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التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابـع واخلـامس، املقـدم مـن                
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد         طاجيكستان عن تنفيذ  

 اللجنة  مع مراعاة التـعليقات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن       املرأة،
)CEDAW/C/TJK/CO/3(  

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
استعراض تنفيذ كل مادة من مواد اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز                 - ثانياً  

املرأة مع مراعاة التعليقات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن اللجنـة املعنيـة             ضد
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  ٤٣  ٢٢١-٢٠٥  ..................................................................١٦املادة      

  املرفقات
  ٤٦  ............................٢٠٠٩قائمة القوانني التشريعية املتعلقة باملرأة واليت اعتمدت قبل عام   - األول  
  ٤٨  .....................................................................................جداول  - الثاين  
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  مقدمة  -أوالً  
 لتنفيذ أحكام اتفاقية    ٢٠١٠ و ٢٠٠٦ هذا التقرير التدابري املتخذة بني عامي        يصف  -١

الرابع واخلـامس   الدوريني  وهو جيمع التقريرين    . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
جلمهورية طاجيكستان، مع مراعاة التعليقات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن اللجنة املعنية           

ييز ضد املرأة واليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني، املعقودة يف            بالقضاء على التم  
، يف أعقاب النظـر يف تقـارير        ٢٠٠٧فرباير  /شباط ٢يناير إىل   / كانون الثاين  ١٥الفترة من   

  .طاجيكستان األويل والثاين والثالث عن تنفيذها لالتفاقية
شكل ومضمون التقارير اليت املتعلقة بيهية وقد اتبع التقرير يف صياغته املبادئ التوج       - ٢

ومع املبادئ ) CEDAW/C/7/Rev.3( من االتفاقية ١٨تقدمها الدول األطراف مبوجب املادة    
التوجيهية لإلبالغ اخلاص باالتفاقية اليت أصدرهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد             

عليقات واملالحظـات اخلتاميـة     ، مع املراعاة كذلك للت    )CEDAW/SP/2008/INF/1(املرأة  
  .املذكورة أعاله

ويعرض هذا التقرير معلومات وردت من الوزارات واإلدارات واهليئات احلكوميـة             -٣
بدخشون املستقلة ذاتياً ومن املقاطعـات واملـدن والنـواحي           - ومن مقاطعة كوهيستوين  

  .لتمييز ضد املرأةاملسؤولة عن التعامل مع املسائل املتصلة بالقضاء على مجيع أشكال ا
مع مراعاة التعليقـات    (ويتضمن التقرير معلومات حمددة تتعلق بتنفيذ مواد االتفاقية           -٤

، وبيانـات   )والتوصيات اخلتامية الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة           
ان إنفاذاً لالتفاقية،   تتعلق بالتدابري التشريعية واإلدارية والتدابري األخرى املعتمدة يف طاجيكست        

وكذلك معلومات عن التقدم احملرز يف حتسني وضع املرأة وعن العقبات املتبقية على طريـق               
  .حتقيق املساواة احلقيقية ومنع التمييز ضد املرأة

وقد أرفقت هبذا التقرير قائمة باملراسيم التشريعية املصممة لتعزيز وضع املرأة والـيت               -٥
  . وكذلك بيانات إحصائية عن املسائل اجلنسانية،٢٠١٠قبل عام اعُتمدت 
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استعراض تنفيذ كل مادة من مواد اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال               -ثانياً  
التمييز ضد املرأة مع مراعاة التعليقات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن          

  )CEDAW/C/TJK/CO/3(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

  ١املادة     
املشار إليـه أدنـاه     ( ١٩٩٤ من دستور مجهورية طاجيكستان لعام       ١٤تنص املادة     -٦

ويتمتع كال اجلنسني يف طاجيكـستان      . على املساواة بني الرجال والنساء    ") الدستور"بصفته  
وتدين طاجيكستان  . االقتصادية والسياسية والفردية   - بكامل احلقوق واحلريات االجتماعية   

  .ميع أشكاله وهي تنادي بسياسة القضاء على التمييز ضد املرأةالتمييز ضد املرأة جب
حتد من حقوق املـرأة      وجد ال يف الدستور وال يف أية قوانني أخرى أية أحكام          يوال    -٧

ويضع الدستور ضمانات تقـدمها الدولـة       . وحرياهتا، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة      
ض النظر عن اجلنس    احلريات جلميع الناس، بغ   للمساواة يف حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية و      

ثنية أو اللغة أو املنشأ أو امللكية أو الوضع املهين أو مكان اإلقامة أو املوقف من أو العرق أو اإل
  .الدين أو املعتقد أو العضوية يف رابطات طوعية أو غري ذلك من الظروف

ق املدنية إمنا ينظمهـا      من الدستور على أن حقوق اإلنسان واحلقو       ١٤وتنص املادة     -٨
  .وحيميها الدستور والقوانني الداخلية والصكوك القانونية الدولية اليت تعترف هبا طاجيكستان

الصكوك القانونية الدولية اليت    " من الدستور نصاً حمدداً يقضي بأن        ١٠وتورد املادة     -٩
 حال التنازع بـني     ويف. تعترف هبا طاجيكستان تشكل جزءاً مكوناً من نظام البالد القانوين         

القوانني الداخلية والصكوك القانونية الدولية املعترف هبا فإن أحكام الصكوك القانونية الدولية   
  ."هي اليت تطبق

كما ختضع املسائل املتعلقة باملساواة بني الرجال والنساء للتنظيم مبوجب القـوانني              -١٠
  :واللوائح التالية

 ١٥٣ و ٩٢ و ٨٣ و ٢٩ و ٧املـواد    (١٩٩٧مـايو   / أيار ١٥قانون العمل املؤرخ     •
  ؛)١٧٣-١٧٠ و١٦٨ و١٦٧ و١٦٥-١٥٩و

 ١٧ و ١٣ و ١٢ و ١املواد   (١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٣قانون األسرة املؤرخ     •
  ؛)١٣٧ و١٣٤ و٩١ و٩٠ و٣٢و

 ٦٢ و ٦١ و ٥٩ و ٥٨ و ٥٢املـواد    (١٩٩٨مايو  / أيار ٢١القانون اجلنائي املؤرخ     •
 ١٣٤ و ١٣٣ و ١٣١ و ١٣٠و ١٢٤ و ١٢٠ و ١١٧ و ١١٦ و ١١٢-١٠٩ و ٧٨و
  ؛)٢٣٩ و٢٣٨ و١٨١ و١٧٠ و١٥٥ و١٤٣-١٣٨و
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  ؛) ومواد أخرى٢٤ و٨املادتان (قانون اإلجراءات اجلنائية  •
 ١٠٤-١٠١ و ٩٨املـواد    (٢٠٠١أغسطس  / آب ٦قانون تنفيذ العقوبات املؤرخ      •

  .)٢٠٩ و٢٠٨ و١٢٠ و١١١و
يل أو رفض للعمالة على     من قانون العمل أي متييز أو استبعاد أو تفض         ٧وحتظر املادة     -١١

  . أساس اجلنس
 من القانون اجلنائي مسؤولية جنائية من االنتهاك أو التقييد املباشر ١٤٣وتنشئ املادة   -١٢
ثنية أو اللغة   ة على أساس اجلنس أو العرق أو اإل       غري املباشر حلقوق اإلنسان واحلقوق املدني      أو
ع املهين أو مكان اإلقامة أو املوقـف مـن       املنشأ االجتماعي أو امللكية الشخصية أو الوض       أو

الدين أو املعتقد أو العضوية يف أحزاب سياسية أو يف رابطات طوعية، إذا كان هذا االنتهاك                
ويف الوقت نفسه، مع ذلك، فإن التفريق       . التقييد يضر حبقوق املواطن أو مصلحته القانونية       أو
ال يشكل متييزاً إذا استند إىل شروط ختص        االستبعاد أو التفضيل أو حىت تقييد حق العامل          أو

نوعاً ما من أنواع العمل أو إذا نتج عن قلق الدولة إزاء أشخاص حيتاجون إىل توفري مزيد من                  
  .احلماية االجتماعية أو القانونية

ويعرف قانون ضمانات الدولة للمساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق واملساواة يف      -١٣
بأنه أي تفريق   " التمييز"،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١قوق، والذي اعتمد يف     فرص ممارسة هذه احل   

أو استبعاد أو تقييد على أساس اجلنس هبدف إضعاف املساواة بني الرجال والنساء، أو يؤدي               
إىل جتاهل هذه املساواة، يف اجملاالت السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو غري               

يعمل هذا القانون على منع التمييز اجلنسي وينشئ ضـمانات تقـدمها            و. ذلك من اجملاالت  
ويعترب خرق  . فهو حيظر التمييز ضد الرجال أو النساء      . الدولة للمساواة يف الفرص للجنسني    
من خالل تطبيق سياسة للدولة أو القيام بأي عمل يضع          (مبدأ املساواة بني اجلنسني األساسي      

  .متييزاً يتطلب القضاء عليه) س، يف وضع غري متساوٍالرجال والنساء، على أساس اجلن

  ٢املادة     
وهي تنفذ سياسة موجهة إىل القـضاء علـى         . تدين طاجيكستان التمييز ضد املرأة      -١٤

  .التمييز ضد املرأة جبميع ظواهره
واعترافاً باملبادئ املتجسدة يف ميثاق األمم املتحدة، أدخلت طاجيكستان، كدولة            - ١٥

امليثاق وأحكامه يف تشريعاهتا الوطنية، وحتديداً يف الدستور وقانون العمـل           طرف، مبادئ   
والقانون املدين والقانون اجلنائي وقانون األسرة وقانون اجلرائم اإلدارية وقانون ضـمانات            
الدولة للمساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق ومساواهتم يف فرص ممارسة هذه احلقوق،             

وال يتضمن أي من هذه القوانني أيـة أحكـام تـسمح            . عية األخرى ويف املراسيم التشري  
  .بالتمييز اجلنسي
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ومن الناحية  . ويستند القانون يف طاجيكستان إىل مبدأ املساواة بني الرجال والنساء           -١٦
وال يوجد يف   . القانونية، فإن الدستور إذ يضمن املساواة فإنه يفرض حظراً عاماً على التمييز           

  .قوانني أو لوائح داخلية تسمح بالتمييز ضد املرأةطاجيكستان أية 
 منـه   ١٧فاملادة  . إن مبادئ املساواة بني الرجال والنساء جمسدة رمسياً يف الدستور           -١٧

وتـضمن الدولـة حقـوق    . تنص على أن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون واحملاكم      
 أو العرق أو اجلنس أو اللغة       ثنيةألساسية لكل شخص بغض النظر عن اإل      اإلنسان واحلريات ا  

فالرجـال والنـساء   . أو الدين أو املعتقد السياسي أو التعليم أو الوضع االجتماعي أو امللكية   
  .يتمتعون حبقوق متساوية

ويطرح الدستور أحكاماً عامة للتكفل باملساواة بني الرجال والنـساء وفقـاً للمعـايري                -١٨
  .عة للدولة توفر آلية إجرائية لضمان املساواة بني اجلنسنيوهناك قوانني خاصة وبرامج تاب. الدولية
ويتعني على كل شخص يف طاجيكستان أن ميتثل للدستور وللقانون وعليه أن حيترم               -١٩

وال يعفي اجلهل بالقانون األشـخاص مـن        . حقوق اآلخرين وحريتهم وشرفهم وكرامتهم    
  ).٤٢املادة (املسؤولية 

ذات طابع متييزي تتعارض مع الدستور والقانون وهنـاك     إن أية أفعال غري مشروعة        -٢٠
  .مسؤولية تترتب عنها

وحيق لكل شخص أن يطلب النظر يف       . ويتمتع كل شخص بضمان محاية احملكمة له        -٢١
وال جيوز احتجاز أي شخص أو اعتقالـه إال علـى           . قضيته من جانب حمكمة خمتصة نزيهة     

  . أساس قانوين
 ١٩املادة  (  فإن من حقه احلصول على خدمات حمام       ويف حال احتجاز شخص ما،      -٢٢

  ). من قانون اإلجراءات اجلنائية٨من الدستور؛ واملادة 
  . وتضمن الدولة للضحية محاية احملكمة والتعويض عما تعرضت له من ضرر  -٢٣
ويتضمن التشريع أحكاماً تنص على اختاذ تدابري ملواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان             -٢٤

وينص القانون اجلنائي على عقوبات على اجلرائم التالية املرتكبـة          . نية أو العقلية  والقسوة البد 
  :يف حق النساء

  ؛)١٣٨املادة (االغتصاب  •
  ؛)١٣٩املادة (أفعال العنف اجلنسي  •
  ؛)١٤٠املادة (القسر اجلنسي  •
ممارسة اجلنس وغري ذلك من األفعال اجلنسية مع أشخاص دون السادسة عشرة من              •

  ؛)١٤١ة املاد(العمر 
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  ؛)١٤٢املادة (الفجور  •
  ؛)١٤٣املادة (خرق حق املواطنني يف املساواة القانونية  •
رفض تشغيل امرأة لديها طفل دون الثالثة من العمر بدون أساس لذلك الـرفض،               •

  ؛)١٥٥املادة (تسرحيها بدون أساس لذلك التسريح  أو
  ؛)١٠٩املادة (التحريض على االنتحار  •
  ؛)١٦٧ادة امل(االجتار بالقاصرين  •
  ؛)١٦٨املادة (تزويج فتاة قبل بلوغها سن الزواج  •
  .)١٣٠املادة (االجتار باألشخاص  •
وحيدد برنامج الدولة الذي يضع مبادئ توجيهية لسياسة الدولة املتعلقـة بـضمان               -٢٥

 ٢٠١٠-٢٠٠١املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق والفرص يف طاجيكـستان للفتـرة             
  :ت احلكومية ملنع العنف ضد املرأة، وذلك من خالل ما يليأولويات عمل اهليئا

حتسني عمل وكاالت إنفاذ القانون يف جمال منع حاالت العنف ضد املـرأة         )أ (  
  وتسجيلها ومتابعتها؛

  التوعية مبظاهر العنف ضد املرأة وتشجيع اجملتمع بقوة على التصدي هلذه املظاهر؛  )ب (  
ضد املرأة من خالل تدابري ترمـي إىل اسـتعادة          القضاء على نتائج العنف       )ج (  

  صحتها البدنية والعقلية؛
  :وجيري العمل حالياً على ما يلي  
وضع األسس التشريعية الستحداث عقوبات أشد صرامة على مجيع أشكال        )أ (  

  العنف ومظاهره ضد املرأة؛
  .وضع هنج شاملي متعدد القطاعات يرمي إىل حل هذه املشكلة  )ب (  

 ٣د متثل هدف املرسوم الرئاسي اخلاص بتعزيز دور املرأة يف اجملتمـع واملـؤرخ يف        وق  -٢٦
 يف توسيع مشاركة املرأة يف اجملتمع ويف اإلدارات احلكومية وتعزيز ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول

وضعها االجتماعي وحتسني الذخرية اجلينية الوطنية وإعطاء املرأة دوراً أكثر نـشاطاً يف تعزيـز     
وتنفيذاً هلذا املرسوم الرئاسي عمدت احلكومة والسلطات العامـة         . األخالقية للمجتمع األسس  

واإلدارات احلكومية إىل تعيني النساء، على أساس ما لديهن من مهارات ومـؤهالت مهنيـة               
وقدرات يف جمال األعمال، يف مناصب قيادية يف الوزارات وجلان الدولة واإلدارات ومـشاريع              

 ومنظماهتا، وكذلك يف مؤسسات التعليم العايل وغريها مـن مؤسـسات            الدولة ومؤسساهتا 
وقد اختريت امرأة من بني عدد من املرشحات الاليت يتمتعن بـاخلربة وبـاملؤهالت              . التدريب

  ).٣ و٢ و١نظر اجلداول ا. (العالية لشغل أحد مناصب نائب رئيس جملس النواب يف الربملان
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، متت املوافقة علـى     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ومبوجب قرار احلكومة املؤرخ       -٢٧
برنامج الدولة لتعليم النساء والفتيات املؤهالت واختيارهن وتعيينهن يف مناصب قيادية خالل            

  .٢٠١٦-٢٠٠٧الفترة 
وانطالقاً من األهداف األساسية هلذا الربنامج، تعمل الوزارات واإلدارات احلكومية            -٢٨

  :على ما يلي
ة األجل للدولة لضمان احلقوق والفرص فيما يتعلـق بتـدريب           وضع سياسة طويل   •

  النساء والفتيات املؤهالت واختيارهن وتعيينهن يف مناصب قيادية؛
ضمان متتع الرجال والنساء باملساواة يف احلقوق فيما يتعلق بالترقيات والتعـيني يف              •

  مناصب قيادية؛
  خلق بيئة متكينية للدراسة؛ •
   يف التعليم الثانوي األعلى؛تشجيع الفتيات على البقاء •
  .توفري السكن للطالبات يف التعليم العايل وتزويدهن باملنح الدراسية •

  .وتعمل الوزارات واإلدارات املعنية حتديداً على تفعيل تلك املهام اليت حددها الربنامج
إلقنـاع النـساء     "اعتماد تدابري " من الربنامج، والذي ينص على       ١٣وعمالً بالبند     -٢٩
 يف ذلك علـوم احلاسـوب       لفتيات على االنضمام إىل موضوعات قلما يتخصصن هبا، مبا        وا

، والتعدين، واجليولوجيا، وهندسة الكهرباء وغريها مـن الفـروع اهلندسـية،            واملعلومات
، كانت أعداد الفتيـات     ٢٠١٠ و ٢٠٠٦، وخالل الفترة بني عامي      "والدبلوماسية، واإلدارة 

 ؛١٠١ الرياضيات: رسوم الرئاسي حصصاً للمرأة فيها كما يلي      الاليت درسن موضوعات حدد امل    
  .٤٦؛ املوضوعات التكنولوجية ٢٧؛ اهلندسة ٩١اإلدارة 

  ٣املادة     

   من التعليقات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن اللجنة ٣٦ و٣٥ و٢٢ و٢١الفقرات     
تـشريعية، لـضمان    تتخذ طاجيكستان اخلطوات املالئمة، مبا فيها اعتماد التدابري ال          -٣٠

تفعيل متتع املرأة باحلقوق واحلريات األساسية على أساس املساواة بني الرجـال والنـساء يف            
  .مجيع اجملاالت، وخصوصاً يف اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

ويوجه اهتمام خاص لوضع املرأة يف اجملتمع، وذلك مبوجب قانون ضمانات الدولة              -٣١
ويف فرص ممارسة هذه احلقوق، وبرنـامج الدولـة   ة بني الرجال والنساء يف احلقوق      مساوالل

املنشئ للمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة فيما يتعلق بضمان املساواة بني الرجال والنساء يف             
، وبرنامج الدولة لتعلـيم النـساء       ٢٠١٠-٢٠٠١احلقوق والفرص يف طاجيكستان للفترة      

  .٢٠١٦-٢٠٠٧ واختيارهن وتعيينهن يف مناصب قيادية خالل الفترة والفتيات املؤهالت
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وتويل الدولة عناية كربى للمسائل اجلنسانية، األمر الذي تدلل عليه رسالة رئـيس               -٣٢
 خبـصوص   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٤البالد إىل اجمللس األعلى، وهو الربملان الوطين، بتاريخ         

. ٢٠١٠-٢٠٠٩د الداخليـة واخلارجيـة للفتـرة        املبادئ التوجيهية األساسية لسياسة البال    
واستجابة هلذه الرسالة، متت املوافقة على برنامج من تدابري االمتثال بالتعليمات الـواردة يف              

  .٢٠١٠مايو / أيار٣الرسالة، وذلك مبوجب قرار اختذته احلكومة يف 
واألسرة إىل اعتماد    من هذا الربنامج اللجنة احلكومية املعنية باملرأة         ٦٥ويدعو البند     -٣٣

ويف سياق اجلهـود الراميـة إىل       . التدابري الالزمة لترقية الفتيات املؤهالت إىل مناصب قيادية       
 فتاة وامرأة من املوهوبات جداً لترشيحهن       ٧٠٠تفعيل الربنامج، أعدت قائمة تضم أكثر من        

  .وقد قدمت هذه القائمة إىل احلكومة. لوظائف رمسية وإدارية عالية
مم نص التعليقات والتوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز            وع  -٣٤

  .ضد املرأة على املعنيني يف الوزارات واإلدارات والسلطات احمللية والرابطات الطوعية
ووضعت برامج تابعة للدولة تتضمن تدابري حمددة للتغلب على العقبات اليت تعترض              -٣٥

. نفذت هذه الربامج كاستجابة عملية لتلك التعليقات اخلتاميـة        طريق تفعيل حقوق املرأة، و    
ة وطنيـة تـدعم دور املـرأة يف         استراتيجي، عرض على احلكومة مشروع      ٢٠٠٩ويف عام   

ة األساسي يف ستراتيجيويتمثل هدف اال. ، لكي تنظر فيه٢٠٢٠-٢٠١١طاجيكستان للفترة  
 الطبيعية لدى املرأة يف مجيع نـواحي  خلق الشروط املسبقة الرئيسية للتفعيل الكامل للمواهب     

  .اجملتمع حتقيقاً للتنمية املستدامة فيه
وهي حتدد األهداف وتـوفر     . ة املهام الكربى اليت تواجه الدولة     ستراتيجيوتتناول اال   -٣٦

الوسائل األساسية لتحقيقها من خالل الترويج لتنمية متوازنة مستدامة للمجتمع من خـالل             
وتعمل اخلطة علـى تـشجيع تـدريب        . نسانية يف مجيع نواحي احلياة    تعميم االعتبارات اجل  

أخصائيي املساواة بني اجلنسني القادرين على صوغ سياسة وطنية تستند إىل التـوازن بـني               
  .اجلنسني يف مجيع نواحي اجملتمع

، وضعت وزارة الداخلية دليالً منهجياً وأصدرته لتوجيه املسؤولني         ٢٠٠٦ويف عام     -٣٧
ويف الفتـرة بـني     . لقانون فيما يتعلق بالتعامل مع حـاالت العنـف اجلنـسي          عن إنفاذ ا  

، مت تنظيم سلسلة من احللقات الدراسية والدورات حول موضـوع           ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ عامي
احلد من العنف املوجه ضد املرأة ضمن األسرة، وذلك لصاحل موظفي إدارة الشرطة اجملتمعية              

، مت إعداد وإصـدار جمموعـة   ٢٠٠٦ و٢٠٠٥مي ويف عا . وطالب أكادميية وزارة الداخلية   
ويف . صكوك وقوانني حقوق اإلنسان الدولية ووزعت على موظفي وكاالت إنفاذ القـانون           

، شارك املوظفون هؤالء يف مؤمترات وحلقات دراسية ودوائـر          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦الفترة بني   
إلنسان واالمتثال  وموائد مستديرة دولية خمصصة للمسائل القانونية وللتثقيف اخلاص حبقوق ا         

لاللتزامات املتعلقة مبنع العنف اجلنسي ضد املرأة ومكافحة االجتار باملرأة وغري ذلـك مـن               
ووزع على مسؤويل وزارة الداخلية وحماضري أكادمييـة الـوزارة          . املوضوعات ذات الصلة  
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كما أجريت حبوث للحصول على     . معينات تدريسية وموارد أخرى الستخدامها يف عملهم      
وعلى الرغم من مجيع هذه اجلهود، ال يزال العنف    .  الدكتوراه يف املوضوعات املذكورة    درجة

ضد املرأة يشكل مشكلة حادة متاماً تتطلب اهتماماً كبرياً من جانب اهليئات احلكومية ومجيع              
وقد نظمت أكادميية وزارة الداخلية دورات لطالهبا حـول         . املنظمات العاملة يف هذا اجملال    

  .لعنف ضد املرأةمكافحة ا
 عن وزارة الداخليـة مـن   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٧ الصادر يف    ٢٧١ويتطلب األمر     -٣٨

  .مفتشي الوزارة أن يتصدوا للعنف ضمن األسرة
دراسات كلية القـانون يف      وقد استحدثت دورة عن حقوق املرأة يف نطاق برنامج          -٣٩

 بالتعاون مع هيئة األمـم      ٢٠٠٩وقد ُوضع منهاج الدورة عام      . جامعة طاجيكستان الوطنية  
وصدر كتاب مرجعي للدورة بـاللغتني      . املتحدة املعنية باملساواة بني اجلنسني وبتمكني املرأة      

