
 

                                                                                                                                      Тасдиқ менамоям, 

                                                                                                                                                 муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии  

Тоҷикистон, раиси Комиссияи  назди Ҳукумати  

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини  

                                                                                                                                                     татбиқи уҳдадориҳои байналмилалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон   

_______________ Давлаталӣ Саид 

«____» ________  соли 2014 

Нақшаи миллии чорабиниҳо дар бораи  иҷрои тавсияҳои Кумитаи СММ 

 оид ба барҳам додани табъиз нисбати занон ба маърӯзаи даврии 

 муттаҳидшудаи чорум ва панҷуми Тоҷикистон  

 

НОМГӯИ ТАВСИЯҲО НОМГӯИ ЧОРАБИНИҲО МУҲЛАТИ ИҶРО ИҶРОКУНАН- 

ДАГОН 

НИШОНДИҲАНДАҲО 

БАРОИ МОНИТОРИНГ ВА 

АРЗЁБӣ 

6. Бо тасдиқи он, ки Ҳукумат 

ҷиҳати татбиқи пурраи 

уҳдадориҳои давлати иштирокчӣ 

дар доираи Конвенсия масъулияти 

асосиро ба зимма гирифта, қабл аз 

ҳама ҳисоботдиҳанда мебошад, 

Кумита қайд менамояд, ки 

Конвенсия барои тамоми шохаҳои 

ҳокимият қувваи ҳатмӣ дошта, ба 

давлати иштирокчӣ пешниҳод 

менамояд, ки тибқи расмиёти худ 

Парламентро ҳангоми зарурати 

андешидани тадбирҳои зарурӣ 

ҷиҳати иҷрои хулосаҳои ниҳоӣ то 

давраи навбатии ҳисоботӣ дар 

доираи Конвенсия ҳавасманд 

гардонад. 

1. Ба роҳ мондани ҳамкории 

Парламент, ҳокимияти 

иҷроия ва ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ бо мақсади 

такмили қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба  татбиқ намудани 

баробарии гендерӣ дар 

Тоҷикистон 

 

 

2. Якҷоя бо вакилон  

гузаронидани  муҳокимаҳои 

парламентӣ ва ҷамъиятӣ 

вобаста ба   масъалаҳои 

татбиқи  сиёсати гендерӣ дар 

Тоҷикистон 

2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2017 

 

 

 

 

 

ККЗО, ВА, 

РРИДИПҶТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ККЗО, ВА, вазорату 

идораҳо, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

1. Миқдори гурӯҳҳои корӣ 

оид ба таҳияи санадҳои 

меъёрии  ҳуқуқӣ, ки ба ҳайати 

онҳо вакилони  Парламент  

дохил карда шудаанд 

 

 

 

 

 

 

2. Миқдори муҳокимаҳои 

парламентӣ ва ҷамъиятӣ  оид 

ба масъалаҳои татбиқи 

сиёсати гендерӣ  



 

8. Кумита аз давлати иштирокчӣ 

даъват менамояд, ки:  

(а) Ҷиҳати паҳн намудани 

Конвенсия ва тавсияҳои умумии 

Кумита дар байни  тарафҳои 

манфиатдор, аз ҷумла, 

хизматчиёни давлатӣ, вакилони 

парламент, ҳокимияти  судӣ, 

адвокатҳо, кормандони мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ ва лидерҳои 

ҷамъиятӣ бо мақсади таблиғи   

ҳуқуқҳои занон ва ташаккули 

фарҳанги ҳуқуқӣ дар давлати 

иштирокчӣ, ки барои 

баробарҳуқуқии занон ва барҳам 

додани табъиз мусоидат менамояд,  

чораҳои зарурӣ андешад; 

(б) Барои беҳтар кардани 

иттилоотонии занон оид ба 

ҳуқуқҳои онҳо ва воситаҳои 

татбиқи онҳо махсусан дар деҳот 

ва минтақаҳои дурдаст, аз ҷумла 

ба воситаи таъмин кардани занон 

бо иттилоот оид ба Конвенсия 

тавассути ҳамкорӣ бо ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва воситаҳои ахбори 

омма тамоми чораҳои заруриро 

андешад; 

 

 

 

1. Гузаронидани корҳои 

иттилоотӣ ва  фаҳмондадиҳӣ 

оид ба  нашр ва паҳн 

намудани Конвенсияи 

барҳам додани тамоми 

шаклҳои табъиз нисбати 

занон ва тавсияҳои ниҳоии 

КБТЗ вобаста ба пешбурди  

баробарии гендерӣ ва ҳуқуқи 

занон дар мақомоти иҷроия, 

қонунгузорӣ ва судӣ 

 

 

 

2. Бо мақсади баланд 

бардоштани иттилооти 

гендерии хизматчиёни 

давлатӣ  мунтазам ташкил 

намудани барномаҳои 

омӯзишӣ ва семинарҳо оид 

ба  масъалаҳои гендерӣ 

барои кормандони вазорату 

идораҳо, мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ва ҷамоатҳо мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ ва судҳо  

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКҲИ ДИПҶТ, 

ВКД, ККЗО, ША, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККЗО, ДИДПҶТ, 

ША, вазорату 

идораҳова КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Ба вазорату идораҳо 

фиристодани Нақшаи миллии 

амалиёт оиди иҷрои тавсияҳои  

КБТЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Теъдоди хизматчиёни 

давлатӣ, судяҳо, кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 

ҷамоатҳо, ки оид ба 

масъалаҳои гендерӣ таълим 

гирифтаанд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(в) Нақшаи миллии амалиётро 

ҷиҳати иҷро кардани тавсияҳои 

Кумита қабул намояд. 

 

 

 

3.Таҳия ва тасдиқи Нақшаи 

миллии амалиёт  оид ба 

татбиқи  тавсияҳои КБТЗ 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТТҲУБ,  ККЗО 

 

 

 

 

 

 

3. Мавҷуд будани  Нақшаи 

миллии амалиёти тасдиқшуда 

оид ба татбиқи  тавсияҳои  

КБТЗ 

12. Кумита ба давлати иштирокчӣ 

тавсия медиҳад:  

(а) Мақоми механизми миллии 

беҳтар намудани вазъи занонро 

баланд бардошта, 

ваколат,салоҳият ва мақоми он 

дар сатҳи миллию  маҳаллӣ 

тавассути таъмини захираҳои 

инсонию молиявӣ мутобиқи 

ваколатҳояшон ба таври фаврӣ ба 

воситаи  пурқувват кардани нерӯи 

он ҷиҳати таҳия, ҳамоҳангсозӣ ва 

назорати таҳия ва татбиқи 

қонунгузорӣ ва  чораҳои сиёсӣ 

дар самти баробарии гендерӣ 

тақвият бахшад; 

 

(б) Нақшаи маҷмӯии амалиётро 

барои татбиқи «Стратегияи 

миллии фаъолгардонии нақши 

занон барои солҳои 2011 – 2020» 

қабул карда шавад. 

1. Омӯзиши масъала оид ба  

васеъ намудани салоҳияти 

ККЗО 

 

2. Баланд бардоштани нерӯи 

ККЗО дар самти ташхиси 

гендерӣ ва ташкили Шӯрои 

экспертӣ дар назди ККЗО 

барои расонидани кӯмак 

ҷиҳати гузаронидани 

ташхиси гендерии қонунҳо 

ва ҳуҷҷатҳои стратегӣ  

 

 3. Гузаронидани курсҳои 

омӯзишӣ ва семинарҳо оид 

ба малакаи таҳияи 

стратегияҳо, барномаҳои 

давлатӣ ва гузаронидани 

таҳлили гендерии раванди 

иҷтимоӣ барои кормандони 

ККЗО, гуруҳҳои гендерии 

вазорату идораҳо 

 

4.Таҳия ва барои тасдиқ ба 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Бахши ёрдамчии 

ПҶТ оид ба 

масъалаҳои 

иқтисодӣ, АХДПҶТ, 

ККЗО,  ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

Бахши ёрдамчии 

ПҶТ оид ба 

масъалаҳои 

иқтисодӣ, АХДПҶТ, 

ККЗО, ТБ  дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

Бахши ёрдамчии 

1. Теъдоди шуъба ва бахшҳо, 

миқдори воҳидҳои кории 

кормандони  ККЗО 

 

2. Мавҷуд будани  Шӯрои 

экспертӣ дар назди ККЗО 

 

 

 

 

 

3. Миқдори аъзои гурӯҳҳои 

гендерии вазорату идораҳо, ки 

оид ба гузарондани 

экспертизаи гендерӣ, таҳлили 

гендерӣ, таҳияи стратегияҳо 

ва ғ. таълим гирифтаанд 

 

 

 

 

4.Мавҷуд будани Нақшаи 

миллии амалиёти тасдиқшуда 

оид ба татбиқи «Стратегияи 



Ҳукумати ҶТ пешниҳод 

намудани Нақшаи миллии 

амалиёти «Стратегияи 

миллии фаъолгардонии 

нақши занон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  барои солҳои 

2011-2020»   

 

2014 

 

 

 

Президенти ҶТ оид 

ба масъалаҳои 

иқтисодӣ, АХДПҶТ, 

ККЗО, ТБ  дар 

мувофиқа 

 

  

миллии фаъолгардонии нақши 

занон барои солҳои 2011 – 

2020» 

14.  Кумита аз давлати иштирокчӣ 

даъват менамояд, ки имкониятҳои 

истифодаи чораҳои муваққатиро 

мутобиқи банди 1 моддаи 4 

Конвенсия ва тавсияҳои умумии 

Кумита № 25 (2004) дар бораи 

чораҳои муваққатӣ ҳамчун 

Стратегияи муҳими тезонидани 

раванди  ба даст овардани 

баробарии воқеии занон дар он 

самтҳои Конвенсияе,  ки дар онҳо 

занҳо дар шароити номувофиқ 

қарор доранд ё ин, ки дар сатҳи  

зарурӣ пешниҳод нашудаанд, 

баррасӣ намояд. 

