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Андешаҳои дар ҳисобот баён шуда ба муаллифон таалуқ дошта нуқтаи назари Созмони Байналмилалии

Муҳоҷиратро (СБМ) инъикос намекунанд. Нишонаҳои истифодашуда ва пешниҳоди мавод дар тӯли асар изҳори

ақидаи СБМ-ро дар бораи вазъи ҳуқуқии ягон кишвар, қаламрав, шаҳр ё минтақа ё мақомоти он ё марзҳои

ҳудудии онро дар назар надорад.

СБМ ба принсипе содиқ аст, ки муҳоҷирати инсонӣ ва муназзам ба муҳоҷирон ва ҷомеа манфиат меорад. СБМ

созмони байнидавлатӣ буда, ҳамроҳ бо шариконаш дар иттиҳоди байналмилалӣ фаъолият оид ба ҳалли

масоили фаврӣ дар доираи муҳоҷират; кӯмак дар фаҳмиши саволҳо оид ба муҳоҷират; ҳавасмандкунӣ дар

инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ тавассути муҳоҷират ва ҳимояти шаъну шарафи инсон ва осудаҳолии муҳоҷиронро

анҷом медиҳад.

,

Дар ҳоле ки талошҳо барои тафтиши дурустии ин иттилоот анҷом шудааст, на Шуъбаи иктишофии Иқтисодчӣ

на филиалҳои он наметавонанд масъулиятро барои такя кардани ҳар як шахс ба ин маълумот қабул кунанд.
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ҲАДАФ

Ҳадафи Нишондиҳандаҳои Идоракунии Муҳоҷират - ин

дастгирии сиёсати муҳоҷирати хубидорашаванда тавассути

расонидани кӯмак ба кишварҳо дар арзёбӣ намудани

сохторҳои идоракунии муҳоҷират ва муайян кардани

афзалиятҳо барои оянда мебошад.

Нишондиҳандаҳои Идоракунии Муҳоҷират метавонад дар муҳокимаи байни ҳукуматҳо ва

дигар ҷонибҳои манфиатдори кишвар доир ба сохторҳои сиёсати муҳоҷират истифода шавад.

Он метавонад ба кишварҳо барои арзёбӣ кардани сохторҳое, ки тӯли чанд сол вуҷуд доранд ва

ҳанӯз ҳам мушкилот ва имкониятҳои асосии мавҷударо ҳал менамоянд, кўмак расонад.



МУҚАДДИМА



МУҚАДДИМА

Ин даврони серҳаракатии бесобиқа мебошад ва зарурати мусоидат намудан ба муҳоҷирати

муташаккилона, бехатар, муназзам ва масъулиятнок ҳарчи бештар афзуда истодааст . Зарурати ҳалли

мушкилот барои истифодаи пурраи имкониятҳое, ки ҳаракатро ба амал меорад, бо воридсозии

муҳоҷират ба рӯзномаи Ҳадафҳои Рушди Устувор барои давраи то соли 2030, ки саҳми мусбати

муҳоҷиронро дар пешрафт ва рушди фарогир нишон медиҳад, эътироф шудааст. Муҳоҷират дар яке

аз вазифаҳои Ҳадафҳои Рушди Устувор (ҲРУ), ба монанди хотима додан ба ғуломдории муосир ва

ҳалли осебпазирии муҳоҷирони меҳнатӣ ҳамроҳ карда шудааст. Аммо, истиноди марказӣ ба

муҳоҷират дар ҲРУ ин вазифаи 10.7 оид ба мусоидат намудан ба «муҳоҷирати муташаккилона,

бехатар, мунтазам ва масъулиятнок, аз ҷумла тавассути татбиқи сиёсати муҳоҷирати ба нақша

гирифташуда ва хубидорашаванда» мебошад .

Ворид намудани вазифаи 10.7 ба рӯзномаи ҲРУ барои давраи то соли 2030 зарурати муайян кардани

«сиёсати муҳоҷирати ба нақша гирифташуда ва идорашавандаро ба вуҷуд овард. Ин аст, ки дар соли

2015 Созмони Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ) Чаҳорчўбаи Идоракунии Муҳоҷират (ЧИМ)-ро таҳия

намуд. Чаҳорчўбаи мазкур тасаввуроти мухтасари равиши идеалиро инъикос менамояд. ЧИМ ба

давлатҳо имкон медиҳад то муайян созанд, ки барои самарабахш ва ба вазъи кишвар муносиб идора

кардани муҳоҷират чӣ лозим аст . ЧИМ худи ҳамон сол аз ҷониби кишварҳои узви СБМ хуш пазируфта

шуд.

Бо мақсади амалӣ намудани Чаҳорчўбаи Идоракунии Муҳоҷират СБМ дар ҳамкорӣ бо Шуъбаи

иктишофии Иқтисодчӣ маҷмӯи стандартии тақрибан 90 Нишондиҳандаи Идоракунии Муҳоҷиратро

таҳия намудааст, то ба кишвар дар арзёбӣ намудани сиёсати муҳоҷират мусоидат намояд ва

гуфтушунидро дар хусуси он, ки муҳоҷирати хубидорашаванда дар амал чӣ гуна буда метавонад,

идома диҳад.

Нишондиҳандаҳои Идоракунии Муҳоҷират ба кишварҳо дар муайян намудани таҷрибаи пешқадам

ва соҳаҳое, ки дар оянда имконияти инкишоф ёфтан доранд, кӯмак мерасонад ва метавонад доир ба

фишангҳои сиёсие, ки кишварҳо метавонанд барои рушди сохторҳои идоракунии муҳоҷират

истифода баранд, маълумот диҳанд. Аммо, НИМ эътироф мекунад, ки дар ҳамаи кишварҳо воқеият,

мушкилот ва имкониятҳои мухталиф марбут ба муҳоҷират вуҷуд дорад. НИМ кишварҳоро аз рўи таҳия

ё татбиқи сиёсати муҳоҷираташон баҳо намедиҳад. НИМ натиҷаҳои сиёсати муҳоҷират ва

самаранокии институтсионалиро баҳо намедиҳад. Нишондиҳандаи мазкур сиёсати амалкунандаи

муҳоҷиратро ҷамъбаст менамоянд ва дар таҳлили муқоисавӣ ҳамчун асос амал карда, маълумотро

доир ба чораҳои сиёсие пешниҳод менамоянд, ки кишварҳо метавонанд ҳангоми самаранок идора

намудани муҳоҷират баррасӣ намоянд.

Шарҳи миллии мазкур маълумоти мухтасарро доир ба самтҳои рушдёфтаи сохторҳои идоракунии

муҳоҷират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Тоҷикистон), инчунин соҳаҳое, ки барои рушди

минбаъда аз ҷониби НИМ арзёбӣ шудаанд, пешниҳод менамояд .
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Кумитаи доимии СБМ оид ба барнома о ва молия, аласаи абда ум (S / 17/4 аз 29 сентябри соли 2015), моддаи 2.

Ш рои СБМ, 106-ум, Чорч баи Идоракунии Му о ират (C / 106/40 аз 4 ноябри соли 2015), са . 1, эзо и 1. Дар

амон о.

НИМ як барномаи бенчмаркинг дар сиёсат мебошад, ки онро СБМ ро бар мекунад ва бо дастгирии Шуъбаи рушди и тисодї амал карда мешавад. Мабла гузор аз ониби давлат ои

аъзои СБМ таъмин карда мешавад.

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-

Migration-Governance-Framework.pdf.
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ЧАҲОРЧӮБАИ КОНСЕПТУАЛӢ

ЧАҲОРЧӮБАИ ИДОРАКУНИИ МУҲОҶИРАТ
Чаҳорчӯбаи Идоракунии Муҳоҷирати Созмони Байналмилалии Муҳоҷират унсурҳои муҳими дастгирии муҳоҷирати

нақшавӣ ва хубидорашавандаро муқаррар менамояд. Он кӯшиш менамояд, ки маҷмӯи се принсип ва се ҳадафро

муттаҳид, мувофиқ ва ҳамаҷониба пешниҳод намояд, ки дар сурати риоя ва амалӣ гардидани онҳо раванди

муҳоҷирати башардӯстона, муташаккилона ва судмандро барои муҳоҷирон ва ҷомеа таъмин кунад.

Бар

асосї

ПРИНСИПҲО ҲАДАФ
1. Риояи

2. Ташаккули сиёсат

3. амкорӣ бо шарикон

меъёрҳои байналмилалӣ ва ҳифзи

ҳуқуқҳои муҳоҷирон.

бо истифода аз далел ва

равишҳои ҳукумат.

оид ба ҳалли

масъалаҳои марбут ба муҳоҷират.

Ҳ

1. Баланд бардоштани

2. Самаранок ҳал намудани

3. Боварӣ ҳосил намудани

некуаҳволии

иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирон ва ҷомеа.

мушкилот дар

шароити буҳрон.

ба муҳоҷирати

муташаккилона, бехатар ва судманд.

НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИДОРАКУНИИ

МУҲОҶИРАТ ЧИСТ?
ЧӢ НЕСТ?

Маҷмӯи нишондиҳандае мебошад, ки оид ба

фишангҳои сиёсие, ки кишварҳо метавонанд дар

таҳкими сохторҳои идоракунии муҳоҷират

истифода баранд, маълумот пешниҳод менамо-

яд.

Воситае мебошад, ки таҷриба ва самти пешрафта-

ро, ки минбаъд таҳия кардан мумкин аст, муайян

менамояд.

Раванди машваратие мебошад, ки муколамаро

оид ба дақиқ кардани муҳоҷирати хубидораша-

ванда, ки дар вазифаи 10-и Ҳадафи Рушди

Ҳазорсола ба назар мерасад, муайян менамояд.