. الروسية والطاجيكية وذلك بالتعاون مع تلك اهليئة ومع صندوق األمم املتحـدة للـسكان             
 الدراسـات   وذلك كجزء من برنامج   " حقوق املرأة " ساعة بعنوان    ٣٦ويدرس برنامج مدته    

ويشمل الربنامج دراسة اآلليات الدولية والوطنية لتعزيز حقوق املرأة ودراسـة           . املوافق عليه 
  .تفصيلية عن األساس التشريعي الوطين للمساواة بني اجلنسني

وبصورة دورية، يشارك ممثلون عن الوزارات واإلدارات واملنظمات غري احلكوميـة             -٤٠
 اجملتمع املدين، يف حلقات دراسية وموائد مستديرة حـول          وغري ذلك من اجلهات الفاعلة يف     

  .العنف ضد املرأة وطرق منعه
، قامت اللجنة احلكوميـة املعنيـة بـاملرأة واألسـرة،     ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ويف عامي     -٤١

نـساء  "باالشتراك مع وإدارة اخلدمة املدنية يف مكتب الرئيس بتنظيم دورتني حتت عنـوان              
 مـن   ٩٠٠وحضر الدورتني أكثر مـن      ". إدارة الدولة اجلديدة  دورة للنساء عن    "و" قائدات

  .املختصني الشباب من موظفي الوزارات واإلدارات والسلطات احمللية
وهناك آلية أخرى مشتركة بني اإلدارات تروج لتنفيذ قـانون ضـمانات الدولـة                -٤٢

جملـالس  ويف فرص ممارسة هذه احلقـوق، وهـي ا   للمساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق  
النسائية اليت أنشئت يف مجيع الوزارات واإلدارات ومؤسسات التعليم العايل وعلى املـستوى             

وتعمل هذه اجملالس على أساس لوائح أقرهتا اللجنة املعنية باملرأة واألسرة، وهي تتخذ             . احمللي
ها من  اخلطوات الالزمة لشرح مضمون القوانني وبرامج الدولة واتفاقيات األمم املتحدة وغري          

  .الصكوك املتعلقة باملرأة
من "، قامت اللجنة املعنية باملرأة واألسرة وحتالف الرابطات الطوعية         ٢٠١٠ويف عام     -٤٣

ومشروع تعزيز حقوق املرأة يف األرض وامللكية، التابع         "املساواة القانونية إىل املساواة الفعلية    
ربع بلدات كـبرية حـول موضـوع    هليئة األمم املتحدة للمرأة، بعقد جلسات استماع يف أ 

ومتثل اهلدف .  االقتصادي- املساواة حبكم القانون واملساواة حبكم الواقع يف اجملال االجتماعي
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األساسي هلذه اجللسات يف استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ قانون ضمانات الدولة للمساواة             
خـصوصاً فيمـا يتعلـق      ويف فرص ممارسة هذه احلقوق، و      بني الرجال والنساء يف احلقوق    

باملساواة يف إمكانية احلصول على املوارد االقتصادية، مبا فيها امللكية املنقولة وغـري املنقولـة     
باستعراض املشاكل واحلواجز الـيت      واألرض والصول املالية واالئتمان، وكذلك فيما يتعلق      

هذه مفوض حقوق وشارك يف جلسات االستماع . تعترض سبيل املساواة الفعلية بني اجلنسني
اإلنسان ونواب رئيسي جملسي الربملان وممثلون عن الدولة واملنظمات الطوعيـة والدوليـة             

ونظـرت جلـسات االسـتماع يف       . ووسائل اإلعالم ومديرات املزارع وسيدات األعمال     
توصيات اخلرباء فيما يتعلق بتحسني آليات التنفيذ وخصوصاً من حيث إمكانيـة حـصول              

ويف هناية اجللسات، مت اعتماد التوصيات وأرسلت إىل نائـب  . رد االقتصاديةالنساء على املوا 
  .رئيس الوزراء ومفوض حقوق اإلنسان واملركز الوطين للتشريع يف مكتب رئيس البالد

وتعمل اللجنة املعنية باملرأة واألسرة مع مفوض حقوق اإلنسان وتقوم معه بزيارات              -٤٤
قات الدراسية اجتماعـات املوائـد املـستديرة حـول          مشتركة للمدن والنواحي لعقد احلل    

  .موضوعات معينة
دم إىل احلكومة مشروع قـانون عـن اجلوانـب االجتماعيـة      ، قُ ٢٠٠٧ويف عام     -٤٥

وأرجئ اعتمـاد املـشروع بانتظـار       . والقانونية حلماية املرأة من العنف األسري، للنظر فيه       
، شـكل فريـق    ٢٠١٠ويف عام   . لالزمةتعديالت عليه وكذلك بسبب االفتقار إىل املوارد ا       

عمل جديد ملراجعة مشروع القانون، وهو يضم نواباً وموظفني من مكتب رئـيس الـبالد               
  .والوزارات واإلدارات واملنظمات غري احلكومية

 عدد املراكز اليت تقدم املعلومات واملـشورة        ٧٥وخالل الفترة املستعرضة، ارتفع إىل        -٤٦
ويف هذه املراكز، يقـدم احملـامون       . نية باملرأة واألسرة وفروعها احمللية    واليت تديرها اللجنة املع   

إضافة لذلك،  . وموظفو اللجنة املشورة اجملانية للنساء، ومنهن من هو ضحية من ضحايا العنف           
، قدمت ملوارد الالزمة    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٧ومبوجب قرار اختذه عمدة مدينة دوشانبيه يف        

يف دوشانبيه تديره الدولة، وهو يقوم أيضاً بدور مركـز لألزمـات     إلنشاء مركز توعية للمرأة     
. للنساء ضحايا العنف األسري، كما يقدم التثقيف واملعلومات وجيري البحوث والتحلـيالت           

وخـالل  . وهناك خطط ترمي إىل افتتاح ملجأ يف املركز للنساء من ضحايا العنف األسـري             
يف تنفيذ سياسة حتسني املـساواة بـني         وس، مت حتقيق تقدم ثابت ملم     ٢٠٠٩-٢٠٠٦ الفترة

اجلنسني وحالة املرأة، مع مراعاة الواقع السياسي واالقتصادي واخلصائص الثقافية يف الوقـت             
وقـدم الـدعم    .  الدولة واملنظمات غري احلكومية    ووضعت آليات وأشكال للتعاون بني    . نفسه

. جتماعيـة املقدمـة للمـرأة     ومت توسيع املرافق األساسية واخلـدمات اال      . لسيدات األعمال 
. واستحدثت الوظائف للنساء يف قطاع خدمات املستهلك والصناعات اخلفيفة واملناطق الريفية          

ومت وضع وتعزيز القواعد العلمية والنظرية واملنهجية والتحليلية لسياسة الدولة يف قضايا املـرأة              
  ).١٩٩٩ يف املائة يف عام ٨٣ان بعد أن ك( يف املائة ٤٧,٢واخنفض تعداد الفقراء إىل . واألسرة



CEDAW/C/TJK/4-5 

GE.12-41577 12 

االقتصادية يف سـعيها إىل بلـوغ    - وتواجه البالد كثرياً من الصعوبات االجتماعية    -٤٧
وتتعقد أحوال املرأة، بدرجة أشد من أحوال الرجل، بعوامل كـثرية           . جمتمع أكثر دميقراطية  

ؤدي إىل تزايد عدد األسر     تشمل األزمة املالية العاملية وهجرة الرجال حبثاً عن العمل، واليت ت          
واحلكومة مهتمة كل   . اليت تقودها نساء، وكذلك ملعدالت بطالة أعلى بني الشباب والنساء         

  .االهتمام مبعاجلة هذه املشاكل
وعلى سبيل االستجابة للتعليقات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن اللجنـة املعنيـة              -٤٨

ة إضافة مثانية من املوظفني إىل مالك اللجنـة         بالقضاء على التمييز ضد املرأة، قررت احلكوم      
ويقوم أحد نواب رئـيس     .  موظفاً ١٩املعنية باملرأة واألسرة وبذلك بلغ عدد موظفي اللجنة         

 مـن مـوظفي     ١٦٥وخالل السنتني املاضيتني، حّسن     . الوزراء مبهمة تنسيق أعمال اللجنة    
الل دورتـني أعـدهتما إدارة      اللجنة وموظفي اإلدارات األخرى يف األقاليم معرفتهم من خ        

واألخرى بعنـوان   " نساء قياديات "اخلدمة املدنية التابعة ملكتب رئيس البالد، إحدامها بعنوان         
  .وأنشئ ضمن اللجنة قسم يعىن باملساواة بني اجلنسني والعالقات الدولية". إدارة الدولة"

األجـل يـشمل    متت املوافقة على مشروع طويل       ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٤٩
. ٢٠١٤-٢٠١٠وسيغطي هذا املـشروع الفتـرة       . إنشاء قاعدة بيانات عن املرأة واألسرة     

يتيح فرصـة   ) www.kumitaizanon.tj(ويتوفر لدى اللجنة املعنية باملرأة واألسرة موقع شبكي         
  .احلصول على املعلومات األساسية عن السياسة اجلنسانية للدولة وآثارها على املعنيني هبا

  :وبلغت ميزانية اللجنة، بالعملة الوطنية، ما يلي  -٥٠
   سوموين٢٣٠٦٣٠    ٢٠٠٧  
   سوموين٤٧٠٣٢٠    ٢٠٠٨  
   سوموين٣٦٧٣٥٠    ٢٠٠٩  
   سوموين٥١٥٣٩٠    ٢٠١٠  

أما ميزانية برنامج الدولة لتعليم النساء والفتيات املؤهالت واختيارهن وتعيينـهن يف              -٥١
  : بلغت بالعملة الوطنية ما يلي، فقد٢٠١٦-٢٠٠٧مناصب قيادية خالل الفترة 

   سوموين١١٠٠٠٠    ٢٠٠٨  
   سوموين٥٧٠٠٠    ٢٠٠٩  
   سوموين٦٠٠٠٠    ٢٠١٠  
   سوموين٦٢٠٠٠    ٢٠١١  
   سوموين٦٤٠٠٠    ٢٠١٢  
   سوموين٦٦٠٠٠    ٢٠١٣  
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   سوموين٦٨٠٠٠    ٢٠١٤  
   سوموين٧٠٠٠٠    ٢٠١٥  
   سوموين٧٢٠٠٠    ٢٠١٦  

ليم يف إطار برنامج الدولـة املنـشئ   وتنفذ بصورة دورية تدابري موجهة خاصة بالتع       -٥٢
للمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة فيما يتعلق بضمان املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق             

  .٢٠١٠-٢٠٠١والفرص يف طاجيكستان للفترة 
. ة احلد من الفقر لعمالة املـرأة      ستراتيجيوستوجه عناية خاصة يف برنامج احلكومة ال        -٥٣

 خبصوص  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٤ و ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٤كومة املؤرخان   ن قرارا احل  وقد مكّ 
 مـن توسـيع     ٢٠١٠-٢٠٠٦تقدمي منح رئاسية لدعم النساء يف مؤسسات األعمال للفترة          

ويبلـغ جممـوع املنحـة هـذه خـالل الفتـرة            . نطاق أنشطة املرأة يف جمال األعمـال      
من خالل إنشاء مؤسسات  وظيفة ٥٠٠٠جياد إ سوموين، وقد مكنت من ٣٣٠٠٠٠٠ املعنية

  .صغرية لألعمال وبعضها يف ميدان جتهيز املنتجات الزراعية

  ٤املادة     
على أنـه   . ال تتضمن التشريعات الطاجيكية أية أحكام متيز على أساس اجلنس           - ٥٤

يتعني أن يقترن تصميم احلكومة على حتقيق املساواة احلقيقية مبوقف استباقي من جانب             
  .النساء أنفسهن

وبرنامج الدولة املذكور أعاله واملتعلق بتعليم النساء والفتيات املؤهالت واختيارهن            -٥٥
 مصمم لزيادة عـدد النـساء يف        ٢٠١٦-٢٠٠٧وتعيينهن يف مناصب قيادية خالل الفترة       

  .مناصب قيادية
 خبصوص قبول الطالب ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣١ويشكل قرار احلكومة املؤرخ   -٥٦

 ٢٠١٠-٢٠٠٦عليم العايل يف البالد على أساس نظام للحصص الرئاسية للفتـرة  يف مؤسسات الت  
 طالباً  ١٧١٥٦وهناك  . إجراًء تعليمية فرضه قلق الدولة إزاء تعليم فتيات املناطق اجلبلية النائية          

وحيق للطالب الذين أهنوا املدرسة .  فتاة مت تسجيلهم يف مؤسسات التعليم العايل  ٧٢١١بينهم  
جوائز يف مسابقات دولية أو وطنية دخول معاهد التدريب املهين العليـا دون             وحازوا على   

  .احلاجة إىل املرور يف امتحانات تنافسية
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  ٥املادة     

   من التعليقات اخلتامية الصادرة عن اللجنة٢٠الفقرة     
على أن طاجيكستان تبقى بلـداً      . ال تتضمن القوانني أية قواعد تنتهك حقوق املرأة         -٥٧

 تقليدياً تشكل فيه املواقف التقليدية املتعلقة باألدوار االجتماعية لكل من اجلنسني عقبة             مسلماً
وقد زاد يف السنوات األخرية تأثري الـدين علـى          . أمام متتع املرأة الكامل حبقوقها وحرياهتا     

وتعزى الالمساواة بني اجلنسني لألفكـار التقليديـة        . الشباب، مبا يف ذلك الفتيات والنساء     
  .االقتصادية - لدينية لدى السكان وكذلك للمشاكل االجتماعيةوا
 ١٧٠وهناك بعض القضايا املتعلقة بالزواج من اثنتني أو تعدد الزوجات مع أن املادة                -٥٨

على أن النساء يـوافقن  . من القانون اجلنائي جيّرم معاشرة امرأتني يف األسرة املعيشية الواحدة    
غرايف الذي جاء نتيجـة للحـرب       دم التوازن الدمي   قبيل ع  على هذا الزواج ألسباب شىت من     

وتعقد . األهلية أو للهجرة حبثاً عن العمل أو لسوء األوضاع املالية نتيجة لألزمة املالية العاملية             
. هذه الزجيات يف حفل نكاح ديين، وهي ال تسجل لدى الدولة وال تترتب عليها آثار قانونية             

 انظـر (وتدين احملاكم هذه األفعـال      . جل حقاً يف زوجة ثانية    فالقانون العلماين ال يعطي الر    
األبـوة  بإثبات  وخالل الفترة املستعرضة، أصدرت احملاكم قرارات تتعلق        ). ٥ و ٤اجلدولني  

  .واسترداد النفقة وضمان وجود مأوى للنساء يف بيت أزواجهن أو آبائهن
 سنة، مـع    ١٨لزواج هو    يضع سناً أدىن ل    ٢٠٠٩وقدم إىل احلكومة اقتراح يف عام         -٥٩

 االقتراح نتيجة كثرة    اوجاء هذ . ف معينة حيددها القانون   إمكانية ختفيضه سنة واحدة يف ظرو     
وتكمن أسباب هذه الزجيات املبكرة عادة يف       . حاالت زواج الفتيات املبكر يف املناطق الريفية      
دة التثقيف اجلنـساين    وجيري العمل على زيا   . الفقر والبطالة واخنفاض الدخل والعقلية الدينية     

والتوسع فيه عمالً على تغيري أمناط السلوك االجتماعية والثقافية لدى كـل مـن اجلنـسني                
. والقضاء على التحامل واملمارسات التقليدية املستندة إىل تفكري مقولب حول أدوار اجلنسني           

علـى   العمل   ويستمر. وتلعب وسائط اإلعالم دوراً هاماً يف التغلب على القوالب اجلنسانية         
للجنة املعنية باملرأة واألسـرة صـفحة       الشبكي  وقع  املويوفر  . تأليف دائرة معارف عن املرأة    

تعرض قصص النساء األكثر جناحاً يف جماالت العلم والسياسة والدولة واجملتمـع ويف املهـن               
ومية وهناك العديد من املقاالت يف اجملالت األسبوعية والصحف الي        . اخلالقة واألدب والشعر  

توعية املـرأة   لتمكني املرأة يف األسرة ويف الدولة، ومشاريع لوسائط اإلعالم ترمي إىل            تروج  
وتسهم إىل حد بعيد يف تشكيل رأي عام مطلع فيما يتعلق بوضع املرأة والقضاء على                حبقوقها

  .التمييز ورفض العنف ضد املرأة وخصوصاً العنف األسري
بذلك  ةساعدمقضايا املرأة بصورة منتظمة،     أيضاً  فزيون  تتناول برامج اإلذاعة والتل   و  -٦٠
إضافة لذلك، وهبدف دعم تغيري الرأي الشائع حول تبعيـة          . التغلب على التحامل ضدها   يف  

املرأة واألفكار املقولبة حول دور اجلنسني، تقدم مؤسسة الدولة للمسرح واحلفالت املوسيقية            
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واحللقات الدراسية مع شخـصيات ثقافيـة       العروض وجتري املناقشات وتنظم االجتماعات      
جيابية عـن دور املـرأة      إمعروفة ومع قدماء العمال املتقاعدين، هبدف التوعية وإعطاء صور          

وقد ألف كتاب املسرحيات الطاجيـك  . ومعىن املساواة بني اجلنسني بالنسبة للمجتمع ككل 
  .ععدداً من املسرحيات اليت تتناول أمهية املرأة ودورها يف اجملتم

وتشارك النساء والفتيات املوهوبات يف خمتلف مسابقات الفنون السنوية اليت تـنظم              -٦١
. على مستوى البالد ككل واليت ترمي إىل اكتشاف املواهب اجلديدة يف خمتلف أنواع الفنون             

املرأة "و" قصيدة العيون احلور  "و" العندليب"ومن هذه املسابقات تلك اليت جتري حتت أمساء         
وتعني الفائزات يف وكاالت الدولة ذات الصلة حيث ميكنهن         ". طائر السنونو "و" ياةزينة احل 

  .وتتلقى الفائزات األفضل جوائز ومنحاً وحوافز مالية خمتلفة. االرتقاء مبهاراهتن املهنية
ويتوفر لدى وزارة التعليم وفروعها عدد كبري من برامج التثقيف اجلنساين ومنها ما               -٦٢

  .حتسن التعليم اخلاص باملساواة بني اجلنسنييتصل بالتوعية و
، مت إعالن يوم الثامن مـن       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥ومبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ       -٦٣
مارس عيداً لألم وهو عيد للتعبري عن احترام األم واإلشادة بدورها يف تعزيـز األسـرة                /آذار

ألم تنظم اللجنة املعنية باملرأة واألسـرة       واحتفاالً بعيد ا  . وتربية األطفال وبالتايل تعزيز اجملتمع    
مسابقة عن دور األم يف تربية األطفال ومسابقة أخرى ألغاين هدهدة األمهات، كما تعقـد               
االجتماعات واملناقشات مع النساء من احملاربني والعمال القدماء، وتقدم هلن اهلدايا واملساعدة     

  .وتعّم االحتفاالت البالد هبذه املناسبة. املالية

  ٦املادة     

   من التعليقات اخلتامية الصادرة عن اللجنة٢٤ و٢٣الفقرتان     
. مت وضع األساس التشريعي ملكافحة االجتار باألشخاص واستغالل املـرأة والبغـاء             -٦٤

وإقامـة وإدارة   ) ٢٣٨املـادة   (ويتضمن القانون اجلنائي عقوبات على التحريض على البغاء         
واستجالب النساء بقـصد    ) ٢٣٩املادة  (ش من إيرادات البغاء     بيوت الدعارة والقوادة والتعي   
). ٤اجلـدول   ) (١٦٧املادة  (واالجتار بالقاصرين   ) ١٣٢املادة  (االستغالل اجلنسي أو غريه     

) ١٣٠املـادة   (وينص قانون اإلجراءات اإلدارية على املسؤولية اإلدارية عن العمل يف البغاء            
. ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٥ املؤرخ   ٤٧ باألشخاص رقم    وينفذ قانون االجتار  ). ٥ اجلدول   انظر

، والذي اعتمدته احلكومـة     ٢٠١٥-٢٠٠٨وستضمن برنامج الدولة ملكافحة اجلرمية للفترة       
، تدابري ملضاعفة اجلهود ملنع االجتار      ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢ املؤرخ   ٥٤٣بقرارها رقم   

 فهـو ينـشئ هيئـة       ٢٠٠٥يناير  /اين كانون الث  ٤ املؤرخ   ٥أما قرار احلكومة رقم     . بالبشر
مشتركة بني اإلدارات ملكافحة االجتار باألشخاص، وهي هيئة استشارية دائمة تنسق أنشطة            
الوزارات واإلدارات احلكومية وسلطات املقاطعات والبلـديات والنـواحي، واملؤسـسات           

  . االجتار بالبشرواملنظمات، بغض النظر عن نوع ملكيتها، للوفاء بالتزاماهتا الدولية مبكافحة
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 الربنامج الشامل   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٦ املؤرخ   ٢١٣وقد اعتمدت احلكومة بقرارها رقم        -٦٥
. لضمان سالمة تنفيذ سياستها يف هذا اجملـال       ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(ملكافحة االجتار باألشخاص    

ونظمت مناسبات خمتلفة تركز على التثقيف واملعلومات واملنع وذلك كعمليات لبنـاء قـدرة              
  .ظفي الوكاالت اليت تتعامل مع مكافحة االجتار وللتوعية خبطر االجتار وما ميثله من هتديدمو
أكتوبر الالئحة النموذجيـة    / تشرين األول  ١ املؤرخ   ٥٠٤وأقرت احلكومة بقرارها      -٦٦

  .لدعم مراكز ضحايا االجتار بالبشر
نـامج الـشامل    ووضعت الوزارات واإلدارات احلكومية خططاً للعمل يف إطار الرب          -٦٧

  .ملكافحة االجتار باألشخاص
ووضعت اهليئة املشتركة بني اإلدارات ملكافحة االجتار باألشخاص لوائح ومبـادئ             -٦٨

وقد أقرت احلكومة هذه اللوائح واملبادئ      . للعمل اخلاص بدعم مراكز ضحايا االجتار بالبشر      
 املراكز يف مـدينيت     ، ومبوجبه أنشئت هذه   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ١٠٠بقرارها رقم   

ورؤساء اللجان وممثلني عن األقـاليم       وتضم اهليئة نواب الوزراء اُألَول    . دوشانبيه وخوجاند 
  .والبلديات والنواحي

وتوفر مراكز دعم ضحايا االجتار بالبشر املشورة القانونية والطبية والنفسية اجملانية             - ٦٩
يـدز،  اإل/نقص املناعة البشري  ي وبفريوس   وهي جتري الفحوصات اخلاصة بأمراض الزهر     

كما تقدم السكن املؤقت والغذاء، فضالً عن املساعدة على احلصول على مهنة والعثـور              
  .على العمل والسكن

وقد قامت اهليئة املشتركة بني اإلدارات ملكافحة االجتار باألشخاص، بالتعاون مـع              -٧٠
ة االجتـار وذلـك يف دوشـانبيه        ، بتنظيم مؤمتر دويل ملكافح    "مودار"املنظمة غري احلكومية    

وحضر املؤمتر ممثلون عن االحتـاد الروسـي        . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣-٢٢ بتاريخ
 العربية املتحدة وأفغانستان ومجهوريـة      ماراتوأوزبكستان واإل  غيزستانريوكازاخستان وق 

  .إيران اإلسالمية وتركيا والسويد
عاهتا وباالستفادة من املمارسة الدولية     وهتتم طاجيكستان بشكل خاص بتحسني تشري       -٧١

وسيتم اعتماد الربنامج الشامل ملكافحة االجتار باألشـخاص        . يف جمال منع االجتار باألشخاص    
  .، وذلك لتحديث النظم والطرائق املستخدمة يف مكافحة االجتار بالبشر٢٠١٣-٢٠١١للفترة 
إطار الربنامج الشامل إىل مبادئ     وتستند التدابري الشاملة اليت جيري التخطيط هلا يف           -٧٢