 Ворид намудани иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи 

кафолатҳои давлатии 

баробарии мардону занон ва 

имкониятҳои баробари 

амалигардонии онҳо»  оид ба  

мафҳуми «Чорабиниҳои 

махсуси муваққатӣ» ва 

механизмҳои амалигардонии 

онҳо 

2014-2015 ККЗО, ВА, ММҚ,  

КТҶ 

Мавҷуд будани иловаҳои 

воридшуда     ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи кафолатҳои давлатии 

баробарии мардону занон ва 

имкониятҳои баробари 

амалигардонии онҳо» бо 

назардошти ворид намудани 

мафҳуми «Чорабиниҳои 

махсуси муваққатӣ» ва 

механизмҳои амалигардонии 

онҳо   

ҚОЛАБҲО 

 

16. Кумита аз давлати иштирокчӣ 

даъват менамояд, ки:  

(а) Оид ба қабули Стратегияи 

маҷмӯӣ ҷиҳати тағйир ва барҳам 

додани  муносибатҳои 

патриархалӣ ва қолабҳо, ки 

ҳуқуқҳои занонро маҳдуд 

мекунанд, чораҳои таъхирнопазир 

андешад. Чораҳои мазкур бояд 

кӯшишҳоро дар тамоми сатҳ, дар 

1.Баргузор намудани  

чорабиниҳои иттилоотию 

маърифатӣ оид ба пешбурди 

баробарии гендерӣ ва 

бартарафсозии қолабҳои 

гендерӣ дар тамоми қишрҳои 

ҷомеа    

 

 

 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТР, ВМИ, ККЗО, 

ВФ, КҶВС, АТ, 

КДТАҶММ,  КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

1.Миқдори чорабиниҳои 

баргузоршуда оид ба 

пешбурди баробарии гендерӣ 

ва бартарафсозии қолабҳои 

гендерӣ дар ҷомеа 

 

 

 

 

 



ҳамкорӣ бо муаллимон, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, лидерҳои ҷамъиятӣ ва 

воситаҳои ахбори омма бо 

мақсади омӯзиш ва баланд 

бардоштани иттилоотнокии онҳо 

дар бораи қолабҳои ҷойдошта, аз 

рӯи ҷинсият, ки то ҳанӯз дар 

тамоми қишрҳои ҷомеа ҷой 

доранд, ба роҳ монда, мақоми 

онҳоро барои барҳам додани  

қолабҳо муайян намояд; 

 

(б) Васеъ намудани 

барномаҳои таълимии давлатӣ 

оид ба таъсири манфии чунин 

қолабҳо ба татбиқи ҳуқуқҳои 

занон, хусусан дар деҳот; 

 

 

(в) Истифодаи чораҳои 

навоваронаи ба воситаҳои ахбори 

омма нигаронидашуда бо мақсади 

мустаҳкам намудани фаҳмиши 

консепсияи баробарии занону 

мардон ва таъмин намудан бо 

нақшаю маводи таълимие, ки 

симои мусбат ва ба қолабҳо 

мутеънашавандаи занҳо ва 

мардҳоро инъикос мекунанд;   

 

(г) мунтазам доир намудани 

мониторинг  ва назорати иҷрои 

чорабиниҳо, ки бо мақсади  

барҳам додани қолабҳои гендерӣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пешниҳод оид ба ворид 

намудани иловаҳо ба 

санаҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳаи маориф ҷиҳати 

бартарафсозии қолабҳои 

гендерӣ дар бораи нақши 

занҳо ва мардҳо дар ҷомеа  

 

 

3. Дар шабакаҳои телевизион 

ва радиои давлатӣ мунтазам 

пахш намудани барномаҳо 

дар бораи аҳамияти 

бартарафсозии қолабҳо оид 

ба  нақши мардон ва занон 

дар ҷомеа 

 

 

 

4. Ташкил ва гузаронидани 

мониторинг, муайян 

намудани нишондиҳандаҳо 

дар самти барҳам додани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТР, ВМИ, ККЗО, 

ВФ, КҶВС, АТ, 

КДТАҶММ,  КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа  

 

 

 

 

КТР,  ККЗО, КҶВС, 

МИМХД,  КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

ККЗО, МТСПҶТ, 

АОПҶТ, КТР, СММ- 

занон, КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 КДТАҶММ, ККЗО, 

МИ, ШУ, КТҶ, ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Иловаҳои воридшуда  ба 

санаҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳаи маориф ҷиҳати 

бартарафсозии қолабҳои 

гендерӣ дар бораи нақши 

занҳо ва мардҳо дар ҷомеа  

 

 

 

3. Миқдори барномаҳои 

мунтазами телевизионӣ ва 

радиоӣ  оид ба бартарафсозии 

қолабҳои гендерӣ 

 

 

 

 

 

5. Мавҷуд будани ҳисобот   ва 

паҳн намудани он дар бораи 

натиҷаҳои гузарондани 

мониторинги таъсир ба 

паҳншавии қолабҳои гендерӣ 

 

 



ва арзёбии таъсири онҳо 

гузаронида мешаванд; 

 

(д) Ҳалли масъалаи маҳдудияти 

рафтани занон ба масҷидҳо.   

қолабҳои гендерӣ 

 

 

  5.  Омӯзиш ва баррасии 

асосҳои динӣ ва дунявии 

масъалаи рафтани занон ба 

масҷидҳо 

 

 

 

 

 

2014-2015 

дар мувофиқа 

 

 

 6. Баргузории мизҳои 

мудаввар ва ҷаласаҳои 

шунавандагон оид ба 

масъалаи рафтани занон ба 

масҷидҳо 

ЗӮРОВАРӢ НИСБАТИ ЗАНОН 

 

18. Кумита аз давлатӣ иштирокчӣ 

даъват менамояд, ки дар навбати 

аввал ба мубориза бар зидди 

тамоми шаклҳои зӯроварӣ нисбати 

занон ва духтарон ҳам дар оила ва 

ҳам берун аз он аҳамият дода, 

мутобиқи тавсияҳои умумии №19 

(1992) чораҳои маҷмуӣ андешад, аз 

ҷумла: 

(г) Баланд бардоштани 

маълумотнокии аҳолӣ оид ба  

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар 

оила» ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ вобаста ба зӯроварӣ 

нисбати занону духтарон тавассути 

воситаҳои ахбори омма ва 

барномаҳои таълимӣ, баланд 

бардоштани ҳассосияти 

кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ, кормандони соҳаи тиб ва 

маориф вобаста ба ҳамаи шаклҳои 

зӯроварӣ нисбати занону духтарон; 

 

 1. Бо ҷалби бештари мардон 

гузаронидани чорабиниҳои 

иттилоотӣ, ки ба баланд 

бардоштани иттилоотнокӣ ва 

маърифати ҳуқуқии аҳолӣ 

оид ба оқибатҳои номатлуби 

зӯроварӣ дар оила, аз ҷумла, 

дар байни кӯдакон ва 

муҳоҷирони меҳнатӣ равона 

шудаанд   

 

2. Гузаронидани семинарҳои 

омӯзишӣ барои кормандони 

сохторҳои давлатӣ, ки дар 

амалигардонии Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи пешгирии зӯроварӣ 

дар оила» (субъектҳои 

пешгирикунанда) ва 

расонидани кӯмак ба 

ҷабрдидагони зӯроварӣ 

вобаста шудаанд 
 

3. Дастгирии марказҳои 

буҳронии  фаъолияткунанда 

ва ташкили марказҳои  нави 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ККЗО, КҶВС, КТР, 

КДТАҶММ, 

МИМҲД, ВАО, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

ККЗО, СО, ВТҲИА, 

ВММША, ВКД, 

КҶВС,  КТР, ВМИ, 

ПГ, МИМҲД, ВАО, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

ККЗО, ВТҲИА, 

КҶВС, МИМҲД,  

1. Миқдори чорабиниҳои 

иттилоотӣ ва теъдоди мардҳо 

ва занҳое, ки ба чорабиниҳо 

оид ба бартарафсозии 

зӯроварӣ дар оила ҷалб карда 

шудаанд 

 

 

 

 

 

 

2. Миқдори кормандони 

таълимгирифтаи сохторҳои 

давлатӣ – вазорату идораҳо, 

ки ба иҷрои Қонуни ҶТ «Дар 

бораи пешгирии зӯроварӣ дар 

оила» ҷалб карда шудаанд  

 

 

 

 

 

 

3. Миқдори марказҳои 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(д) Таъмини кӯмаки ройгони 

ҳуқуқӣ ва расонидани кумакҳои 

дахлдор ба занони ҷабрдида аз 

зӯроварӣ тавассути таъсиси 

теъдоди зарурии паногоҳҳо, 

алалхусус, дар деҳот,  дар 

ҳамкорӣ бо ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ; 

 

е) ҷамъоварии маълумотҳои 

оморӣ оид ба зӯроварӣ нисбати 

занон дар тақсимот аз рӯи ҷинс, 

синну сол ва муносибати ҷабрдида 

бо гунаҳкор, инчунин ташкил ва ё 

дастгирӣ дар гузаронидани 

тадқиқот ё пурсиш оид ба дараҷа 

ва  сабабҳои содиршавии зӯроварӣ 

нисбати занон.  

