 العمل حتت االسم احلقيقي للمبدع أو حتت اسم منتحل أو احلق يف استخدام أو اإلذن باستخدام      -٢ 
 ؛)احلق يف احلصول على اسم(دون إشارة إىل االسم أي غفل من االسم 

، مبا يف ذلك احلق يف      )احلق يف النشر  (احلق يف نشر أو اإلذن بنشر عمل من األعمال بأي شكل             -٣ 
 منع نشر أعمال؛

نوانه، من أي شكل من أشكال تقدمي بيانات كاذبة أو غريها من      احلق يف محاية أي عمل، مبا يف ذلك ع         -٤ 
 ؛)احلق يف محاية مسعة املبدع(أشكال اهلجوم اليت ميكن أن تؤذي شرف وكرامة املبدع 

 .احلق يف حرية العمل -٥ 
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 :ويتمتع املبدع حبقوق امللكية التالية فيما يتعلق بالعمل -٧٨١

 ؛)احلق يف النسخ(احلق يف نسخ العمل  ●

 ؛)احلق يف التوزيع(عن طريق البيع، التأجري، اخل : احلق يف توزيع نسخ من العمل بأي وسيلة ●

احلق يف استرياد نسخ من العمل ألغراض التوزيع، مبا يف ذلك النسخ اليت طبعت بإذن من صاحب  ●
 ؛)احلق يف االسترياد(حقوق املؤلف اخلاصة 

 ؛)لعليناحلق يف العرض ا(احلق يف عرض العمل علناً  ●

 ؛)احلق يف األداء العلين(احلق يف أداء العمل أمام اجلمهور  ●

إىل عامة الناس بواسطة    ) مبا يف ذلك العروض أو األداء أو البث اإلذاعي        (احلق يف إيصال العمل      ●
 ؛)احلق يف البث(أو إعادة البث /البث و

إىل عامة الناس بواسطة    ) ذاعيمبا يف ذلك العروض أو األداء أو البث اإل        (احلق يف إيصال العمل      �
 ؛)احلق يف االتصال عن طريق الربق(الكابل أو خطوط االتصال أو وسائل مماثلة 

 ؛)احلق يف الترمجة(احلق يف ترمجة العمل  ●

 ).احلق يف املراجعة(احلق يف تعديل أو ترتيب العمل أو مراجعته  ●

ملشمولة بامللكية الفكرية احلق يف إبالغ األمر إىل        ولصاحب العمل الذي ينمو إىل علمه استخدام املواد ا         -٧٨٢
اهليئات احمللية املسؤولة عن الشؤون الداخلية، بينما يتعرض أي شخص أخل حبقوق املؤلف أو احلقوق املشاهبة ذات 

 .الصلة هبا للمحاكمة مبوجب القانون املدين واإلداري والقانون اجلنائي

لراهن على استعراض مسألة قيام الوكاالت املنوطة بإنفاذ القوانني         وتعكـف وزارة الداخلية يف الوقت ا       -٧٨٣
والرصـد بوضع برنامج لإلجراءات املتسقة ملكافحة إنتاج وتوزيع وأداء األعمال املشمولة حبقوق امللكية الفكرية         

قانون يف  بصورة غري مشروعة، مبساعدة اهليئات احلكومية املسؤولة عن التعاون من أجل منع حاالت اإلخالل بال              
 .هذا اجملال

وتتناول وزارة شؤون إيرادات وضرائب الدولة املشاكل الناشئة فيما خيص نقل البضائع اليت حتتوي على                -٧٨٤
 .بنود مشمولة حبقوق امللكية الفكرية عرب حدود طاجيكستان

ة هذه الفئات من وتواجه يف الوقت الراهن بعض املشاكل فيما يتعلق مبمارسة الرقابة اجلمركية على حرك -٧٨٥
البضـائع عـرب احلدود، أساساً نظراً إىل وجوب أن يبدي أصحاب حقوق امللكية الفكرية اهتماماً شخصياً مبنع                  

وهلذا الغرض جيب االتصال بالسلطات اجلمركية مسبقاً لطلب إدراج هذه املواد يف . انتهاك اآلخرين حلقوق املؤلف
 .لبضائع أو تصديرهاسجل بغرض محاية حقوقهم عند استرياد هذه ا

ومن شروط  . وكمـا هـو معـروف متاماً، تستعد طاجيكستان حالياً لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية              -٧٨٦
االنضمام، االمتثال ملتطلبات االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، الذي يتناول اجلوانب 
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 حقوق املؤلف واحلقوق املشاهبة ذات الصلة هبا، والعالمات التجارية،          ذات الصـلة بامللكـية الفكـرية، ومحاية       
واإلشارات اجلغرافية، والرسوم الصناعية، وبراءات االختراع، وحقوق وواجبات املدعني واملدعى عليهم، والتدابري 

 .واإلجراءات اإلدارية املتعلقة حبركة املواد املشمولة حبقوق امللكية الفكرية عرب احلدود

