Тасдиқ мекунам,
Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Раиси комиссия оид ба
таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои
байналмилалӣ дар бахши ҳуқуқи инсон
М. С.Давлатов
«28» июни соли 2013
Нақшаи миллии амалҳо
вобаста иҷрои тавсияҳои Кумитаи СММ оид ба ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо барои солҳои 2013-2017
Рақами
тавсияҳо
1

Номгӯи тавсияҳо

Номгӯи чорабиниҳо

Мӯҳлати иҷро

Иҷрокунандагон

2

3

4

5

10.

Баррасии масъалаҳо оид
ба ворид намудани
тағйирот ба лоиҳаи
Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи
муҳоҷирати меҳнатии
шаҳрвандони
Тоҷикистон дар хориҷи
кишвар» бо мақсади
таъмини мутобиқатёбии
пурраи он бо Конвенсия,
аз ҷумла тавассути
истифодаи мафҳуми
«муҳоҷирони дорои
мақоми
танзимнашаванда»,
бардоштани

А. Ба Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи
муҳоҷирати меҳнатӣ»
ворид намудани
тавсияҳои Кумитаи СММ
оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои
ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳо;
В. Ба муқаррароти
Конвенсия оид ба ҳифзи
ҳуқуқҳои ҳамаи
муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо мутобиқ
намудани Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи муҳоҷирони

2013 – 2014

2013 – 2014

Сарчашмаҳои
маблағгузорӣ
6

ХМ, ВА, ВМҲИА, Дар доираи
ВРИС, ВМл, ККЗО, маблағҳои
АО, ММҚ
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ
ХМ, ВА, ВМҲИА,
ВРИС, ВМл, ККЗО,
АО, ММҚ

Натиҷаҳои
иҷро
7
Қисман иҷро
гардидааст:
лоиҳаи
Қонуни
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
«Дар бораи
муҳоҷирати
меҳнатии
шаҳрвандони
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
дар хориҷи
кишвар» бо
дарназардошт
и афкори
ташкилотҳои

маҳдудиятҳо ҳангоми
берун шудан аз
қаламрави ҷумҳурӣ;
Кумита
ҳамчунин
давлатҳои иштирокчиро
барои вусъат бахшидан
дар мавриди қабули
лоиҳаи
қонунҳои
тағйирмеёфта
даъват
менамояд;
Баррасии масъалаҳо оид
ба
ворид
намудани
тағйирот
ба лоиҳаи
қонун
дар
бораи
агентиҳои
хусусии
таъмини
ҷойи
корӣ
ҷиҳати
таъмини
механизмҳои татбиқ ва
ҳифзи
ҳуқуқҳои
муҳоҷирон. Кумита ба
давлатҳои
иштирокчӣ
тавсия
медиҳад,
ки
қабули
ин
лоиҳаи
қонунҳоро бо тағйироти
нишондодашуда вусъат
диҳанд.

меҳнатӣ»;
С. Ба итмом расонидани
муҳокимаи васеи
варианти ниҳоии лоиҳаи
Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи
муҳоҷирони меҳнатӣ» бо
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
дигар ҷонибҳои
манфиатдор;
D. Ба лоиҳаи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи агентиҳои
хусусии шуғл» ворид
намудани тавсияҳои
Кумитаи СММ оид ба
ҳифзи ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳо;
E. Ба низомномаи
Конвенсия оид ба ҳифзи
ҳуқуқҳои ҳамаи
муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо мувофиқ
гардонидани лоиҳаи
Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи
агентиҳои хусусии шуғл»;
F. Ташкил намудани
муҳокимаи васеи
варианти охирини лоиҳаи
Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи

2013 – 2014

ХМ, ВА, ВМҲИА,
ВРИС, ВМл, ККЗО,
АО, ММҚ

2013 – 2014

ХМ, ВА, ВМҲИА,
ВРИС, ВМл, ККЗО,
АО, ММҚ

2013 – 2014

ХМ, ВА, ВМҲИА,
ВРИС, ВМл, ККЗО,
АО, ММҚ

2013 – 2014

2

ХМ, ВА, ВМҲИА,
ВРИС, ВМл, ККЗО,
АО, ММҚ

ғайриҳукумати
и
«Перспектива
плюс»,
«Маркази
ҳуқуқи инсон»
омода
гардидааст;
лоиҳаи
Қонуни
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
«Оид ба
агентиҳои
хусусии шуғл»
дар ҳолати
гузариш аз
расмиёти
дохилидавлатӣ
қарор дорад.

12.