 

 

ёрирасон дар шаҳри 

Душанбе ва марказҳои 

вилоятҳо барои занон - 

ҷабрдидагони зӯроварӣ дар 

оила, аз ҷумла, хадамоти 

махсусгардонидашуда (барои 

шахсони гирифтори ВНМО) 
 

4. Омода ва паҳн  намудани 

видеороликҳо, гузоришҳои 

махсус, маҷмӯаҳо, буклетҳо 

ва дигар маводи иттилоотӣ 

оид ба масъалаҳои зӯроварӣ 

дар ҷомеа ва оила 
  
5. Бо мақсади баланд 

бардоштани шумора ва  

сифати хизматрасонӣ ба 

ҷабрдидагони зӯроварӣ аз 

ҷониби Марказҳои буҳронӣ 

ва ёрирасон амалигардонии 

барномаҳо оид ба баланд 

бардоштани малакаи 

равоншиносон, кормандони 

тиб ва дигар кормандоне, ки 

ба ҷабрдидагон кӯмак 

мерасонанд 

 

6. Бо дарназардошти 

манфиатҳои занону кӯдакон 

таҳия намудани лоиҳаи 

Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи 

расонидани кӯмаки ҳуқуқии 

ройгон» ва пешниҳоди он ба 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

2015 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККЗО,ВКД,ВММШ

А, ВТҲИА, КҶВС, 

КТР, МИМҲД, СО, 

МО, ПГ, ВАО, КТҶ, 

ТБ дар мувофиқа 

 ККЗО, МИМҲД, 

ДИДПҶТ, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

ВА, ММҚ, ККЗО 

 

 

 

 

 

 

 

    ВА, ША, ММҚ, 

КТҶ 

 

 

бӯҳронӣ ва паноҳгоҳҳои 

навташкил дар шаҳри 

Душанбе ва марказҳои 

вилоятӣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Миқдори занҳое, ки аз 

хизмати марказҳои бӯҳронӣ ва 

паноҳгоҳҳои шаҳри Душанбе 

ва марказҳои вилоятӣ, аз 

ҷумла, хадамоти 

махсусгардонидашуда (барои 

шахсони гирифтори ВНМО) 

истифода бурдаанд 

 

5. Теъдоди видеороликҳо, 

гузоришҳои махсус, 

маҷмӯаҳо, буклетҳо ва дигар 

маводи иттилоотӣ оид ба 

масъалаҳои зӯроварӣ дар 

ҷомеа ва оила 

 

 

 

 

 

6. Миқдори равоншиносон, 

кормандони тиб ва дигар 



Парламент 

 

7. Ислоҳоти институти 

адвокатҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва қабули 

Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи 

адвокатура» дар таҳрири нав 

 

8. Ҷорӣ намудани Махзани  

омории ягона оид ба 

муроҷиати занон ва мардон 

ба Марказҳои буҳронӣ ва 

Марказҳои захиравӣ. 

Интишори ҳамасолаи  

маълумоти Махзани  омории 

ягона оид ба муроҷиатҳо ба 

Марказҳои буҳронӣ ва 

Марказҳои захиравӣ, тибқи 

манбаи маълумоти ВКД 

 

 

 

 

9. Гузаронидани тадқиқот 

оид ба сабабҳо ва ҳудудҳои  

зӯроварӣ дар оила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКД, ВТҲИА, АО, 

ККЗО, КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККЗО,  МТСПҶТ, 

АИ, КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

кормандоне, ки ихтисоси 

худро такмил дода, ба 

ҷабрдидагон кӯмак 

мерасонанд 

 

 

 

 

 

7. Лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар 

бораи расонидани кӯмаки 

ҳуқуқии ройгон» таҳия 

гардида, ба Парламент 

пешниҳод карда шудааст 

 

8. Қабул шудани Қонуни 

ҶТ«Дар бораи адвокатура» 

дар таҳрири нав 

 

 

9. Мавҷуд будани маълумоти 

оморӣ оид ба муроҷиати занон 

ва мардон ба Марказҳои 

буҳронӣ ва Марказҳои 

захиравӣ 

 

 

 

 

 

 

 

10. Мавҷуд будани  ҳисобот 

дар бораи натиҷаҳои тадқиқот 



2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВДОИ ОДАМОН ВА ИСТИСМОРИ ШАҲВОНӢ 

  

20.  Кумита аз давлати 

иштирокчӣ  даъват менамояд, ки:  

(а) Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи  савдои 

одамон» ва  Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи 

расонидани кӯмак ба қурбониёни 

савдои одамон»  фавран қабул 

гардида, татбиқи воқеии онҳо ба 

воситаи расонидани кӯмаки амалӣ 

ва ҳуқуқӣ ба ҷабрдидагони савдои 

одамон ва ташкил намудани 

паногоҳҳои муваққатӣ барои онҳо 

ба роҳ монда шавад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б) Заминаи қонунии 

танфурушии занон бо мақсади  

1. Қабули Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи 

савдои одамон» ва Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи расонидани кӯмак ба 

қурбониёни савдои одамон» 

 

2. Таҳия ва қабули Нақшаи 

миллии муқовимат ба савдои 

одамон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 

2014  - 2016 

 

3. Қабули механизмҳои 

раҳнамоии қурбониёни 

савдои одамон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

4.  Таъсиси Фонди махсус 

барои дастгирии қурбониёни 

савдои одамон 

 

5. Таъсиси  гурӯҳи корӣ оид 

ба баррасии заминаи 

қонунгузорӣ дар бораи 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2014 – 2016 

 

МО, КБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хукумати ҶТ, КБ, 

ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

Хукумати ҶТ, КБ, 

ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

КБ, МИМҲД,  ТБ 

дар мувофиқа 

 

1. Қабул шудани Қонуни ҶТ 

«Дар бораи савдои одамон» ва 

Қонуни ҶТ «Дар бораи 

расонидани кӯмак ба 

қурбониёни савдои одамон» 

 

 

 

 

2. Мавҷуд будани  Нақшаи 

тасдиқшудаи миллии 

муқовимат ба савдои одамон 

барои солҳои 2014  - 2016 

 

 

 

 

3. Миқдори қурбониёни 

савдои одамон, ки ба қайд 

гирифта шудаанд 

 

 

4. Миқдори қурбониёни 

савдои одамон, ки аз Фонд 

ёрӣ гирифтаанд 



роҳ надодан ба ҷинояткории 

занон аз нав баррасӣ карда шуда, 

масъалаи паст кардани талабот ба 

хизматрасонии мазкур ва муайян 

намудани ҷазо барои шахсони 

харидори хизматрасонии занони 

танфурӯш омӯхта шавад; 

 

  (в) Кӯшишҳоро дар самти 

ҳамкориҳои байналмилалӣ, 

минтақавӣ ва дуҷониба, ки ба  

пешгирии савдои одамон 

тавассути табодули маълумот  ва  

мутобиқгардонии расмиётҳои 

қонунӣ барои таъқиби 

фурӯшандагони одамон равона 

шудааст,  фаъол намояд:   

 

(г)  бартараф намудани 

омилҳои асосии савдои одамон ва 

фоҳишагарӣ, аз ҷумла 

камбизоатӣ,  бо мақсади муайян 

намудани осебпазирии занону 

духтарон ба истисмори шаҳвонӣ 

ва савдои одамон, таъмини  

тавонбахшӣ ва ҳамгироии 

иҷтимоии қурбониён, аз ҷумла, 

тавассути дастрасии онҳо ба 

паногоҳҳо, кӯмакҳои ҳуқуқӣ, 

тиббӣ ва равонӣ, ҳамчунин 

пешниҳоди  имкониятҳои дигар 

барои дарёфти  даромад. 

танфурӯшӣ ва омӯзиши  

масъалаи  муайян намудани 

ҷазо барои шахсони 

харидори хизматрасонии 

занони танфурӯш 

 

 

 

    

6. Ба  роҳ мондани  

ҳамкориҳои  байналмилалӣ, 

минтақавӣ ва дуҷониба дар 

доираи шартномаҳои 

тарафайн  ҷиҳати пешгирии 

савдои одамон 

 

 

 

 

7. Тавассути кор бо оилаҳо 

мусоидат ба баргардонидани 

қурбониёни савдои одамон 

ба  ҷомеа 

8. Ҷалби қурбониёни савдои 

одамон ба касбомӯзӣ ва 

мусоидат ба шуғли онҳо 

 

9. Мусоидат ба дастрасии 

қурбониёни савдои одамон 

ба қарзҳои имтиёзнок ва ба 

ин васила таъмин намудани 

онҳо бо даромади иловагӣ 

 

 

2014 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2017 

 

 

 

КБ, ММҚ, ВҲИ, ВА, 

ВКД, ККЗО,  КТҶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КБ, ПГ, ВКХ, ВКД, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

КБ, ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

ВММША, ККЗО, 

ВКД, КБ, 

ШКҲИДИПҶТ, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

5. Мавҷуд будани пешниҳодот 

ҷиҳати  ба ҷавобгарӣ 

кашидани шахсони харидори 

хизматрасонии занони 

танфурӯш 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Номгӯи чорабиниҳои ба 

таври муштарак 

гузарондашуда 

 

 

 

 

 

 

7. Миқдори қурбониёни 

савдои одамон, ки  ба оилаҳо 

баргардонида шудаанд 

 

 

8. Миқдори қурбониёни 

савдои одамон, ки ба 

касбомӯзӣ ва шуғл фаро 

гирифта шуданд 

 

 



 

 

2014 - 2017 

 

ВММША,ВМ,  

ККЗО,  КБ, ТБ дар 

мувофиқа 

9. Миқдори қурбониёни 

савдои одамон, ки қарзҳои 

имтиёзнок гирифтаанд 

 

 ИШТИРОК ДАР ҲАЁТИ СИЁСИЮ ҶАМЪИЯТӢ 

 

22. Кумита ба давлати иштирокчӣ 

тавсия медиҳад: 

(а) Имконияти истифодаи чораҳои 

махсуси  муваққатӣ  тибқи  

моддаи 4, қисми 1 Конвенсия ва 

тавсияҳои умумии Кумита №23 

(соли 1997) дар бораи занҳо дар 

ҳаёти сиёсӣ ва  ҷамъиятӣ ва № 25 

(соли 2004)  дар бораи чораҳои 

махсуси муваққатӣ,  ба монанди 

квотаҳои муайянщуда ва   

ҳавасмандгардонии ҳизбҳои сиёсӣ 

ҷиҳати пешбарии занон   ба 

сифати номзадҳо бо мақсади 

вусъат бахшидан ба намояндагии 

баробари занҳо дар ҳамаи соҳаҳои 

ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ, 

махсусан, дар мансабҳои 

роҳбарикунанда ва  соҳаи 

дипломатия мавриди баррасӣ 

қарор диҳад; 