واإلجـراءات املتعلقة باالستيالء على النسخ املقلّدة من املواد املشمولة بامللكية الفكرية تنظمها القواعد               -٧٨٧
ذات الصـلة باملراقـبة اجلمركية حلركة البضائع اليت حتتوي على مواد مشمولة بامللكية الفكرية عرب احلدود اليت                  

 .٢٠٠٢أبريل /يسان ن٣٠ املؤرخ ١٨٥اعتمدهتا احلكومة مبوجب القرار رقم 

ومبوجب التشريعات الواجبة التطبيق يتعني على األفراد واهليئات االعتبارية الذين يقومون باسترياد مواد              -٧٨٨
مشـمولة بامللكية الفكرية، أن يقدموا إىل السلطات اجلمركية، لدى املعاجلة اجلمركية، أدلة مصدقة من حقوق                

ادة املعنية فضالً عن دليل يثبت أن املادة قد أدرجت يف السجل الذي حتفظه املؤلف أو براءة االختراع فيما خيص امل
 .السلطات اجلمركية

ووفقاً ملقتضيات التشريعات الراهنة، جيوز لصاحب احلق الذي ينمو إىل علمه أمر االسترياد أو التصدير                -٧٨٩
ملكاتب اجلمركية اإلقليمية التابعة    غـري املشـروع لبضائع حتتوي على مواد مشمولة بامللكية الفكرية أن يتصل با             

 .لوزارة شؤون إيرادات وضرائب الدولة، أو االتصال بالوزارة ذاهتا

ويف الوقت الراهن ال تنص التشريعات على وجه التحديد على كمية املواد املشمولة بامللكية الفكرية اليت                 -٧٩٠
 .جيوز لألفراد استريادها أو تصديرها الستخدامهم الشخصي

ومـن أجل مكافحة االجتار غري املشروع بالبضائع اليت تتضمن مواداً مشمولة بامللكية الفكرية، أصدرت     -٧٩١
الـوزارة أمراً يتصل بإدراج أصحاب احلقوق املتعلقة باملواد املشمولة بامللكية الفكرية يف السجل الذي حتتفظ به                 

ين ليس لديهم أي حقوق يف هذا الصدد        السلطات اجلمركية وذلك بغرض محاية حقوقهم عند قيام أشخاص آخر         
لكن املشكلة اليت تنشأ يف مثل هذه احلاالت هي أنه إذا مل يقم صاحب احلق يف                . باسترياد أو تصدير هذه البضائع    

املواد املشمولة بامللكية الفكرية باالتصال مبركز املعلومات الوطين املختص برباءات االختراع التابع لوزارة االقتصاد 
ة واملكاتـب اجلمركية التابعة لوزارة شؤون إيرادات وضرائب الدولة لتسجيل هذه املواد، ال يتخذ أي    والـتجار 

 .حقوقها/إجراء للدفاع عن حقوقه

أغسطس / آب ٦الصادر يف   ) االسترياد والتصدير (ويوعـز القـانون اخلاص باملواد ذات القيمة الثقافية           -٧٩٢
واد اليت هلا قيمة ثقافية، وبأن جتري تقييماً للمواد ذات القيمة الثقافية             إىل وزارة الثقافة بأن حتدد فئات امل       ٢٠٠١

ويرد بيان باالختصاصات املنبثقة . اليت أعلن عن تصديرها أو تصديرها بصفة مؤقتة أو إعادهتا بعد التصدير املؤقت
 .٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩ املؤرخ ٣٨٠عن هذا القانون يف قرار احلكومة رقم 

 على وجه اخلصوص املسائل     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣نون اخلاص بالثقافة الصادر يف      وينظم القا  -٧٩٣
 :وينص هذا القانون على ما يلي. املتعلقة حبماية اإلجنازات العلمية والثقافية وتنميتها وتوزيعها
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 حقوق املواطنني يف ميدان الثقافة -٥املادة " 

األصل الوطين أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو        يتمـتع مواطنو طاجيكستان، بصرف النظر عن        " 
 :اجلنس أو اللغة أو التعليم أو املركز االجتماعي أو الثروة أو نوع املهنة باحلق يف ما يلي

 االنتفاع دون عائق باإلجنازات الثقافية الوطنية والعاملية؛ ●"

وفقاً ) اهلواة(ترافية  املشـاركة يف مجـيع أنواع األنشطة اإلبداعية االحترافية وغري االح           ●"
 الهتماماهتم وقدراهتم؛

احتـياز املمـتلكات الفكرية واحلفاظ على أسرار املهارة الفردية واالنتفاع دون عائق              ●"
 باإلجنازات اإلبداعية؛

االنتفاع دون عائق باملواد ذات القيمة األخالقية واجلمالية وغريها من القيم واالستفادة             ●"
 ن ثقافاهتم الوطنية؛من دعم الدولة للدفاع ع

االسـتخدام احلـر لـلمواد اخلاصة هبم ذات القيمة الثقافية وكذلك رصيد الدولة من          ●"
والتقييدات املفروضة على استخدام املواد ذات القيمة       . املكتبات واملتاحف واحملفوظات  
 الثقافية حمددة يف التشريعات؛