Ворид
намудани
тағйирот ба «Стратегияи
рушди бозор то соли
2020» бо банди алоҳидаи
барқароркунии
шаҳрвандии
(реинтегратсия)
муҳоҷирони ба ватан
бозмегардида, аз ҷумла
тавассути
ба
онҳо
фароҳам
овардани
имкониятҳо
барои
таъмини ҷойи кор

агентиҳои хусусии шуғл»
бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
дигар ҷонибҳои
манфиатдор
A.Гузаронидани арзёбии
фаъолияти Марказҳои
барқароркунии
шаҳрвандии
(реинтегратсия)
муҳоҷирони меҳнатӣ дар
шаҳрҳои Душанбе,
Хуҷанд ва Қурғонтеппа,
ки дар назди Агентиҳои
ҳифзи ичтимоӣ , шуғли
аҳолӣ ва муҳоҷирати
Вазорати меҳнат ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ
B. Вобаста ба ҷамъбасти
арзёбии анҷомдодашуда
гузаронидани чорабиниҳо
ҷиҳати рафъи мушкилоти
ошкоргардида, ки ба
раванди кори Марказҳои
барқароркунии
шаҳрвандии
(реинтегратсия) барои
муҳоҷирони меҳнатии ба
ватан бармегашта монеа
эҷод мекунанд.
C.Ба барнома ва
стратегияи муҳоҷирати
меҳнатӣ, барномаҳо ва

2014 – 2015

ВМҲИА,
МИМҲД

ХМ, Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

2013 – 2014

ВМҲИА,
МИМҲД

ХМ,

ВМҲИА,
МИМҲД

ХМ,

2014 – 2017

3

14.

Баррасии имкониятҳои
қабули эъломияе, ки дар
Моддаҳои 76 ва 77
Конвенсия нишон дода
шудааст.

16.

Баррасии имкониятҳои
ратификатсияи (тасдиқи)
Конвенсияи
Созмони
байналмилалии меҳнат
(СБМ) таҳти №181 ва
189.

стратегияҳои шуғли
аҳолӣ, барномаҳои рушди
иҷтимоию иқтисодии
шаҳрҳо ва вилоятҳо
чорабиниҳо оид ба
ҳамгироии муҳоҷирати
меҳнатии бозгаштаистода
ворид карда шаванд.
Омӯхтани масъалаҳо оид То соли 2017
ба имкониятҳои эътирофи
ваколатҳои Кумитаи
СММ оид ба ҳифзи
ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳо, қабул ва баррасии
иттилоот аз шахсони дар
тобеияти ҳуқуқии ӯ қарор
дошта вобаста ба
масъалаҳои ҳамин
Конвенсия
Гузаронидани таҳлили
То соли 2017
имкониятҳои
ратификатсияи (тасдиқи)
Конвенсияи Созмони
байналмилалии меҳнат
(СБМ) таҳти № 181 ва 189
дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва пешниҳоди
тавсияҳо оид ба омодагии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои ратификатсияи
(тасдиқи) ҳамин
Конвенсияи Созмони

4

ВКХ, ВА, ХМ

ВМҲИА, ВКХ, ФИК

Мушаххас
намудан дар
Вазорати
меҳнат ва
ҳифзи
иҷтимоии
аҳолӣ

18.

Пурзӯр
намудани
тадбирҳо ҷиҳати ба
инобат
гирифтани
таъмини раванди низоми
ҷамъоварии маълумоти
тамоми
пахлӯҳои
Конвенсия ва даъват
намудани
давлатҳои
иштирокчӣ
баҳри
ҷамъоварии маълумот ва
нишондодҳои
оморӣ
вобаста ба ҷинс, сину
сол,
шахрвандӣ
ва
намуди
фаъолияти
муҳоҷирони
меҳнатӣ.
Дар ҳолати
мавҷуд
набудани
маълумоти
мушаххас,
масалан
дар
бораи
муҳоҷирони меҳнатии
дорои
мақоми
танзимнашаванда,
Кумита даъват менамояд
то ин ки маълумоте
пешниҳод карда шавад,
ки он ба таҳқиқот ва ё
арзёбии мушаххас асос
ёфта бошад.

байналмилалии меҳнат
(СБМ)
A. Ворид намудани
2013
нишондодҳо вобаста ба
ҷинс, сину сол, шаҳрвандӣ
дар шакли ҷамъоварии
маълумоти оморӣ оид ба
муҳоҷирати меҳнатӣ
мутобиқи тавсияҳои
Кумитаи СММ оид ба
ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи
муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо;
B. Ҷорӣ намудани
таҷрибаҳои ҷамъоварии
2013 – 2016
иттилооти оморӣ дар
бораи муҳоҷирати
меҳнатӣ дар ҳамаи
нуқтаҳои гузаргоҳии
назоратӣ (НГН). Бо ин
мақсад таъмин намудани
ин гузаргоҳҳо бо
таҷҳизоти зарурии
техникӣ;
C. Мунтазам
Доимӣ
гузаронидани корҳои
фаҳмондадиҳӣ дар байни
аҳолӣ вобаста ба
зарурияти ҷамъоварии
маълумоти оморӣ дар
бораи муҳоҷирати
меҳнатӣ;
2013 -2014
D. Тартиб додани хулосаи

5

АО, ХМ

ХМ, ВМл

ХМ, МИМҲД

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

бунёдии мақомоти
салоҳиятдор дар бахши
ҷамъоварии маълумоти
оморӣ оид ба муҳоҷирати
меҳнатӣ бо мақсади
беҳтар намудани сатҳи
ҳамкориҳои мутақобила
ҷиҳати таъмини
мушаххасияти маълумоти
омории
ҷамъоваришаванда;
E. Гузаронидани
таҳқиқоти ба ҷамъоварии
маълумоти оморӣ
равонагардида оид ба
муҳоҷирони меҳнатии
дорои мақоми
танзимнашаванда ва
муҳоҷирони меҳнатии
наздисарҳадӣ.
20.