 

 

 

 

(б) Боварӣ ҳосил намояд, ки  

имкониятҳои занон бо мардон дар 

ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ баробар 

1. Васеъ намудани 

барномаҳои муштарак ва 

лоиҳаҳои иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ 

оид ба баланд бардоштани 

маърифати ҳуқуқии занон ва 

мардон, пешбарии занон ба 

мақомоти  роҳбарикунандаи 

ҳизбҳои сиёсӣ 

 

2.Таъмини татбиқи 

самараноки “Барномаи 

давлатии тарбия, интихоб ва 

ҷобаҷогузории кадрҳои 

роҳбарикунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҳисоби занону 

духтарони лаёқатманд барои 

солҳои 2007-2016» ва 

“Стратегияи миллии 

фаъолгардонии нақши занон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2011-2020” 

 

 

3. Гузаронидани 

мониторинги доимӣ ва 

арзёбии сиёсати 

амалишавандаи гендерӣ, аз 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

ККЗО, КҶВС, 

АХДПҶТ,  МИМҲД, 

вазорату идораҳо,  

КТҶ,   ТҒД, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

ККЗО, вазорату 

идораҳо, КТҶ, ТҒД, 

ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККЗО,  КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

1. Миқдори занҳое, ки ба 

лоиҳаҳои муштараки 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 

ҳизбҳои сиёсӣ оид ба баланд 

бардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ 

ҷалб карда шудаанд 

 

2. Мавҷуд будани  чораҳои 

муваққатии махсус оид ба 

пешбарӣ намудани занон ба 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Мавҷуд будани ҳисоботи 

чопшуда дар бораи натиҷаҳои 

мониторинг ва арзёбӣ 

 

 

 

 



буда, дар банақшагирӣ, 

амалигардонӣ, гузаронидани  

мониторинг ва баҳодиҳии сиёсат 

дар самти рушди лоиҳаҳои 

ҷамъиятӣ  баробар аст; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в) Ба роҳ мондани омӯзиши 

баробарии гендерӣ бо мақсади 

тарбияи фаҳмиши иштироки  

баробар, пурра ва демократии 

занон дар ҳаёти сиёсӣ дар 

баробари мардон, ки ҳамчунин 

талаботи татбиқи пурраи 

Конвенсияи мазкур мебошад. 

 

ҷумла, мониторинг оид ба 

рафти иҷрои Қонуни 

Ҷумҳурии  Тоҷикистон «Дар 

бораи кафолатҳои давлатии 

баробарии мардону занон ва 

имкониятҳои баробари 

амалигардонии онҳо», иҷрои 

тавсияҳои КБТЗ ва 

интишори натиҷаҳои  

мониторинг дар ВАО 

 

4. Гузаронидани таҳлили 

гендерии ҷобаҷогузории 

кадрҳо дар ҳама сатҳҳои 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

ва рӯйхати захираҳои кадрӣ 

аз нуқтаи назари  вазифаҳои 

ишғолнамуда 

 

5.Тақвияти фаъолият оид ба 

баланд бардоштани 

иттилоотнокии гендерии 

хизматчиёни давлатӣ дар 

ҳамаи сатҳҳои ҳокимияти 

давлатӣ бо истифода аз 

низоми такмили ихтисоси 

хизматчиёни давлатӣ ва 

курсҳои соҳавии такмили 

ихтисоси вазорату идораҳо, 

гузаронидани тренингҳо ва 

семинарҳо дар ҳамкорӣ бо 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

ҳамоҳангии фаъолияти 

гуруҳҳои гендерии вазоратҳо 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

АХДПҶТ, ККЗО, 

АО,  КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

ККЗО, АХДПҶТ,  

ДИДПҶТ, вазорату 

идораҳо, МИМҲД, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

4. Мавҷуд будани  маълумоти 

таҳлилӣ оид ба натиҷаҳои 

таҳлили гендерии  

ҷобаҷогузории кадрҳо дар 

ҳама сатҳҳои мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва рӯйхати 

захираҳои кадрӣ аз нуқтаи 

назари  вазифаҳои 

ишғолнамуда 

 

 

5. Миқдори хизматчиёни 

давлатие, ки аз курсҳои 

такмили ихтисоси вазорату 

идораҳо оид ба масъалаҳои 

гендерӣ гузаштаанд 



дар гузаронидани 

семинарҳои омӯзишӣ бо 

кормандон 

МАОРИФ 

 

24. Кумита ба давлати иштирокчӣ 

тавсия медиҳад:  

(а) Монеаҳоро дар самти таҳсили 

духтарон, аз ҷумла,  мафкураи 

манфии фарҳангиро доир ба 

нақшҳои гендерӣ аз байн бурда, 

ҳолатҳои дуршавии духтаронро аз 

таҳсил пешгирӣ ва маҳдуд 

намуда,  ба ин раванд 

бозгардонидани онҳоро таъмин 

намояд; 

 

 

 

 

(б) Ҷорӣ намудани чорабиниҳо 

оид ба бартараф намудани 

қолабҳои анъанавӣ ва монеаҳои 

ҷойдоштае, ки  дар самти 

омӯзиши фанҳои математика, 

информатика, фанҳои табиӣ ва 

технологияи муосир дар сатҳи 

таҳсилоти умумӣ ва олии касбӣ 

барои духтарон мамониат 

мекунанд; 

 

 

 

 

1. Таҳия ва амалигардонии 

барномаҳои таълимӣ барои 

занону духтароне, ки 

мактабро бармаҳал тарк 

кардаанд (ташкили курсҳо, 

марказҳои таълимӣ ва 

мактабҳои шабона) 

 

2. Гузаронидани 

чорабиниҳои иттилоотӣ-

маърифатӣ оид ба ташаккули 

мафкураи мусбии ҷомеа оид 

ба аҳамияти таҳсилот на 

танҳо барои ҷавонписарон, 

ҳамчунин барои духтарон 

 

3. Зиёд намудани квотаи 

Президентӣ барои духтарон 

аз рӯи ихтисосҳои 

математика, информатика, 

иқтисодиёт ва идоракунӣ, 

менеҷмент, ҳуқуқ  

 

4. Ба рӯйихати маҳакҳои 

гузарондани ташхиси 

китобҳои дарсӣ ворид 

намудани масъалаҳои 

гендерӣ бо мақсади пешгирӣ 

намудани барқароршавии 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

ВМИ, ВММША, 

ККЗО, КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

ВМИ,   ККЗО, ПГ, 

КҶВС, КТР, 

МИМҲД, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

ВМИ, ВРИС, 

МИМҲД, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

ВМИ, АТ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

1. Миқдори духтарону занҳое, 

ки ба барномаҳои таълимӣ 

ҷалб карда шудаанд 

 

 

 

2. Миқдори чорабиниҳои 

гузарондашудаи иттилоотӣ 

оид ба аҳамияти таҳсилот на 

танҳо барои ҷавонписарон, 

ҳамчунин барои духтарон 

 

 

3. Таносуби фоизии квотаҳои 

ҷудокардашуда барои 

духтарону ҷавонписарон аз 

рӯйи ихтисосҳои математика, 

информатика, иқтисодиёт ва 

идоракунӣ, менеҷмент, ҳуқуқ 

 

 

4. Ворид намудани 

масъалаҳои  гендерӣ ба 

рӯйхати маҳакҳо барои 

гузарондани экспертизаи 

китобҳои дарсӣ 

 

 

 



 

(в) Фаъолгардонии кӯшишҳо дар 

самти таъмини духтарон бо 

машваратҳо  оид ба болоравии 

мансабӣ дар интихоби касбҳои 

ғайрианъанавӣ ва болоравии 

мансабӣ.   

 

қолабҳои гендерӣ 

 

5.Ташкили курсҳо ва 

барномаҳои таълимӣ ҷиҳати 

интихоби касбҳои 

ғайрианъанавӣ ва болоравии 

мансабӣ 

 

ВМИ, АХДПҶТ,  

ДИДПҶТ, ВММША, 

ККЗО, КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

5. Миқдори духтароне, ки аз 

курсҳои таълимӣ гузаштаанд 

ШУҒЛ 

 

26.  Кумита аз давлати 

иштирокчӣ таъмини  занонро дар 

бозори меҳнат хоҳиш намуда, 

қатъиян даъват менамояд: 

 

 (а) Фаъолгардонии кӯшишҳо дар 

самти бартараф намудани 

нобаробарии сохторӣ ва 

нобаробарии касбӣ ва фарқияти 

маош аз рӯи ҷинс, бо истифодаи 

воситаҳои арзёбии меҳнат дар 

сохтори давлатӣ бо назардошти 

зиёд шудани музди меҳнат дар 

соҳаҳое, ки дар онҳо занҳо 

зиёданд; 

 

 

 

 

 

 

 

(б)  Заминаи меъёрии ҳуқуқии 

соҳаҳои ғайрирасмии меҳнат ва 

1. Дар ҳисоботҳои таҳлилӣ   

оид ба рушди иҷтимоию 

иқтисодии ҷумҳурӣ 

инъикоси  нишондодҳои 

гендерӣ  оид ба шуғли занон 

аз рӯи соҳаҳо, дар корхонаҳо 

новобаста аз шакли  

моликият 

 

2. Зиёд намудани 

барномаҳои омӯзишии касбӣ 

барои занон аз рӯи 

ихтисосҳои ҷавобгӯи 

талаботи бозори меҳнат. 