ومعايري القانون الدويل وإىل حتليل ألوضاع اجلرمية وتوقعات تطورها احملتمل، فضالً عن نتائج             
ويتمثل اهلدف يف إعادة تنشيط .البحث العلمي واملمارسة يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص

واملقصود هو منع منو االجتار     . بشربني أنشطة الوكاالت الفاعلة يف ميدان مكافحة االجتار بال        
ويعين ذلك يف املقام األول أنشطة املنع واملالحقة املتعلقـة باالجتـار            . باألشخاص واحلد منه  

  .وحبماية الضحايا ومساعدهتم وببناء الشراكات يف هذا املضمار
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 مرسوماً يعـرض قواعـد      ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٠وقد أصدرت وزارة الصحة يف        -٧٣
وحيـدد  . عدة الطبية واالجتماعية املقدمة لضحايا االجتار بالبشر يف طاجيكستان        تنظيم املسا 

كما يوجد لدى وزارة الصحة . املرسوم نطاق وإجراءات تقدمي الرعاية الطبية يف املرافق الطبية
  .جملس يعىن بتنسيق تقدمي املساعدة لضحايا االجتار

على املؤسسات والشركات يف ميدان     وجتري وزارة العدل بصورة دورية أعمال التفتيش          -٧٤
. السياحة والتجارة اخلارجية اليت تساعد العمال املهاجرين على العثور على عمـل يف اخلـارج              

  .اليت تعاجل املسائل املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين" احلياة والقانون"وتصدر الوزارة صحيفة 
تدريب التابع جمللـس العـدل      ومبساعدة من املنظمة الدولية للهجرة، وضع مركز ال         -٧٥

  .منهاجاً دراسياً لتدريب القضاة على مكافحة االجتار باألشخاص
ويعمل مكتب املدعي العام ووزارة الداخلية على إدراج دورة خاصة عن مكافحـة               -٧٦

االجتار يف برنامج التدريب اخلاص مبوظفيهما وقد مت نشر الكراسـات ومـواد التـدريب               
كما وضـعت  . الدراسية والتدريبية ملوظفي وكاالت إنفاذ القانونوتعقد الدورات   . األخرى
وتتخـذ التـدابري    . ة حتدد قواعد العالقة بني موظفي إنفاذ القانون وضحايا االجتار         استراتيجي

إلقامة التعاون اإلقليمي والدويل مع بلدان املقصد والعبور لضحايا االجتار، وللمساعدة على            
ية والقانونية فيما يتعلق مبنع االجتار بالبشر، وتيـسري تبـادل           وضع الربامج التعليمية والصح   

البيانات حول خمتلف جوانب املسألة، وتقدمي املساعدة للضحايا من خالل اإلعادة إىل الوطن             
وجيري قسم االجتار بالبشر يف وزارة الداخلية واهلياكل املقابلة له          . وإعادة التأهيل واالندماج  

باألمن الوطين عمليات تفتيش منتظمة على الرحالت املغـادرة إىل ديب           يف جلنة الدولة املعنية     
وقـد  . وتركيا وعلى الوكاالت السياحية يف طاجيكستان، بغية الكشف عن عمليات االجتار        

نظمت أكادميية وزارة الداخلية دورة عن مكافحة االجتار بالبشر ونشرت املـواد التدريبيـة              
نظمة الدولية للهجرة وسفارة الواليات املتحدة األمريكية       ومبساعدة من امل  . املتصلة باملوضوع 

يف طاجيكستان، أقيم مركز التدريب على حقوق اإلنسان ومكافحة االجتـار باألشـخاص             
  .وذلك يف إطار كلية احلقوق يف اجلامعة الوطنية

وبالتعاون مع وسائط اإلعالم، يقوم موظفو وزارة الداخلية واللجنة املعنيـة بـاملرأة         -٧٧
األسرة وجلنة الشباب والرياضة والسياحة ووكالة مكافحة املخدرات بشن غارات منتظمة           و

 ٢٠٠٩وقد عقد عـام     . على املراقص ونوادي الفيديو وغريها من أماكن استجمام الشباب        
تعبئـة  : "مؤمتر شباب طاجيكستان وكونغرس الشباب الوطين الثاين حول املوضوعني التاليني         

وجتري اللجنة املعنية باملرأة واألسرة     ". الشباب ضد االجتار  " و "ار بالبشر اجملتمع ملكافحة االجت  
غرافيا التابع ألكادميية العلوم وقد نظم معهد الدمي. ايا االجتاراستقصاءاً سوسيولوجياً حول ضح

جتـارة اجلـنس يف     "استقصاءات وحلقات عمل مماثلة ومت نشر نتائجها يف نشرة عنواهنـا            
ة التابع ملكتب رئيس البالد قد أجـرى يف         ستراتيجيز البحوث اال  وكان مرك ". طاجيكستان

  .  حبوثاً سوسيولوجية حول االجتار باألطفال٢٠٠٨ عام
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جرمية االجتـار   "كما وقد استحدثت وزارة التعليم دورات حول حقوق اإلنسان و           -٧٨
  .هاتاريخ الدين، وأدخلتها يف مناهج و"حقوقي وحريايت ال ميكن أن تنتهك"و" باألشخاص

واملراكز هـذه   .  مركزاً لألزمات  ٣١وأنشأت اللجنة املعنية باملرأة واألسرة وفروعها         -٧٩
جمهزة خبطوط هاتفية للمساعدة وهي تقدم باجملان خدمات احملاكني واملختصني بعلـم الـنفس              

كما أقامت وزارة الصحة مثانيـة مراكـز     . ملساعدة النساء املتضررات بالعنف وضحايا االجتار     
ومت توقيع مذكرة تعاون بني اللجنة ومركز حقوق الطفل يف اململكة املتحدة، خبـصوص         . مماثلة

ومبوجب هذا املشروع، مت افتتاح مراكز لدعم الفتيات        . محاية حقوق املراهقات ضحايا العنف    
وتتلقـى الفتيـات يف   . ضحايا العنف واالجتار، وذلك يف دوشانبيه واملناطق األخرى من البالد     

ويشجَّع املثقفون وقدماء العـاملني     .  املشورة النفسية واخلدمات الطبية واالجتماعية     هذه املراكز 
. والطوائف الدينية وأعضاء اجملالس النسائية على التوعية فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص           

  .وهتتم احلكومة والسلطات احمللية على الدوام مبنع اجلرائم املتصلة باالجتار والكشف عنها
، وقعت احلكومة وبعثة املنظمة الدولية للـهجرة يف طاجيكـستان           ٢٠٠٨ويف عام     -٨٠

وتنفذ هذه املذكرة   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨مذكرة تعاون على مكافحة االجتار باألشخاص للفترة        
وخالل الفترة املذكورة، قدمت املنظمة املساعدة إلعادة عشر من ضحايا االجتار من            . بنجاح

ومن أصل الضحايا التسع    . ٢٠٠٨ العربية املتحدة يف     ماراتإلاالحتاد الروسي وواحدة من ا    
، أعيدت مخس ضحايا من     ٢٠٠٩ من عام    األوىلالاليت كشف عنهن خالل األشهر الست       

ونظمـت  .  العربية املتحدة وثالث من االحتاد الروسي وواحدة مـن أفغانـستان           ماراتاإل
رة واجتماعات خمتلفـة يف     وكاالت احلكومة حلقات دراسية عامة ومناقشات مائدة مستدي       

املنظمة الدولية للهجرة، وحضرها ممثلون عن املنظمات الدينية         مجيع أحناء البالد، مبساعدة من    
كما عمل أعضاء اهليئة املشتركة بني الوكاالت علـى         . والرابطات الطوعية وجمتمع األعمال   

، وهو  )٢٠١٠-٢٠٠٦(وضع الربنامج الشامل ملكافحة االجتار باألشخاص يف طاجيكستان         
كما . برنامج يتضمن تنظيم وتنفيذ محالت إعالمية عرب وسائط اإلعالم حول االجتار بالبشر           

  .تتواصل أعمال التحقيق العتقال العصابات اإلجرامية العاملة يف جمال االجتار بالبشر
 التوقيع على عدد من االتفاقات الدولية لدفع التعاون على مكافحة ظاهرة االجتار    ومت  -٨١

  :على املستويات الدولية واإلقليمية والثنائية
 العربية املتحدة حول التعاون املتبادل يف القـضايا    ماراتاتفاق بني طاجيكستان واإل    •

  ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٩اجلنائية، مت التوقيع عليه يف أبو ظيب يف 
ليه يف   العربية املتحدة، مت التوقيع ع     ماراتاتفاق تسليم اجملرمني بني طاجيكستان واإل      •

  ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٩أبو ظيب يف 
 العربية املتحدة حول املساعدة القانونية يف املسائل        ماراتاتفاق بني طاجيكستان واإل    •

  ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٩املتعلقة باجلنسية والتجارة، مت التوقيع عليه يف أبو ظيب يف 
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يـع عليـه يف     اتفاق بني طاجيكستان وأفغانستان حول تسليم احملتجـزين، مت التوق          •
  ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٢٦دوشانبيه يف 

مذكرة تعاون يف ميدان مكافحة االجتار باألشخاص، بني احلكومة وبعثة املنظمة الدولية  •
  ؛٢٠٠٦فرباير / شباط١٥للهجرة يف طاجيكستان، مت التوقيع عليه يف دوشانبيه يف 

مني، مت التوقيـع    اتفاق بني طاجيكستان ومجهورية إيران اإلسالمية حول تسليم اجملر         •
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤عليه يف 

 امرأة من ضحايا االجتار، وهن من مقاطعـة      ٦٠ونتيجة هلذه االتفاقات، متت إعادة        -٨٢
، نظمت ٢٠٠٨ويف عام . وحدها)  العربية املتحدةماراتاإل(الصغد أصالً، إىل البالد من ديب 

منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا ومنظمـة         اهليئة املشتركة بني الوكاالت، باالشتراك مع       
غري احلكومية، مناقشة مائدة مستديرة وحلقة دراسية ملمثلي سـفارات الواليـات            " مودار"

غيزسـتان وأوزبكـستان    رياملتحدة وأفغانستان ومجهورية إيران اإلسالمية وكازاخستان وق      
ف ال تقعـي ضـحية      كي"والصني واليابان وتركيا واالحتاد الروسي والسويد، حتت عنوان         

ومت تنظيم اجتماعات أخرى مماثلة     " التحذير محاية : لتجارة العبيد يف القرن احلادي والعشرين     
 يف كاُبــل    ٢٠٠٨إىل جانب ذلك، عقدت مؤمترات صحفية يف عام         . يف مجيع أحناء البالد   

  . ودوشانبيه حول مسائل توفري احلماية لضحايا االجتار ومقاضاة مرتكيب هذه اجلرمية
 مـارات وخالل الفترة املستعرضة، افتتحت طاجيكستان قنصليات عامة هلـا يف اإل            -٨٣

العربية املتحدة ومصر ويف غدد من مدن االحتاد الروسي، وتعمل هذه القنصليات أيضاً على              
وتنظر اهليئة املشتركة بني الوكاالت يف خربة اخلـدمات         . منع االجتار باألشخاص ومكافحته   

  .رابطة الدول املستقلة ويف النمسا والواليات املتحدة وتركيااملماثلة يف بلدان 

  ٧املادة     
 من الدستور حيق للمواطنني الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر أن            ٢٧مبوجب املادة     -٨٤

يشاركوا يف احلياة السياسية ويف إدارة الدولة إما مباشرة أو من خالل ممثليهم، ويعين ذلك أن            
واجمللس الوطين وجملس النواب يف اجمللس األعلى مهـا         . يت ويف االنتخاب  هلم احلق يف التصو   

   .اهليئتان التمثيليتان والتشريعيتان األعلى يف البالد
 وشاركت فيهـا النـساء      ٢٠١٠فرباير  /وقد أجريت انتخابات اجمللسني يف شباط       -٨٥

نساء يف اجمللس   ومت انتخاب مخس    . بنشاط كمرشحات يف مجيع الدوائر واألقسام االنتخابية      
وانتخبت امرأة كنائبة لرئيس اجمللس الوطين، وكـذلك        .  امرأة يف جملس النواب    ١٢الوطين و 

 امرأة يف اجلمعيات احمللية لنواب الشعب على ٥١٧كما مت انتخاب    . لترؤس اثنتني من اللجان   
  . املستوى املقاطعات والبلديات والنواحي
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 ٤٣ني رؤساء اجلمعيات احمللية لنواب الشعب و       يف املائة ب   ٥,٩وبلغت نسبة النساء      -٨٦
  .يف املائة بني نواب رؤساء هذه اجلمعيات

 ٩٢٠ امرأة، بينـهن     ٤٧٩٣ويعمل يف إطار السلطات املركزية أو احمللية ما جمموعه            -٨٧
 امرأة منصب نائـب     ٦٧يف مناصب اإلدارة العليا، وتشغل أريع نساء منصب مدير ناحية و          

  .ضاً امرأة تشغل منصب نائب رئيس الوزراءوهناك أي. مدير ناحية
ومع ذلك، وعلى الرغم من املساواة بني الرجال        . وهناك زيادة تدرجيية يف متثيل املرأة       -٨٨

والنساء يف التمثيل السياسي مبوجب القانون، فإن املرأة تواجه صعوبات معينة ألهنا عمومـاً              
  ).١نظر اجلدول ا( من خربة وثقافة تتمتع مبهارات وِصالت سياسية كافية وال ما يلزم ال

وقد كان أحد أهداف برنامج الدولة املنشئ للمبادئ التوجيهية لـسياسة الدولـة               -٨٩
يتعلق بضمان املساواة بني الرجال والنـساء يف احلقـوق والفـرص يف طاجيكـستان                فيما
. احلكومـة  يتمثل يف زيادة متثيل املرأة يف الوظائف العليا يف وكاالت            ٢٠١٠-٢٠٠١ للفترة

 يف املائة على األقل بني موظفي الـسلطات         ٣٠وسيتحقق هذا اهلدف إذا بلغت نسبة املرأة        
  ). ١ اجلدول انظر(التشريعية والتنفيذية والقضائية 

من أصل قضاة الـبالد الـذين يبلـغ         )  يف املائة  ١٧ (٥٠يبلغ عدد النساء القضاة       -٩٠
  .غلن مناصب قضائية عليايش)  يف املائة١٨(وتسعة منهن .  قاض٣٠٠ عددهم
 إمكانيـة   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥ من قانون اخلدمة املدنية املؤرخ       ١٠وتضمن املادة     -٩١

  ).٧نظر اجلدول ا(اواة إىل وظائف اخلدمة املدنية حصول اجلنسني على قدم املس
 منظمـة  ٤٦٦، أعادت وزارة العدل تسجيل ٢٠١٠ و٢٠٠٧ويف الفترة بني عامي      -٩٢

 ١٥ منظمة على املستوى الوطين و٢٦٣وكان بني هذه املنظمات  .ها نساءغري حكومية ترأس
وتركز هذه املنظمات أساساً على الربامج      .  منظمة حملية  ١٨٨منظمة على املستوى الدويل و    

  .التعليمية ودعم التعليم وتنمية األعمال الصغرية
، ٢٠٠٧عـام   ويف  . وتدعم احلكومة الروابط مع الرابطات الطوعية يف طاجيكستان         -٩٣

ويتمثـل  .  رابطة طوعية يف البالد    ٦٠وقعت اللجنة املعنية باملرأة واألسرة مذكرة للتعاون مع         
أحد أهداف املذكرة الرئيسية يف تعزيز وضع املرأة من خالل برامج التثقيف حبقوق اإلنسان              

  .وحتسني معرفتها القانونية
 ٢٠٠٦ويف الفترة بني عامي     . ةوتدعم احلكومة برامج التعليم والتدريب مبنح رئاسي        -٩٤
 من املشاريع اليت هتدف إىل حتـسني املعرفـة          ١٩٠، تلقى التمويل عرب هذه املنح       ٢٠٠٩و

وقد نتج عن البحث السوسيولوجي الذي أجري مبساعدة من املنظمة          . القانونية لدى النساء  
ويف . إصدار كتيب يتحـدث املـرأة والتـضحية بالـذات         " املرأة واألرض "غري احلكومية   

خوبـوين  "، نشرت دواوين أشعار كتبتها شاعرات شابات ينتمني إىل منظمـة            ٢٠٠٧ عام
  .غري احلكومية، وذلك إىل جانب مشاريع إبداعية أخرى" بورسيغو
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  ٨املادة     
 أساساً قانونياً ولوائح لتنظـيم وتـسيري        ٢٠٠٢وفر قانون العمل الدبلوماسي لعام        -٩٥

 وميكن للمواطنني الذين حيملون مؤهالت عالية ولديهم        .اخلدمة الدبلوماسية يف طاجيكستان   
وال يضع القـانون    . قبلوا يف هذه اخلدمة   لعمل يف اخلدمة الدبلوماسية أن يُ     املهارات املطلوبة ل  

  .شروطاً أو قيوداً حمددة على أساس اجلنس تعترض سبيل االنضمام إىل اخلدمة الدبلوماسية
 ١٧,٥ امـرأة، أي     ٢٦ موظفاً بينهم    ١٤٨يكفل ويوجد لدى وزارة اخلارجية        - ٩٦
  .املائة  يف

النساء بني موظفي وزارة اخلارجيـة      
  املركزيني

النساء يف التمثيليات الدبلوماسية واملنظمات الدوليـة       
  اخلارج  يف

  املنصب  العدد  املنصب  العدد
  سكرتري ثالث يف سفارة  نائب وزير ١
ـ   نائب رئـيس إدار    ١/١  نائب رئيس إدارة ١ ة التعـاون   ة يف منظم

  مترجم/االقتصادي
     رئيس قسم ٣
  قنصل ١  ملحق ٨
خبري من الفئة الثانية يف أمانـة شـانغهاى          ١  سكرتري أول ٢

  للتعاون
  سكرتري أول سفارة ٢  سكرتري ثان

  سكرتري ثان يف سفارة ٤  سكرتري ثالث ٥
  خمتص يف سفارة ١  خمتص ٥

  ٩املادة     
يعترب أي شخص كان حيمـل صـفة املـواطن يف            من الدستور،    ١٥مبوجب املادة     -٩٧

 ١٠٤ويصف القانون الدستوري رقم . طاجيكستان يوم اعتماد الدستور مواطناً يف طاجيكستان
  . إجراء اكتساب اجلنسية وفقدها١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٤اخلاص باجلنسية واملؤرخ 

طلب يقدمـه مواطنـو     وحيدد القانون أن اجلنسية ال ميكن أن ُتمنح إال على أساس              -٩٨
 من القانون الدستوري    ٢٣واستناداً إىل املادة    . الدول األخرى أو األشخاص العدميي اجلنسية     

اخلاص باجلنسية، فإن أي شخص يتمتع باألهلية وقد بلغ سن الثامنة عشرة وليس من مواطين               
ملعتقـد  ا ثنية أو اجلنس أو اللغـة أو الـدين أو         ستان، وبغض النظر عن العرق أو اإل      طاجيك

. السياسي أو غريه من املعتقدات، حيق له أن يتقدم بطلب للحصول على جنسية طاجيكستان             
وكما تعين أحكام هذه املادة، فإن قانون اجلنسية ال يفرض أية عقبات على أساس اجلنس أمام 

  . احلصول على اجلنسية
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ـ            -٩٩ سية أطفاهلمـا   ويعطي القانون للمرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل فيما يتعلق جبن
  .يفرض أية عقبات على أساس اجلنس أمام احلصول على اجلنسية وال

 ١ املـؤرخ    ٢٣٠ من قانون املركز القـانوين لألجانـب رقـم           ٣ومبوجب املادة     -١٠٠
، يتمتع املواطنون األجانب يف طاجيكستان بنفس احلقـوق واحلريـات           ١٩٩٦فرباير  /شباط

ني، باستثناء ما ينص عليه الدستور وهذا القانون غريه وعليهم نفس االلتزامات اخلاصة باملواطن 
  . من التشريعات

 وينص قانون املركز القانوين لألجانب على مساواة األجانب أمام القانون بغـض              -١٠١
ثنية أو اجلنس أو التعلـيم      النظر عن أصلهم أو وضعهم االجتماعي أو املدين أو العرق أو اإل           

ويـستمتع األجانـب يف     . م وطبيعته أو أي ظـرف آخـر        عمله عاللغة أو الدين أو نو     أو
طاجيكستان حبقوقهم وحرياهتم طاملا أن ذلك ال يضر باملصاحل الوطنية أو باحلقوق املشروعة             

 مـن القـانون، حيـق       ١٩ومبوجب املادة   . ملواطين طاجيكستان أو غريهم من األشخاص     
فيها وفقاً لإلجراءات القانونيـة  لألجانب أن يسافروا داخل البالد وأن خيتاروا مكان إقامتهم    

ويسمح القانون بفرض قيود على احلركة وعلى اختيار مكان اإلقامة إذا أملـت             . املعمول هبا 
 من قانون الالجئني، ٤ومبوجب املادة . ذلك اعتبارات األمن الوطين أو الدفاع أو النظام العام       

 وزارة الداخلية وجلنـة     ، من اختصاص  ٢٠١١فرباير  /فإن شؤون الالجئني كانت، قبل شباط     
وقد أنـشئت اآلن دائـرة      . الدولة لألمن الوطين ووزارة اخلارجية وأجهزة السلطة التنفيذية       

  .اهلجرة التابعة للحكومة مباشرة
فهو شخص ليس من مواطين طاجيكـستان       : ويقدم قانون الالجئني تعريفاً لالجئ      -١٠٢

حقة يف البلد الذي حيمل جنسيته      ويوجد على أراضيها نتيجة لتخوف ثابت من تعرضه للمال        
ثين أو بعضوية جمموعة اجتماعية معينة ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو األصل القومي أو اإل 

أما طالب اللجوء فهو مواطن أجنيب أو عدمي اجلنسية غادر البلد الـذي             . أو برأي سياسي ما   
  .ئ يف طاجيكستانحيمل جنسيته أو بلد إقامته السابقة بقصد التماس مركز الالج

وتعترب مشكلة الالجئني وملتمسي اللجوء العامة يف طاجيكستان من أكثر املـشاكل      -١٠٣
وهي كثرياً ما تناقش يف األمم املتحدة اليت ال تزال تعمل على            . اليت تواجه العامل تعقيداً اليوم    

وتقـوم  . كثر ضـعفاً  إجياد سبل أكثر فعالية لتوفري احلماية واملساعدة هلذه الفئة السكانية األ          
إحدى املشاكل الرئيسية اليت يواجهها املواطنون األجانب وعدميو اجلنسية يف االنـدماج يف             
اجملتمع احمللي على حصوهلم على إذن باإلقامة املؤقتة أو الدائمة يف طاجيكستان، ومبوجـب              

اطنني إذ يتعني علـى املـو     . ذلك على ترخيص اإلقامة ومن مث التقدم للحصول على اجلنسية         
األجانب وعدميي اجلنسية الراغبني يف البقاء بصورة دائمة يف طاجيكستان أن حيصلوا علـى              

ويعطـى املواطنـون األجانـب      . إذن اإلقامة الدائمة، ومبوجب ذلك على ترخيص اإلقامة       
القادرون على إثبات انتمائهم باملواطنة ألي دولة ترخيصاً باإلقامـة خمصـصاً للمـواطنني              

من قبيل من ليس لديه جواز      (األشخاص الذين ليس لديهم ما يثبت جنسيتهم        أما  . األجانب



CEDAW/C/TJK/4-5 

23 GE.12-41577 

وعلى الرغم من   . ، فإهنم حيصلون على ترخيص اإلقامة املخصص لعدميي اجلنسية        )سفر وطين 
االقتصادية يف البالد وعدم توفر اخلربة الكافية ملعاجلة كثري          -صعوبات األوضاع االجتماعية    
يكستان بصورة مكثفة على وضع سياستها اخلاصة بـاهلجرة         من املشاكل، فقد عملت طاج    

وملعاجلة مـسألة االنـدماج،     . وعلى تنفيذها ملساعدة الالجئني وسن القوانني املالئمة لذلك       
تعمل احلكومة، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، على اختاذ اخلطـوات             

وتبذل احلكومة كل   . ركز األشخاص عدميي اجلنسية   الالزمة لالنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مب     
ما يف وسعها لتبسيط إجراء اكتساب اجلنسية وتقليص عدد حاالت انعدام اجلنسية واالندماج        

