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Ақидаҳои дар ин сарчашма баёншуда, маҳсули афкори муаллифон буда, он метавонад бо нуқтаи назари Созмони 
Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ) комилан мувофиқат надошта бошад. Нишондод ва матолиби пешниҳодгардида 
вобаста ба вазъи ҳуқуқии кишвари ҷудогона, қаламрав ё минтақа, ҳамчунин мақомоти ба онҳо марбут, марзҳо ва сарҳадот 
наметавонад ба сифати ақидаи мутлақи СБМ муаррифӣ гардад. 

Дар фаъолияти худ СБМ принсипҳоеро риоя менамояд, ки тибқи он манфиати муҳоҷирон дар доираи принсипҳои 
башардӯстона ва арзишҳои дигари иҷтимоӣ пайгирӣ карда мешавад. СБМ созмони байниҳукуматӣ буда, ҳамроҳ 
бо шариконаш дар иттиҳоди байналмилалӣ фаъолият оид ба ҳалли масоили фаврӣ дар доираи муҳоҷират; кумак дар 
фаҳмиши саволҳо оид ба муҳоҷират; ҳавасмандкунӣ дар инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ тавассути муҳоҷират ва ҳимояти 
шаъну шарафи инсон ва осудаҳолии муҳоҷиронро анҷом медиҳад.

Истилоҳи КБИР (Кумак дар бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия), ки дар ин дастур истифода шудааст ва ҷанбаҳову 
принсипҳои асосии он бояд аз ҷониби Созмони Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ) бознигарӣ карда шаванд. Ҳамин тавр, 
истинодҳо ба истилоҳи КБИР, истифода ва иқтибоси он бояд пешакӣ бо СБМ тавассути дархости муносиб ба воситаи 
суроғаи электронии iomalmaty@iom.int мувофиқат карда шавад.

Дастури таълимӣ дар доираи лоиҳаи СБМ «Барномаи минтақавии муҳоҷират дар Осиё» таҳия шудааст, ки аз ҷониби 
Бюрои аҳолӣ, гурезагон ва муҳоҷирати департаменти Давлатии ИМА (БАГМ ИМА) маблағгузорӣ шудааст.
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гуманитарӣ пешбинӣ шудааст.
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Шумо дастури таълимии «Муҳоҷирати бозгашт: муносибатҳои байналмилалӣ 
ва вижагиҳои минтақавии Осиёи Марказӣ»-ро дар даст доред, ки онро гурӯҳи  
муаллифон аз шаш кишвар: Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, 
Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон навиштаанд. Дастури таълимии мо ба 
муҳоҷирати бозгашт ва одамон – муҳоҷирони бозгашта, ки пас аз кор, таълим ва 
зиндагӣ дар хориҷа ба хона бармегарданд, бахшида шудааст. Ин мавзӯъ барои дастури 
таълимии мо тасодуфан интихоб нашудааст. Миқёси муҳоҷирати меҳнатӣ дар Осиёи 
Марказӣ хеле зиёд аст: аз 2,7 то 4,2 млн нафар (аз 10% то 16% -и аз ҷиҳати иқтисодӣ 
фаъоли аҳолӣ) дар хориҷа – дар Федератсияи Россия, Қазоқистон, Туркия, Ҷумҳурии 
Корея ва бисёр дигар кишварҳо кор мекунанд. Боз ҳам бештар одамон бо сабабҳои 
гуногун ба ватан бармегарданд, бо худ дониш, таҷриба, ихтисос, маблағҳои пулӣ 
меоранд. Муҳоҷирони бозгашт дар рушди сармоя ва захираи иқтисодии кишварҳои 
Осиёи Марказӣ саҳми арзанда мегузоранд. Дар китоб мисолҳои истифодаи 
бомуваффақияти иқтидори муҳоҷирони баргашта дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва 
дигар кишварҳо, инчунин мушкилоте, ки муҳоҷирони ба ватан баргашта бо онҳо рӯ 
ба рӯ мешаванд, оварда шудааст. 

Китоб аз чор фасл иборат аст, ки мушкилоти муҳоҷирати бозгаштро дар маҷмӯъ 
фаро мегирад. Мантиқи онҳо аз назария ба амалия тавсиф шудааст. Дар фасли аввал 
«Муҳоҷирати  бозгашт дар шароитҳои муосир» ҷанбаи назариявии муҳоҷирати 
бозгашт, тасниф ва таъриф, мақсад ва вазифаҳои давлатҳо оид ба барномаҳои 
муҳоҷирати бозгаштро фаро мегирад. Дар фасли дувум, ки «Асосҳои ҳуқуқии 
муҳоҷирати бозгашт» ном дорад, муҳоҷирати бозгашт дар ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии 
байналмилалӣ ва минтақавӣ, асосҳои ҳуқуқии барномаҳои бозгашти ихтиёрӣ ва 
реинтегратсия (ББИР), инчунин иқтидори КБИР дар минтақа дида мешавад. Дар 
фасли севум «Пешшартҳо ва вижагиҳои муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ» вижагиҳои демографӣ ва вазъияти муҳоҷират дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ, сабабҳо ва тамоюлҳои муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, 
нишон дода шудааст. Инчунин, саҳми иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-демографӣ ва иқтидори 
муҳоҷирати бозгашт, масоили мутобиқшавӣ ва ҳамроҳшавии муҳоҷирони  
баргаштаро инъикос мекунад. Нақши диаспора ва иқтидори онҳо дар муҳоҷирати 
бозгашт барои минтақаҳои Осиёи Марказӣ дида мешавад. Ниҳоят, фасли 
«Идоракунии муҳоҷирати бозгашт ва рушди КБИР дар Осиёи Марказӣ» амаликунонии 
сиёсат ва тартиби муҳоҷирати бозгашт ва ҳавасмандкунӣ ба шуғл ва меҳнатро дар 
кишварҳои минтақа аз назар мегузаронад. Инчунин, нақши ниҳодҳои ҷомеаи 
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шаҳрвандиро дар муҳоҷирати бозгашт ва барномаҳои КБИР дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ равшан месозад.

Дастури таълимӣ саволҳои санҷишӣ ва машғулиятҳои амалиро дар бар мегирад, ки 
метавон барои тайёрии шунавандагон (донишҷӯён) ва дар ташкили ҷараёни таълим 
аз ҷониби устод истифода шавад, илова бар ин, истинод ба видеосужаҳо, рӯйхати 
адабиёти ҳатмӣ ва иловагӣ пешкаш шудааст. Маводҳои дастури таълимӣ аз ҷониби 
гурӯҳи коршиносон дар рафти таълими Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон дар ш. Бишкек моҳи апрели соли 2019 озмоиш 
карда шуданд.

Муаллифони дастури таълимӣ ба Созмони Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ) дар 
Ҷумҳурии Қазоқистон барои ташаббус ва дастгирии пурраи лоиҳаи мазкур 
миннатдории хоси худро баён мекунанд.

Умедворем, ки дастури таълимӣ барои тайёр кардани хизматчиёни давлатӣ ва 
донишҷӯён дар соҳаи идоракунии давлатӣ ва сиёсати муҳоҷират саҳмгузор буда, дар 
ниҳояти кор ба рушди бомуваффақияти иқтисодиву иҷтимоӣ ва ташаккули нерӯи 
инсонӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ мусоидат хоҳад кард. 
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ГУЛНАЗ АЛАЕВА,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, Донишгоҳи «Туран»  
(Алмаато, Ҷумҳурии Қазоқистон) 

 
Ба СБМ ва Донишгоҳи «Туран» бобати имконияти ширкат дар лоиҳаи мазкур, арзи сипос менамоям. Ман 
боварӣ дорам, ки ин дастури таълимӣ ҳамчун аввалин кори илмӣ дар мавриди масоили муҳоҷирати бозгашт 
барои афроде, ки дар вазъияти душвори зиндагӣ қарор доранд ва барои бозгашт ба ватани худ ниёз ба кумак 
ҳастанд, бисёр судманд хоҳад буд. Китоб бори аввал нақш ва аҳамияти сохторҳои давлатиро дар идора 
намудани муҳоҷират дар минтақаи марказӣ равшанӣ меандозад, бори аввал барномаҳои байналмилалиро 
оид ба бозгашти ихтиёрии муҳоҷиронро дар нақши инкишофи минтақавӣ тавсиф менамояд.

Ҳангоми таҳияи китоб, ман бисёр дӯстони нав пайдо намудам, чизҳои ҷадид ва салоҳиятҳои тахассусӣ 
омӯхтам ва муҳимтар аз ҳама, дар вақти ҳамкориамон фаҳмидам, ки агар хохиши зиёди саҳмгузорӣ ба як 
чизи ҷадид, мусбат ва ба нафъи инсон заруриро дошта бошӣ, ҳамеша метавонӣ ҳамдигарро бифаҳмӣ ва дар 
якҷоягӣ тамоми мушкилотро ҳал намоӣ.

ЛЕЙЛА ДЕЛОВАРОВА,  
PhD аз рӯи ихтисоси «Равобити байналмилалӣ»,  
Донишгоҳи миллии Қазоқистон ба номи Ал-Форобӣ  
(Алмаато, Ҷумҳурии Қазоқистон) 

 
Муҳоҷират пеш аз ҳама бояд ба рушд шабоҳат дошта бошад, муҳоҷирати бозгашт бошад, ин як имконияти 
рушд ва ҳамкории ҳамаи тарафҳои ҷалбшуда мебошад. Ин барои минтақаи Осиёи Марказӣ махсусан 
муҳим аст. Бисёр умедворам, ки дастури таълимии мазкур далели боэътимоди ин афкор, дастури хуб барои 
намояндагони доираҳои академӣ, кормандони давлатии ҳамаи кишварҳои минтақа мегардад ва ҳамчунин ба 
теъдоди зиёди хонандагон ҷолиб хоҳад буд!

АЗИЗ ДИНОРШОЕВ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
профессор, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷискистон) 

ДУМАН ЖАМПЕИСОВ,  
PhD аз рӯи ихтисоси «Ҳуқуқшиносӣ»,  
Донишгоҳи навоваронаи гуманитарӣ-ҳуқуқии Қазоқистон 
(Семей, Ҷумҳурии Қазоқистон)
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номзади илмҳои иқтисодӣ, Академияи идоракунии  
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон  
(Бишкек, Ҷумҳурии Қирғизистон)

 
Оё шумо боре истилоҳи «муҳоҷирати бозгашт»-ро шунидаед? Муҳоҷирати бозгашт – раванди ҷадид 
дар Осиёи Марказӣ мебошад, ки ҳанӯз хуб омӯхта ва ба андозаи кофӣ аз тарафи тадқиқотчиён шинохта 
нашудааст. Муҳоҷирони бозгашт гурӯҳи одамони осебпазире ҳастанд, ки бо мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии 
замони муосир рӯ ба рӯ мешаванд ва барои тасмимоти дуруст ба дастгирии ҷомеа ва давлат ниёз доранд. 
Дастури таълимӣ яке аз аввалин китобҳоест дар мавзӯи муҳоҷирати бозгашт ва муҳимтар аз ҳама, на барои 
як кишвар, балки барои тамоми минтақа манзара медиҳад.

ЁЛБАРС КЕПБАНОВ,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ  
(Ашқобод, Ҷумҳурии Туркманистон) 

ЗАЙНИДИН МУХТОРОВ,  
доктори илмҳои филологӣ, Академияи идоракунии  
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
(Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

САОДАТ МУТИЕВА,  
номзади илмҳои иқтисодӣ, Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии 
муҳоҷирати меҳнатӣ ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
(Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон)

 
Муҳоҷират яке аз падидаҳои асосӣ дар бозори ҷаҳонии меҳнат мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона 
дар ҷараёни муҳоҷиратии глобалӣ ширкат мекунад. Дастури таълимӣ ёвари боэътимоде барои худи 
муҳоҷирон, кормандони давлатӣ ва дигар иштирокчиёни ин раванд хоҳад буд. Одамон аз кишвар мераванд, 
бармегарданд ва бояд бидонанд, ки мо ҳамеша онҳоро дар хона мунтазирем ва доимо омодаи кумак 
ҳастем. Дар омода намудани ин дастури таълимӣ мутахассисони барҷаста аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ва 
Федератсияи Россия ширкат кардаанд. Ва ман аз тақдирам ташаккур мекунам, ки маро бо онҳо ошно кард, 
имконият дод, то онҳоро бишносам ва ҳамкорӣ намоям. Барои ҳамаамон сулҳ, хушбахтӣ ва некӯаҳволӣ 
таманно мекунам.

АЗ МУАЛЛИФОН6



ТЕМИРБЕК НУРМАТОВ,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  
Академияи дипломатии ВКХ Ҷумҳурии Қирғизистон  
(Бишкек, Ҷумҳурии Қирғизистон) 

МУАТТАРА РАҲИМОВА,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  
Донишгоҳи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва дипломатӣ  
(Тошканд, Ҷумҳурии Ӯзбекистон) 

 
Бигзор меҳнати дастаҷамъонаи мо ҳамчун кори хайр ба тағйири босифати зиндагии муҳоҷирони меҳнатӣ 
хидмат намояд. Бигзор онҳо ҳамеша ва дар ҳамаҷо ҳимоят ва гармиеро, ки танҳо ватан метавонад барояшон 
диҳад, эҳсос намоянд!

СЕРГЕЙ РЯЗАНТСЕВ,  
узви мухбири АИР, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 
директори Институти тадқиқоти демографӣ, маркази  
Федералии омӯзиши тадқиқоти сотсиологии АИР, ДДРБМ ВКХ 
Федератсияи Россия (Москва, Федератсияи Россия) 

 
Китоб дар бораи муҳоҷирати бозгашт дар Осиёи Марказӣ, пеш аз ҳама, дар бораи одамони ба ватан 
баргашта қисса мекунад... Инсон ҳамеша бо хотирот, эҳсосоти ҷадид, орзуи дидори наздикону азизонаш 
ба хона бармегардад. Ҳамаи мо хона дорем ва мехоҳем ба он ҷо баргардем. Ба ҷое, ки ҳамеша мунтазири 
мо ҳастанд... 

МИРЗАТИЛЛО ТИЛЛАБАЕВ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  
Маркази миллӣ оид ба ҳуқуқи инсони Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
(Тошканд, Ҷумҳурии Ӯзбекистон)

ГАДАМ ХУДАЙНАЗАРОВ,  
ширкати ҳуқуқии «Хукукчи хизматдаш»,  
(Ашқобод, Ҷумҳурии Туркманистон)

АЗ МУАЛЛИФОН 7
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ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО

АИР Академияи илмҳои Россия

БКМС Барномаи кишварӣ оид ба меҳнати сазовор

БМ Бонки Марказӣ

ВКД Вазорати корҳои дохилӣ

ВКХ Вазорати корҳои хориҷӣ

ИА Иттиҳоди Аврупо

ИДМ Иттиҳоди давлатҳои мустақил

ИИАО Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё

ИҶШС Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ

КБИР Кумак дар бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия

КМҶ Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ

КМШ Кодекси мурофиавии шаҳрвандӣ

КҲМ Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ

КҶ Кодекси ҷиноятӣ

ҚФ Қонуни федералӣ

МИМ Муҷаввизи истиқомати муваққатӣ

НМА Нақшаи миллии амал

ОМ Осиёи Марказӣ

РКОГ СММ Раёсати Комиссари Олӣ оид ба гурезагони 
 Созмони Милали Муттаҳид

СААД Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ
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САҲА Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо

СБМ Созмони Байналмилалии Муҳоҷират

СММ Созмони Милали Муттаҳид

СҲТ Суғуртаи ҳатмии тиббӣ

СҲШ Созмони ҳамкории шанхай

СҶТ Созмони ҷаҳонии тандурустӣ

ТБМ Ташкилоти байналмилалии меҳнат

ТҒТ Созмони ғайритиҷоратӣ

ТҒҲ Созмони ғайриҳукуматӣ

ФР Федератсияи Россия

ХДМ Хадамоти давлатии муҳоҷират

ХФА Хадамоти федералии амният

ХФМ Хадамоти федералии муҳоҷират

ҲРУ Ҳадафҳои рушди устувор

ҶИАО Ҷомеаи иқтисодии Авруосиё

ҶҚ Ҷумҳурии Қазоқистон

ҶҚи Ҷумҳурии Қирғизистон 

ҶТ Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҶӮз Ҷумҳурии Ӯзбекистон

ҶФСШР Ҷумҳурии Федеративии Сотсиалистии Шуравии Россия

ШКД Шуъбаи корҳои дохилӣ
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МУҚАДДИМА

Дастури таълимӣ «Муҳоҷирати бозгашт: муносибатҳои байналмилалӣ ва вижагиҳои 
минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ» аз тарафи офиси Субрегионалии координатсионии Созмони 
Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ)/Оҷонсии СММ оид ба муҳоҷират дар Осиёи Марказӣ 
(Алмаато) дар соли 2019 ҳамроҳ бо муаллимони барҷастаи донишгоҳҳои кишварҳои Осиёи 
Марказӣ: Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон таъсис дода 
шудааст.

Ҳадафи дастури таълимӣ – ташаккули дониш ва малакаҳо дар асосҳои ҳуқуқи 
байналмилалии муҳоҷират, ҷанбаҳои ҳуқуқии идоракунии равандҳои муҳоҷират, алалхусус, 
шаклҳои мухталифи меҳнат, муҳоҷирати этникӣ ва бозгашт, аз ҷумла бозгашти ихтиёрӣ ва 
реинтегратсия мебошад.

Аудиторияи мақсадноки ин дастури таълимӣ кормандони давлатӣ ва мунисипалии 
кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дар соҳаи татбиқи сиёсати муҳоҷирати кишваронашон, дар 
соҳаи танзими ҳуқуқии равандҳои муҳоҷират дар сатҳи байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ 
ва инчунин дигар шахсоне, ки дар соҳаи муҳоҷират кор мекунанд, мебошанд.

Аҳамияти омӯзиши ин дастури таълимӣ бо фаъолсозии равандҳои ҷаҳонии муҳоҷират, 
афзоиши муноқишаҳои сиёсии марбут ба масъалаҳои муҳоҷират, коркарди роҳҳои коҳиш 
додани шиддат нисбат ба муҳоҷирони вазъияташон номунтаззам тавассути истифодаи 
механизмҳои ҳуқуқии муҳоҷирати бозгашт, инчунин зарурати тақвияти ҳамкориҳои байни 
давлатҳо бо мақсади идоракунии самарабахши равандҳои муҳоҷират, аз ҷумла дар доираи 
Шартномаи ҷаҳонии СММ оид ба муҳоҷирати бехатар, муназзам ва ботартиб вобастагӣ 
дорад. 

Чунин барномаҳо ва курсҳои таълимӣ барои кормандони давлатӣ ва мунисипалӣ муфид хоҳанд 
буд. Онҳо донишҳои мавҷударо мустаҳкам намуда, донишу малакаҳои ҷадид дар робита 
бо муҳоҷират медиҳанд; шиносоӣ бо таърих ва тамоюлоти муосири ҳуқуқи байналмилалии 
муҳоҷират, механизмҳо ва кафолатҳои муҳофизати ҳаққу ҳуқуқи муҳоҷирон коргар ва 
хонаводаи онҳо, бо муносибатҳои миллии мухталиф дар танзими равандҳои муҳоҷират, бо 
барномаҳо ва чораҳо оид ба татбиқи онҳо, ки барои ҳимоят ва ёрӣ расонидан ба гурӯҳи 
муҳоҷирони осебпазир ва реинтегратсияи онҳо равона шудааст, имконият фароҳам меорад.

Курси «Муҳоҷирати бозгашт: муносибатҳои байналмилалӣ ва вижагиҳои минтақавии Осиёи 
Марказӣ» таҷрибаҳои пешқадами кишварҳоро дар татбиқи стандартҳои байналмилалӣ дар 
соҳаи танзими равандҳои муҳоҷират ба кор мебарад. Бинобар ин ҷиҳати амалии он ба 
кормандони давлатӣ ва мунисипалӣ имкон медиҳад, ки дониши гирифтаашонро дар кори 
худ истифода баранд. Курс инчунин барои омӯзиши он ба кормандони таҷрибадори давлатӣ 
ва мунисипалӣ дар татбиқи сиёсати муҳоҷирати кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки маълумоти 
ҳуқуқшиносӣ надоранд, таҳия шудааст. 

Вазоифи дастур:

- ташаккул додани дониш, малака ва қобилияти кормандони давлатӣ ва мунисипалии соҳаи 
муҳоҷират ва рушд оид ба ҳимояи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии муҳоҷирон;
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- шинос намудани шунавандагон бо муқаррароти асосии ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират, 
ҷанбаҳои ҳуқуқии муҳоҷирати меҳнатӣ, этникӣ ва муҳоҷирати бозгашт, инчунин 
қонунгузории дахлдори муҳоҷирати кишварҳои ОМ; 

- ба иштирокчиёни курс омӯзонидани ташхиси стандартҳои зарурии байналмилалӣ дар 
соҳаи муҳоҷирати ихтиёрӣ ва реинтегратсия;

- ба иштирокчиёни курс омӯзонидани усул дар ҷараёни кори худ, ки ба риояи ҳуқуқ, озодӣ 
ва манфиатҳои қонунии муҳоҷирони меҳнатӣ асос ёфтааст; 

- омӯхтани нақши асосии давлат дар идоракунии муҳоҷират ва саҳми ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар ин раванд.

1.  Дониш, малака ва қобилиятҳои дар интиҳои курс ташаккулёфта 
(натиҷаҳо) 

Курси мазкур дониши ибтидоии ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират, асосҳои ҳуқуқии 
идоракунии муҳоҷират, муносибатҳо дар барномаҳо оид ба кумак дар бозгашти ихтиёрӣ 
ва реинтегратсияро (КБИР) таъмин мекунад. Шунавандагони курс малакаҳои ҷамъоварии 
маълумоти заруриро дар соҳаи муҳоҷират ва КБИР, таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва таҳлилӣ 
оид ба КБИР дар соҳаҳои марбути фаъолияти касбии худ ба даст меоранд. 

Шунавандагон дар бораи асноди асосии ҳуқуқии байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ, ки 
дар соҳаи идораи муҳоҷират истифода мешаванд, аз ҷумла муҳоҷирати бозгашт ва бахусус 
муҳоҷирати ихтиёрии бозгашт тасаввуроти дақиқ пайдо мекунанд. Ин ба онҳо дар фаъолияти 
касбии минбаъдаи кормандони давлатӣ ё мунисипалӣ кумак мекунад.

Баъд аз омӯзиши курс, шунавандагон:

Мефаҳманд:

- марҳилаҳои асосии таърихии танзими ҳуқуқӣ-байналмилалии равандҳои муҳоҷират;

- дар бораи нақши муҳими давлатҳо ва ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар идоракунии равандҳои 
муҳоҷират бо назардошти сохтори сатҳҳои гуногунсатҳ ва вижагии гуногунтараф; 

- чӣ будани ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират ва сарчашмаҳои он дар сатҳи глобалӣ, 
минтақавӣ ва миллӣ;

- дар мавриди вижагиҳои бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия.

Меомӯзанд:

- истифодаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллии марбут, ки 
масъалаҳои муҳоҷират, аз ҷумла муҳоҷирати бозгаштро танзим мекунанд; 

- коркарди ҳуҷҷатҳои барномавӣ ва таҳлилӣ дар соҳаи муҳоҷират ва корбурди донишҳои ба 
дастоварда дар ҳалли масъалаҳои амалӣ бо ҳимояти ҳуқуқи муҳоҷирон, аз ҷумла вобаста 
ба муҳоҷирони меҳнатӣ;

- ба кор бурдани меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар равандҳои бозгашти ихтиёрӣ ва 
реинтегратсия.
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Ба даст меоранд:

- истилоҳоти байналмилалии қонуни муҳоҷират, бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия; 

- иттилоот дар мавриди вижагиҳо ва оқибатҳои иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирати бозгашт.

2. Донишҳои асосие, шунаванда барои аз курс гузаштан бояд доро бошад

Курси мазкур барои мутахассисоне, ки таҷрибаи амалӣ дар соҳаи татбиқи сиёсати муҳоҷират 
дар кишварҳои Осиёи Марказӣ доранд, инчунин барои нафароне, ки мехоҳанд асосҳои 
қонунҳои байналмилалии муҳоҷират ва танзими равандҳои муҳоҷират, аз ҷумла муҳоҷирати 
меҳнатӣ, этникӣ ва бозгашт дар минтақаи Осиёи Марказиро омӯзанд, таҳия карда шудааст. 

3. Мундариҷаи мухтасари дастури таълимӣ

Дар доираи дастури таълимӣ, хонандагон бо таърих ва тамоюлоти муосири рушди ҳуқуқи 
байналмилалии муҳоҷират; василаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, минтақавӣ ва байниминтақавӣ, 
ки равандҳои муҳоҷиратро танзим мекунанд; мафҳум, маъно ва бартариҳои бозгашти 
ихтиёрӣ; истилоҳоти асосӣ; таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дар 
танзими ҳуқуқии масоили муҳоҷират, нақши давлатҳо ва ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
идоракунии муҳоҷират шинос мешаванд. Дастури таълимӣ аз 4 фасл иборат аст:

ФАСЛИ I. Муҳоҷирати бозгашт дар шароити муосир

Дар фасли аввал истилоҳоти асосӣ ва таснифи муҳоҷират, инчунин омилҳо ва сабабҳои 
муҳоҷират оварда шудааст. Аз тарафи муаллифони китоби мазкур таърифҳои асосӣ дода шуда, 
намуд ва тамоюлҳои муҳоҷирати бозгашт, аз ҷумла вижагиҳои таърихии ташаккули иқтидори 
муҳоҷирати бозгашт дар баъзе кишварҳои ҷаҳон тасвир карда шудааст. Фасл инчунин ба 
ҳадафҳо ва муносибатҳои давлатҳо дар татбиқи барномаҳои муҳоҷирати бозгашт бахшида 
шудааст. 

ФАСЛИ II. Асосҳои ҳуқуқии муҳоҷирати бозгашт

Фасли дувум нақш ва ҷои муҳоҷират, аз ҷумла муҳоҷирати бозгашт, дар ҳуқуқи байналмилалии 
муҳоҷиратро фаро мегирад. Ҳамкориҳои байнидавлатӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ дар 
соҳаи танзими равандҳои муҳоҷирати бозгашт ва қарордодҳои минтақавӣ ва механизмҳое, 
ки ба масоили муҳоҷират таъсир мерасонанд, мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон, 
созмонҳо ва ҷойҳое ба монанди ИДМ, СҲШ, ИИАО, СААД ва раванди Алмааторо тасвир 
мекунад. Ин бахш ҳамчунин дар бораи асосҳои ҳуқуқии Барномаи муҳоҷирати ихтиёрӣ, 
ҷанбаҳои байналмилалӣ ва минтақавии он, принсипҳо, марҳилаҳо ва таҷрибаи кишварҳои 
хориҷӣ дар татбиқ иттилоъ медиҳад. Муҳоҷирати бозгашт дар қонунгузории миллии 
кишварҳои Осиёи Марказӣ омӯхта мешавад ва пешшартҳо ва иқтидори рушди КБРИ дар 
минтақаро муайян мекунад.
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ФАСЛИ III.  Пешшартҳо ва вижагиҳои муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ

Дар фасли севум муаллифони дастури таълимӣ рушди демографӣ ва вазъи муҳоҷиратро 
дар Осиёи Марказӣ дар солҳои 2010-2018, сабабҳо ва тамоюлҳои муҳоҷирати бозгашт дар 
минтақа, саҳми иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-демографӣ ва иқтидори муҳоҷирати бозгашт ба рушди 
минтақа, инчунин мушкилоти мутобиқшавӣ ва реинтегратсияи муҳоҷирони баргаштаро 
кишварҳои Осиёи Марказӣ тасвир менамоянд. Аз сабаби аҳамияти ин мавзӯъ барои минтақа, 
муаллифон диаспораҳоро ҳамчун манбаъ ва иқтидори муҳоҷирати бозгаштии кишварҳои 
Осиёи Марказӣ мавриди омӯзиш қарор додаанд. Диаспора ҳамчун натиҷаи равандҳои 
муайяни муҳоҷират ба татбиқи бомуваффақияти механизмҳои муҳоҷирати бозгашт кумак 
мерасонад ва бо ин роҳ муҳоҷиронро бо ватанашон,  кишвари донори муҳоҷирон ва давлати 
қабулкунанда мепайвандад.

ФАСЛИ IV.  Мудирияти муҳоҷирати бозгашт ва рушди КБИР дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ 

Дар фасли охири дастури таълимӣ стратегияҳои миллии рушди иҷтимоию иқтисодии 
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҷои он дар муҳоҷират, ҳамчун манбаи рушди он тасвир карда 
шудааст. Муаллифон инчунин нақши муносибатҳои кишварҳои Осиёи Марказиро барои 
танзими муҳоҷират, аз ҷумла муҳоҷирати бозгашт баррасӣ намудаанд. Хулосаи дастур ба 
нақши ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар рушди муҳоҷирати бозгашт, аз ҷумла КБИР, дар 
Осиёи Марказӣ бахшида шудааст.
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ФАСЛИ I.  
МУҲОҶИРАТИ  
БОЗГАШТ ДАР  
ШАРОИТИ МУОСИР



1.1. ИСТИЛОҲОТ ВА ТАСНИФОТИ МУҲОҶИРАТ. ОМИЛҲО ВА САБАБҲОИ МУҲОҶИРАТ 17

1.1.  Истилоҳот ва таснифоти муҳоҷират. 
Омилҳо ва сабабҳои муҳоҷират.

1 Истилоҳҳои калидӣ дар доираи муҳоҷират (Key Migration Terms) [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/key-migration-
terms#Migration].

2 Ҳамонҷо.
3 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 

Migration Law. IOM) 2019. P. 130-131. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].

Мундариҷа. Мафҳуми «муҳоҷират» ва «муҳоҷир». Муносибатҳои СММ ва СБМ. Таснифоти 
муҳоҷират. Муҳоҷирати байналмилалӣ ва дохиликишварӣ. Бурункӯчӣ ва дарункӯчӣ. Муҳоҷирати 
доимӣ ва муваққатӣ. Муҳоҷирати дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат. Муҳоҷирати сиклӣ ва 
сиркулятсионӣ. Муҳоҷирати офатӣ ва муташаккилона. Муҳоҷирати ихтиёрӣ, зарурӣ ва иҷборӣ. 
Муҳоҷирати танзимшаванда ва танзимнашаванда. Муҳоҷирати мустанад ва ғайримустанад. 
Аҳдофи муҳоҷират: иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, экологӣ. Омилҳои муҳоҷират. Сабабҳои муҳоҷират. 
Далелҳои дуркунанда ва ҷалбкунандаи муҳоҷират.

Истилоҳи «мигратсия» (муҳоҷират) аз вожаҳои лотинии migratio ва migro («ҳаракат мекунам» 
ва «ҳиҷрат мекунам») бармеояд. Новобаста аз исифодаи зиёди ин мафҳум, тафсири аниқи он 
вуҷуд надорад.