ن قيود، واالختيار احلر لشكل     احلصـول عـلى تعليم يف العلوم اإلنسانية والفنون دو          ●"
 وطريقة التعليم؛

 إبداء اهتمام حبماية تراث املاضي وباملواد الثقافية املعاصرة؛ ●"

حيازة ممتلكات ذات أمهية تارخيية وثقافية وجمموعة مقتنيات ومبان وهياكل ومؤسسات  ●"
ءات املتعلقة  وتنظم التشريعات اإلجرا  . ذات أمهية ثقافية وغريها من املمتلكات الثقافية      

 باحتياز واستخدام املمتلكات ذات القيمة الثقافية؛

القيام يف إطار تشريعات طاجيكستان وبغرض تطوير املواد ذات القيمة الثقافية، بإنشاء             ●"
منظمات ومؤسسات ومنشآت ومجعيات واحتادات إبداعية وغريها من املنظمات العامة، 

 فقاً لإلجراءات احملددة يف التشريعات؛والعمل كوسيط يف ميدان النشاط الثقايف و

العرض العلين لنتائج األنشطة اإلبداعية اخلاصة يف اخلارج، مبا يف ذلك بغرض البيع وفقاً      ●"
 لإلجراءات املنصوص عليها يف التشريعات؛

االضطالع بأنشطة ثقافية يف البلدان األجنبية، وإنشاء منظمات ثقافية يف الدول األخرى  ●"
 ".يعات تلك الدولوفقاً لتشر

واحلق يف االستفادة من نتائج التقدم العلمي منصوص عليه يف القانون املدين ويف القانون اخلاص بالعلوم وسياسة                  -٧٩٤
 .الدولة العلمية والتكنولوجية
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ونية مضمون األهلية القان   "١٩، واملادة   "األهلية القانونية للمواطنني  " من القانون املدين     ١٨وتكفل املادة    -٧٩٥
 :، يف مجلة أمور، احلرية الالزمة للبحوث العلمية واألنشطة اإلبداعية"للمواطنني

 -١٨املادة "

جلميع ) األهلية القانونية املدنية(يعـترف بأهلية التمتع باحلقوق املدنية وحتمل الواجبات املدنية      " 
 .املواطنني على قدم املساواة

 ".مليالد وتتوقف عند الوفاةتنشأ األهلية القانونية لكل مواطن منذ ا" 

 -١٩املادة "

جيـوز للمواطنني، مبوجب القانون، احتياز املمتلكات اخلاصة، مبا يف ذلك العمالت من النقد              " 
األجنيب سواء داخل طاجيكستان أو خارجها؛ ووراثة املمتلكات وتوريثها؛ واالنتقال حبرية يف مجيع أحناء   

ة البلد والعودة إليها حبرية؛ واالضطالع بأي نشاط ال حيظره          الـبالد واختـيار مكـان اإلقامة؛ ومغادر       
القانون؛ وإقامة الشركات بصفة فردية أو باالشتراك مع مواطنني آخرين أو شركات أخرى؛ والقيام بأي 
معـامالت ال حيظـرها القـانون والدخول يف أي التزامات؛ والتمتع حبقوق امللكية الفكرية فيما خيص                 

ل األدبية أو العلمية أو الفنية، أو غريها من نتائج النشاط الفكري؛ وطلب التعويض              االختراعات واألعما 
 ".عن أضرار مادية أو معنوية؛ وحيازة غريها من املمتلكات واحلقوق الفردية

 :ويتناول القانون اخلاص بالعلوم والسياحة العلمية والتكنولوجية نفس املوضوع -٧٩٦

 ولئك الذين يضطلعون بأنشطة علمية وتقنية أحكام عامة تتعلق بأ -٣املادة "

وفقـاً لإلجراءات احملددة يف هذا القانون، جيوز لألفراد من مواطين طاجيكستان وأيضاً للرعايا          " 
أو التقنية يف سياق احلقوق املنصوص عليها يف        /األجانب وعدميي اجلنسية االضطالع باألنشطة العلمية و      

هيئات االعتبارية االضطالع هبذه األنشطة شريطة أن تتضمن املواد         تشريعات طاجيكستان، وحيق أيضاً لل    
 .أو التقنية/املتعلقة بتكوينها أحكاماً بشأن األنشطة العلمية و

 :مبقتضى هذا القانون، تقوم اهليئات التابعة للدولة مبا يلي"

 تكفـل احلمايـة مـن املنافسـة غـري املشروعة ألولئك الذين يضطلعون باألنشطة                ●" 
 أو التقنية؛/علمية وال 

 أو التقنية،  /تكفـل احلـرية اإلبداعـية ألولـئك الذين يضطلعون باألنشطة العلمية و             ●" 
 ومتنحهم احلق يف اختيار اجتاه األحباث العلمية واملشاريع التجريبية وأساليبها؛ 

 أو التقنية؛/تعترف باحلق يف املخاطرة املربرة يف األنشطة العلمية و ●" 
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 ية الوصـول إىل املعلومـات العلمية والتقنية، إال يف احلاالت احملددة يف             تكفـل حـر    ●" 
 تشـريعات طاجيكسـتان فـيما يتعلق بسرية معلومات الدولة أو املعلومات الرمسية              
 أو املعلومات التجارية؛ 