Ба кишварҳо баҳо дода намешавад

Арзёбӣ накардани таъсири сиёсат

Тавсиявӣ намебошад

ки андозагирии
вазифаи зеринро
дастгирӣ мекунад

ВАЗИФАИ 10.7

“ ҳ ҷ

ҷ қ ҳ ҷ қ

Мусоидат намудан ба му о ирати муташаккилона, бехатар, мунтазам ва

масъулиятнок, аз умла тавассути татби и сиёсати му о ирати ба на ша

гирифташуда ва хубидорашаванда".

КОХИШИ

НОБАРОБАРИ

КОХИШИ

НОБАРОБАРИ
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ХУЛОСАҲОИ

КАЛИДӢ



ХУЛОСАҲОИ КАЛИДӢ

Нишондиҳандаҳои Идоракунии Муҳоҷират тақрибан аз 90 нишондиҳанда иборат буда, дар 6 андозаи гуногуни

идоракунии муҳоҷират ки дар категорияҳои Чаҳорчўбаи Идоракунии муҳоҷират асос ёфтаанд, гурўҳбандӣ

шудаанд.

Нишондиҳандаҳо дар ин соҳа дараҷаи дастрасии муҳоҷиронро ба

хизматҳои муайяни иҷтимоӣ, ба монанди тандурустӣ, таҳсилот ва

амнияти иҷтимоӣ муайян менамояд. Он, инчунин масъалаҳои

муттаҳидсозии оила, дастрасӣ ба кор, истиқомат ва шаҳрвандиро

баррасӣ мекунад. Конвенсияҳои байналмилалии эътирофшуда низ

ба он шомиланд.
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МУ О ИРОН

(СА ИФАИ 12)

МУНОСИБАТИ

УМУМИДАВЛАТ

СА ИФАИ 14)

Ӣ

( Ҳ

Нишондиҳандаҳои ин соҳа заминаи институтсионалӣ, ҳуқуқӣ ва

меъёрии давлатҳои марбут ба сиёсати муҳоҷиратро арзёбӣ

менамояд. Ин соҳа, инчунин ба мавҷудияти стратегияҳои миллии

муҳоҷират, ки ба ҳадафҳои рушд ва талошҳои рушди хориҷӣ,

инчунин шаффофияти институтсионалӣ ва идоракунии муҳоҷират

мутобиқат мекунанд, баррасӣ менамояд.

ШАРИКӢ

(САҲИФАИ 16)

НЕКУАҲВОЛИИ

МУҲОҶИРОН

(САҲИФАИ 18)

АНДОЗАИ

ҲАРАКАТПАЗИРИИ

(МОБИЛИИ) БӮҲРОНҲО

(САҲИФАИ 20)

МУҲОҶИРАТИ БЕХАТАР,

МУТАШАККИЛОНА ВА

МУНТАЗАМ

(САҲИФАИ 21)

Дар ин категория диққати асосӣ ба кўшишҳои кишварҳо ҷиҳати

ҳамкорӣ бо дигар давлатҳо, ташкилотҳои ғайридавлатии дахлдор,

аз ҷумла ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ дар

самти муҳоҷират равона карда шудааст.

Нишондиҳандаҳои ин соҳа сиёсати кишварҳоро оид ба эътирофи

тахассуси таҳсилоти касбии муҳоҷирон, муқаррар намудани

танзими муҳоҷирати донишҷӯён ва мавҷудияти созишномаҳои

дуҷонибаи меҳнатӣ байни кишварҳо арзёбӣ менамояд. Ҷанбаҳои

ҳамкории диаспораҳо дар кишвари иқомат ва интиқоли маблағҳои

муҳоҷирон низ ба ин рост меоянд.

Ин гурӯҳ намуд ва сатҳи омодагии кишварҳоро ҳангоми дучор

шудан ба ҷанбаҳои ҳаракатпазирии буҳронҳо баррасӣ менамояд.

Равандҳои анҷомдодашуда нисбати шаҳрвандон ва шахсони

бешаҳрванд ҳангоми офатҳои таби ва пас аз он, аз ҷумла

дастрасии баробари кӯмакҳои башард стонаро барои муҳоҷирон

ва шаҳрвандон баррасӣ менамояд.
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Дар ин самт муносибати кишвар ба идоракунии муҳоҷират аз

нигоҳи назорати марзӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, меъёрҳои қабули

муҳољирон, омодагӣ ва устуворӣ дар раванди муҳоҷирати

назаррас ва ғайричашмдошт, инчунин мубориза бар зидди хариду

фурўши одамон баррасӣ мешавад.
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РИОЯИ СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА ҲИМОЯИ

ҲУҚУҚҲОИ МУҲОҶИРОН

1.1.Конвенсияҳои байналмилалии батасвибрасида

Ҷадвали 1. Имзо ва тасвиби конвенсия ои байналмилалҳ ӣ

Номи конвенсия оҳ Тасдиқ шудааст

Конвенсияи Ташкилоти Байналхалқии Меҳнат (СБМ) оид ба Муҳоҷирати

меҳнатӣ (таҷдиди назар), 1949 (№97)
Ҳа (2007)

Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи мақоми гурезагон

(ба ном Конвенсияи Женева), 1951

Конвенсияҳои Созмони Милали Муттаҳид дар бораи бешаҳрвандӣ, 1954 ва 1961 Не

Ҳа (1993)

Конвенсияи ТБМ (Муқаррароти иловагӣ), Конвенсияи 1975 (№ 143) Ҳа (2007)

Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак (CRC), 1989 Ҳа (1993)

Ҳа (2002)
Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони

ме нат ва аъзоёни оилаҳои онҳо (ICRMW), 1990ҳ ӣ

1.2.Идоракунии муҳоҷират: намунаи соҳаҳои рушдёфта

Муҳоҷирон низ ҳамчун шаҳрвандон ҳангоми дастрасӣ ба хизматрасонии давлатии тиббӣ, ба истиснои қоидаҳои

муайяни тиббӣ, ки барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд гаронтар мебошанд, ҳуқуқи баробар

доранд. Гарчанде дар қонунгузории мавҷуда, аз ҷумла Конститутсияи ҶТ (1994), Қонуни ҶТ «Дар бораи мақоми

ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2018), Кодекси тандурустӣ

(2017) ва Қонун дар бораи муҳоҷират(1999) ба таври возеҳ баён нашуда бошад ҳам.

Муҳоҷирон дар баробари шаҳрвандон мақоми дастрасӣ ба таҳсилоти ибтидой ва миёнаи умумиро, ки аз

ҷониби давлат маблағгузорӣ мешавад ва дар Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф» (2013) пешбинӣ шудааст, доранд.

Танҳо шумораи муайяни ҷойҳо дар барномаҳои таҳсилоти касбӣ ройгон буда, дар асоси озмун байни

шаҳрвандон тақсим карда мешавад. Шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд ба муассисаҳои давлатии таҳсилоти

миёнаи касбӣ дар асоси шартнома (пардохти маблағ) қабул карда шаванд.

онун дар бораи вазъи у у ии ша рвандони хори ва шахсони беша рванд (2018) му аррар менамояд, ки

ша рвандони хори ва шахсони беша рванд, ки дар ум урии То икистон исти омати доим доранд, тиб и

онунгузории ум урии То икистон ва санад ои байналмилалие, ки То икистон он оро эътироф кардааст,

у у и гирифтани ифзи и тимоиро доранд ва шахсоне, ки ойи исти омат доим надоранд, дар асоси

тартиби му аррарнамудаи онунгузории ум урии То икистон у у и гирифтани ифзи и тимоиро доранд.

онуни Т “Дар бораи су уртаи давлатии и тимой” (1997) мегўяд, ки су уртаи и тимой ба амаи коргарони

То икистон, сарфи назар аз ша рванд татби мегардад .

Қ ҳ қ қ ҳ ҷӣ ҳ қ

ҳ ҷӣ ҳ Ҷ ҳ ҷ қ ӣ қ

қ Ҷ ҳ ҷ ҳ ҷ ҳ

ҳ қ қ ҳ ҷ ҷ қ ӣ ӣ

қ қ Ҷ ҳ ҷ ҳ қ қ ҳ ҷ

Қ Ҷ ғ ҷ ғ ҷ ҳ

ҷ ҳ ӣ, қ
5

5 Су уртаи и тимоии давлат шахсони су урташударо, ки даромадашонро аз сабаби бемор осеби исте сол бемории касб маъюб омиладор таваллуди

к дак, пиронсол ё фавт аз даст додаанд, бо к макпул таъмин менамояд. Ин ба му о ироне, ки дар ташкилот ои хори ё намояндаги ои дипломатии хори

кор мекунанд, тааллу надорад.

ғ ҷ ӣ ғ ӣ, ҳ ӣ, ӣ, ӣ, ҳ ӣ,

ӣ ӯ ӣ ҳ ҷ ҳ ҷӣ ҳ ҷӣ

қ

ӯ
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Тоҷикистон узви Созишнома оид ба кафолатҳои ҳуқуқи шаҳрвандони давлатҳо-иштирокчиёни Иттиҳоди

Давлатҳои Мустақил дар соҳаи суғуртаи нафақа мебошад, ки ин шартномаи бисёрҷониба соли 1992 ба имзо

расида, интиқоли пардохти нафақаро барои шаҳрвандони Тоҷикистон, Россия, Арманистон, Белоруссия,

Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва Украина кафолат медиҳад.

ама му о ирони мува ат ки дар ин кишвар исти омат мекунанд, барои муро иат кардан ба исти омати

доим у у и баробар доранд, ба шарте ки он о на камтар аз шаш мо дар То икистон зиндаг кунанд ва ба

он о раводиди на камтар аз шаш мо а дода шуда бошад. Дар онуни конститутсион дар бораи ша рванд

(2015) айд гардидааст, ки му о ирон одатан дар олати исти омати доим доштан дар ум урии То икистон

дар т ли пан сол ва дар ин муддат ар сол аз се мо зиёдро дар хори и кишвар нагузаронида бошанд,

метавонанд ша рванди То икистон шаванд . Дар баъзе олат о, ин му лат то дуюним сол кам карда мешавад

ва дар баъзе олат о талаботи исти омат комилан рад карда мешавад .