  .السريع لالجئني األجانب وعدميي اجلنسية، وكذلك من حيمل منهم ترخيص اإلقامة

  ١٠املادة     

 والتوصيات اخلتامية الصادرة     من التعليقات  ٣٠ و ٢٨ و ٢٧ و ١٩ و ١٧ و ١٤الفقرات      
  عن اللجنة

وتوفر الدولة التعليم   . ور حقوق اإلنسان يف جمال التعليم      من الدست  ٤١تضمن املادة     -١٠٤
وميكن ألي شخص، ضمن اإلطـار      . العام األساسي اجملاين واإللزامي يف نظام املدارس العامة       

 والتعليم املهين االبتدائي والتعليم املهـين       احملدد بالقانون، أن يتلقى جماناً التعليم الثانوي العام       
  .الثانوي والتعليم املهين العايل يف املؤسسات التعليمية التابعة للدولة

 من قانون التعليم، فإن مؤسسات التعليم توفر التعليم من خالل           ١٧ومبوجب املادة     -١٠٥
  .ةالتعليم النهاري ودورات التعليم باملراسلة وعن بعد والدورات القصري

ة التعليم بإتاحة التعليم األساسي للجميع وبزيادة التغطية بـالتعليم   استراتيجيوتتكفل    -١٠٦
  .وهي تعطي األولوية لتحسني جودة التعليم يف مجيع املستويات. الثانوي
االقتصادي لتطوير التعليم    - وحيدد القانون األساس القانوين والتنظيمي واالجتماعي       -١٠٧

ئ هياكل نظام التعليم ويضع املبادئ اليت حتكم لوائحه وإدارته وسلطته،           وهو ينش . يف البالد 
كما يوفر القانون اإلطار القانوين ألية تنظيمات ولـوائح         . فضالً عن أساليب عمل وكاالته    

  .قانونية أخرى يف جمال التعليم
قوق وتتخذ طاجيكستان التدابري الالزمة لضمان املساواة بني الرجال والنساء يف احل            -١٠٨

  .يف جمال التعليم
 ٤٣وتستند التشريعات املتعلقة بالتعليم إىل الدستور وهي تشمل قانون التعليم رقم              -١٠٩

 والقوانني والتدابري الناظمة الداخلية األخرى، وكذلك الصكوك        ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٧املؤرخ  
  .القانونية الدولية اليت تعترف هبا طاجيكستان
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الدستور، يتمتع كل شخص باحلق يف التعلـيم، كمـا أن            من   ٤١ومبوجب املادة     -١١٠
وتضمن الدولة التعليم األساسي العام اجملـاين واإللزامـي يف          . التعليم األساسي العام إلزامي   

 من قانون التعليم على أن ضمان احلق يف         ٦وتنص املادة   . املؤسسات التعليمية التابعة للدولة   
ثنية أو العرق أو اجلنس أو اللغة        اخللفية اإل  لنظر عن التعليم للمواطنني يف طاجيكستان، بغض ا     

  .أو الدين أو الوضع السياسي أو االجتماعي أو املدين
.  من قانون األسرة األبوين املسؤولية عن تربية األطفال ومنـوهم          ٦٣وتعطي املادة     -١١١

  .فهما ملزمان بالعناية بصحة أطفاهلما وبتربيتهم البدنية والعاطفية والروحية
 املنحة الدوليـة    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢ املؤرخ   ٥٠٢وينشئ املرسوم الرئاسي رقم       -١١٢

ويقدِّم هذه املنحة مركز الربامج الدولية، وهـو        . مببادرة من رئيس البالد   " دوراخشانداغون"
واهلدف الرئيسي هلذا املركز هو اختيار الشباب املوهـوبني للدراسـة           . مؤسسة تابعة للدولة  
، حـصل   ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف الفترة بني عامي     . د أجنيب للتعليم العايل   ولتعلم مهنة يف معه   

مواطنو طاجيكستان على منح من هذا الربنـامج ومت إيفـادهم إىل اخلـارج للدراسـة يف                 
مؤسسات تعليمية يف االحتاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان والصني وتركيـا ومـصر ويف        

املختصني التقنيني واملختصني يف جمال     وينصب التركيز األساسي على تدريب      . بلدان أخرى 
 مقعداً متاحـاً    ٢٧، سيكون هناك    ٢٠١١/٢٠١٢وخالل السنة الدراسية    . العالقات الدولية 

". دوراخـشانداغون "للمواطنني الطاجيك للدراسة يف معاهد أجنبية مبوجب املنحة الدولية          
 طالبـاً   ٢٤٥٢ه  ، أوفدت وزارة التعليم ما جمموع     ٢٠١٠ و ٢٠٠٥وخالل الفترة بني عامي     
  .للدراسة يف معاهد أجنبية

 نظـام الدولـة     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٢ املؤرخ   ٢٧٢وقد أقر قرار احلكومة رقم        -١١٣
  .حلقوق اإلنسان يف جمال التعليم يف طاجيكستان

كلية احلقـوق يف    وق اإلنسان والقانون املقارن يف      ، أنشئ قسم حق   ٢٠٠٦ويف عام     -١١٤
انب الصكوك القانونية الدولية األخرى، تنظر مناهج هذا القـسم يف  وإىل ج . اجلامعة الوطنية 

كمـا مت إدخـال   . األحكام األساسية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        
  .موضوع حقوق اإلنسان يف املدارس الثانوية العامة

ء يف احلقوق    من قانون ضمانات الدولة للمساواة بني الرجال والنسا        ٦وتنص املادة     -١١٥
ويف فرص ممارسة هذه احلقوق على أن تقدم املؤسسات التعليمية، بغض النظر عـن شـكل                

  :ملكيتها، ما يلي
املساواة بني الرجال والنساء يف شروط التعليم األساسـي العـام واملهـين               )أ (  

  الثانوي والعايل ومجيع أشكال التدريب املهين والتدريب املستمر؛
اصة بالشؤون اجلنسانية تروج للبحوث اخلاصة باملساواة       إدخال دورات خ    )ب (  

  بني اجلنسني والتعليم اجلنساين؛
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  حظر استخدام أية مناهج وكتب مدرسية تروج للتمييز على أساس اجلنس؛  )ج (  
األخذ بشروط تفضيلية للدخول يف معاهد التعليم العايل والتعلـيم املهـين              )د (  

  .ن املناطق اجلبلية والريفية النائيةالثانوي لصاحل الفتيات القادمات م
 .االقتصادي - ويشكل التعليم أولوية يف سياسات طاجيكستان يف اجملال االجتماعي          -١١٦

وتتمثـل  . ويتلقى املدرسون وغريهم من موظفي التعليم زيـادات سـنوية يف املرتبـات            
نفـاق العـام    األولويات على األجل املتوسط، يف إطار الربنامج املتوسط األجل لإل           إحدى
، يف رفع متوسط مرتبات املدرسني يف املدارس العامة إىل املـستوى       ٢٠١٣- ٢٠١١  للفترة

  .الوطين للمرتبات
 ٢٠٠٦وقد زاد متوسط مرتبات املدرسني بنسبة تتجاوز الضعفني خالل الفترة بني              -١١٧

 ٢رخ   وقرار احلكومة املؤ   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٠ومبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ     . ٢٠٠٩و
 / أيلـول ١ يف املائة اعتبـاراً مـن     ٤٠، ارتفعت مرتبات املدرسني بنسبة      ٢٠٠٨يوليه  /متوز

 وقرار احلكومـة    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠ومبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ     . ٢٠٠٨ سبتمرب
 يف املائة اعتبـاراً     ١٥، ارتفعت املرتبات يف قطاع التعليم بنسبة        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢املؤرخ  

وقد مت إعداد مشروع .  سوموين١٧٣ ليصبح متوسطها الشهري ٢٠٠٩ سبتمرب/ل أيلو١ من
ويتلقى املدرسـون يف املـدارس الثانويـة     . مرسوم رئاسي يعطي زيادات دورية يف املرتبات      

  . سوموين١٠٠٠ و٤٠٠املتخصصة واملدارس العليا ومؤسسات التعليم اخلاصة ما بني 
 لطالب التدريب املهين العايل مبوجب إجراء       ، تقدم املنح  ٢٠٠٦أبريل  /ومنذ نيسان   -١١٨

 ٣منح طالب التدريب املهين الثانوي والعايل املوضوع تطبيقاً لقـرار احلكومـة املـؤرخ               
وخالل . ٢٠٠٦مارس / آذار٢٠ واملتعلق بتنفيذ املرسوم الرئاسي املؤرخ ٢٠٠٦أبريل /نيسان

علـى مـستوى املدرسـة       طالـب    ٢٩٠الفترة املستعرضة، تلقى منحاً رئاسية ما جمموعه        
وتتراوح ( فتاة   ١٤٣، ويشمل هذا العدد     م العايل ومؤسسات التعليم األعلى    ومؤسسات التعلي 
، حـصل علـى   ٢٠٠٩وخالل السنة الدراسـية  ).  سوموين١٦٥,٢ و٩٠قيمة املنحة بني  

  . يف املائة منهم٥٦ طالباً، وبلغت نسبة الطالبات ٢٣٢٧٧ منح
  :ليت تعترض سبيل احلصول على التعليم األساسي فيما يليوتتمثل العقبات الرئيسية ا  -١١٩

نقص التمويل وقلة شبكات املدارس، مبـا يف ذلـك          (العقبات االقتصادية     )أ (  
  ؛)االفتقار إىل مدارس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

مستوى الفقر وعدم كفاية اليد العاملـة يف األسـرة          (العقبات االجتماعية     )ب (  
  ؛)م بالتعليم لدى فئات معينةوعدم االهتما

ثنية الثقافية، وهي ما يتعلق بالتقاليد والقوالب النمطية، خصوصاً     العقبات اإل   )ج (  
  .من حيث املساواة بني الرجال والنساء يف احلصول على التعليم
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وانطالقاً من ذلك، قامت وزارة التعليم بوضع مشروع قانون عن مسؤولية األبوين              -١٢٠
ويرمي مشروع القانون إىل تعزيز الروابط      . طفال وقدمته إىل احلكومة للنظر فيه     عن تربية األ  

وقـد  . بني األسرة واملدرسة وتشجيع األبوين على أداء دور أكرب يف تعليم األطفال وتربيتهم            
شهدت الفترة املستعرضة منواً يف التغطية باملدارس االبتدائية والثانوية العامة واملهنية والتعلـيم             

  )٣-٨ و٢-٨ و١-٨نظر اجلداول ا( العايل املهين
يف خمتلف أنواع املـدارس     " مدرس السنة "وتشارك املدرسات بنشاط يف مسابقات        -١٢١

  .وقد فازت املرأة جبوائز يف هذه املسابقات
 من مراحل نظـام التـدريب       األوىلويستخدم التعليم املهين االبتدائي، وهو املرحلة         -١٢٢

اهج التدريب املهين والتعليمي املوجه حنو إعداد عمـال مـؤهلني           املهين يف طاجيكستان، من   
  .حيملون شهادات خمتلفة متكنهم من ممارسة العمل على مستويات متباينة

وحالياً، مبوجب قانون التعليم وقانون التعليم املهين االبتدائي، يتمثل اهلدف من نظام              -١٢٣
، مبا يف ذلك النساء والفتيات، يف حصول        التدريب املهين االبتدائي يف ضمان حقوق املواطنني      

اجلميع على التعليم املهين االبتدائي وتلبية احتياجات البالد من خـدمات التعلـيم املهـين               
  .باملستوى املناسب، مع مراعاة احلالة األوضاع الراهنة واحتياجات سوق العمل

 املهين العـام الـذي يهيـئ        وتضمن املدارس املهنية االبتدائية حصول الفتيات على التعليم         -١٢٤
 اختصاصاً، وهو يرفع مستوى الطالب التعليمي والثقايف        ١٦٣العمال باختصاصات يتجاوز عددها     

  .وبذلك يدلل ال على قيمته املهنية وحدها بل كذلك على قيمته التعليمية العامة أيضاً
ارس املهـن التقنيـة     مد( مدرسة مهنية ابتدائية تابعة للدولة       ٦٦وهناك يف البالد حالياً       -١٢٥

وحيدد رئيس البالد   . ، تتبع مناهج التعليم املهين االبتدائي والتدريب املهين       )ومدارس املهن العلمية  
  .حصصاً سنوية متكن من زيادة عدد الفتيات من املناطق الريفية يف معاهد التعليم املهين العايل

ماً هلن يف ذلـك، افتتحـت وزارة         وتشجيعاً للفتيات على الدخول يف الدراسة العليا ودع         -١٢٦
وحتصل .  فتاة مبوجي نظام احلصص الرئاسي     ٢٠٠التعليم مركز سارفار للتدريب حيث مت فيه قبول         

ويوفر مركـز   . هؤالء الفتيات على السكن وتتاح هلن دراسة اللغات األجنبية وتكنولوجيا احلاسوب          
  . طالب يتيم١٠٠كثر من السكن والتعليم التكميلي أل" شاروغي خيدويات"رعاية الدولة 

 وقد ُعرض على احلكومة إطار للسياسات يهدف إىل االنتقال إىل نظـام جديـد                -١٢٧
ومن شأن اعتماد هذا اإلطار وتنفيذه أن ينشئا الشروط املالئمة          . للتعليم العام يف طاجيكستان   

ويقتـرح  . ليماليت متكن الطالب من تعلم املزيد وأن يدخال مزيداً من الفتيات إىل نطاق التع             
 سنة للتعليم العايل، إىل جانب التعليم املتخصص الذي يعـد الطـالب          ١٢اإلطار نظاماً من    

 ٢٤وينص قانون الرفاه االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة املـؤرخ          . لدخول معترك العمل  
 على لقبول األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف مؤسسات         ١٩٩١ديسمرب  /كانون األول 
وميكـن قـانون التعلـيم      .  امتحانات تنافسية، وذلك بغض النظر عن اجلنس       التعليم بدون 

  . هؤالء األشخاص من تلقي التعليم يف مرتهلم٢٠٠٤مايو / أيار١٧ املؤرخ
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  ١١املادة     

 مـن التعليقـات     ٤٠ و ٣٩ و ٣٣ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٠ و ١٩الفقرات      
  اخلتامية الصادرة عن اللجنة

التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         تتخذ طاجيكستان مجيع      -١٢٨
  . يف العمالة

 ٣٥ فاملادة. ويكرس دستور طاجيكستان والتشريعات األخرى يف البالد احلق يف العمل  -١٢٩
من الدستور تنص على متتع اجلميع باحلق يف العمل ويف اختيار املهنة أو احلرفة وباحلق يف السالمة 

. جور أقل من احلد األدىن هلـا      وال جيوز أن تكون األ    . اية االجتماعية ضد البطالة   املهنية واحلم 
. وجيب توفري األجر املتساوي مقابل العمـل املتـساوي        . ظر أي تقييد على عالقات العمل     وحي
  .جيوز إخضاع أي إنسان للعمل القسري، إال يف احلاالت املنصوص عليها بقانون وال

لدولة للمساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق ويف فرص         ويضمن قانون ضمانات ا     -١٣٠
ممارسة هذه احلقوق، وقانون اخلدمة املدنية، وقانون العمل، مراعاة املتطلبـات التـشريعية             
املتعلقة حبقوق وضمانات األشخاص من اجلنسني يف التعيني والترقية والتدريب املهين وشروط            

  .ات األشخاص العاملني يف اخلدمة املدنيةالعمل والتسريح، مبا يف ذلك حقوق وضمان
وأرباب العمل جمربون على دفع األجر نفس عن        . وحيظر القانون أي متييز يف األجور       -١٣١

   .العمل ذي القيمة املتساوية
ويضمن القانون احلد األدىن من األجور، أي األجر الشهري للعاملني غري املـؤهلني               -١٣٢

  .عات العادية ويقومون مبهام بسيطة يف ظروف طبيعيةالذين ميارسون العمل خالل السا
  .وخيضع التشريع اخلاص باحلقوق احملددة يف هذه املادة إىل التعديل دورياً  -١٣٣
واعتماد كثري من األعراف واملعايري الدولية للترويج للمساواة بني الرجال            وقد مت تطوير    -١٣٤

  .تناول جمموعة واسعة من املسائل ذات الصلةوالنساء يف العمل، كما أن التشريعات الوطنية ت
غري أن سوق العمل تشهد     . ويتزايد عدد النساء العامالت بأجر يف املؤسسات العامة         -١٣٥

. ويف بعض احلاالت جترب النساء على اخلروج من سوق العمل األساسي          . حالياً تغريات كبرية  
 الزراعة والتعلـيم والـصحة      يف(وجتربهم املنافسة على قبول عمل منخفض القيمة واألجر         

  ).والقطاعات اليت متوهلا الدولة
ويـشجع اقتـصاد    . وتروج سياسة احلكومة اجلنسانية لعمالة املرأة يف القطاع العام          -١٣٦

ويسهم ظهور النساء وارتفاع عددهن يف إنشاء       . اخلاصة اليت تقوم هبا نساء     السوق املبادرات 
وهنـاك اهتمـام    . مؤسسات القطاع اخلاص يف تشكيل جمموعات نسائية مستقلة اقتصادياً        

بأنواع األعمال اجلديدة، من قبيل املؤسسات اخلاصة واإلبداع الفردي وقطاع املنظمات غري            
فالنساء املستقالت من أصحاب املبـادرة      . ة بالتطوير الوظيفي  ويتزايد اهتمام املرأ  . احلكومية
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تعليم اآلن دوراً   ويلعب ال . لديهن إمكانية حتقيق نتائج جيدة سواء يف القطاع العام أو اخلاص          
  .ستراتيجية احلياتية لدى النساء الاليت يتوجهن حنو النمو يف احلياة املهنيةمتزايداً يف اال

. كمجموعة ال تزال تعاين من الفقر واالستبعاد االجتمـاعي        ومع ذلك، فإن النساء       -١٣٧
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥فعدد النساء العامالت يتناقص كل عام وقد هبط يف الفترة بـني عـامي               

وخالل السنوات األخرية اختذت احلكومـة      ). ١-٩ و ٩ اجلدولني   انظر( يف املائة    ١٥ بنسبة
وقد ارتفعت .  متوهلا الدولة ويف الزراعة تدابري هامة لزيادة األجور واملرتبات يف القطاعات اليت       

  ).١٠ اجلدول انظر (٢٠٠٩-٢٠٠٦ مرة يف الفترة ٢,٣األجور بنسبة 
إن موظفي دائرة التفتيش احلكومي على اليد العاملة والعمالة والرفاه العام، يف سياق               -١٣٨

ن بصورة  أعمال التفتيش اليت يقومون هبا على مؤسسات األعمال واملنظمات األخرى، يهتمو          
خاصة باحترام املتطلبات التشريعية املتعلقة حبماية اليد العاملة، وتقدمي ضمانات إضافية للمرأة            
ولألشخاص من ذوي املسؤوليات العائلية، وحظر التمييز يف عالقات العمـل ويف اتفاقـات       
العمل اجلماعية والفردية، والترويج للمساواة االجتماعية وحتسني شروط العمـل اخلاصـة            

وعلى وجه التحديد ال جيوز ألربـاب       . باملرأة، من قبيل املسائل املتعلقة بالعالقات اجلنسانية      
العمل، ال يف القطاع اخلاص وال يف القطاع العام، أن مييزوا ضد املرأة يف التعيني أو يف سوق                  

  .العمل، سواء يف مؤسسات األعمال أو يف املنظمات
هات واعتماد التدابري فيما يتعلق بتركز العمالة النسائية        ويوجه اهتمام خاص لدراسة االجتا      -١٣٩

ويـرجح أن   . ويف القطاع غري الرمسي   ) الصحة والتعليم والزراعة  (يف القطاعات املنخفضة األجر     
تقبل النساء، أكثر من الرجال، العمل يف مؤسسات أعمال صغرية ويف القطاع غري الرمسي حيث               

ويصعب يف هذه القطاعات على دائرة التفتيش       . خلاصة بالعمل ُتحترم معايري الصحة والسالمة ا     ال
  .على اليد العاملة القيام بأعمال التفتيش، كما أن احلوادث اليت تقع فيها ال يبلّغ عنها

وتبني عمليات التفتيش على اليد العاملة أن املرأة غري مطلعة جيداً على احلاجـة إىل                 -١٤٠
ة وهي ال تستخدم معدات السالمة حىت يف حـال توفرهـا            االمتثال لتدابري محاية اليد العامل    

ويف . ن هذه املعدات استحدثت دون مراعاة احتياجات املرأة واستعماهلا غري مـريح           إحيث  
لتشريعات العمل   حالة انتهاك    ٨٤، عاجل موظفو دائرة التفتيش على اليد العاملة         ٢٠٠٩عام  

  ). ١١نظر اجلدول ا(اخلاصة باملرأة 
وينتج ذلك يف املقـام األول عـن        . اجيكستان تقليدياً بلداً مصدراً للعمالة    وتعترب ط   -١٤١

إضافة لذلك، فإن عوامل من قبيل قلة إمكانية العثور علـى           . ارتفاع معدل الوالدات عموماً   
عمل واالفتقار إىل عمالة حقيقية وانعدام التوازن بني العرض والطلـب يف سـوق العمـل،        

وقد وجد تعداد السكان والسكن الذي      . إمكانية منو الوظائف  ونوعية العمل، كلها حتّد من      
 أن عدد الـسكان    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ و ٢١أجرته وكالة اإلحصاء التابعة للرئيس بني       
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أمـا عـدد الـسكان      . )١(٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١ نسمة بتاريخ    ٧٥٦٥٠٠٠الكلي بلغ   
  .٢٠٠٩ نسمة يف عام ٤٣١٠٠٠٠الناشطني اقتصادياً فقد بلغ 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦عدد النساء املسجالت رمسياً كعاطالت عن العمل يف الفترة     
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  املؤشر

عدد النساء املسجالت كعاطالت    
  عن العمل

٣٠٠ ٢٥ 

(٢٠٠ ٥٤) 

٣٠٠ ٢٨ 

(٧٠٠ ٥٤) 

٣٠٠ ٢٣ 

(٤٠٠ ٥٣) 

٩٠٠ ٢٣ 

(٧٠٠ ٥٣) 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦مدفوعات استحقاق البطالة للنساء العاطالت عن العمل يف الفترة     
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  املؤشر

 ٥٤٩ ٦٢٠ ٩٤٣ ٠٠٩ ١  عدد النساء املسجالت كعاطالت عن العمل

 ٨١٧ ٤٠٢ ٩٣٩ ٢٩١ ٩٥٠ ٤١٥ ٦٣١ ٢٤١  )بالسوموين(جمموع املبالغ املدفوعة 

 امرأة عاطلة عـن     ٤٠٢٠  ، قدمت وكالة العمالة التابعة للحكومة تدريباً مهنياً ل        ٢٠٠٦ويف عام   
  . امرأة٥٥٤١   ل٢٠٠٩ امرأة ويف ٤٨٧٢   ل٢٠٠٨ امرأة؛ ويف ٥١٤١   ل٢٠٠٧ويف العمل؛ 
.  امرأة عاطلة عـن العمـل      ٩٨٢٤  ، قد العمل يف القطاع العام ل      ٢٠٠٩ويف عام     -١٤٢
 بلغ  ٢٠٠٩ امرأة؛ ويف    ٣٤٢٠ بلغ العدد    ٢٠٠٨ امرأة؛ ويف    ٩٣٤٥ بلغ العدد    ٢٠٠٧ ويف

 لوائح حتـدد    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢ املؤرخ   ١٨١وقرار احلكومة رقم    .  امرأة ٣١٦٩العدد  
ووجدت وزارة العمل واحلماية االجتماعيـة      . حصصاً لتوظيف جمموعات معينة من السكان     

؛ ويف ١١٤٠٦: ٢٠٠٧؛ ويف ١٠٨٦٤: ٢٠٠٦يف : وظائف للنساء عددها على النحو التايل
  .١٤٨١١: ٢٠٠٩؛ ويف ١٢٢٤٦: ٢٠٠٨
مة مثانية قرارات تستند إىل قـانون التـرويج    وحده، اختذت احلكو   ٢٠٠٩ويف عام     -١٤٣

وتلقى برنامج الترويج للعمالة ما      .للعمالة، تراعي آثار األزمة املالية العاملية على سوق العمل        
  .٢٠٠٩ سوموين يف عام ٧٣٠٠٠٠٠متويالً جمموعه 