 تكفـل التدريـب والتدريـب الالحق وإعادة تدريب العمال واألخصائيني العلميني             ●" 
 علمية للدولة؛يف املنظمات ال 

 ".تكفل متويل املشاريع اليت جيري تنفيذها بناء على تعليمات الدولة ●" 

 إدارة األنشطة العلمية والتقنية -٧املادة "

 .أو التقنية على املبادئ املتعلقة بتنظيم الدولة واإلدارة الذاتية معاً/تقوم إدارة األنشطة العلمية و" 

علمية واملنظمات اليت تقدم اخلدمات العلمية واملنظمات       تقـوم سـلطات الدولة واملنظمات ال      " 
العاملـة يف امليدان االجتماعي، كل يف ميدان اختصاصه، بتحديد اجملاالت ذات األولوية املناسبة لتطوير               
العـلم والتكنولوجيا، وإقامة منظومات للهيئات العلمية، والقيام بأعمال التنسيق املشترك بني القطاعات             

أو التقنية، ووضع وتنفيذ برامج ومشاريع علمية وتقنية، واستحداث أساليب العلم           /مية و لألنشـطة العل  
 .واإلنتاج، وتطبيق إجنازات العلم والتكنولوجيا

أو التقنية على حنو ال يؤدي إىل اإلخالل باحلرية العلمية          /جتـري إدارة األنشـطة العلمـية و       " 
 ".اإلبداعية

 منتجاً لالستخدام، وجرى مبوجب عقد االضطالع ١١يف أكادميية العلوم  اقترح العاملون ٢٠٠٢ويف عام  -٧٩٧
وجرى استخدام منح من موارد خارج امليزانية يبلغ جمموع قيمتها .  سوموين٥٧ ٨٠٠بأنشطة يبلغ جمموع قيمتها 

 .ومنحت براءتان لالختراع.  سوموين لتمويل حبوث علمية١٦٠ ٥٠٠

وتتعاون املؤسسات . حوث علمية باالشتراك مع منظمات علمية أجنبيةويضطلع العلماء يف طاجيكستان بب -٧٩٨
العلمـية التابعة ألكادميية العلوم الزراعية مع أربعة مراكز دولية وكذلك مع برنامج األغذية العاملي التابع لألمم                 

 : املتحدة، وكذلك مع

مهورية العربية السورية،   املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة ويقع يف حلب، اجل           ●
حماصيل احلبوب، وحماصيل (لدراسـة املـوارد الوراثية وإنشاء مصارف اجلينات للنباتات احمللية    

، ودراسة التربة   )احلـبوب البقلية، واخلضروات، والبطيخ، والقاوون، والقرع، وحماصيل العلف        
 واملوارد املائية؛

ويقع يف املكسيك، لدراسة اجملموعات العاملية ومن املركز الدويل لتحسني الذرة الصفراء والقمح  ●
احملاصـيل الزراعية واستنباط املواد األولية واستحداث أصناف جديدة من احملاصيل البقلية اليت             

 تناسب الظروف السائدة يف طاجيكستان؛
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ية حملاصيل  املعهـد الدويل للموارد الوراثية النباتية ويقع يف روما، إيطاليا، لدراسة املوارد الوراث             ●
 الغابات اخلشبية؛

املعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة ويقع يف حيدرأباد، اهلند،              ●
لدراسة املوارد الوراثية واستنباط أصناف جديدة من حماصيل البذور الزيتية اليت تناسب الظروف  

 .السائدة يف طاجيكستان

تعمل املؤسسات العلمية التابعة ألكادميية العلوم بالتضامن مع برنامج األغذية العاملي وباإلضافة إىل ذلك،  -٧٩٩
الـتابع لألمم املتحدة لدراسة املوارد الوراثية للحيوانات الزراعية واستحداث مصارف جينات لألنواع احمللية يف               

 .طاجيكستان، ودراسة العالقات بني احليوانات والطبيعة

وكذلك ) ، وسوموين والرئيس  ٣٥ -، وتاسيكار   ٣٧ -نورمان  (صناف جديدة من القمح     وجرى استنباط أ   -٨٠٠
 . وبدأت زراعتها على إثر أعمال مشتركة مع املراكز العلمية الدولية) أزال، اخل(أصناف جديدة من الشعري 

ل الزراعية يف   وجيري اختبار عدد من األنواع والسالالت اجلديدة من الفول السوداين وغريها من احملاصي             -٨٠١
 .مراكز تربية النباتات التابعة للدولة

وزراعة احملاصيل الزراعية يف    ) بشخنت، كارالنغ، اخل  (وأعدت توصيات لتنمية املناطق القاحلة من البالد         -٨٠٢
 . ظل الظروف القاحلة

 . ميدان الثقافةوتتعاون طاجيكستان يف الوقت الراهن بطرق خمتلفة مع املؤسسات واملنظمات األجنبية يف -٨٠٣