Ба роҳ мондани таълими
мунтазам ва пайваста
вобаста ба масъалаҳои
нигаҳдошт ва татбиқи
Конвенсия
барои
шахсони мутасаддие, ки
бо муҳоҷирони меҳнатӣ
кор мекунанд, аз қабили
судяҳо,
кормандони
прокуратура,
кормандони
пулис,
кормандони Хадамоти

АО, ХМ, КДАМ

2013-2016
АО, ХМ

A. Таҳияи барномаҳои
2014
таълимӣ дар Конвенсия
барои судяҳо, прокурорҳо,
кормандони Вазорати
корҳои дохилӣ, Кумитаи
давлатии амнияти миллӣ,
Вазорати корҳои хориҷӣ,
Вазорати адлия, Вазорати
молия, Вазорати меҳнат ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ,
Хадамоти муҳоҷират,
Хадамоти гумрук,

МИМҲД, ША, ПГ,
ВКД, ВМф

6

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

Айни замон
вобаста ба ин
масъала корҳо
идома доранд

муҳоҷират,
нозирони
хадамоти меҳнат ва
кормандони
соҳаи
иҷтимоӣ, аз ҷумла дар
сатҳи маҳаллӣ.
Ба
муҳоҷирони
меҳнатӣ
фароҳам
овардани
дастрасӣ ба иттилоот
вобаста ба ҳуқуқҳояшон
мутобиқи муқаррароти
пешниҳоднамудаи
Конвенсия ва ба роҳ
мондани ҳамкориҳо бо
ташкилотҳои
ҷомеаи
шаҳрвандӣ дар пешбурд
ва
паҳн
намудани
иттилоот дар бораи
Конвенсияи мазкур.

Кумитаи андоз ва
мақомоти давлатии
иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ.
B. Ба роҳ мондани таълим
аз рӯи барномаҳои
таҳиякардаи кормандони
Вазорати корҳои дохилӣ,
Кумитаи давлатии
амнияти миллӣ, Вазорати
корҳои хориҷӣ, Вазорати
адлия, Вазорати молия,
Вазорати меҳнат ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ,
Хадамоти муҳоҷират,
Хадамоти гумрук,
Кумитаи андоз ва
мақомоти давлатии
иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ;
C. Таҳия ва ба таври васеъ
паҳн намудани дастурҳо
барои мақомоти давлатӣ
вобаста ба истифодаи
муқаррароти Конвенсия
оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои
ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳо дар ҷараёни кор бо
муҳоҷирони меҳнатӣ;
D. Ба тариқи доимӣ дар
тамоми минтақаҳои
кишвар гузаронидани

2013 – 2016
РХД, ША, ПГ, ВКД,
ВМф, ВМҲИА

2014
ХМ, ШКҲШ

Доимӣ

7

22.

Андешидани
чораҳои
таъхирнопазир вобаста
ба ҳалли ҳар як ҳолати
коррупсионӣ, асосан дар
консулгариҳои кишвари
ҷойи
кор
ва
гузаронидани тафтишот
аз рӯи аризаҳо вобаста
ба
ҳолатҳои
коррупсионии рухдода
аз
ҷониби
баъзе
кормандони
хадамоти
гумрук ва сарҳадӣ, ки
тавре тасдиқи худро
ёфтааст, дар тамаъҷӯӣ ё
гирифтани
пора
аз
муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо мудом
машғул
мебошанд.

маъракаҳои иттилоотонии
аҳолӣ вобаста ба
муқаррароти Конвенсия
оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои
ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳо. Дар якҷоягӣ бо
намояндагони ҷомеаи
шаҳрвандӣ таҳия ва паҳн
намудани маводи
иттилоотӣ бо мақсади
пешбурд ва паҳн
намудани иттилоот дар
бораи Конвенсия.
A. Дар амал татбиқ
намудани таҷрибаи
сафоратхонаҳо ва
консулгариҳо вобаста ба
пешниҳоди
хизматрасониҳо ба
муҳоҷирони меҳнатӣ
тавассути истифодаи
технологияҳои
иттилоотиву
коммуникатсионнӣ,
асосан дар марҳилаи
пешниҳоди ҳуҷҷатҳо
барои барасмиятдарории
ҳуҷҷатҳои
тасдиқкунандаи шахсият,
ҳуҷҷатҳое, ки барои
бозгашт ба ватан зарур
мебошанд ва ҳамчунин ба

ХМ, ВМл, КТР,
МИМҲД

2014

ВКХ

8

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

Кумита
ҳамчунин
гузаронидани
чорабиниҳои
иттилоотиро, ки қурбони
амалҳои
коррупсионӣ
гардидани муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳоро тасдиқ менамояд
ва ба онҳо оид ба ройгон
будани хизматрасониҳои
кормандони
хадамоти
гумрук
ва
сарҳадӣ
маълумот
медиҳад,
тавсия медиҳад.