онуни конститутсион дар бораи интихоботи Ма лиси Олии ум урии То икистон (1994) ва онуни

конститутсион дар бораи интихоботи Президенти ум урии То икистон (1994) ба тамоми ша рвандони

То икистон, ки дар хори и кишвар зиндаг мекунанд, у у и овозди иро дар интихоботи парлумон ва

президент тавассути њавза ои овозди дар назди намояндаги ои дипломат дар хори а кафолат

меди анд.

Ҳ ҳ ҷ ққ ӣ, қ ҷ қ

ӣ ҳ қ қ ҳ ҳ ҷ ӣ

ҳ ҳ Қ ӣ ҳ ӣ

қ ҳ ҷ ҳ қ ӣ Ҷ ҳ ҷ

ӯ ҷ ҳ ҳ ҷ

ҳ ҷ ҳ ҳ ҳ

ҳ ҳ қ

Қ ӣ ҷ Ҷ ҳ ҷ Қ

ӣ Ҷ ҳ ҷ ҳ

ҷ ҷ ӣ ҳ қ қ ҳ ӣ

ӣ ҳ ҳӣ ҳ ӣ ҷ

ҳ
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1.3. Cо а ои дорои и тидор барои рушди минбаъдаҳ ҳ қ

Қ Ҷ “ ғ ӣ қ ” ҳ ҳ ҷӣ

ҳ , қ ӣ , қ ҳ қ қ ҳ . қ

ҳ ҷ .

ҳ ӣ ҳ ҳ ӣ ғ . Ҳ ҳ ҷ

ҷ ӣ ҳ ҷ ҳ , ҳ ҷ ғ

ҳ ӣ ҷ , ҳ ҳ , .

ҷ ҷ , ҳ ҷ ҳ ҳ .

ҳ қ , ҳ ҷ ҷ ҷ , ҳ

қ ғ .

онуни Т Дар бораи су уртаи давлат ва нафа аи (2010) тан о ба ша рвандони хори ва шахсони

беша рванд ки исти омати доим доранд барои нафа а у у и баробар меди ад Му аррароти он дигар

му о иронро дар бар намегирад

Тан о сокинони доим ва гурезагон амчун ша рванд ба шу л дастрасии баробар доранд амаи му о ирони

дигар бояд барои гирифтани и озатномаи кор ба Хадамоти му о ирати Вазорати ме нат му о ират ва шу ли

а ол муро иат кунанд ки ба он о имкон меди ад то ки бо як корфармои мушаххас фаъолият намоянд Барои

муро иати и озатномаи кор му о ирон бояд шартномаи ме натии як корфарморо пешни од кунанд Дар

олати кори муста илона му о ирон бояд барои гирифтани и озатномаи кор муро иат намоянд ки он о

тавонанд муста илона ба фаъолият маш ул шаванд

Дар бахши давлатӣ танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд дар хизмати давлатӣ, низомӣ ва полис кор

кунанд ё ба мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ интихоб карда шаванд.

Тоҷикистон то ҳол сиёсат ё стратегияи мубориза бо ҷиноятҳо, зӯроварӣ, бегонаситезӣ ё табъиз нисбати

муҳоҷиронро надорад. Аммо Кодекси ҷиноӣ (1998) табъизро ҷиноят меҳисобад ва Конститутсияи ҶТ (1994)

омадааст, ки ҳама дар назди қонун новобаста аз миллат, баробаранд.

6

7

Аз ҷумла тањсил, табобат ва корро дар бар намегирад.

Кам кардани то дувуним сол ба шахсони бешаҳрвандӣ, резидентҳои хориҷӣ бо ҳадди ақалл яке аз волидайн, ки шаҳрванди Тоҷикистон аст ё буд ва шаҳрвандони хориҷие, ки дар

Тоҷикистони Шӯравӣ таваллуд шудаанд ва қаблан шаҳрвандии Шӯравиро доранд, дахл дорад. Радди комил ба ноболиғоне дахл дорад, ки шахсони масъули қонунии онҳо шаҳрвандони

Тоҷикистон мебошанд; ноболиғоне, ки дар ятимхонаҳои Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд; сокинони Тоҷикистон, ки дар солҳои ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ дар сафи нерӯҳои шӯравӣ хидмат

кардаанд; шахсони бешаҳрвандӣ, ки дар Тоҷикистони Шӯравӣ таваллуд шудаанд ва дар давлати дигари пасошӯравӣ зиндагӣ мекунанд; ва одамоне, ки дар илм, тиб, варзиш ё рушди иқтисодӣ,

иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистон саҳми барҷаста кардаанд.
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СИЁСАТ БО ИСТИФОДА АЗ ДАЛЕЛ ВА РАВИШИ

ҲУКУМАТ ТАҲИЯ КАРДА МЕШАВАД

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар таҳия ва ҳамоҳангсозии сиёсати муҳоҷират масъул

мебошад. Вазифаҳои он дар Низомнома дар бораи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии

Ҷумҳурии Тоҷикистон (2014) муқаррар шудаанд. Вазорат аз Раёсати муҳоҷирати аҳолӣ ва Хадамоти

муҳоҷират иборат аст. Аввалӣ барои таҳияи сиёсати Тоҷикистон дар самти муҳоҷират масъул аст, дар

ҳоле, ки охирӣ дар ҳар як ноҳия Раёсат, шуъба ё бахш дорад ва масъулияти амалисозии онҳоро бар

дӯш дорад .

Хадамоти муҳоҷират масъули масъалаҳои марбут ба муҳоҷират, ба монанди пешгирии муҳоҷирати

ғайриқонунӣ, мониторинги сатҳи муҳоҷират, додани иҷозатномаи кор ба шаҳрвандони хориҷӣ ва

шахсони бешаҳрванд ва назорати риояи қонунгузории муҳоҷират мебошад. Ба салоҳияти он инчунин,

ҳамоҳангӣ бо намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар хориҷа, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва диаспора

дохил мешавад. Вазифаи Муассисаи давлатии "Агентии бокортаъминкунӣ дар хориҷа" муайян

намудани дурнамои муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷа мебошад. Шӯъбаҳо

ва бахшҳои Хадамоти муҳоҷират дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон низ мавҷуданд ва онҳо дар асоси

оинномаи сохторҳо фаъолиятҳои марбут ба муҳоҷиратро дар ҳамкорӣ бо ҳукумати маҳаллӣ

муҳокима, ҳамоҳанг ва амалӣ мекунанд.

Комиссияи байниидоравӣ оид ба танзими равандҳои муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон ҳамчун механизми ҳамоҳангсозии байниидоравӣ фаъолият намуда, ба ҳайати он қарийб

ҳамаи вазоратҳо, аз ҷумла вазоратҳои корҳои хориҷӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, тандурустӣ

ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, рушди иқтисод ва савдо, маориф ва илм, нақлиёт ва адлия шомил

мебошанд. Комиссияи байниидоравӣ ҳар сол ду маротиба ҷаласаҳои худро мунтазам баргузор

менамояд, ки дар он нақшаҳои кори нимсола таҳия гардида, ҳар як вазорат вазифадор карда

мешавад. Дар ҷаласаи навбатӣ ҳар як вазорат оид ба дастовардҳо ба Комиссия ҳисобот манзур

менамояд.

Тоҷикистон дар бораи қоидаҳо ва низомҳои марбут ба муҳоҷират маълумоти оммавиро пешниҳод

мекунад. Вазорати корҳои хориҷӣ вебсайтеро нигоҳ медорад, ки барои шаҳрвандон ва шаҳрвандони

хориҷӣ маълумоти консулӣ бо забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ пешниҳод мекунад. Баъзе матнҳои

ҳуқуқӣ дар бораи муҳоҷират бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ дар пойгоҳи иттилоотии расмии онлайн дар

Тоҷикистон ва дар сайти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ мавҷуданд.

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҳамасола ба мақомоти иҷроии маҳаллӣ ва вазорату

идораҳо барои муайян кардани талабот ва имкониятҳои онҳо барои ҷалби қувваи кори хориҷӣ дархост

ирсол менамояд. Пас аз он вазорат натиҷаи таҳлилро барои баррасӣ ва тасдиқи квота ба Ҳукумати ҶТ

пешниҳод менамояд. Квотаҳои дархостшуда бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ

карда мешавад. Квотаҳо барои кишвар, минтақаҳои гуногун ва самтҳои мушаххаси бахши хусусӣ

муқаррар карда мешаванд. Ғайр аз ин, ширкатҳои хусусӣ метавонанд барои ҷалби коргарони

баландихтисос тариқи созишномаҳои дуҷониба муҳоҷирони меҳнатиро кироя кунанд ва ин шумора

ба квота дохил карда намешавад.

8

8 Стратегияи му о ират ва ду барнома оид ба му о ирати ме натии ша рвандони То икистон дар хори а та ия гардида, барномаи охиринон соли 2015 ба итмом расид. Бо ро барии

Вазорати ме нат, му о ират ва шу ли а ол гур и кор оид ба баррас ва такмил додани лои аи онуни Т «Дар бораи му о ирати ме нат таъсис дода шуд, ки санади нав дар

баррасии укумати Т арор дорад.
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Ҷ ҳ ҷ ҳ ҷ ҷ ӣ

ҳ ӣ”- ҳ

ҳ ҷ ҷ ҳ

ҳ ҷ ҳ ҷ ҳ қ ҳ ҳ

ҷ ӯ ҷ ӯ ҷ ӣ, қ

қ ҷ ҳ қ қ

ҳ Ҷ ҳ ҷ ҳ

ҳ ҷ ҷ ҳ

ум урии То икистон мунтазам маълумотро оид ба му о ират амъовар ва нашр менамояд.