 دوالر أمريكي لدعم الفرقة املوسيقية ملسرح       ٤٥٠ ٠٠٠وخصـص صندوق اليابان الثقايف منحة قدرها        
 .عني األكادميي واألوبرا والباليه. س

 :وخصصت مؤسسة سوروس املنح التالية

ملكتبة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٢( دوالر أمريكي    ١٢ ٠٤٠و) ٢٠٠١( دوالر أمريكي    ١ ٠٠٠ ●
 الفردوس الوطنية؛

ملتحف روداكي الوطين للتاريخ واملأثورات احمللية يف       ) ٢٠٠٢( دوالر أمريكي    ٤ ٠٠٠ ●
 مدينة بيخيكنت؛

 للمكتبة املركزية يف مدينة فاخدات؛) ٢٠٠٢( دوالر أمريكي ٤ ٣٠٠ ●

 للمتحف يف مدينة فاخدات؛) ٢٠٠٢( دوالر أمريكي ١٤٦ ●

 ة يف مدينة دوشانبه؛ملكتبة لوكهوتو املركزي) ٢٠٠٣( دوالر أمريكي ٤ ٠٠٠ ●

 ملكتبة مريشاكر الوطنية لألطفال؛) ٢٠٠٤( دوالر أمريكي ٤ ٠٠٠ ●
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  دوالر أمريكي ملكتبة    ٥٠٠خصصـت الوكالـة اإلمنائـية السويسـرية منحة قدرها            ●
 .٢٠٠١مريشاكر الوطنية لألطفال يف عام . م

ويف السنوات اخلمس املاضية جرى . ليةوجيري بصورة مستمرة توسيع نطاق الروابط الثقافية والعلمية الدو -٨٠٤
تدعيم هذه الروابط بصورة مكثفة يف ميادين التعليم والعلم والتكنولوجيا اليت اختذت شكل اتفاقات ثنائية ومتعددة 

وجيري توسيع نطاق التعاون مع منظمات مثل اليونسكو والويبو ومؤسسة          . األطراف وغريها من أشكال التعاون    
روبية اآلسيوية، وجيري االضطالع مبشاريع مبساعدة هذه املنظمات يف ميدان التعليم           سـوروس واملؤسسـة األو    

 .والعلوم والثقافة، مبشاركة علماء ومعلمني من منشآت التعليم العايل يف طاجيكستان

 كتاباًَ تتناول مواضيع ٤ ٨٧٦، تربعت مؤسسة سوروس للمكتبات يف طاجيكستان بنحو ٢٠٠١ويف عام  -٨٠٥
العلوم السياسية، واالقتصاد، والدبلوماسية، والسوابق القضائية، واألعمال املرجعية، والفن وغريها     (وعة  علمية متن 

 ).من املواضيع

واختـذ عدد من التدابري املشتركة يف العامني املاضيني باستخدام املنح املقدمة، وأرسلت الكتب املنشورة                -٨٠٦
 .حديثاً باجملان إىل املكتبات

. مراكز إعالمية وأقسام حاسوبية ومكتبات إلكترونية يف املكتبة الوطنية وكذلك يف مكتبة ت            وافتتحت   -٨٠٧
 .أسريي العامة

واضـطلعت املعاهد التابعة ألكادميية العلوم باملشاريع التالية وخصصت املنح التالية بدعم من املنظمات               -٨٠٨
 :الدولية

لواليات املتحدة، شارك موظفون من معهد البحوث       بدعـم من اجلمعية اجلغرافية الوطنية األمريكية يف ا        
 أمريكية مشتركة إىل بامري وحوض هنر فارزوب، بصحبة اثنني من علماء            -النباتـية يف رحلة طاجيكية      

 إيسان علي الشيخباز، رئيس قسم النباتات اآلسيوية، وجيمس سوملان، رئيس           -النـبات األمريكـيني     
 ورقة من أوراق األعشاب اليت ٣٠٠وأرسل جمموع قدره . اتمتحف األعشاب يف حديقة ميسوري للنبات

 . دوالر أمريكي هلذه الرحالت١٢ ٠٠٠ورصد مبلغ قدره . مجعت أثناء الرحلة إىل هذه احلدائق

بدأ ) معهد استنبات األنسجة النباتية يف غاترسلينب، أملانيا      " (PharmALL" "فارم آل "ويف إطار مشروع    
يف حدائق النباتات مبدينيت دوشانبه وخوروغ،      ) البصل(صناف اآلليوم   العمـل يف تكويـن جمموعة من أ       

وكجزء من  .  يف جيالنداخ  PBIومركز فارزوب للنباتات اجلبلية ومركز دعم الربنامج البيولوجي الدويل          
كوربانوفا وهو طالب متخرج من اجلامعة ويتابع الدراسات العليا بأعمال          . هـذا املشـروع اضطلع ب     

ومت احلصول على معدات علمية    . بإقامة مصرف بيانات عن النباتات من أنواع اآلليوم       تطبيقـية تـتعلق     
، وجرى تنظيم عدة رحالت ميدانية ملوظفي املعهد إىل مناطق شىت )جمهر، وآلة تصوير رقمية وحواسيب(

