
 
 

 

 

ҲУҚУҚҲОИ ЗАН - МУҲОҶИРИ МЕҲНАТӢ ҲИФЗ МЕШАВАНД 

 

Душанбе, 13 марти соли 2014. - Дар Тоҷикистон тайи чанд соли охир муҳоҷирати 

меҳнатӣ миёни занон ба маротиб зиёд шуда, заноне, ки барои кор аз кишвар берун 

мераванд аз 11 то 15 % аз шумораи умумии муҳоҷирони меҳнатиро ташкил медиҳанд.  

 

Новобаста аз он ки дар Тоҷикистон тайи солҳои охир сафи муҳоҷирзанон рӯ ба 

афзоиш дорад, на дар сатҳи гендерӣ ва на дар сиёсати муҳоҷират манфиатҳои ин 

гуруҳи занон ба инобат гирифта намешавад. Дар масъалаи муҳоҷират занҳо нисбатан 

кам мустақилият доранд, чун дастрасии онҳо барои баланд бардоштани ихтисос, 

ҷустуҷӯйи ҷойи кор ва сарфи маблағи коркарда зери фишори ҷамъияти суннатӣ 

маҳдуд аст.   

 

Дар ин замина, Кумита оид ба нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон дар 

доираи «Конвенсияи нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон» (КНҲЗ) 

Тавсияномаи №26-ро коркард ва қабул намуд, ки дар он уҳдадориҳои давлатро 

мавриди муҳоҷирзанони меҳнатӣ муайян кардааст.  

 

Бинобар кам омӯхта шудани масъалаи ин гуруҳи занон ва инъикоси нисбатан камтари 

амалисозии уҳдадориҳои ҶТ дар доираи КНҲЗ оид ба ҳуқуқи муҳоҷирзанони меҳнатӣ 

ва аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ, Марказ оид ба ҳуқуқҳои инсон (МҲИ) дар 

ҳамдастӣ бо Фонди ҷамъиятии «Панорама» мониторинги ҷамъиятӣ оид ба риояи 

ҳуқуқҳои ин гуруҳи занон гузаронд. Маълумотҳои мониторинги мазкур қисман ба 

ҳисоботи МҲИ, ки ба Кумитаи СММ оид ба нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат 

ба занон (минбаъд - Кумита) равона шуд, ворид гардид. Ба ғайр аз ин мониторинги 

ҷамъиятӣ оид ба риояи ҳуқуқҳои муҳоҷирзанони меҳнатӣ, МҲИ дар якҷоягӣ бо 

Ташкилоти ҷамъиятии «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» ва «Шабакаи заноне, ки бо ВНМО зиндагӣ 

мекунанд» ба Кумита дар бораи вазъи аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ, аз нуқтаи 

назари муҳоҷират ҳамчун омили хатари бе шаҳрвандӣ мондан ва аҳволи ҳамсарони 

муҳоҷирони меҳнатӣ, ки зери хатари сироятшавӣ ба ВНМО/СНМБ қарор доранд, 

равон кард. Дар натиҷаи омӯзиши масъала, Кумита оид ба нақзи ҳама гуна 

ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон дар тавсияномаи охирини худ диққати давлатро ба 

қабули меъёрҳои зарурӣ барои риояи ҳуқуқҳои ин гуруҳи занон равона карда, 

тавсияномаи алоҳидаеро оид ба гуруҳи занони мазкур, ки ба диққати махсуси давлат 

ниёз доранд, коркард намуд. 

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  



 

 

 

 

Бо дарназардошти он ки дар Тоҷикистон Нақшаи миллӣ оид ба амалисозии тавсияҳои 

Кумитаи СММ барои нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон тарҳрезӣ 

шудааст, МҲИ дар якҷоягӣ бо шарикони худ – ТҶ «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» ва «Шабакаи 

заноне, ки бо ВНМО зиндагӣ мекунанд» баргузории мизи мудавварро бо мақсади 

баланд бардоштани иттилоотнокии нафароне, ки дар қабули масъалаҳои мушкилоти 

муҳоҷирзанон ва ҳамсар-аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар сиёсат, қонунгузорӣ ва 

таҷрибаи ҶТ саҳм доранд, дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифтанд.  

 

Дар доираи мизи мудаввар чунин амалҳо ба нақша гирифта шудаанд:  

 Муаррифии натиҷаи мониторинги ҷамъиятӣ оид ба вазъи муҳоҷирзанони меҳнатӣ 

з ҶТ, ки моҳҳои июн –августи соли 2013 гузаронида шуд буд.  

 Баррасии масъалаи муҳоҷират ҳамчун омили хатари бе шаҳрвандӣ мондан ва 

муҳоҷират ҳамчун омили сироятшавии ҳамсарони муҳоҷирони меҳнатӣ ба 

бемории ВНМО/СНМБ; 

 Баррасии тавсияҳои охирини Кумита дар доираи КНҲЗ ва Нақшаи миллӣ оид ба 

амалисозии тавсияҳои КНҲЗ; 

 Коркарди тавсияномаҳо оид ба беҳтар намудани вазъи риои ҳуқуқҳои 

муҳоҷирзанони меҳнатӣ ва ҳамсар-аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ.  

 

Мизи мудаввар дар доираи лоиҳаи «Муҳоҷирони меҳнатӣ ва аҳли оилаи онҳо: 

Васеънамоии имкониятҳои ташкилотҳо – ҳуқуқҳои ҳимояшуда», ки аз ҷониби 

Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ шуда, ба дастгирии DCA CentralAsia дар ҳамдастӣ 

бо ТҶ «Марказ оид ба ҳуқуқҳои инсон», ТҒД «Ғамхорӣ» ва MHAIDS амалӣ 

мешавад, баргузор мешавад. 

 

 Лоиҳа аз ҷониби 

DCA Central Asia 

дар ҳамдастӣ бо 

 ТҶ      «Марказ оид  

 

ба ҳуқуқҳои инсон», ТҶ 

«Ғамхорӣ» ва ТҶ «MHAIDS» 

амалӣ мешавад. 

 

    Суроға: кӯчаи Манасчы 

Сагынбай 215,  

    Бишкек, Ҷумҳурии 

Қирғизистон,   

   Тел: +996 312 690 231 

   Эл. почта: alju@dca.dk 

  www.danchurchaid.org 

 

 

 

 

 

Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/i

ndex_tg.htm  

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои берун 

аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 

инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам 

менамояд. 
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