ونظراً لقلة إمكانيات احلصول على معلومات عن سوق العمل والوظائف املتاحة، مت              -١٤٤
  .ظيم معارض صغرية وكبرية للوظائفتن

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦عدد معارض الوظائف يف الفترة     
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  املؤشر

 ٦٣٠ ١٣٥ ١٣٦ -  جمموع عدد معارض الوظائف

 ٥٠٩ ١٢ ١٣٩ ٣ - -   الذين مت توظيفهمصعدد األشخا

 ٨٢٠ ٥ ٥٧٨ ١    عدد النساء بينهم

__________ 

 ./http://www.stat.tj/ru/population-censusنظر ا )١(
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 وظيفة جديدة سـنوياً     ١٥٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠  وهناك حالياً حاجة إىل إجياد ما بني        -١٤٥
ويف الوقت نفسه، فـإن احلاجـة       ). مع احلفاظ على الوظائف املوجودة فعالً بل وحتسينها       (

ولذا فـإن   .  يف املائة من املستوى املطلوب     ١٥-١٠املذكورة إىل اليد العاملة هي أقل بنسبة        
  .العناية تتجه إىل هذه املسألة

 ٢٠٠٢ يف املائة خالل الفترة      ١٣,٣يف طاجيكستان بنسبة     وقد ارتفع عدد السكان       -١٤٦
أما نـسبة الـسكان يف   .  يف املائة٢٤,٤ كما ارتفعت نسبة قوة العملة املمكنة بنسبة       ٢٠٠٩و

ويبني هذا االجتاه الدميغرايف الضغط اهلائـل علـى         .  يف املائة  ١٦,٧العمالة فلم ترتفع إال بنسبة      
وة العمل من انعـدام املـؤهالت والتـدريب املهـين           سوق العمل احمللي حيث يعاين معظم ق      

وينـهي  .  يف املائة من العاطلني عن العمل ال يتمتعون بأية مهارات مهنية           ٨٠فنحو  . الضروري
 طالب دون أي تدريب مهين وهم يدخلون سوق         ١٠٠٠٠٠ و ٨٠٠٠٠املدرسة سنوياً ما بني     

 وظيفة شاغرة مما يعـود      ٢٠٠٠٠ و ١٨٠٠٠ويبقى سنوياً ما بني     . العمالة دون أية مؤهالت   
وعلى ضوء هـذه األحـوال،      . أساساً إىل أن العاطلني عن العمل ليس لديهم التدريب الكايف         

وقد شهدت أسواق   .  إىل إنشاء مركز لتعليم الكبار تابع للدولة       ٢٠٠٨عمدت احلكومة يف عام     
ت أرباب العمل   العمل يف طاجيكستان تغريات نوعية مقترنة بتطور القطاع اخلاص تدرجيياً وبا          

ولذا، فإنه يتعني استعراض حمتوى التدريب وتنظيم       . يبحثون عن عمال يتمتعون مبهارات مهنية     
التعليمية جلعلهما أكثر فعالية من الناحية االقتصادية ولضمان املرونة وتلبية االحتياجات            العملية

  .ةالنوعية لسوق العمل بقدر اإلمكان انطالقاً من قدرات البلد االقتصادي
، ومبوجب اتفاق حكومي دويل بني طاجيكستان وأملانيا، تقـوم          ٢٠٠٧ومنذ عام     -١٤٧

الوكالة األملانية للتعاون التقين بتنفيذ مـشروع لتـدريب خـرباء وزارة العمـل والرفـاه                
وخـالل  . لتطوير املناهج وحتليلها  " داكوم"على وضع املناهج باستخدام طريقة       االجتماعي

 هذا التعاون إىل إعداد مناهج يف ستة جماالت متخصصة يشتد           ، أدى ٢٠١٠-٢٠٠٥الفترة  
  .سيما فيما يتصل بالفتيات الطلب عليها يف سوق العمل يف طاجيكستان، وال

وتقدم وكاالت التشغيل التابعة للدولة التدريب وإعادة التـدريب املهـين الـتقين               -١٤٨
العمال املهاجرين بغض النظر عن     للبالغني، مبا يشمل العاطلني عن العمل واحملتاجني، وكذلك         

وتستخدم صناديق الضرائب االجتماعية لتمويل ما تقدمه الدولـة       . العرق أو اجلنس أو الدين    
 وحدات  ٤ مركزاً تدريبياً و   ٢٢من تدريب وإعادة تدريب مهين تقين للعاطلني عن العمل يف           

ك خـالل الـسنوات      أعداد املتدربني والتمويل املستخدم لذل     ١٢ويتضمن اجلدول   . إقليمية
  .السبع املاضية

 الرابطة الطاجيكية لتعليم الكبار وهـي توحـد         ٢٠٠٦وقد أنشئت يف أواخر عام        -١٤٩
جهود املنظمات غري احلكومية املختلفة العاملة يف ميدان تعليم الكبار، والسـيما التـدريب              

كومية ووكاالت  وإعادة التدريب املهين، كما تنسق األنشطة املشتركة بني املنظمات غري احل          
 منظمة عضواً من املنظمات غري احلكوميـة        ٢٥وتضم الرابطة حالياً    . الدولة يف هذا املضمار   
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وتشمل خطة الرابطة إعداد برامج حاسوبية تعليمية ومـوارد لـدعم           . خمتلف أحناء البالد   يف
. نيالتدريب هبدف رعاية التفوق التربوي لدى مدرسي املوضوعات املهنية واملدربني املهنـي           

 تقريراً عن تنفيذها    ٢٠١٠وفيما يتعلق مبسألة العمال املهاجرين، قدمت طاجيكستان يف عام          
  .لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 للتنكني  ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣وأدخلت تعديالت على قانون تقاعد املواطنني املؤرخ          -١٥٠
، ارتفع احلـد األدىن     ٢٠٠٦ومنذ عام   . لتقاعدية الدنيا والقصوى  من التفريق بني املعاشات ا    

  :للمعاشات التقاعدية على النحو التايل

  )بالسوموين(    
   ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٨٠٫٠ ٦٠٫٠ ٦٠٫٠ ٢٠٫٠ (١) ٢٠٫٠ احلد األدىن للمعاشات التقاعدية ١

 ٤٠٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ١٨٠٫٠ (٩) ١٨٠٫٠ احلد األقصى للمعاشات التقاعدية ٢

حسب مسامهات تأمني املعاشات التقاعدية على أساس       ومبوجب اللوائح املعمول هبا حالياً، تُ     
  .مجيع أنواع األجور، مبا يف ذلك أجر العمل اإلضايف

. ٢٠٠٩وقد بدأ نظام منح ودفع املعاشات التقاعدية خالل النصف األول من عام               -١٥١
د إحالتهم على التقاعد أن يتلقوا مـدفوعات مـن          ومبوجب هذا النظام، حيق للمواطنني عن     

  . ١٩٩٩احلسابات الشخصية اليت دفعوا نصيبهم فيها منذ عام 
وهناك على الصعيد العملي، بعض االنتهاكات حلقوق املرأة من حيث طـول يـوم      -١٥٢
ارهن علـى العمـل     فهناك حاالت لعامالت يف قطاع األعمال ويف املدارس يتم إجب         . العمل

وأظهـرت  .  إضايف أو غري ذلك من املدفوعات اليت ينص عليها القـانون   ربدون أج اإلضايف  
 من قـانون العمـل      ٨٦ و ٨٥١ و ٨٥عمليات التفتيش أن أرباب العمل ال حيترمون املواد         

. يتعلق باإلجازة الدنيا األساسية واإلجازة األساسية واملمتدة واإلجازة السنوية اإلضافية          فيما
 وبناء على طلب من موظفي دائرة التفتيش على اليد العاملة، قـام             وخالل عمليات التفتيش،  

  . سوموين١١,٠٠٠أرباب العمل بدفع تعويضات عن خسائر قدرها 
حباجة إىل  )  أنثى ٦١٤ ذكراً و  ٨٤٤( شخصاً   ١٤٥٨، كان هناك    ٢٠٠٩ويف عام     -١٥٣

 دوي   مـن  ٧٧٤ طفـالً و   ٥٣٧من بني هؤالء كان هناك      . رعاية الدولة يف منشآت اإلقامة    
وحصل هؤالء على ثالث وجبات ساخنة يومياً وعلى املالبـس          . فئاتالاإلعاقة من خمتلف    

وحصلوا مجيعاً على اخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية وفقـاً         . وعلى سرير ينامون عليه   
 مـن   ٥٠وتنص املادة   .  موظفاً يعملون يف منشآت اإلقامة     ١٠٧٠وهناك  . للمعايري القانونية 

ه االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة على حقوق هـؤالء األشـخاص الـذين             قانون الرفا 
وحيـصل  . يعيشون يف منشآت اإلقامة وغريها من مرافق اإلقامة اخلاضعة للرعاية االجتماعية          
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ومتكن أحوال املعيشة يف منشآت     . هؤالء على الرعاية الصحية والغذاء جماناً يف هذه املنشآت        
امة اخلاضعة للرعاية االجتماعية ذوي اإلعاقة من تفعيل حقوقهم      اإلقامة وغريها من مرافق اإلق    

  .واهتماماهتم املشروعة ضماناً لتلبية احتياجاهتم بقدر اإلمكان
ويعفى ذوو اإلعاقة الذين يعيشون يف مرافق اإلقامة اخلاضعة للرعاية االجتماعيـة،              -١٥٤

ها الدولة أو يفرضـها     ويعملون مبوجب عقد عمل أو اتفاق عمل، من أية اقتطاعات تفرض          
احلصول علـى   ) من اجلنسني (ن  يوحيق للعمال القدماء املتقاعد   . مأرباب العمل على أجوره   

  :االستحقاقات التالية اليت حيددها القانون
احلق التفضيلي يف العالج اجملاين يف مرافق اإلقامة اخلاضعة للرعاية االجتماعية سواء             •

  كمرضى داخليني أو خارجيني؛
   عام سنوي وجماين يف مرفق للرعاية الصحية تابع للدولة؛فحص سريري •
 مبا يف ذلك    استخدام املستوصفات اليت كانوا ينتسبون إليها، وذلك جماناً بعد التقاعد          •

  ؛املستشفيات الرمسية التابعة للدولة
التدريب اجملاين على مهنة جديدة، أو التدريب أثناء العمـل، أو يف دورة ملواصـلة                •

، مع االحتفاظ بالراتب    ظام الدولة الرمسي للتدريب أو إلعادة التدريب      التدريب، يف ن  
  ؛الذي يتقاضونه يف مكان العمل يف أثناء فترة التدريب بكاملها

  مدفوعة؛ استخدام اإلجازة السنوية املدفوعة يف الوقت املناسب واستخدام إجازة إضافية غري •
  تحقاقات؛األفضلية يف منح املعاشات التقاعدية ومدفوعات االس •
األفضلية يف القبول يف منشآت اإلقامة اخلاصة باملسنني أو ذوي اإلعاقة، ويف مراكز الرعاية               •

  االجتماعية احمللية اخلاصة باملتقاعدين، ويف أقسام الرعاية الصحية التابعة للخدمة االجتماعية؛
 كل  إدخال الوقت املصروف يف املشاركة يف األعمال القتالية مبعدل سنة واحدة إىل            •

  ثالث سنوات يف حساب سنوات اخلدمة؛
يف طلبات املعاجلة   ) وبدون انتظار يف حال احملاربني القدماء املصابني بعجز       (األولوية   •

يف مصحات االستجمام، مع خصم يتعلق بالعمل للذين ال يزالون يعملون، أو باجملان           
   الصلة؛للذين ال يعملون، ويتم سداد التكلفة من قبل اهليئة التقاعدية ذات

الدخول دون امتحان تنافسي يف مؤسسات الدولة للتعليم املهـين الثـانوي والعـايل،               •
  واحلصول على منح خالل فترة الدراسة يف هذه املؤسسات مبعدل أعلى حتدده الدولة؛

أقصاها أربعة  (يف حال استمرار العمل، إجازة بدون مرتب ملدة أقصاها ثالثة أسابيع             •
  ؛)اء من ذوي اإلعاقةأسابيع للمحاربني القدم

بدالت خاصة بعدم القدرة مؤقتاً على العمل، بكامل املرتب، بغـض النظـر عـن            •
  سنوات اخلدمة؛
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  احلصول على الوقود على أساس األولوية؛ •
ومـن  ) ز واإلنارة اما عدا الغ  ( يف املائة من إجيار السكن واملرافق العامة         ٥٠ختفيض   •

  اشتراكات االتصاالت؛
   دون احلاجة إىل اإلدراج يف قائمة االنتظار؛تركيب خط هاتفي ثابت •
 يف املائة من سعر األدوية املعطاة بوصفة طبية، ضمن حـدود تقررهـا              ٥٠ختفيض   •

ما عدا ما يصنع من معـادن       (احلكومة، ومن تكلفة صنع وتصليح األسنان الصناعية        
  وغري ذلك من الرعاية الصناعية أو التقوميية املقدمة ألسباب طبية؛) مثينة

بالقطار أو جواً أو بواسطة نظام التنقل بني املدن، مرة كل           ) والعودة(حلق يف السفر    ا •
   يف املائة؛٥٠سنتني جماناً أو مرة كل سنة، بناء على طلب، خبصم بنسبة 

ما عدا  (التنقل جماناً باستخدام مجيع أشكال نقل الركاب التابعة للبلديات والضواحي            •
يف القـرى احمليطـة     ) ما عدا سيارات التاكسي   (ة  واملركبات العام ) سيارات التاكسي 

  .بالناحية اإلدارية ملكان اإلقامة، أو يف قطارات الضواحي وخطوط حافالت املدن
وعالوة على ذلك، جيري التخطيط يف إطار برنامج الدولة الـذي يـضع مبـادئ                 -١٥٥

قوق والفرص يف   توجيهية أساسية لسياسة الدولة لضمان املساواة بني الرجال والنساء يف احل          
، الختاذ تدابري تضمن متتع املرأة باحلقوق يف العمل الالئق          ٢٠١٠-٢٠٠١طاجيكستان للفترة   

وكجزء من الربنامج ستقوم وكاالت التشغيل التابعة للدولـة مبـا يلـي             . على قدم املساواة  
  :٢٠١١-٢٠١٠لضمان تشغيل النساء خالل الفترة 

   شخص؛٢٤٨٠٠ -على تعيني النساء يف وظائف دائمة من الوظائف املتاحة حالياً، املساعدة  •
   شخص؛٧٤٠٠ -توفري املشورة اخلاصة باملستقبل املهين  •
 -توفري التدريب املهين لتحسني املؤهالت والبقاء يف مهن مطلوبة يف سـوق العمـل                •

   شخص؛١٣٦٠٠
   شخص؛٣٥٠٠ -دعم املبادرات النسائية لتنمية روح األعمال والعمالة الذاتية  •
  ستحقاقات البطالة؛دفع ا •
توظيف نساء يف العمل العام املدفوع األجر يف ميدان إعادة البناء وهندسة املـساحات            •

   شخص؛١٢٨٠٠ -
  توفري العمل للنساء والفتيات من ضحايا العنف واالجتار؛ •
  البدء حبمالت إعالمية وتوفري التدريب القانوين للمرأة؛ •
  .ن املرتلتشجيع النساء على تبين خمتلف أشكال العمل م •
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إن السياسة االجتماعية يف طاجيكستان تستند تقليدياً إىل مبدأ مشاركة وكـاالت              -١٥٦
ومؤسسات اجلدولة بنشاط مع اخنراط مباشر من جانب املنظمات غري احلكومية واملؤسسات            

وجيري العمل حالياً بدعم    . اخلريية واملبادرات اخلاصة، وإىل الدعم من جانب املاحنني الدوليني        
ن الربنامج الدويل لتقدمي املساعدة التقنية لدعم سياسات القطاع االجتماعي، والذي ميولـه             م

االحتاد األورويب، يف املكون اخلاص باالستحقاقات االجتماعية، بغيـة تبـسيط املـساعدة             
  .االجتماعية املوجهة لألسر الفقرية

  ١٢املادة     

  خلتامية الصادرة عن اللجنة من التعليقات ا٣٣ و٣٢ و٣١ و٢٤ و٢٢ و٢١الفقرات     
تتخذ احلكومة مجيع اخلطوات الالزمة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف الرعايـة                -١٥٧

الصحية حبيث تضمن املساواة بني الرجال والنساء يف احلصول علـى اخلـدمات الطبيـة،               
مل وخصوصاً خدمات تنظيم األسرة، وتضمن تزويد النساء مبا يلزمهن من خدمات أثناء احل            

  .والوالدة ويف فترة ما بعد الوالدة
 يف  ٥٤ امرأة يف سن اإلجناب، وهو رقم ميثل         ١٩٨٢٩٠٠ويوجد يف طاجيكستان      -١٥٨

، وهم  )حىت سن الرابعة عشرة   (فل ومراهق   ط ١٢٨٢٨٠٠وهناك  . اإلناث املائة من السكان  
عمـل  يف سـن ال   الـذين هـم     أما عدد السكان    . من السكان يف املائة    ٣٥,٦ميثلون نسبة   

 شخص،  ٣٧٨١٠٠كما يوجد   .  يف املائة من اجملموع    ٥٩,٣ شخص أو    ٤٣٧٣٢٠٠ فيبلغ
 يف املائـة    ٧٣ يف املائة من السكان يف املدن و       ٢٧ويعيش  .  يف املائة، يف سن التقاعد     ٥,١أو  

ويوجد حاليـاً اخنفـاض طفيـف يف معـدل الـوالدة يف             . من السكان يف املناطق الريفية    
 ٢٨,١ عدلباملقارنة مب ( لأللف من السكان     ٢٧,٩ كان املعدل    ،٢٠٠٨ففي عام   . طاجيكستان

النمـو  ويستمر االرتفاع يف مؤشر     . ٢٠٠٩  يف ٢٦,٨وبلغ  ) ٢٠٠٦ يف   ٢٦,٧ و ٢٠٠٧ يف
 ٢٣,٣ (٢٠٠٨ لأللف من الـسكان يف عـام         ٢٣,٥الطبيعي للسكان الذي كان قد بلغ       

فمعدل الوفيات غـري    . ويشكل اخنفاض الوفيات عامالً هاماً يف النمو السكاين       ). ٢٠٠٧ يف
 ٤,٣ و ٢٠٠٨ يف األلف من الـسكان يف        ٥,١ و ٤,٥املعاجل يبقى منخفضاً نسبياً وهو بني       

 ٠,٩-٠,٧أعلى من وفيات اإلنـاث بنـسبة        غري أن معدل وفيات الذكور هو       . ٢٠٠٩ يف
األلف يف   ٤,٦ و األلف للنساء يف   ٣,٨: وتظهر البيانات الرمسية األرقام التالية    . نقطة لأللف 
 من األلف   ٤,٦ من األلف للنساء و    ٣,٨ و ؛٢٠٠٧ للرجال يف    ٤,٥ للنساء و  ٣,٨للرجال؛ و 
 للرجـال  ٤,٧ للنساء و٣,٨؛ و٢٠٠٧ للرجال يف ٤,٥ للنساء و ٣,٨؛ و ٢٠٠٦للرجال يف   

 بني وفيات اجلنسني    اًغري أن هناك تباين   . ٢٠٠٩ للرجال يف    ٤,٦ للنساء و  ٣,٧؛ و ٢٠٠٨يف  
األلف يف  ١,٠-٠,٨و)  سنة١٤(ات الرجال دون سن العمل معدل وفيف: يف خمتلف األعمار

يف  ١,٦ أعلى من معدل وفيات النساء، يف حني أن معدل وفيات الرجال يف سن العمل هو               
، كان هناك ارتفاع ٢٠٠٩ و٢٠٠٦وخالل الفترة بني . األلف أعلى من معدل وفيات النساء
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ويبقى مرتفعـاً   . يف سن التقاعد  يف وفيات الذكور واخنفاض يف وفيات اإلناث بني السكان          
وتظهر بيانات املركز الوطين لإلحصاءات واملعلومات      . معدل الوفيات النفاسية مع أنه متقلب     

املائـة ألـف مـن الـوالدات        يف   ٤٥: ٢٠٠٢: الطبية عن السنوات األخرية األرقام التالية     
ائـة ألـف مـن      امليف   ٢٨,٤: ٢٠٠٨املائة ألف من الوالدات احلية؛      يف   ٢٨: ٢٠٠٧ احلية؛

  .املائة ألف من الوالدات احليةيف  ٤٦,٧: ٢٠٠٩الوالدات احلية؛ 
ويعترب الرتيف النفاسي السبب األول يف الوفيات النفاسية، يف حني أن ارتفاع ضغط               -١٥٩

  .الدم أثناء احلمل هو السبب الثاين
فقـد  ومع أن نسبة الوالدات اليت تتم بوجود موظفني طبيني مـؤهلني مرتفعـة،                -١٦٠
 ٢٠٠٨ يف املائـة يف      ٨٥ و ٢٠٠٧ يف املائـة يف      ٨٤,١ و ٢٠٠٦ يف املائة يف     ٨٣,٥ بلغت

، فإن هذا ال يعوض عن املشاكل األساسية املتمثلـة يف جـودة             ٢٠٠٩ يف املائة يف     ٨٥,٢و
  .الرعاية الطبية وإمكانية احلصول عليها، وخاصة بالنسبة لسكان الريف

صحة األم قبل احلمل وارتفاع معدالت اإلجهـاض        ويتأثر معدل الوفيات النفاسية ب      -١٦١
) ٢٠٠٩ يف   ٩٦,٤ و ٢٠٠٨ يف   ٩٠,٩ و ٢٠٠٧ من األلف من الوالدات احليـة يف         ٩٤,٩(

 ٢٠٠٧ يف املائة مـن النـساء يف   ٢٦,٩(واحلمل املبكر وقصر فترات ما بني احلمل واحلمل    
فترة الواجبة بني    مل يتقيدن بال   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ يف املائة يف     ١٦ و ٢٠٠٨ يف املائة يف     ١٦,٦و

وميكن تفسري ذلك باخنفاض مستوى الوعي العام وبالنـُهج التقليديـة إزاء            ). محلني متتاليني 
  . وكذلك إزاء الصحة اإلجنابية الرعاية الصحية عموماً،

وعالوة على ذلك، يشكل االفتقار إىل املال والنقل والنقص يف املـوظفني الطبـيني                -١٦٢
كمـا يـسهم    .  سبيل حصول املرأة على الرعاية الطبية املالئمة       املؤهلني عقبة خطرية تعترض   

النقص يف املوظفني الطبيني املؤهلني يف ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفـال             
  .أثناء الوالدة واملواليد اجلدد

وعمالً على ختفيض معدالت الوفيات النفاسية ووفيات املواليد، اعتمدت احلكومـة             -١٦٣
وهتـدف  . ٢٠١٥ اخلطة الوطنية لألمومة اآلمنة للفترة حىت عام         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ يف

اخلطة إىل ضمان السالمة أثناء احلمل والوالدة، مبا يف ذلك توفري الرعاية الطارئة أثناء الوالدة               
  .ورعاية الرضع، واحلد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع

 وزارة الصحة أوامر تتعلق باملوضوعات      ولتحسني نوعية اخلدمات املقدمة، اعتمدت      -١٦٤
 ؛)٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٤(إجراءات رعاية التوليد املختص وتنظيمها يف املؤسسات الطبية         : التالية

 / أيلـول  ٢٦(ة الـصحية    إدخال تكنولوجيا الرعاية الفعالة احمليطة بالوالدة يف مرافق الرعاي        
 السابقة علـى الـوالدة، والـوالدات     ؛ التصديق على املعايري الوطنية للفترة     )٢٠٠٨ سبتمرب

  ).٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦(الفيزيولوجية، والرتيف، وارتفاع ضغط الدم 
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ومعدل انتشار موانع احلمل العامة بني النساء ال يزال منخفضاً، مع أن اسـتخدامها                -١٦٥
 ٢٠٠٧ يف   ١٥,٦ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف     ١٤,١وقد ارتفع هذا املعدل من      . يتزايد كل عام  