 . يورو هلذا املشروع٧ ٠٠٠ورصد مبلغ قدره . يف طاجيكستان
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التجرييب واألساليب البيولوجية يف معهد علم احليوان وعلم         تلقـى خمتـرب علم البيئة        ٢٠٠٢ويف عـام    
) منظمة غري حكومية دولية   ( دوالر أمريكي من فيلق الرمحة الدويل        ٤ ٠٠٠الطفيلـيات مـنحة قدرها      

واسـتخدمت هذه املنحة يف احلصول على مبيدات حيوية لآلفات واختبارها شبه الصناعي يف مكافحة               
 .اصيل احلبوباآلفات اليت تصيب اخلضروات وحم

 :وتلقى معهد الفيزيولوجيا والوراثة النباتية املنح التالية -٨٠٩

 املقدمة من ٢٠٠١٤ JBاضطلع خمترب الفيزيولوجيا واالنتخاب اجليين بأعمال يف إطار املنحة رقم  -١ 
ملقاومة  الستحداث حماصيل للحبوب اTriticeae Dimortمؤسسـة البحوث املدنية والتنمية بشأن استخدام فطر  

 . دوالر أمريكي٤٢ ٠٠٠وبلغت قيمة املنحة . للحموضات

واستخدمت هذه املنحة يف إيفاد بعثة . ٢٠٠٣ دوالر أمريكي يف عام     ١٣ ٠٠٠ومت تلقـي مـبلغ قدره        
نياموف إىل جامعة كانساس الزراعية يف الواليات املتحدة األمريكية للقيام          . علمية نظمها رئيس املخترب السيد س     

ومت شراء جهاز   . شتركة، وإيفاد بعثة إىل موسكو لالشتراك يف املؤمتر الدويل املشترك بني روسيا وإيران            بأعمال م 
 . دوالر أمريكي٢ ٨٠٠الفصل الكهربائي للربوتينات مببلغ قدره 

اضـطلع خمترب الكيمياء احليوية والفصل الكهربائي بأعمال يف إطار مشروع للمنظمة اإلسالمية              -٢ 
م والثقافة فيما يتعلق بتحليل اجملتمعات النباتية يف طاجيكستان والتنبؤ بالتغيريات اليت حتدث فيها نتيجة للتربية والعل

 .التأثريات البشرية

مؤمتر دويل بشأن تبادل الكربون يف احمليط واملناخ نظمته منظمة : وشارك موظفو املعهد يف ما يلي -٣ 
 الثالثة لرابطة أكادمييات العلوم اآلسيوية ومؤمتر عن التكنولوجيا         ؛ واجلمعية العامة  )الناتو(حلـف مشال األطلسي     

؛ ومؤمتر عقدته الناتو بشأن تكامل منظومات العلم والتكنولوجيا جلمهوريات آسيا         )القدس، إسرائيل (اإلحيائـية   
رة إنتاج وختزين ، باستخدام منحة مقدمة من الناتو؛ ودورة تدريبية عن إدا)أنقرة، تركيا(الوسطى يف العامل الغريب 

 أقامت أكادميية العلوم يف طاجيكستان تعاوناً مع املؤسسات ٢٠٠٢ويف عام ). فاغنينغن، هولندا(وبذور البطاطس 
 .العلمية يف بلدان كومنولث الدول املستقلة ويف غريها من البلدان

ت، واملركز احلاسويب   ستيكلوف للرياضيا . أ.ودعـم معهد العلوم الرياضية الروابط العلمية مع معهد ف          -٨١٠
واملعهد املعين مبشاكل السوق يف األكادميية الروسية للعلوم، ومعهد علوم الديناميكا اهلوائية ومعهد املياه واملشاكل 

 .لومنوسلوف موسكو التابعة للدولة. ف. البيئية يف القسم السيبريي يف األكادميية الروسية للعلوم وجامعة م

 جرى االضطالع ببحوث علمية مشتركة وإصدار منشورات علمية وتبادل          وكجـزء مـن هذا التعاون      -٨١١
 .املعلومات العلمية

أوسازوف الفيزيائي والتقين بأعمال يف خمترب املوجات الصوتية الضوئية         . ومبوجب اتفاق ثنائي، يضطلع معهد س      -٨١٢
 . الصوتية-ية يف التجارب الضوئية الليزرية يف كلية الفيزياء التابعة جلامعة لومونوسوف بشأن الالخطية احلرار
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وخـالل بعثة علمية يف معهد الفيزياء اجلزئية والنووية التابع ألكادميية بيالروس للعلوم، أجرى خمترب التحليل                 -٨١٣
يف حتويل  )  غالف جوي  ٢٠٠حىت  (الطـيفي اجلزئي حبوثاً جتريبية مشتركة بشأن تأثري الضغوط العالية لألغلفة اجلوية             

 .ت امتصاص األشعة حتت احلمراء والتشتت التوافقي للضوء من اجلزئيات املركبة املتعددة الذراتنطاق ذبذبا