СБМ муҳоҷиратро ҳамчун «ҷобаҷоии одамон аз манзили зисташон ва ё аз тариқи сарҳади 
байналмилалӣ ва ё дар дохили кишвар» мушаххас менамояд.1

Дар сатҳи байналмилалӣ мафҳуми умумиҷаҳонии истилоҳи «муҳоҷир» вуҷуд надорад. СБМ 
таърифи зеринро барои мақсадҳои худ таҳия кардааст: «Муҳоҷир истилоҳи умумие мебошад, 
ки бо ҳуқуқи байналмилалӣ муайян нашудааст, фаҳмиши умумии ғайритахассусии касеро, ки 
ҷои зисти муқаррарии худро чи дар дохили кишвар ва чи аз тариқи сарҳади байналмилалӣ, 
муваққатан ё доимӣ ва бо сабабҳои гуногун тарк мекунад, инъикос мекунад». Истилоҳи 
зерин гурӯҳи муайяни ҳуқуқии нафаронеро аз қабили муҳоҷирони меҳнатиро дар назар 
дорад; шахсоне, ки намудҳои муайяни ҳаракаташонро қонун муайян мекунад, ба монанди 
муҳоҷирони ғайриқонунӣ воридшуда; инчунин онҳое, ки мақом ё воситаҳои нақлиёташон 
аниқ дар қонунҳои байналмилалӣ мушаххас нашудааст, масалан донишҷӯёни хориҷӣ.2

Маъмулан барои муайян кардани истилоҳи «муҳоҷир» ду муносибат истифода бурда мешавад:

- муносибати инклюзивистӣ, ки онро СБМ ҳангоми баррасии истилоҳи «муҳоҷир» ҳамчун 
истилоҳе, ки тамоми навъи ҳаракатро фаро гирифтааст, қабул кардааст;

- муносибати резидуалистӣ аз истилоҳи «муҳоҷир» онҳоеро, ки аз ҷанг ва ё таъқиб фарор 
мекунанд (яъне гурезагон ва дигар категорияи муҳоҷирони иҷбориро) истисно менамояд.

Бо мақсади ҷамъоварии маълумот дар бораи муҳоҷират, Департаменти СММ оид ба масоили 
иқтисодию иҷтимоӣ муҳоҷири байналмилалиро ҳамчун «шахсе, ки мамлакати муқаррарии 
худро иваз мекунад» меномад. Таърифи СММ муҳоҷирати «истироҳат, аёдати дӯстон ва 
хешовандон, тиҷорат, табобат ва зиёрати динӣ»-ро истисно менамояд.3

Вобаста аз асос дар таснифот якчанд навъи муҳоҷиратро ҷудо кардан мумкин аст.

http://www.iom.int/key-migration-terms#Migration
http://www.iom.int/key-migration-terms#Migration
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
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Меъёри аввал: бо назардошти сарҳадҳои муайяни убур, муҳоҷирати берунӣ (байналмилалӣ, 
байнидавлатӣ) ва дохилӣ (дохиликишварӣ) аҳолӣ аз ҳам фарқ мекунанд.

СБМ муҳоҷирати байналмилалиро ҳамчун ҷобаҷоии одамон аз ҷои зисти маъмулиашон ва аз 
тариқи сарҳади байналмилалӣ ба кишваре, ки шаҳрвандиашро надоранд, муайян мекунад.4 
Муҳоҷирати байналмилалӣ метавонад ба теъдоди аҳолии донор-кишварҳо ва ҳамчунин 
кишварҳои эҳдокунанда таъсир расонад. 

Сафар аз кишвар бурункӯчӣ ва шахсони мусофир – бурункӯч номида мешаванд. Ворид ба 
кишварро метавон дарункӯчӣ ва воридшудагонро дарункӯч номид. 

Таърифоте, ки СММ ва СБМ истифода мебаранд:

Бурункӯчӣ, аз нуқтаи назари давлати азимат – ин амали кӯчонидани шахс аз кишвари шаҳрвандӣ 
ё истиқомати маъмулӣ ба давлати дигар, бо мақсади он, ки мамлакати пешбинишуда ба 
мамлакати нави истиқомати муқаррарии ӯ табдил ёбад.5

Бурункӯчӣ, аз нуқтаи назари давлати азимат – шахсе, ки аз кишвари шаҳрвандӣ ё истиқомати 
маъмулии худ ба давлати дигар бо мақсади он, ки мамлакати пешбинишуда ба мамлакати нави 
истиқомати муқаррарии ӯ табдил ёбад, кӯчидааст.6

Дарункӯчӣ, аз нуқтаи назари кишвари вуруд, амали ҳиҷрати як нафар ба кишвари тобеият ва 
ё ҷои зист дар он надошта, бо мақсади он, ки мамлакати ҷадид кишвари нави зисташ шавад, 
мебошад.7

Дарункӯч, аз нуқтаи назари кишвари вуруд, шахсе, ки ба кишвари ғайр аз кишвари шаҳрвандӣ 
ё истиқомати муқаррарии худ бо мақсади ворид кардани кишвари пешбинишуда ба кишвари 
нави истиқомати муқаррарии ӯ ворид мешавад.8

Департаменти СММ оид ба масоили иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷараёни муҳоҷирони байналмилалиро 
ҳамчун теъдоди муҳоҷирони байналмилалӣ, ки ба кишвар ворид мешаванд (дарункӯчҳо) 
ва ё теъдоди муҳоҷирони байналмилалӣ, аз ин кишвар хориҷшаванда (бурункӯчҳо) дар 
замони мушаххас, муайян мекунад.9 Ҳамчунин мафҳуми «контингенти (теъдоди ҷамъшудаи) 
муҳоҷирони байналмилалӣ» вуҷуд дорад, ки теъдоди умумии муҳоҷирони байналмилалиро дар 
кишвар дар вақти муайяне, ки замоне кишвари зисташонро иваз намуда буданд, мефаҳмонад 
(ин мафҳум бо мақсади статистикӣ истифода бурда мешавад).10

СБМ муҳоҷирати дохилиро чунин муайян мекунад – ҷобаҷоии одамон дар дохили давлат, 
ки ҷои зисти доимӣ ва ё муваққатиро дар назар мегирад.11 Муҳоҷирати дохилидавлатӣ 
аз муҳоҷирати дохилиминтақавӣ (байниминтақавӣ), ки дар доираи як ҷузъи воҳиди 
маъмурию ҳудудӣ (ноҳия, вилоят, ҷумҳурӣ, ноҳиявӣ ва ғайра) ба амал меояд ва муҳоҷирати 

4 Истилоҳҳои калидӣ дар доираи муҳоҷират (Key Migration Terms) (www.iom.int/key-migration-terms#Migration).
5 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 

Migration Law. IOM) 2019. P. 62. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].
6 Ҳамонҷо, С. 61.
7 Ҳамонҷо, С. 101.
8 Ҳамонҷо, С. 101.
9 Истилоҳҳои калидӣ дар доираи муҳоҷират (Key Migration Terms) [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/key-migration-

terms#Migration].
10 Ҳамонҷо.
11 Ҳамонҷо.

https://www.iom.int/key-migration-terms#Migration
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байниминтақавӣ иборат аст. Ҷобаҷоии мазкур ба теъдоди умумии аҳолии кишвар 
таъсиргузор нест, вале таъвизи ҷои зисти аҳолиро дар дохили кишвар тағйир медиҳад.

Меъёри дувум – вобаста аз вақти истиқомати муҳоҷир дар ҷои истиқомат ё иқомат, 
мунтазамӣ ва басомади муҳоҷират мебошад. Метавонем ду навъи муҳоҷиратро ташхис кард: 
доимӣ (бебозгашт) ва муваққатӣ (аз ҷумла дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат).

Муҳоҷирати доимӣ (бебозгашт) бо иваз кардани ҷои истиқомат барои ҳамеша вобастагӣ 
дорад. Мисоли классикии чунин навъи муҳоҷират ҳиҷрат аз деҳот ба шаҳр ва ё сафар 
барои зисти доимӣ аз кишвар ба кишвари дигар (бурункӯчии бебозгашт) маҳсуб мешавад. 
Аммо дар шароити имруза аҳолӣ хеле фаъолона ва маротибаи зиёд ҷои зисти худашонро 
иваз мекунанд ва мафҳуми «ҷои истиқомати доимӣ» маънии холиси худашро гум карда 
истодааст. Масалан, одамон ҳам хона дар шаҳр ва ҳам хонаи заминӣ берун аз шаҳр доранд 
ва вақти худро да ҳарду хона тақрибан якхел мегузаронанд. Бинобар ин дақиқан ҷои зисти 
онҳо кадоме аз хонаҳо аст, гуфтан душвор аст. Баъзеҳо ҳатто дар ду кишвар зиндагонӣ 
мекунанд. 

Истилоҳи «ҷои истиқомати доимиро» СБМ ҳамчун «ҳаққе, ки аз ҷониби мақомоти кишвар ба 
хориҷиён барои истиқомати доимӣ (номаҳдуд ё бемуҳлат) дода шуда аст, тафсир мекунад. 
Дар ин ҳолат шароити зист барои истиқоматкунандагони доимӣ аз як кишвар ба кишвари 
дигар тағйир мекунад».12 Тибқи он «истиқоматкунандаи доимӣ – ғайришаҳрвандест, ки ҳаққи 
зисти доимиро дар кишвари таъин дошта бошад».13

Муҳоҷирати муваққатӣ ба дарозумуддат ва кӯтоҳмуддат ҷудо мешавад.

Департаменти СММ оид ба масоили иқтисодӣ ва иҷтимоӣ чунин мафҳумро медиҳад: 
«муҳоҷири дарозмуддат» – нафарест, ки аз кишвари худаш ба кишвари ғайр ба муддати на 
камтар аз як сол бо мақсади барои ҷои зисти ҳамешагӣ қарор додани кишвари ҷадид, сафар 
мекунад. Аз нуқтаи назари кишвари азимат, ин шахс бурункӯчи дарозмуддат маҳсуб мешавад, 
вале аз назари кишвари вуруд, дарункӯчи дарозмуддат маҳсуб мешавад. Мафҳуми муҳоҷири 
дарозмуддат, ки дар СММ бо мақсади статистикӣ истифода мешавад, танҳо ба муҳоҷирони 
байналмилалӣ рабт дорад.14

Муҳоҷири кӯтоҳмуддат. Шахсе, ки дар тӯли аз се то дувоздаҳ моҳ дур аз кишвар қарор дорад, 
муҳоҷири кӯтоҳмуддат маҳсуб мешавад. Мутобиқи фаҳмиши СММ аз яке аз мафҳумҳои 
«муҳоҷири кӯтоҳмуддат» нафароне, ки бо мақсади истироҳат, аёдати дӯстон ва хешовандон, 
кори тиҷоратӣ, табобат ва ё зиёрати мазҳабӣ ба кишвари дигар сафар мекунанд, истисно 
мешаванд.15

Дар Конвенсияи байналмилалӣ «Оид ба ҳимояи ҳуқуқи тамоми муҳоҷирони меҳнатӣ ва 
аъзоёни оилаи онҳо» (18-уми декабри соли 1990 қабул шуда, 1-уми июли соли 2003 эътибор 
пайдо кардааст) мафҳуми «муҳоҷирати даврӣ ё гардишӣ» истифода мешавад. Ин шакли 

12 Ҳамонҷо.
13 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 

Migration Law. IOM) IOM. 2019. P. 153-154. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_
glossary.pdf].

14 Ҳамонҷо, С. 123.
15 Ҳамонҷо, С. 61.
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муҳоҷиратест, ки дар он муҳоҷирон доиман байни ду ва ё зиёда кишварҳо рафту омад 
мекунанд.

Истиллоҳи «муҳоҷири сиклӣ» дар якчанд матн истифода мешавад. Он барои тавсифи 
муҳоҷирати ногаҳонӣ (масалан, дар манотиқи наздисарҳадӣ, дар доираи равандҳои 
минтақавии ҳамгироӣ, масалан дар Иттиҳоди Аврупо ва ё дар байни ду ва ё зиёда кишвар, 
ки шахс дар онҷо ҳаққи қонунии зистро дар бештар аз як кишвар дорад) истифода мешавад. 
Чунин намуди муҳоҷират аз тарафи давлатҳо ва иштирокчиёни раванд тавассути барномаҳои 
махсусан коркардшуда ва схемаҳое, ки барои муҳоҷират бо мақсади сафари кории муваққатӣ 
ва бозгашт ба ватан, кумак мекунад, дастгирӣ карда мешавад. Ҳамзамон ҳангоми коркарди 
барномаҳои муҳоҷирати сиклӣ бояд бештар эҳтиёт кард, зеро ин намуди муҳоҷират на ҳама 
вақт ҳалли оптималӣ дар секторҳои бозори меҳнат бо камбудиҳои дарозмуддати сохторӣ аст, 
ки дар он шаклҳои нисбатан доимии ворид ва ҳамгироии даррозмуддат метавонад бештар 
ба талаботи ҳам корфармо ва ҳам муҳоҷирони меҳнатӣ мувофиқат кунад. Муҳоҷирати сиклӣ 
инчунин метавонад ҳамчун стратегия барои мубориза бо оқибатҳои тағйирёбии иқлим 
ва харобшавии муҳити зист истифода шавад. Ҳамин тавр, нақшаҳои сиклии муҳоҷират 
метавонанд роҳи самараноки пур кардани буҷаҳои маҳаллӣ ва баланд бардоштани устувории 
ҷомеаи таҳти таъсири тағйирёбии иқлим қарордошта бошанд.16

Муҳоҷирати кӯтоҳмуддат аз намудҳои зерин иборат аст: 

Муҳоҷирати эпизодӣ иборат аз сафарҳои корӣ, рекреатсионӣ ва ғайраҳо (сафарҳои 
маъмуриятӣ, мураххасӣ ва ғ.) мебошанд, ки онҳо маротибаҳои кам ва бо мақсадҳои гуногун 
анҷом мешаванд. 

Муҳоҷирати маятникӣ бо сафарҳои ҳамешагӣ ба самти кор ва ё таҳсил берун аз маҳалли зист 
робт дорад. Аз сабаби рушди инфрасохтори нақлиёт, теъдоди онҳо низ дар замони ҳозира 
афзоиш пайдо карда истодааст.

Барои муҳоҷирати мавсимӣ вижагии ҷобаҷоии аҳолиро дар замони муайяни сол дорад. 
Масалан, сафарҳои тобистонӣ барои корҳои хоҷагӣ ва ё сафарҳои истироҳатӣ ба минтақаҳои 
тафреҳӣ. СММ мафҳуми «муҳоҷири меҳнатии мависими»-ро истифода мебарад, ки дар он 
муҳоҷир, кор ва ё муҳоҷират тибқи вижагиҳояш аз шароити мавсимӣ вобастагӣ дорад ва 
танҳо дар як қисми сол анҷом дода мешавад.17

Баъзан шаклҳои муваққатии муҳоҷират бо рад кардани сарҳадҳои давлатҳо вобастагӣ 
дорад. Дар ин ҳолат истилоҳи муҳоҷирати муваққатии наздисарҳадӣ ва мафҳуми «коргарони 
наздисарҳадии муваққатӣ» ва «коргарон-фронталерҳо» истифода мешавад, яъне сафари 
рӯзмарра бо мақсади кор ба кишвари дигар. СММ мафҳуми «муҳоҷири меҳнатии наздисарҳадӣ» 
-ро истифода мебарад, ки тибқи он шахс ҷои истиқомати муқаррариашро дар кишвари 
ҳамсоя ҳифз мекунад ва ҳаррӯз ва ё ҳадди ақал як маротиба дар ҳафта бармегардад.18

Меъёри севум – иштироки давлат дар ташаккули ҷараёни муҳоҷирон ва ташкили раванди 
ҳиҷрат ва ҷобаҷоӣ. Дар ин ҳолат ду намуди муҳоҷират ҷудо карда мешавад: муҳоҷирати 
мустақил (ғайримуташаккил, офатӣ), ки дар он воситаҳо ва қувваҳои худи муҳоҷирон ба 

16 Ҳамонҷо, С. 27-28.
17 Ҳамонҷо, С. 79.
18 Ҳамонҷо, С. 190.
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кор бурда мешавад ва муҳоҷирати муташаккил (барномаҳои давлатии ҳиҷрат, барномаҳои 
ташкилӣ, таклифҳо ва ғ.), ки он пурра ва ё қисман аз ҳисоби воситаҳои мақомоти давлатӣ ва 
ё дигар Созмонҳо (байналмилалӣ, миллӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва ғ.) анҷом меёбад. Шаклҳои 
муташаккилонаи ҳиҷрат, одатан, барои давлат дар ояндаи наздик пурхарҷтаранд, вале дар 
ояндаи дур онҳо ҳарҷҳои худро пардохт мекунанд, чунки одамон муташаккилона барои 
ҷойҳои қаблан омодашуда кӯч мебанданд ва зудтар ба ҷомеаи тарафи эҳдокунанда ворид 
мешаванд.

Меъёри чорум дар кӯчбастан ва ё ҷобаҷоии ихтиёрӣ асос гирифтааст. Метавон ду навъи 
муҳоҷиратро ҷудо кард: муҳоҷирати ихтиёрӣ, ҳангоме, ки ҳиҷрат бо хоҳиши худи муҳоҷир 
анҷом меёбад ва муҳоҷирати иҷборӣ, ки бо сабабҳои гуногун анҷом мешавад, вале аз рӯи 
маҷбурӣ ба амал меояд.19

Мутобиқи муносибати СММ:

- «ҷобаҷоиҳои иҷборӣ – ҳаракати одамонест, ки маҷбур шудаанд ва ё онҳоро маҷбур кардаанд 
то хона ва ҷои зисти муқаррариашонро, аз ҷумла, дар натиҷа ва ё бо мақсади канорагирӣ 
аз оқибатҳои муноқишаҳо ва вазъиятҳои мусаллаҳона, зуҳуроти густардаи хушунат ва 
барҳам додани ҳуқуқи инсон, офатҳои табиӣ ва сунъӣ тарк намоянд»;20

- «ҷобаҷоиҳои дохилӣ – ҳаракати шахс ва ё гурӯҳи одамонест, ки барои фирор кардан ва ё 
тарк намудани хона ва манзили муқаррарии зисташон, аз ҷумла, дар натиҷа ва ё канорагирӣ 
аз муноқишаҳо мусаллаҳона, ҳолатҳои хушунати умумӣ, барҳам додани ҳуқуқи одамон ва 
ё офатҳои табииву сунъӣ маҷбур буданд ва сарҳади дар сатҳи байналмилалӣ эъломшударо 
тарк накардаанд».21

Бо як гурӯҳи дигареро бо номи гурезаҳо бояд қайд кард:

- «гурезагон тибқи Конвесияи соли 1951 – шахсоне ҳастанд, ки аз тарси воқеии қурбонии 
таъқиб шудан бо сабаби нажод, мазҳаб, шаҳрвандӣ, ба гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ ё ақидаи 
сиёсӣ шомил буданашон, берун аз кишварҳои худашон қарор доранд ва ё наметавонанд 
бинобар ин тарсу ҳаросҳо аз ҳимояти ин кишвар истифода баранд ва ё истифода бурдан 
намехоҳанд; ё ки шаҳрвандии кишвари муайянро надоранд ва дар натиҷаи чунин ҳодисаҳо 
берун аз қаламрави ҷои истиқомати пешинаи худ қарор доранд, наметавонанд ва ё дар 
натиҷаи чунин тарсҳо баргаштан намехоҳанд».22

Меъёри панҷум тибқи принсипи радди қонунии сарҳад ва зиндагии муҳоҷир дар кишвар асос 
ёфтааст.

Дар истилоҳоти СБМ мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

- «муҳоҷирати доимӣ – муҳоҷирате, ки мутобиқи қонуни кишвари аслӣ, транзит ва кишвари 
ҳадаф ба амал меояд»;23

19 Ҳамонҷо, С. 75.
20 Истилоҳҳои калидӣ дар доираи муҳоҷират (Key Migration Terms) [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/key-migration-

terms#Migration].
21 Ҳамонҷо.
22 Ҳамонҷо.
23 Ҳамонҷо.
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- мувофиқи Конвенсияи байналмилалӣ дар мавриди ҳимояти ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони 
меҳнатӣ ва аъзоёни оилаи онҳо: «муҳоҷири доимӣ – дар ҳолати муқаррарӣ шахсест, ки ҷобаҷо 
шудааст ва ё сарҳади байналмилалиро рад кардааст ва ҳаққи ворид шудан ва мондан дар 
кишварро тибқи қонуни он давлат ва қарордодҳои байналмилалӣ, ки он кишвар узви он 
мебошад, дорад»;24

- «муҳоҷирати ғайриқонунӣ – ҷобаҷоии ашхосе, ки берун аз қонун, қоида ё созишномаи 
байналмилалие, ки вуруд ба давлати аслӣ, транзитӣ ё кишвари ҳадафро танзим мекунанд, 
ба амал меоянд»;25

- мувофиқи Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояти ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ 
ва аъзоёни оилаи онҳо: «Муҳоҷири ғайриқонунӣ – шахсест, ки ҷобаҷо шудааст ва ё сарҳади 
байналмилалиро рад кардааст ва ҳаққи ворид шудан ва мондан дар кишварро тибқи 
қонуни он давлат ва қарордодҳои байналмилалӣ, ки он кишвар узви он мебошад, надорад. 
Бояд қайд кард, ки ҳатто дар ҳолати ғайриқонунӣ муҳоҷирон мисли қабл ҳаққи эҳтиром, 
ҳимоят ва анҷом додани ҳуқуқи инсонии худро доранд. Ғайр аз ин, барои гурезагон бояд 
дастрасӣ ба ҳимояти байналмилалӣ дода шавад ва онҳо набояд барои вуруд ва истиқомати 
ғайриқонунӣ, ҷазо дода шаванд, ба шарте ки агар онҳо аз ҷое омада бошанд, ки дар он ҷо 
хатар таҳдидашон мекард».26

Муҳоҷири бидуни ҳуҷҷат – ғайришаҳрвандест, ки ба кишвар ворид мешавад ва дар қаламрави 
кишвар бе ҳуҷҷатҳои дахлдор дохил мешавад. Муҳоҷирон метавонанд бо ду сабаб дар 
қайди муҳоҷират набошанд. Аввалан, онҳо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият доранд, вале 
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи вуруд ва истиқомат дар кишварро надоранд ё чунин ҳуҷҷатҳо 
қалбакӣ ҳастанд ё беэътибор мебошанд. Дувуман, онҳо ҳеҷ як ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 
шахсият ва дигар далоили ҳаққи вуруд ва истиқомат дар кишварро надоранд. Муҳоҷиронии 
бидуни ҳуҷҷате, ки ҳеҷ як ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият надоранд, маъмулан душвориҳои 
зиёд дар дастрасӣ ба хадамоте, ки барои гирифтани муҷаввизи кор ва ё истиқомат ва ё 
баргаштан ба кишвари аслро эҳсос мекунанд. Агар муҳоҷирони бидуни ҳуҷҷат шаҳрвандии 
худашонро исбот карда натавонанд, дар ояндаи дур ҳатто метавонанд шаҳрвандии худро аз 
даст диҳанд.27

Меъёри шашум – аҳдофи муҳоҷират, ки метавонад иқтисодӣ (кор, фаъолияти тиҷоратӣ), 
иҷтимоӣ (таҳсил, издивоҷ, якҷошавии оила), сиёсӣ (паноҳандагӣ), экологӣ (таъвизи шароити 
иқлимӣ, муҳити экологӣ) бошад.

Шакли маъмултарини муҳоҷирати иқтисодӣ имрӯз муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад. Тибқи 
муносибати ШБМ: «Муҳоҷирати меҳнатӣ – интиқоли шахс аз як давлат ба давлати дигар 
ё дар қаламрави кишвари худ бо мақсади бо кор таъмин шудан».28 Мутобиқи таърифи 

24 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 
Migration Law. IOM) 2019. P. 132. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].

25 Истилоҳҳои калидӣ дар доираи муҳоҷират (Key Migration Terms) [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/key-migration-
terms#Migration].

26 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 
Migration Law. IOM) 2019. P. 131-132. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.
pdf].

27 Ҳамонҷо, С. 219-220
28 Истилоҳҳои калидӣ дар доираи муҳоҷират (Key Migration Terms) [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/key-migration-

terms#Migration].
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муҳоҷир, муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамчун муҳоҷироне, ки ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар 
марзҳои байналмилалӣ мегузаранд, муайян карда мешавад. Ин интихоб ҳамчунин аз ҷониби 
шумораи зиёди ашхосе, ки дар як кишвар дар ҷустуҷӯи кор қарор доранд, баъзан бо мавонеъ 
ё мушкилоти монанди муҳоҷирони байналмилалӣ дучор меоянд, ба монанди табъиз ва 
мушкилот дар ҳамгироӣ мебошанд, тавҷеҳ мешавад. Ва агарчи чунин мушкилот ағлаб барои 
муҳоҷироне, ки аз марзҳо мегузаранд, ҷиддитар аст, онҳо инчунин ба муҳоҷирони дохилӣ 
хос мебошанд.29

Мутобиқи Конвенсияи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи куллӣ муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои 
хонаводаи онҳо (18-уми декабри соли 1990 қабул шуда, 1-уми июли соли 2003 вориди амал 
қарор гирифтааст): «Муҳоҷирони меҳнатӣ – шахсе, ки дар давлат ба корҳои музднок машғул 
хоҳад шуд ё машғул мешавад ва машғул шудааст, ки шаҳрванди онҷо маҳсуб намешавад. 
Конвенсия сареҳан ҳимояи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои хонаводаи онҳоро на танҳо вақте 
ки муҳоҷирон дар кишвари муайяншуда кор мекунанд, таъмин мекунад, балки «дар кулли 
раванди муҳоҷирати муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои хонаводаи онҳо, ки шомили омодагӣ 
барои муҳоҷират, рафтан, транзит ва тамоми давраи будубош ва фаъолияти пардохтшуда 
дар давлати кори кироя, ҳамчунин баргаштан ба давлати аслӣ ё ҷои истиқомати муқаррарро 
дар бар мегирад». Коргар-муҳоҷирон низ баъзан дар аснод ҳамчун «коргарони хориҷӣ ё 
(муваққатӣ) коргарони шартномавӣ баррасӣ мешаванд».30

Муҳоҷири экологӣ (муҳоҷирати экологӣ) – шахс ё гурӯҳи ашхосе, ки асосан дар натиҷаи 
тағйироти ногаҳонӣ ё прогрессивии муҳити зист, ки ба ҳаёт ё шароит зиндагии онҳо таъсир 
манфӣ мегузорад, маҷбур ба тарки маҳалли зиндагии маъмулии худ мешаванд ё тарҷеҳ 
медиҳанд ин корро ба таври муваққат ё доимӣ анҷом диҳанд ва онҳое, ки дар дохили кишвар 
ё берун аз он зиндагӣ мекунанд ё истиқомати муқаррарӣ доранд ҳаракат мекунанд.31

То кунун, ҳеҷ як созишномаи байналмилалӣ оиди истилоҳе вуҷуд надорад, ки он барои 
тавсифи ашхос ё гурӯҳҳои одамоне, ки бо далоили муҳити зист сафар мекунанд, истифода 
шавад.32

Сабабҳои муҳоҷират дар замони муосир гуногун ва печида аст. Аммо метавонем як чизи 
муҳимро ҷудо кунем – иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ки ба ҳам пайвастанд, баъзан ҷудо кардани онҳо 
душвор аст ва аксар вақт сухан дар бораи сабабҳои иҷтимоию иқтисодӣ меравад. 

Фактори муҳоҷират – фактор (омил) вожаи лотинӣ, ба манънои «иҷрокунанда», 
«тавлидкунанда» мебошад. Мафҳуми «фактор» барои нишон додани нерӯи боҳаракати ҳар 
раванд ва падида истифода мешавад. 

Омилҳои асосии муҳоҷирати муосир инҳоянд:
- иқтисодӣ– сатҳи музди меҳнат, мавҷудияти кор;
- иҷтимоӣ– вазъияти саломатӣ, қувваи ҳаётӣ, равобити хонаводагӣ, кӯдакон;
- қавмӣ-мазҳабӣ – ҳувияти қавмӣ, динӣ;
- табиӣ– обу ҳаво ва иқлим вазъияти экологӣ; 
- омилҳои маъмурӣ– сиёсати муҳоҷират, назорати муҳоҷират.

29 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 
Migration Law. IOM). 2019. P. 121. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].

30 Ҳамонҷо, С. 131-135.
31 Ҳамонҷо, С. 63.
32 Ҳамонҷо, С. 62.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf


ФАСЛИ I. МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР24

Омилҳо – таъинкунандаи сатҳ ё пешрафти падида ҳастанд. Масалан, шароити иқлим омиле 
барои муҳоҷират ва маргу мир мебошад вале барои мизони таваллуд ва талоқ чунин нест. 
Бо вуҷуди моҳияти чандинҷониба, чун қоида, омилҳои мухталифе метавонанд муҳоҷирати 
аҳолиро, аз ҷумла баргашт ба маҳалли зиндагии қаблии онҳоро муайян кунанд. 

Бархилофи омилҳо (факторҳо) сабаби муҳоҷират ҳамон чизест, ки паёмад ё амалро, яъне 
муҳоҷиратро муайян мекунад. Таҳти мафҳуми падида амале фаҳмида мешавад, ки аз пасаш 
падидаи дигарро даъват, муайян, тавлид мекунад ва тағйир медиҳад ё боиси падидаи дигаре 
мегардад. Сабаб иқдомеро, яъне амали муҳоҷиратро пешбарӣ мекунад.33

Сабабҳои муҳоҷират метавонад «такондиҳанда» ё «ҷалбкунанда» бошад. Сабабҳои 
«такондиҳанда» дар донорҳо-кишварҳо кор мекунад:

- сабабҳои иқтисодӣ – зарар ва номумкинии дарёфти кор, сатҳи пасти музди меҳнат;

- сабабҳои иҷтимоӣ – набудани дурнамоии зиндагӣ, номумкин будани маълумотгирӣ, бадтар 
шудани авзои ҷиноӣ, эҳсоси ноамнӣ;

- сабабҳои қавмӣ-мазҳабӣ – табъизи қавмӣ, нажодӣ ё мазҳабӣ, низоъҳои байниқавмӣ, 
«поксозии қавмӣ»;

- сабабҳои маъмурӣ-сиёсӣ – таъқиб барои дидгоҳҳои сиёсӣ, табъид (депортатсия);

- сабабҳои табиӣ – офатҳои табиӣ, харобшавии ҳолати муҳити зист ва шароити иқлим. 

Сабабҳои «ҷалбкунанда» дар кишварҳои мизбон (қабулкунанда) кор мекунад:

- сабабҳои иқтисодӣ – имконияти дарёфти кор, сатҳи баланди музди меҳнат, дастрасӣ ба 
зерсохторҳои рушдёфта;

- сабабҳои иҷтимоӣ – имконияти омӯзиш, ҳузури хонавода ё хешовандон;

- сабабҳои қавмӣ-мазҳабӣ – озодии динӣ, сиёсати гуногунии қавмӣ ва мазҳабӣ;

- сабабҳои маъмурӣ-сиёсӣ – барномаҳои ҷалби муҳоҷирон;

- сабабҳои табиӣ – иқлими роҳат, шароити муҳити зисти мусоид.

Бисёре аз иқдомҳои фардии муҳоҷират дар канори ҳам тавсифи айнӣ аз системи сиёсӣ ва 
иҷтимову иқтисодиро нишон медиҳанд. Тасодуфӣ нест, ки муҳоҷиратро инчунин «тавассути 
пойҳо раъйдиҳии инсонҳо» низ меноманд.