қайд гирифтани арзу
шикоятҳои аз ҷониби
муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо
воридмегардида;
B. Дар таҷриба татбиқ
намудани фаъолияти
сафоратхонаҳо ва
консулгариҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар
Федератсияи Россия, бо
мақсади пешниҳоди
хизматрасониҳои
консулгарӣ ба
шаҳрвандони эҳтиёҷманд
ташкил намудани
сафарҳои мунтазам ба он
минтақаҳои Федератсияи
Россия, ки сатҳи баланди
зисти шаҳрвандони
Тоҷикистон ба назар
мерасанд.
C. Нашр, дар сомонаҳои
расмӣ ҷойгир ва паҳн
намудани иттилоот дар
бораи қоидаҳои ба даст
овардани ҳуҷҷатҳои
мухталиф дар
сафоратхонаҳо ва
консулгариҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аз ҷумла
мӯҳлати гирифтани
ҳуҷҷатҳо, маблағи боҷи

2013 – 2014
ВКХ

2013 – 2014
ВКХ, ХМ
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давлатӣ, рӯйхати
ҳуҷҷатҳои зарурие, ки
бояд барои гирифтани
ҳуҷҷатҳои дахлдор зарур
мебошанд ва ғайраҳо дар
сафоратхонаҳо ва
консулгариҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар
кишварҳои асосии ҷойи
кори муҳоҷирони
меҳнатии тоҷик ва аъзои
оилаи онҳо.
D. Нашр ва дар сомонаҳои
расмӣ ҷойгир намудани
иттилоот дар бораи кори
сафоратхонаҳо ва
консулгариҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар
кишварҳои асосии ҷойи
кори муҳоҷирони
меҳнатии тоҷик бо
мақсади ба ҷомеа
расонидани иттилооти
дуруст дар бораи
фаъолияти ин муассисаҳо
вобаста ба масъалаҳои
хизматрасониашон (аз
ҷумла хизматрасониҳои
ҳуқуқӣ) ба муҳоҷирони
меҳнатӣ ва дигар
шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
E. Байни аҳолӣ мунтазам

Ҳарсола

ВКХ

10

гузаронидани
. Доимӣ
чорабиниҳои иттилоотӣ
вобаста ба салоҳиятҳои
мақомоти гумрук ва
хадамоти сарҳадӣ ҳангоми
вуруд ва хориҷшавии
шаҳрвандон ба қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз
ҷумла дар сатҳи маҳаллӣ
(дар ҷамоатҳои деҳот,
шаҳракҳо ва маҳаллаҳо);
F. Дар фурудгоҳҳо,
вокзалҳо ва дигар
2013 – 2014
нуқтаҳои гузаргоҳии
сарҳади давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
овехтани қоидаҳои
гузаштан аз сарҳад,
ташхиси гумрукӣ ва
хадамоти сарҳадӣ бо
забони давлатӣ ва забоне,
ки барои сокинони
маҳаллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва ҳамчунин
шаҳрвандони хориҷӣ
фаҳмо мебошад, аз ҷумла
бо истифодаи воситаҳои
назорати иттилоот;
G. Аз ҷониби мақомоти
гумрук ва хадамоти
сарҳадӣ ташкил намудани 2013
телефони боварӣ оид ба
поймол гардидани
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ХМ, КДАМ, ХГ,
МИМҲД

ВН, КДАМ, ХГ, ХМ

ҳуқуқҳои шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳрвандони хориҷӣ ва
шахсони бешаҳрвандӣ;
H.
Насби
камераҳои
назоратӣ дар нуқтаҳои
назорати
сарҳадӣ
ва
гумрукӣ барои ба роҳ
мондани
назорати
видеоии мунтазам оид ба
рафти назорати сарҳадӣ ва
гумрукӣ.

ХМ, КДАМ,ХГ, ВМл,
АНДМК
2013 - 2015

ХМ, КДАМ,ХГ, ВМл,
АНДМК
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24.

а) Бо захираҳои зарурии
молиявӣ ва инсонӣ
таъмин намудани
Хадамоти муҳоҷират
ҷиҳати ҳалли самаранок
ва саривақтии
масъалаҳое, ки бо
муҳоҷират алоқамандӣ
доранд;

A. Зиёд намудани
шумораи кормандони
Хадамоти муҳоҷират,
махсусан дар ноҳияҳои
Тоҷикистон бо
дарназардошти ташкили
воҳидҳои ин мақомот дар
шаҳрҳо ва ноҳияҳои
ҷумҳурӣ ва инчунин
афзун намудани
б) Бо тартиботи
маблағгузории ҳарсолаи
мушаххас таъмин
Хадамоти муҳоҷират.
намудани пешниҳоди
B.Таҳия ва татбиқ
арзу шикоят ба
намудани Дастурамал
Хадамоти муҳоҷират бо барои кормандони
мақсади дастрас будани Хадамоти муҳоҷират
онҳо ба ҳамаи
вобаста ба кор бо арзу
муҳоҷирони меҳнатӣ ва шикоятҳо ва муроҷиатҳои
аъзои оилаи онҳо, чӣ дар муҳоҷирони меҳнатӣ.
қаламрави ҷумҳурӣ ва
C.Дастурамал бояд
чӣ хориҷ аз он;
ӯҳдадориҳои дар
чорчӯбаи Конвенсия оид
в) Вусъат додани
ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи
ҳамкориҳо бо мақомоти муҳоҷирон ва аъзои оилаи
ҳифзи ҳуқуқи
онҳо қабулнамудаи
кишварҳои асосии ҷойи Ҷумҳурии Тоҷикистонро
кори муҳоҷирони
ба назар гирад. Дар
меҳнатии тоҷик бо
фаъолияти Хадамоти
мақсади таъмини ҳифзи муҳоҷирати кишвар дар
боз ҳам боэътимоди
амал ҷорӣ намудани
шаҳрвандони худ ва
истифодабарии
таъмини назорати
технологияҳои
самараноки ҳолатҳо бо
иттилоотиву