Зиёд намудани номгӯи 

ихтисосҳои 

пешниҳодшаванда дар 

Марказҳои таълими 

калонсолони ВММША  

 

3. Пурзӯр намудани низоми 

назорати фаъолияти 

корфармоён бо мақсади 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

ВРИС, АО, 

ВММША, ККЗО, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

ВММША, ВРИС, 

ВМИ, КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

ВММША, ПГ ва 

Судҳо, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

ВРИС, ВМ, АС, КА, 

ККЗО, ТБ дар 

1. Мавҷуд будани  

нишондиҳандаҳои гендерӣ 

дар маърӯзаю ҳисоботҳо оид 

ба рушди иҷтимоию 

иқтисодии ҷумҳурӣ 

 

 

 

2. Миқдори ихтисосҳое, ки аз 

рӯйи онҳо дар Марказҳои 

таълими калонсолон тайёрии 

касбии занҳо ба роҳ монда 

мешавад  

 

 

 

 

3.Теъдоди санҷишҳои 

гузаронидашуда бо мақсади 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

меҳнатӣ 

 

 

4. Рӯйхати чораҳои 



занони хонакорро ҷиҳати таъмини 

дастрасии онҳо ба таъминоти 

иҷтимоӣ, ҳифзи модарӣ ва дигар 

имтиёзҳо ташкил намояд; 

 

 

 

 

 

 

 

(в) Мутобиқати моддаҳои 160 ва 

161 Кодекси меҳнати давлати 

иштирок мавриди омӯзиш ва 

таҳлил қарор дода шуда,  ба онҳо 

ҷиҳати таъмини ҳимояи саломатӣ, 

бехатарӣ ва имкониятҳои 

баробари иқтисодии занон 

тағйиру иловаҳо ворид карда 

шавад; 

 

 

(г) Ҳавасмандгардонии тақсимоти 

уҳдадориҳои оилавӣ байни 

мардону занон ва барҳам додани 

қолабҳои кӯҳна, тасаввуроти 

анъанавӣ, ки нисбати занон 

хусусияти табъизӣ доранд; 

 

 

 

 

 

 

меҳнатӣ 

 

4. Таҳияи номгӯи ҳуҷҷатҳое, 

ки барои хавасманд 

намудани занон ҳангоми 

гузаштани онҳо аз иқтисоди 

ғайрирасмӣ ба иқтисоди 

расмӣ пешбинӣ шудаанд 

(тавассути андозбандии 

имтиёзнок дар се соли аввал, 

низоми дастрасӣ ба қарзҳо ва 

қарзҳои хурди имтиёзнок, 

расонидани машваратҳои  

иттилоотӣ, омӯзонидани 

касбҳои нав, баланд 

бардоштани малакаи  корӣ  

ва бозомӯзии занон ва ғ.) 

 

5. Таъсирнокии моддаҳои 

160 ва 161 Кодекси меҳнати 

ҶТ ба шуғл ва солимии 

занон дар соҳаи иқтисодиёт 

машғулбуда мавриди омӯзиш 

ва таҳлил қарор дода шуда, 

дар мавриди зарурат ба онҳо 

тағйиру иловаҳо ворид карда 

шавад 

 

6.Тақвияти мавқеи ВАО ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

амалигардонии сиёсати 

гендерӣ ва барҳам додани 

қолабҳои гендерӣ тавассути 

барномаҳо ва мақолаҳои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВММША, ВТҲИА, 

ММҚ, МИМҲД,  

ККЗО, КТҶ , ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

КТР, ВМИ, ВФ, 

КҶВС, КДТАҶММ, 

ККЗО, ВҲИ, 

МИМҲД, ИН, ВАО, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

ҳавасмандгардонии занҳо ба 

гузаштан аз иқтисоди 

ғайрирасмӣ ба иқтисоди 

расмӣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Мавҷуд будани  ҳисобот 

дар бораи натиҷаҳои таҳлили 

таъсири моддаҳои 160 ва 161 

Кодекси меҳнати ҶТ ба шуғл 

ва саломатии занҳои коргар 

 

 

 

 

6. Миқдори барномаҳои 

доимии телевизионӣ ва 

радиоӣ оид ба бартарафсозии 

қолабҳои гендерӣ   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(д) Қабули Конвенсияи ТБМ 

№ 156 (1981) Дар бораи 

кормандон бо уҳдадориҳои 

оилавӣ ва № 183 (соли 2000) Дар 

бораи ҳимояи модарӣ, инчунин 

идомаи кӯшишҳо ҷиҳати барҳам 

додани меҳнати кӯдакон. 

 

таҳлилӣ, инъикоси 

масъалаҳои ивазшавии 

мавқеи гендерӣ дар ҷомеаи 

муосир, тақсимоти 

вазифаҳои мардону занон 

дар оила, дар ВАО бештар 

инъикос намудани  саҳми 

занон ҳам дар сатҳи ҷомеа, 

ҳам дар сатҳи оила   
 

7. Гузаронидани семинарҳо, 

тренингҳо, пешбурди корҳои 

фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати  фаъол 

намудани занон дар шуғл ва 

ҷалби бештари занон ба 

соҳибкории инфиродӣ 
 

8. Омӯзиши масъалаи қабули 

Конвенсияи ТБМ № 156 

(1981) Дар бораи кормандон 

бо уҳдадориҳои оилавӣ ва № 

183 (соли 2000) Дар бораи 

ҳимояи модарӣ инчунин 

идомаи кӯшишҳо ҷиҳати 

барҳам додани меҳнати 

кӯдакон 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

ВММША, КДСИАД, 

КҶВС, КТР,  ККЗО, 

МИМҲД, ВАО, КТҶ 

ва АС, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

ВА, ВКД, ВКХ, 

ВММША, ВТҲИА,  

ВРИС, ККЗО, ВҲИ, 

ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

7. Ҳиссаи занҳо дар байни 

соҳибкорони инфиродӣ 

(соҳибкорони дорои патент ва 

шаҳодатнома барои фаъолият) 

 

 

 

 

8.  Мавҷуд будани  

пешниҳодоти таҳлилӣ дар 

бораи тасвиби Конвенсияҳои 

ТБМ № 156 (1981) ва  № 183 

(соли 2000) 

ТАНДУРУСТӢ 

 

28.  Кумита аз давлати 

иштирокчӣ  даъват менамояд: 

(а) Дастрасии занону духтарон, 

алалхусус  занҳоеро, ки дар деҳот 

зиндагонӣ мекунанд, ба 

хизматрасонии асосии тиббӣ 

1. Пурзӯр  намудани нақши 

ёрии аввалияи тиббию 

санитарӣ ва  хизматрасонии 

тиббии оилавӣ   

 

2. Тақвият бахшидани 

2014-2016 

 

 

 

 

2014-2017 

ВТҲИА, ВМ, ВРИС, 

ККЗО, МИМҲД, ТБ, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

ВТҲИА, ВМ, ВРИС, 

1. Миқдори миёнаи муроҷиати 

занон ва мардон ба 

муассисаҳои Ёрии аввалияи 

тиббию санитарӣ 

 

2. Миқдори занҳое, ки дар 



васеъ намуда, барои бартараф 

кардани монеаҳо дар самти 

мазкур татбирҳо андешад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б) Барномаи паст кардани фавти 

модару кӯдакро бо воситаи коҳиш 

додани мушкилоти хизматрасонии 

акушерӣ, рушди инфрасохтор 

ҷиҳати дастгирии солимии 

репродуктивӣ ва зиёд намудани 

мутахассисони соҳа   такмил 

диҳад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

намудҳои мухталифи 

ҳамкориҳои иҷтимоӣ байни 

сохторҳои давлатӣ, 

ғайридавлатӣ ва 

ташкилотҳои байналмилалӣ 

ҷиҳати амалигардонии  

лоиҳаҳои  муштарак оид ба 

дастрасии бештари занон ба 

хизматрасониҳои тиббӣ, 

гузаронидани тадқиқот дар 

соҳаи тандурустӣ 

3. Баррасии нақшаи нави 

стратегӣ оид ба солимии 

репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои 

репродуктивӣ барои 

марҳилаи нав бо назардошти 

тавсияҳои КБТЗ ва дигар 

барномаҳо ва стратегияҳои 

қабулшудаи  ҷумҳурӣ 

 

4. Мунтазам гузаронидани 

мониторинг ва арзёбии 

иҷрои Стратегияи миллии 

солимии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 

2010-2020 дар самти 

дастрасӣ ба хизматрасонии 

момодоягӣ, солимии 

репродуктивӣ ва тайёр 

намудани кадрҳои 

баландихтисос  

 

5.  Зиёд намудани 

«Мактабҳои модарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

ККЗО, МИМҲД, ТБ, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ВТҲИА, ВМ, ВМИ, 

ВРИС, ВА, ККЗО, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

КМҲ, ВТҲИА, 

ККЗО, МИМҲД, 

ТБТ, КТҶ, ТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМҲ, ВТҲИА, 

ККЗО, МИМҲД, 

чаҳорчӯбаи лоиҳаҳои  

муштарак оид ба дастрасии 

бештари занон аз 

хизматрасониҳои тиббӣ 

истифода бурдаанд  

 

 

 

 

 

 

3. Вуҷуд доштани Нақшаи 

нави тасдиқшудаи стратегӣ 

оид ба солимии репродуктивӣ 

ва ҳуқуқҳои репродуктивӣ  

 

 

 

 

 4.  Дар ҳисоботи ҳарсолаи 

Вазорати тандурустӣ оид ба 

иҷрои Стратегияи миллии 

солимии аҳолии ҶТ барои 

солҳои 2010-2020 инъикос 

намудани комёбиҳо дар 

таъмини дастрасӣ ба 

хизматрасонии момодоягӣ, 

солимии репродуктивӣ ва 

тайёр намудани кадрҳои 

баландихтисос 

 

 

5.  Миқдори занҳое, ки дар 

«Мактабҳои модарии бехавф» 



 

 

(в) Таҳияи Стратегияи мубориза бо 

бемории ВНМО/БНММ бо 

назардошти омилҳои гендерӣ, 

пешниҳоди табобати 

зиддиретровирусии ройгон барои 

занону мардони бо бемории мазкур 

зиндагикунанда, аз ҷумла занҳои 

ҳомила, бо мақсади пешгирии 

сироятёбии кӯдак аз модар ва 

пешгирии табъйизи занону 

духтароне, ки бо бемории мазкур 

зиндагонӣ мекунанд. 