33 Луғати мафҳуми демографӣ/ Зери таҳрири Л.Л. Рибаковский. М.: ТССП. 2003. С. 157 [Тарзи дастрасӣ: www.
socioprognoz.ru/files/File/2012/Demograf%20ponyatini%20slovar.pdf].
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Саволҳои санҷишӣ:

1. Мафҳумоти зеринро таъриф диҳед: муҳоҷират, муҳоҷир, муҳоҷири байналмилалӣ, 
муҳоҷири дохилӣ, бурункӯчӣ, бурункӯч, дарункӯчӣ, дарункӯч.

2. Тафовути байни муҳоҷирати доим ва муваққат чист? Муҳоҷирати дарозмуддат ва 
кӯдоҳмуддат? Мисолҳо биёред.

3. Омили муҳоҷират бо сабабҳои муҳоҷират бо чӣ фарқ мекунад?

4. Шоеътарин сабабҳои муҳоҷират дар ҷаҳони муосирро зикр кунед.

Амалия:

Матбуоти миллӣ (минтақавӣ) -ро таҳлил кунед. Дар гузоришҳои ахир кадом навъи муҳоҷират 
бештар ёдрас мешавад? Дар ин нашрияҳо дар кадом шакл ва аз кадом ҷанба иттилооти 
марбут ба муҳоҷирону муҳоҷират ироа мешавад? 
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1.2.  Мафҳум, намудҳо ва тамоюлоти 
муҳоҷирати бозгашт

1 Гузориш оид ба муҳоҷирати ҷаҳонӣ, СБМ, Женева (World migration report 2018. Chapter 2. IOM: Geneva.) 2017. 
P. 1. [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf].

2 Ҳамонҷо, С. 16.

Мундариҷа. Раванди муҳоҷирати ҷаҳонӣ. Равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, омӯзишӣ ва иҷборӣ 
дар ҷаҳон. Маҳал ва мизони муҳоҷирати бозгашт. Истилоҳоти муҳоҷирати баргашт ва бозгашт 
дар ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалӣ. Реэмигратсия (муҳоҷирати такрор) ва репатриатсия 
(бозгашт). Таснифи муҳоҷирати бозгашт. Намудҳои баргашт: ихтиёрӣ ва маҷбурӣ. Татбиқи 
барномаи СБМ кумак дар бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия (КБИР): ҷанбаҳои миқдорӣ ва 
минтақавӣ. Таҳрики муҳоҷирати бозгашт ба таври мустақим ё ғайримустақим, муҳоҷирати 
бозгашти табиӣ. Муҳоҷирони бозгаштаи қонунӣ (ҳуҷҷатгузоришуда) ва ғайританзим (бе 
ҳуҷҷат) бозгашта. Вижагиҳои таърихии ташаккули иқтидори муҳоҷирати бозгашт дар бархе 
аз кишварҳои ҷаҳон. 

Дар шароити муосир, муҳоҷират барои давлатҳо, ҷомеа ва муҳоҷирон имкониятҳои васеъ 
фароҳам меорад. Муҳоҷират ба як мушкили мубрами сиёсиву иқтисодӣ дар чунин соҳаҳо, ба 
монанди ҳамгироӣ, муҳоҷирати аҳолӣ, амният ва ҳифзи марз табдил ёфтааст. Тибқи арзёбии 
СБМ, дар соли 2015 дар ҷаҳон 244 миллион муҳоҷирони байналмилалӣ (3,3% аҳолии ҷаҳон) 
буданд – ин нисбат ба соли 2000 тақрибан ба 155 миллион шахс (2,8% аҳолии ҷаҳон) 
афзудааст. Муҳоҷирати дохиликишварӣ боз ҳам маъмултар аст, бо ин ҳол арзёбии охирини 
ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки беш аз 740 миллион нафар дар дохили кишвари зодгоҳи худ 
муҳоҷират кардаанд.1

Якчанд тамоюлҳои ҷаҳонии ҷараёнҳои назарраси муҳоҷиратро дар шароити муосир метавон 
фарқ кард.

Муҳоҷирати муҳнатӣ. Мувофиқи арзёбии СБМ, шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҷаҳон 
150,3 миллион нафар ё танҳо аз се ду ҳиссаи шумораи умумии муҳоҷирони байналмилалиро 
ташкил медиҳанд. Дар байни коргар – муҳоҷирон мардҳо бартарият доранд, ки тақрибан 
17  миллион нафар зиёданд: 83,7 миллион мардҳо (55,7%) ва 66,6 миллион занҳо (44,3%). 
Бештари коргар – муҳоҷирон, тақрибан 112,3 миллион нафар (75%) дар кишварҳо бо даромади 
баланд кор мекарданд ва 34,4 миллион (23%) дар кишварҳо бо даромади миёна буданд. Танҳо 
2% муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишварҳои камбизоат кор мекарданд. Ҳиссаи муҳоҷирони 
меҳнатӣ дар шумораи умумии қувваи корӣ дар гурӯҳҳои кишварҳои даромадашон кам ва 
миёна нисбатан паст буд (тақрибан 1,4%), дар гурӯҳи кишварҳои дорои даромади баланд 
онҳо ба 16,3% хеле баланданд.2 Дар ҷаҳон қувваи кории пастихтисос ва баландихтисоси 
муҳоҷирон боқӣ монда истодааст. Рақобат барои захираҳо ва истеъдодҳои баландихтисос 
низ меафзояд, зеро чунин мутахассисон дар рушди иқтисодиёти донишбунёд нақши 
торафт муҳимтаре хоҳанд бозид. Норасоии кадрҳо дар соҳаҳои муҳандисӣ, технологияҳои 
иттилоотӣ, дорусозӣ, тандурустӣ ва маориф кишварҳоро маҷбур месозад, ки сиёсати 
муҳоҷиратро барои муҳоҷирони баландихтисос ҷолибтар кунанд. Муҳоҷирати меҳнатӣ 

http://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf
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торафт бештар ба муҳоҷирати даврӣ табдил меёбад. Коргар-муҳоҷирон бо муҳоҷирати 
махсус ва бозгашт тавсиф карда мешаванд, ки бинобар бӯҳрони молиявӣ ва иқтисодӣ шиддат 
ёфтааст.

Муҳоҷирати иҷборӣ. Поёни соли 2016 дар умум 22,5 млн гуреза дар ҷаҳон ба қайд гирифта 
шудааст, ки аз онҳо 17,2 млн нафарашонро ИКОСММГ ва 5,3 млн гурезаро Оҷонсии 
кумакрасонӣ ва кори СММ барои гурезаҳои фаластин дар Ховари наздик сабт кардаанд. Ин 
нишондиҳандаи баландтарин рақам дар таърих аст, гарчанде ки афзоиши солонаи гурезаҳо 
аз соли 2012 кунд шудааст. Илова бар ин, 2,8 миллион нафар ба муҳофизати байналмилалӣ 
муроҷиат карданд ва мунтазири муайян кардани мақоми гурезаҳо ҳастанд, ки онҳоро 
паноҳҷӯён меноманд. Теъдоди умумии дархостҳои нахустини паноҳҷӯён дар соли 2016, 
2 миллион нафарро ташкил кардааст. Мамлакатҳои асосии гурезаҳо Олмон (720 ҳазор 
дархост) буданд, пас аз он ИМА (262 ҳазор) ва Италия (123 ҳазор) мебошанд. Кишварҳои 
асосии аслии гурезаҳо инҳо: Сурия, Афғонистон, Судони Ҷанубӣ, Сомали, Судон, Ҷумҳурии 
Демократии Конго, Ҷумҳурии Африқои Марказӣ, Мянма, Эритрея ва Бурунди (13,5 млн. 
нафар ё 79%) будаанд. Аз рӯйи арзёбии ИКОСММГ ашхоси зери 18 сола тақрибан 51%-и 
ҳама гурезаҳо, занҳо 49%-ро ташкил медиҳанд. Тақрибан 60% гурезаҳо дар шаҳрҳо ҷойгир 
карда шудаанд.3

Муҳоҷирати таълимӣ.Таҳсилоти олӣ дар шароити муосир ба таври назаррас байналмилалӣ 
шудааст, ҷавонон дар гирифтани таҳсил фаъолтар шудаанд. Ин боиси афзоиши муҳоҷирати 
байналмилалии омӯзишӣ дар ҷаҳон гардид, ки муҳоҷирати донишҷӯён барои таҳсил дар 
донишгоҳҳои хориҷиро ифода мекунад.4 Мувофиқи маълумоти ЮНЕСКО, дар соли 2017, 
5,1 миллион донишҷӯ дар хориҷи кишвар таҳсил кардаанд.5 Баъзе минтақаҳо ва кишварҳое, ки 
дар онҳо таркиби синнусолии аҳолӣ бартарии ҷавонон дорад, ба муҳоҷирати байналмилалии 
омӯзишӣ бештар ҷалб карда мешаванд. Масалан, нисфи ҷавонони чинӣ мехоҳанд дар 
хориҷа таҳсил кунанд ва шумораи донишҷӯёни чинӣ дар хориҷи кишвар дар соли 2017, 
442,8 ҳазорро ташкил кардааст.6 Тақрибан 156 ҳазор донишҷӯён аз кишварҳои Осиёи 
Марказӣ дар хориҷа таҳсил кардаанд. Танҳо 25-30% донишҷӯёни хориҷӣ аз кишварҳои аз 
ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда ба ватанашон бармегарданд. Теъдоди бештари донишҷӯён 
мехоҳанд, ки таҳсилоти олиро дар хориҷа гиранд, дар ҳоле ки таҳсил дар хориҷа ҳамчун 
як қадам барои гирифтани иҷозат барои истиқомати доимӣ дар кишвари таҳсил баррасӣ 
мешавад.7 Саҳми донишҷӯёни хориҷӣ ба иқтисодиёти кишварҳои қабулкунанда боиси он 
гардид, ки кишварҳои қабулкунанда асли талоши бештаре барои тасҳил вуруд ва ҳамгироии 
донишҷуёни хориҷиро анҷом медиҳанд: сухан дар мавриди ислоҳот дар қонун муҳоҷират ва 
тағйир дар сиёсатҳо ва рӯйаҳои визо рафта истодааст.8

3 Ҳамонҷо, С. 20-21.
4 Ҷаҳонишавии таҳсилот: муқаддима (Spring J. Globalization of Education: An Introduction), Queens College & Graduate 

Centre. City University of New York. 2009.
5 Маълумотҳои ЮНЕСКО [Тарзи дастрасӣ: http://data.uis.unesco.org].
6 Лоиҳаи Атлас, шӯрои стипендияи Чин (Project Atlas, China Scholarship Council).
7 Gribble C. Policy options for managing international student migration: the sending country’s perspective. Journal of 

Higher Education Policy and Management. Vol. 30. №. 1. 2008. Pp. 25-39.
8 Варгезе Н.В. Ҷаҳонишавии омӯзиши олӣ ва таҳарруки донишҷӯёни бурунмарзӣ (Varghese N.V. Globalization of 

higher education and cross-border student mobility. International Institute for Educational Planning. Paris.) UNESCO. 
2008. 33 p. [Тарзи дастрасӣ: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.536.4194&rep=rep1&type=pdf].
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Шумораи зиёди муҳоҷирон баъзан ё давра ба давра, вобаста ба вазъиятҳои гуногун, ба 
кишварашон бармегарданд. Гарчанде, ки миқёси муҳоҷирати бозгаштро дар сатҳи ҷаҳонӣ 
арзёбӣ кардан ғайриимкон аст ва дар сатҳи миллӣ ин нишондиҳанда дақиқ нест, маълумоти 
мавҷуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки муҳоҷирати бозгашт танҳо дар якҷоягӣ бо афзоиши 
ҷараёни умумии муҳоҷират афзоиш меёбад.

Баргашт – ин амал ё раванди баргаштан ба ҷои аввала аст. Ин метавонад дар марзҳои 
қаламрави кишвар – ҳангоми баргашти ашхоси кӯчкардаи дохилӣ ва демобилизатсияшудаҳо; 
ё дар байни кишвари таъинот (транзит) ва кишвари аслӣ (ватан) дар мавриди муҳоҷирони 
меҳнатӣ, гурезаҳо ё паноҳҷӯён, иттифоқ биафтад. Роҳҳои гуногуни бозгашт тавсиф карда 
мешавад: ихтиёрӣ, иҷборӣ, бо кумак ва табиӣ; инчунин намудҳои бозгашти муҳоҷирон, 
масалан бозгардонидани муҳоҷирон (ё муҳоҷирони дар шароити бӯҳронӣ қарордошта).9

Мувофиқи муносибати СБМ (соли 2004), «муҳоҷирати бозгашт» ҳаракати шахсоне, ки ба 
ватани худ ё ҷои истиқомати доимӣ, одатан пас аз як соли будубош дар кишвари дигар, 
баргаштаанд, фаҳмида мешавад. Ин баргашт метавонад ихтиёрӣ бошад ё на. Муҳоҷирати 
бозгашт инчунин метавонад тавассути бозгардонии ихтиёрӣ сурат бигирад.10

Дар айни замон (соли 2019) СБМ муҳоҷирати бозгаштро дар доираи муҳоҷирати 
байналмилалӣ (кӯчонидани шахсоне, ки пас аз баромадан аз ҷои муқаррарии истиқомати 
худ ба қаламрави ватанашон баргаштаанд ва марзи байналмилалиро убур кардаанд) ва дар 
заминаи муҳоҷирати дохилӣ (кӯчонидани шахсони ба ҷои истиқомати муқаррарӣ баргашта, 
пас аз кӯчонидан аз онҷо) муайян мекунад.

Бо мақсади оморӣ, Департаменти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ бозгашти 
муҳоҷиронро ба ҳайси шахсоне муайян мекунад, ки пас аз муҳоҷирати байналмилалӣ 
(кӯтоҳмуддат ё дарозмуддат) дар дигар кишвар ба ватанашон баргаштаанд ва нияти ҳадди 
аққал як сол дар кишвар буданро доранд.11

Сарфи назар аз номуайянии кофии консепсияи «муҳоҷирати бозгашт», ки аз ҷониби СММ ва 
СБМ пешниҳод шудааст, тафсири он дар кишварҳои гуногун ба таври назаррас фарқ мекунад. 
Ва дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои ташкили баргашт дар кишварҳои мухталиф 
аз мафоҳим ва истилоҳоти гуногун истифода мешавад, ки раванди муҳоҷирати бозгаштро 
мушаххас мекунад.

Инчунин дар заминаи муҳоҷирати бозгашт истилоҳи «реэмигратсия» истифода мешавад – 
раванди баргашти бурункӯчон ба ватани аслиашон, ки қаблан бурункӯчӣ карда буданд.12

Мафҳуми «репатриатсия», ки дар қонунҳои байналмилалӣ ва сиёсати муҳоҷират ду тафсир 
дорад, ба муҳоҷирати бозгашт зич алоқаманд аст.

Тафсири камтари «репатриатсия» – ро ҳамчун ҳуқуқи гуреза ё асири ҳарбӣ дар баргашт 
ба кишваре, ки вай шаҳрванди он мебошад, дар асоси муқаррароти ҳуҷҷатҳои мухталифи 
байналмилалӣ (соли 1949 Конвенсияҳои Женева, 1977 Протоколҳо, муқаррарот оид ба 

9 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 
Migration Law. IOM). 2019. P. 15. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].

10 Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. Вожаномаи муҳоҷират. Женева, СБМ (International Migration Law. Glossary on 
Migration. Geneva. IOM.) 2004. 15 p. [Тарзи дастрасӣ: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_1_en.pdf].

11 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 
Migration Law. IOM). 2019. P. 15. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].

12 Ҳамонҷо, С. 168.
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қонунҳо ва анъанаҳои ҷанги хушкӣ, иловаҳо) (IV) Конвенсияи Гаага аз соли 1907; ҳуҷҷатҳо 
оид ба ҳуқуқи инсон, инчунин ҳуқуқи анъанавӣ) муайян мекунад. Ҳуқуқи интихоби 
репатриатсияҳо ба худи шахс тааллуқ дорад, на ба мақомоти нигаҳдорандаи ӯ. Ҳуқуқ ба 
бозгардондан инчунин мақомоти давлатии кишвари қабулкунандаро вазифадор мекунад, ки 
чунин шахсонро (сарбозон ва ғайринизомиён) раҳо кунад ва кишврҳои мабдаи шаҳрвандони 
худро қабул кунад. Истилоҳи «репатриатсия» ба намояндагони дипломатӣ ва шахсони 
мансабдори байналмилалӣ ҳангоми бӯҳрони байналмилалӣ дахл дорад.13

Истилоҳи «репатриатсия» инчунин дар заминаи ҳуқуқи байналмилалии башар бо 
назардошти тамаркуз ба категорияҳои марбут ба ин соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ истифода 
мешавад. Ҳуқуқи умумии бозгашт ба кишвар инчунин дар ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи 
инсон пешбинӣ шудааст, аз ҷумла паймони Байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва 
сиёсӣ (16-уми декабри соли 1966 қабул шуда, 23-уми марти соли 1976 мавриди амал қарор 
гирифтааст) пешбинӣ шудааст. Конвенсия, ки ҷанбаҳои мушаххаси мушкилоти гурезаҳоро 
дар Африқо танзим менамояд (10-уми сентябри соли 1969 қабул шудааст, 20-уми июни 
соли 1974 мавриди амал қарор гирифтааст) муқаррар мекунад, ки бозгардонидан ҳамеша 
ихтиёрӣ бошад ва ҳеҷ гуреза наметавонад ба иродаи худ баргардонида шавад. Ин тафсир 
ҳамчунин кишвари паноҳдиҳандаро, ки «барои баргашти бехатарии гурезагон, ки барои 
баргаштан ба ватан муроҷиат мекунанд, чораҳои зарурӣ андешанд» ва кишвари аслии 
шахси гурезаро бошад ба «мусоидат кардан ба кӯчидан ва таъмини онҳо бо тамоми ҳуқуқу 
имтиёзҳои шаҳрвандии кишвар ва масъулияти онҳо» уҳдадор мекунад. Ин истилоҳ одатан 
барои бозгардонидани фиристодаҳои дипломатӣ ва шахсони мансабдори байналмилалӣ 
ҳангоми буҳрони байналмилалӣ, инчунин шаҳрвандоне, ки дар ҳолати буҳронӣ ё душворӣ 
дар хориҷа қарор доранд, истифода мешавад.14

Тибқи тафсири васеъ, «репатриант» – ин шахсест, ки бо сабабҳои вижагии иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
ё шахсӣ, ихтиёран ба давлати мансубияти шаҳрвандии худ ё аслан барои истиқомати доимӣ 
кӯчида шудааст.15 Дар робита ба ин, ҳукуматҳои баъзе кишварҳо ва барномаҳои давлатии 
онҳо аксар вақт репатриатсияро ҳамчун шакли муҳоҷирати бозгашт баррасӣ мекунанд, яъне 
раванди баргаштан ба ватани қавмӣ. Ватани этникӣ аксар вақт ҳамчун кишвар ё минтақа 
фаҳмида мешавад, ки мардум аслии онро мепайванданд (ҳатто агар қаблан онҳо аз инҷо 
ҳиҷрат накарда бошанд). Одатан, ин муносибат тавассути мансубияти этникӣ ва (ё) динӣ 
муайян карда мешавад. Мақомоти як қатор давлатҳо (масалан, Исроил ва Юнон) мафҳумҳои 
«репатриатсия» ва «репатриант»-ро дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ, сиёсати 
муҳоҷират ва барномаҳои кӯчониданро мустақиман истифода мебаранд. 

Якчанд муносибат барои табақабандии муҳоҷирати бозгашт.

Тафсири баргаштан дар ватани баромади муҳоҷирон аз дараҷаи ихтиёрии чунин раванд 
вобаста аст:

- «муҳоҷирони ихтиёрии баргашта» – шахсоне, ки мустақилона ё бо кумаки касе ба кишвари 
аслӣ, транзит ё кишвари дигар дар асоси қарори ихтиёрии худ бармегарданд. Репатриатсияи 

13 Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. Вожаномаи муҳоҷират. Женева, СБМ (International Migration Law. Glossary on 
Migration. Geneva. IOM.) 2004. 78 p. [Тарзи дастрасӣ: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_1_en.pdf] C. 140.

14 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 
Migration Law. IOM). 2019. P. 180-181. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].

15 Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. Вожаномаи муҳоҷират. Женева, СБМ (International Migration Law. Glossary on 
Migration. Geneva. IOM.) 2004. 78 p. [Тарзи дастрасӣ: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_1_en.pdf] C.140.
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ихтиёрӣ мумкин аст ташкил карда шавад (таҳти сарпарастии ҳукуматҳои марбута ва ИКОГ 
амалӣ карда мешавад) ё худсарона (гурезагон аз ҳисоби худ бармегарданд, бо ИКОГ ва 
ҳукуматҳое, ки дар раванди баргашт амалан иштирок намекунанд);16

- «баргашти иҷборӣ» – санади бозгардонидани шахс бар зидди хоҳиши худ ба кишвари 
аслӣ, транзит ё кишвари севум, ки дар асоси санади маъмурӣ ё суди маъмурӣ ё судӣ қабул 
карда мешавад.

Шурӯъ аз соли 1979 СБМ дорои барномаи кумак дар бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия 
(КБИР) мебошад. Дастгирии СБМ ба муҳоҷирон тавассути барномаи КБИР, як қатор 
фаъолиятҳоро дар бар мегирад, чун қоида: додани маслиҳат пеш аз сафар, хариди чиптаҳои 
ҳавопаймоӣ, кумаки маъмурӣ ва туристӣ ва ба қадри имкон, кумак дар реинтегратсия. Ба 
ҳисоби миёна аз соли 2005 то соли 2018. СБМ ҳамасола ба 48 ҳазор муҳоҷирон дар масъалаи 
бозгашт ба ватан ба воситаи КБИР кумак мерасонад. Дар соли 2018, 63,3 ҳазор муҳоҷиронро 
дастгирӣ кардаанд (24% занҳо, 22% кӯдакон, 1,2% – қурбониёни хариду фурӯши одамон), ки 
аз 128 давлати қабулкунанда ё транзитӣ ба 169 кишвари аслӣ баргаштанд.17

Дар соли 2018, аксарияти иштирокчиёни КБИР (53,7%) аз минтақаи иқтисодии Аврупо, 
аз ҷумла, аз Олмон, Юнон, Австрия, Белгия ва Нидерландия баргаштанд (Ҷадвали 1.2.1). 
Ҷараёни муҳоҷирони баргашта ба самти «ҷанубу ҷануб», аз ҷумла аз кишварҳои транзитӣ 
меафзояд. Масалан, шумораи зиёди муҳоҷирон аз Нигер ба Гвинея, Мали, Камерун, Кот-
д'Ивуар ва Сенегал баргаштанд, ки зиёда аз 18% ҳамаи муҳоҷирони баргашта дар ҷаҳон 
мебошанд. Минтақаҳои асосии аслии муҳоҷирон – гирандагони кумаки КБИР дар соли 2018 
инҳоянд: Африқои Ғарбӣ ва Марказӣ (30,8%), Аврупои Ҷанубӣ-Шарқӣ, Аврупои Шарқӣ ва 
Осиёи Марказӣ (27,6%), Осиё ва Уқёнуси Ором (14%) ва Шарқи Миёна ва Африқои Шимолӣ 
(12,9%) мебошанд. Дар маҷмӯъ 10 кишвари аслӣ 51 фоизи ҳамаи гирандагони кумаки  
КБИР-ро ташкил медиҳад.18

Ҷадвали 1.2.1.  Шумори ширкаткунандаҳои барномаи КБИР аз рӯйи кишварҳо 
қабулкунанда (ё транзитӣ) ва кишварҳои аслӣ дар соли 2018.19

Кишвари қабул ё 
транзит.

Теъдоди 
ширкаткунандаҳо, одам Кишвари баромад Теъдоди 

ширкаткунандаҳо, одам

Олмон 15 942 Ироқ 5 661

Нигер 14 977 Гвинея 5 088

Юнон 4 968 Эфиопия 4 792

Утриш 3 469 Мали 4 041

Ҷибути 3 392 Гурҷистон 2 681

16 Вожаномаи истилоҳоти муҳоҷират. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. СБМ (Glossary on Migration. International 
Migration Law. IOM). 2019. P. 225. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf].

17 Саволҳои калидии бозгашт ва реинтегратсия. СБМ, Женева (2018 Return and Reintegration Key Highlights. IOM: 
Geneva). 2019. p. 15 [www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/2018_return_and_reintegration_key_
highlights.pdf].

18 Гузориш оид ба муҳоҷирати ҷаҳонӣ, СБМ, Женева (World migration report 2018. Chapter 2. IOM: Geneva.) 2017. 
P. 1. [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf].

19 Ҳамонҷо.
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Кишвари қабул ё 
транзит.

Теъдоди 
ширкаткунандаҳо, одам Кишвари баромад Теъдоди 

ширкаткунандаҳо, одам

Белгия 2 795 Афғонистон 2 232

Нидерландия 2 149 Албания 2 167

Марокаш 1 508 Федератсияи Россия 1 952

Туркия 1 494 Украина 1 901

Италия 958 Кот-д’Ивуар 1 834

Вобаста аз сатҳи ширкати давлат ва созмонҳои байналмилалӣ дар раванди муҳоҷирати 
бозгашт метавон се навъи муҳоҷирати бозгаштро ташхис кард.

- муҳоҷирати бозгашти дуруст ва фаъол таҳрикшуда ҳангоми мавҷуд будан ва иҷрои 
барномаҳои давлатӣ ва созмондиҳиву ташкили муҳоҷирати бозгашт (бозгашткунандагон – 
репатриантҳо), инчунин барномаи бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия (ББИР) мушоҳида 
мешавад. Дар замони мо беҳтарин барномаҳои муҳоҷирати бозгаштро Исроил, Олмон, 
Федератсияи Россия, Юнон ва Қазоқистон иҷро мекунанд. Барномаҳои дар ин кишварҳо 
ҳадафмандона тӯли чанд солҳо иҷро мешаванд вазифа ва ҳадафҳои мушаххас доранд ва аз 
тарафи буҷаи давлат маблағгузорӣ мешаванд.

Мисоли 1.2.1. Барномаи давлатии Олмон барои бозгардонии олмониҳои қавмӣ.

Ба далели шароити таърихӣ миллати олмонӣ тика-тика шуд. Дар оғози солҳои 1990-ум, 
2,5 миллион олмониҳои қавмӣ берун аз Олмон, ки тақрибан 2 миллионашон дар давлатҳое, ки 
дар қаламрави собиқ ИҶШС пайдо шудаанд, зиндагӣ мекарданд.20 Асоси сиёсати давлат нисбат 
ба олмониҳо, ки аз дигар давлатҳо ба Олмон кӯчидаанд, ба меъёрҳои конститутсионӣ асос 
ёфтааст, ки тибқи он кӯчиҳои қавмии олмониҳо дар тамоми ҳуқуқ бо шаҳрвандони олмонӣ 
баробаранд. Мустаҳкамии қонунгузории имтиёзҳои васеъ барои кӯчиҳо ба ҳамгироии босуръати 
онҳо мусоидат менамояд. Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Федеративии Олмон, ки 23-уми майи 
соли 1949 қабул карда шудааст (моддаи 116), олмонӣ шахсоне мебошанд, ки шаҳрвандии Олмон 
гуреза ё шахси ихроҷшуда аз олмониҳои қавмӣ буда, инчунин ҳамсарон ва авлодони онҳо, 
ки дар қаламрави рейхи Олмон 31.12.с.1937 зиндагӣ кардааст. Қонуни соли 1953 «Дар бораи 
шахсони ихроҷшуда ва гурезаҳо» (мод.1) шумораи шахсони дорои мақоми махсуси Олмонро 
барои шомил кардани кӯчиҳо аз Аврупои Шарқӣ васеъ карда шудааст. Пас аз чор сол, Чин ба ин 
рӯйхат шомил гардид. Тибқи ин қонун, ҳамсарони олмониҳои қавмӣ, ки аслан олмонӣ нестанд, 
низ мақоми олмонӣ гирифтанд.21

Татбиқи «принсипи баромад» дар ҶФО ҳангоми қарор дар бораи шаҳрвандӣ ба олмониҳои 
қавмӣ дар гирифтани шаҳрвандии Олмон нисбат ба дигар категорияҳои дарункӯчон имтиёзҳои 
назаррас фароҳам овардааст. Олмониҳо, ки пеш аз Ҷанги Дувуми Ҷаҳонӣ шаҳрвандии Олмонро 
доштанд ё онро дар давраи ҷанг ба даст оварда буданд, инчунин наслҳои онҳо, қариб ба таври 
худкор шаҳрвандии олмониро дубора дарёфт карданд. Гурӯҳҳои дигари олмониҳои қавмӣ, ки 
қаблан шаҳрвандии Олмонро надоштанд, тибқи Қонун «Дар бораи ҳалли масъалаҳои шаҳрвандӣ» 
аз соли 1955 (мод.б), аз онҳо талаб карда шуд, ки аризаи дахлдор навишта, қавмияташонро тасдиқ 
кунанд. Мувофиқи қонуни соли 1953 «Дар бораи шахсони ихроҷшуда ва гурезаҳо» (мод.  б), 

20 Юдина Т.Н. Муҳоҷират: луғати истилоҳоти асосӣ. М.: Нашриёти РГСУ. 2007. С. 142 [Тарзи дастрасӣ: http://yanko.
lib.ru/books/cultur/yudina-migraciya-slov-term-2007-a.htm].

21 Ҳамонҷо, С. 138.
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олмонии қавмӣ онест, ки мардуми олмониро ватани худ меҳисобад ва метавонад мансубияти 
худро ба миллат, забон, тарбият ва фарҳанг тасдиқ кунад. Ҳисси мансубияти шахс ба гурӯҳи 
қавмии олмонӣ бояд тавассути маълумоти барӯйхатгирӣ, сабтҳои бақайдгирӣ дар ҳуҷҷатҳои 
шахсӣ пуштибонӣ карда шавад. Дар асоси қонуни соли 1953 дар солҳои пас аз солҳои ҷанг, як 
қисми зиёди контингени кӯчиҳои олмонӣ ба иқтисодиёт ва ҳаёти иҷтимоии кишвар дар доираи 
барномаҳои васеъ, ки аз буҷаи федералӣ ва маҳаллӣ, инчунин аз ҳисоби бунёдҳои калисо 
маблағгузорӣ мешуд, ворид карда шуданд.