2014 – 2015

ХМ, ВМл

2014

ВКХ, ХМ

2013-2015

ХМ, ВКХ, ВҲИ.
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Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

муҳоҷирони меҳнатии
тоҷик ва аъзои оилаи
онҳо, ки дар ҷойҳои
маҳдуд намудан аз озодӣ
қарор доранд;

коммуникатсионнӣ барои
қабул ва бақайдгирии арзу
шикоятҳо ва муроҷиати
муҳоҷирони меҳнатӣ, аз
ҷумла дар он ҳолатҳое, ки
агар арзу шикоят ва
г) Таъмин намудани
муроҷиатҳои муҳоҷирони
ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ба масъалаҳои
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
берункунӣ аз қаламрави
онҳо дар давлатҳои
кишвари ҷойи кор,
иштирокчӣ, аз ҷумла
маҳдудкунӣ аз озодӣ,
муҳоҷирони меҳнатии
ғуломӣ ва истисмори
дорои мақоми
меҳнатӣ дахл дошта
танзимнашаванда бо
бошанд.
имкониятҳои баробар бо Дар воситаҳои ахбори
шаҳрвандони муқими
омма, дар сомонаҳои
кишварҳои ҷойи кор дар Хадамоти муҳоҷират ва
пешниҳоди арзу
дигар нашрияҳо ба табъ
шикоятҳо ва ҳимояи
расонидани қоидаҳои
самараноки
муроҷиат ва ирсоли
ҳуқуқҳояшон дар судҳо, шикоятҳо ба Хадамоти
ҳамчунин дастрасӣ ба
муҳоҷират, мӯҳлатҳои
маълумот роҷеъ ба дигар баррасии он, қоидаҳо ва
воситаҳои дастраси
ӯҳдадориҳои муҳоҷирони
ҳимоя аз ҷониби
меҳнатӣ, ки арзу шикоят
ҳукуматашон.
ва ваколатҳои Хадамоти
муҳоҷиратро оид ба
баррасии шикоятҳо ва
огоҳкунии муҳоҷирони
меҳнатиро бобати
натиҷаҳои баррасии
шикоят дар бар мегирад.
D.Гузаронидани таҳлили
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татбиқи созишномаҳои
дуҷонибае, ки бо
кишварҳои асосии ҷойи
кори муҳоҷирони меҳнатӣ
баста шудааст. Вобаста
ба натиҷаҳои таҳлили
мазкур бо кишварҳои
таъинот баргузории
машваратҳо ва
муҳокимаҳо ҷиҳати
мукаммалсозии
созишномаҳои дуҷониба
бо мақсади ҳалли
мушкилоти мавҷуда. Аз
ҷониби кормандони
сафоратхонаҳо ва
консулгариҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳияи
ҳамасолаи нақшаи боздид
аз қабулгоҳҳои махсус,
тавқифгоҳҳои тафтишотӣ
ва дигар муассисаҳои
иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки
муҳоҷирони меҳнатии
боздоштгардида аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар онҳо қарор доранд.
Иттилоотонии аҳли ҷомеа
оид ба натиҷаҳо аз ин
боздидҳо. Ваколатдор
оид ба ҳуқуқи инсон ба
нақшаи чорабиниҳо
натиҷаҳои боздид аз

2013-2015
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ХМ, ВҲИ

муассисаҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистонро, ки дар
онҳо муҳоҷирони
меҳнатии хориҷӣ нигоҳ
дошта шуда, қарори аз
қаламрави кишвар берун
шуданашонро интизор
мебошанд, ворид намояд.
Хабардор намудани аҳли
ҷомеа аз натиҷаҳои ин
боздидҳо.
Гузаронидани таҳлили
қонунгузорӣ ва амалҳо
бобати риояи ҳуқуқи
муҳоҷирони меҳнатии
хориҷӣ дар қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз
рӯи натиҷаҳои таҳлили
гузаронидашуда мутобиқ
намудани қонунгузорӣ ва
амалия ба муқаррароти
Конвенсия. Гузаронидани
чорабиниҳои иттилоотӣ ба
забонҳое, ки барои
муҳоҷирони меҳнатии
хориҷӣ дар мавриди
ҳимояи судӣ ва дигар
воситаҳои ҳимояи ҳуқуқӣ
фаҳмо мебошанд.
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26.

Фароҳам овардани
шароитҳои мусоид ба
муҳоҷирони меҳнатии
тоҷик ва аҳли оилаи
онҳо ҷиҳати дастрасии
ҳуқуқҳояшон барои
ворид шудан ба
қаламрави давлатҳои
аъзо ва хориҷ шудан аз
онҳо ва дар баробари ин
дучор нагардидан ба
ягон намуди
маҳдудиятҳо, ба
истиснои ҳолатҳои
пешбининамудаи
моддаи 8-и Конвенсияи
мазкур.