 

 

 

 

 

бехавф» дар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ ҷиҳати беҳтар 

намудани вазъи таваллуди 

бехавф, аз ҷумла, таваллуди 

хонагӣ 

 

6. Гузаронидани мизҳои 

мудаввар, семинарҳо, 

аксияҳо байни ҷавонон ва 

наврасон дар масъалаҳои 

солимии репродуктивӣ ва 

танзими оила,  истифодаи 

маводи контрасептӣ 

 

7. Ташкил намудани 

силсилаи барномаҳои 

телевизионӣ ва радио, 

роликҳо ва мақолаҳо оид ба 

равшанӣ андохтан ба 

масоили солимии 

репродуктивӣ, истифодаи 

маводи контрасептикӣ, 

пешгирии ВНМО/БНММ ва 

БАҶС  

 

8. Сафарбар намудани нерӯи 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

сарварони маънавӣ ва динӣ, 

ВАО ба тайёр кардани 

рекламаи иҷтимоии рафтори 

бехатар бо мақсади 

бартарафсозии қолабҳои 

гендерие, ки аз ҷиҳати 

паҳншавии сирояти ВНМО 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

ТБТ, КТҶ, ТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

КМҲ, ВТҲИА, 

ККЗО, КҶВС,  

МИМҲД, ТБТ, КТҶ, 

ТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

ВТҲИА, КҶВС, 

КТР, КДТАҶММ, 

ККЗО, МИМҲД,  

КҶТ , ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

КМҲ, ВТҲМА, 

ККЗО, МИМҲД, 

ТБТ, КТҶ, ТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

таълим гирифтаанд 

      

 

 

 6. Теъдоди наврасону 

ҷавононе, ки аз маводи 

контрасептӣ истифода 

мебаранд (аз рӯи натиҷаҳои 

тадқиқот) 

 

 

 

7. Миқдори вақти эфирии 

телевизион ва радиои давлатӣ 

дар як моҳ барои барномаҳо 

оид ба масъалаҳои солимии 

репродуктивӣ, истифодаи 

маводи контрасептикӣ, 

пешгирии ВНМО/БНММ ва 

БАҶС 

 

 

 

 

8. Миқдори чорабиниҳои 

иттилоотии гузаронидашуда 

барои бартарафсозии 

қолабҳои гендерие, ки аз 

ҷиҳати паҳншавии сирояти 

ВНМО хавфнок мебошанд 

 

 

 

 



хавфнок мебошанд 

 

9. Гузаронидани 

чорабиниҳои иттилоотӣ дар 

байни гуруҳҳои осебпазири 

аҳолӣ оид ба иҷрои Нақшаи 

миллии табобати 

зиддиретровирусӣ, ҷиҳати 

ҷамъоварии маълумот дар 

бораи табобати беморони 

гирифтори ВНМО бо маводи  

зиддиретровирусӣ 

 

 

 

ВТҲИА, КҶВС, 

КТР, КДТАҶММ, 

ККЗО, МИМҲД,  

КҶТ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

9. Ҳиссаи занҳо ва мардҳо бо 

ВНМО/БНММ, ки муолиҷаи 

антиретровирусӣ мегиранд  

 

ЗАНОНИ ДЕҲОТ 

 

30. Кумита аз давлати аъзо даъват 

менамояд: 

(а) Таҳия  ва татбиқи чорабиниҳои 

мушаххаси мубориза алайҳи 

камбизоатии занон, аз ҷумла,  

қабули чораҳои ҳадафнок ҷиҳати 

таъмини дастрасии зани деҳот ба 

адолати судӣ, маълумот, манзил, 

шуғл дар бахши расмӣ, рушди 

малака ва омодагии касбии 

ихтиёрдорӣ ва истифодаи замин, 

бо назардошти талаботи 

мушаххаси онҳо; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланд  бардоштани нерӯ 

ва иттилоотнокии гендерии 

кормандони мақомоти 

иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, 

кумитаҳои заминсозӣ, 

раёсатҳои кишоварзӣ ва 

дигарон 

  

2.  Гузаронидани семинарҳо, 

мизҳои мудаввар, ҷаласаҳои 

шунавандаҳои ҷамъиятӣ оид 

ба баланд бардоштани 

иттилоотнокӣ ва маърифати 

ҳуқуқии занон ва мардон дар 

самти рушди деҳот, 

истифодаи замин ва рушди 

соҳаи кишоварзӣ ва ғ. 

 

3. Баланд бардоштани 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

ВК, ВММША,  КДЗГ, 

ККЗО, МИМҲД, 

КТҶ, Ассоциацияи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ,  

ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

ВК, ВММША,  КДЗГ, 

ККЗО, МИМҲД, 

КТҶ, Ассоциацияи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ,  

ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

 

ВА, ВМ, ВК, ВРИС, 

КДЗГ, ККЗО, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

1. Миқдори кормандони 

ташкилотҳои гуногун 

(мақомоти ҳокимияти иҷроияи 

маҳаллӣ, кумитаҳои замин, 

раёсатҳои кишоварзӣ), ки оид 

ба масъалаҳои гендерӣ таълим 

гирифтаанд 

 

 

2. Миқдори занҳои деҳот, ки 

дар масъалаҳои 

заминистифодабарӣ, рушди 

соҳаи кишоварзӣ ва ғ. аз 

хизматҳои Марказҳои 

иттилоотию  машваратии 

ноҳиявӣ  истифода бурдаанд 

 

 

 

3. Миқдори занҳо-роҳбарони 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б) Таъмини баробари иштироки 

занони деҳот дар раванди қабули 

қарор дар сатҳи ҷамоат.      

қобилияти рақобати занони 

деҳот бо истифода аз 

шаклҳои гуногуни тайёр 

кардани мутахассисон, аз 

ҷумла, аз ҳисоби низоми 

такмили ихтисос дар 

системаи нави 

маблағгузории соҳаи 

кишоварзӣ 

 

4. Таҳияи лоиҳаи нави 

Қонуни ҶТ «Дар бораи 

хоҷагии деҳқонӣ» ва  

инъикоси ҷанбаҳои гендерӣ 

дар он 

 

5. Ҷалби  бештари занон ба 

раванди қабули қарор бо 

назардошти баробарии 

гендерӣ ва ҷалби ҳатмии 

онҳо ба ҳайати комиссияҳои 

ноҳиявӣ 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

ВА, ВМ, ВК, ВРИС, 

КДЗГ, ККЗО, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

ВК,  КЗГҲҶТ, ККЗО, 

КТҶ, МИМҲД,  

Ассоциацияи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ, 

Ассоциацияи 

истифодабарандагони 

об 

ХДФ, ки дар масъалаи баланд 

бардоштани нерӯ таълим 

гирифтаанд 

 

 

 

 

 

4. Инъикоси ҷанбаҳои гендерӣ 

дар лоиҳаи нави Қонуни ҶТ 

“Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ”  

 

5. Ҳиссаи занҳо дар байни 

раисон,  муовинони раисони 

ҷамоатҳо, дар байни аъзоёни 

гурӯҳҳои корӣ оид ба таҳияи 

стратегияҳо ва нақшаҳои 

амали ноҳияҳо, ҷамоатҳо 

ГУРУҲҲОИ ОСЕБПАЗИРИ ЗАНОН 

 

32. Кумита ба давлати иштирок 

тавсия менамояд: 

(а) Чораҳои заруриро, аз ҷумла 

чораҳои махсуси муваққатиро 

ҷиҳати беҳтар намудани вазъи 

гуруҳҳои осебпазири занон баҳри 

ҳимоя намудани онҳо аз 

истисмор, ҳамчунин беҳтар 

намудани дастрасии онҳо ба 

хизматрасонии тиббӣ, кӯмакҳои 

1.Фароҳам овардани шароит 

барои шуғли занони 

рақобатпазириашон паст 

(маъюбон, модарони 

серфарзанд, занони саробони 

оила, оилаҳои муҳоҷирони 

меҳнатӣ ва дигарон).   

Таҳияи маҷмӯи чорабиниҳо 

ҷиҳати ҳавасмандгардонии 

корфармо барои истифодаи 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВММША, ВТҲИА, 

ВА, ККЗО, 

ММИМҲД, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

1. Рӯйхати чораҳои 

андешидашудае, ки 

кордиҳандаро ба истифодаи 

меҳнат ва ба кор қабул 

кардани гурӯҳҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ беҳимояи аҳолӣ 

ҳавасманд менамоянд  

 

 

 



иҷтимоӣ, таҳсил, имконияти шуғл 

ва иштирок дар ҳаёти сиёсию 

ҷамъиятӣ андешад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б)Таҳияи механизмҳо барои 

мунтазам гузаронидани 

мониторинги таъсири сиёсати 

иҷтимоию иқтисодӣ ба гуруҳҳои 

осебпазири занон, аз ҷумла,  

тавассути қабули усулҳои 

маҷмӯии бисёрҷабҳа дар ҳалли 

масъалаҳои мушаххаси 

муҳоҷират, ки ба занон таъсир 

расонида метавонад; 

 

 

 

 

 

меҳнат ва ба кор қабул 

намудани табақаҳои 

осебпазири аҳолӣ 

 

2.Таҳияи барномаи шуғли 

шахсони имконияташон 

маҳдуд дар ҶТ 

 

3. Таҳияи механизмҳои 

амалишавии Қонуни ҶТ 

“Дар бораи вируси норасии 

масъунияти одам”, аз ҷумла, 

моддаи 12 барои таъмини 

дастрасӣ ва кафолатҳои 

пешниҳоди хизматрасонии 

ройгон ва босифат барои 

занони мубталои ВНМО ва 

фарзандони онҳо 

 

4.   Бо низоми индикаторҳои 

мониторинг ва арзёбии 

“Стратегияи миллии 

фаъолгардонии нақши занон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2011- 2020” 