Дар заминаи воридшавии пайвастаи оммавии кӯчиҳои олмонӣ дар солҳои минбаъда, қонуни 
мазкур бо Қонуни «Дар бораи тадбирҳои минбаъдаи ҳамгироии шахсони ихроҷшуда ва 
гурезаҳо» соли 1980 илова ва як қатор қонунҳои махсус дақиқ карда шуданд. Масалан, имтиёзҳои 
яквақта ба кӯчиҳо пардохт карда мешуданд; давлат ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ҳангоми 
сохтмони манзили «иҷтимоӣ» (арзон) кумаки молиявӣ расонд (дастрасӣ ба манзили иҷтимоӣ 
танҳо ба шахсони камдаромад, пеш аз ҳама кӯчиҳое, ки дар хобгоҳҳо ва оилаҳои серфарзанд 
зиндагӣ мекарданд); қарзҳо ба кӯчиҳое, ки дар хобгоҳҳо ё дар назди хешовандонашон зиндагӣ 
мекарданд, барои харидани моликият ҷудо карда мешуданд (қарз ба муҳлати на зиёда аз 10 сол бо 
озодкунӣ аз фоизҳо барои ду соли аввал дода мешуд, дар ҳоле ки давлат фоизи қарзҳоро то пурра 
ҷуброн кардани онҳо аз ҳисоби маблағҳо пардохт мекард). Бастае аз барномаҳо барои эҷоди 
«пояҳо барои мавҷудияти мустақил» қабул карда шуданд, ки он ташкили тиҷорати хурду миёнаро 
ҳавасманд мекунанд: дар баробари машварат, кумаки молиявии давлатӣ таъмин карда мешавад. 
Қонун «Дар мавриди ҳавасманкунӣ ба машғулиятҳо» ҷуброни пурраи даромади кӯчиҳоро 
ҳангоми таҳсил дар низоми омӯзиши касбӣ пешбинӣ мекард. Барои ин, як қисми даромад аз 
андоз озод карда шуда, бо назардошти шумора ва синну соли кӯдакони ба рӯйхатгирифташуда 
кумакпулиҳо пардохт карда мешуд. Муносибати вижа барои таҳсилоти умумӣ ва омӯзишгоҳҳои 
касбӣ, омӯзишгоҳҳои касбӣ барои таълими кӯчиҳо дар онҳо ва мусоидат дар ҷойгир кардани 
кӯдакони кӯчиҳо дар боғчаҳо ва синфҳои тайёрӣ пешбинӣ шудааст.22

- муҳоҷирати бозгашти ғайримустақим ва мустақим таҳрикшаванда. Дар ин ҳолат, 
барномаҳои махсуси давлатӣ вуҷуд надоранд ё муваққатӣ мебошанд, аммо барои дастгирии 
муҳоҷирони баргашта, аз ҷумла гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ё касбӣ тадбирҳо 
андешида мешаванд. Чунин усул дар баъзе кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Шимолӣ (масалан, 
Маҷористон, Лаҳистон, Чехия, Финланд), инчунин дар Ҷопон, Перу, Бразилия истифода 
мешавад.

Мисоли 1.2.2. Барномаҳои муҳоҷирати Ҷумҳурии Чехия

Сиёсати муҳоҷирати Чехия нисбати чехҳои қавмӣ дар оғози солҳои 1990 оғоз шудааст Аввалин 
мавҷи муҳоҷирони баргашта дар солҳои 1991-1993 рух дод ва чехҳои қавмиро, ки дар минтақаи 
офати Чернобил, асосан дар Украина ва Белорус зиндагӣ мекарданд, дар бар мегирифт. Сипас 
Ҷумҳурии Чехия 1812 кӯчиҳоро пазируфт. Давлат дар ёфтани ҷои кор ва манзили зист кумак 
расонида, инчунин барои истиқомати доимӣ иҷозат додааст. Баъдан, тартиби гирифтани 
шаҳрвандӣ барои ин гурӯҳи муҳоҷирон сода карда шуд, ки барои он дар соли 1995 ба Қонуни 
шаҳрвандӣ ислоҳ дохил карда шуд. 

Ҷунбиши дувуми кӯчидан аз соли 1996 то 2001 сурат гирифт. Барномаи кӯчонидан дар он 
замон барои ҳамватаноне, ки дар минтақаҳои дурдаст ва ноором зиндагӣ мекунанд (мувофиқи 
ҳукумати Чехия), асосан Қазоқистон, инчунин Федератсияи Россия, Ӯзбекистон, Қирғизистон 
ва Ҷумҳурии Молдова пешбинӣ шуда буд. Дар натиҷа, дар ин давра 818 ҳамватанон ба Чех 
кӯчиданд, ки онҳо низ соҳиб шудан ба манзил ва ҷои кор кумак гирифтаанд. Пас аз соли 2001, 

22 Ҳамонҷо, С. 140.



ФАСЛИ I. МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР34

чехҳои этникӣ ба ватани таърихии худ танҳо пас аз гузаштани тартиби муқаррарии муҳоҷират 
бидуни барномаи давлатӣ тавонистанд бидароянд.

Барномаи охирини бозгардонидании солона дар Чех соли 2007 амалӣ карда шуд, ки дар давоми 
он танҳо 157 нафар кӯчонида шуданд. Дар асоси ин барнома, кумаки давлатӣ ба чехҳои қавмӣ 
бо пешниҳоди манзили мунисипалӣ, курсҳои забонӣ ва дастгирии иҷтимоӣ нозил шуд (чораҳо 
амалан ҳамон тавре ки ба шахсони паноҳҷӯ ва гуреза монанд буданд). Мисли барномаҳои 
қаблӣ, ба кӯчиҳо иҷозати истиқомати доимӣ дода шуд. Бар хилофи бисёр кишварҳо, ҳукумати 
Чехия дар масъалаҳои муҳоҷирати бозгашти чехҳои қавмӣ, дар қонунгузорӣ амалияи меъёрҳои 
ҳуқуқии амалан маҳдуд накард, аммо тасмим гирифт, ки ба таҳияи барномаҳои кӯтоҳмуддати 
кӯчонидани аҳолӣ равона карда шавад.23

- муҳоҷирати бозгашти ғайриташкилӣ ё табиӣ. Дар ин ҳолат, давлат дар ин раванд ширкат 
намекунад ва одамон мустақилона бармегарданд.

Вобаста аз мақоми муҳоҷирони баргашта дар мамлакати қабулкунанда, категорияҳои зерини 
муҳоҷиронро фарқ кардан мумкин аст:

- муҳоҷирони қонунӣ ё ҳуҷҷатӣ бозгашта, ки мақоми онҳо дар кишвари қабулшаванда комилан 
қонунӣ буда ва мувофиқи қонун ба расмият дароварда шудаанд, гирифтани ҳамроҳ бо 
муҳоҷир ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва расмиёти бақайдгирӣ дар кишвари қабулкунанда;

- муҳоҷирони бетартибона ва беҳуҷҷат бозгашта, ки мақоми онҳо дар кишвари қабулкунанда 
бо сабабҳои гуногун ба танзим дароварданашуда, онҳо бо вайрон кардани қоидаҳо 
метавонанд марзро тибқи қоидаҳо пурра сабти ном накардаанд ё иҷозат барои кор дар 
кишвари қабулкунандаро нагирифтаанд, убур кунанд.

Бо назардошти вижагиҳои таърихии эҳтимолии муҳоҷирони баргашта намудҳои зерини 
муҳоҷиратро ҷудо кардан мумкин аст:

- муҳоҷирати бозгашт аз давлатҳое, ки қаблан бо сабаби бурункӯчии оммавӣ диаспораҳои калон 
ташкил ёфта буданд. Масалан, муҳоҷирати бозгашти олмониҳои қавмӣ аз Федератсияи 
Россия ва Қазоқистон ба Олмон, яҳудиён ба Исроил, юнониҳои понтӣ аз собиқ ИҶШС ба 
Юнон, ҷопониҳо аз Бразилия ва Перу ба Ҷопон;

- муҳоҷирати бозгашт аз давлатҳое, ки қаблан колонияҳо ё қаламравҳои ишғолшуда буданд ва 
шумораи зиёди кӯчиҳоро аз метрополияҳо қабул мекарданд. Масалан, муҳоҷирати бозгашти 
фаронсавиҳо ва наслҳои онҳо аз колонияҳои фаронсавии қаблӣ, испаниҳо аз Амрикои 
Лотин ба Испания, португалиҳо аз кишварҳои португалӣ, ба Португалия, ҷопониҳо ва 
олмонҳо пас аз Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ аз қаламравҳои ишғолшуда;

- муҳоҷирати бозгашт аз дигар кишварҳо, ки қаблан як ҷузъи як давлат то пошхӯрии он буданд. 
Масалан, баргардонидани муҳоҷират аз ҷумҳуриҳои собиқи ИҶШС ба Федератсияи 
Россия, сербҳо аз ҷумҳуриҳои собиқ Югославия ба Сербия;

- шартан муҳоҷиратро ба давлати севум бармегардонад, ки бо далоили ахлоқӣ кушода 
мешавад. Масалан, Олмон дар талоши тавонбахшии худ, барои ҷуброн кардани ҳолокост 
ва он амвоҷи бурункӯчии яҳудиён, ки тавассути режими миллатгаро барангехта шуда буд, 
барномаи вижае барои бозгашти яҳудиён роҳандозӣ кард.

23 Drbohlav D. Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum. 2008.
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Мисоли 1.2.3.  Муҳоҷирати бозгашти ҷопониҳо («никкейдзин») аз Амрикои Лотинӣ ба 
Ҷопон

Дар аввали асри XX, ҷопониҳо аз безаминӣ ва фақр гурехта, кишварро тарк карданд ва асосан 
дар шимолу ҷанубии Амрико мустақар шуданд. Айни замон, дар хориҷи кишвар тақрибан 
1,4 миллион авлоди ҷопонӣ (то насли севум) ҳастанд, аз ҷумла 670 ҳазор дар ИМА, 530 ҳазор дар 
Бразилия, 50 ҳазор дар Перу мебошанд. Ҷопониҳои хориҷӣ дар Ҷопон «никкэйдзин» номида 
мешаванд. Баъзе аз онҳо дар Ҷопон (тақрибан 200 ҳазор шаҳрванди Бразилия ва 46  ҳазор 
шаҳрванди Перу) ҳамчун муҳоҷирони меҳнатӣ зиндагӣ мекунанд. Дар асл, онҳо ҳамчун қувваи 
кории ғайриихтисосманд дар саноат истифода мешаванд. Аксарияти аз онҳо қонунӣ ба Ҷопон 
барои хабаргирии хешовандон ва шинос шудан бо фарҳанги миллии худ меоянд. Мақомоти 
Ҷопон тарҷеҳи хосе ба онҳо медиҳад ва ин амр «истисноҳо аз қоида» аст. Ҳукумат шароити 
вурудро барои ин гурӯҳи дарункӯчон осон кард ва ҳуқуқи кор карданро бидуни маҳдуд кардани 
фаъолият бидод. Пас аз он ки «никкэйдзин» насл ва хешовандии ҷопонии худро исбот мекунад 
вай мақоми «ҳамсар»-и ҷопонӣ ё «сокини дарозмуддат»-ро хоҳад гирифт. Ин раводиди махсус 
бояд ба таври даврӣ тамдид шавад ва он бидуни маҳдудиятҳои фаъолият имконияти кор 
фароҳам меорад. Ҳар гуна хориҷиёни номатлуб дар хадамоти ҷопонӣ ба категорияи «коргарони 
ғайриихтисосӣ» таъин карда мешавад ва «никкэйдзин», новобаста аз тахассуси воқеӣ, одатан 
расман ба категорияи «коргарони ихтисосӣ» қабул карда мешаванд. Бо мақсади осон кардани 
қабули «никкэйдзин»-ҳо ба кор вазорати меҳнати Ҷопон марказҳои тахассусии истихдоми 
«никкэйдзин»-ҳоро сохт.24

Саволҳои санҷишӣ:

1.  Ҷараёни асосии муҳоҷират дар ҷаҳони муосир дар кадом миқёс қарор дорад? Миқёси 
муҳоҷирати бозгашт дар ҷаҳон чӣ гуна аст?

2.  Муҳоҷирати бозгашт ва баргашт чист?

3.  Реэмигратсия аз репатриатсия чӣ фарқ дорад?

4.  Фарқи байни бозгашти ихтиёрӣ ва иҷборӣ чӣ аст?

5.  Фарқияти муҳоҷирати бозгашти мустақим ва ғайримустақим таҳрикшуда дар чист? Ба 
кишварҳо мисол биёред.

6.  Дар сурати вуҷуд доштани мақоми танзимшаванда ва ба танзим дароварда нашудани 
муҳоҷирони баргашта, чӣ фарқиятҳо дорад ва оқибатҳои онҳо чӣ гуна аст?

Амалия:

1.  Ду намуди асосии муҳоҷирати бозгаштро муқоиса кунед: ихтиёрӣ ва иҷборӣ. Аз он ҷумла 
ба назар гиред: а) сабабҳо, б) миқёсҳо, в) сохтори иҷтимоию демографии иштирокчиён,  
г) дараҷаи иштироки кишвар. Намунаҳое аз кишварҳои мухталиф интихоб кунед. 
Намоиш омода кунед.

2.  Бо яке аз муҳоҷирони баргашта дар минтақаи худ ё ҷомеа мусоҳиба гиред. Бифаҳмед, ки 
таҷрибаи муҳоҷирати ӯ чӣ гуна аст. Чаро баргаштааст? Чӣ гуна таҷрибаи муҳоҷират дар 
зиндагӣ ва рушди шахсии ӯ кумак кардааст?

24 Анисимтсев Н.В. Сиёсати дарункӯчии Ҷопон: гузинаи миллӣ// Россия ва ОУО. 2004. C. 53. [Тарзи дастрасӣ: 
https://cyberleninka.ru/article/v/immigratsionnaya-politika-yaponii-natsionalnyy-variant].

https://cyberleninka.ru/article/v/immigratsionnaya-politika-yaponii-natsionalnyy-variant
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1.3.  Аҳдоф ва муносибатҳои кишварҳо дар 
татбиқи барномаҳои муҳоҷирати бозгашт

1 Қонуни федералии № 99-ҚФ «Дар мавриди сиёсати давлатии Федератсияи Россия дар робита бо ҳамватанони 
берун аз кишвар» [Тарзи дастрасӣ: www.kremlin.ru/acts/bank/13875].

Мундариҷа. Нақши мусбати муҳоҷирати бозгашт барои кишварҳои қабулкунанда. Муҳоҷирати 
бозгашт ҳамчун манбаи имконпазири рушди кишварҳо. Таҷрибаи мусбии кишварҳое, ки таҷрибаи 
муҳоҷирати бозгаштро барои рушди иқтисодиёт ва ҷомеа истифода кардаанд. Ҳадафҳои 
давлатҳое, ки муҳоҷирати бозгаштро таҳрик мекунанд: гуманитарӣ, демографӣ, иқтисодӣ ва 
таҳрики рушди минтақа. Тадбирҳо оид ба дастгирии муҳоҷирони баргашта аз ҷониби давлатҳое, 
ки муҳоҷирати бозгаштро таҳрик мекунанд. 

Муҳоҷирати бозгашт манбаи рушди давлат ва ҷомеа мебошад. Ғайр аз он, таъсири 
мултипликатории он метавонад хеле баланд бошад ва бо назардошти он, ки аҳолии худии 
аз ҷиҳати фарҳангӣ ва зеҳнӣ наздик бармегардад, ҳамгироӣ хароҷоти камро талаб мекунад. 
Ва сармоягузорӣ ба барномаҳои иҷтимоӣ барои муҳорони бозгаштро метавонанд ҳамчун 
сармоягузорӣ ба аҳолии маҳаллӣ нисбат диҳанд, аз ин ки хароҷотҳои бебозгашти давлат 
биҳисобанд.

Ҳавасмандгардонии муҳоҷирати бозгашт ва тавсеи барномаҳои мувофиқ аз ҷониби 
ҳукуматҳо дар назди давлатҳо якчанд ҳадафҳо гузоштааст.

Ҳадафи башардӯстона, яъне, расонидани кумак ва ҳимоя ба аҳолии кишвар ва насли онҳо 
(ҳамватанон) дар шакли бозгашт ба ватан, ки бо сабаби вазъиятҳои гуногун худро аз қаламрави 
давлат берун мондаанд. Масалан, аз соли 2006 инҷониб, Федератсияи Россия барномаи 
давлатӣ оид ба ҳавасмандгардонии бозгашти ҳамватанонро амалӣ карда истодааст. Баъзе 
кишварҳо муҳоҷирати бозгаштро тавассути додани шаҳрвандӣ (шиноснома) бо тартиби 
содда ва фаврӣ ҳавасманд мекунанд. Масалан, Руминия барномаҳои кӯчонидани муҳоҷирони 
бозгашт ба қаламрави худро надорад, аммо он як ширкати тавоноеро роҳандозӣ кардааст, ки 
ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Молдова ва Украина шиносномаҳои миллиро пешниҳод мекунад. 
Мақомоти Руминия борҳо изҳор доштанд, ки мехоҳанд то 800 ҳазор чунин шиносномаҳоро 
пешниҳод кунанд. Дар Ирландия шаҳрвандӣ ба ҳар шахсе дода мешавад, ки бобо ё бибиаш 
ирландӣ бошад. Ҳатто агар худи ӯ нахоҳад, ки шаҳрванди Ирландия шавад, метавонад 
шаҳрвандиро ба фарзандонаш супорад. Меъёрҳои қонунгузории мушобеҳ дар Сербистон, 
Британияи Кабир, Ҷумҳурии Корея, Норвегия, Хорватия, Тайван, Вилоятҳои Ҷумҳурии 
Халқии Чин, Чин, Словакия, Словения ва Либерия вуҷуд дорад.

Мисоли 1.3.1. Барномаи давлатии таҳрики бозгашти ҳамватанон дар Федератсияи Россия 

Сиёсати муҳоҷирати ФР истилоҳҳои «ҳамватан» ва «муҳоҷирати бозгашти ҳамватанон»-ро 
истифода мекунад. Мафҳуми «ҳамватан» бори аввал дар соли 1999 дар сатҳи қонунгузорӣ 
сабт шудааст1. Дар соли 2006 барномаи давлатӣ барои таҳрики бозгашти ҳамватанони муқими 
хориҷи кишвар дар Федератсияи Россия ба тасвиб расидааст. Дар аввал маҷмӯи усулҳои 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875
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қавмӣ, таърихӣ ва қаламравӣ барои шиносоии муҳоҷирони бозгашт истифода мешуд. Агарчӣ 
дар қонунҳо тасреҳ шуда буд, ки ҳамватанон – инҳо намояндагони гурӯҳҳои этникӣ, ки дар 
қаламрави ФР зиндагӣ мекунанд ва намояндагони миллатҳои ғайридавлатии ҷумҳуриҳои 
собиқ Шӯравӣ ҳастанд. Дар ҳақиқат ҳангоми иҷрои барномаи давлатии муҳоҷирати бозгашт 
истилоҳи «ҳамватан» ба таври густарда тафсир шуд. Ва ширкаткунандагони ин барномаи давлатӣ 
намояндагони миллатҳои унвонӣ, ки дар кишварҳои севум зиндагӣ мекарданд, низ шуданд. 
Масъалаи муҳими дигар намояндагони миллатҳои унвонии кишварҳои хориҷӣ аст, ки иртиботи 
забонӣ, фарҳангӣ ва маънавии худро бо «ҷаҳони русӣ» накандаанд. Бисёре аз онҳо ҳамчунин 
иддао карданд, ки ҷойгоҳи «ҳамватан»-ро дарёфт карда ва мехостанд дар барномаи давлатии 
бозгашт ба ФР ширкат кунанд. 

Дар соли 2010 ба консепсияи «ҳамватан» тағйирот ворид карда шуд: «1) ҳамватанон шахсоне 
мебошанд, ки дар як давлат таваллуд шудаанд, дар он зиндагӣ кардаанд ё дар он зиндагӣ мекунанд 
ва ва дорои аломатҳои забони умумӣ, таърих, мероси фарҳангӣ, анъанаҳо ва урфу одатҳо ва 
инчунин наслҳои ин шахсон дар хатти рост ба поён мерасанд; 2) ҳамватанони бурунмарзӣ 
шаҳрвандони ФР мебошанд, ки дар қаламрави ФР доимо истиқомат мекунанд; 3) ҳамватанон 
инчунин шахсон ва наслҳои онҳо эътироф карда мешаванд, ки берун аз қаламрави ФР зиндагӣ 
мекунанд ва чун қоида, ба халқҳои таърихан дар қаламрави ФР буда, инчунин шахсоне мебошанд, 
ки интихоби озодро ба манфиати равобити маънавӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ бо ФР анҷом додаанд, 
хешовандони онҳо бошанд, дар хатти мустақими баланд, ки қаблан дар қаламрави ФР истиқомат 
мекарданд, аз ҷумла: а) шахсоне, ки шаҳрванди ИҶШС буданд ва дар давлатҳое, ки қисми ИҶШС 
буданд, истиқомат мекарданд ва шаҳрвандии ин давлатҳоро қабул карданд ё шахси бешаҳрванд 
гаштанд; б) бумиён (бурнкӯчҳо) аз давлати Россия, ҷумҳурии Россия, ҶФСШ, ИҶШС ва ФР, ки 
шаҳрвандии дахлдор доштанд ва шаҳрванди давлати хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд гаштанд».2 
Дар натиҷа дар Федератсияи Россия шиносии муҳоҷирони баргашта бо асли иҷтимоиву 
фарҳангӣ илова карда шуд.

Муносибатҳои таъйиди шиносоӣ низ густариш ёфт: «Эътирофи мансубияти худ ба ашхоси 
ҳамватан, ки дар банди 3, моддаи 1 Қонуни федералии мазкур тасреҳ шудааст, амале барои 
шиносоии худи онҳо аст, ки бо ҳимоят аз фаъолиятҳои иҷтимоӣ ё ҳирфаӣ барои ҳифзи забони 
русӣ, забонҳои модарии халқҳои ФР, тавсеаи фарҳанги русӣ дар хориҷ аз кишвар ва тақвияти 
робитаҳои дӯстона дар кишварҳои маҳалли иқомати ҳамватанон бо ФР, ҳимоят аз анҷуманҳои 
умумии ҳамватанон ва ҳимоят аз ҳуқуқи ҳамватанон ё ягон шавоҳиди интихоби озоди ин ашхос 
ба нафъи равобити маънавӣ ва фарҳангӣ бо ФР бошад».

Мисоли 1.3.2.  Рӯйкарди Маҷористон барои таҳрики муҳоҷирати бозгашти маҷорҳои 
қавмӣ

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Маҷористон асли масъулияти маҷористониҳои хориҷиро эълом 
мекунад: «Ҷумҳурии Маҷористон бар сарнавишти маҷористонҳое, ки хориҷ аз марзи он зиндагӣ 
мекунанд, масъулият эҳсос мекунад ва робитаҳои онҳо бо Маҷористонро тақвият медиҳад».3 
Бар асоси робитаҳои вижа бо кишварҳои ҳамсоя ва дар сатҳи қонунгузории ҷорӣ муқаррароти 
зикршудаи Конститутсия, парлумони ин ҷумҳурӣ дар соли 2001 Қонуни «Маҷорҳое, ки дар 
кишварҳои ҳамсоя зиндагӣ мекунанд» тасвиб кард (Ин Қонун аз 1-уми январи соли 2002 мавриди 
амал қарор гирифт).

2 Қонуни федералӣ аз 23-уми июли соли 2010 № ҚФ-179 «Дар мавриди ислоҳи Қонуни федералӣ «Дар мавриди 
сиёсати давлатии Федератсияи Россия» дар робита бо ҳамватанони берун аз кишвар».

3 Конститутсияи давлатҳои Аврупо. Ҷ. 1. М. 2001. С. 539.
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Банди 1 моддаи 1 доираи шахсони дар ин қонун пешбинишударо нишон медиҳад – «шахсоне, 
ки шаҳрванди Маҷористон нестанд, сокини Ҷумҳурии Хорватия, Ҷумҳурии Федеративии 
Югославия, Руминия, Ҷумҳурии Словения, дар Ҷумҳурии Словакия ё Украина, ки миллати 
худро маҷорӣ медонанд а) шаҳрвандии маҷористонии худро ғайриихтиёрӣ аз даст додаанд, дар 
идома, б) иҷозаи иқомати доим дар Маҷористонро надоранд».4 Қонун, инчунин, ба ҳамсарон 
ва фарзандони навраси онҳо (аз ҷумла, агарчанде маҷористонии қавмӣ набошанд) дахл дорад. 
Ин қонун ба онҳое, ки бо ихтиёри худ шаҳрвандии Маҷористонро аз даст додаанд ё иҷозаи 
иқомати доим дар Маҷористонро доранд, дахл надорад.

«Корти маҷорӣ» дар сурати вуҷуди тавсияномае аз созмони марбута, ки намояндаи ҷамъияти 
миллии Маҷористони ин кишвари ҳамсоя аст ва дар Ҷумҳурии Маҷористон ба унвони як 
созмони тавсиядиҳанда шинохта шудааст, дода мешавад. Барои ин, ки созмоне ба намояндагӣ 
аз ҷамъияти маҷорӣ дар як кишвари хос ба унвони як ниҳоде, ки ҳуқуқи ироаи тавсияномаҳоро 
дорад, шинохта шавад вай бояд «қодир ба намояндагӣ аз манофеи ҷомеаи Маҷористон 
дар он кишвар ба таври куллӣ бошад» ва дорои кадрҳои инсонӣ ва манобеи лозим барои 
қабул ва арзёбии дархостҳо бошад. Ин тавсиянома бояд мансуб ба миллати маҷорӣ будани 
аризадиҳандаро дар асоси аризаи шахсии ӯ (барои кӯдакони ноболиғ – аризаи намояндаи 
қонунии онҳо) тасдиқ кунад ва дурустии имзои аризадиҳандаро низ тасдиқ кунад. Тавсиянома 
инҳоро бояд фаро гирад: ариза довталаб, акси ӯ ва суроғаи ҷойи истиқомат; маълумоти 
шахсӣ, ки дар шаҳодатнома сабт карда мешавад; ном, мӯҳри расмии созмони тавсиядиҳанда; 
ном ва имзои шахсе, ки аз номи ин созмон амал мекунад; макон ва таърихи додани тавсиянома. 
Дар тавсиянома барои додани шаҳодатномаи аъзои оилаи як маҷори хориҷӣ муносибати байни 
довталаб ва маҷории субъекти ин қонун, тасдиқ карда мешавад. Ин қонун як шарти муҳими 
дигар барои гирифтани гувоҳиномаи лозимӣ дорад – нисбати довталабони шаҳодатнома 
набудани қарори дурусти мақомоти салоҳиятдори Маҷористон дар мавриди ихроҷ, манъи 
вуруд ё будубош дар Маҷористон ё парвандаи ҷиноӣ нисбат ба онҳо дар робита бо ҷинояти 
барқасдона бозшуда.

Мисоли 1.3.3.  Асосҳои додани шаҳрвандӣ ба муҳоҷирони бозгашт дар Испания ва  
Португалия

Қонунҳои Испания ва Португалия дар бораи шаҳрвандӣ, ки мубтанӣ бар асли «ҳаққи хун» асос 
ёфтаанд, шаҳрвандӣ ба наслҳои ҳамаи кӯчиҳое, ки аз Испания замоне баромада – ба Амрикои 
Лотин ва аз Португалия – Бразилия, Африқо (Мозамбик, Ангола, Чумхурии Кабо Верде ва 
шаҳрҳои дигар), Ҳиндустон (Гоа), Макао (Аомин) ба тариқи содда дода мешавад. Ҳар касе, ки аз 
колонияҳои собиқ испанӣ омада, бо забони испанӣ гап мезанад, метавонад дар муддати кӯтоҳ 
шаҳрвандӣ гирад.5 Вазъияти ба ин монанд дар Португалия. Инчунин дар Испания қоидаҳои 
махсус барои шаҳрвандии яҳудиёни Сефардӣ вуҷуд доранд, ки ҳар кадоми онҳо шаҳрванди 
ин кишвар аст, вақте ӯ аризаи дахлдорро пешниҳод мекунад. Ҳангоми Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ, 
яҳудиёни Маҷористон аз ин истифода бурдаанд, ки то Испания раванд, вале аллакай дар таърихи 
нав, яҳудиёни босниягӣ низ чунин карданд.6

4 Рязантсев С.В. Кӯчиш ва муҳоҷирати русҳо дар Россия. Саволи русӣ/ Зери таҳрири Г.В. Осипов, В.В. Локосов, И.Б. 
Орлова. М.: Иқтисодиёт. 2007. C. 62.

5 Ҳамонҷо, С. 61.
6 Ватан ба зиндагӣ даъват мекунад. Муҳоҷирати нуқтаӣ ё Репатриатсияи русӣ. Ҳокимият. № 26 (680). 3.07.2006 

[Тарзи дастрасӣ: www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=687075].

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=687075
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Ҳадафи демографӣ, яъне, афзоиши шумораи аҳолӣ аз ҳисоби муҳоҷирати бозгашт ва 
нигоҳ доштани «тавозуни демографияи қавмӣ» (дар асл афзоиши шумораи гурӯҳи қавмии 
«давлатсозӣ») мебошад. Қазоқистон тавассути барномаи муҳоҷирати бозгашти оралманҳо 
қазоқҳои қавмиро ҷалб мекунад. Барномаҳои мушобеҳро Финланд, Лаҳистон, Маҷористон 
ва Ҷопон низ доранд. 

Мисоли 1.3.4. Барномаи Финланд барои бозгашти финҳо-ингерманландҳо

Финланд дар масъалаҳои баргашт аз асли «ҳаққи хун» кор мегирад. Тибқи «Санади хориҷиён» 
иҷозатномаҳои истиқомат дар Финлондро метавонад ба даст оварад: а) шахсони миллатҳои 
финӣ, ки дар қаламрави собиқ ИҶШС зиндагӣ мекунад (финҳои ингерманландӣ); б) шахсони 
миллатҳои финӣ, ки шаҳрвандони пешини Финланд буданд ва фарзандони шаҳрвандони собиқ 
Финланд.7 Шахсе миллаташ финӣ дониста мешавад, агар: а) вай аслан Финланд бошад; б) яке 
аз волидайни ӯ асли финӣ дошта бошанд ё ҳадди аққал ду бибию бобояш аз Финланд бошанд. 
Воқеияти пайдоиши финӣ доштанро метавон бо санадҳои мавҷуд тасдиқ кард. Инчунин, шахсоне, 
ки дар давраи Ҷанги Дувуми Ҷаҳонӣ, яъне солҳои 1943 ва 1944, аз ИҶШС ба Финланд кӯчонида 
шуда, пас аз ба итмом расидани он баргардонида шуданд, иҷозатномаи истиқоматро гирифта 
метавонанд. Инчунин шахсоне, ки дар давраи Ҷанги Дувуми Ҷаҳонӣ дар артиши Финланд хизмат 
кардаанд (1939-1945), ҳуқуқи гирифтани иҷозатнома барои истиқоматро доранд. 

Якчанд талабот барои кӯчиҳо вуҷуд дорад. Якум, талаботи забон. Кӯчиҳо бояд имтиҳони 
забонро супоранд, ба онҳо имкон медиҳад, ки дониши забони финӣ ё шведиро тибқи тавсифи 
сатҳи дониши A2, ки Шурои Аврупо мувофиқи салоҳияти умумиаврупоӣ дар омӯхтани забон 
(«сатҳи зиндамонӣ») таҳия кардааст, санҷад. Дар ин сатҳ, корбари забон онро дар тамосҳои 
оддии иҷтимоӣ ва дар корҳои корҳои ҳамарӯза истифода мебарад. Санҷиши супоридашуда 
нишон медиҳад, ки корбари забон дар ҳолоти ҳаррӯзаи зиндагӣ, ки нутқи хаттӣ ва шифоҳии 
одии мубодилаи афкор дар бораи чизҳои ошноро талаб мекунад, ба таври фаҳмо суҳбат 
карда метавонад. Ӯ нутқи дуруст ва оҳистаи марбут ба ҳаёти ҳаррӯза ва ниёзҳои бевосита ва 
ҳамчунин матнҳои кӯтоҳу содаи роҷеъ ба онро мефаҳмад. Муайянкунии сатҳ набояд ба чӣ 
гуна ба даст овардани дониши шахси санҷидашаванда бастагӣ дошта бошад.8 Дувум, як қатор 
талаботи манзил вуҷуд дорад. Кӯчкунанда (яъне, кӯчӣ) бояд дар Финланд манзил дошта бошад. 
Ин метавонад ҳуҷрае, ки корфармо пешниҳод кардааст, инчунин манзили шахсӣ ё иҷора, бошад. 
Ба кӯчанда лозим нест, исбот кунад, ки молиёт барои зиндагӣ дорад. Аъзои хонаводаи кӯчӣ 
(ҳамсар, ҳамхона, кӯдакони то 18 сола) низ иҷозатномаи барои иқоматро мегиранд.9

7 Маълумоти вебгоҳи расмӣ Хадамоти муҳоҷирати Финляндия [Тарзи дастрасӣ: https://migri.fi/en/home?p_p_id=
missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_
languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475].