Мутобиқ намудани
қонунгузории миллӣ, ки
масъалаҳои вуруд ва
хориҷ шудани
шаҳрвандони
Тоҷикистонро ба танзим
медарорад бо моддаи 8-и
Конвенсияи мазкур оид ба
ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи
муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо ва бо
моддаи 12-и Қатъномаи
байналмилалӣ оид ба
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва
сиёсӣ (ҚБҲШС)

28.

Андешидани чораҳои
зарурӣ, аз ҷумла ба
қонунгузории ҷорӣ
ворид намудани
тағйироти дахлдор бо
мақсади таъмини
ҳуқуқҳои шаҳрвандон,
шахсони бешаҳрвандӣ
ва муҳоҷирони меҳнатӣ
вобаста ба бастани ақди
никоҳ бо шаҳрвандони
Тоҷикистон ва инчунин
хариди амвол

Омӯхтани масъалаҳо
вобаста ба мақсад
мувофиқ будани ворид
намудани тағйирот ва
иловагиҳо ба Кодекси
оила бо мақсади рафъи
ҳолатҳои
ҳуқуқпоймолкунӣ дар
мавриди бастани ақди
никоҳ бо шаҳрвандони
хориҷӣ ва шахсони
бешаҳрвандӣ бо мақсади
мутобиқ намудани
қонунгузории миллӣ бо
ӯҳдадориҳои

2013-2015

2013-2017
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ВА, ВКД, ВКХ, ХМ

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

ВА, ВКХ, ВРИС,
КДСИАМ

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

байналмилалии
эътирофнамудаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Баррасии имкониятҳои аз
нав дида баромадани
қонунгузории миллӣ
нисбат ба маҳдудиятҳо
ҷиҳати бадастории амвол
аз ҷониби шаҳрвандони
хориҷӣ дар қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон.
30.

Дар Гузориши даврии
навбатии худ манзур
намудани маълумот
вобаста ба ҳолатҳои
пешниҳоди кӯмаки
ройгони ҳуқуқӣ ба
муҳоҷирони меҳнатии
дорои мақоми
танзимнашаванда

Гузаронидани таҳлили
масъалаҳо оид ба
расонидани кӯмаки
ҳуқуқии ройгон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
муҳоҷирони меҳнатии
дорои мақоми
танзимнашаванда ва
вобаста ба натиҷаҳояш
пешниҳод намудани
гузориш ба баррасии
Кумитаи СММ дар соли
2017

2017

ВА

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

32.

Таъмини ҷудокунии
захираҳои иловагии
молиявӣ ва инсонӣ
барои шӯъбаҳои
минтақавии Хадамоти
муҳоҷират, ба
муҳоҷирони меҳнатӣ ва

Гузаронидани хулосаи
бунёдии фаъолияти
Хадамоти муҳоҷират
тибқи Низомнома аз 30юми апрели соли 2011 ва
дар заминаи он муайян
намудани шумораи

2013-2015

ХМ

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ
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аҳли оилаи онҳо ташкил
намудани омодагиҳо оид
ба масъалаҳое, ки ба
қонунҳо ва амалияҳои
шуғли аҳолӣ дар
кишварҳои ҷойи
корашон дахл доранд
Кумита ба давлати
иштирокчӣ таъмини
навкунии мунтазами
сомонаи Хадамоти
муҳоҷират ва
пешниҳоди иттилоотро,
аз ҷумла бо забонҳои
англисӣ, русӣ ва дигар
забони фаҳмо тавсия
медиҳад

воҳидҳои штатии барои
татбиқи самараноки
ваколатҳои ба зиммаи
Хадамоти муҳоҷират
вогузор гардида зарур ва
баҳри ин мақсад ҷудо
намудани маблағҳо. Ба
сомонаи Хадамоти
муҳоҷирати назди
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон нашр
намудани иттилоот бо
забонҳои русӣ, англисӣ ва
дигар забонҳои фаҳмо
вобаста ба масъалаҳои
қонунгузории муҳоҷират
ва амалҳо оид ба
масъалаҳои будубош, зист
ва шуғли муҳоҷирони
меҳнатии хориҷие, ки дар
қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон қарор доранд.
Мунтазам нав намудани
иттилоот дар сомонаи
Хадамоти муҳоҷират ва
рӯзномаи «Муҳоҷир», ки
масъалаҳои ҳаёти
муҳоҷирони меҳнатиро
инъикос менамояд.
Мунтазам гузаронидани
чорабиниҳои иттилоотӣ
байни муҳоҷирони
меҳнатии хориҷии дар
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34.