وبلغ مؤشـر اسـتخدام النـساء ملوانـع         . ٢٠٠٩ يف   ١٩,٦ مث إىل    ٢٠٠٨ يف   ١٨,٥إىل  
ــل ــة يف ٢٢,١ احلم ــة ٢٦,٦ و٢٠٠٦ يف املائ  ٢٥,٥و ٢٠٠٨ يف ٢٥,٩ و٢٠٠٧ يف يف املائ

 وكان للمشاريع اليت تنظمها احلكومة وصندوق األمم املتحدة للسكان أثر كـبري   .٢٠٠٩ يف
  .يف توفري موانع احلمل

عد مشروع لبناء قدرات وزارة الصحة واملركز الوطين للـصحة اإلجنابيـة            وقد سا   -١٦٦
واستحداث نظام ملعلومات الصحة اإلجنابية على حتسني نظام التسجيل واإلبالغ اخلاص لدى            

  .ن من التوصل إىل صورة حقيقية حلجم ونوعية اخلدمات املقدمةدائرة موانع احلمل، مما ميكّ
أصبح بإمكان مراكز الصحة اإلجنابية يف       ملتحدة للسكان، وبدعم من صندوق األمم ا      -١٦٧

البالد اآلن تقدمي أجهزة املنع داخل الرحم والطرائق الفموية واحلاجزة ملنع احلمل وكـذلك              
  .حقن منع احلمل للجمهور جماناً

إضافة لذاك، حتسن يف بعض املناطق حصول سكان الريف على خدمات منع احلمل               -١٦٨
 الطبية واالستشارية املؤهلة عن طريق محالت منع احلمل اليت يـدعمها            وكذلك على الرعاية  

وخـالل الفتـرة بـني      . صندوق األمم املتحدة للسكان والوكالة األملانية للتعاون الـتقين        
، بلغ جمموع النساء الاليت قمن بزيارات طبية يف         ٢٠١٠أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٦ عام

  . منهن على خدمات ملنع احلمل٨٣٣١ امرأة وحصل ٢٤٨١٨نطاق هذه احلمالت 
 ٦٧ خمتصاً من مراكز الصحة اإلجنابية       ١٥٦، حضر   ٢٠١٠-٢٠٠٦وخالل الفترة     -١٦٩

حلقة دراسية لبناء القدرات يف جمال الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، وذلك حول موضوعات       
ة للشباب، والصحة األمومة اآلمنة، وإدارة موارد منع احلمل، الصحة اإلجنابي      : من قبيل ما يلي   

ونظمت حلقات دراسية أخرى حـضرها      . اإلجنابية والدعم التقين، واستعمال موانع احلمل     
 خمتصاً وذلك يف مواضيع املهارات احلياتية للصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب ١٠٤١أكثر من 

لتوعيـة  واملراهقني، وإدارة موارد منع احلمل، ودور أخصائيي الرعاية الصحية األساسية يف ا           
باحلقوق اإلجنابية وتنظيم األسرة، واألمومة اآلمنة، وسالمة األم والصحة اإلجنابية، والتغذيـة            
اجليدة للحوامل واملرضعات والرّضع، والتكنولوجيا اجلديدة اخلاصة بإدخال أجهـزة املنـع            

، داخل الرحم، ومبادئ اخلدمات املواتية للشباب، وانتقال العدوى عن طريق ممارسة اجلنس           
  .اإليدز ونقص املناعة البشريوفريوس 
، نظمت اللجنة املعنية باملرأة واألسـرة ووزارة الداخليـة ووزارة           ٢٠٠٨ويف عام     -١٧٠

التعليم ومركز أمناط احلياة الصحية اجتماعات حملية مع النساء للتوعية حول مواضيع الصحة             
تقال العدوى عن طريق ممارسة     اإلجنابية وتنظيم األسرة واالجتار باألشخاص وصحة املرأة وان       

  .اإليدز ونقص املناعة البشرياجلنس وفريوس 



CEDAW/C/TJK/4-5 

37 GE.12-41577 

. ، أقر الربملان قانوناً يروج للرضاعة الطبيعية      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف    -١٧١
ويهدف القانون إىل إقامة بيئة متكينية لصحة األم والطفل وإىل الترويج للتغذية اجليدة للرضع              

  . وصغار األطفال
لسبعة " مستشفى صديق للرضع  " : منح لقب  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ترة بني عامي    ويف الف   -١٧٢

  .وأربعني مرفقاً من مرافق الرعاية الصحية
نقص  أشخاص مصابني بفريوس     ٢٠٠٩، مت تسجيل    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١وحىت    -١٧٣

. يف املائـة   ٢٠,٦ امرأة أو    ٤١٤، و يف املائة  ٧٩,٤ رجالً أو    ١٥٩٥، بينهم   املناعة البشري 
ويشكل تقاسم املعرفة حول طرق انتقال الفريوس وطرائق الوقاية منـه جـزءاً هامـاً مـن      

 وتغيري مواقف املصابني    اإليدز/نقص املناعة البشري  ة خفض معدل اإلصابة بفريوس      استراتيجي
وتبني حبوث أجرهتا وزارة الصحة باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة املـشترك            . بالفريوس

نقص  وصندوق األمم املتحدة للسكان أن وعي الناس فيما يتعلق بفريوس            اإليدزاملعين مبرض   
يف  ٨٣,٣ وأسبح بنـسبة     ٢٠٠٦ يف عام    يف املائة  ٦٨,٥ كان بنسبة    اإليدز/املناعة البشري 

  .٢٠٠٩ يف عام املائة
، مت اعتماد الربنـامج     اإليدز/نقص املناعة البشري  وتنفيذاً لقانون الوقاية من فريوس        -١٧٤
 وجيري األخذ   .٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترة   اإليدز/نقص املناعة البشري  طين للوقاية من فريوس     الو

 بني السكان، مبا يف ذلـك  اإليدز/نقص املناعة البشريبتدابري الوقاية للحد من انتقال فريوس    
  .بني النساء يف سن اإلجناب

، من حتصيل املعرفـة     على أن املعايري والقوالب التقليدية متنع النساء، والفتيات خصوصاً          -١٧٥
ونظراً لتدين السكان، فإن من األمهية مبكان إشراك الزعماء الدينيني يف دعم . حول الصحة اإلجنابية

ويتضمن منهاج معهد طاجيكستان    . اإليدز/نقص املناعة البشري  االستجابة الوطنية لوباء فريوس     
نقـص املناعـة    قاية من فـريوس     اإلسالمي التابع للدولة موضوعات تتعلق بالصحة اإلجنابية والو       

  .ويتلقى الزعماء الدينيون التدريب حملياً وهم يشجَّعون على الدعوة للسلوك اآلمن. اإليدز/البشري
 أمراً يستحدث على أسـاس      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٤وقد أصدرت وزارة الصحة يف        -١٧٦

وتغطي . ىل الطفل  من األم إ   نقص املناعة البشري  جترييب إجراءات لوقاية انتقال عدوى فريوس       
هذه اإلجراءات الوقاية يف مرافق الرعاية الصحية وجيري العمل حالياً على تقدميها لألطبـاء              

  . بلدة وناحية جتريبية يف مجيع أحناء البالد١٨واملختصني بالتوليد وبالنساء يف 
 الربنامج الوطين للوقاية    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول ٣١ وقد اعتمدت احلكومة يف       -١٧٧

ن السرطان وتشخيصه وعالجه، وهو يرمي إىل حتسني معدالت الكشف عـن اإلصـابة              م
  .وتوفري خدمات أفضل للوقاية والتشخيص والعالج

ويرمي الربنامج إىل خفض معدالت اإلصابة والوفيات بسبب السرطان، وخصوصاً سرطان     -١٧٨
يف ذلـك   رضى السرطان، مباعنق الرحم وسرطان الثدي، عمالً على حتسني توفري الرعاية املختصة مل     

  .العناية الطارئة والرعاية امللطِّفة، وعلى توسيع نطاق حصول اجلمهور على هذه اخلدمات
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ويركز الربنامج بصورة خاصة على توفر تدابري الوقاية اجليدة من خالل نظام الصحة               -١٧٩
ة األساسية  العامة، وحتسني إمكانية احلصول على تشخيص مبكر يف مؤسسات الرعاية الصحي          

ويف املستشفيات من خالل توسيع نطاق التغطية الوقائية وحتسني الرعاية املختصة، مبا يف ذلك     
  .األخذ بربامج الفحص

  ١٣املادة     
تتخذ طاجيكستان التدابري املالئمة للقضاء على التمييز ضد املرأة عمالً على ضمان              -١٨٠

 وحقها يف املشاركة يف األنـشطة  حقها يف احلصول على قروض مصرفية وعلى رهن عقاري     
. على أساس املساواة بني الرجال والنساء،  والرياضية ويف مجيع جوانب احلياة الثقافية      الترفيهية

وتستند السياسة االجتماعية يف طاجيكستان إىل مبدأ الدولة دولة الشعب اليت حتكمها شروط        
عترب التنمية البشرية والعمليات املتصلة     وُت. مواتية للحياة الالئقة والتطور احلر جلميع األشخاص      

هبا، من قبيل محاية حقوق الناس ومصاحلها وتوفر العمل واحلصول على التعليم يف املـدارس               
ويف معاهد مواصلة التعلم وتوفري الدعم االجتماعي للمجموعات السكانية الضعيفة وللـذين            

للتنمية االقتصادية واحلد مـن     يعيشون دون خط الفقر، كلها عوامل حامسة األمهية بالنسبة          
  .الفقر وحتسني رفاه السكان

 ١٣ من قانون التأمينات االجتماعية اليت تقدمها الدولة املـؤرخ           ١٤ومبوجب املادة     -١٨١
، والفصل الرابع من لوائح االستحقاقات االجتماعية املتمـشية         ١٩٩٧ديسمرب  /كانون األول 

: ، تتمتع املرأة باالستحقاقات التاليـة     ٢٠٠٣ يوليه/ متوز ٢١مع الضمان االجتماعي املؤرخة     
وحتسب الدفعة  . دفعة واحدة غري متكررة وقت والدة طفل وبدل الرعاية الشهري بعد ذلك           

غري املتكررة وقت والدة الطفل على أساس ثالثة أضعاف املعامل األساس لـوالدة الطفـل               
  .طفل الثالث وما بعدهاألول وضعفني لوالدة الطفل الثاين واملعامل األساس لوالدة ال

ويدفع البدل يف مكان عمل أو دراسة أحد األبوين، أما إذا كان األبوان ال ميارسان                 -١٨٢
ومتـنح  . عمالً وال دراسة فإن البدل تدفعه الوكالة العامة للرفاه االجتماعي يف مكان اإلقامة            

ب خالل ستة أشـهر بعـد      الدفعة غري املتكررة اعتباراً من تاريخ الوالدة، إذا مت التقدم بالطل          
وإذا كانت املرأة قد أعطيت إجازة لرعاية طفلها، فإن بدل الرعاية الشهري يدفع هلا              . الوالدة

  . شهراً من العمر١٨من أموال التأمينات االجتماعية يف مكان عملها حىت بلوغ الطفل 
ـ     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢ومبوجب قرار احلكومة املؤرخ       -١٨٣ ر  خبصوص دفع البدالت لألس

املنخفضة الدخل اليت لديها أطفال يدرسون يف املدارس العامة، تتخذ احلكومة تدابري حمـددة              
وهناك يف كل من سلطات النواحي أو       . ملساندة أطفال هذه األسر يف املدارس الثانوية العامة       

السلطات البلدية احمللية جلنة يرأسها نائب رئيس السلطة للشؤون االجتماعية وهـي تعـاجل              
كما يوجد يف كل مدرسة جلنة يف اجلمعية العامة لآلبـاء           .  تنظيم ومنح هذه البدالت    مسائل

وتضم هذه اللجنة ممثلني عن إدارة القرية واملـستوطنة         . واملدرسني تعاجل مسألة دفع البدالت    
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ومبوافقة اإلدارات واجمللس احمللية وإدارات البلـدات،       . وجمالس اجملتمع احمللي وإدارات املرافق    
جلنة املدرسة َمن بني األطفال يعترب مؤهالً وتقترح أمساءهم للموافقة على مستوى جلنة             تقرر  

  .الناحية أو البلدية
ومتنح بدالت األسر الفقرية اليت لديها أطفال يف املدارس االبتدائية أو الثانوية العامة               -١٨٤

 ٨٠( لألجـور     من احلـد األدىن    يف املائة  ٥٠لألسر اليت يقل متوسط دخل الفرد فيها عن         
 من طالب املدارس العامة االبتدائية واألساسية والثانوية على         يف املائة  ١٥وحيصل  ). سوموين

  .هذه العالوات كل عام، وهي ُتدفع فصلياً
  :وتركز احلكومة على تنمية الرياضة البدنية وهي تنظم املناسبات الرياضية للرجال والنساء  -١٨٥

 ٢٠٠٧  امرأة يف عام   ١٢٤٩ يف النوادي الرياضية     النساء املتدربات  بلغ عدد   )أ (  
  ؛٢٠٠٩ امرأة يف ٢٦٩٨ و٢٠٠٨ امرأة يف ١٢٥٦و

 ٢٥٦١٠ و٢٠٠٧ من النساء يف عـام  ٢٥٥١٠وشارك يف مراكز الصحة      )ب (  
  ؛٢٠٠٩ امرأة يف ٢٥٦٦٤ و٢٠٠٨من النساء يف 

 بينهم ٢٠٠٧ شخصاً يف عام    ٦٢٤٧وشارك يف األحداث الرياضية الوطنية        )ج (  
 ٢٠٠٩  شخـصاً يف ٣١٢٤ امرأة؛ و٣٢٣ بينهم ٢٠٠٨ أشخاص يف ٨٢٠٨ و امرأة؛ ٢٩٢
  . امرأة٣٩٠بينهم 

  ١٤املادة     
تتخذ التدابري املالئمة يف طاجيكستان للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف املنـاطق                -١٨٦

 الوصول  الريفية عمالً على ضمان مشاركتها يف التنمية الريفية واستفادهتا منها، ومتكنها من           
إىل مرافق الرعاية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك حصوهلا على املعلومات واملشورة واخلدمات             
اخلاصة بتنظيم األسرة، وعلى االئتمان الزراعي والقروض، وما شابه ذلك، علـى أسـاس              

  . املساواة بني الرجال والنساء
تاج تغـريات سـريعة يف      وقد جنم عن حتوالت النظام االقتصادي وإعادة هيكلة اإلن          -١٨٧

ونتيجة لذلك، انتقل التركيز يف اإلنتاج الزراعي مـن         . سوق العمل وزيادة يف أمهية األسرة     
  .مبا يف ذلك املزارع اململوكة ألشخاص، املزارع اجلماعية الكبرية إىل املزارع اخلاصة الصغرية

 /نون األول  كـا  ٣١وقد أقرت احلكومة إطار السياسة الزراعية بقرارها املـؤرخ            - ١٨٨
  .٢٠٠٨ديسمرب 
ومراعاة للمشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة الريفية والدور اهلام الذي تلعبه يف ضمان               -١٨٩

 ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦رفاه أسرها، تشكل مبوجب أمر من وزارة الزراعة مؤرخ يف           
  . يع فروع الزراعةفريق عامل يعىن باملسائل اجلنسانية ويعاجل مشاركة املرأة يف تنمية مج
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  . برناجماً قطاعيا١٥٤ًوقد قامت وزارة الزراعة بوضع واعتماد أكثر من   -١٩٠
وتقوم األكادميية الطاجيكية للعلوم الزراعية واجلامعة الزراعية الطاجيكيـة ومركـز             -١٩١

التدريب الزراعي املتواصل، وكذلك مرافق التدريب الزراعي األخرى، بتدريب املختـصني           
  . البحوثوموظفي
ويقدم مركز التدريب الزراعي املتواصل دورات إعادة التدريب للمختـصني مـن              -١٩٢

أما نسبة النـساء    . سلطات املقاطعات والنواحي والشركات اخلاصة ورابطات استخدام املياه       
  .يف املائة ٣٥ و٢٥بني املتربني فهي بني 

 والنساء يف احلقوق ويف فرص      وتنفيذاً لقانون ضمانات الدولة للمساواة بني الرجال        -١٩٣
، أنشأت اللجنة املعنيـة بـاملرأة   ٢٠١٠-٢٠٠١ممارسة هذه احلقوق يف طاجيكستان للفترة      

واألسرة شبكة جنسانية تضم ممثلني عن خمتلف الوزارات واإلدارات والرابطـات الطوعيـة             
ة مع خمتـصني    وتنظم اللجنة دورات تدريبية دورية حول املسائل اجلنساني       . العاملة يف الزراعة  

 مركزاً  ٧٥من ذلك مثالً أن يوجد لدى اللجنة وفروعها احمللية          . عينتهم خصيصاً هلذا الغرض   
وتقوم هذه املراكز بالتوعية وتقدم املشورة حول مـسائل اإلصـالح           . للمعلومات واملشورة 

ـ         . الزراعي وحصول املرأة على األرض     رأة ويعترب هذا تدبرياً مؤقتاً يرمي إىل زيادة حصول امل
وتبني . على موارد األرض وزيادة عدد املزارع اليت ميلكها أفراد والتعاونيات اليت ترأسها نساء      

 مزرعة  ٦٠البيانات اليت قدمتها وكالة اإلحصاء إىل رئيس البالد أنه، يف حني أنه كان هناك               
 ٤١٧٥، فإن هذا الرقم ارتفـع إىل        ٢٠٠٦ميلكها القطاع اخلاص وعلى رأسها نساء يف عام         

غري أن النساء الاليت    . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ بتاريخ   يف املائة  ٦٨,٦مزرعة، أي بنسبة    
وتقوم طاجيكـستان   .  من السكان  يف املائة  ١٠ميكنهن احلصول على األرض ميثلن أقل من        

  .بتنفيذ أنشطة موجهة للتوسع يف حصول النساء على األرض
 ٦٧٨٤٢  ة يف البالد وهي توفر العمل ل      خاص مزرعة ملكيتها    ٣٧٩٦٦ويوجد حالياً     -١٩٤
 تعاونية تتوفر فيها للنساء على قدم املساواة مـع الرجـال فرصـة              ١٢٣كما يوجد   . امرأة

  .احلصول على اإلمكانيات االقتصادية من خالل العمل أو األنشطة املستقلة
ان وعمالً على القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يبذل مصرف طاجيكـست              -١٩٥

كل ما يف وسعه لضمان املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق يف استخدام اخلدمات املصرفية               
وتوجد هيئـات   . وال مييز القانون الناظم لألنشطة املصرفية ضد املرأة       . واحلصول على القروض  

. فائتمانية يف خمتلف أحناء البالد وهي تقدم خدمات االئتمان للسكان، مبا يف ذلك سكان الري              
  .ويتمتع مجيع املواطنني، بغض النظر عن اجلنس بإمكانية الوصول إىل التسهيالت االئتمانية

وقد خص مرسوم رئاسي قطاع الزراعة بالدعم على شكل قروض تقدمها املصارف              -١٩٦
 ١٨٠ و ٢٠٠٨ مليون سوموين يف عام      ١٤٠التجارية ملزارع امللكية اخلاصة، مبا يبلغ جمموعه        

  .٢٠٠٩ عام مليون سوموين يف
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 امرأة يبلـغ    ٥٤٩٨١ نظمات االئتمان قروضاً صغرية إىل    ، قدمت م  ٢٠٠٦ويف عام     -١٩٧
 مليـون سـوموين قـدمت     ٢٧,٢ويشمل هذا الـرقم     .  مليون سوموين  ١٦٨,٥جمموعها  

 امـرأة يف   ٢٥٩١١ مليـون سـوموين إىل       ٦٧,٣ امرأة يف مقاطعة خالتون، و     ١٣٥٩٥ إىل
 نساء يف مقاطعة كوهيستوين بدخـشون       ٣٣٠٧ إىل    ماليني سوموين  ٩,٤مقاطعة الصغد، و  

 مليون سوموين   ٢٣,٠ امرأة يف دوشانبيه و    ٤٥٧٤ مليون سوموين إىل     ٤١,٤املستقلة ذاتياً، و  
  . امرأة يف النواحي اليت تدار مركزيا٧٥٩٤ًإىل 
 امرأة يبلـغ    ٨٨٦٦٣، قدمت منظمات االئتمان قروضاً صغرية إىل        ٢٠٠٧ويف عام     -١٩٨

 مليـون سـوموين قـدمت     ٦٩,١ويشمل هذا الـرقم     .  مليون سوموين  ٣٣٢,٦جمموعها  
 امـرأة يف    ٣٩٦٩٤١ مليون سـوموين إىل      ١٢١,٣ امرأة يف مقاطعة خالتون،      ٢٤١٨٥ إىل

 امرأة يف مقاطعة كوهيستوين بدخـشون       ٤٩٨٢ مليون سوموين إىل     ٢٤,٣مقاطعة الصغد،   
 مليون سوموين   ٤٦,٢وشانبيه   امرأة يف د   ٦٧٣٤ مليون سوموين إىل     ٧١,٦املستقلة ذاتياً، و  

  . امرأة يف النواحي اليت تدار مركزيا١٣٠٦٨ً إىل
 امرأة يبلـغ    ٩٣٦٥٨، قدمت منظمات االئتمان قروضاً صغرية إىل        ٢٠٠٨ويف عام     -١٩٩

 مليـون سـوموين قـدمت     ٩٢,٦ويشمل هذا الـرقم     .  مليون سوموين  ٤٤١,٥جمموعها  
 امـرأة يف    ٣٩٥٥٣ن سـوموين إىل      مليو ١٥٦,٠ نساء يف مقاطعة خالتون،      ٢٦٨٠٧ إىل

 نساء يف مقاطعة كوهيستوين بدخشون      ٥٢٠٦ مليون سوموين إىل     ٢٩,٠مقاطعة الصغد، و  
 مليون سوموين   ٦٤,٠ امرأة يف دوشانبيه     ٦٦٧٩ مليون سوموين إىل     ٩٩,٨املستقلة ذاتياً، و  

  . امرأة يف النواحي اليت تدار مركزيا١٥٤٤٠ً إىل
 امـرأة   ٧٤٤٨٨مات االئتمان قروضاً صغرية إىل      ، قدمت منظ  ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٠٠

 مليون سوموين قدمت    ٦٨,١ويشمل هذا الرقم    .  مليون سوموين  ٣٩٥,٨يبلغ جمموعها   
 امـرأة   ٣٥٣٩٧ مليون سـوموين إىل      ١٥٦,٣ امرأة يف مقاطعة خالتون،      ١٩١١٢  إىل
 امرأة يف مقاطعـة كوهيـستوين    ٢٨٧١ مليون سوموين إىل     ١٨,٧مقاطعة الصغد، و    يف
 ٥٧,١ امرأة يف دوشانبيه و    ٦٠٨١ مليون سوموين إىل     ٩٥,٥خشون املستقلة ذاتياً، و   بد

  ).١٣نظر اجلدول ا( امرأة يف النواحي اليت تدار مركزياً ١١٠٢٧مليون سوموين إىل 

  ١٥املادة     
وينظم دسـتور   . تعترف طاجيكستان باملساواة بني الرجال والنساء مبوجب القانون         -٢٠١

والصكوك القانونية الدولية اليت انضمت إليها طاجيكستان حقوق اإلنـسان          البالد وقوانينها   
  .واحلقوق واحلريات املدنية وحيموهنا

.  من الدستور على أن املساواة بني اجلميع أمام القانون واحملـاكم           ١٧وتنص املادة     -٢٠٢
أو الدين  وتضمن الدولة حقوق األفراد وحرياهتم بغض النظر عن اجلنسية أو العرق أو اجلنس              
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 مـن   ٢٤ومبوجـب املـادة     . أو املعتقد السياسي أو التعليم أو الوضع االجتماعي أو امللكية         
الدستور، يتمتع كل مواطن باحلق يف التنقل ويف اختيار مكان إقامتـه وبـاحلق يف مغـادرة          

 احلماية القضائية لكل شخص واحلق يف التماس ١٩وتضمن املادة . طاجيكستان والعودة إليها
ويضمن الدستور للضحايا احلماية القـضائية      . تماع إىل قضيته يف حمكمة مؤهلة ونزيهة      االس

، ال جيوز أن حيرم أي شخص من حياته إال حبكم           ١٨ومبوجب املادة   . والتعويض عن األذى  
  .صادر عن حمكمة يف جرمية خطرية للغاية