8 Асосҳои санҷиши забон барои репатриантҳо – финҳои ингерманландӣ. Вазорати меҳнати Финланд. 2003. С. 4.
9 Маълумоти вебгоҳи расмӣ Хадамоти муҳоҷирати Финляндия [Тарзи дастрасӣ: https://migri.fi/en/home?p_p_id=

missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_
languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475].

https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475
https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475
https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475
https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475
https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475
https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1&path=8,2475
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Мисоли 1.3.5. Барномаи муҳоҷирати бозгашт дар Лаҳистон

Асосҳои муҳоҷирати бозгашт дар Лаҳистон, ки бо Қонун аз 9-уми ноябри соли 2000 «Дар 
бораи бозгардонидан» муайян шудааст, қайд мекунад, ки «вазифаи давлати Лаҳистон фароҳам 
овардани имконияти баргардондани лаҳистониҳо дар Шарқ, асосан дар қисмати Осиёии собиқ 
ИҶШС монданд ва бо сабаби депортатсияҳо, бадарға ва дигар ангезаҳои таъқиботи милливу 
сиёсӣ ҳеч гоҳ натавонистанд ба Лаҳистон кӯч кунанд».10

Мувофиқи ин асосҳо шахси аслияти лаҳистонӣ дошта, шахсе эътироф карда мешавад, ки 
миллаташ лаҳистонӣ ва инчунин ба талаботи зер комилан мувофиқат мекунад, метавонад 
репатриант эътироф карда шавад: якум, ҳадди аққал яке аз волидайн, бобою бибияш ё бобокалону 
бибакалонаш мутааллиқ ба миллати лаҳистонӣ буданд; дувум, бо донистани забони лаҳистонӣ, 
анъанаҳо ва расму русуми Лаҳистон, мансубияти худро ба фарҳанги Лаҳистон тасдиқ кунанд.

Шахси аслияти лаҳистонидошта шасе эътироф карда мешавад, ки миллаташ лаҳистонӣ ва 
инчунин ба талаботи зерин комилан мувофиқат мекунад: а) дар гузашта шаҳрванди Лаҳистон 
буд, ё ҳадди аққал яке аз волидайн, бобою бибияш ё бобокалону бибакалонаш шаҳрвандии 
Лаҳистонро доштанд; б) бо донистани забони лаҳистонӣ, анъанаҳо ва расму русуми Лаҳистон, 
мансубияти худро ба фарҳанги Лаҳистон тасдиқ кунанд.

Ғайр аз он, шахси аслияти лаҳистонидошта оне эътироф карда мешавад, ки миллаташ лаҳистонӣ 
ва инчунин ба талаботи зерин комилан мувофиқат мекунад: а) ҳадди аққал яке аз волидайн, 
бобою бибияш, бобокалону бибикалонаш мансубияти ба Лаҳистон тасдиқ кардааст, аз ҷумла, 
тавассути парвариш додани урфу одатҳои Лаҳистон; б) бо донистани забони лаҳистонӣ, 
анъанаҳо ва расму русуми Лаҳистон, мансубияти худро ба фарҳанги Лаҳистон тасдиқ кунанд.

«Корти лаҳистонӣ» – санади дигарест, ки ба таври мустақим бо муҳоҷирони бозгашти 
лаҳистониҳои қавмӣ ва равобит бо диаспораи лаҳистонӣ марбут аст. Қонун дар мавриди «Корти 
лаҳистонӣ» 7-уми августи соли 2007 имзо шуда, аз моҳи марти соли 2008 эътибор пайдо кард. 
Моҳи октябри соли 2008 ба қонун дар бораи «Корти лаҳистонӣ» тағйирот ворид карда шуд. 
Ин ҳуҷҷат дар қиёс бо «корти маҷорӣ», ки дар соли 2001 муаррифӣ шудааст, таҳия шудааст, 
аммо он фарқиятҳои худро дорад, ки мо баъдтар дар ин бора муфассалтар нақл хоҳем кард. 
«Корти лаҳистонӣ» – санаде, ки таъйид мекунад соҳиби он мутааллиқ ба мардуми лаҳистонӣ аст, 
ҷойгузинӣ барои шаҳрвандии Лаҳистон ё муодили визаи Лаҳистон нест.

Сарфи назар аз он, ки «Корти лаҳистонӣ» як қатор афзалиятҳои танзимӣ ва молиявиро 
дорад (масалан, имконияти кор ва оғози тиҷорат дар Лаҳистон бо айни шароите, ки барои 
шаҳрвандони Лаҳистон аст, имтиёзҳои раводид, тахфиф дар сафар ва ғайра); мақсади асосии 
татбиқи он такмил додани муносибатҳо ва тақвияти равобити байни Лаҳистон ва диаспораи 
хориҷӣ мебошад.11

Ҳадафи иқтисодӣ. Аз ҳисоби муҳоҷирати бозгашт, давлатҳо кӯшиш мекунанд, ки шумораи 
захираҳои меҳнатӣ, мутахассисони соҳибтаҷриба, ҷавонон пур кунанд, барои рушди кишвар 
ё минтақаҳои алоҳида сармоягузорон ва сармоягузориҳоро ҷалб кунанд. Ҳамин тариқ, ҶМЧ 
ва Перу баргаштани ҷавононе, ки дар муҳоҷирати омӯзишӣ рафтаанд ва пас аз хатми таҳсил 
дар хориҷа мондаанд, ҳавасманд мекунанд.

10 Маълумот дар бораи вебгоҳи расмии Сафорати Ҷумҳурии Лаҳистон дар Москва [Тарзи дастрасӣ: www.gov.pl/
web/rossija].

11 D. Drbohlav, H. Ágnes and I. Grabowska-Lusińska Experiencing immigration: Comparative analysis of the Czech Republic, 
Hungary and Poland (Таҷрибаи бурункӯчӣ: таҳлили муқоисавии Ҷумҳуриҳои Чехия, Маҷористон ва Лаҳистон) 
2009.

http://www.gov.pl/web/rossija
http://www.gov.pl/web/rossija
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Мисоли 1.3.6.  Барномаҳо барои бозгашти муҳоҷирони соҳибмаълумот ва мутахассисони 
соҳибтаҷриба дар Чин

Тибқи маълумоти Вазорати маорифи ҶМЧ, дар солҳои 1978 то 2017, 84% донишҷӯёни чинӣ, 
ки берун аз ҶМЧ таҳсил мекунанд (3 132 ҳазор нафар) ба ватан баргаштанд. Танҳо дар соли 
2017 шумораи умумии хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти хориҷӣ, ки ба Чин баргаштанд 
480,9 ҳазор нафарро ташкил дод, ки ин нисбат ба як соли пеш 11% бештар аст. Ин мавҷи севуми 
дарункӯчии ҳамватанон ба Чин, ки бузургтаринаш аз лаҳзаи ташкили давлат дар соли 1949 буд. 
Сабаби асосии баргашт рушди устувор ва қудрати афзояндаи Чин, инчунин барномаҳои махсус 
барои ҷалби муҳоҷирони баргашта мебошад. Чин пайваста «Нақша барои 1000 нафар»-ро иҷро 
мекунад. Таҳияи нақша соли 2008 оғоз ёфтааст. Нақшаи мазкур ҷалби кадрҳои баландихтисос 
аз хориҷи кишвар ба лоиҳаҳои муҳими давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ, лабораторияҳо, инчунин 
корхонаҳои тобеи марказ, муассисаҳои молиявии дорои аҳамияти давлатӣ, минтақаҳои 
баландтехнологӣ нигаронида шудааст. Дар кишвар аллакай зиёда аз 300 тиҷорати инкубаторҳо 
барои оғози ҳамватанони бурунмарзӣ, ки дар хориҷа омадаанд, таъсис дода шудааст, ки дар он ҷо 
имконияти зиёд вуҷуд дорад ва сиёсати соддакардашудаи танзими тиҷорат қабул карда шудааст. 
Дар доираи ин нақша, аллакай 7 ҳазор нафар ҷалб карда шудаанд. Чин ба нақша гирифтааст, 
ки барномаҳои зиёдеро барои ҳавасманд кардани донишҷӯёни чинии берун аз ҶМЧ барои 
бозгашт ба ватан ба хотири кушодани тиҷорати хусусӣ ва пешбурди навоварӣ таҳия кунад. 
Аз ҷумла иқдомоти барномарезишуда: соддакунии расмиёти сертификатсия дар сатҳи маҳаллӣ; 
мусоидат дар гирифтани иҷозати зист; фароҳам овардани шароит барои таъмини эҳтиёҷоти 
омӯзиши фарзандони мутахассисон; пешниҳоди қарз дар асоси ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ барои 
маблағгузории стартапҳо; тартиби соддакардашудаи бақайдгирии тамғаи молӣ; содда намудани 
раванди истифодаи содирот; дастгирии тиҷоратикунонии коркардҳои илмию техникӣ. Илова 
бар ин, системаи хадамоти давлатӣ бо мақсади расонидани кумаки пурраи мутахассисони ба 
Чин баргашта таъсис дода мешавад. Дар натиҷа, ҶМЧ тадриҷан аз як кишвари содиркунандаи 
истеъдодҳо ба кишваре табдил меёбад, ки истеъдодҳо, аз ҷумла кадрҳои баландихтисосро ҷалб 
кунад. Донишҷӯёне, ки пас аз таҳсил дар хориҷа бармегарданд, натанҳо кадрҳои пешрав дар 
соҳаҳои улум, маориф, иқтисодиёт, фарҳанг, балки қувваи пешбаранда барои типи нави кишвар 
мегарданд.12

Мисоли 1.3.7. Баргашти ҷавонону муҳоҷирони омӯзишӣ аз хориҷ ба Перу

Афзалияти асосии сиёсати муҳоҷират дар Перу баргаштани перуҳо ба ватани худ буд. Ин пеш 
аз ҳама ба ҷавонони дорои сатҳи баланди таҳсилот дахл дорад, ки замоне онҳоро давлат барои 
таҳсил ба хориҷа фиристода буд. Дар соли 2004 президенти Перу фармонеро тасвиб кард, ки 
мувофиқи он муҳоҷирони перугии аз хориҷ ба ватан баргашта аз андозҳои гумрукӣ озод ҳастанд.

Мисоли 1.3.8.  Ҷалби «ашхоси аслияташон ҳиндӣ» ва «шаҳрвандони хориҷ аз кишвар» ба 
иқтисоди Ҳиндустон

Дар Ҳиндустон аз истилоҳи «шахси аслияташ ҳиндӣ» (Person of Indian Origin (PIO) истифода 
мешавад. Шахсе, ки пайвандҳои ҳиндӣ дорад, ҳаққи истиқомат ва ҳуқуқи дастрасии зудтар 
ба шаҳрвандии Ҳиндустонро дорад. Истисно афроде мебошанд, ки то кунун шаҳрвандони 

12 Дар Чин мавҷи севуми донишҷӯёни чинӣ, ки аз хориҷа бармегарданд, оғоз меёбад [Тарзи дастрасӣ: http://
russian.people.com.cn/n3/2017/1027/c31516-9285649.html]; Чин тадбирҳоеро ҷиҳати ҳавасмандгардонии бозгашти 
донишҷӯёни хориҷӣ дар хориҷ таҳким мебахшад [Тарзи дастрасӣ: http://russian.news.cn/2018-04/05/c_137088856.
htm].

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1027/c31516-9285649.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1027/c31516-9285649.html
http://russian.news.cn/2018-04/05/c_137088856.htm
http://russian.news.cn/2018-04/05/c_137088856.htm


1.3.  АҲДОФ ВА МУНОСИБАТҲОИ КИШВАРҲО ДАР ТАТБИҚИ БАРНОМАҲОИ 
МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ 43

Покистон ё Бангладеш будаанд. Қонун дар бораи шаҳрвандӣ (бо тағйирот) дар соли 2003 ва 
Қарор дар бораи шаҳрвандӣ (бо тағйирот) дар соли 2005 мафҳуми дигареро ворид карданд – 
«шаҳрвандони хориҷаи Ҳиндустон» (Overseas Citizens of India (OCI). Шаҳрвандони хориҷаи 
Ҳиндустон, ки дар тӯли панҷ сол ба қайд гирифта шудаанд, бояд қабл аз шаҳрванд шудан ба 
шаҳрванди Ҳиндустон танҳо як сол зиндагӣ кунанд. Ҳамчунин, ин категорияҳои аҳолӣ дар 
пардохти андоз имтиёзҳо мегиранд. Бо шарофати ин муносибатҳо, Ҳиндустон тавонист, ки 
ҳамчун сармоягузорӣ ба иқтисодиёти миллӣ маблағҳои назаррасро ҷалб намояд. 

Ҳадафи ҳавасмандгардонии рушди минтақа. Тавассути муҳоҷирати бозгашт, давлатҳо 
кӯшиш мекунанд, ки ҳатто номувозинатӣ дар рушди минтақавии кишварро бартараф созанд. 
Масалан, дар барномаҳои давлатии муҳоҷирати бозгашт дар Федератсияи Россия, Олмон ва 
Юнон, самтҳои афзалиятноки кӯчонидани ҳамватанон ва бозгаштагон ҷудо карда шудаанд. 
Самти бозгашти муҳоҷирон ба минтақаҳои афзалиятнок ва маҳалҳои аҳолинишин метавонад 
бевосита ҳам ба рушди онҳо ва ҳам ба рушди яктарафаи минтақавии тамоми давлат кумак 
кунад.

Мисоли 1.3.9. Вижагиҳои минтақавӣ барои барномаи бозгашт ба ватан дар Юнон 

Бо мақсади тақсимоти оқилонаи бозмондагон дар минтақаҳои мухталифи Юнон, аз рӯи 
вижагиҳои демографӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақаҳои номбаршуда кишвар ба чор минтақа 
(А, Б, В, Г) тақсим шудааст: минтақаи А: Македонияҳои Шарқӣ, Фракия ва ҷазираҳои баҳри 
Эгейи Шимолӣ; минтақаи Б: ноҳияҳои префектурии Македонияҳои марказӣ ва ғарбӣ ва Эпира; 
минтақаи B: боқимондаи шаҳрҳои Юнон, ба истиснои шаҳрҳои Афина, Ираклио, Салоники, 
Патрас ва Пирей; минтақаи Г: маҷмӯаҳои шаҳрӣ дар Афина, Ираклион, Салоники, Патрас ва 
Пирей. Бо як қарори умумии вазири корҳои дохилӣ, идораи давлатӣ ва ғайримутамарказкунӣ 
вазири иқтисоди миллӣ ва вазири баҳри Эгей, кӯчонидани аҳолӣ ба минтақаи А ва дигар 
ҷазираҳои баҳри Эгей дар асоси меъёрҳои демографӣ, иқтисодӣ ва рушд иҷозат дода мешавад.13

Мисоли 1.3.10. Вижагиҳои минтақавии барномаҳои кӯчиҳои дерҳангом дар Олмон

Тартиби кӯчонидани кӯчиҳои дерҳангом дар Олмон бо § 8 Қонун дар бораи корҳои муҳоҷирон 
ва гурезаҳо муайян карда мешавад. Сарзаминҳои федералӣ кӯчиҳои дерҳангом, ҳамсарон 
ва наслҳои онҳоро, ки ба талаботи § 7 сархати 2 BVFG ҷавобгӯ мебошанд, инчунин аъзоёни 
оила, ки бо онҳо меоянд, қабул мекунад. Аъзоёни оилаи кӯчиҳои дерҳангоме, ки бо онҳо 
омадаанд ва ба талаботи дар боло зикршуда ҷавобгӯ нестанд, метавонанд ба заминҳои 
қабулшуда фиристода шаванд. Сарзамини федералии қабулкунандаро Идораи федералии 
маъмурият (Bundesverwaltungsamt) мувофиқи тартиби тақсимот таъин мекунад. Системаи 
кӯчидани кӯчиҳои дерҳангом байни сарзаминҳо бо тавофуқҳои байни онҳо барқарор 
мешавад. Дар сурати набудани чунин созишномаҳо, тақсимоти муҳоҷирон тибқи Қонун дар 
бораи шахсони бумиён ва гурезаҳо бо таносуби зерин сурат мегирад: Рейн-Вестфалияи 
Шимолӣ – 21,8%, Бавария – 14,4%, Баден-Вюртемберг – 12,3%, Саксонияи Поён – 9,2%, Гессен – 
7,2%, Саксония – 6,5%, Рейнланд-Пфалтс – 4,7%, Саксония-Анталт – 3,9%, Тюрингия – 3,5%, 

13 Қонуни Юнон № 2790 [Тарзи дастрасӣ: http://businesseuro.ru/imigracgrecia.html].
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Бранденбург – 3,5 %, Шлезвиг-Голштейн – 3,3 %, Берлин – 2,7 %, Мекленбург-Померания – 2,6 %, 
Гамбург – 2,1 %, Саарланд – 1,4 %, Бремен – 0,9 %.14 Дар сарзамини федералӣ, ки тавассути 
дафтари маъмурии Федерал мушаххас шудааст, кӯчӣ бояд се соли оянда дар онҷо зиндагӣ 
кунад. Мақомоти замин метавонад манзили муваққатӣ таъин кунанд, агар кӯчӣ бидуни дастгирии 
молиявии давлат кор карда натавонад.15 Агар кӯчӣ пеш аз ба охир расидани сесолагӣ қаламрави 
аҳолинишини барои ӯ муқарраршударо тарк кунад вай ба таври худкор кумаки иҷтимоии 
давлатро аз даст медиҳад.

Дар кишварҳое, ки муҳоҷирати бозгаштро ба манфиати рушд аз нуқтаи назари равишҳои 
ташкилӣ ва тадбирҳо оид ба татбиқи раванди кӯч, мутобиқшавӣ ва ҳамгироии муносибатҳои 
баргашта дар ҷои нави истиқоматӣ таҷрибаҳои назаррас ба даст овардаанд.

Роиҷтарини онҳо: 

1.  Пешниҳоди тарҷеҳот дар гирифтани иҷозат барои истиқомат ва шаҳрвандӣ (Федератсияи 
Россия, Лаҳистон, Исроил, Олмон).

2.  Ҷуброни хароҷоти сафар ба ҷои истиқомати ҷадид (Маҷористон, Федератсияи Россия).

3.  Пешниҳоди маскан, қитъаи замин ё кумак барои ба даст овардани онҳо (Исроил, Юнон, 
Қазоқистон).

4.  Системаи пардохтҳои нақдӣ барои ташкил дар ҷои истиқомати ҷадид (Исроил, Олмон, 
Қазоқистон, Федератсияи Россия).

5.  Пешниҳоди кумаки тиббӣ ва иҷтимоӣ ба муҳоҷирон ва аъзои оилаи онҳо (Исроил, 
Олмон, Юнон, Маҷористон).

6.  Кумак ба кӯчиҳо дар ҷои кор (Маҷористон, Ҷопон, Қазоқистон, Федератсияи Россия). 

7.  Кумак ба бозгашти муҳоҷирон дар омӯзиши забон, таҳсилот ва такмили ихтисос 
(Маҷористон, Лаҳистон, Юнон).

Мисоли 1.3.11. Дастгирии иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирони баргашта дар Маҷористон

Қонун барои он маҷорҳое, ки мухотаби он қарор гирифтаанд, як қатор имтиёзҳо ва ҳуқуқи 
кумак дар қаламрави Ҷумҳурии Маҷористонро муқаррар мекунад. Маҷористонҳои хориҷӣ, ки 
аз кишварҳои ҳамсоя омадаанд, ба Маҷористон дар масирҳои нақлиёти ҷамъиятии маҳаллӣ ва 
масофаи дароз (дар роҳи оҳан – ҳангоми сафар дар дараҷаи дувум) ҳаққи кирояи имтиёзнокро 
доранд. Ҳамзамон, кӯдакони то 6-сола ва шахсони аз 65-сола боло ба миқдори номаҳдуди 
саёҳатҳои ройгон ҳуқуқ доранд. Ҳамин категорияи якхела дар як сол чор маротиба ба андозаи 
90% ҷубронпулӣ барои нақлиёти мусофирбарӣ дар масофаи ҷамъиятӣ ҳуқуқ дорад. 

Чунин ҷубронро барои сафар дар нақлиёти ҷамъиятии дурдаст дар як сол як маротиба ба 
гурӯҳҳои ҳадди аққал 10 нафар то 18-сола ва ду шахси калонсол ҳамроҳ карда, дода мешавад.

14 Дронфорт Г. Вазъияти ҳуқуқии кӯчиҳои дерҳангом (Spaetaussiedler) аз ИҶШС кӯчбаста. Recht-GERMANY.RU. Олмон 
бо забони русӣ [Тарзи дастрасӣ: http://recht.germany.ru/aussiedler.db/items/18.html?op=].

15 Ба Олмон хуш омадед! Иттилоот барои дарункӯчҳо. Кӯчиҳои дерҳангом. Bonifatlus GmbH Druck-Buch-Verlag. 
Paderborn. 2005. С. 7.
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Барои маҷористонҳои хориҷӣ, ҳуқуқ барои гирифтани маълумоти аввал дар мактаби олӣ ё 
донишгоҳ ва дигар намудҳои омӯзиш, аз ҷумла гирифтани дараҷа пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон, 
донишҷӯёни таҳсили рӯзонаи барномаҳои таълимии давлатӣ, ки барои гирифтани стипендия, 
дигар пардохтҳои молиявӣ, ки аз буҷа барои эҳтиёҷоти донишҷӯён ҷудо карда мешаванд, 
инчунин ҷуброн барои хизматрасониҳои тиббии муайян ҳуқуқ доранд.

Барои иҷрои фаъолияти меҳнатӣ, маҷористонҳои хориҷӣ бояд бо дигар шаҳрвандони хориҷӣ 
дар асоси умумӣ иҷозат бигиранд. Аммо, барои онҳо як истисно муайян карда шудааст, зеро 
ба ин гурӯҳи шаҳрвандони хориҷӣ иҷозатномаи кор дар Маҷористон, новобаста аз вазъи 
бозори меҳнат ба муддати то се моҳи ҳар соли тақвимӣ, дода мешавад. Хароҷоти марбут ба 
иҷрои шартҳои қонунии гирифтани иҷозат барои кор (аз ҷумла, хароҷоти ба даст овардани 
шаҳодатномаи сатҳи зарурии таҳсил, таълим ва мутобиқат ба талаботи касбӣ вобаста ба вазъи 
саломатӣ) инчунин аз ҳисоби бунёдҳои ғайритиҷоратӣ ҷуброн карда мешаванд.

Дар қонун муқаррароте пешбинӣ шудааст, ки васоити ахбори оммаи Маҷористон мунтазам 
маълумот дар бораи маҷористониҳо, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, ҷамъоварӣ ва паҳн 
менамояд, инчунин ба ҳамватанони хориҷӣ дар бораи Маҷористон ва маҷористони хориҷа 
маълумот медиҳад. Кишвар таҳия ва пахши барномаҳои телевизиони ҷамъиятиро барои 
ҷамоатҳои маҷористонӣ, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, бо ин мақсадҳо бунёди бунёдҳои 
ғайритиҷоратӣ ва фаъолияти онҳоро таъмин менамояд.16

Мисоли 1.3.12. Дастгирии иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирони баргашта дар Лаҳистон

Ашхосе, ки ба Лаҳистон дар асоси раводиди репатриатсионӣ омадагон, ҳангоми убури сарҳади 
давлатии Ҷумҳурии Лаҳистон шаҳрвандии лаҳистониро мегиранд. Баъд аз ташриф дар Лаҳистон, 
репатриантҳо кумак аз ҳисоби буҷети давлатӣ мегиранд. Кумаки молиявӣ ба репатриантҳо 
дар шакли кумакпулии яквақта дода мешавад: ҳамлу нақл (ҷуброни роҳкиро), барои ташкил 
ва хароҷоти ҷорӣ, инчунин кумакпулии мактабӣ (барои хароҷоти марбут ба оғози таҳсил дар 
Лаҳистон барои кӯдакони ноболиғи муҳоҷирон). Консул метавонад ба шахсе, ки раводиди 
бозгашт гирифтааст, аммо барои пардохт ба Лаҳистон маблағи кофӣ надоштааст, хароҷоти 
нақлиётро пардохт кунад. Ба репатриантҳое, ки ба қаламрави осиёии собиқ Иттиҳоди Шӯравии 
Лаҳистон меоянд ва маҷбур буданд бори хароҷоти таъмир ва ё ҷои зисти худро дар Лаҳистон 
бардоранд, аз буҷаи давлатӣ барои қисман ҷуброн кардани хароҷот кумак расонида мешавад.

Репатрианти синни нафақа барои гирифтани нафақа ва кумакпулиҳо аз Идораи суғуртаи иҷтимоӣ 
дар маҳалли зист ҳуқуқ дорад. Вақте, ки репатриатҳо дар Лаҳистон нафақа мегирад, солҳои 
кор дар хориҷа ба ҳисоби вақти корӣ ва суғурта дар Лаҳистон ба ҳисоб гирифта мешаванд. 
Ғайр аз ин, репатрианти маъюби доимӣ барои гирифтани кумакпулии доимӣ ва репатрианти 
маюби муваққатӣ барои гирифтани кумакпулии муваққатӣ аз Идораи суғуртаи иҷтимоӣ ҳуқуқ 
дорад. Ҳама гуна пардохтҳо аз Идораи суғуртаи иҷтимоӣ, яъне нафақа, кумакпулӣ, аз ҷумла 
кумакпулиҳои оилавӣ ва кумакпулии тиббӣ ба репатриантҳо ба ҳамон асосе, ки барои ҳамаи 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Лаҳистон ях хел дода мешаванд.

Репатриантҳо метавонанд дар курсҳои забони лаҳистонӣ ва мутобиқшавӣ дар ҷомеаи Лаҳистон 
ширкат варзанд. Тибқи қонун, ашхосе, ки барои гирифтани раводиди бозгашт дархост мекунанд, 
метавонанд дар курсҳои забони лаҳистонӣ, ки дар мамлакати иқомат ташкил карда шудаанд, 
иштирок кунанд. Ин курсҳо аз ҷониби консулгарии Лаҳистон маблағгузорӣ карда мешаванд.17

16 Агаджанян М. Репатриатсияи ҳамватанон: масъалаҳои дастгирии ҳуқуқӣ ва татбиқи самарабахши онҳо. Асри 21. 
№ 1 (3). 2006. С. 29-35.

17 Маълумоти портали иттилооти ҳуқуқӣ дар бораи қонунгузории раводидии Лаҳистон «ВИЗА.ПОЛЬША.RU» 
[Тарзи дастрасӣ: http://wiza.polska.ru/repatriacja/index.html].
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Мисоли 1.3.13. Дастгирии иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирони баргашта дар Юнон

Дар доираи барномаи таъмини манзил барои репатриантҳо дар Юнон, намудҳои зерини 
имтиёзҳо мавҷуданд. Якум, пешниҳоди ройгони замин, ба қадри имкон, инчунин субсидияҳо 
барои сохтмони манзили шахсии худ ё беҳтар кардани манзилҳои мавҷуда, хариди хонаҳо дар 
бозори озод ё пешниҳоди манзилҳои тайёр аз ҷониби давлат ё дигар созмонҳо. Илова бар 
ин, репатриантҳо ҳуқуқ доранд субсидияҳо барои пардохти манзили иҷора дар бозори озод ё 
ҷуброни эҳтиёҷоти манзилро дар биноҳои иҷора бигиранд. Давлат инчунин ба репатриантҳо 
иҷозатномаи манзил медиҳад. Ин литсензия аз ҷониби хадамоти салоҳиятдори шаҳрсозӣ дода 
мешавад ва ба манзили асосӣ ва танҳо барои репатриантҳо бо масоҳати то 120 метри мураббаъ, 
ки дар замини худ бунёд карда мешавад, тааллуқ дорад. 

Юнон барои репатриантҳо дар бахшҳои давлатӣ ва кишоварзӣ кор фароҳам меорад. Ҳамчунин 
як қатор барномаҳои махсус мавҷуданд. Масалан, дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна 
ҳангоми таҳияи барномаҳо барои таълими забон ва фарҳанги пайдоиши кишвар дар як ҳафта то 
чаҳор соат дар асоси навбат муаллимони аз кишварҳои лозимаи вуруд кӯчида омада, ба кор қабул 
карда мешаванд. Меҳнати онҳо ҳар соат пардохта мешавад. Давлат як қатор имтиёзҳои гумрукӣ 
медиҳад. Кӯчиҳо ҳуқуқ доранд бе пардохти боҷ ба ашёҳои шахсӣ, аз ҷумла ашёи рӯзгор, як 
мошин, асбоби корӣ ва хонаи юнонӣ (барои ҳар як оила) ворид кунанд. Ҳамлу нақл ва кӯчонидани 
мустақими худи муҳоҷирон низ ҷуброн карда мешаванд. Бо мақсади мутобиқсозии пурраи 
иҷтимоии муҳоҷирон, барномаҳои махсуси иловагии миллӣ оид ба омӯзиши забони юнонӣ, 
ки ҳадди аққал шаш моҳ давом кунад, таҳия карда шудаанд, ки илова бар таълими мунтазами 
забони юнонӣ, шиносоӣ бо қисматҳои қонунгузории меҳнат ва суғурта, фаъолияти муассисаҳои 
гуногун ва ғайра мебошад. Ғайр аз он, ба кӯчиҳо дафтарчаи махсуси тиббӣ дода мешавад, ки дар 
ҳама беморхонаҳо ва марказҳои тиббӣ барои хизматрасонии тиббӣ, амбулаторӣ ва статсионарӣ 
ҳуқуқи истифодаи ройгонро медиҳад. Махсусан қайд кардан зарур аст, ки мувофиқи қонунҳои 
амалкунанда, давлат кафолати бозпардохти қарзро пешниҳод мекунад.

Мисоли 1.3.14. Дастгирии иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирони дерҳангом дар Олмон

Ба муҳоҷирони дерҳангом маҷмӯаи хоссе аз тарҷеҳот дода мешавад. Якум, хароҷоти муҳоҷират 
ҷуброн карда мешаванд. Аз рӯйи дархости худи кӯчӣ метавонанд хароҷотои ӯ дар робита бо 
кӯч ва хароҷоти роҳро, ҷуброн кунанд. Бояд ба назар гирифта шавад, ки хароҷоти кӯчидан, 
масалан, агар шумо зарурати интиқоли беморро доред, ҳукумати федералӣ аз ҳисоби худ чиптаи 
ҳавопайморо ройгон додааст, ҷуброн карда намешаванд. Агар кӯчӣ ҳоло ҳуқуқи худро барои 
ҷуброни хароҷот ба ягон ширкати нақлиётӣ интиқол надода бошад вай онро ҳамчун қисми 
расмиёти бақайдгирӣ дар идораи Федералии маъмурият мегирад.