Вусъат додани кӯшишҳо
бо мақсади бастани
созишномаҳо, аз ҷумла
дар якҷоягӣ бо
Федератсияи Россия ва
дигар кишварҳои асосии
ҷойи кор таҳия
намудани стратегияи
умумии соҳаи
муҳоҷират вобаста ба
таъминоти иҷтимоӣ, ки
ба муҳоҷирони меҳнатӣ
ва аъзои оилаи онҳо
имконияти дастрасӣ ба
гирифтани кӯмакпулии
иҷтимоиро фароҳам
меоварад.
Ратификатсия (тасдиқ)
намудани Конвенсия
таҳти №118 Созмони
байналмилалии меҳнат
(СБМ) оид ба

қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон қарордошта
ва муҳоҷирони меҳнатӣ аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вобаста ба фароҳам
овардани имкониятҳои
дастрасӣ ба маълумотҳои
сомонаи Хадамоти
муҳоҷирати назди
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Вусъат бахшидани
ҷараёни баимзорасонии
созишномаҳо бо
Федератсияи Россия ва
дигар кишварҳои ҷойи
кори муҳоҷирони меҳнатӣ
бобати таъминоти
иҷтимоии он.
Гузаронидани таҳлили
имкониятҳои
ратификатсияи (тасдиқи)
Конвенсияи Ташкилоти
байналмилалии меҳнат
(ТБМ) таҳти №118 дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
пешниҳод намудани
тавсияҳо ҷиҳати омодагии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои ратификатсияи
(тасдиқи) ин Конвенсияи
Ташкилоти
байналмилалии меҳнат.
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ВКХ, ХМ, КҶВС

Дар доираи
маблағҳои
пешбининамудаи
буҷети давлатӣ ва
ҷалби маблағҳои
ғайридавлатӣ

баробарҳуқуқӣ дар
соҳаи таъминоти
иҷтимоӣ, ки дар соли
1962 ба имзо расида буд

36.

Баланд бардоштани
самаранокии агентиҳои
давлатии таъмини ҷойи
корӣ ва қатъиян назорат
бурдан аз болои
фаъолияти агентиҳои
хусусии таъмини ҷойи
кор ҷиҳати пешгирии
роҳ надодан ба мақоми
танзимнашавандаи
муҳоҷирон байни
шаҳрвандони
Тоҷикистон

Гузаронидани таҳлили
қонунгузории
амалкунанда ва амалияҳо
дар соҳаи танзими
фаъолияти агентиҳои
шуғли бо ҷойи кор
таъминкунандаи
муҳоҷирони меҳнатӣ чӣ
дар дохили кишвар ва чӣ
хориҷ аз он. Дар асоси
таҳлили гузаронидашуда
андешидани чораҳо
ҷиҳати мукаммалсозии
қонунгузорӣ.
Ҳангоми таҳияи лоиҳаи
Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи
агентиҳои хусусии шуғл»
ба инобат гирифтани
муқаррароти Конвенсия
оид ба ҳифзи ҳуқуқи
ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳо ва стандартҳои
қабулнамудаи Ташкилоти

2013 – 2015
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ХМ, ВА, ВМҲИА, ПГ

38.

Расонидани кӯмакҳо ба
муҳоҷирони меҳнатии
тоҷике, ки дучори
ҳуқуқпоймолкунӣ,
зӯроварӣ ва боздошт дар
давоми солҳои тӯлонӣ
дар кишварҳои ҷойи кор
гардидаанд. Вусъат
бахшидани ҳамкориҳо
бо кишварҳои асосии
ҷойи кор ҷиҳати
мусоидат барои
гузаронидани таҳқиқот,
амалисозии таъқиботи
судӣ ва баровардани
ҳукми суд нисбат ба
шахсоне, ки дар содир
намудани ҷиноятҳо
зидди муҳоҷирони
меҳнатии тоҷик
гунаҳгор дониста
шудаанд.
Баланд бардоштани
маълумотнокии
шаҳрвандони кишвари
худ бобати хатарҳои
эҳтимоливу имконпазир
дар кишварҳои
муҳоҷират

40.

Кумита ба давлати
иштирокчӣ ба роҳ

байналмилалии меҳнат.
Идома додани
чорабиниҳои иттилоотӣ
мутобиқи ҳамин тавсияи
Кумитаи СММ оид ба
ҳуқуқҳои муҳоҷирони
меҳнатӣ

Ҳамкорӣ бо мақомоти
татбиқи ҳуқуқи

2013 – 2017

ВКХ, ВКД, ХМ, ПГ,
ВА, ВҲИ

2013 – 2017

ВКД, ХМ, ВКХ, ВҲИ
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42.

мондани ҳамкориҳоро
бо мақомоти
ҳуқуққабулкунандаи
кишварҳои асосии ҷойи
кори муҳоҷирони
меҳнатии тоҷик барои
таҳқиқи сабабҳои фавти
шаҳрвандони худ ва
таъмини тафтиши
гунаҳгорон дар куштори
муҳоҷирони меҳнатии
тоҷик ва ба ҷазо
кашидани онҳо бо
тартиби судӣ тавсия
медиҳад

кишварҳои асосии
бокортаъминкунии
муҳоҷирони меҳнатии
тоҷик вусъат бахшида
шаванд.