Агентии омор (Tajstat) ар сол «Солномаи демограф ро ба табъ мерасонад, ки дар он боби ало ида

дар самти му о ират ойгир карда шудааст. Дар нашри соли 2018 (бо интишорот аз мо и апрели

2021) маълумот оид ба шумораи му о ирон ам дар То икистон ва ам дар минта а ои ало ида, дар

ма м ъ, дар гардидааст. Ин маълумот аз р и инс, вазъи оилав маълумот, синну сол, авм ва

кишвари и омат удо карда шудаанд. Инчунин, Агентии омор ар сол тад и от оид ба “Бозори

ме нат дар ум урии То икистон” мегузаронад ва исобот чоп менамояд . Инчунин, маълумот

шумораи ша рвандони хори ие, ки дар То икистон кор мекунаннд аз руйи кишвари асли пешни од

мекунад.

9

2.2. Соҳаҳои дорои иқтидор барои рушди минбаъда

Соли 2001 аз ониби укумати ум урии То икистон Консепсияи му о ирати ме натии

ша рвандони ум урии То икистон дар хори а ба имзо расид Пас аз он Вазорати ме нат

му о ират ва шу ли а ол Стратегияи му о ират ва ду барнома оид ба му о ирати ме натии

ша рвандон дар хори ро та ия намуд ки м лати он дар соли 2015 ба итмом расид Бо ро барии

Вазорати мазкур гур и кор оид ба баррас ва такмили лои аи онун дар бораи му о ирати

ме нат таъсис дода шуд ва санади та дидшуда аз ониби укумат аз апрели соли 2021 о оз шуд

Хадамоти му о ират бо дастгирии ташкилоти айати Шаф ат вебсайти наверо аз мо и апрели соли

2021 та ия мекунад ки адафи он ба му о ирон иттилооти мувофи пешни од кардан аст Дар

вебсайт як барномаи мобил бо номи Ро намои му о ир дохил карда мешавад ки дар он

маълумот дар бораи вебсайт Хадамоти му о ират ва дигар маълумоти дахлдор барои му о ирон

ой дода мешавад

ҷ Ҳ Ҷ ҳ ҷ « ҳ ҷ ҳ

ҳ Ҷ ҳ ҷ ҷ » . , ҳ ,

ҳ ҷ ғ ҳ ӣ ҳ ҷ ҳ ҷ ҳ

ҳ ҷ ҳ , ӯҳ . ҳ

ӯҳ ӣ ӣ ҳ Қ ҳ ҷ

ҳ ӣ ҷ ҷ Ҳ ғ .

ҳ ҷ Ҳ қ ҳ

ҳ , ҳ ҳ ҷ қ ҳ .

ӣ « ҳ ҳ ҷ » ,

, ҳ ҷ ҳ ҷ

ҷ .

9 Нашри охирини дастрас дар мо и апрели 2021 аз соли 2018 мебошад.ҳ
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АМКОР БО ШАРИКОН ДАР САМТИ

МУ О ИРАТ ВА СО А ОИ МАРБУТ

3.1. Идоракунии му о ират: намунаи со а ои рушдёфтаҳ ҷ ҳ ҳ

Тоҷикистон узви Раванди Прага, муколамаи мақсадноки муҳоҷират ва раванди сиёсатест, ки шарикии дар

самти муҳоҷиратро дар байни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, минтақаи Шенген, Шарикии Шарқӣ, минтақаи

Балканҳои Ғарбӣ, Осиёи Миёна, Федератсияи Россия ва Туркия пеш мебарад. Инчунин узви Раванди Алмаато

оид ба ҳифзи гурезагон ва муҳоҷирати байналмилалӣ дар баробари Афғонистон, Озарбойҷон, Қазоқистон,

Қирғизистон, Туркия ва Туркманистон мебошад. Ин раванд, ки соли 2013 таъсис ёфтааст, ба муколамаи устувор

ва мубодилаи иттилоот оид ба масъалаҳои муҳоҷират мусоидат мекунад. Моҳи декабри соли 2019 Тоҷикистон

ба узвияти Алянси Авруосиёии Омбудсменҳо, иттифоқи ҳуқуқи башари аъзои Аврупо ва Осиё, ки дар он

масъалаҳои муҳоҷират ба таври васеъ муҳокима карда мешаванд ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон ва оилаҳои онҳо

афзалиятнок ҳисобида мешавад, шомил гардид.

Тоҷикистон бо чанд кишвари дигар ёддоштҳои ҳусни тафоҳум (ТМ) -и марбут ба муҳоҷиратро дорад. Дар соли

2017 Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин Ёддошти тафоҳум оид ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаи захираҳои

меҳнатиро ба имзо расониданд. Соли 2018 Тоҷикистон ва Амороти Муттаҳидаи Араб (АМА) Ёддошти тафоҳум

ба имзо расонидааст, ки он ба шаҳрвандони Тоҷикистон кафолат медиҳад, ки дар АМА дар асоси шартномаи

меҳнатии тасдиқнамудаи Вазорати захираҳои инсонии АМА кор кунанд.

Тоҷикистон дар муҳокимаҳои дуҷонибаи вобаста ба муҳоҷират бо чанд кишвари дигар ширкат меварзад. То

моҳи апрели соли 2021, Тоҷикистон бо Федератсияи Россия якчанд Ёддошти тафоҳум ва Протокол имзо кард.

Аввалин Ёддошти тафоҳум дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандони Федератсияи Россия

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, соли 2004 ба имзо

расида, бо Протокол оид ба тағйиротҳо аз соли 2013 ба имзо расидааст. Тибқи Протокол, шаҳрвандони

Тоҷикистон барои гирифтани иҷозатномаи кор дар Федератсияи Россия, ки се сол эътибор дорад, бидуни убури

марзҳои байналмилалӣ ҳуқуқ доранд. Тартиби будубоши шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар

Федератсияи Россия соли 2013 ба имзо расида, он ба шаҳрвандони Тоҷикистон имкон медиҳад, ки дар муддати

15 рӯз пас аз вуруд ба Федератсияи Россия сабти ном шаванд . Дар соли 2019, дар натиҷаи мубоҳисаҳои байни

Тоҷикистон ва Федератсияи Россия созишнома «дар бораи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони Тоҷикистон

барои кори муваққатӣ дар қаламрави Федератсияи Россия» ба имзо расид.

Байни Тоҷикистону Россия Гурӯҳи кории муштарак таъсис дода шудааст, ки ҷиҳати баррасии масоили

муҳоҷират ҳар сол ду маротиба ҷаласаҳои кории он баргузор карда мешавад. Дар ҷараёни ҷаласаи 14-уми

Гурӯҳи корӣ, ки январи соли 2020 баргузор гардид, иштирокдорон аҳамияти корҳои ҷориро барои таҳкими

ҳамкорӣ таъкид намуда, масъалаҳоро вобаста ба бартараф ва пешгирии ҳолатҳои будубоши ғайриқонунии

шаҳрвандони Тоҷикистон дар Россия ва ғайраро мавриди муҳокима қарор доданд .

Дар ҳоле ки Россия ва Қазоқистон кишварҳои асосии истиқрори муҳоҷирони тоҷик ҳисобида мешаванд,

муҳоҷират тавассути хатсайрҳои нав дар асоси созишномаҳо бо дигар кишварҳо, ба монанди Узбекистон дар

бораи сафарҳои мутақобилаи шаҳрвандон (2018) мусоидат мекунад. Тоҷикистон инчунин дар масъалаҳои

муҳоҷират бо Қазоқистон, Беларус, Қатар, Туркия ва Ҳиндустон ҳамкорӣ мекунад. Дар соли 2018, Тоҷикистон

бо Қазоқистон созишномае имзо кард, ки дар он марбут ба муҳоҷирати меҳнатии ду кишвар ва таваҷҷӯҳ ба

мубодилаи иттилоот ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандони ҳар ду кишвар равона шудааст. Тоҷикистон дар бораи

муҳоҷирати меҳнатӣ бо Ҳиндустон созишнома надорад, аммо ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати Ҳиндустон ба

донишҷӯёни тоҷик 200 курси омўзишӣ ҷудо карда мешавад.
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Му о ирон дар Саридораи масъала ои му о ирати Вазорати кор ои дохилии Федератсияи Русия, ки дар наздиктарин ша р / но ия ойгир аст, сабти ном мешаванд.

адафи ба айдгир авасманд кардани му о ирати доим ва мусоидат ба амъоварии маълумот дар бораи омадан ва рафтани ша рвандони хори мебошад.

Бо сабаби пандемияи COVID-19, аласаи понзда ум дар соли 2020 баргузор нашудааст, аммо барои нимаи аввали соли 2021, аз мо и апрели соли 2021, та ир дода шудааст.

ҳ ҷ ҳ ҳ ҷ ҳ ҳ ҳ ҷ
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Тоҷикистон ба таври расмӣ диаспора ва ҷамъиятҳои тоҷикони бурунмарзиро ба таъини рӯзнома ва татбиқи

сиёсати рушд ҷалб мекунад. Ба он аъзои диаспораҳое даъват карда мешавад, ки ақаллан соле як маротиба бо

мақомот назари худро баён карда бошанд. Дар Тоҷикистон ҳамасола форумҳои миллӣ оид ба ҷалби диаспора

барои рушди иқтисодии кишвар гузаронида мешаванд. Ташкилотҳои диаспора аз ҷониби Вазорати меҳнат,

муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ бо дастгирии созмонҳои байналмилалӣ даъват карда мешаванд. Дар ҷараёни

форумҳо масъалаҳои гуногун, аз қабили ҳифзи муҳоҷирон ва оилаҳои онҳо, намояндагии фарҳанг ва ҷалби

диаспораҳо ба рушди иқтисодӣ баррасӣ карда мешаванд. Онҳо инчунин дар таҳияи стратегияҳои миллӣ, аз

қабили Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030, ки соли 2016 қабул шудааст,

фаъолона ширкат варзиданд .
12

3.2. Соҳаҳои дорои иқтидор барои рушди минбаъда

Дар натиҷаи ҷараёнҳои расмии машваратии минтақавӣ, ки Тоҷикистон узви он мебошад, ҳеҷ гуна

чораандешии расмии дохилиминтақавӣ ба амал наомадааст. Тоҷикистон ҷузъи ягон созишномаи минтақавӣ

нест, ки махсус ба амалӣ намудани фаъолияти меҳнатии муҳоҷирони меҳнатӣ равона шуда бошад. Аммо, аз

соли 2000 инҷониб тарафдори созишномаи бисёрҷониба дар бораи кафолати низом бидуни раводид бо

Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия мебошад. Ин созишнома муқарраротро барои иҷозатномаи кор

дар бар намегирад.