Ба кӯчӣ, инчунин кумаки аввалия расонида мешавад. Аз вазъияти кӯчии дерҳангом бархӯрдор 
аст, кумакро дар шакли табиӣ мегирад, аз ки иттиҳоди муфиди ҷамъиятӣ «Фридландхилфе» 
аст ва инчунин кумаки аввалияи молӣ барои сармоягузории хароҷоти заруии аввалияи худ 
дар Олмон, мегирад. Аъзоёни оила низ ин кумакро дар сурати ворид шудан ҳамроҳи кӯчӣ ба 
давлат мегиранд. Кумаки аввалияи молиявӣ инчунин дар ҳолате расонида мешавад, ки кӯчие, 
ки ба он ҳуқуқ дорад, пас аз расидан ба Олмон бо мақсади қайд ва тақсими замин, фавран ба 
нуқтаи қабули федералии Фридланд меравад. Кумаки аввалияи молиявӣ – ин хидмати ихтиёрӣ аз 
ҷониби ҳукумати федералӣ аст. Пардохти он аз ҷониби идораи Федералии маъмурӣ амалӣ карда 
мешавад. Агар кӯчӣ қобили меҳнат бошад, вале аз сабаби бекорӣ даромаде ба даст намеорад, 
метавонад ба мақомоти маҳаллии меҳнат барои гирифтани кумакпулӣ аз бекорӣ муроҷиат кунад.

Кӯчӣ метавонад барои гирифтани ҷуброни яквақтаи ҳамгироӣ муроҷиат кунад, то ҷуброни 
зарареро, ки дар натиҷаи будубош дар ҷойҳои маҳрумкунӣ ё маҳдуд кардани озодӣ дар 
Иттиҳоди Шӯравии собиқ расонида шудааст, агар ӯ то 1-уми апрели соли 1956 таваллуд шуда 
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бошад ва мақоми кӯчии дерҳангомро дошта бошад. Маблағи пардохт аз санаи таваллуд вобаста 
аст: агар кӯчӣ то 1-уми январи соли 1946 таваллуд шуда бошад вай 3067,75 евро мегирад; агар вай 
аз 1-уми январи соли 1946 ва 31-уми марти соли 1956 таваллуд шуда бошад, маблағи кумакпулии 
яквақта 2045,17 евроро ташкил медиҳад. Агар кӯчӣ аз 30-сола хурд бошад, ӯ метавонад барои 
пардохти курсҳои забонии марбут ба таҳсил дар донишгоҳ ва курсҳои махсуси таълимӣ бо 
мақсади гирифтани шаҳодатномаи камолот, ки ҳуқуқи дохил шудан ба донишгоҳро медиҳад, 
кумакҳои гуногун гирад. Ин кумак аз ҷониби Бунёди хайрияи Отто Бенекке ҳамчун як қисми 
кафолати таҳсилоти олӣ пешниҳод карда мешавад. Дар Бунёд кӯчӣ метавонад дар бораи 
имконот ва шароити таҳсил дар донишгоҳ ва заминаҳои қабули таҳсил дар донишгоҳ маълумоти 
бештар гирад.

Бунёд бо номи Отто Бенекке дар дохилшавӣ ба курсҳои забонии марбут ба таҳсил дар донишгоҳ, 
инчунин курсҳои тайёрӣ барои таълими минбаъда дар донишгоҳ ва дар қабули донишгоҳ кумак 
мекунад. Дар вақти омодагӣ ба таҳсил, Бунёд ба довталабон ва донишҷӯён маслиҳат медиҳад 
ва ғамхорӣ мекунад. Бунёд инчунин барои одамони дорои маълумоти олӣ барномае дорад, 
ки метавонад кумаки муҳиме ба муҳоҷирон барои шурӯи кори ҳирфае дар Олмон бошад. Ин 
барнома барои кӯчиҳои дерҳангом, барои касоне, ки тавассути хатти бурункӯчи яҳудӣ ба кишвар 
омадаанд ва барои касоне, ки ҳаққи паноҳандагӣ доранд, пешбинӣ шудааст. Шарти иштирок 
дар ин барнома доштани маълумоти олӣ хатмкарда дар кишваре мебошад, ки кӯчӣ омадааст, 
мебошад. Аммо, агар шаҳодатномаи маълумоти олӣ дар Олмон эътироф карда нашавад ё танҳо 
қисман эътироф карда шавад, муҳоҷир бояд барои кумак ба Бунёди Отто Бенекке муроҷиат 
кунад. Вай инчунин метавонад дар сурати эътироф шудани тахассуси касбии ӯ кумаки муҳим 
гирад, аммо дар бозори меҳнатии Олмон, ӯ танҳо пас аз таҳсили иловагӣ дар донишгоҳ ё пас аз 
хатми курси иловагӣ кор ёфта метавонад.18

18 Ба Олмон хуш омадед! Иттилоот барои дарункӯчҳо. Кӯчиҳои дерҳангом. Bonifatlus GmbH Druck-Buch-Verlag, 
Paderborn. 2005. С. 7.
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Саволҳои санҷишӣ:

1.  Кишварҳое, ки муҳоҷирати бозгаштро ташвиқ мекунанд, чӣ ҳадафҳоро пеши худ 
мегузоранд ва кадом масъалаҳоро ҳал мекунанд?

2.  Кадом иқдомоти ҳимоятӣ аз муҳоҷирони баргашта дар кишварҳои мухталифи ҷаҳон 
гирифта мешавад? 

3.  Чаро давлатҳо омодаанд барои ҳимоят аз мутобиқат ва ҳамгироии муҳоҷирони баргашта 
маблағҳои ҳангуфт сарф кунанд? Оё ин масрафҳо талофӣ мешаванд?

4.  Нақши мусбати муҳоҷирати бозгашт барои иқтисоди кишвари қабулкунада чист? 
Мисолҳо биёред.

Амалия:

1.  Саҳми демографии муҳоҷирати байналмилалӣ дар асоси омори расмии солҳои 2000-
2018 дар пешрафти кишвар ё минтақаи худро ҳисоб кунед. Аз ин мушахассот истифода 
кунед: а) теъдоди аҳолӣ; б) рушди табиӣ, в) рушди муҳоҷират. Муҳоҷирати хориҷӣ 
теъдоди аҳолии кишвар ё минтақаи шуморо чӣ қадар коҳиш дода ё афзоиш додааст? Оё 
таъсири муҳоҷират мусбат буд ё манфӣ?

2.  Таъсироти демографӣ ва иҷтимову иқтисодии барномаҳои муҳоҷирати бозгаштро бо 
мисол аз як кишвар арзёбӣ кунед. 
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2.1.  Муҳоҷирати бозгашт дар ҳуҷҷатҳои 
ҳуқуқии байналмилалӣ ва минтақавӣ

1 Муносибати ҳуқуқи муҳофизатӣ ба барномасозӣ, СБМ, Женева (Rights-based approach to programming. IOM. 
Geneva) [https://publications.iom.int/system/files/pdf/rba_manual.pdf].

2 Ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ/ зери таҳр. К.А.Бекяшев. М., 2008. С. 17-18.

Мундариҷа. Ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. Танзими ҳуқуқии муҳоҷират ва вазъияти ҳуқуқии 
муҳоҷирон. Муқаррароти ҳуқуқии байналмилалӣ дар заминаи муҳоҷирати бозгашт. Таърифи 
моҳияти муҳоҷирати бозгашт дар ҳуқуқи байналмилалӣ. Муҳтавои ҳамкории байналмилалӣ 
ва шарикии давлатҳо дар заминаи сиёсати бозгашти муҳоҷирон. Ҳамкориҳои байнидавлатӣ, 
минтақавӣ ва байналмилалӣ дар соҳаи танзими равандҳои муҳоҷирати бозгашт. Шартномаҳо 
ва механизмҳои минтақавӣ: санадҳои ҳуқуқии ИДМ оид ба фаъолият дар соҳаи муҳоҷират, 
мубориза бар зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон; 
санадҳои ҳуқуқии СҲШ, ки ба масъалаҳои муҳоҷират дахл доранд; санадҳои ҳуқуқии Иттиҳоди 
иқтисодии Авсуосиё оид ба масъалаҳои муҳоҷират; санадҳои соҳаи муҳоҷират, ки дар доираи 
СААД ва раванди Алмаато қабул шудаанд. Ҳамкории кишварҳои минтақаи ОМ бо СБМ, ИА ва 
дигар сохторҳои байналмилалӣ, пеш аз ҳама бо оҷонсиҳои тахассусӣ ва созмонҳои СММ.

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ МУҲОҶИРАТ ВА ВАЗЪИЯТИ ҲУҚУҚИИ МУҲОҶИРОН

Ҳуқуқи Байналмилалии Муҳоҷират (ҲБМ) як бахши ҳуқуқи байналмилалие, ки муҳоҷиратро 
танзим мекунад. Ин қонун устувор бар асоси манбаъҳои мухталифи ҳуқуқи байналмилалии 
умумӣ аст. Бар хилофи соҳаҳои аз маҷмӯи санадҳои ҳуқуқии марбут ба муҳоҷират дахлдошта, 
ҲБМ – як истилоҳи умумӣ ҳаст, ки барои тавсифи куллияти қонунҳо, асосҳо ва меъёрҳо 
мебошад, ки ҳуқуқи байналмилалӣ ва масъулияти давлатҳоро нисбат ба муҳоҷират, танзим 
мекунад.1

Рӯйхати манбаъҳои танзимкунандаи ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷиратро муайян хоҳем кард. 

Ҳар як соҳаи ҳуқуқ як қатор манбаъҳо дорад, ки дар он усулҳои асосӣ ва мавзӯи танзим 
муқаррар карда шудааст. Ҳуқуқи байналмилалӣ, ки маҷмӯи муайяни манбаъҳои ҳатмӣ ва 
ёрирасон дорад, истисно нест. Моҳияти расмии манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, одатан, бо 
ду роҳ ироа мешавад: 

- аввалан, аз тариқи қонунгузорӣ, ҳангоме ки субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ муҳтавои 
ҳуқуқ ё тавсияҳои созмонҳои байнидавлатӣ тавофуқномаҳоро тасвиб мекунанд;

- дувум, тариқи иҷозатдиҳӣ (sanction) вақте ки субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ қоидаҳои 
муқаррариро тасдиқ мекунанд ва ба онҳо қувваи ҳуқуқӣ медиҳанд. 

Комилтарин манбаи ҳуқуқи байналмилалӣ дар моддаи 38 Оинномаи Додгоҳи Байналмилалии 
СММ зикр шудааст. Онҳоро метавон ба се гурӯҳ тасниф кард: асосӣ, ҳосилшуда (дувумдараҷа) 
ва ёрирасон (рас. 2.1.1).2

https://publications.iom.int/system/files/pdf/rba_manual.pdf
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Рас. 2.1.1. Таснифи манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират

Манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират

Асосӣ Ҳосилшуда Ёрирасон

Паймонҳои 
байналмилалӣ

Урфи 
байналмилалӣ. 

Қарорҳои 
ташкилотҳои 

байналмилалӣ ва 
конфронсҳо

Қарорҳои 
мақомоти 

байналмилалӣ 

Таълимоти 
устодони 
варзидаи 

соҳаи ҳуқуқи 
байналмилалӣ

МАНБАЪҲОИ АСОСИИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУҲОҶИРАТ

Паймонҳои байналмилалӣ. Конвенсияи Вена дар мавриди ҳуқуқи паймонҳо соли 1969 
паймонҳои байналмилалиро ба унвони як тавофуқи байналмилалӣ, ки ба таври хаттӣ дар 
миёни давлатҳо қабул шудааст ва аз тарафи ҳуқуқи байналмилалӣ танзим мешавад новобаста 
аз он, ки чунин тавофуқ дар муҳтавои як санад, ду ё якчанд санадҳои марбут ба ҳам, инчунин 
новобаста аз унвони мушаххаси он, омадааст, муайян мекунад.3

Яке аз манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалӣ паймонҳои қонунгузорӣ мебошанд. Дар соҳаи 
қонини байналмилалии муҳоҷират, ин қарордодҳоро метавон ба ҳамаҷониба ва махсус 
тақсим кард. Барои созишномаҳои умумӣ, масалан, ҳамаи конвенсияҳо ва паймонаҳоеро дар 
назармегирем, ки дар маҷмӯъ ҳуқуқи инсонро танзим мекунанд (ПБҲШС, ПБҲИФ, КАҲБ 
ва ғайра), инчунин дар робита бо муҳоҷират низ муҳим мебошанд. Паймонҳои тахассусӣ 
паймонҳое мебошанд, ки ба таври мустақим муносибатҳои муҳоҷиратиро танзим мекунанд. 
Имрӯзҳо дар ин самт як қатор паймонҳои байналмилалӣ мавҷуданд, ки аз байни онҳо метавон 
мавридҳои зерро ташхис кард:

- Конвенсияи байналмилалии ҳимоят аз ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои 
хонаводаи онҳо соли 1990;

- Конвенсияи ТБМ № 143 «Дар бораи суйистифода дар соҳаи муҳоҷират ва таъмини 
имкониятҳои баробар ва муносибати корӣ бо муҳоҷирони меҳнатӣ» аз 24.06.1975;

- Конвенсияи ТБМ № 97 «Дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ» аз 07.01.1949;

- Конвенсияи соли 2000 СММ зидди ҷинояткории муташаккилони фаромиллӣ ва ду 
Протоколи он – Протокол бар зидди қочоқи муҳоҷирон тавассути хушкӣ, баҳрӣ ва ҳавоӣ 
ва Протокол оид ба пешгирии хариду фурӯши одамон, бахусус занҳо ва кӯдакон;

- Конвенсияи соли 1951 дар бораи мақоми гурезаҳо ва Протоколи он аз соли 1967;

- Конвенсияи СММ дар бораи кам кардани бешаҳрвандӣ аз соли 1961;

- Конвенсияи (IV) марбут ба ҳимояи шаҳрвандон дар замони ҷанг. Женева, 12-уми августи 
соли 1949;

3 Конвенсияи Вена дар мавриди қонуни паймонҳо. Созмони Милали Муттаҳид [Тарзи дастрасӣ: www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml].

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
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- Протоколи иловагӣ ба Конвенсияҳои Женева аз 12-уми августи соли 1949, дар бораи 
ҳимояи қурбониёни муноқишаҳои байналмилалии мусаллаҳ (Протоколи I);

- Протоколи иловагӣ ба Конвенсияҳои Женева аз 12-уми августи соли 1949, дар бораи 
ҳимояи қурбониёни низоъҳои мусаллаҳи байналмилалӣ (Протоколи II).

Урфи байналмилалӣ. Манбаи дувуми муҳими ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират урфест, ки 
мувофиқи ҳуқуқи байналмилалӣ амалияи пайдарпай ва дарозмуддати давлатҳо (ба истилоҳ usus), 
ки бо эътиқод («шуури ҳуқуқӣ») дар бораи он, ки он ҳуқуқи ҳатмӣ аст, мепурсанд (opinio iuris sive 
necessitous). Урфҳои байналмилалӣ ин қоидаҳо ва расмиёте мебошанд, ки дар муносибатҳои 
байналмилалӣ дар асоси истифодаи муназзам ва ҳамҷояи онҳо дар амалҳои якхела муқаррар 
карда шудаанд (рас. 2.1.2).4

Рас. 2.1.2. Аломатҳои урфи байналмилалӣ

Аломатҳои урфи байналмилалӣ инҳоянд: 

идома додани 
амалия

якранг, пайдарҳамии 
амалия

вижагии умумии 
амалия

эътибори қонуният  
ва зарурати андешидани 

чораҳои дахлдор

Дар бораи урфу одатҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират суҳбат 
карда, бояд қоидаҳои рафтореро, ки дар натиҷаи ҳаракати одамон, ба ибораи дигар, дар 
ҷараёни муҳоҷират ба вуҷуд омадаанд, ба назар гирем.5 Дар айни замон, урфу одат, пеш аз 
ҳама, ҳамчун воситаи иловагии ҳимояи ҳуқуқи инсон хизмат мекунад. Ҳамин тариқ, асоси 
бозпас додан ё non-refoulment, ки метавон дар ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират ҳамчун 
урфу одат эътироф кард, набояд нисбати гурезагон татбиқ карда шавад, ҳатто агар давлат 
Конвенсияи соли 1951 ё дигар паймони ҳуқуқи инсонро ба тасвиб нарасонда бошад. Ин 
анъана асоси аввалиндараҷаест, ки ҳифзи гурезаҳои байналмилалӣ аз он асос ёфтааст.

МАНБАЪҲОИ ҲОСИЛШУДАИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУҲОҶИРАТ

Қатъномаҳои созмонҳои байналмилалӣ ё ҳамоишҳо. Қатъномаҳои созмонҳои байналмилалӣ 
манбаи нави ҳуқуқи байналмилалӣ мебошанд. Қариб ҳамаи созмонҳои байниҳукуматӣ 
мақомоте доранд, ки қарорҳои ҳатмиро барои давлатҳои аъзо қабул мекунанд.6 Ин санадҳо 
дар танзими муносибатҳои байналмилалӣ, аз ҷумла, дар ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқи инсон нақши 
муҳим доранд (рас. 2.1.3).

4 Мартенс Ф.Ф. Ҳуқуқи муосири байналмилалии халқҳои мутамаддин. М., 1996. Ҷ. 1. С.147.
5 Пархомова Ю.А. Манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират// Маҷаллаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва муносибатҳои 

байналмилалӣ. № 3. 2008. С. 30-33.
6 Ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ/ Зери таҳр. К.А. Бекяшева. М. 2008. С. 20.
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Рас. 2.1.3. Вижагиҳои боризи қатъномаҳои созмонҳои байналмилалӣ

аз мафҳумҳо ва стандартҳои муайяни 
байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон 

замина фароҳам меоранд

ки заминае барои қабули  
шартномаҳо фароҳам  

меоранд

ки метавонанд ҳамчун стандартҳои 
тавсияшуда амал кунанд ё стандартҳои 

ҳатмӣ илова ё такмил диҳанд
ба пайдоиш ва рушди ҳуқуқи 
анъанавӣ мусоидат мекунанд

ҚАРОРҲОИ СОЗМОНҲОИ 
БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Дар заминаи танзими масъалаҳои муҳоҷират ва ҳуқуқи муҳоҷирон қатъномаҳои Маҷмаи 
Умумии СММ муҳим мебошанд. Дар байни онҳо, қатъномаи 59/194 оид ба гузориши кумитаи 
Севум, дар он давлатҳо даъват карда мешаванд, ки баррасӣ ва дар ҳолати зарурӣ аз нав дида 
баромадани сиёсати муҳоҷират бо мақсади рафъи ҳама гуна амалҳои табъизӣ нисбат ба 
муҳоҷирон ва аъзои оилаи онҳо баррасӣ шаванд (банди 8); инчунин тавсия дода мешавад, 
ки имконияти қабул кардани барномаҳои махсус ҷиҳати пурра ворид шудан ба муҳоҷирон 
ба кишварҳои қабулкунандаи худ баррасӣ карда шавад (банди 9).7 Аҳамияти қарорҳои аз 
ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ қабулшуда эътироф шудани онҳо аз ҷониби шумораи 
зиёди давлатҳо мебошад: ҳатто бе қувваи ҳатмӣ, онҳо таъсири раднашавандаи маънавӣ 
доранд ва барои давлатҳо роҳнамои амалӣ медиҳанд.8

МАНБАЪҲОИ ЁРИРАСОНИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУҲОҶИРАТ 

Ҳалномаҳо ва қарорҳои ниҳодҳои назоратии байналмилалӣ. Ҳангоми муайян кардани 
муҳтавои меъёрҳои ҳуқуқӣ аз ҳалномаҳо ва қарорҳои ниҳодҳои назоратии байналмилалӣ, 
ба вижа додгоҳҳои байналмилалӣ ва доварӣ, ба унвони василаи кумакӣ истифода мешавад. 
Аввалини онҳо ба таври маъмул мақомоти доимӣ ҳастанд. Ба онҳо додгоҳҳои байналмилалӣ 
ва механизмҳои ҳуқуқи башар (дар доираи СММ фаъолият мекунанд) ва додгоҳҳои минтақавӣ 
(масалан, ДАҲБ) ҳам дар доираи салоҳияти умумӣ ва ҳам вижа мебошанд. 

Дар амал қарорҳои ниҳодҳои назоратии вижа таъсири бештар доранд. Чунин ниҳод асосан 
дар асоси паймонҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон таъсис дода мешаванд. Ба сифати мисол 
Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсонро, ки дар доираи Паймон оид ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва 
сиёсӣ таъсис ёфтааст ва ичунин Додгоҳи Аврупоии ҳуқуқи башарро, ки дар асоси Конвенсия 
оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ (1950) таъсис ёфтааст, ки ҳамчун Конвенсияи 
Аврупоии Ҳуқуқи Башар маъруф аст, метавон мисол овард. Ҳар шахсе, ки бовар дорад, 

7 Ниг.: https://undocs.org/ru/A/RES/59/194.
8 Пархомова Ю.А. Манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. Маҷаллаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва муносибатҳои 

байналмилалӣ. № 3. 2008. С. 30-33.

https://undocs.org/ru/A/RES/59/194
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ки ҳуқуқаш поймол шуда ва тамоми воситаҳои дохилии давлати ӯ аз даст дода шудаанд, 
метавонанд бо ин ниҳод муроҷиат кунад. Чунон ки таҷрибаи ин ниҳод нишон медиҳад, аксар 
вақт одамон ба шикоятҳои бозгашти ғайриқонунӣ ва худсарона, инчунин дар парвандаҳои 
марбут ба ҳимояи байналмилалӣ муроҷиат мекунанд. 

Доктринаи ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. Боз як манбаи ёридиҳандаи ҳуқуқи 
байналмилалии муҳоҷират, тавсеи доктриналии ҳуқуқшиносони машҳури байналмилалӣ 
мебошад. Ин амр ба ин далел аст, ки гарчӣ меъёрҳои ҳуқуқии қонунҳои байналмилалӣ тадвин 
мешаванд, ин раванд то ҳол дар қатори самтҳо такмил нашудааст. Аз ин рӯ, намояндагони 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар системсозӣ ва рушди донишҳои ҳуқуқии андӯхташуда ширкат 
мекунанд. Дар соҳаи омӯзиши доктринаи ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират бояд чунин 
олимони барҷастае чун Т. Алейникофф, Р. Апплеярд, В. Четейл, К. Бретел, Г. Гудвин-Гилл, 
Р. Перрушо, Р.Челинский, ки мафҳумҳои асосии ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷиратро таҳия 
намудаанд.9 Ҳамчун манбаи ёрирасон, доктринаи ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират ба мо 
имкон медиҳад, ки мазмуни дақиқи мавқеи субъектҳои ҳуқуқи байналмилалиро дар истифода 
ва тафсири меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ муайян созем. Аҳамияти доктринаи ҳуқуқи 
байналмилалии муҳоҷират аз он иборат аст, ки он ба фаҳмиш ва тафсири баъзе муқаррароти 
ҳуқуқи байналмилалӣ мусоидат мекунад. 

ТАНЗИМИ МАСЪАЛАҲОИ МУҲОҶИРАТ ВА ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ МУҲОҶИРОН ДАР 
САНАДҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУҚУҚИ ИНСОН 

Масъалаҳои муҳоҷират бо масъалаҳои иҷро ва ҳимоят аз ҳуқуқи инсон иртиботи зич дорад. 
Дар ҳама санадҳои ҳуқуқи инсон ба ин ё он шакл масъалаҳои озодии ҷойивазкунӣ, ки асоси 
муҳоҷиратро ташкил медиҳанд, баррасӣ шудааст. Масалан, дар Эъломияи Умумии Ҳуқуқи 
Башар гуфта шудааст, ки «ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона ҳаракат кунад ва ҷои истиқомати 
худро дар ҳар як давлат интихоб кунад» (қисми 1 моддаи 13).10 Муқаррароти ин ҳуқуқ 
ба таври муфассал дар моддаҳои 12 ва 13 Паймони байналмилалии ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва 
сиёсӣ танзим шудааст. Озодии ҷойивазкунӣ ва интихоби маҳалли зист як имкони табиӣ ва 
дахлнопазир аст, ки ба ҳама аз вақти таваллуд марбут аст. Ба таври васеъ, озодии ҳаракат ва 
интихоби ҷои зистро ҳамчун имконияти табиатан рухдода, ҷудонопазир, қонунан муайяншуда 
ва кафолатдошта барои шахс ба фоида дар шакли ҳаракати бемонеа тавассути қаламрави 
кишваре, ки дар он ҷо ба таври қонунӣ зиндагӣ мекунад истифода бурданаш мумкин аст, инчунин 
истиқомати муваққатӣ ё доимии ӯ дар ҷойи шахсан муайян кардааш низ мумкин аст.11

Муҳтавои меъёрҳои паймонҳои байналмилалӣ ба мо ин имконро медиҳад, ки натиҷа 
бигирем, ки ҳуқуқи башар барои озодии ҳаракат чандин унсурҳоро дорад (рас. 2.1.4).

9 Пархомова Ю.А. Манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират. Маҷаллаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва муносибатҳои 
байналмилалӣ. № 3. 2008. С. 30-33.

10 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. Созмони Милали Муттаҳид. [www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_
Translations/eng.pdf]

11 Ростовшикова О.В. Озодии ҷойивазкунӣ ва интихоби ҷои истиқомат ва кафолати таъмин ва ҳимояи он дар 
Россия. 2001. p. 7. [http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/116666/0-776739.pdf?sequence=-1].

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/116666/0-776739.pdf?sequence=-1


ФАСЛИ II. АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ56

Рас. 2.1.4. Муҳтавои унсурҳои ҳуқуқи башар барои озодии ҳаракат.

Санадҳои дигари байналмилалӣ қонунҳои дигареро пешбинӣ мекунанд, ки барои ҳифзи 
ҳуқуқи муҳоҷирон заминае хоҳанд шуд. Ҳамин тавр, Паймони байналмилалии ҳуқуқи 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҳаққи корро таъин мекунад ва ба вижа эҷоди шароити кори 
одилона ва матлуб, аз ҷумла барои шаҳрвандони хориҷӣ низ пешбинӣ мекунад. Ғайр аз он, 
ин Паймон маҷмӯи ҳуқуқеро пешбинӣ менамояд, ки ба фароҳам овардани шароити мусоиди 
зиндагӣ, аз ҷумла ҳуқуқ ба таҳсил ва ҳуқуқ ба саломатӣ нигаронида шудаанд. Ин ҳуқуқ барои 
муҳоҷирон муҳиманд, зеро дар вақти татбиқ онҳо ҳуқуқ доранд музди баробар барои 
кори худ, фароҳам овардани шароити зиндагии шоиста, имконияти муроҷиат ба мақомоти 
давлатӣ ва ғайраро талаб кунанд. Риояи асоси баробарӣ ва манъи табъиз барои ҳифзи 
ҳуқуқи муҳоҷирон муҳим аст. Масалан, Конвенсияи рафъи ҳама шаклҳои табъизи нажодӣ ва 
Конвенсияи байналмилалии ҳимоят аз ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои хонаводаи 
онҳо ба ин масъала бахшида шудаанд. Ин ҳуҷҷатҳо ҷудокунӣ, маҳрумият, маҳдуд кардан ё 
афзалиятро дар заминаҳои гуногун, аз ҷумла дар заминаи миллӣ ва қавмӣ манъ мекунанд.

САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ ИДМ ДАР МАВРИДИ ФАЪОЛИЯТ ДАР СОҲАИ МУҲОҶИРАТ, 
МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ МУҲОҶИРАТИ ҒАЙРИҚОНУНӢ ВА ХАРИДУ ФУРӮШИ 
ОДАМОН 

Давлатҳои Осиёи Марказӣ ба як қатор анҷуманҳои байнидавлатӣ шарик мебошанд, ки дар 
доираи онҳо масъалаҳои марбут ба равандҳои муҳоҷират баррасӣ мешаванд.

Аввалин дар миёни ин ҳамаи анҷуманҳои байнидавлатӣ ИДМ-ро гуфтан мумкин аст, ки соли 
1991 таъсис ёфтааст. Яке аз ҳадафҳои асосии ташкили ИДМ созмон додани ҳамкорӣ барои 
нигоҳ доштани робитаҳои ҳамгиро дар соҳаи иқтисод ва амният байни ҷумҳуриҳои собиқ 
шӯравӣ буд.

Дар айни замон кишварҳои иштирокчии ИДМ инҳоянд: Арманистон, Озарбойҷон, Белорус, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Федератсияи Россия, Тоҷикистон, Туркманистон (узви 
вобаста), Ӯзбекистон.

ҳуқуқи тарк кардани 
ҳама гуна кишвар, 

аз ҷумла  
кишвари худ

ҳуқуқи дохил шудан 
ба кишвари худ

ҳуқуқ ба озодии 
ҳаракат дар дохили 
кишвар ва интихоби 

озодона ҷои зист 
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Ҳуҷҷатҳои бунёдии фаъолияти ИДМ Созишномаи таъсиси ИДМ, Эъломияи Олма-Ато, 
Оинномаи ИДМ, Паймони таъсиси Иттиҳоди иқтисодӣ мебошанд. Ин санадҳо самтҳои 
асосии ҳамкориҳои кишварҳои узви ИДМ-ро муайян мекунанд. 

Дар ИДМ ба танзими ҳуқуқии равандҳои муҳоҷират дар кишварҳои ИДМ эътибори махсус 
дода мешавад. Ҳамин тавр, дар санадҳои таъсисии ИДМ (Созишномаи таъсиси Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил аз 8-уми декабри соли 1991, Протоколи Созишномаи таъсиси Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил аз 21-уми декабри соли 1991, Оинномаи ИДМ (моддаи 4), Эъломияи 
Олма-Ато аз 21-уми декабри соли 1991) Дар он як муқаррароти муҳим дар бораи он оварда 
шудааст, ки соҳаи фаъолияти муштараки кишварҳои иштирокчии ИДМ, ки дар заминаи 
баробар тавассути муассисаҳои умумии ҳамоҳангсоз мутобиқи уҳдадориҳои қабулкардаи 
кишварҳои иштирокчӣ дар доираи ИДМ амалӣ карда мешавад, масъалаҳои сиёсати 
муҳоҷиратро дар бар мегирад. 

Ғайр аз он, Оинномаи ИДМ ташаккули фазои ягонаи иқтисодиро дар асоси муносибатҳои 
бозорӣ ва озодии ҳаракати молҳо, хадамот, сармоя ва кор пешбинӣ кардааст (моддаи 19). 

Ҳамчунин, дар доираи ин созмон як қатор санадҳои махсус барои танзими равандҳои 
муҳоҷират қабул карда шуданд (рас. 2.1.5).