Кумита ба давлати
иштирокчӣ зиёд
намудани ҳаҷми
захираҳои молиявӣ ва
инсонии ба сафоратхона
ва консулгарии худ дар
Федератсияи Россия бо
мақсади таъмини боз
ҳам самараноки
дастгирӣ ва ҳифзи
шаҳрвандонаш
ҷудомегардидаро тавсия
медиҳад. Вай ҳамчунин
ба давлати иштирокчӣ
тавсия медиҳад, ки
ҳаҷми маблағҳоеро, ки
барои хизматрасонии

Имконияти афзун
намудани ҳаҷми
захираҳои инсонӣ ва
молиявӣ ба сафорат ва
консулгариҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар
Федератсияи Россия ҷудо
карда мешаванд, баррасӣ
карда шавад.
Андозаи боҷе, ки барои
хизматрасониҳои
шӯроҳои ҷамъиятӣ
ситонида мешавад, ҷиҳати
таъмини дастрасии онҳо
барои муҳоҷирони
меҳнатии тоҷик ва аъзои

2013 – 2017

ВКХ, ХМ, ВМл

2013 – 2017

ВКХ, ХМ, ВМл
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44.

Шӯроҳои ҷамъиятӣ
ҷиҳати таъмини дастрас
будани онҳо ба
муҳоҷирони меҳнатии
тоҷик ва аъзои оилаи
онҳо ситонида мешавад,
аз нав дида барояд

оилаҳои онҳо таҷдиди
назар карда шавад.

Кумита ба давлати
иштирокчӣ тавсия
медиҳад, ки аз болои
агентиҳои хусусии
кироя, ки ба ҳолатҳои ба
кор маҷбуркунии
муҳоҷирони меҳнатӣ ё
ҳолати ғуломӣ дар
кишварҳои ҷойи кор
гунаҳгор мебошанд,
назорати қатъиро ба роҳ
монад. Вай қатъиян
талаб менамояд, ки
давлати иштирокчӣ бо
тартиби судӣ
кормандони дахлдори ин
агентиҳоро вобаста ба
гунаҳгор буданашон дар
хариду фурӯши одамон
таъқиб намуда,
ҳамчунин бо ҳукуматҳои
кишварҳои ҷойи кор
барои бозгашти
муҳоҷирони меҳнатии
қурбонии ин амалҳо

Назорат аз болои
агентиҳои хусусии кироя
пурзур карда шавад.
Амалияи судии баррасии
парвандаҳои ҷиноятӣ
нисбати агентиҳои
хусусии кироя омӯхта
шуда, омӯзонии судяҳо
оид ба масъалаҳои
мубориза бо
харидуфурӯши одамон

2013 – 2017
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ПГ, СО, ША, ВКД,
ХМ

гардида ҳамкорӣ ва
мусоидат намояд. Вай
аз давлатҳои иштирокчӣ
хоҳиш менамояд, ки дар
гузориши навбатии
даврии худ оид ба
фаъолияти агентиҳои
хусусии таъмини ҷойи
кор, теъдоди
муҳокимаҳои судӣ,
тафтишот ва муҷозотҳое
(санксияҳо), ки нисбат
ба агентиҳои хусусии
таъмини ҷойи кор, ки бо
фаъолияти ғайриқонунӣ
машғул ҳастанд таъин
гардидаанд ва инчунин
кормандони онҳо
иттилооти муфассал
диҳанд
46.

Кумита ба давлати
иштирокчӣ тавсия
медиҳад, ки қоида ва
меъёрҳои мушаххаси
репатриатсияро
(интиқоли ҷасади
муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо, ки дар
кишвари ҷойи кор
фавтидаанд), мусоидат
намояд, масалан бо роҳи
таъмини интиқоли

Қабул намудани
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ,
ки қоидаҳо ва меъёрҳои
мушаххаси репатриатсияи
(интиқоли) ҷасади
муҳоҷирони меҳнатии
тоҷик ва аъзои оилаи
онҳоро ба Ҷумҳурии
Тоҷикистион муқаррар
менамояд;
- Нашр намудани
иттилоот оид ба

2013 – 2015
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ВКХ, ВН, ВКД, ВА,
ХМ, ВМл

ройгон тавассути
нақлиёти ҳавоӣ.
Кумита аз давлати
иштирокчӣ хоҳиш
менамояд, ки
маълумотро оид ба
чунин қоидаҳо ва
меъёрҳо дар гузориши
дуввуми даврии худ
ворид намояд

тадбирҳои қабулгардида
вобаста ба ин тавсияи
Кумитаи СММ оид ба
ҳуқуқҳои муҳоҷирони
меҳнатии тоҷик дар
Гузориши даврии дуввум,
ки дар соли 2017
пешниҳод хоҳад гашт

РӯЙХАТИ ИХТИСОРАҲО:
ШКҲШ – Шӯъбаи кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқи шаҳрвандони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ММҚ – Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ПГ - Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
СО - Суди Оли Ҷумҳурии Тоҷикистон;
СОИ - Суди Олии иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВҲИ - Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ША - Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВКД - Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВКХ - Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВРИС - Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВА - Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВМҲИА - Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВМл - Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
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ВМф - Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ВН – Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
КДАМ - Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ККЗО - Кумита оид ба корҳои занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
КҶВС - Кумита оид ба масъалаҳои ҷавонон. варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
КТР - Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
АНДМК - Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ХГ - Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ХМ – Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
АО – Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
МИМҲД – Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;
ФИК – Федератсияи иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон;
РХД – Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
КДСИАМ – Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
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