أوخاروف الفيزيائي والتقين يف إطار جتربة نافروز اإلقليمية ببحوث مشتركة مع           . كمـا اضـطلع معهد س      -٨١٤
بع ألكادميية قريغيزستان للعلوم، ومعهد الفيزياء خمتربات سانديا الوطنية يف الواليات املتحدة، ومعهد العلوم الفيزيائية التا

 .النووية يف املركز الوطين للطاقة النووية يف كازاخستان، ومعهد الفيزياء النووية يف أكادميية أوزبكستان للعلوم

وقـام موظفـون من املخترب يعملون يف جمال مصادر الطاقة املتجددة ودراسة املواد بزيارة معهد العلوم                  -٨١٥
كنولوجيا اهلندسية يف تويب، باكستان، من أجل مواصلة األعمال املتعلقة مبشكلة استخدام املصادر غري التقليدية والت

 .للطاقة، بصفة خاصة يف معاجلة النفايات العضوية وحتويلها إىل غاز حيوي واستخدام أشباه املوصالت العضوية

م األدوية التابع لألكادميية الروسية للعلوم الطبية       للكيمياء أعماله مع معهد عل    " نيكيتني"وواصـل معهد     -٨١٦
بشـأن عـدة أمـور منها استحداث تكنولوجيا للحصول على مستحضرات صيدلية جديدة باستخدام التحليل                

" جيوكهريان"وأجريت حبوث مشتركة يف جمال الكيمياء اجليولوجية مع مؤسسة     . الكيمـيائي واملركبات الطبيعية   
(GEOKHIRAN)ملختص بكيمياء النباتات التابع ألكادميية أوزبكستان للعلوم يف جمال النباتات الطبية واملعهد ا. 

وأقـام موظفـو معهد اجليولوجيا عالقات علمية وثيقة مع زمالئهم من املؤسسات اجليولوجية يف بلدان       -٨١٧
 موسكو؛ واملعهد املدمج لعلوم كومنولث الدول املستقلة، مبا يف ذلك املعهد الروسي العام للمواد اخلام املعدنية يف            

اجليولوجـيا والفيزياء اجليولوجية وعلم املعادن يف القسم السيبريي من اجلامعة الروسية للعلوم يف نوفوسيبريسك؛            
وجامعة سانت بيترسربغ؛ واملعهد اجليولوجي التابع لألكادميية الروسية للعلوم؛ وموظفو معهد علم احلفريات التابع 

فرينادسكي . ب. ية للعلوم؛ واملعهد اجليولوجي الروسي العام يف مدينة سانت بيترسربغ؛ ومعهد ألألكادميية الروس
 .للكيمياء اجليولوجية التابع للقسم السيبريي من األكادميية الروسية للعلوم يف إيركوتسك

ة ألكادمييات العلوم   وتعاون املعهد املختص بالتشييد املقاوم للزالزل وعلم اهلزات األرضية مع معاهد تابع            -٨١٨
 االحتاد الروسي وأوزبكستان، وكازاخستان،     -ومؤسسات البحوث العلمية يف بلدان كومنولث الدول املستقلة         

 .وقريغيزستان، وأرمينيا

كما تعاون نفس املعهد مع سفارة اليابان يف طاجيكستان يف جمال رصد بناء املرافق اليت جيري تشييدها أو  -٨١٩
وكجزء من هذا   . يل من سفارة اليابان يف إطار معونة يف شكل منحة للمشاريع الصغرية احلجم            تعمريها بدعم ما  

التعاون، قام املعهد برصد أعمال تشييد وإصالح وتعمري ست مبان، مبا يف ذلك ثالث مدارس، ومركز للتدريب،          
 .ارجيةومدرسة داخلية لألطفال املكفوفني ومركز لطب األسرة لصاحل املرضى يف العيادة اخل

وأقام معهد الرياضيات عالقات وثيقة مع مراكز فيما وراء البحار ومع علماء يف الواليات املتحدة وأملانيا  -٨٢٠
 .ورومانيا واليونان وبولندا والصني وكندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسرائيل ومجهورية إيران اإلسالمية، اخل
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ظمات علمية دولية شىت؛ وانضم سبعة منهم كأعضاء يف         وموظفـو معهد الفيزياء الفلكية أعضاء يف من        -٨٢١
 اآلسيوية واالحتاد األمريكي    -االحتـاد الفلكي الدويل، واجلمعية الفلكية األوروبية، واجلمعية الفلكية األوروبية           

 .للفيزياء اجليولوجية، اخل

ماء يف االحتاد الروسي    ، وكذلك مع عل   )كوسبار(وأقيمت عالقات علمية مع جلنة أحباث الفضاء الدولية          -٨٢٢
 ).بالنك للفيزياء الالأرضية. معهد م(ويف أملانيا ) معهد شترينربغ الفلكي التابع جلامعة موسكو(

 .واستمرت مكتبة املعهد يف تلقي خمتلف الدوريات الفلكية األجنبية مبوجب اتفاق مع االحتاد الفلكي الدويل -٨٢٣

علم النبات وإدخال النبات التابع لوزارة العلوم والتعليم العايل يف          وتعاون معهد علوم النباتات مع معهد        -٨٢٤
كازاخستان، ومعهد علم النبات التابع لألكادميية األوكرانية للعلوم وحديقة ميسوري للنباتات يف الواليات املتحدة 