Рас. 2.1.5. Санадҳои асосии ИДМ, ки муҳоҷиратро танзим мекунанд

Ҳуҷҷатҳои махсус, ки ба танзими равандҳои муҳоҷират дар доираи ИДМ нигаронида шудаанд 
(Созишнома) 

Созишнома дар 
бораи ҳамкорӣ 

дар соҳаи 
муҳоҷирати 
меҳнатӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии 
муҳоҷирони 

меҳнатӣ 
(соли 1994)

Созишнома оид 
ба ҳамкории 
кишварҳои 

узви ИДМ дар 
мубориза бар 

зидди муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ
(соли 1998)

Созишнома дар 
бораи ҳамкории 

кишварҳои 
иштирокчии ИДМ 
дар мубориза бо 
хариду фурӯши 

одамон, узвҳо ва 
бофтаҳои инсон 

(соли 2005)

Созишнома дар 
бораи ҳамкории 

давлатҳои 
узви ИДМ дар 
мубориза бо 

хариду фурӯши 
одамон, узвҳо ва 
бофтаҳои инсон 

(соли 2005)

Созишнома дар 
бораи ҳамкории 

давлатҳои 
узви ИДМ дар 
мубориза бо 

хариду фурӯши 
одамон, узвҳо ва 
бофтаҳои инсон 

(соли 2005)

Созишнома дар 
бораи низоми 

ягонаи бақайдгирии 
шаҳрвандони 

давлатҳои севум 
ва шахсони 

бешаҳрвандӣ, ки ба 
ҳудуди кишварҳои 
иштирокчии ИДМ 
ворид мешаванд  

(соли 2011)

 

Ҳуҷҷатҳои махсус, ки ба танзими равандҳои муҳоҷират дар доираи ИДМ нигаронида шудаанд 
(Консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳо, конвенсияҳо, эъломияҳо) 

Консепсияи 
ҳамкории 
давлатҳои 
узви ИДМ 

дар мубориза 
бар зидди 

муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ
(соли 2004)

Эъломия дар 
бораи сиёсати 

мувофиқашудаи 
муҳоҷирати 
кишварҳои 

иштирокчии 
ИДМ  

(соли 2007)

Конвенсия 
дар бораи 

вазъи ҳуқуқии 
муҳоҷирони 
меҳнатӣ ва 

аъзои оилаи 
онҳо дар 

давлатҳои узвӣ 
(соли 2008)

14-уми ноябри 
соли 2008 
стратегияи 

рушди иқтисодии 
Иттиҳоди 
Давлатҳои 

Мустақил барои 
давраи то соли 

2020, ки аз 
ҷониби сарварони 
ҳукуматҳои ИДМ 
тасдиқ шудааст 

(соли 2008)

Барномаи 
ҳамкории 

кишварҳои 
иштирокчии 

ИДМ дар 
мубориза бо 

савдои одамон 
барои солҳои 

2014–2018 
(2013) 

(соли 2013)

Барномаи 
ҳамкории 

кишварҳои 
иштирокчии 

ИДМ дар самти 
муқовимат ба 
муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ 
барои солҳои 
2015 – 2019 
(соли 2014)

Консепсияи 
ҳамкории 

кишварҳои 
иштирокчии 

ИДМ дар самти 
муқовимат ба 

савдои одамон 
(соли 2014)
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Ин ҳуҷҷатҳо самтҳои асосии афзалиятноки ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷиратро муайян мекунанд, 
аз ҷумла: эҷоди шароит барои сиёсати муҳоҷирати тавофуқшуда, танзими муҳоҷирати 
меҳнатӣ дар асоси мувофиқат кардани ҳаҷм, самтҳо ва сохтори ҷараёни муҳоҷират ба 
манфиати муҳоҷирон, бо назардошти қонунҳои давлати қабулкунанда, таъмини ҳамгироии 
муҳоҷирон дар ҷомеа ва ташаккули эҳтиром ба шаҳрвандони кишварҳои иштирокчии ИДМ, 
ба қонунгузорӣ, забон ва фарҳанги кишвари қабулкунанда, идомаи муқовимат ба муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ, бастани созишномаҳои реадмиссия ва ғайра. 

САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ ИИАО ОИД БА ФАЪОЛИЯТ ДАР СОҲАИ МУҲОҶИРАТ, 
МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ МУҲОҶИРАТИ ҒАЙРИҚОНУНӢ ВА ХАРИДУ ФУРӮШИ 
ОДАМОН

Дар фазои пасошӯравӣ дар солҳои охир як қатор иттиҳодҳои байналмилалии минтақавӣ 
таъсис дода шуданд, ки вазифаи онҳо ҳалли масъалаҳо бо вижагии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва инчунин таъмини амнияти минтақавӣ буд. Дар миёни ин анҷуманҳо ИИАО ва СҲШ-ро 
қайд кардан ба маврид аст.

Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё. ИИАО – он созмони байналмилалии ҳамгироии иқтисодии 
минтақавӣ бо шахсияти ҳуқуқии байналмилалӣ мебошад.12 Дар ИИАО озодии ҳаракати 
молҳо, хадамот, сармоя ва қувваи корӣ, инчунин татбиқи сиёсати якҷоя, ҳамоҳангшуда ё 
ягона дар бахшҳои иқтисодиёти кишварҳои иштирокчи таъмин менамояд.

Паймони ИИАО бахши мустақиле мебошад, ки ба танзими муҳоҷирати меҳнатӣ бахшида 
шудааст (Бахши XXVI Паймони «Муҳоҷирати меҳнатӣ»). Он шомили се модда мебошад 
(96-98). Дар моддаи 96 Паймон муқаррар шудааст, ки «Кишвар-аъзо дар ҳамоҳангсозии 
сиёсат дар соҳаи танзими муҳоҷирати меҳнатӣ дар дохили Иттиҳод, инчунин мусоидат дар 
ҷалби муташаккилона ва ҷалби давлатҳои коргар ба узвият барои кор дар кишварҳои узв 
ҳамкорӣ мекунанд». Дар идома дар ин модда шаклҳои асосии ҳамкориҳои байни давлатҳоро 
муайян мешавад, ки ҳамоҳангсозии рӯйкардҳо ва асосҳои муштарак дар заминаи муҳоҷирати 
меҳнатӣ, табодули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, табодули иттилоот, иҷрои иқдомот бо ҳадафи 
ҷилавгирӣ аз густариши маълумоти бардурӯғ, табодули таҷриба, коромӯзӣ, семинарҳо, 
омӯзиш, курсҳо ва ҳамкорӣ тавассути мақомоти машваратиро дар бар мегирад. 

Моддаи 97 ин паймон фаъолияти кори муҳоҷиронро танзим мекунад. Ба вижа, таъкид 
шудааст, ки кишвар-аъзо ҳуқуқ доранд, ки бидуни дар назар гирифтани маҳдудият дар 
ҳимоят аз бозори кори миллӣ кишварҳои аъзои корро ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб кунанд. 
Дар ин ҳолат, ба коргарони кишвар-аъзо лозим нест, ки барои иҷрои фаъолияти меҳнатӣ 
дар давлати корӣ иҷозат гирад. Аммо, кишвар-аъзо бо мақсади ҳифзи бозори миллии меҳнат 
маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонунгузории худро татбиқ намекунанд. Бо ин ҳол, тавассути 
ин шартнома ва қонунҳои кишвар-аъзо нисбати фаъолияти меҳнатӣ, касб ва ҳудуди буду 
боши шаҳрвандони худ, ки барои таъмини амнияти миллӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ пешбинӣ 
шудаанд, метавонанд маҳдудиятҳо ҷорӣ карда шаванд.

Ҳамчунин муқаррар карда шудааст, ки муҳлати будубоши (истиқомат) муваққатии коргари 
давлати узв ва аъзои оилаи ӯ дар қаламрави давлати корӣ бо давомнокии шартномаи меҳнатӣ 
ё ҳуқуқи шаҳрвандӣ, ки корманди давлати узв бо корфармо ё фармоишгари кор (хадамот) 

12 Воронина Н.А. Муҳоҷирати меҳнатии берунӣ дар заминаи ҳамгироии Авруосиё: ҷанбаҳои ҳуқуқӣ // Маводҳои 
Институти давлат ва ҳуқуқи АИР. № 1. 2017. С. 94-113.
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бастааст, муайян карда мешавад. Шаҳрвандони кишвар- аъзо, ки бо мақсади кор ё ҷои кор 
дар қаламрави кишвар аъзо омадаанд ва аъзоёни оилаҳои онҳо аз уҳдадории бақайдгирӣ дар 
қайди 30 рӯз аз лаҳзаи ворид шудан озод карда мешаванд.

Дар Паймон ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муҳоҷирони меҳнатӣ махсусан таъкид шудааст. Аз ҷумла, 
ба онҳо ҳуқуқ анҷоми фаъолиятҳои ҳирфаӣ мутобиқи бо тахассусу мадорики таҳсилии 
мушаххасшуда дар санадҳои таҳсилӣ, санадҳо оид ба додани унвони илмӣ ва (ё) додани 
рутбаи илмӣ дода мешавад. Онҳо инчунин ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амволи 
худ, ҳимояи амвол ва интиқоли озодонаи пулро доранд. Ба ҳуқуқи иҷтимоии муҳоҷирони 
меҳнатӣ махсус таъкид карда шудааст. Муҳоҷирон ва аъзои оилаҳои онҳо бо суғуртаи 
иҷтимоӣ, ёрии тиббӣ, ҳуқуқи таҳсил, ҳамроҳ шудан ба иттифоқҳои касаба ва дастрасӣ ба 
иттилоот таъмин карда мешаванд.13

Созмони Ҳамкории Шанхай. СҲШ як созмони байналмилалии доимии минтақаест, ки моҳи 
июни соли 2001 таъсис ёфтааст. Сараввал, ба он Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Федератсияи 
Россия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дохил шуданд. Дар айни замон, чор кишвар – Белорус, 
Эрон, Муғулистон ва Афғонистон дар созмон мақоми нозирро доранд ва шаш кишвар – 
Арманистон, Озарбойҷон, Камбоҷа, Непал, Туркия, Шри Ланка шарикони муколама ҳастанд.

Вазифаҳои СҲШ дар навбати аввал дар соҳаи амали мутақобила дар дохили минтақа барои 
пешгирии амалҳои террористӣ, сепаратизм ва экстремизм дар ОМ мебошанд. Моҳи июни 
соли 2002 дар Ҳамоиши сардорони давлатҳои СҲШ дар Санкт-Петербург Оинномаи 
Созмони Ҳамкории Шанхай имзо шуд (19-уми сентябри соли 2003 эътибор пайдо кард). 
Ин ҳуҷҷати асосии оинномавӣ, ки ҳадафҳо ва асосҳои созмон, сохтор ва самтҳои аслии 
фаъолиятро муайян мекунад. 

Моҳи сентябри соли 2003 сарварони ҳукуматҳои кишварҳои иштирокчии СҲШ барномаи 
ҳамкориҳои бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодиро барои 20 сол ба имзо расониданд, ки 
дар натиҷаи он фаъолияти СҲШ низ диққати васеи иқтисодиро ба даст овард. Ҳамчун як 
ҳадафҳои дарозмуддат бунёди минтақаи тиҷорати озод дар фазои СҲШ ва дар кӯтоҳтарин 
муддат ҷоннок намудани ҷараёни фароҳам овардани шароити мусоид дар соҳаи савдо ва 
сармоягузорӣ пешбинӣ шудааст.

Масъалаҳои муҳоҷират дар доираи ин созмон аз нигоҳи мубориза бо сепаратизм, терроризм, 
тиҷорати силоҳ, маводи мухаддир ва одамон баррасӣ мешаванд. Вобаста ба ин, СҲШ санади 
алоҳидаи танзими масъалаҳои муҳоҷиратро қабул накардааст. Ва диққати асосӣ ба мубориза 
алайҳи хариду фурӯши одамон равона карда шудааст. 

Раванди Алмаато. Раванди Алмаато як фароянди мушовараии минтақаӣ барои ҳимоят 
аз гурезаҳо ва муҳоҷирати байналмилалӣ ба Осиёи Марказӣ ва дар атрофи он аст. Ин 
раванд соли 2010 шакл гирифтааст. Имрӯзҳо дар он Озарбойҷон, Афғонистон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Туркия иштирок мекунанд. Аввалин Конфронси 
минтақаӣ барои ҳимоят аз гурезагон ва муҳоҷирати байналмилалӣ дар ОМ 14-16-уми марти 
соли 2011 дар Алмаато баргузор шуда буд. Ширкаткунандагон дар ин конфронс аҳамияти 
тадвини сиёсатҳои миллиро барои ҳимоят аз афроди даргир дар муҳоҷирати мухталиф 
эътироф карда, хостори чораҳои пешгирӣ ва мубориза бо қочоқи инсон, ҳимояи самарабахши 
қурбониёни ин ҷиноятро талаб карданд ва аҳамияти қабули қарорҳоро оид ба масъалаҳои 

13 Воронина Н.А. Муҳоҷирати меҳнатии берунӣ дар заминаи ҳамгироии Авруосиё: ҷанбаҳои ҳуқуқӣ // Маводҳои 
Институти давлат ва ҳуқуқи АИР. № 1. 2017. С. 94-113.
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ҳаракати мухталифи аҳолӣ таъкид карданд. Дар ҷараёни ин конфронс Эъломияи Алмаато 
тасвиб шуд, ки он ба рушди муколамаи минтақавӣ ва ҳамкориҳои амалӣ оид ба масъалаҳои 
актуалӣ ва дастрасии натиҷаҳои конфронс барои ҷомеа равона карда шудааст.

Ин фароянд бо ҳадафи рафъи мушкилоти зиёде, ки дар натиҷаи пӯёии печидаи муҳоҷират 
ба вуҷуд омадаанд, инчунин барои беҳтар кардани ҳамкориҳои минтақавӣ ва ҳамоҳангсозии 
муҳоҷирати мухталиф нигаронида шудааст. Ҳадафҳои раванди Алмаато: мусоидат ба муколама 
оид ба муҳоҷирати байналмилалӣ ва ҳифзи гурезаҳо; таҳияи механизмҳои мониторинг 
ва ҳалли мушкилиҳои марбут ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ; мусоидат намудан ба дарёфт 
кардани фаҳмиши муштарак дар бораи сабаб ва оқибатҳои кӯчиш ва муҳоҷират; пешбурди 
сиёсати фарогир ва гуногунҷабҳа нисбати шахсони кӯчида; таҳияи лоиҳаҳои фаъолият, 
ки ба таҳкими имконоти давлатҳо дар идоракунии масъалаҳои муҳоҷират, аз ҷумла ҳифзи 
гурезаҳо нигаронида шудаанд. Заминаҳои фаъолияти ин фароянд шомили ҳалли масъалаҳои 
муҳоҷирати беназорат, мудирияти марзҳо ва амният, хариду фурӯши одамон ва қочоқи онҳо, 
ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон ва гурезаҳо, муҳоҷирати меҳнатӣ ва ғайра аст. 

Дар соли 2012, дар давлатҳои ширкаткунанда дар сатҳи муовинони вазирон нуқтаҳои 
миллии ҳамоҳангсоз таъин шуданд ва Чаҳорчӯби ҳамкории минтақавӣ ва Нақшаи амалиёти 
минтақавӣ ба тасвиб расиданд. 

Барномаи чаҳорчӯби ҳамкориҳои минтақавӣ мусоидат ба муколамаи минтақавӣ ва ҳамкориҳои 
минтақавиро барои масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайн, инчунин тақвияти тавоноии 
давлатҳо ва ҷонибҳои дигари манфиатдор дар ҳалли мушкилоти марбут ба муҳоҷирати 
омехта бо тартиби пешбинишаванда ва муассир бо сатҳи зарурии ҳифз таъмин менамояд. 
Нақшаи амалҳои минтақавӣ фаъолиятҳои хосеро барои рафъи ин мушкилот пешниҳод 
мекунад. 

Раванди Алмаато дар 5-уми июни соли 2013 дар ҷараёни Конфронси вазирон дар заминаи 
ҳимоят аз гурезагон ва муҳоҷирати байналмилалӣ дар Алмаато оғоз шуд. Дар натиҷаи 
Конференсия, изҳороте қабул карда шуд, ки дар он ризоияти давлатҳо оид ба вокуниш ба 
чолишҳои зиёди ҳаракатҳои омехтаи муҳоҷират дар кишварҳои ОМ тавассути муколамаи 
минтақавӣ, ҳамкориҳои амалӣ ва таъсиси заминаи зарурии қонунгузории миллӣ барои 
таъмини ҳуқуқи инсонии муҳоҷирон, дастрасӣ ба ҳимояи байналмилалӣ барои онҳое, ки ба 
он ниёз доранд ва роҳи ҳалли дарозмуддат барои гурезаҳо, эълом шуд.
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Саволҳои санҷишӣ:

1.  Манбаъҳои асосии ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират кадомҳоянд? 

2.  Равандеро, ки ба воситаи он як кишвар ба таври қонунӣ мутобиқ ба паймонҳои ҳуқуқии 
байналмилалӣ дар мавриди ҳуқуқи башар ва ҳуқуқи муҳоҷирон баста мешавад, шарҳ 
диҳед.

3.  Муҳоҷират дар доираи ИДМ, ИИАО, СҲШ чӣ гуна танзим карда мешавад? Вижагӣ дар 
ҳар як маврид кадом аст? 

4.  Вижагиҳои тавофуқҳои дуҷонибаро дар заминаи танзими муҳоҷират, ки кишварҳои ОМ 
дар он ширкат мекунанд, тавсиф кунед.

5.  Санадҳои асосии ҳуқуқии байналмилалиро дар мавриди ҳимоят аз ҳуқуқи муҳоҷирон 
номбар ва тавсиф кунед. 

Амалия:

Аудитория ба чор гурӯҳ тақсим карда мешавад. Ҳар як гурӯҳ рӯйхати санадҳоро мегирад. 
Бояд матни санадҳоро таҳлил карда, намоиши 10-дақиқаӣ бо овеза ва посух ба саволҳо 
омода кардан лозим аст. Вақти тайёрӣ 30 дақиқа аст.

Гурӯҳи 1. Бо истифода аз маълумотҳои Паймони байналмилалии ҳуқуқи иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Паймони байналмилалии ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Конвенсияи 
байналмилалии ҳимоят аз ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои хонаводаи онҳо, зарур 
аст, ки ба саволҳои зер вобаста ба муҳоҷират ва муҳоҷирон ҷавоб дода шавад: 

- кадом ҳуқуқи инсон бо муҳоҷират алоқаманд аст; 

- ба муҳоҷирони меҳнатӣ кадом ҳуқуқу озодиҳо дода мешаванд;

- кадом маҳдудиятҳо дар робита бо ҳуқуқи марбут ба муҳоҷират пешбинӣ шудааст. 

Гурӯҳи 2. Бо истифода аз маълумотҳои Паймони ИИАО, ба саволҳои зерин дар бораи 
муҳоҷират ва муҳоҷирон посух додан лозим аст:

- чӣ ҳуқуқе ба муҳоҷирон дода шудаанд; 

- кадом шаклҳои ҳамкориҳои байни кишварҳо дар ин Паймон нисбат ба муҳоҷират пешбинӣ 
шудаанд; 

- маҳдудиятҳо нисбат ба муҳоҷирон, ки дар ин санад муқаррар шудааст, кадомҳоянд.

Гурӯҳи 3. Бо истифода аз маълумот аз санадҳои дар доираи ИДМ қабулшуда ба саволҳои 
зерин дар бораи муҳоҷирон ва муҳоҷират посух додан лозим аст:

- санадҳои асосии ИДМ, ки равандҳои муҳоҷиратро танзим мекунанд, номбар кунед; 

- мувофиқи санадҳои ИДМ вазъи ҳуқуқии муҳоҷирон чӣ гуна аст;

- кадом шаклҳои ҳамкориҳои кишварҳои иштирокчии ИДМ оид ба муҳоҷират вуҷуд доранд.
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2.2. Асосҳои ҳуқуқии КБИР

Мундариҷа. Дарки нақши муҳими бозгашти ихтиёрӣ дар нигоҳ доштани тамомияти низоми 
идоракунии муҳоҷират; муайян кардани вижагиҳои асосии таъсири барномаи кумак дар бозгашти 
ихтиёрӣ ва реинтегратсия; воридшавӣ ба сохтори КБИР, СБМ ва таҷрибаи он дар гузаронидани 
КБИР, маълумоти муфассал дар бораи кори барномаи КБИР.

МУҚАДДИМА 

Мушкилоти муҳоҷират ба чунон миқёс ва чунон печидагӣ расида аст, ки танҳо кумак 
иқдомоти ҳамоҳанги кишварҳо метавон онҳоро ҳал кард. Муҳоҷирати бозгашт масъалаи 
калидӣ дар рӯзномаи сиёсатмадорони миллӣ ва байналмилалӣ дар тамоми ҷаҳон мебошад. 
Чун ки он ба кишварҳои аслӣ, транзитӣ ва таъинот, ба паноҳҷӯяндагон ва муҳоҷирони 
номунтазам таъсир мерасонад, ба тамомияти системаи паноҳгоҳ ва системаи даркӯчӣ таъсир 
мерасонад. Гарчанде, ки муҳоҷирати бозгашт қисми табиии нақшаҳои даврии муҳоҷират 
аст, он метавонад ба як масъалаи ниҳоят ҳассос табдил ёбад вақте муҳоҷироне, ки иҷозати 
иқомат дар кишвари таъинотро надоранд, маҷбуранд ба ватани худ баргарданд ё барномаҳои 
ихтиёрии бозгаштро истифода баранд. 

СБМ ВА РАВАНДИ БОЗГАШТ

Муҳоҷирати бозгашт бояд дар доираи васеи даври байналмилалии муҳоҷирати инфиродӣ 
ва василаҳои идоракунии муҳоҷират, ки аз ҷониби ҳукуматҳо истифода мешаванд, баррасӣ 
карда шавад, на ҳамчун як падидаи ҷудогона. Давраи муҳоҷират, аз ҷумла ҷараёнҳои минтақавӣ 
ва ҷаҳонӣ дар байни кишварҳои аслӣ транзит ва таъинот, ё ба ҳамгироии муҳоҷирон дар 
кишвари қабулкунанда, ба муҳоҷирати минбаъдаи онҳо ё бозгашти ихтиёрӣ ё ғайриихтиёрӣ 
ба кишвари аслӣ оварда мерасонад. Азбаски муҳоҷират мураккабтар ва даврӣ шудааст, 
зарурати муносибати ҳамаҷониба барои бозгашт, инчунин чораҳои муштарак ва шарикӣ 
барои татбиқи барномаи муштараки бозгашти муҳоҷирон байни кишварҳои таъинот, 
транзит ва аслӣ мавҷуданд.

Ҳамин тариқ, масъалаҳои идоракунии ҷараёнҳои муҳоҷират ва қонеъ кардани ниёзҳои 
муҳофизати муҳоҷирон, аз ҷумла кӯдакони бидуни ҳамроҳӣ, ки қурбонии хариду фурӯши 
одамон мешаванд, истисмор ё дар маърази чунин сӯиистифодаҳое ҳастанд, ҳамчунон 
мушкил боқӣ мемонанд. Ин ба нерӯи заифи кишварҳои ҳадаф ва транзит барои қонеъ 
кардани ниёзҳои миқдори зиёди муҳоҷирони бе ҳуҷҷат, зарурати қонеъ кардани ниёзҳои 
гурӯҳҳои мухталифи муҳоҷирон ва мушкилоте, ки пайдо кардан ва вокуниш нишон додан ба 
ниёзҳои хоси муҳоҷирони инфиродӣ, ки ба як низоми умумӣ, аз ҷумла барои ҳимоят меоянд, 
вобаста аст.

Дар ҳақиқат, кишварҳои аслӣ, транзит ва таъинот дар масъалаҳои бозгашт гуногун кор 
мекунанд ва мутобиқан, нуқтаи назар ва авлавиятҳои онҳо фарқ мекунанд. Масалан, барои 
аксари кишварҳои таъин ва транзит, мушкилии асосӣ ин якпорчагии низомҳои миллии 
мудирияти муҳоҷират, аз ҷумла тарҳҳои қонунии муҳоҷират ва паноҳгоҳ мебошад. 



ФАСЛИ II. АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ64

Барои бисёр кишварҳои аслӣ ва транзит, воридшавии зиёди муҳоҷирони баргарданда, 
бо дарназардошти имкониятҳои маҳдуди қабул, реинтегратсия ва суботи иҷтимоӣ-
иқтисодии баргарданда, хеле мушкил хоҳад шуд. Ҳамин тавр, ҷалб кардани ҳамаи ҷонибҳои 
манфиатдори сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ, вобаста ба вазъ, барои ноил шудан ба 
фаҳмиши васеътар ва пурраи раванди бозгашт ва сиёсати муассири бозгашт хеле муҳим аст. 
Муваффақтарин тартиби бозгашт то ҳадди имкон фарогир хоҳад буд ва ниёзҳову мушкилоти 
кишварҳои пайдоиш, транзит ва таъин ва ҳамчунин мушкилоти худи муҳоҷиронро низ дар 
назар мегирад. Ҳамин тариқ, рушди муколама метавонад ба кишварҳои пайдоиш, таъинот ва 
транзит дар барқарор намудани шарикӣ, таҳияи ва амалӣ кардани сиёсати самаранок оид ба 
муҳоҷирати бозгашт кумак намояд.

Дар ин зербахш механизмҳои вобаста ба бозгашт ба таври муфассал баррасӣ намешаванд – 
онҳо дар бобҳои дигари Дастури мазкур фаро гирифта шудаанд, аммо дар қатори дигар, 
мафҳуми Барномаи кумак дар бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия (КБИР) ошкор карда 
мешавад. 

КБИР фаъолияти асосии СБМ буда, дар доираи он ҳар сол ба даҳҳо ҳазор муҳоҷироне, 
ки ба ватан бармегарданд, кумаки зарурӣ расонида мешавад. Ин самти фаъолият бемайлон 
меафзояд, зеро шумораи зиёди давлатҳо – ҳам муҳоҷирқабулкунандаҳо ва ҳам кишварҳои 
аслӣ (яъне, пайдоиш) арзиши КБИР-ро ҳамчун ҷузъи муҳими системи мудирияти муассир ва 
башардӯстона эътироф мекунанд. Дар айни замон СБМ дар тамоми қитъаҳо ва дар самтҳои 
гуногун: шимол-ҷануб ва ҷануб-ҷануб барномаҳои КБИР-ро амалӣ мекунад.

Дар чор даҳсолаи охир, иштироки СБМ дар барномаи КБИР воқеияти тағйирёбандаи 
муҳоҷиратро инъикос мекунад. Асоси деринаи бозгашти ихтиёрии СБМ, ки дар натиҷаи 
қарори огоҳона ва ихтиёрӣ дида мешавад, шарти зарурии ҳама гуна шаклҳои иштирок 
дар фаъолияти мушаххаси бозгашт мебошад ва нигарониҳоро дар бораи омодагӣ ба 
бозгашт ҳамчун унсури асосии бозгашти устувор инъикос мекунад. СБМ инчунин дар ҳалли 
масъалаҳои баъди бозгашт ва эҷоди механизмҳо барои мусоидат дар реинтегратсия ҳамчун 
унсури мукаммали раванди бозгашт дар сафи пеш қарор аст. Диққати асосӣ ба пешгӯии 
дурнамои баргаштан ва реинтегратсия дар марҳилаи ибтидоӣ, инчунин пешбурди чораҳо 
оид ба кумак ба муҳоҷирон барои сафарбар ва истифодаи захираҳои иловагӣ пеш аз 
баргаштан ё пас аз баргаштан дар кишварашон равона карда шудааст.

Бисёре аз барномаҳои СБМ КБИР, ки даҳсолаҳо пеш оғоз шуда буданд, пуштибонии асосиро 
барои ҳамлу нақли бозгашт пешниҳод кардаанд. Аз он вақт, онҳо ба барномаҳои мукаммали 
хадамоти ҳамгирои даромади устувор табдил ёфтаанд. Бисёре аз ташаббусҳо на танҳо 
реинтегратсияи репатриантҳои инфиродиро дастгирӣ мекунанд, балки дар ҳалли мушкилоти 
баргардандаҳо вобаста ба таъмини бозгашти босамар ва устувор мусоидат мекунанд.

Чунин ҷараёни рӯйдодҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки бисёре аз давлатҳо муҳоҷирати  
бозгаштро ба стратегияи идоракунии муҳоҷират, ки дар раванди таҳияи сиёсати 
байналмилалӣ торафт муҳимтар ҷой мегиранд, ворид менамоянд. КБИР қисми ҷудонопазири 
сиёсати муҳоҷират ва паноҳгоҳ дар бисёр кишварҳо ё муассисаҳои бисёрҷониба, ба 
монанди Иттиҳоди Аврупо мебошад ва имкони матлуб дониста мешавад. КБИР инчунин ба 
як қисми чораҳои калидӣ табдил дода мешавад, ки ҳамчун вокуниши муштарак ба мушкилоти 
муҳоҷирати ғайриқонунии транзитӣ дар байни кишварҳои зарардида бо пешниҳоди кумаки 
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зарурӣ ба кишварҳои зарардида, инчунин муҳоҷирони дар тангӣ ва аксар вақт аз воситаҳои 
зиндагӣ маҳруммонда, амалӣ мешавад.

БА КБИР ЧӢ ДОХИЛ МЕШАВАД?

КБИР қисми ҷудонопазири бархурди ҳамаҷонибаи мудирияти муҳоҷират мебошад, ки 
мудрияти босамари марзҳо, кори самарабахши паноҳгоҳҳо ва дар ҳолатҳои фавқулодда 
баргардонидани иҷбории ашхосеро, ки асоси қонунӣ барои иқомат дар кишварҳои 
будубошро надоранд, фаро мегирад. КБИР дастгирии маъмурӣ, моддию техникӣ ва молиявӣ, 
аз ҷумла кумаки реинтегратсия ба муҳоҷироне, ки дар кишвари қабулкунанда/транзитӣ 
мондан ё хоҳиши баргаштан ба ватанашон надоранд, пешниҳод мекунад.

Дар ибтидо, барномаҳои КБИР дар Аврупо пайдо шуданд, ки дар онҳо аксар барномаҳои 
бозгашти ихтиёрӣ бо дастгирии СБМ то ҳол амалӣ мешаванд, аммо дар 40 соли охир миқёси 
онҳо хеле васеъ шудааст. Ҷуғрофияи кишварҳои қабулкунанда аллакай аз Аврупо гузаштааст 
ва кишварҳои мизбон дар Африқо, Осиё, Амрико ва Уқёнусияро фаро мегирад. Илова бар 
ин, дар заминаи муҳоҷирати транзитӣ, КБИР як воситаи муассир дар расонидани кумак 
ба муҳоҷироне, ки дар вазъи тангӣ ва қашшоқӣ қарор доранд ва воситаҳо барои кӯчидан 
надоранд, новобаста аз ҷои зист ё доимӣ буданашон, мебошад. 

Дар айни замон, кумак ба реинтегратсия ба як кумаки ихтиёрии бозгашт табдил ёфтааст, 
зеро қонеъ кардани ниёзҳои баргардандаҳо, алахусус дар ҳолатҳои осебпазир ва дастгирии 
кӯчонидани онҳо дар ватан барои устувории раванди реинтегратсия муҳимияти хос дорад. 

СБМ КБИР-ро ҳамчун стратегияи асосии ҳаракати инсондӯстона ва мураттаби муҳоҷирон 
мешуморад. Ҳамин тариқ, он ҷузъи ҷудонопазири равиши идоракунии муҳоҷират ҳисобида 
мешавад, ки барои худи муҳоҷирон, ҳукуматҳо ва муносибати бахшҳои ҷомеа, ки таҳти 
таъсири муҳоҷират қарор доранд, муфид аст.