Тоҷикистон ба таври расмӣ созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусиро дар таъини рӯзнома ва татбиқи

масъалаҳои марбут ба муҳоҷират ҷалб мекунад, аммо танҳо ба таври муваққатӣ. Масалан, ҳангоми таҳияи

Қонун дар бораи муҳоҷират (1999) бо ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва бахши хусусӣ машварат доир гардид.

Иштирок аз ҷониби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҳамоҳанг карда мешавад.

12 Стратегия ба 3 мар илаи татби та сим карда мешавад, яъне: 2016-2020, 2021-2025 ва 2026-2030.ҳ қ қ
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ДАСТОВАРДҲОИ ИҚТИСОДИЮ ИҶТИМОИИ

НЕКУАҲВОЛИИ МУҲОҶИРОН ВА ҶОМЕА

4.1. Идоракунии му о ират: намунаи со а ои рушдёфтаҳ ҷ ҳ ҳ

Ҳ ҳ ғ ҳ ӣ ҳ ҷ ҳ ҳ ҷ ҳ

ӣ ҳ ҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҷ

ҳ ҳ ҳ ҳ ҳ ҳ

Ғ ҳ ҳ ҳ

ҷ ҳ ҳ Ҷ ҳ ҷ

амасола Агентии ме нат ва шу ли а ол ва Хадамоти му о ират тавассути ярмарка ои семо аи ой ои холии

кор талаботи бозори ме нат ба му о ирон, таъминоти ме нати дохил ва таъсири му о ирон дар бозори

ме натро назорат мекунанд. Ин о ба ар ду муассиса имкон меди анд, ки тахассус ои дар бозори ме нат

талабот доштаро муайян кунанд. айр аз он, TajStat амасола та лили бозори ме натро мегузаронад ва

нати а оро дар нашри «Бозори ме нат дар ум урии То икистон» интишор менамояд.

Тоҷикистон меъёрҳои эътирофи тахассуси хориҷиро ба расмият даровардааст. Дар моддаи 29 Қонун дар бораи

таҳсилоти олии касбӣ ва баъд аз муассисаи олии таълимӣ (2009) қайд шудааст, ки стандартҳои давлатӣ бояд

эътирофи тахассусҳои хориҷии дараҷаи бакалавр ва баъдидипломиро (аспирант) таъмин кунанд ва

масъулияти эътирофи тахассуси хориҷиро Вазорати маориф ва илм ба ӯҳда дорад. Ғайр аз ин, ба ҳамаи

донишҷӯён лозим аст, ки ҳуҷҷатҳоро ба Вазорати маориф ва илм пешниҳод кунанд, то ки тахассуси хориҷии

худро тасдиқ кунанд. Созишномаи байни Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар бораи эътирофи тахассуси

хориҷӣ ва баробарии ҳуҷҷатҳо оид ба таҳсилот, дараҷаҳо ва унвонҳои илмӣ (1998, азназаргузаронии 2002) ба

эътирофи мутақобилаи тахассусҳои таълимӣ имкон медиҳад.

Тоҷикистон баъзе чораҳоро андешида истодааст, ки ба ҷалби этикии муҳоҷирони меҳнатӣ мусоидат

менамоянд. Қонун дар бораи иҷозатномадиҳӣ барои намудҳои махсуси фаъолият (2004) ва Низомнома оид ба

ҷузъиёти иҷозатномадиҳии намудҳои махсуси фаъолият (2007) дарҷ гардидааст, ки иҷозатномаи Хадамоти

муҳоҷират бо мақсади ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ ё амалӣ намудани намудани фаъолиятҳои дахлдор ҳамчун

кӯмак ба муҳоҷирон барои дарёфти ҷойи кор ё муроҷиат намудан барои гирифтани иҷозатномаи корӣ талаб

карда мешавад. Ширкатҳое, ки иҷозатнома доранд, вазифадоранд қонунгузории меҳнати Тоҷикистон, аз

ҷумла шартҳои шартномаҳои меҳнатии муҳоҷирони меҳнатӣ, бақайдгирӣ дар мақомоти дахлдор дар

муддати се рӯзи воридшавӣ ва ҳар семоҳа пешниҳод намудани ҳисоботи оморӣ оид ба кормандони хориҷӣ ба

Хадамоти муҳоҷиратро риоя намоянд.

Тоҷикистон ҳамчунин механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандони худро дар хориҷа таҳия кардааст. Хадамоти

муҳоҷират барои кӯмак дар ҳимояи ҳуқуқ, озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар

хориҷ кор мекунанд, масъул аст. Намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар Федератсияи

Россия ба муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон маслиҳат медиҳад ва масъули ҳифзи ҳуқуқи онҳо дар

Федератсияи Россия мебошад. Тибқи Қонуни муҳоҷират (1999), "Ҳукумат ба муҳоҷирати шаҳрвандон, танҳо ба

он кишваре, ки ҳуқуқҳояшон ҳифз карда мешаванд, мусоидат мекунад". Моддаи 8-и қонун махсус ҳимояи

ҳуқуқи шаҳрвандонро ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ дар хориҷа кафолат медиҳад .

13

14

4.2. Соҳаҳо дорои иқтидор барои рушди минбаъда

Тоҷикистон ҳамасола маълумотро дар бораи бозори меҳнат дар Тоҷикистон ҷамъоварӣ ва нашр мекунад.

Охирин ҳисоботҳое, ки дар вебсайти TajStat мавҷуданд, солҳои 2014 ва 2018 мебошанд, ки бо гузориши

навбатӣ то моҳи апрели соли 2021. Соли 2018 TajStat ҳисобот дар бораи бозори меҳнатро бо маълумот барои

солҳои 2010 то 2017, аз ҷумла омори шумораи шаҳрвандони хориҷие, ки дар кишвар кор мекунанд, аз рӯи

миллаташон тақсимшуда, пешниҳод кард.

13

14

Намояндагии Вазорати ме нат, му о ират ва шу ли а ол дар назди вазорат исоботди анда буда, дар амкории зич бо сафорати То икистон дар Русия кор мекунад, ки дар навбати худ

ба Вазорати кор ои хори исобот меди ад.

Дар моддаи 8 омадааст: “Давлат дар му о ирати ша рвандони ум урии То икистон ба хори а бо розигии он о ва тан о ба он кишвар ое, ки у у ояшон ифз карда мешавад, к мак

мекунад. Барои давлат, кафолати ифзи у у и му о ирони ме нат дар хори а онунгузории мав уда дар бораи ме нат ва ифзи и тимоии коргарони му о ирро дар бар мегирад;

созишнома ои ду ониба ё бисёр онибаи байни як кишвари таъинот ва ум урии То икистон дар бораи имояи у у и му о ирони ме нат дар хори а, нчунин андешидани чора ои

мусбии амал оид ба имояи у у и му о ирони ме нат дар но ияи таъиншуда."

ҳ ҳ ҷ ғ ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ ҷ

ҳ ҷӣ ҳ ҳ

ҳ ҷ ҳ Ҷ ҳ ҷ ҷ ҳ ҳ ҳ ҳ қ қҳ ҳ ӯ

ҳ ҳ қ қ ҳ ҷ ҳ ӣ ҷ қ ҷ ҳ ҳ ҷ ҳ ҷ

ҳ ҷ ҷ ӣ Ҷ ҳ ҷ ҳ ҳ қ қ ҳ ҷ ҳ ӣ ҷ ҳ

ӣ ҳ ҳ қ қ ҳ ҷ ҳ ӣ ҳ
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15 Тадбир о оид ба мусоидат ба баробарии гендер дар увваи кор дар ма м ъ Кодекси ме нат (2016), онун дар бораи кафолат ои давлатии у у ва имконият ои баробар барои мардон ва

занон (2005) ва Барномаи давлатии таълим, интихоб ва ба кор абул кардани ро барон пешбин шудаанд. аз умлаи занону духтарони боистеъдод (2017–2022).

ҳ ӣ қ ӣ ҷ ӯ ҳ Қ ҳ ҳ қ қ ҳ

қ ҳ ӣ ҷ

Тибқи Қоидаҳои додани раводид ва раводиди электронӣ (2017), 18 категорияи раводид мавҷуд аст, ки ба

муҳоҷирон ва шахсони бешаҳрвандӣ дода мешавад. Ҳама муҳоҷирони меҳнатӣ, новобаста аз соҳае, ки онҳо

кор мекунанд ё малакаҳои хоси меҳнатии онҳо, таҳти як категория фаро гирифта шудаанд.

Дар Тоҷикистон чораҳои мусоидат ба баробарии гендерӣ дар қувваи корӣ дар маҷмӯъ, амалӣ карда мешавад .
15
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САМАРАНОКИИ НИШОНАҲОИ

МАҲДУДИЯТҲОИ БӮҲРОНИ ҶАҲОНӢ

5.1. Идоракунии му о ират: намунаи со а ои рушдёфтаҳ ҷ ҳ ҳ

5.2. Соҳаҳо дорои иқтидор барои рушди минбаъда

Дар Тоҷикистон стратегияи чораҳои мушаххас оид ба расонидани кӯмак ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони

бешаҳрванд дар давраи бӯҳрон ва баъдибӯҳронӣ вуҷуд надорад.