، ومبوجبه مت   ٢٠٠٤ يوليه/ متوز ١٥ يف   ٤٥وقد اعتمد قانون تعليق عقوبة اإلعدام رقم          -٢٠٣
د مت سابقاً إدخال تعديالت على القانون اجلنائي        قوكان  . دام هذه العقوبة وتنفيذها   تعليق استخ 

 وفيه اسـتبعدت حتديـداً إمكانيـة        )٢(٢٠٠٣أغسطس  / آب ١اعتماد قانون يف    ب) ٥٩املادة  (
). امـل وكان قد صدر سابقاً حظر فيما يتعلـق بـاملرأة احل          (استخدام هذا احلكم ضد النساء      

أن العقوبات ضد النساء املنصوص عليها يف التشريعات الداخلية خففـت هـي أيـضاً،                كما
 من القانون اجلنائي، حيث حيظر صدور حكم باخلدمة اجملتمعية          ٤٨١وخصوصاً مبوجب املادة    

 على عدم احلكم على املرأة احلامل بعقوبـة الـسجن، وتـضيف    ٥٤وتنص املادة   . على املرأة 
، ٧٨عالوة على ذلك، ومبوجب املـادة       . دم جواز احلكم بالسجن املؤبد عليها      ع ٥٨١ املادة
كانت املرأة املدانة حامالً أو لديها أطفال دون الثامنة من العمر، جيوز للمحكمة أن ترجـئ      إذا

  .إصدار احلكم عليها إىل أن يبلغ أطفاهلا الثامنة، إال يف حال اجلرائم اخلطرية
  .ترة املستعرضة ثالثة قوانني عفو تنطبق على اجلنسنيوقد اعتمدت خالل الف  -٢٠٤

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦نتائج قوانني العفو فيما يتعلق بالنساء خالل الفترة     
  )عدد األشخاص(

 تاريخ قانون العفو
ــشبوهني  ــدانني وامل ــدد امل ع
 واملتهمني قبيل تنفيذ قانون العفو

عدد النساء الاليت طبق    
 عليهن قانون العفو

ن املدة  بينهن من أعفي م   
  املتبقية

 يف املؤسسات اإلصالحية    ٤٤٨ ٢٠٠٦ آب ١٨
 امــرأة يف مراكــز ٣٧بينــهن 
 االحتجاز

 من املؤسـسات    ٢٥١ ٤٤٨
 ٣٧اإلصالحية بينـهن    

 امرأة يف مراكز االحتجاز

١٩٧ 

 / حزيـــران٢٠
 ٢٠٠٧ يونيه

 يف املؤسسات اإلصالحية    ٤١٣
 امــرأة يف مراكــز ٥٠بينــهن 
 االحتجاز

ت  من املؤسـسا   ٢٩٩ ٤١٣
 ٥٠اإلصالحية بينـهن    

 امرأة يف مراكز االحتجاز

٦٤ 

 / تشرين الثاين  ٣
 ٢٠٠٩نوفمرب 

 يف املؤسسات اإلصالحية    ٢٨٨
 امــرأة يف مراكــز ٤٨بينــهن 
 االحتجاز

 يف املؤســسات  ٢٣٢ ٣٣٦
 ٤٨اإلصالحية بينـهن    

 امرأة يف مراكز االحتجاز

٥٦ 

__________ 

 .٤٦٨، املادة ٣العدد . ٢٠٠٣أخبار اجمللس األعلى لطاجيكستان،  )٢(
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  ١٦املادة     
ضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع املـسائل         تتخذ طاجيكستان التدابري املالئمة للق      -٢٠٥

  . املتصلة بالزواج وحبماية حقوق األطفال
.  من الدستور، حتمي الدولة األسرة باعتبارها أسـاس اجملتمـع          ٣٣ومبوجب املادة     -٢٠٦

ويتمتع الرجال والنساء يف سن الـزواج بـاحلق يف          . ويتمتع كل فرد باحلق يف تكوين أسرة      
ويتساوى الزوجان يف احلقوق يف إطار العالقـات ضـمن          .  حريتهم الدخول يف زواج مبلء   

  .وحيظر القانون تعدد الزوجات ويعتربه فعالً إجرامياً. األسرة وعند فسخ الزواج
وتستند أحكام قانون األسرة إىل مبدأ املساواة بني الرجال والنـساء يف إطـار                - ٢٠٧

. ج واألمومة واألبوة والطفولـة    وحتمي الدولة يف طاجيكستان األسرة والزوا     . العالقات
ويتماشى تنظيم العالقات ضمن األسرة مع مبادئ االحتاد الزوجي احلر بني الرجل واملرأة، 
واملساواة بني الزوجني يف احلقوق ضمن األسرة، وحل املـشاكل األسـرية باالتفـاق              

ألطفـال  املشترك، مع إعطاء األولوية لتربية األطفال ضمن األسرة، واالهتمام مبصلحة ا          
وأفراد األسرة من ذوي اإلعاقة     وية حلماية حقوق األطفال القّصر      وتربيتهم، وإعطاء األول  

   .مصاحلهمملراعاة و
ويتوىل املواطنون مسؤوليتهم كزوج وزوجة عندما يسجل الزواج يف مكتب املسجل       -٢٠٨
 وجب تسجيل ع،  أما إذا كان الرجل واملرأة قد أقاما عالقات زوجية حبكم األمر الواق           . املدين

. الزواج يف مكتب السجل املدين إذا كان له أن حيظى باالعتراف به كعالقة زوجية قانونيـة               
ترتب توبدون هذا التسجيل، ال يعترف بتلك العالقة مبوجب القانون كعالقة بني زوجني وال            

  .عليها أية حقوق للزوجني أو مسؤوليات عليهما
الطالق، إال أن   إجراءات  لى قدم املساواة يف بدء      ويتمتع الرجال والنساء باحلقوق ع      -٢٠٩

الزوج ليس لديه احلق يف تقدمي طلب للطالق بدون موافقة الزوجة إذا كانت حامالً أو خالل  
واملقصود من أحكام هذه املـادة      ). ١٧قانون األسرة، املادة    (سنة ونصف بعد والدة الطفل      

  ).٥ اجلدول انظر(جة محاية مصاحل الزوجة والطفل خالل تلك الفترة احلر
 من قانون األسرة على املساواة يف احلقـوق واملـسؤوليات بـني             ٦١وتنص املادة     -٢١٠

). حقوق األبـوين (األبوين، فاألب واألم يتحمالن مسؤوليات متساوية فيما يتعلق باألطفال  
الـزواج  فسخ  كما يتمتع االثنان حبقوق متساوية وتقع عليهما مسؤوليات متساوية يف حال            

  ).٦٦املادة (
حل املسائل املتعلقة باألبوة واألمومة وتربية األطفال وتعليمهم وغري ذلـك مـن             ُتو  -٢١١

سائل بصورة مشتركة بني الزوجني على أساس االتفاق وانطالقاً من مبدأ املـساواة بـني               امل
  ).٦٤ و٦٣املادتان (الزوجني 
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كمـا يتمتـع    . يم األسـرة  وللزوجني حقوق متساوية يف حل املسائل املتعلقة بتنظ         -٢١٢
قـانون  (املواطنون باملساواة يف احلق يف اختاذ قرارات مستقلة تتعلق باإلجناب ومنع احلمـل              

  ).١٢الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، املادة 
 من قانون الصحة العامة، تلقى األمومة التشجيع واحلماية مـن           ٣٣ومبوجب املادة     -٢١٣

على إقامة الظروف اليت متكن املرأة من اجلمـع بـني العمـل             وتعمل الدولة   . جانب الدولة 
ومبوجـب  . واألمومة، وتوفر لذلك احلماية القانونية، وكذلك الـدعم املـايل واملعنـوي           

 من القانون، يسمح للمرأة احلامل، يف حال وجود رأي قانوين لذلك، بتخفيض             ١٦٣ املادة
 أقل عبئاً ال تتعرض فيـه إىل عوامـل           العمل ومعايري اخلدمة، أو ميكن نقلها إىل عمل        أيعب

. اإلنتاج الضارة، مع احملافظة على متوسط أجرها الشهري يف مستوى أجر عملها الـسابق             
وإىل أن يتم العثور على ذلك العمل األقل عبئاً والذي ال تتعرض فيه إىل عوامـل اإلنتـاج                  

وسط أجرها الشهري عـن     الضارة، يتعني إعفاء املرأة احلامل من العمل، مع احملافظة على مت          
وإذا كان العمل الذي متارسه املرأة يضر باألم املرضعة أو كان           . كل أيام العمل اليت خسرهتا    

يستوعب نظام اإلرضاع، فإنه يتعني نقل املرأة اليت لديها أطفال دون الـشهر              هذا العمل ال  
هري يف مستوى   الثامن عشر من العمر إىل وظيفة أخرى، مع احملافظة على متوسط أجرها الش            

  .أجر عملها السابق، إىل أن يبلغ الطفل شهره الثامن عشر
ومبوجب القانون املدين وقانون األسرة، تعني سلطات اإلرشاد والوصاية مرشـدين             -٢١٤

وميكن تعيني أي مواطن يتمتع بكامل األهلية وقد بلغ سن الرشد، وبغض النظـر              . وأوصياء
: ز لألشخاص التالني أن يعينوا مرشـدين أو أوصـياء         وال جيو . عن اجلنس، مرشداً أو وصياً    

املواطنون الذين حرموا من حقوق األبوة؛ األبوان بالتبين سابقاً إذا كان التبين قد أبطل بسبب               
سوء أدائهما لواجباهتما؛ املرشدون أو األوصياء الذين ألغيت مهامهم هذه بسبب سـوء أداء              

ول أو على املخدرات؛ األشخاص غري القـادرين        الواجبات املنوطة هبم؛ املدمنون على الكح     
  . على ممارسة مهام تربية الطفل ألسباب صحية

 من قانون األسرة، يتمتع املرشد أو الوصي بـاحلق يف تربيـة             ١٥٥ومبوجب املادة     -٢١٥
القاصر والعناية بصحته ومنوه البدين والعقلي والروحي واألخالقي وبتعليمه وتدريبه املهـين،            

وحيق للمرشدين واألوصياء أن يقرروا بأنفسهم الطرائق الـيت     . املسؤولية عن ذلك  وتقع عليه   
يستخدموهنا يف تربية األطفال املوضوعني حتت إرشادهم أو وصايتهم وأن خيتاروا املؤسـسة             
التعليمية وأشكال التدريب إىل أن يتلقى الشخص املكلفني برعايته تعليمه العام األساسي، مع             

ويؤدي املرشد أو الوصي دون     . فال وتوصيات سلطات اإلرشاد أو الوصاية     مراعاة آراء األط  
  . تعويض املهام املنوطة به يف إطار اإلرشاد أو الوصاية

 من قانون األسرة، ميكن لألفراد الذين يتمتعون بكامل األهلية          ١٢٧ومبوجب املادة     -٢١٦
ويستثىن من ذلك   . التبينوقد بلغوا سن الرشد، وبغض النظر عن اجلنس، أن يصبحوا أبوين ب           

  :األشخاص التالون
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  األشخاص الذين تقرر إحدى احملاكم أهنم ال يتمتعون باألهلية أو باألهلية الكاملة؛  )أ (  
  الزوجان، إذا كان أحدمها قد تقرر أنه ال يتمتع باألهلية أو باألهلية الكاملة؛  )ب (  
ـ           )ج (   وق األبويـة   األشخاص الذين قررت إحدى احملاكم حرماهنم مـن حق

  قيدت هذه احلقوق؛ أو
األشخاص الذين مت إلغاء مسؤولياهتم كمرشدين أو أوصياء بسبب سـوء             )د (  

  أدائهم للواجبات املنوطة هبم حبكم القانون؛
  لعيب فيهما؛، األبوان بالتبين سابقاً، إذا أبطلت إحدى احملاكم التبين  ) ه(  
  .األبوة ألسباب صحيةاألشخاص غري القادرين على ممارسة مهام   )و (  
وتعد احلكومة حالياً قائمة باألمراض اليت متنع شخصاً ما من التبين أو من وضع طفل              -٢١٧

  .حتت إرشاده أو وصايته
ومبوجب القانون، فإن لدى الزوجني، وعلى قدم املساواة، حقـوق ومـسؤوليات              -٢١٨

العائلي ويف اختيـار    وعلى وجه اخلصوص يتمتع الزوجان باحلق يف اختيار امسهم          . شخصية
ويتمتـع  ). ٣٤-٣٢قانون األسرة، املـواد     (املهنة والعمل واألنشطة ومكان اإلقامة والعمل       

وامللكية ) ٣٦املادة (وعلى قدم املساواة، حبقوق امللكية واستخدام امللكية الشخصية ، الزوجان
اً على املساواة   إضافة لذلك، ينص قانون األسرة أيض     . ، والتصرف فيها  )٣٤املادة  (املشتركة  

بني الزوجني يف امللكية، مبا يف ذلك إذا كان أحدمها يعتين بـاملرتل وباألطفـال، أو كـان،      
  ). ٣٤املادة (ألسباب مشروعة أخرى، ال يتلقى أجراً مستقالً 

وتعزيزاً للتنظيم القانوين هلذه املسألة ومراعاة للممارسة املعرية يف أماكن أخرى من              -٢١٩
وحيـدد هـذا    . ال فصل يف قانون األسرة عن االتفاقات اخلاصة بعقد الزواج         العامل، مت إدخ  

وقـد  . الفصل حقوق ومسؤوليات الزوجني املرتبطة بامللكية يف إطار الزواج أو عند احنالله           
  . دخل هذا الفصل حيز النفاذ مؤخراً

ي غري   من قانون األسرة، يف حال احنالل الزواج، حيق للزوج الذ          ٢٧ومبوجب املادة     -٢٢٠
امسه عند الزواج أن يواصل استخدام اسم العائلة إذا وافق الزوج اآلخر على ذلك، أو بإمكانه     

  .أن يطلب استعادة امسه السابق للزواج أثناء تسجيل احنالل الزواج يف مكتب السجل املدين
وإذا رفض أحد الزوجني تقـدمي      . والزوجان ملزمان مبساندة كل منهما اآلخر مالياً        -٢٢١
ا الدعم ومل يتوصل االثنان إىل اتفاق حول دفع النفقة، حيق لألشخاص التالني أن يطلبوا يف هذ

  :احملكمة النفقة من الزوج اآلخر القادر على تقدميها
  الزوج املعاق أو املعسر؛  )أ (  
الزوجة أثناء احلمل وملدة ثالث سنوات بعد والدة الطفل يف كنف الزوجية              )ب (  

  ).٩٠ادة قانون األسرة، امل(
  .وحيق للزوجة السابقة أن تطلب نفقة يف احملكمة من الزوج القادر على تقدميها
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  املرفقات

  املرفق األول    

  ٢٠٠٩قبل عام اعتمدت التشريعية املتعلقة باملرأة واليت القوانني قائمة     
  ؛١٩٩٤نوفمرب /الثاين تشرين ٦دستور مجهورية طاجيكستان،  •
  ؛١٩٩٧مايو / أيار١٥ العمل املؤرخ قانون •
  ؛مايو/ أيار٢١نون اجلنائي املؤرخ القا •
  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣قانون اإلجراءات اجلنائية املؤرخ  •
  ؛١٩٩٨نوفمرب /الثاين تشرين ١٣ؤرخ قانون األسرة امل •
  ؛٢٠٠١أغسطس / آب٦قانون تنفيذ العقوبات املؤرخ  •
تعزيـز دور   بشأن   ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ املؤرخ   ٥املرسوم الرئاسي رقم     •

  ؛املرأة يف اجملتمع
  ؛١٩٩٥ نوفمرب/ تشرين ثاين٤ املؤرخ ١٠٤اخلاص باجلنسية، رقم القانون الدستور  •
 / كـانون األول   ٢٤ املؤرخ   ٤٥٨، رقم   لألشخاص ذوي اإلعاقة  قانون الرفاه االجتماعي     •

  ؛١٩٩١ديسمرب 
  ؛١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ املؤرخ ٩١١قانون املعاشات التقاعدية للمواطنني، رقم  •
  ؛١٩٩٦فرباير / شباط١ املؤرخ ٢٣١قانون املركز القانوين لألجانب، رقم  •
 كـانون   ١٣ املـؤرخ    ٥١٧قانون التأمينات االجتماعية اليت تقدمها الدولة، رقم         •

  ؛١٩٩٧ديسمرب /األول
  ؛٢٠٠٤يوليه /متوز١٥ املؤرخ ٤٥قانون إيقاف العمل بعقوبة اإلعدام، رقم  •
  ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٧ املؤرخ ٣٤قانون التعليم، رقم  •
قانون ضمانات الدولة للمساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق ويف فرص ممارسـة              •

  ؛٢٠٠٥مارس / آذار١هذه احلقوق، املؤرخ 
  ؛٢٠٠٥مارس / آذار١ املؤرخ ٨٩قانون الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، رقم  •
  ؛٢٠٠٦نوفمرب /ين الثاين تشر٢١ املؤرخ ٢٠٨، رقم  املواطننيقانون استئناف •
  ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٢٢١، رقم ةالطبيعيالرضاعة قانون تشجيع  •
  ؛٢٠٠٧مارس / آذار٥ املؤرخ ٢٣٣قانون اخلدمة املدنية، رقم  •
  ؛٢٠٠٧مارس / آذار٥ املؤرخ ٢٤١قانون دعم الدولة للمجمع الزراعي الصناعي، رقم  •
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  ؛٢٠٠٧مايو / أيار١٢ املؤرخ ٢٥٨قانون الرابطات الطوعية، رقم  •
  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٠ املؤرخ ٣٧٢قانون مفوض حقوق اإلنسان، رقم  •
 باملوافقة على خطة العمل ١٩٩٨ سبتمرب/ أيلول١٠ املؤرخ  ٣٦٣قرار احلكومة رقم     •

  ؛)٢٠٠٥-١٩٩٨(الوطنية لتعزيز مركز املرأة ودورها 
وافقة على سياسة إجـراء      بامل ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٤ املؤرخ   ٣٠٧قرار احلكومة رقم     •

تقدمي املنح الرئاسية لدعم تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتـشجيع النـساء            
والفتيات على التماس التوجيهات خبصوص املستقبل املهين والتوعية بقـانون خلـق     

  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٦(الوظائف اجلديدة 
نـامج   باملوافقة علـى بر    ٢٠٠١أغسطس  / آب ٦ املؤرخ   ٣٩١قرار احلكومة رقم     •

الدولة لوضع مبادئ توجيهية حمددة لسياسة الدولة لضمان املساواة بـني الرجـال             
  ؛٢٠١٠-٢٠٠١والنساء يف احلقوق والفرص يف طاجيكستان للفترة 

 باملوافقة على برنامج ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١ املؤرخ ٤٩٦قرار احلكومة رقم    •
ن وتعيينهن يف مناصـب قياديـة       الدولة لتعليم النساء والفتيات املؤهالت واختياره     

  ؛٢٠١٦-٢٠٠٧خالل الفترة 
 باملوافقة برنامج هجرة    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٣١ املؤرخ   ٦١قرار احلكومة رقم     •

  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٦(ة للمواطنني الطاجيك العمالة الدولي
 باملوافقة على لوائح إنـشاء      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ١٠٠قرار احلكومة رقم     •

  ؛واملعونة لضحايا االجتار بالبشرمراكز الدعم 
 خبصوص الربنـامج الـشامل      ٢٠٠٦مايو  / أيار ٦ املؤرخ   ٢١٣قرار احلكومة رقم     •

  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٦(ملكافحة االجتار باألشخاص 
 خبصوص دفع استحقاقات األسر املنخفضة الـدخل الـيت          ٢٤٤قرار احلكومة رقم     •

  ؛لديها أطفال يف املدارس العامة
 باملوافقة علـى    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١املؤرخ   ٦٥٨قرار احلكومة رقم     •

  ؛إطار السياسة الزراعية
 باملوافقة على لوائح حتديد     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢ املؤرخ   ١٨١قرار احلكومة رقم     •

  ؛حصص التعيني جملموعات سكانية حمددة
 باملوافقة على إطار سياسـات      ٢٠١٠مايو  / أيار ٣ املؤرخ   ٢٠٧قرار احلكومة رقم     •

  ؛ إىل نظام جديد للتعليم العام يف طاجيكستانالتحول
 ٢٠٠٧يونيـه   /ران حزي ٢٨ املؤرخ   ٧٠٤قرار جملس النواب يف اجمللس األعلى رقم         •

  ؛٢٠١٥ستراتيجية اإلمنائية الوطنية للفترة حىت عام باملوافقة على اال
 باملوافقـة علـى   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرخ ٥٨٧قرار احلكومة رقم    •

  ؛)٢٠١٥-٢٠١٠( الوطين للوقاية من مرض السرطان وتشخيصه وعالجه الربنامج
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  املرفق الثاين
  ١اجلدول 

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١املمثلون الربملانيون بتاريخ 
  بالنسبة املئوية

 النساء الرجال 
  القادة 
 رجال/نساء

  املختصون 
 رجال/نساء

 ٧١٫٠/٢٩٫٠ -/١٠٠ ٣٥٫٧ ٦٤٫٣ اجمللس الوطين يف اجمللس األعلى
 ٨١٫٣/١٨٫٧ ٨٥٫٣/١٤٫٧ ٣٤٫١ ٦٥٫٩ جملس النواب يف اجمللس األعلى

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ موظفو اخلدمة املدنية يف اإلدارات احلكومية بتاريخ

 بالنسبة املئوية

 النساء  الرجال 
 ٢٣٫٣ ٧٦٫٧ وزارة العدل

 ٢٦٫٨ ٧٣٫٢ وزارة الزراعة

 ٢٠٫٨ ٧٩٫٢ وزارة اخلارجية

 ٣٤٫٢ ٦٥٫٨ وزارة التعليم

 ٤٣٫١ ٥٦٫٩ وزارة استصالح األراضي واملوارد الطبيعية

 ٢٧٫٦ ٧٢٫٤  وزارة العمل واحلماية االجتماعية

 ٤٥٫٨ ٥٤٫٢ وزارة املالية

 ٢٨٫٥ ٧١٫٥ وزارة النقل واالتصاالت

 ٤٠٫٥ ٥٩٫٥ وزارة التنمية االقتصادية والتجارة

 ٢٩٫٦ ٧٠٫٤ وزارة الصحة

 ١٨٫٨ ٨١٫٢ ثقافةوزارة ال

 ٢٥٫٤ ٧٤٫٦ وزارة الطاقة والصناعة

 ٣٦٫٢ ٦٣٫٨ جلنة الدولة لالستثمار وإدارة أمالك الدولة

 ٦١٫٤ ٣٨٫٦ جلنة الدولة لإلحصاء

 ١٩٫٤ ٨٠٫٦ اللجنة احلكومية للبيئة

 ١٣٫٥ ٨٦٫٥ جلنة الدولة للمراجعة املالية ومكافحة الفساد

 ٣٦٫٠ ٦٤٫٠ جلنة البث التلفزيوين واإلذاعي

 ٨٤٫٦ ١٥٫٤ اللجنة املعنية باملرأة واألسرة

 ٢٣٫٢ ٧٦٫٨ اللجنة املعنية بالشباب والرياضة والسياحة

 ٢٨٫٢ ٧١٫٨ وكالة البناء والعمارة

 ٢٣٫٣ ٧٦٫٧ وكالة إدارة األراضي وهندسة املساحة ورسم اخلرائط

 ١٩٫٠ ٨١٫٠ اللجنة األوملبية الوطنية
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  ٣اجلدول 
 ١ة املدنية يف اإلدارات احلكومية حسب اجملموعة املهنيـة، بتـاريخ            توزيع موظفي اخلدم  