ворид намудани 

индикаторҳои шуморавӣ ва 

сифатӣ оид ба гуруҳҳои 

осебпазири занон, аз ҷумла,  

занони имконияташон 

маҳдуд ва занони гирифтори 

бемории ВНМО,  камбизоат, 

занони муҳоҷирони меҳнатӣ, 

занони муҳоҷир ва дигарон 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТҲИА, ВММША, 

МИМҲД, ВА,КТҶ, 

ТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

ВТҲИА, ККЗО, 

КТҶ, ТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККЗО, ВА, ВМ, 

ВРИС, 

ВММША,ВТҲИА, 

КДСИАД, ВКД, ПГ, 

ША, КҶВС, КТР, 

КДТАҶММ, КТҶ, 

ТБ дар мувофиқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Мавҷуд будани барномаи 

таҳияшудаи бо кор таъмин 

намудани шахсони 

имконияташон маҳдуд дар ҶТ 

 

 

3. Мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои 

таҳияшудаи меъёрии ҳуқуқӣ  

оид ба таъмини дастрасии 

занҳои бо ВНМО 

зиндагикунанда ва кӯдакони 

онҳо ба хизматрасонии 

босифат ва ройгони тиббӣ 

 

 

 

 

4. Дар системаи 

нишондиҳандаҳои   

мониторинги иҷрои 

“Стратегияи миллии 

фаъолгардонии нақши занон 

дар ҶТ барои солҳои 2011- 

2020” вуҷуд доштани  

нишондиҳандаҳо оид ба 

занҳои имкониятҳояшон 

маҳдуд, занҳои бо ВНМО 

зиндагикунанда, занҳои 

муҳоҷирони меҳнатӣ, занони 

муҳоҷир ва дигарон 

 



 

 

 

(в) Таъмини маълумоти маҷмӯӣ ва 

нишондодҳои оморӣ бо нишон 

додани ҷинс, синну сол, миллат, 

ки барои гузаронидани таҳлили 

вазъи гуруҳҳои осебпазири занони 

истифода мешаванд; 

 

 

 

(г) Андешидани чораҳои зарурӣ 

ҷиҳати ҳалли масъалаи 

бешаҳрвандии занон ва кӯдакон 

дар давлати аъзо, аз ҷумла, бо 

роҳи ворид намудани тағйирот ба 

санадҳои меъёрию ҳуқукии 

дахлдор, инчунин аз ҳисоби қайди 

ҳатмии таваллуд; 

(д) Конвенсия дар бораи  мақоми 

апатридҳо (соли 1954) ва 

Конвенсия дар бораи коҳиш 

додани бешаҳрвандӣ (соли 1961) 

қабул карда шаванд.   

 

5. Ба таври мунтазам нав 

кардани саҳифаи гендерӣ дар 

сомонаи Агентии омори 

назди Президенти ҶТ, аз 

ҷумла маълумот дар бораи 

гуруҳҳои осебпазири занон 

 

6. Чопи мунтазами маҷмӯаи 

омории «Занҳо ва мардҳои 

ҶТ» 

 

7. Қабули Қонуни 

Конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи 

шаҳрвандӣ” дар таҳрири нав 

бо назардошти тарзи соддаи 

қабули шаҳрвандӣ   

 

8. Баррасии масъалаи ба 

тавсиб расонидани 

Конвенсия дар бораи  

мақоми апатридҳо (соли 

1954) ва Конвенсия дар 

бораи коҳиш додани 

бешаҳрвандӣ (соли 1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

АО, ККЗО, КТҶ, ТБ 

дар мувофиқа 

 

 

 

 

АО, ККЗО, ТБ дар 

мувофиқа 

 

Хукумати ҶТ, МО 

 

 

 

 

 

 

ВКХ, ВКД, КДАМ, 

ВА 

 

 

 

 

 

 

 

5. Васеъ намудани 

нишондиҳандаҳои гендерӣ бо 

назардошти синну сол, шаҳр 

ва деҳот, минтақа ва ғайра 

   

 

6. Чоп шудани маҷмӯаи 

омории «Занҳо ва мардҳои 

ҶТ» 

 

7.  Ворид намудани тағйироту 

иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар 

бораи шаҳрвандии ҶТ», ки 

усули соддакардашудаи 

гирифтани ҳуқуқи 

шаҳрвандиро пешбинӣ 

менамоянд 

 

8. Тасвиби Конвенсия дар 

бораи  мақоми апатридҳо 

(соли1954) ва Конвенсия дар 

бораи коҳиш додани 

бешаҳрвандӣ (соли 1961) 

НИКОҲ ВА МУНОСИБАТҲОИ ОИЛАВӢ 

 

34. Кумита давлати иштирокро 

катъиян даъват менамояд, ки 

қонунгузориашро оид ба манъи 

бисёрникоҳӣ, мутобиқи тавсияҳои 

1. Ворид намудани 

маҳфуми“оила” ва “аъзои 

оила” ба Кодекси оилаи ҶТ  

 

2016 

 

 

 

ВА, ПГ, ША, ККЗО 

 

 

 

1. Ба Кодекси оилаи ҶТ ворид 

намудани иловаҳое, ки 

мафҳумҳои «оила» ва “аъзои 

оила»-ро дар бар мегиранд 



умумии Кумита № 21 (1994),  оид 

ба баробарӣ дар никоҳ ва 

муносибатҳои оилавӣ бо 

назардошти тавсияҳои умумӣ № 

29 (2013), оид ба оқибатҳои 

иқтисодии оила, муносибатҳои 

оилавӣ ва бекор кардани он, 

ҳамчунин барои ҳимояи ҳуқуқҳои 

занон ва кӯдакони онҳо дар 

оилаҳои бисёрникоҳа ва никоҳҳои 

динӣ новобаста аз мақом ва 

бақайдгирии онҳо. 

 

2. Баланд бардоштани 

масъулияти кормандони 

нотариат бо мақсади 

пешгирии сӯистифода 

ҳангоми ба расмиятдарории 

моликияти муштараки аъзои 

оила 

 

3. Баррасии масъалаи таҳияи  

механизмҳои иҷрои 

ҳалномаҳои судӣ вобаста ба 

рӯйёнидани алиментҳо аз 

шахсони қасдан аз пардохти 

алимент саркашикунанда, ки 

берун аз ҳудуди ҶТ қарор 

доранд 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

ВА, ККЗО, КТҶ 

 

 

 

 

 

 

 

ВА, ША, ВКХ, ВКД, 

ВММША, ПГ, ВҲИ, 

ККЗО, КТҶ 

 

2.Мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои 

меъёрие, ки чорҳои 

ҷавобгарии кормандони 

натариатро барои 

суъистеъмол ҳангоми тартиб 

додани ҳуҷҷатҳои доду 

гирифти амволи муштараки 

аъзоёни оила пешбинӣ 

менамояд  

 

3. Мавҷуд будани  таклифҳои 

таҳияшуда оид ба 

механизмҳои иҷрои 

ҳалномаҳои судӣ вобаста ба 

рӯёнидани алиментҳо аз 

шахсони қасдан аз пардохти 

алимент саркашикунанда, ки 

берун аз ҳудуди ҶТ қарор 

доранд 

ПРОТОКОЛИ ИЛОВАГИИ КОНВЕНСИЯ 

 

35.  Кумита изҳори давлати 

иштирокчиро оид ба қабули 

Протоколи иловагӣ, ки дар 

марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад ва он 

дар рафти муҳокима баён гардид, 

ба инобат гирифта, давлати 

аъзоро даъват менамояд, ки 

қабули Протоколи иловагӣ  ва 

иловаҳо ба моддаи 20 банди 1  

Конвенсия марбут ба мӯҳлати 

баргузории ҷаласаҳои Кумита 

тезонида шавад. 

Ба тасвиб расонидани 

Протоколи иловагии 

Конвенсия 

2014 ШКҲИДИПҶТ, 

ВКХ, ККЗО, ВҲИ, 

МО 

Тасвиби Протоколи иловагии 

КБТЗ 



 

ЭЪЛОМИЯИ ПЕКИН ВА БАРНОМАИ АМАЛИЁТ 

 

36. Кумита давлати аъзоро даъват 

менамояд, ки Эъломияи Пекин ва 

Барномаи амалиётро дар  

кӯшишҳои худ ҷиҳати 

амалигардонии талаботҳои 

Конвенсия истифода намояд. 

 

Татбиқи муқаррароти  

Эъломияи Пекин ва 

Барномаи амалиёт дар таҳия 

ва амалигардонии сиёсати 

гендерӣ 

 

2014-2017 ВА, ВКД, ПГ, ША, 

ККЗО, КҶВС, ВҲИ, 

КТҶ 

Инъикоси муқаррароти  

Эъломияи Пекин ва Барномаи 

амалиёт дар Нақшаҳои 

миллии амал оид ба иҷрои 

Стратегияи миллии 

фаъолгардонии нақши занон 

ва нақшаҳои дигар оид ба 

риояи ҳуқуқи инсон 

ҲАДАФҲОИ РУШДИ ҲАЗОРСОЛА 

 

 37.  Кумита давлати 

иштирокчиро ба ҳамгироии 

дурнамои гендерӣ мутобиқи 

талаботи Конвенсия ба ҳамаи 

кӯшишҳо, ки баҳри ба даст 

овардани ҲРҲ, ҳамчунин 

доираҳои нави рушд барои соли 

то 2015 даъват менамояд. 