Тоҷикистон стратегияи ҳалли ҳаракатҳои муҳоҷиратро, ки дар натиҷаи таъсири номатлуби тағирёбии иқлим ба

вуҷуд омадаанд, надорад. Аммо Стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағирёбии иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон

дар давраи то 2030 муҳоҷиратро ҳамчун як мавзӯи асосии ҳалли масъалаи мутобиқсозии тағирёбии иқлим

муайян мекунад. Стратегия масъалаҳои мухталифи марбут ба муҳоҷиратро эътироф мекунад, ба монанди

муҳоҷирати дохилӣ, ки боиси талафоти нерӯи корӣ дар бахши кишоварзӣ мегардад. Он минбаъд аз таҳияи

сиёсати миллӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳоҷират бо омилҳои экологӣ ёдовар мешавад, аммо тафсилоти

бештар пешниҳод намекунад.

Дар Тоҷикистон системаи коммуникатсионӣ мавҷуд аст, ки иттилоотро оид ба хусусияти таҳаввулёбандаи

бӯҳронҳо ва инчунин таъмин намудани шароит ба аҳолӣ барои пешниҳод кардани ниёзҳои худ ба ҳукумат

мусоидат менамоянд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ (CESCD) маркази идораи

б ҳронҳоро дар бар мегирад, ки 24 соат фаъолият мекунад ва шуъбаи масъул оид ба аҳолӣ мебошад, ки дар

сомона ва саҳифаи Фейсбук бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ маълумот дар бораи зарарҳо, хатарҳо ва б ҳронҳо

интишор менамояд. Муҳоҷирон метавонанд барои қ мак ба CESCD муроҷиат намоянд, аммо системаҳои

коммуникатсионӣ осебпазирии мушаххаси муҳоҷиронро ба назар намегиранд ва барои қонеъ кардани

ниёзҳои муҳоҷирон муқаррароти мушаххас надоранд.

Қонуни ҶТ «Дар бораи сарҳади давлатии ҶТ» (1997) муқаррар намудааст, ки вуруди шахсони алоҳида маҷбуран

ба Тоҷикистон дар ҳолатҳои фавқулодда, ба монанди садама, офати табиӣ, аз хатар халос шудан, ҳаётро наҷот

додан, ё ба ёрии таъҷилии тиббӣ муроҷиат намудан, вайрон кардани марз ҳисобида намешавад. Аммо, қонун

барои муҳоҷирон дар Тоҷикистон ки кишвараш ба бӯҳрон дучор меояд, истиснои васеътареро пешбинӣ

намекунад.

ӯ

ӯ

ӯ

Тоҷикистон барои идоракунии ҷойивазкунии аҳолӣ дар давраи бӯҳрон чораҳо меандешад. Кумитаи ҳолатҳои

фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ барои интиқоли бехатари одамон ва молу мулк дар ҳолатҳои фавқулодда

масъул аст. Масъулияти он дар Низомнома дар бораи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ

(2000) баён шудаст, ки аз ин иборат аст: таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ, пешгирӣ ва вокуниш ба бӯҳронҳо,

ҳамоҳангсозии мақомотҳо дар кӯчонидан, такмил ва беҳтарсозии тартиби кӯчонидан. Ғайр аз нақшаи

захиравии байниидоравии ҳолатҳои фавқуллодаи аҳолӣ, ки ҳамасола таҷдид карда мешавад, ҳадафи вокуниш

ба вуруди аҳолӣ аз Афғонистон мебошад.

онун дар бораи ифзи а ол ва удуд о аз офат ои таби ва техноген ба таври возе из ор мекунад, ки

ша рвандони хори ва шахсони беша рванд дар То икистон бо му аррароти он фаро гирифта мешаванд,

атто агар он чора ои мушаххасеро, ки ба он о нигаронида шудаанд, дар бар нагирад.

Қ ҳ ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ ӣ ӣ (2004) ҳ ҳ

ҳ ҷӣ ҳ ҷ қ

ҳ ҳ ҳ
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ТАЪМИНИ МУҲОҶИРАТИ БЕХАТАР,
БОТАРТИБ ВА МУНАЗЗАМ

6.1. Идоракунии му о ират: Намунаи минта а ои рушдёфтаҳ ҷ қ ҳ

Неруҳои марзбони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ масъули идоракунӣ ва назорати сарҳад дар

Тоҷикистон мебошанд. Вазифаҳои онҳо аз назорати муҳоҷират, пешгирии убури ғайриқонунии марз, ҳимояи

сарҳад аз ҳамла ва ҳуҷум ва назорати риояи режими сарҳади давлатӣ иборат мебошанд. Ғайр аз ин, Вазорати

корҳои дохилӣ кафолат медиҳад, ки ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ дар вазорат дар тӯли 10 рӯзи ворид

шуданашон ба Тоҷикистон сабти ном мешаванд.

Кормандони сарҳад мунтазам омӯзишҳои махсус мегиранд. Қонун дар бораи неруҳои марзбонӣ (2005)

муқарар намудааст, ки аъзои қӯшунҳои сарҳадӣ бояд дар муассисаҳои таълимии ҳарбӣ ва марказҳои

таълимии Тоҷикистон ва берун аз он ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. Машғулиятҳои омӯзишӣ (тренинг)

вобаста ба муҳоҷират ва назорати сарҳад дар ҳар се - шаш моҳ ҳамасола гузаронида мешаванд. Неруҳои

марзбонии Тоҷикистон дорои мундариҷаи ҷудогонаи омӯзишӣ барои афсарони марду зан мебошанд, ки

марзбонони зан дар бораи усулҳои мушаххаси фарҳангӣ ва ҷинсӣ омӯзиш мегиранд.

Тоҷикистон барои ҷиҳати реинтегратсияи муҳоҷирони ба Ватан баргашта мусоидат менамояд. Он дорои

маркази махсуси реинтегратсияонӣ барои муҳоҷирони бозгашта, машваратҳои инфиродӣ, баҳодиҳии

малакаҳои касбӣ, кӯмак ба имкониятҳои шуғл ва дастгирии оғози соҳибкорӣ мебошад. Вазорати меҳнат,

муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ инчунин чор Маркази машваратии омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ

таъсис додааст, ки дар ша ри Душанбе ва се маркази вилоят фаъолият менамоянд. Ин марказҳо муҳоҷиронро

барои муҳоҷират омода мекунанд ва инчунин бо муҳоҷирони баргашта ҳамкорӣ мекунанд.

Дар Тоҷикистон оид ба мубориза бо хариду фурӯши одамон, Қонуни ҶТ дар бораи мубориза бо хариду фурӯши

одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон амал мекунад (2014). Он асосҳои ҳуқуқӣ ва

ташкилии сиёсати давлатро оид ба масъалаи ҷабрдидагон муайян намуда, принсипҳои умумии ҷавобгарии

ҳуқуқӣ барои ҷиноятҳои марбутаро муқаррар мекунад, инчунин вазъи ҳуқуқии ҷабрдидагон ва тадбирҳоро

ҷиҳати ҳифз ва дастгирии ҷабрдидагон муайян мекунад. Қонун панҷ ниҳодеро, ки бевосита дар мубориза бо

хариду фурӯши одамон иштирок мекунанд, дар бар мегирад: Прокурори генералӣ, Вазорати корҳои дохилӣ,

Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Агентии назорати маводи нашъаовар ва Хадамоти гумрук. Он инчунин

қайд мекунад, ки ҷабрдидагон ҳуқуқ доранд ҷуброни зарари ба онҳо расонидашударо, ҳуқуқ ба манзили

муваққатӣ ва бехатарро талаб кунанд, инчунин ҳуқуқи ройгон гирифтани кӯмаки ҳуқуқӣ, кӯмаки иҷтимоию

моддӣ ва ёрии тиббиро талаб кунанд.

онун дар бораи мубориза бо хариду фур ши одамон ва расонидани к мак ба абрдидагони хариду фур ши

одамон (2014) минбаъд амкориро дар сохтор ои ваколатдори То икистон бо давлат ои хори дар

масъала ои мубориза бо хариду фур ши одамон, инчунин бо ташкилот ои байналмилалие, ки барои

пешгир ва мубориза бо хариду фур ши одамон к шиш ба хар меди анд, нишон меди ад. Бо ма сади

баланд бардоштани самаранокии мубориза бо хариду фур ши одамон ифзи у у и абрдидагон мусоидат

карда мешавад. Самт ои асосии амкор та ияи созишнома ои ду ониба ва бисёр ониба, аз умла

оптимизатсияи к шиш ои муштарак байни муассиса ои махсусгардонидашудаи давлат ои амсоя,

амо ангсозии фаъолияти ма омоти ифзи у у э од ва рушди муштараки система ои иттилоот мебошад.

Дар ин робита, кишвар бо як атор кишвар о, аз абили Аф онистон, Чин, индустон, Эрон, азо истон,

ир изистон, Россия, Арабистони Сауд Туркия, Украина, Амороти Мутта идаи Араб, збекистон ва айра, ки

оид ба мубориза бар зидди хариду фурўш созишнома о ба имзо расонидаанд, ба масъала ои иноят,

истирдод, расонидани ёрии у у дар доираи парванда ои иноят ша рванд ва оилав ало аманданд

мебошанд.
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Қ ӯ қ ҳ ӣ ҳ

Ҳ Ҷ ҳ ҳ ӯҳҳ ҷ

ҳ ӣ, ҳ қ ҳ ӯ

ҳ ҷ қ Ғ

ҷ қ ҳ ӯ ҳ

ӯ

онуни мазкур (2014) махсусан занон ва к даконро урбонии э тимол исобида, ба Кумитаи кор бо занон ва

оилаи назди укумати Т сало ият ои марбут ба ин гур оро додааст. Масалан, Кумита барои кафолати и рои

барнома ои давлат ки э тимолияти урбониёни э тимолии хариду фур ш шуданро кам мекунад, масъул ва

вазифадор аст, ки тадбир ои дастгирии и тимоиро ба занони урбонии савдои одамон таъмин намояд. айр аз

ин, дар То икистон На шаи миллии амал о оид ба мубориза бо хариду фур ши одамон барои сол ои 2019-2021

ва Комиссияи байниидоравии мубориза бо хариду фур ши одамон амал мекунад.