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
 بالنسبة املئوية

 املختصون كبار املوظفني
 نساء رجال نساء رجال 

 ٢٥٫٠ ٧٥٫٠ - ١٠٠ وزارة العدل

 ٣٦٫٧ ٦٣٫٣ - ١٠٠ وزارة الزراعة

 ٢٩٫٠ ٧١٫٠ ١٦٫٣ ٨٣٫٣ وزارة اخلارجية

 ١٨٫٧ ٨١٫٣ ٢٥٫٠ ٧٥٫٠ يموزارة التعل

 ٢٥٫٠ ٧٥٫٠ ١٦٫٣ ٨٣٫٣ وزارة استصالح األراضي واملوارد الطبيعية

 ٣٦٫٧ ٦٣٫٣ ٢٣٫١ ٧٦٫٩ وزارة العمل واحلماية االجتماعية

 ٢٧٫٩ ٧٢٫١ - ١٠٠ وزارة املالية

 ٤٣٫٢ ٥٦٫٨ ١٤٫٧ ٨٥٫٣ وزارة النقل واالتصاالت

 ٣٢٫٣ ٦٧٫٧ ١٣٫٥ ٨٦٫٥ وزارة التنمية االقتصادية والتجارة

 ٥٠٫٠ ٥٠٫٠ ١١٫٨ ٨٨٫٢ وزارة الصحة

 ٢١٫٩ ٧٨٫١ ٢٠٫٠ ٨٠٫٠ وزارة الثقافة

 ٤٥٫٠ ٥٥٫٠ ١٥٫٨ ٨٤٫٢ وزارة الطاقة والصناعة

 ٣٣٫٩ ٦٦٫١ ٢٥٫٠ ٧٥٫٠ جلنة الدولة لالستثمار وإدارة أمالك الدولة

 ٢٢٫٩ ٧٧٫١ ٤٤٫٨ ٥٥٫٢ جلنة الدولة لإلحصاء

 ٦٨٫١ ٣١٫٩ ٧٫١ ٩٢٫٩ اللجنة احلكومية للبيئة

 ٣٫٠ ٩٧٫٠ - ١٠٠ جلنة الدولة للمراجعة املالية ومكافحة الفساد

 ٣٤٫٥ ٦٥٫٥ ٤٨٫٨ ٥١٫٢ جلنة البث التلفزيوين واإلذاعي

 ٨٠٫٠ ٢٠٫٠ ١٠٠ - اللجنة املعنية باملرأة واألسرة

 ٢٦٫٥ ٧٣٫٥ ١٧٫٤ ٨٢٫٦ اللجنة املعنية بالشباب والرياضة والسياحة

 ٢٨٫٤ ٧١٫٦ ٢٥٫٠ ٧٥٫٠ وكالة البناء والعمارة

 ٢١٫٩ ٧٨٫١ ٢٢٫٠ ٨٨٫٠ وكالة إدارة األراضي وهندسة املساحة ورسم اخلرائط

 ٢٦٫٣ ٧٣٫٧ - ١٠٠ اللجنة األوملبية الوطنية



CEDAW/C/TJK/4-5 

GE.12-41577 50 

  ٤اجلدول 
 ويف النصف األول    ٢٠٠٩-٢٠٠٦قضايا العنف ضد املرأة اليت نظر فيها خالل الفترة          

  ٢٠١٠من عام 
 السنة

م ـالرق
 فئة اجلرائم املتسلسل

املادة ذات الصلة   
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ يف القانون اجلنائي

النصف األول  
 ٢٠١٠من 

 ١، الفقرتان   ١٣٠ االجتار باألشخاص ١
 ١٦٧و

 قضايا ضد   ٨
  شخصا١٥ً

 قضية ضد   ١٥
  شخصا٣١ً

 قضايا ضد   ٧
  شخصا١٤ً

 قضايا ضد   ٨
  شخصا١٧ً

 ٥قضيتان ضد    
 أشخاص

 قضية ضد   ٥٣ ١٣٨ االغتصاب ٢
 خصاً ش٦٠

 قضية ضد   ٧٠
  شخصا٨٤ً

 قضية ضد   ٧٠
  شخصا٧٨ً

 قضية ضد   ٥٣
  شخصا٥٧ً

 قضية ضـد    ١٧
  شخصا١٨ً

الزواج من اثنـتني أو تعـدد        ٣
 الزوجات

 قضية ضد   ١٩٢ ١٧٠
  شخصا١٩٢ً

 قضية ضد   ١٨٣
  شخصا١٨٣ً

 قضية ضد   ١٦٢
  شخصا١٦٢ً

 قضية ضد   ١٤٠
  شخصا١٤٠ً

 قضية ضـد    ٤٩
  شخصا٤٩ً

وإنـشاء  التحريض على البغاء،     ٤
إدارة بيوت الدعارة والقوادة     أو
 التعيش من البغاء أو

 قضية ضد   ٨٠ ٢٣٩، ٢٣٨
  شخصا٨٣ً

 قضية ضد   ٨٩
  شخصا٩٧ً

 قضية ضد   ٥٤
  شخصا٥٥ً

 قضية ضد   ٧٥
  شخصا٧٧ً

 قضية ضـد    ٣٧
  شخصا٨٣ً

  ٥اجلدول 
طلبات يف احملاكم للطالق ومنح حق نفقة الطفل وتثبيت األبـوة واالعتـراف بـاألبوة               

  رمان من حقوق األبوةواحل
 السنة

م ـالرق
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع الطلب املتسلسل

النصف األول  
 ٢٠١٠من 

 ١٠٩ ٣ ٣٨٥ ٥ ٨٣٢ ٤ ٤٥٢ ٤ ١١٢ ٣ الطالق ١

 ٧٠٧ ١ ٠٤٤ ٢ ٦٦٧ ١ ٩٧٤ ١ ٦٢١ ١ منح حق نفقة الطفل ٢

 ٥٤١ ٢٠٧ ١ ٧٩٨ ٧٣٢ ٥٢٦ تثبيت األبوة ٣

 ٢٥٩ ٤٨٩ ٣٩٥ ٤٣٣ ٣٣٤ واالعتراف باألبوة ٤

 ٨ ١٨ ٩ ٢٢ ١٣ واحلرمان من حقوق األبوة ٥
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  ٦اجلدول 
  املرأة يف حياة البالد االجتماعية والسياسية

م ـالرق
  طاجيكستان األحزاب السياسية يف املتسلسل

جمموع أعضاء  
  احلزب

عدد النساء  
  منهم

نسبة النساء إىل
جمموع األعضاء

٢٥٫٠ ٥٠٠ ٧ ٠٠٠ ٣٠ احلزب الزراعي ١
٨٫٦ ٦٠٠ ٠٠٠ ٧ الدميقراطياحلزب  ٢
٤٠٫٦ ٣٢٢ ١٨ ١٢٥ ٤٥ احلزب الشيوعي ٣
٣٧٫٩ ٦٥٤ ٤٨ ٤٥٨ ١٢٨ حزب الشعب الدميقراطي ٤
٣٣٫٩ ٩٨٠ ٥ ٦٥٠ ١٧ احلزب االشتراكي ٥
٤٢٫٨ ٢٨٧ ٣ ٦٨٠ ٧ احلزب الدميقراطي االجتماعي ٦
٢٦٫٣ ٩٣٢ ٤ ٧٣٠ ١٨ حزب اإلصالح االقتصادي ٧
٤٩٫٣ ٩٤٩ ١٧ ٤٤٠ ٣٦ حزب النهضة اإلسالمية ٨

  ٧اجلدول 
  النساء العامالت يف اخلدمة املدنية

م ـالرق النساء الرجال
 السنة املتسلسل

النساء العامالت  
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد يف اخلدمة املدنية

٢٤ ٩٢٣ ٣ ٧٦ ١٠٥ ١٢ ٠٢٨ ١٦ ٢٠٠٦ ١ 

٢٤ ٨٤٥ ٣ ٧٦ ١٧٨ ١٢ ٠٢٣ ١٦ ٢٠٠٧ ٢ 

٢٣٫٦ ٩١٥ ٣ ٧٦٫٤ ٦٨٣ ١٢ ٥٩٨ ١٦ ٢٠٠٨ ٣ 

٢٤٫٤ ١٤٥ ٤ ٧٥٫٦ ٨٥٠ ١٢ ٩٩٥ ١٦ ٢٠٠٩ ٤ 

  ٨اجلدول 
  تغطية املدارس االبتدائية

  )النسبة املئوية خالل السنة الدراسية(
 ٢٠٠٨/٠٩ ٢٠٠٧/٠٨ ٢٠٠٦/٠٧ ٢٠٠٥/٠٦ 

 ١٠٢٫٥ ١٠١٫١ ٩٩٫٦ ٩٩٫٠ اجملموع

 ١٠٠٫٧ ٩٩٫٠ ٩٧٫٤ ٩٦٫٣ الفتيات

 ٠٫٩٢٧ ٠٫٩٢٧ ٠٫٩٢٦ ٠٫٩٢٢ مؤشر املعامل اجلنساين
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  ١-٨اجلدول 
  طالب املدارس العامة

  )النسبة املئوية خالل السنة الدراسية(
 ٢٠٠٨/٠٩ ٢٠٠٧/٠٨ ٢٠٠٦/٠٧ ٢٠٠٥/٠٦ 

 ٥٤٫٣ ٥١٫٣ ٤٦٫٩ ٤٦٫٤ اجملموع

 ٤٨٫١ ٤٣٫٦ ٣٧٫١ ٣٦٫٢ الفتيات

 ٠٫٧٩٩ ٠٫٧٤١ ٠٫٦٥٧ ٠٫٦٤٤ مؤشر املعامل اجلنساين

  ٢-٨اجلدول 
  املهنية االبتدائيةطالب املدارس 

 )النسبة املئوية خالل السنة الدراسية(

 ٢٠٠٨/٠٩ ٢٠٠٧/٠٨ ٢٠٠٦/٠٧ ٢٠٠٥/٠٦ 

 ٤١٫٣ ٤٢٫١ ٤٢٫٦ ٤٣٫٧ الرجال

 ٥٨٫٧ ٥٧٫٩ ٥٧٫٤ ٥٦٫٣ النساء

  ٣-٨اجلدول 
  طالب التعليم املهين العايل

  )النسبة املئوية خالل السنة الدراسية(
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٨٠٠ ١٥٧ ٣٠٠ ١٥٦ ٢٠٠ ١٥٤ ٢٠٠ ١٤٦ الرجال

 ٠٠٠ ٤٦ ٣٠٠ ٤٥ ٤٠٠ ٤٣ ١٠٠ ٤٠ النساء
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٦النساء العامالت، حبسب فرع االقتصاد، 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٩٠٠ ٤٠١ ٢٠٠ ٤٣٠ ٧٠٠ ٤٥٩ ٣٠٠ ٤٩٩ النساء العامالت

     :يف

 ٢٠٠ ٢١ ١٠٠ ٢٧ ٩٠٠ ٢٧ ٢٠٠ ٣٠ الصناعة

 ٦٠٠ ٣ ٧٠٠ ٣ ٢٠٠ ٣ ٢٠٠ ٣  البناء

 ٣٠٠ ٢٠٢ ٣٠٠ ٢٣٤ ٩٠٠ ٢٦٩ ٦٠٠ ٢٩٤ الزراعة والغابات

 ٢٠٠ ٦ ٧٠٠ ٧ ٦٠٠ ٧ ٩٠٠ ٧ النقل واالتصاالت

التجارة واملطاعم والتوزيع واللوازم    
 والصناعة التحويلية

٦٠٠ ٥ ١٠٠ ٧ ٧٠٠ ٦ ٦٠٠ ٦ 

 ٨٠٠ ١ ٦٠٠ ١ ٨٠٠ ١ ٨٠٠ ١ فروع اإلنتاج األخرى

ك السكن واملرافق، خدمات املستهل   
 غري اإلنتاجية

٣٠٠ ٨ ١٠٠ ٩ ٤٠٠ ٨ ٠٠٠ ٨ 

 ٠٠٠ ٤٤ ٨٠٠ ٤١ ٢٠٠ ٣٧ ٠٠٠ ٤٢ الرعاية الصحية

 ٥٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٧٤ ١٠٠ ٧٦ ٣٠٠ ٨٤ التعليم

 ٩٠٠ ٥ ٣٠٠ ٦ ٥٠٠ ٦ ٤٠٠ ٦ الفن والثقافة

 ٧٠٠ ١ ٩٠٠ ١ ٨٠٠ ١ ٨٠٠ ١ العلوم واخلدمات العلمية

 ٠٠٠ ٤ ١٠٠ ٤ ٩٠٠ ٢ ٧٠٠ ٢ املالية وتأمني الدولة

 ٨٠٠ ١١ ٥٠٠ ١١ ٧٠٠ ٩ ٨٠٠ ٩ اإلدارة

  ١-٩اجلدول 
  النساء العامالت

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  املؤشر

 ٩٠٠ ٤٠١ ٢٠٠ ٤٣٠ ٧٠٠ ٤٥٩ ٣٠٠ ٤٩٩ النساء العامالت

 ٤٠٫٠ ٤٠٫٨ ٤٣٫١ ٤٦٫١ نسبتهن من جمموع العاملني
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، للفتـرة   متوسط األجور الشهرية االمسية للشخص الواحد، حسب فـروع االقتـصاد          

٢٠٠٩-٢٠٠٦  
٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 
ب ـاملرت

 املتوسط
نسبة الزيادة على   

 السنة السابقة
ب ـاملرت

 املتوسط
نسبة الزيادة على  

 السنة السابقة
ب ـاملرت

 املتوسط
نسبة الزيادة على   

 السنة السابقة
ب ـاملرت

 املتوسط
نسبة الزيادة على

 السنة السابقة

 ١٢٣ ٢٨٤٫٣٥ ١٤٢ ٢٣١٫٥٣ ١٤٠ ١٦٣٫٢٧ ١٣٩ ١١٦٫٢٦ اجملموع لكل فرع

 ١١٥ ٤٨١٫٢٨ ١٤٣ ٤٢٠٫٠١ ١٢٩ ٢٩٣٫١١ ١١٨ ٢٢٦٫٣٧ الصناعة

 ٩٩ ٨٠٫٣١ ١٥٤ ٨٠٫٩٣ ١٢٢ ٥٢٫٥٠ ١١٢ ٤٢٫٩٩ الزراعة

 ١٧٦ ١٤٩٫٠٢ ١٦٦ ٨٤٫٦٥ ١٢٤ ٥٠٫٨٩ ١٤٦ ٤٠٫٩٩ الغابات

 ١١٣ ٦٦٠٫٧٢ ١٤٩ ٥٨٧٫٢١ ١٧٠ ٣٩٤٫٠١ ١٢٨ ٢٣٢٫٣٢ النقل

 ٩١ ٧٧١٫٤٧ ١٧٦ ٨٤٩٫١٥ ٨٧ ٤٨٢٫٦٢ ١٩٢ ٥٥٥٫٨٩ االتصاالت

 ١٠٨ ٦٥٧٫٥٦ ١٣٠ ٦٠٨٫٩ ١٤٧ ٤٦٧٫٨٧ ١٦٠ ٣١٨٫٩٦ البناء

 ١٣٤ ٢٧٣٫٣٧ ١٤١ ٢٠٣٫٣ ١٣٥ ١٤٤٫٥١ ١٣٥ ١٠٦٫٩٣ التجارة واملطاعم

 ٢٢٩ ٧٣٥٫٠٨ ٢١٠ ٣٢٠٫٤٦ ١١٤ ١٥٢٫٣١ ١٢٩ ١٣٣٫٤٢ تكنولوجيا املعلومات

اجليولوجيا وعلم املساحة   
 وخدمات القياس املائي

١٢٥ ٣٥٤٫٣٩ ١٣٩ ٢٨٣٫٧٥ ١٥٩ ٢٠٤٫٣٢ ١٣٠ ١٢٨٫٢١ 

السكن واملرافق، خدمات   
 املستهلك غري املنتجة

١٣٤ ٣٣١٫٢٨ ١٥٣ ٢٤٧٫١٩ ١٢٧ ١٦١٫١٢ ١٢٦ ١٢٦٫٨٣ 

الرعاية الصحية، الرياضـة    
 البدنية، اخلدمات االجتماعية

١٣٢ ١٨٨٫٣١ ١٨٥ ١٤٢٫٧٢ ١٣٨ ٧٧٫١٣ ١٣٧ ٥٦٫٠٠ 

 ١٣٩ ٢٥١٫٦٧ ١٢٩ ١٨١٫٥٧ ١٣٨ ١٤٠٫٧٩ ١٣٥ ١٠٢٫١١ التعليم

 ١٣٥ ٢١٣٫٧٢ ١٤٩ ١٥٧٫٩٩ ١٢٦ ١٠٥٫٨٧ ١٤٢ ٨٤٫٣١ الفن والثقافة

 ١٣١ ٣٢٠٫٥٠ ١٤٧ ٢٤٤٫٩٢ ١٢٦ ١٦٦٫٥٣ ١٢٥ ١٣٢٫٢٠ العلوم واخلدمات العلمية

 ١١٥ ٢٢٩٫٤٠ ١ ١٣٠ ٠٦٨٫١٠ ١ ١٤٧ ٨١٨٫٧٢ ١٥٩ ٥٥٨٫٨٤ القروض والتأمني واملالية

 ١٢٣ ٤٣٠٫٩٠ ١٣٦ ٣٤٩٫٦٤ ١٢٣ ٢٥٦٫٣٧ ١٤٥ ٢٠٨٫٣٥ اإلدارة
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  ١١اجلدول 
إحصائيات من دائرة التفتيش احلكومي على اليد العاملة والعمالة والرفاه العـام للفتـرة          

٢٠٠٩-٢٠٠٦  
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  السنة/املؤشر

 ٢٥٤ ١ ٢٦٨ ١ ٠٧٦ ١ ٠٨١ ١ جمموع عمليات التفتيش

      :من اجملموع

 ٧٨١ ٩٣٠ ٩٠٢ ٠٨١ ١ عمليات تتعلق مبسائل اليد العاملة

 ٦٧ ٢٣ ٩ - عمليات تتعلق مبسائل العمالة

عمليات تتعلق مبـسائل املعاشـات التقاعديـة        
 واالستحقاقات االجتماعية األخرى

- ٤٠٦ ٣١٥ ١٦٥ 

 ٠٤٧ ١ ٥٢٠ ٤٧٧ ٢٨٥ :الشكاوى والطلبات األخرى اليت مت النظر فيها

انتهاكات لتشريعات العمل فيما يتعلق مبسائل      
 ملة والعمالة والرفاه العام، اجملموعاليد العا

١٥٥ ٦ ٧٩٥ ٨ ٣٣٢ ٧ ٠٣١ ٧ 

     :من جمموع االنتهاكات املكتشفة

 ٩٢٥ ٣ ١٠٦ ٨ ٩٧٠ ٦ ٠٣١ ٧ انتهاكات تتعلق مبسائل السالمة املهنية

 ٢٧٨ ٥١ ٢٦ - انتهاكات تتعلق مبسائل العمالة

ــة   ــات التقاعدي ــق باملعاش ــهاكات تتعل انت
 اعية األخرىواالستحقاقات االجتم

- ٩٥٢ ١ ٦٣٨ ٣٣٦ 

 ٥٥ - - - نتائج عمليات التفتيش احلكومية على أحوال العمل

مرتبات وعالوات اجتماعية أخرى مستحقة ُدفعت      
بناء على طلب من موظفي دائرة التفتيش على اليد         

 )بآالف السوموين(العاملة 

٠٠٦ ١٨ ١٩٦٫٤ ٨ ٧٥٣ ١٠ ٢٦٨ ١٠ 

م فيما يتعلـق    بدالت وتعويضات العاملني وأسره   
باحلوادث واألمراض املتصلة بالعمل، واليت ُدفعـت       
بناء على طلب من موظفي دائرة التفتيش على اليد         

 )بآالف السوموين(العاملة 

- ٣٥٩ ٢٦٠ ٥٨ 

     :من جمموع االنتهاكات املكتشفة

معاشات تقاعدية واستحقاقات اجتماعية أخرى     
تيش ُدفعت بناء على طلب من موظفي دائرة التف       

 )بآالف السوموين(على اليد العاملة 

- ٤٥٢٫٣ ١٢٣٫٢ ٥٣٫٤ 

غرامات إدارية فرضت على مسؤولني وشخصيات      
اعتبارية وأفراد منخرطني يف أنشطة األعمال بدون       

 إنشاء شخصية اعتبارية، اجملموع

- - - ١٥٠ 

 ٩٤٫٢ - - - )بآالف الروبل(جمموع الغرامات املفروضة 

 ٥٣٫٣ - - - )بآالف الروبل(ضة جمموع الغرامات املفرو

موظفون أخضعوا لتدابري تأديبية نتيجة لعمليـات       
 التفتيش، اجملموع

١١٧ ١٧٧ ١٤٨ ١٦١ 

قضايا أحيلت نتيجة لعمليات التفتيش إىل مكتـب        
املدعي العام للمالحقة اجلنائية لألشخاص املـذنبني       

 بانتهاك قوانني العمل، اجملموع

٦٤ ١٩٤ ١١٢ ٥١ 
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  ١٢اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦عاطلون عن العمل، ال

م ـالرق
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ السنة/املؤشر املتسلسل

 ٤٠٠ ٨ ٠٨٠ ٨ ١٥٢ ٨ ١٧٤ ٧ عدد العاطلني عن العمل ١

 ٠٠٠ ٩٠٠ ١ ٥٠٠ ٨٥٢ ٥٣١ ٨٤٤ ٣٢٨ ٧١٧ )بالسوموين(املبلغ الكلي الذي مت دفعه  ٢

املبالغ املصروفة لكل عاطل عن العمل شـهرياً،      ٣
 )بالسوموين(نح عدا امل ما

٣٥٫٢ ٣٥٫٢ ٣٤٫٥ ٣٣٫٣ 

  ١٣اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦لنساء، لالقروض الصغرى املمنوحة 

 املقاطعات، والنواحي املدارة مركزياً
 القروض املمنوحة 

 )األشخاص(العدد  )السوموين بآالف(
٢٠٠٦   

 ٩٨١ ٥٤ ٥٦٥ ١٦٨ اجملموع يف البلد ككل

   :من ذلك
 ٥٩٥ ١٣ ٢٣٣ ٢٧ مقاطعة خاتون

 ٩١١ ٢٥ ٣٩٢ ٦٧ مقاطعة الصغد

 ٣٠٧ ٣ ٤٢٥ ٩ مقاطعة كوهيستوين بدخشون املتمتعة باالستقالل الذايت

 ٥٧٤ ٤ ٤٧٥ ٤١ دوشانبيه

 ٥٩٤ ٧ ٠٤٠ ٢٣ النواحي املدارة مركزياً

٢٠٠٧   
 ٦٦٣ ٨٨ ٦٥٢ ٣٣٢ اجملموع يف البلد ككل

   :من ذلك
 ١٨٥ ٢٤ ١٠٣ ٦٩ مقاطعة خاتون

 ٦٩٤ ٣٩ ٣٤٠ ١٢١ مقاطعة الصغد

 ٩٨٢ ٤ ٣١٧ ٢٤ مقاطعة كوهيستوين بدخشون املتمتعة باالستقالل الذايت

 ٧٣٤ ٦ ٦٢٠ ٧١ دوشانبيه

 ٠٦٨ ١٣ ٢٧٢ ٤٦ النواحي املدارة مركزياً

٢٠٠٨   
 ٦٨٥ ٩٣ ٤٦٧ ٤٤١ اجملموع يف البلد ككل

   :من ذلك
 ٨٠٧ ٢٦ ٦٣٧ ٩٢ مقاطعة خاتون

 ٥٥٣ ٣٩ ٩٨٤ ١٥٥ مقاطعة الصغد

 ٢٠٦ ٥ ٩٦٠ ٢٨ ة كوهيستوين بدخشون املتمتعة باالستقالل الذايتمقاطع

 ٦٧٩ ٦ ٨٥٨ ٩٩ دوشانبيه

 ٤٤٠ ١٥ ٠٢٨ ٦٤ النواحي املدارة مركزياً

٢٠٠٩   
 ٤٨٨ ٧٤ ٨١٩ ٣٩٥ اجملموع يف البلد ككل

   :من ذلك
 ١١٢ ١٩ ١٥٩ ٦٨ مقاطعة خاتون

 ٣٩٧ ٣٥ ٢٦٧ ١٥٦ مقاطعة الصغد

 ٨٧١ ٢ ٧٣١ ١٨ ون املتمتعة باالستقالل الذايتمقاطعة كوهيستوين بدخش

 ٠٨١ ٦ ٥٣٦ ٩٥ دوشانبيه

 ٠٢٧ ١١ ١٢٥ ٥٧ النواحي املدارة مركزياً

        