 .ومعهد استنبات األنسجة يف غترسليبني، أملانيا

يات عالقات علمية تقليدية مع املؤسسات املعنية بعلوم احليوان      ويقـيم معهـد علم احليوان وعلم الطفيل        -٨٢٥
معهد علم احليوان التابع لألكادميية الروسية للعلوم، ومعهد علم الطفيليات التابع لألكادميية (والطفيليات يف روسيا 

وكذلك يف غريها ) اتالروسية للعلوم، واملعهد الروسي العام لزراعة اخلضروات واملعهد الروسي العام حلماية النبات
 .من بلدان كومنولث الدول املستقلة

مترييازيف لفيزيولوجيا النباتات التابع    . أ. ويقيم معهد الفيزيولوجيا والوراثة النباتية عالقات مع معهد ك         -٨٢٦
 .ألكادميية أوزبكستان للعلوم وكذلك مع املركز األوزبكي لزراعة القطن

أن التمثيل الضوئي لألنواع اجلينية من نبات القطن مع معهد علم الوراثة     واستمرت األعمال املشتركة بش    -٨٢٧
 .والبيولوجيا التجريبية النباتية التابع ألكادميية أوزبكستان للعلوم واملعهد األوزبكي الستنبات القطن

وسية للعلوم،  وتعاون معهد بامري البيولوجي مع معهد علوم التربة والتمثيل الضوئي التابع لألكادميية الر             -٨٢٨
ومعهـد متيزيازيف لفيزيولوجيا النباتات التابع لألكادميية الروسية للعلوم، ومعهد محاية النباتات ومعهد األحياء              
اجملهرية الزراعية التابع لألكادميية الروسية للعلوم الزراعية، وجامعة توسك التابعة للدولة، ومنظومة املايت للمكتبات 

 اجلبلية يف مركز داغستان العلمي التابع لألكادميية الروسية للعلوم؛ ومعهد البيولوجيا            املركـزية وحديقة النباتات   
ويليامز الروسي العام   . ر. اخللويـة واهلندسـة الوراثية التابع لألكادميية الوطنية للعلوم يف أوكرانيا، ومعهد ف            

ية أوزبكستان للعلوم، وشركة فيالر     للـبحوث العلمـية املتعلقة بالعلف، ومعهد كيمياء النباتات التابع ألكادمي          
(VILAR)ومعهد البحوث العلمية املعين بالتدريب يف موسكو . 

ودأب معهـد طب اجلهاز اهلضمي منذ سنوات عديدة على إقامة عالقات علمية مع أكادميية سيشينوف              -٨٢٩
ع ملعهد البحوث العلمية املتعلقة التاب) الصيدلة(موسكو للعلوم الطبية، واجلامعة الروسية الطبية وقسم علم األدوية        

 .بالطب التجرييب التابع للمعهد الروسي للعلوم الطبية
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وأدرج خمتـرب االنتخاب الفيزيولوجي واجليين ملعهد الفيزيولوجيا والوراثة النباتية يف برامج طاجيكستان              -٨٣٠
 . الدويل لتحسني الذرة الصفراء والقمحالوطنية الختيار وإدارة بذور القمح برعاية املركز التقين األملاين واملركز

، )يف بيليفلد وبايروث  (ويقيم موظفو معهد بامري البيولوجي عالقات علمية مع حدائق النباتات يف أملانيا              -٨٣١
 .وحديقة ميسوري للنباتات يف الواليات املتحدة ومع معهد باكستان لعلم احلشرات وعلم السموم اإليكولوجية

، "Gedeon Richter"" غديـون ريشتر"اجلهاز اهلضمي عالقات العمـل مـع شركـة وواصـل معهد طب   -٨٣٢
 .كما حبثت املسائل ذات الصلة بالتعاون من أجل املوافقة على األدوية اجلديدة املستخدمة يف طب اجلهاز اهلضمي

وقع اتفاق دويل بشأن : ووقعـت وزارة الـثقافة عدداً من االتفاقات الدولية بشأن التعاون يف جمال الثقافة         -٨٣٣
، ومع  )١٩٩٥سبتمرب  /أيلول(؛ ومع االحتاد الروسي     )١٩٩٥أبريل  / نيسان ١٨(التعاون الثقايف مع حكومة الكويت      

؛ )١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧(؛ ومع مجهورية إيران اإلسالمية      )١٩٩٨(؛ ومع أوزبكستان    )١٩٩٦(بيالروس  
؛ كما وقعت اتفاقات مع بلدان كومنولث الدول )٢٠٠٤(ع أرمينيا ؛ وم)١٩٩٩(؛ ومع أملانيا )١٩٩٨(ومع الصني 

 ٦ و١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤املستقلة بشأن التعاون يف جمال محاية حقوق املؤلف واحلقوق املشاهبة ذات الصلة هبا يف 
 .١٩٩٨مارس /آذار

 ). صفحة٣٠( جدوالً ٥٤املرفقات،  -٨٣٤

- - - - -  

 