6.2. Соҳаҳои дорои иқтидор барои рушди минбаъда

То икистон сиёсат ё стратегияе надорад ки абси му о ирон чораи охирин исобида шавад онун дар бораи

Сар ади давлат (1997) ба шун ои сар ад у у и боздошти вайронкунандагони сар ади давлатиро меди ад

инчунин шахсоне астанд ки дар вайрон кардани сар ади давлат гумонбар астанд

Айни замон сиёсати ма дуд барои алби ша рвандони То икистон ки аз кишвар му о ират кардаанд ву уд

дорад То икистон барои му о ирони бозгашта арз ои махсуси к то муддати имтиёзнок меди ад онун дар

бораи мубориза бо хариду фур ши одамон (2014) таъсиси Фонди давлатии расонидани кумак ба абрдидагони

хариду фур ши одамонро барои мабла гузории самараноки имоя мутоби гардонии и тимо ва

бар арорсозии и тимоии урбониёни савдои одамон пешбин мекунад Аммо чунин хазина то апрели соли

2021 таъсис дода нашудааст
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САРЧАШМАҲОИ

АСОСӢ



Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ

n.d.a са ифаи хонаг Дар сайти дастрас аст.

n.d.b Санад ои меъёрии у у Дар дастрас аст.

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

1992 Созишнома дар бораи кафолати у у ои ша рвандони давлат ои аъзои Итти оди Давлат ои Муста ил дар

со аи су уртаи нафа а. Дар дастрас аст.

укумати ум урии азо истон ва укумати ум урии То икистон

2018 Созишнома байни укумати ум урии азо истон ва укумати ум урии

Тоҷикистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷират. Дар

дастрас аст.

укумати ум урии То икистон

1994а Конститутсияи ум урии То икистон. Дар

дастрас аст.

1994b онуни конститутсион дар бораи интихоботи Президенти ум урии То икистон. Дар

дастрас аст.

1997а онун дар бораи су уртаи давлатии и тимо Дар

дастрас аст.

1997b онун дар бораи Сар ади давлатии ум урии То икистон. Дар

дастрас аст.

Кодекси ҷиноӣ . Дар дастрас аст.

1999а онуни конститутсион дар бораи интихобот барои Ма лиси ум урии

Тоҷикистон. Дар дастрас аст.

1999 онун дар бораи му о ират. Дар

дастрас аст.

1999с оида ои ша рвандони хори ва шахсони беша рванд ки дар ум урии\То икистон и омат доранд. Дар

сайти дастрас аст.

2000 Низомнома дар бораи Комиссияи эвакуатсияи ум урии То икистон. Дар сайти

дастрас аст.

2002 онун дар бораи гурезагон. Дар

дастрас аст.

2004a онун дар бораи литсензия барои намуд ои мушаххаси фаъолият.

Дар дастрас аст.

2004 онун дар бораи ифзи а ол ва аламрав аз офат ои таби ва саноат Дар

дастрас аст.

2005а онун дар бораи шун ои сар адии Кумитаи давлатии амнияти миллии

ум урии То икистон.

Дар дастрас аст.

2005 онун дар бораи кафолат ои давлатии баробар ва имконият ои баробари мардон ва занон.

Дар дастрас аст.

2007 онун дар бораи хизмати давлат Дар

дастрас аст.

2008 онун дар бораи су уртаи тибб дар ум урии То икистон. Дар

дастрас аст.

2009а онун дар бораи та силоти ол ва баъдидиплом Дар

дастрас аст.
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www.khf.tj/.

https://khf.tj/ru/taxonomy/term/58/.

https://legalacts.ru/doc/soglashenie-stran-sng-ot-13031992-o-garantijakh/.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32973918 - pos = 0; 159.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=1&language=ru.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=7.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=55.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=54.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=6.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=65&language=ru.

http://tajmigration.ru/pravila-prebyvaniya-inostrannyh-grazhdan.html.

www.khf.tj/ru/sites/default/files/pdf/law_21.pdf.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=80&language=ru.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=123.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=129&language=ru.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=135&language=ru.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=138.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=162.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=194.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=209&language=ru.
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САРЧАШМАҲОИ АСОСӢ

2009 Қонун дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ.

Дар

дастрас аст.

2010а Қонун дар бораи суғурта ва нафақаҳои давлатӣ. Дар

дастрас аст.

2010b Стратегияи Миллӣ оид ба фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020.

Дар дастрас аст.

2011а Фармон дар бораи тасдиқи Стратегияи миллии муҳоҷирати меҳнатии байналмилалии шаҳрвандони Ҷумҳурии

Тоҷикистон барои давраи солҳои 2011-2015.

Дар сайти дастрас аст.

2011b Стратегияи Миллии Муҳоҷирати Байналмилалии Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2011-

2015. Онлайн дастрас нест.

2013 Қонун дар бораи маориф. Дар дастрас аст.

2014а фармон дар бораи Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ. Дар

дастрас аст.

2014b Қонун дар бораи мубориза бо хариду фурӯши одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон.

Дар дастрас аст.

2014с Низомнома дар бораи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар сайти

дастрас аст.

2015а Қонуни конститутсионӣ дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар

дастрас аст.

2015 Қонун дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ.

Дар дастрас аст.

2016a Кодекси меҳнат. Дар дастрас аст.

2016b Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030. Дар сайти

дастрас аст.

2017а Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар

дастрас аст.

2017b Низомномаи дар бораи тафсилоти литсензиякунӣ ба намудҳои мушаххаси фаъолият.

Дар сайти дастрас аст.

2017c Қоидаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба додани раводид ва раводиди электронӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони

бешаҳрвандӣ. Дар сайти

дастрас аст.

2017 Барномаи давлатии оид ба таълим, интихоб ва ба кор қабул кардани менеҷерон аз ҳисоби занону духтарони болаёқат

барои солҳои 2017-2022. Дар дастрас аст.

2018а Қонун дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар дастрас аст.

2018 Стратегияи миллии коҳиши хатари офатҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2030.

Дар дастрас аст.

2019a Нақшаи ҳолатҳои фавқулоддаи байниидоравӣ барои вуруди аҳолӣ. Онлайн дастрас нест.

2019 Стратегияи миллии мутобиқгардонии тағирёбии иқлим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030. Дар сайти

дастрас аст.

b

b

d

b

b

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=202.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=220.

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=80464.

www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=115319.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=301.

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=68311.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=309.

www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=121248.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=15.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=325.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=340.

http://extwprlegs1.fao.org/docs

/pdf/taj170774.pdf

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=

360&language=ru.

http://minfin.tj/downloads/Polozhenie_o_licenzirovanie_auditerskoy_deyatelnosti.docx.

http://http://avesta.tj/2017/01/29/pravila-vydachi-vizy-i-elektronnoj-vizy-tadzhikistana-inostrannym-

grazhdanam-i-litsam-bez-grazhdanstva/.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=453.

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=560&language=ru.

https://khf.tj/sites/default/files/pdf/Natsionalnaya-Strategiya.pdf.

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=119703.
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Созмони Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ)
Раванди Прага. Дар сайти дастрас аст.
Раванди Алмаато оид ба ҳифзи гурезагон ва муҳоҷирати байналмилалӣ. Дар сайти
дастрас аст.

Сарраёсати консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
n d.a Ҷумҳурии Тоҷикистон дастури дастури раводид ва тартиби ташкили раводиди электронӣ. Дар сайти

дастрас аст.
n d.b системаи раводид бо кишварҳои хориҷӣ. Дар сайти

дастрас аст.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
. . Саҳифаи асосӣ Дар дастрас аст.

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
. . Саҳифаи асосӣ Дар сайти дастрас аст.

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
2013 Тартиби абул ба кор. Дар дастрас аст.

Вазорати корҳои дохилӣ
n d.a саҳифаи хонагӣ. Дар дастрас аст.
n d.b Хуш омадед ба дархости электронии Visa ба Тоҷикистон. Дар дастрас аст.
. .с. Саҳифаи асосӣ Дар дастрас аст.

Вазорати ме нат, му о ират ва шу ли а ол
2014 Низомномаи Хадамоти му о ирати назди Вазорати ме нат, му о ират ва шу ли а ол Дар сайти

низомнома-хадамоти-му о ирати-вазорат дастрас аст.
. . Саҳифаи асосӣ Дар дастрас аст.

n.d.b Конунгузори дар дастрас аст.
n.d.c Намояндагии Вазорати ме нат, му о ират ва шу ли а ол Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳоҷират дар

Федератсияи Россия дар дастрас аст.
n.d.d Ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар

дастрас аст.

Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон
1990 Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо

(ICRMW), дар дастрас аст.

Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
. . дастрас аст.

Институти тад и отии ме нат, му о ират ва шу ли а олии ум урии То икистон
Дар бораи мо дар сайти дастрас аст.

Агентии омори назди Президенти ум урии То икистон
2014 Бозори ме нат дар ум урии То икистон. Бо дастрас ба

2017 Бозори Ме нат дар ум урии То икистон. Дар
дастрас аст.

2018а Солномаи демографии ум урии То икистон. Дар
дастрас аст.