 

Васеъ  намудани рӯзномаи 

ҲРҲ дар давраи баъди соли 

2015 дар сатҳи миллӣ дар 

самти васеъ намудани 

доираи мақсадҳои барҳам 

додани нобаробарии гендерӣ 

дар соҳаҳои гуногун 

 

2016-2017 

 

ВРИС, ВМ, ВА, 

ВММШҲ, ВТҲИА, 

ВК, КДЗГ,ККЗО, 

АО, КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

 

Ворид намудани вазифаҳои 

иловагӣ ва нишондиҳандаҳо 

ба рӯзномаи ҲРҲ дар давраи 

баъди соли 2015 дар сатҳи 

миллӣ 

ПАХН ВА ҶОРӢ НАМУДАН 

 

38.  Кумита давлати 

иштирокчиро оид ба иҷрои 

мунтазам ва пайдарпайи  талаботи 

Ковенсияи барҳам додани тамоми 

шаклҳои табъиз нисбати занонро 

ёдрас мешавад. Кумита даъват аз 

он менамояд, ки давлати аъзо  ба 

иҷрои тавсияҳои хотимавии 

Кумита то пешниҳоди ҳисоботи 

давраи навбатӣ диққати махсус 

Паҳн намудани тавсияҳои 

КБТЗ  бо забонҳои гуногун 

ба роҳ монад.  Гузаронидани 

чорабиниҳои иттилоотӣ ва 

фаҳмондадиҳӣ оид ба паҳн 

намудани тавсияҳои 

хотимавии Кумитаи СММ 

дар самти пешбарии 

баробарии гендерӣ ва 

ҳуқуқҳои баробари занон 

2014-2017 ШКҲИДИПҶТ, 

ККЗО,  КТҶ , ТБ дар 

мувофиқа 

Мавҷуд будани  матни 

тавсияҳои КБТЗ ба забонҳои 

давлатӣ, ӯзбекӣ, русӣ, 

қирғизӣ, туркманӣ 



диҳад. Аз ин лиҳоз, Кумита талаб 

менамояд, ки тавсияҳои 

хотимавии мазкур ба забони 

давлатии давлати аъзо (забонҳо) 

дар байни идораҳои давлатии 

дахлдор дар тамоми сатҳ (миллӣ, 

минтақавӣ ва маҳаллӣ), аз ҷумла, 

байни намояндаҳои Ҳукумат, 

Вазоратҳо, Парламент ва низоми 

судӣ бо мақсади иҷрои пурраи он 

паҳн карда шавад. Кумита ба 

давлати аъзо тавсия медиҳад, ки  

бо тарафҳои манфиатдор, 

масалан, иттиҳодияҳои 

корфармоён, иттифоқҳои касаба, 

ташкилотҳои дар самти ҳуқуқи 

инсон фаъолиятдошта, 

донишгоҳҳо ва муассисаҳои 

илмию  таҳқиқотӣ, ВАО ва ғайра 

ҳамкорӣ намояд. Кумита паҳн 

намудани эродҳои хотимавиро 

дар шакли дахлдор дар сатҳи 

иттиҳодияҳои миллӣ  бо мақсади 

амалигардонидани онҳо тавсия 

медиҳад. Ғайр аз ин, Кумита аз 

давлати аъзо хоҳиш менамояд, ки  

паҳн намудани Конвенсияи 

барҳам додани тамоми шаклҳои 

табъиз нисбати занон ва 

тавсияҳои умумии Кумитаро 

байни тарафҳои манфиатдор 

давом диҳад. 

 

байни мақомоти иҷроия, 

қонунгузор ва судӣ 

 

БА ТАСВИБ РАСОНИДАНИ ШАРТНОМАҲОИ ДИГАР 



 

39.  Кумита қайд менамояд, ки 

ҳамроҳ шудани давлати аъзо ба 9 

шартномаи асоси байналмилалӣ 

оид ба ҳуқуқи инсон барои 

амалигардонидании ҳуқуқҳои 

занон дар тамоми самтҳои ҳаёт 

мусоидат хоҳад кард.  

 Вобаста ба ин, Кумита ба давлати 

аъзо тавсия медиҳад, ки масъалаи 

эътироф намудани шартномаҳое, 

ки давлати аъзо то ҳол қабул 

накардааст, дида барояд. Мисол 

Конвенсияи байналмилалӣ оид ба 

ҳуқуқҳои маъюбон ва Конвенсияи 

байналмилалии ҳифзи шахсон аз 

гумшавии иҷборӣ. 

 

Баррасии масъалаи ҳамроҳ 

шудан ба Конвенсияи 

байналмилалӣ оид ба 

ҳуқуқҳои маъюбон ва 

Конвенсияи байналмилалии 

ҳифзи шахсон аз гумшавии 

иҷборӣ 

2014-2017 ШКҲИДИПҶТ, 

ВММША, ВТҲИА, 

ВКХ, ВА, ВКД, 

КДАМ, ВҲИ,  ККЗО, 

КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

Миқдори муҳокимаҳои 

ҷамъиятии гузарондашуда оид 

ба тасвиби Конвенсияи 

байналмилалии ҳуқуқҳои 

маъюбон ва Конвенсияи 

байналмилалии ҳифзи шахсон 

аз гумшавии  иҷборӣ 

ҚАДАМҲОИ МИНБАЪДА АЗ РӯИ НАТИҶАҲОИ ТАВСИЯҲОИ ХОТИМАВӣ 

 

 

40.  Кумита аз давлати 

иштирокчӣ  хоҳиш менамояд, ки 

дар давраи ду соли минбаъда, 

маълумоти хаттиро оид ба 

чораҳои андешидашуда вобаста ба 

бандҳои 18 (а), (б), (г), (д) и 32 (б), 

(г) пешниҳод намояд. 

Таъсиси гуруҳи корӣ ҷиҳати 

омода намудани ҳисоботи 

фосилавӣба Кумитаи СММ 

оид ба тадбирҳои 

андешидашуда вобаста ба 

бандҳои  18 (а), (б), (г), (д) ва 

32 (б), (г ) 

2014 ШККДИПҶТ, ВКД, 

ПГ, ВММША, 

ВТҲИА, ВКХ, 

КДАМ, ВҲИ,  ККЗО, 

КТҶ 

1. Ташкили гурӯҳи корӣ оид 

ба таҳияи иттилоот ба 

Кумитаи КБТҲЗ дар бораи 

чораҳое, ки бо мақсади иҷрои 

тавсияҳо андешида шудаанд  

 

2. То охири соли 2015 

пешниҳод намудани ҳисоботи 

мобайнӣ ба Кумитаи СММ 

41.  Кумита ба давлати 

иштирокчӣ пешниҳод менамояд, 

ки маърӯзаи  шашуми даврии 

худро моҳи октябри соли 2017 

пешниҳод намояд. 

Таҳияи  ҳисоботи  даврии 

шашум оид ба татбиқи 

Конвенсия 

 

2017 ШККДИПҶТ, 

ККЗО,КТҶ, ТБ дар 

мувофиқа 

 

Моҳи октябри соли 2017 

пешниҳод намудани маърӯзаи 

даврии шашум дар бораи 

иҷрои КБТҲЗ 

 



 

42. Кумита аз давлати иштирокчӣ 

хоҳиш дорад, ки талаботи 

«Тартиби муқарраргардидаи 

пешниҳоди ҳисоботҳо дар доираи 

шартномаҳои байналмилалӣ оид 

ба ҳуқуқи инсон, аз ҷумла тартиби 

омода намудани ҳуҷҷати 

заминавӣ ва ҳуҷҷатҳо тибқи 

шартномаҳои мушаххас» риоя 

карда шавад. 

Гузаронидани семинари 

омӯзишӣ барои гуруҳи кории 

омода намудани ҳисоботи 

даврии шашуми татбиқи 

Конвенсия 

2014-2015 ШККДИПҶТ, ККЗО, 

СММ - занон,  КТҶ, 

ТБ дар мувофиқа 

 

Миқдори аъзоёни гурӯҳи корӣ 

оид ба таҳияи маърӯзаи 

даврии шашум дар бораи  

иҷрои КБТҲЗ, ки  

стандартҳои таҳияи 

маърӯзаҳоро омӯхтаанд 

 

РӮЙХАТИ ИХТИСОРОТ 

АИ – Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

АО– Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

АС-Ассотсиатсияи соҳибкорон 

АТ – Академияи таҳсилоти Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

АХДПҶТ-  Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 БАҶС –Бемориҳои тавассути  алоқаи ҷинсӣ сироятёбанда 

ВА  - Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ВАО-  Воситаҳои ахбори омма 

ВК-  Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Точикистон 

 ВКД- Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 ВКХ – Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 



ВМ– Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ВМИ– Вазорати  маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  

ВММША – Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ВҲИ – Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон 

ВРИС– Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон  

ВТҲИА -  Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ВФ-  Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ДИДПҶТ-  Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

ИН – Иттифоқи нависандагон 

КА – Кумитаи андози назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон 

КБ – Комиссияи байниидоравии мубориза хариду фурӯши одамон  

КБТЗ- Кумитаи СММ оид ба барҳам додани табъиз нисбати занон 

КДАМ-  Кумитаи давлатии амнияти миллӣ 

КДЗГ – Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

КДСИАД – Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

КДТАҶММ– Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

ККЗО- Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

КМҲ– Кумитаи   миллии ҳамоҳангсозӣоид ба пешгирии ВНМО/БНПМ, сил ва бемории табларза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

КҶВС -  Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 



КТҲУБ -  Комиссияи таъмини ҳукуқи уҳдадориҳои байналмилалӣ 

КТР – Кумитаи  телевизион ва радиои  назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

КТҶ– Коалитсияи ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

МИ – Муассисаи давлатии “Маркази исломшиносӣ”- и  назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

МИМҲД–  Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ММҚ – Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

МО –Маҷлиси Олӣ 

МТС – Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

ҲРҲ- Ҳадафҳои рушди ҳазорсола 

ПГ-  Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

РРИДИПҶТ – Раёсати рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

СММ-  Созмони Милали  Муттаҳид 

СО-  Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ТБ – Ташкилоти байналмилалӣ 

ТБТ – Ташкилоти байналмилалии тандурустӣ 

ТҒД –Ташкилоти ғайридавлатӣ 

ХДФ- Хоҷагиҳои деҳқонии фермерӣ 

ҶТ- Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 ША– Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 



ШКҲИДИПТҶТ– Шӯъбаи кафолатҳои ҳуқуқи инсони  Дастгоҳи иҷроияи  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ШУ – Шӯрои уламо 

 