2018 Аз 10 то 24 октябри соли 2018 бар йхатгирии озмоиши фонди а ол ва манзил гузаронида мешавад. Дар сайти

дастрас аст.
2018c Шаклҳои барӯйхатгирии аҳолӣ 2018 Дар дастрас

аст.
Каталог Дар дастрас аст
Саҳифаи хонагӣ Дар дастрас аст
Хуччатхои меъёри дар сайти дастрас аст
Муҳоҷирати аҳоли Дар дастрас аст

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
n.d. Саҳифаи асосӣ Дар дастрас аст.

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
n.d. Саҳифаи асосӣ Дар дастрас аст.

Созмони Милали Муттаҳид
2017 Гузориши даврии дуюми аъзо дар 2017.
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n.d.a . .
n.d.b . .
n.d.c .
n.d.d 2000–2017. .

www.iom.int/prague-process.
www.iom.int/almaty- process.

www.consular.tj/visa.aspx.
www.consular.tj/visa-system-with-foreign-countries.aspx.

https://medt.tj/.

www.maorif.tj/

https://mfa.tj/ru/main/ministerstvo/poryadok-prijoma-na-rabotu.

https://mfa.tj/.
www.evisa.tj/index.evisa.html#/.

https://vkd.tj/index.php/tj/.

http://mehnat.tj/migration/2018/12/27/
http://mehnat.tj/mehnat/.

http://mehnat.tj/mehnat/қонунгузори/.

http://tajmigration.ru/.
http://tajmigration.ru/normativno-pravovye-akty-respubliki-

tadzhikistan.html.

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.

www.osce.org/ru/eea/34452?download=true

http://oldstat.ww.tj/ru/img/7b6f49435ed5ae6ec685562d6
e28583a_1426678999.pdf.

http://stat.ww.tj/publications/June2019/labor-market-2018.pdf.

http://stat.ww.tj/publications/June2019/demographic-yearbook-
2018.pdf.

www.stat.tj/ru/news/news-of-agency/from-october10-24--a-pilot-population-and-housing-census-is-being-conducted.

http://stat.ww.tj/posts/October2018/blanks-of-pilot-populations.pdf

http://majmilli.tj/.

http://tut.tj/.

https://mehnat.tj/mehnat/en/ministry/#

https://stat.tj/ru/catalog.
at http://stat.tj/.

www.stat.tj/ru/gender-regulations.
http://stat.ww.tj/library/ru/migration.xls.
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ЗАМИМАҲО

MiGOF: Ча орч баи идоракунии му о иратҳ ӯ ҳ ҷ

Бо мақсади муайян кардани мафҳуми “сиёсати муҳоҷирати хуб идорашаванда”, Созмони Байналмилалии

Муҳоҷират (СБМ) Чаҳорчӯбаи идоракунии муҳоҷиратро (MiGOF) таҳия намуд, ки он моҳи ноябри соли 2015 аз

ҷониби Шӯрои СБМ тасдиқ гардид. Дар робита бо ҳадафҳои Чаҳорчӯбаи идоракунии муҳоҷират, СБМ

идоракуниро ҳамчун “анъанаҳо ва ниҳодҳое муайян мекунад, ки тавассути онҳо салоҳиятҳо оид ба муҳоҷират,

ҳаракатпазирӣ ва шаҳрвандӣ дар як кишвар, аз он ҷумла зарфияти ҳукумат дар таҳия ва татбиқи сиёсати оқилона

дар ин самтҳо амалӣ карда мешавад”.

Дар чаҳорчӯба унсурҳои асосии “идоракунии хуби муҳоҷират” муқаррар карда шудаанд – 3 принсип ва 3 ҳадаф,

ки дар сурати риоя ва амалӣ гардидани онҳо раванди муҳоҷирати инсонпарвар, бехатар ва муназзам таъмин

гашта, ба муҳоҷирон ва ҷомеа манфиат меоранд. СБМ бар он ақида аст, ки низоми муҳоҷират ба муҳоҷират ва

ҳаракатпазирии мардум мусоидат мекунад. Низоми мазкур инсонпарвар ва муназзам буда, ба муҳоҷирон ва

ҷомеа манфиат меорад:

Вақте ки он:

ба стандарт ои байналмилал мувофи ат мекунад ва у у ои му о иронро риоя мекунад;

сиёсатро бо истифода аз далел о ва равиши “умумидавлат та ия мекунад;

бо шарикон дар алли масъала ои му о ират ва масъала ои ало аманд бо он амкор мекунад.

Азбаски он кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки:

сат и нек а волии и тимо ва и тисодии му о ирон ва омеаро баланд бардорад;

мушкилии аракатпазириро дар шароити б рон ба таври муассир ал кунад;

раванди му о ират бехатар, муназзам ва ба таври шоиста гузаронида шавад.

MiGOF стандартҳо ё меъёрҳои навро тартиб НАМЕДИҲАД. Ҳангоми таҳияи Чаҳорчӯба, СБМ аз таҷриба ва кори

таҳлилӣ истифода бурда, ба уҳдадориҳои мавҷуда, эъломияҳо ва изҳороти ғайриҳатмӣ низ такя намуд. Он бо

идоракунии ҷаҳонии муҳоҷират, ки меъмории байналмилалӣ барои ҳалли масъалаҳои муҳоҷират ва

ҳаракатпазирии мардум маҳсуб меёбад, сарукор НАДОРАД. Баръакс, дар он диққати махсус ба идоракунӣ ва

мудирияти муҳоҷират аз нуқтаи назари Давлат ҳамчун иштироккунандаи асосӣ равона карда шудааст. Он барои

ҳамаи давлатҳо модели ягонаро пешниҳод НАМЕКУНАД. Чаҳорчӯба як “намунаи барҷаста” ё идеалии

идоракунии муҳоҷират мебошад, ки давлатҳо метавонанд барои татбиқи он саъю кӯшиш намоянд.
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(i) ҳ ӣ қ ҳ қ қҳ ҳ ҷ

(ii) ҳ ӣ” ҳ

(iii) ҳ ҳ ҳ ҷ ҳ қ ҳ ӣ

(i) ҳ ӯ ҳ ҷ ӣ қ ҳ ҷ ҷ

(ii) ҳ ҳ ҳ

(iii) ҳ ҷ

ӯ

MiGOF ба он фа миш асос ёфтааст, ки давлат амчун як иштироккунандаи асос оид ба масъала ои му о ират,

аракатпазир ва ша рванд дар доираи онун ои байналмилал и ати муайян кардани он ки ба аламрави

кишвар к ворид мешавад ва бо кадом шарт дар он мемонад, у у и со ибихтиёриро ниго медорад. Дигар

иштироккунандагон - ша рвандон, му о ирон, ташкилот ои байналмилал бахши хусус итти одия о,

ташкилот ои айридавлат ташкилот ои амъият ташкилот ои дин ва илм тавассути амкор бо

давлат о ва бо амдигар, са ми худро дар идоракунии му о ират мегузоранд.

ҳ ҳ ӣ ҳ ҳ ҷ

ҳ ӣ ҳ ӣ қ ҳ ӣ ҷ ҳ қ

ӣ ҳ қ қ ҳ ҳ

ҳ ҳ ҷ ҳ ӣ, ӣ, ҳ ҳ

ҳ ғ ӣ, ҳ ҷ ӣ, ҳ ӣ ӣ – ҳ ӣ

ҳ ҳ ҳ ҳ ҷ
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Ш рои СБМ, Ча орч баи идоракунии му о ират, аласаи 106ум, C/106/40 (4 ноябри соли 2015). Дар торнамои зерин дастрас мебошад:

адвали иттилоотии Ча орч баи идоракунии му о ират (2016). Дар торнамои зерин дастрас мебошад:

ӯ ҳ ӯ ҳ ҷ ҷ

Ҷ ҳ ӯ ҳ ҷ

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf

https://publications.iom.int/books/migration-governance-framework.
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ЗАМИМАҲО

Раванди НИМ

О ози раванди
НИМ
ғ Ҷамъоварии

маълумот

Барои таъмини фаҳмиши пурраи лоиҳа ва дастгирии

ҳамаҷониба қадами аввал дар ин раванд фаҳмонидани

он мебошад, ки Нишондиҳандаҳои идоракунии

муҳоҷират (НИМ) ба мансабдорони калидии ҳукумат

чиро ифода мекунад.

Марҳилаи дуввуми ин раванд оғоз ва ҷамъоварӣ

намудани маълумот дар асоси тақрибан 90

нишондиҳанда ва 6 параметри MiGOF

мебошад. Маълумоти мухтасар дар бораи

идоракунии муҳоҷират дар асоси таҳлили

натиҷаҳо тартиб дода шуда, ба ҳукумат

пешниҳод мегардад.

Машваратҳои
байниидоравӣ

Марҳилаи сеюми ин раванд даъват намудани
машварати байниидоравӣ мебошад, ки дар он
тамоми вазоратҳои дахлдор ва дигар ҷонибҳои
манфиатдор таҷрибаи пешқадам ва самтҳои
асосии рушдашон дар оянда имконпазир, тавре
ки дар лоиҳаи Маълумоти мухтасар дар бораи
идоракунии муҳоҷират қайд шудааст, аз ҷумла
афзалиятҳои минбаъдаро мавриди муҳокима
қарор медиҳанд. Он инчунин имконияти додани
шарҳу тавзеҳот ва таклифу пешниҳодҳоро оид
ба лоиҳаи Маълумоти мухтасар барои онҳо
фароҳам меоварад.

Пас аз ҳамоҳангсозӣ ва тафтиши ниҳоии
Маълумоти мухтасар оид ба идоракунии
муҳоҷират онҳо дар портали маълумоти глобалӣ
оид ба муҳоҷират нашр шуда, дар Мағозаи
интернетии китобфурӯшии СБМ боргирӣ
мешаванд .
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Маълумоти мухтасарро метавонед дар торнамои зерин пайдо намоед:

Нигаред ба пайванди зерин: https://publications.iom.int/.

https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0.

Нашри ҳисобот дар
Портали маълумоти
глобалӣ оид ба
муҳоҷират
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