Ҳадафҳои асосии сиёсӣ инҳоянд:

- муҳофизати шаъну шараф ва ҳуқуқи муҳоҷирон дар раванди бозгашт бо риояи асосҳо ва 
стандартҳои мавҷудаи байналмилалӣ;

- ба муҳоҷирон додани дастрасӣ ба механизмҳои ҳимоя ва муайян кардани мақоми гуреза;

- мукаммалияти сохторҳои муҳоҷират ва расмиёти паноҳгоҳро мунтазам таъмин менамояд;

- таҳкими ҳамкориҳои байни кишварҳои пайдоиш, транзит ва қабули онҳо ҳангоми бозгашт 
ва тақвият додани масъулияти кишварҳои пайдоиш нисбати шаҳрвандони баргаштаашон;

- сабабҳои решаи муҳоҷирати ғайриқонуниро баррасӣ кунед;

- дастгирии қабули бархӯрдҳои маҷмӯӣ ба бозгашти ихтиёрӣ, аз ҷумла кумак дар 
реинтегратсия то ҳадди имкон ҳамчун як роҳи бештар муассир, устувор ва мутақобилан 
судманд барои ҳалли муҳоҷирати ғайриқонунӣ.

СЕ МАРҲИЛАИ КБИР

КБИР инҳоро дар бар мегирад:

- кумак пеш аз сафар ва омодагӣ ба сафар;
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- кумак дар вақти рафтан ба хона;

- кумак ҳангоми расидан ба барқарорсозии иҷтимоию иқтисодӣ ва реинтегратсияи 
бозгаштаҳо.

Марҳилаи пешакӣ: 

Гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ 

Корҳои фаҳмондадиҳӣ дар бораи огоҳии КБИР на танҳо дар байни муҳоҷирон, ки ба кумак 
дар бозгашт ва реинтегратсия ниёз доранд, балки гурӯҳҳои дигар, аз қабили ҷамоаҳо, 
диаспора, намояндагиҳои консулӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро баланд мебардорад. 
Маълумоте, ки ба муҳоҷирон дода мешавад, бояд воқеъӣ ва ба далелҳои дахлдор асос ёбад. 
Кортсозӣ ва ҳамкорӣ бо ҷамоатҳои муҳоҷирон ва намояндагиҳои дахлдори дипломатӣ 
дар таҳия ва татбиқи чорабиниҳои баланд бардоштани огоҳӣ ба онҳо имкон медиҳад, ки 
фарогирии худро васеъ кунанд ва дар чунин чорабиниҳо паёмҳои дуруст пешкаш кунанд.

Машварат ба муҳоҷирон дар мавриди кумак барои бозгашт ва реинтегратсия 

Машварати инфиродӣ ба бозгашти эҳтимолӣ имкон медиҳад, ки дар бораи ҳуқуқ ва 
имкониятҳои онҳо дар кишвари қабулкунанда ё транзит, инчунин дар кишвари аслӣ тавонанд, 
дар бораи кумаке, ки ба онҳо ҳуқуқ доранд, дар бораи шароити бозгашти ихтиёрӣ ва 
реинтегратсия маълумот гиранд ва дар натиҷа қарори огоҳона қабул кунанд, ки оё бозгаштан 
барои онҳо гузинаи беҳтар аст. 

Машваратҳо бояд бо забоне баргузор шаванд, ки муҳоҷир онро мефаҳмад ва дар шароите, 
ки ба муҳоҷирон имкон медиҳад саволҳо ва андешаҳои худро озодона баён кунанд, аз ҷумла 
дар бораи мушкилоти худ гуфтугӯ кунанд. Ин метавонад ба қабули қарори бозгашти ихтиёрӣ 
оварда расонад, аммо муҳоҷирон метавонанд фикри худро дар ҳама марҳилаҳои пеш аз 
сафар тағйир диҳанд.

Марҳилаи бозгашт: 

Дар ин марҳила, СБМ ҳаракати воқеии муҳоҷирро тавассути фармоиши сафари мувофиқ бо 
ширкати ҳавопаймоӣ ва таъмини ҳамлу нақли минбаъда пас аз бозгашт ба ватани аслиаш 
низ мусоидат хоҳад кард. Ҳамчун қисми кӯчиши КБИР, бо дастгирии СБМ, муҳоҷир ҳамеша 
мисли як мусофири дигар бо парвози тиҷоратӣ бармегардад. Бо назардошти вижагии 
ихтиёрии барнома, муҳоҷирон метавонанд фикрҳои худро дар ҳар лаҳза тағйир диҳанд, 
ҳатто агар онҳо аллакай дар фурудгоҳ бошанд.

Марҳилаи баъди расидан: 

Бисёре аз барномаҳои КБИР дар самти реинтегратсия (ки баъдтар дар ин боб баррасӣ 
мешаванд) бо мақсади мусоидат ба реинтегратсияи муҳоҷирон дар кишвари аслиашон 
пешниҳод карда мешаванд. Он метавонад кумаки нақдӣ ё кумак дар шакли табииро дар 
бар гирад. Дар аксари ҳолатҳо кумак ҳангоми расидан расонида мешавад. Омилҳои гуногун 
метавонанд ба қобилияти инсон дар реинтегратсияи кишвари аслӣ таъсир расонанд. Ин 
як раванди тӯлонӣ аст, зеро имконоти инфиродӣ ва осебпазирии шахсони баргарданда, 
қобилияти ҷомеа барои қабул ва дарк кардани онҳо, инчунин муҳити беруна метавонад ба 
реинтегратсияи устувор мусоидат кунад ё баръакс монеа шавад. 
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Омилҳое, ки ба раванди реинтегратсия, аз ҷумла, ба устувории он таъсир мерасонанд, 
метавонанд ба омилҳое монанд шаванд, ки боиси тасмим дар бораи муҳоҷират шудаанд. 
Онҳо метавонанд вижагии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва психологиву иҷтимоӣ дошта бошанд, бо 
бозгашткунандаҳо, ҷамоаҳое, ки ба онҳо бармегарданд ва муҳити сохторӣ, вобаста бошанд. 

Бо назардошти мураккабии реинтегратсия, барои таъмини устувории ин раванд, як рӯйкарди 
ҳамаҷониба лозим аст, ки талаботи баргардандаи инфиродӣ ва ҷамоаҳоро дар асоси 
мутақобилан судманд будан ва инчунин омилҳои мавҷудаи сохторро ба назар гирифтан, 
роҳандозӣ шавад (масалан, ҳамкориҳои байни идораҳои гуногуни давлатӣ дар сатҳи маҳаллӣ 
ва миллӣ, сиёсатҳо ва асноди ҳуқуқӣ ба репатриант нигаронидашуда ё дастрасӣ ба шуғл ва 
хадамоти асосӣ). 

Мутаносибан, чораҳои реинтегратсия бояд барои ба сатҳи худтаъминкунии иқтисодӣ, 
суботи иҷтимоӣ дар ҷомеаҳо ва беҳбудии психологӣ-иҷтимоии репатриантҳо равона шуда 
бошад, ки ин ба онҳо имкон медиҳанд, ба омилҳои муҳоҷират муқобилат кунанд.

Муайян кардан муҳим аст, ки ҳама гуна барномаи КБИР, новобаста аз муҳоҷират ва пӯёии 
сиёсӣ, ҳамеша се марҳиларо фаро мегирад.

БЕНЕФИТСИАРҲОИ КБИР

Ҳар як муҳоҷире, ки ба баргаштан ба хона ниёз дорад, метавонад аз КБИР кумак пурсад. 
Чунин муҳоҷирон инҳоянд:

- муҳоҷирони номунтазам (онҳое, ки дар бораи депортатсия, ихроҷ ё бадарға фармон 
нагирифтаанд);

- шахсе, ки дархости ӯ дар хусуси паноҳандагӣ рад шудааст (дар бораи депортатсия, ихроҷ 
ё бадарға фармон нагирифтаанд);

- паноҳҷӯянда, ки баъдан тасмим гирифтанд, ки ин талаби худро қонеъ накунанд;

- шахсоне, ки мақоми гуреза ё мақоми муваққати ҳифзшаванда доранд ва мехоҳанд ба ватан 
баргарданд;

- қурбониёни хариду фурӯши одамон;

- ҳар як шахсе, ки дар кишвари қабулкунанда мақоми қонунӣ дорад, аммо барои бозгашт ба 
ватан имконият надорад (аз ҷумла, масалан, одамони камбағал ва донишҷӯён); ва ҳамчунин;

- муҳоҷирони меҳнатие, ки муҳлати шартномаашон гузаштааст.

АФЗАЛИЯТҲОИ МУҚОИСАВИИ КБИР

КБИР барои муҳоҷирон ва ҳукуматҳо назар ба бозгашти иҷборӣ муфидтар аст, зеро:

- муносибати боз ҳам инсондӯстона ва шоистаро барои бозгашт нишон медиҳад, дурнамои 
реинтегратсияро дар хона беҳтар мекунад;

- пешниҳодҳои самарабахшро (ҳам аз нуқтаи назари арзиш ва вақт) ва ҳам гузинаи пайгирона 
ба шароити аксаран баҳснок ва сиёсии шиддатнок, ки бар зидди онҳо маҷбуран ба ватани 
аслӣ бармегардад;
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- пурзӯрии барномаҳои мунтазами муҳоҷират ва тартиботи одилонаи паноҳандагиро 
мустаҳкам менамояд;

- ба идоракунии дурусти раванди бозгашт тавассути пешниҳоди машварат, арзёбии 
ихтиёрии бозгашт ва ҳалли масъалаҳои ҳифз, санҷиши вайронкунии ҳуқуқи инсон дар 
ҷараёни бозгашт, ба эҳтироми асосҳо ва стандартҳои байналмилалӣ мусоидат мекунад;

- ба муҳоҷирони ҳавасманд имкон медиҳад, ки ба бозгашт омодагӣ гиранд, онҳоро ба ташвиқ 
кардани имкониятҳои иқтидори реинтегратсияи иҷтимоию иқтисодӣ дар ҷамоатҳои 
пайдоиш ва ба ин васила ба устувории бозгашти онҳо мусоидат намояд;

- метавонад ба эҳтиёҷоти муҳоҷирони осебпазир, ки барои бозгаштан ба кумак ниёз доранд, 
посухҳои мувофиқ диҳад;

- дар оянда имконоти бозгашти муҳоҷиронро барои муҳоҷират кардани мунтазам, нигоҳ 
медорад;

- равобити муштаракро барои бозгашт миёни мақомоти дахлдори кишварҳои қабулкунанда, 
кишварҳои транзит ва кишварҳои пайдоиш тақвият медиҳад ва мусоидат менамояд;

- метавонад боиси он гардад, ки кишварҳои пайдоиш нисбати шаҳрвандони баргаштаашон 
дар доираи КБИР нисбат ба бозгашти маҷбурӣ масъулияти бештар ба даст оранд;

- метавонад ба бартараф намудани сабабҳои решаии муҳоҷирати ғайриқонунӣ кумак 
расонад ва кӯшишҳои рушди институтсионалӣ ва иқтисодиро дар кишварҳо / минтақаҳои 
пайдоиш тавассути бозгашти суроғавӣ ва дастгирии реинтегратсияи бозгашт ва ҷомеаҳои 
бозгашта дастгирӣ намояд (чунин дастгирӣ дар якҷоягӣ бо чораҳо ба монанди бозгашти 
шаҳрвандони соҳибихтисос ё идоракунии беҳтари қувваи корӣ аз хориҷа самараноктар 
аст);

- метавонад тартибот ва созишномаҳои муҳоҷирати меҳнатиро дастгирӣ кунад ва ба эҳёи 
иҷтимоӣ ва иқтисодии коргарони баргашта мусоидат кунад;

- метавонад бо назардошти эҳтиёҷоти бозгашт кумаки самарабахш ба реинтегратсия 
расонад ва ба худтаъминкунӣ саҳм гузорад.

НАҚШИ ҶОМЕА

Ҷомеаҳо дар раванди бозгашт ва реинтегратсияи муҳоҷирон нақши мухталиф доранд. 
Ҷомеаҳо метавонанд тавассути фароҳам овардани муҳити ҳифзи иҷтимоӣ, шабакаҳои 
пурқуввати иҷтимоӣ, дастгирии психологиву иҷтимоӣ ва захираҳои молиявӣ муҳити мусоид 
барои бозгашт ва реинтегратсия фароҳам оранд. Вақте ҷомеаҳо бозгаштро мусбат қабул 
мекунанд, ин ба муҳоҷирони баргаранда имкон медиҳад, ки доғдоркуниро пешгирӣ кунанд, 
робитаҳои иҷтимоӣ барқарор кунанд ва дубора зудтар ба ҷомеа ворид шаванд. Ҳамин тариқ, 
раванди реинтегратсия бояд ба ҷамъиятҳо тавассути саҳм, малака ва таҷрибаи муҳоҷирон 
фоида орад (ё ҳадди ақалл зиёне нарасонад). Дар айни замон, ҷомеаҳои қабулкунанда 
метавонанд қобилият, сохтор ё захираҳое барои мусоидат ба реинтегратсия дошта бошанд. 
Ҳангоми шумораи зиёди баргардандаҳо, рақобат барои захираҳои мавҷуда метавонад 
шиддат гирад ва дар реинтегратсия мушкилот пайдо шавад. Қобилияти репатриант барои 
дубора ба ҷомеа ҳамгиро шудан хеле суст хоҳад буд вақте бозгашт ҳамчун нокомӣ ё 
қарори муҳоҷират пеш аз ҳама ҳамчун хоҳиши шахс оид ба тарк кардани кишвар қабул 
карда мешавад. Бозгашт инчунин метавонад ба фишори минбаъдаи иқтисодӣ ба ҷамоатҳои 
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муҳоҷирон ё оилаҳо, масалан, аз сабаби қарзҳои барнагардонидаи марбут ба муҳоҷират, 
оварда расонад. Ҳамин тариқ, ташаббусҳои ҷамоавӣ барои баланд бардоштани қобилияти 
ҷомеа барои қабули баргаштаҳо ва сабук кардани ҳаргуна норозигӣ ё душманӣ, ки муҳоҷири 
бозгашта метавонад дучор шавад, масалан, ҳангоми гирифтани кумак ё агар муҳоҷират ба 
вай даромади пешбинишуда наорад.

ТАҲИЯИ СИЁСАТҲО ВА АМАЛИЯҲО БАРОИ РЕИНТЕГРАТСИЯИ УСТУВОР

Бозгашт боз ҳам устувортар хоҳад шуд, агар қарори бозгаштан бо кумаки реинтегратсия 
дастгирӣ карда шавад. Дар он ҷойҳое, ки омилҳои сохторӣ одамонро ба бурункӯчидан 
маҷбур мекунанд, муҳим ҳисобида намешаванд, шумораи зиёди бозгаштаҳо метавонанд 
ҷустуҷӯи роҳҳои бурункӯчии ғайриқонуниро идома диҳанд. 

Дар солҳои охир, сиёсати баргардонидан ва кумаки самарабахши бозгашт барои шахсоне, 
ки ба чунин дастгирӣ эҳтиёҷ доранд, пайваста такмил дода мешавад. Ҳамин тавр, як ҷузъи 
калидии кумак ба муҳоҷирон ва сиёсати давлатӣ ба бозгашти устувор мусоидат намудан 
мебошад. Аз ин рӯ, кумак ба реинтегратсия дар пешбурди бозгашти устувори ҳама тарафҳо 
нақши калидӣ мебозад: муҳоҷирон, кишварҳои қабулкунанда ва кишварҳои пайдоиш бояд 
ба баргардандагони ихтиёрӣ ё бозгашти онҳо таҳти сарпарастии ҳукумати фиристанда 
мутобиқ карда шаванд. 

Кумак бояд на танҳо ба реинтегратсияи муҳоҷирон ба ҷомеа, балки ба дарки ҷомеа дар 
бораи муҳоҷироне, ки ба ватан бармегарданд, равона карда шавад. Ин усул таъмин менамояд, 
ки реинтегратсия мутавозин, баробарҳуқуқ, ченшаванда, устувор ва навовар гардад. Бо 
ҳалли талабот ва нигарониҳои ҷамоатҳои баргашта, чунин кумак метавонад ба омилҳое, 
ки муҳоҷирати ғайриқонуниро ҳавасманд мекунанд ва инчунин шароити номусоид барои 
аҳолии маҳаллӣ (муҳоҷирон) тавассути кумаки пешниҳодшуда ба баргардандаҳо кумак 
расонад. Робита байни схемаҳои муассири реинтегратсия ва иқтидори рушди ҷомеаҳои 
бозгашт дар ҳама сатҳҳо бояд ташвиқ карда шавад ва кумаки дарозмуддат, сохторӣ ва рушдро 
дар бар гирад. Илова бар ин, кумак дар реинтегратсия дар кишварҳои таъинот ва пайдоиш 
бояд ҳамдигарро пурра ва мутақобилан дастгирӣ шавад. Арзёбии эҳтиёҷоти баргардандаҳо 
ва таҳияи чораҳои муносиби реинтегратсия ҳамкорӣ миёни ҳамаи ҷонибҳои манфиатдорро 
талаб мекунад. Аз ин рӯ, пешниҳоди стандартҳои ҳадди аққал барои кумак ба реинтегратсия, 
инчунин эътирофи равишҳои навоваронаи минтақавӣ бояд пайваста ташвиқ карда шаванд. 

Барои устувории реинтегратсия, сиёсати ҳамаҷониба бар эҳтиёҷот бо назардошти омилҳои 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва психологию иҷтимоӣ, ки ба реинтегратсия дар сатҳи инфиродӣ, 
ҷамъиятӣ ва сохторӣ таъсир мерасонанд, лозим аст.

Тибқи гуфтаҳои СБМ, реинтегратсияро метавон устувор баррасӣ кард, ки бозгаштаҳо ба 
сатҳи худтаъминкунии иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ дар ҷомеаҳо ва беҳбудии иҷтимоиву 
иҷтимоӣ, ки ба онҳо омилҳои муҳоҷиратро муқобилат мекунанд, расанд. Реинтегратсияи 
устуворро ба даст оварда, баргардандаҳо метавонанд дар оянда дар бораи муҳоҷират кардан 
қарор қабул кунанд ва агар зарур набошад накунанд.

Сиёсати реинтегратсия танҳо дар он сурат муваффақ буда метавонад, ки агар сатҳи муайяни 
ҳамгироӣ дар андозагириҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва психологию иҷтимоӣ вуҷуд дошта бошад: 
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(a) Андозагирии иқтисодӣ ҷанбаҳои реинтегратсияеро, ки ба мустақилияти иқтисодӣ 
мусоидат мекунанд, фаро мегирад. Ба инҳо дастрасӣ ба сарчашмаҳои даромад, 
эътимоднокӣ ва қобили қабул будани кор ё фаъолиятҳои ба даст овардани даромад, 
таносуби қарз ба хароҷот, амнияти озуқаворӣ ва қаноатмандӣ аз вазъи иқтисодӣ дохил 
мешаванд. 

(b) Андозагирии иҷтимоӣ сатҳи дастрасии бозгашти аҳолиро ба хизматрасониҳои асосӣ ва 
инфрасохтор, ба монанди манзил, маориф, адолат, саломатӣ ва ғайра инъикос мекунад.

(c) Андозагирии психологию иҷтимоӣ унсурҳои психологӣ, байнишахсӣ ва 
иҷтимоиюфарҳангии реинтегратсияро фаро мегирад. Инҳо барқарор кардани дастгирии 
шахсӣ (дӯстон, хешовандон, ҳамсояҳо) ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ (ассотсиатсияҳо, 
гурӯҳҳои худёрирасон ва дигар созмонҳо) -ро дар бар мегирад. Ин бошад ба таҳлили 
арзишҳо, тарзи зиндагӣ, забон, асосҳои ахлоқӣ, идеология ва ба анъанаҳои ҷомеа дар 
кишвари аслӣ низ дахл дорад. 

Реинтегратсия на танҳо ба шахсони баргашта, балки ба ҷомеаҳое, ки муҳоҷирон ба он ҷо 
бармегарданд, инчунин ба шароити сохтории муҳити бозгашт дахл дорад. Аз ин рӯ, сиёсати 
самараноки реинтегратсия бояд барои фарогирии гуногунсатҳ фаъолият таҳия карда шавад: 

(a) Сатҳи инфиродӣ. Барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти мушаххаси баҳрабардорон. Ин 
махсусан барои репатриантҳо, ки зӯроварӣ ё истисмори ботаҷриба, ба монанди 
ҷабрдидагони хариду фурўши одам, ё барои онҳое, ки дар ҳолатҳои дигар осебпазир – 
ин мумкин аст фарзандон ва ё кӯдакони бе ҳамроҳӣ ва муҳоҷирон, ки ба таваҷҷӯҳи тиббӣ 
ниёз доранд, махсусан муҳим аст. 

(b) Сатҳи ҷомеа. Ба талабот ва мушкилоти ҷомеаҳо, ки ба он муҳоҷирони меҳнатӣ, ба 
мубориза бо сабабҳои муҳоҷирати ғайриқонунӣ, эҷоди шабакаҳои иҷтимоӣ ва ваколати 
ҷамоатҳо дар минтақаҳои сатҳи баргашташон барои ҳимояи раванд реинтегратсия 
баланд аст, кумак карда, вокуниш нишон медиҳанд. 

(c) Сатҳи сохторӣ. Идоракунии самарабахши муҳоҷирати меҳнатиро дастгирӣ намуда, 
дастгирии давомдорро тавассути хадамоти мукаммали мудирияти маҳаллӣ таъмин 
мекунанд. 

Дар хулоса, гуфта метавонем, ки барои пешрафти ҳамаҷонибаи реинтегратсия кӯшиши 
иловагӣ лозим аст. Манзараи кунунии муҳоҷират имкон медиҳад, ки сиёсат ва таҷрибаи 
реинтегратсияро ба тавре тағйир дода шаванд, ки онҳо вокунишро ба муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ аз будаш зиёд иҷро кунанд. Реинтегратсия бояд ҳамчун асбоб истифода шавад, 
ки барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор кумак кунад. 

АСОСҲОИ ҲУҚУҚӢ

Асосҳои КБИР дар қонунҳои байналмилалӣ мустаҳкам шудаанд ва аз ду асоси аслӣ ташкил 
ёфтаанд: 
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Ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирон дар раванди бозгашт ва реинтегратсия

Ҳуқуқи инсонии муҳоҷирон ва уҳдадориҳои давлатҳо дар Эъломияи Умумии Ҳуқуқи 
Башар (1948), инчунин дар нуҳ паймонҳои асосии байналмилалии ҳуқуқи инсон, ки ба ҳама 
одамон, аз ҷумла муҳоҷирон дахл доранд ва дар ҳама ҳолатҳо, инчунин муҳоҷират, муқаррар 
карда шудаанд. Илова бар ин, дар Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
тавассути замин, баҳр ва ҳаво (2000) ва дар Протокол оид ба ҳушдор, пешгирӣ ва ҷазо 
додани хариду фурӯши одамон, хусусан занҳо ва кӯдакон, (2000) асоси бозгашти бехатар 
ва шоистаи онҳо муқаррар шудааст, инчунин ҷонибдори бозгашти ихтиёрии қурбониёни 
хариду фурӯши одамон мебошад. Санадҳои иловагии минтақавӣ, аз қабили Конвенсияи 
Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон (1950), Конвенсияи Амрико оид ба ҳуқуқи инсон (1969) ва 
Хартияи африқоӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва халқ (1981), ки ҳуқуқи инсонро ба ҳама пешниҳод 
мекунанд, низ дар доираи ҳуқуқии давлатӣ, аз ҷумла ба муҳоҷирон, татбиқ карда мешаванд. 

Ҳуқуқи муҳоҷироне, ки дар қаламрави давлат ё ба таври дигар дар доираи ҳуқуқии давлат 
қарор доранд, сарфи назар аз шаҳрвандӣ ё мақоми муҳоҷираташон ва бидуни ҳеч гуна  
табъиз бо мақсади ҳифзи амният, дахлнопазирии ҷисмонӣ, беҳбудӣ ва шаъну шарафи онҳо 
эҳтиром ва ҳифз карда мешаванд. Ҳуқуқи муҳоҷирон бе маҳдудият аз инҳо иборат аст: 

- ҳуқуқи бозгашт ба кишвари худ;

- ҳуқуқ ба тарки ҳар кишваре; 

- ҳуқуқи ҷустуҷӯи паноҳгоҳ;

- ҳуқуқи баргардонида нашуда ба кишваре, ки дар он ҷо ҳаёт ё озодии инсон аз сабаби 
нажод, дин, миллат, узвият ба гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ ё афкори сиёсӣ, ё дар онҷое, ки 
хавфи воқеии шахс ба шиканҷа ва дигар намудҳои муносибати бераҳмона, ғайриинсонӣ ё 
таҳқиркунандаи шаъну шараф ё дигар зарари ҷуброннопазир мавҷуд аст;

- ҳуқуқи эҳтиром ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ;

- ҳуқуқ ба саломатӣ ва дастрасӣ ба хизматҳои иҷтимоӣ ва тиббӣ;

- ва ҳуқуқи кӯдак, аз ҷумла эҳтироми пурраи асоси манфиатҳои беҳтарини кӯдак дар робита 
бо бозгашти ҳамаи фарзандони муҳоҷир ва бахусус кӯдакони муҳоҷири бидуни ҳамроҳӣ.

Ҳокимияти давлатӣ

Давлатҳо ҳуқуқи мустақилона муайян кардани касе, ки ба қаламрави он ворид шаванд ва 
бидуни зарар ба муқаррароти дахлдори ҳуқуқи байналмилалӣ, аз ҷумла бо риояи манъи ихроҷ 
ва бадарғаи дастаҷамъона ва баргардонидаи муҳоҷирон дар сурати мавҷуд будани хатари 
воқеӣ ва пешбинигардидаи марг, шиканҷа ва дигар бераҳмӣ, ғайриинсонӣ ва пастзанандаи 
шараф, муомила ё ҷазои таҳқиромез ё дигар зарари ҷуброннопазир, доранд. 

Мувофиқи ҳуқуқи байналмилалӣ, давлатҳо бояд шаҳрвандони баргаштаи кишварҳояшонро 
қабул кунанд, хусусан шаҳрвандоне, ки ихтиёран аз ҳуқуқи бозгашти худро истифода 
мекунанд.
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СОХТОРИ КБИР

Дар асоси сохтор чунин зарурати тасдиқи нақши роҳбарии СБМ ва таҷрибаи чандинсола 
дар заминаи КБИР, мунтазам, асоснок ва ҳамаҷониба аст. Гуфтан ба маврид аст, ки КБИР 
чист ва чӣ гуна амалӣ гардида истодааст ва чаро, инчунин ба як идеяи умумии муносибати 
институтсионалии СБМ ба КБИР, ки метавонад як дастур барои таҳия ва татбиқи КБИР бошад. 
Дар заминаи ОМ, сохтор аҳамияти КБИР-ро ҳамчун унсури муҳими идоракунии муҳоҷират 
ва варианти афзалиятнок барои муҳоҷирон баргардонидани ихтиёрӣ, башардӯстона ва бо 
шараф таъкид мекунад. Дар сохтор асосҳои КБИР бо назардошти тағйироти охирин дар 
сиёсати ҷаҳони КБИР ва СБМ баррасӣ карда мешаванд.

ҲАФТ АСОСИ КБИР

Ҳафт асос, ки чаҳорчӯби умумии иштирок дар фаъолиятҳои марбут ба КБИР-ро ташкил 
медиҳанд:

Асоси 1. Ихтиёрӣ

Дар заминаи КБИР, некӯаҳволӣ имконпазир аст, агар ду шарт иҷро шуда бошад: (a) озодии 
интихоб, ки ҳамчун набудани фишори ҷисмонӣ ё равонӣ ҳангоми бақайдгирии барнома 
муайян карда мешавад; ва (б) қарори огоҳона, ки мавҷудияти маълумоти саривақтӣ, воқеӣ ва 
боэътимоди онро талаб мекунад. Дар баъзе ҳолатҳо, мутахассисони ботаҷриба бояд барои 
муайян кардани дараҷаи тасмими озод ва огоҳона шахсро гузаронанд ва кадом шахс, агар ин 
гуна имкон надошта бошад, аз номи ӯ ба таври қонунӣ қарор қабул карда метавонад.

Асоси 2. Ҳадаф қарор додани як муҳоҷири хос

Яке аз рукнҳои КБИР ба назар гирифтани ҳуқуқ ва эҳтиёҷоти муҳоҷири мушаххас мебошад. 
Баҳогузории инфиродӣ бояд бо мақсади дастгирии инфиродӣ ба ҳар як муҳоҷир дар ҷараёни 
бозгашт ва реинтегратсия бо назардошти вижагиҳои гендерӣ ва синну солӣ гузаронида 
шаванд. Ин барои муҳоҷирон дар ҳолатҳои осебпазир қарордошта, ки арзёбии дақиқи вазъ, 
кумаки мушаххаси равонашударо талаб мекунад, хеле муҳим аст.

Асоси 3. Амният

Барномаҳои КБИР бояд масъалаҳои амниятро ба назар гиранд, масалан сатҳи умумии амният 
ва масъалаҳои амалиётӣ, ки метавонанд ба расонидани кумаки бозгашт ва реинтегратсия 
таъсир расонанд. Шояд раванди бозгашт дар баъзе минтақаҳо ё кишварҳо маҳдуд ё 
боздошта шавад, агар яке аз ин омилҳо ё омезиши он вазъеро ба вуҷуд оварад, ки ба амнияти 
муҳоҷирони баргашта ва (ё) кормандоне, ки дар доираи КБИР кумак мерасонанд, хатар эҷод 
кунад.

Асоси 4. Устувории реинтегратсия

Реинтегратсияро метавон боэътимод ҳисобид, вақте баргардонандагон ба сатҳи 
худтаъминкунии иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ дар ҷомеаҳо ва беҳбудии психологӣ-иҷтимоӣ 
расиданд, ки ба онҳо барои муқобилат кардан ба омилҳои муҳоҷират ва муҳоҷирати дубора 
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кумак мекунад. Реинтегратсияи устуворро ба даст оварда, баргардандаҳо метавонанд дар 
оянда дар бораи муҳоҷират кардан қарор қабул кунанд ва агар зарур набошад накунанд.

Асоси 5. Махфият

Махфияти муҳоҷирон бояд бо муқаррар намудани чораҳои қатъӣ барои коркарди маълумоти 
шахсии баҳрабардорони КБИР эҳтиром карда шавад ва тамоми чораҳои оқилона ва заруриро 
барои нигоҳ доштани махфияти маълумоти шахсӣ ва махфӣ доштани шахсони воқеӣ 
андешида шаванд. Тамоми маълумоти шахсӣ бояд мувофиқи стандартҳои байналмилалии 
ҳифзи маълумот ҷамъоварӣ, истифода, интиқол ва ҳифз карда шаванд.

Асоси 6. Гуфтугӯ ва мушорикат

Муколамаи институтсионалӣ мубодилаи созанда ва мутавозин байни ҷонибҳои манфиатдорро 
дар марҳилаҳои гуногуни раванди КБИР мусоидат мекунад. Он ба дарки муштараки 
мушкилиҳои марбут ба бозгашт ва реинтегратсия мусоидат намуда, ҳамзамон ба раванди 
таҳияи сиёсат иттилоот дода ва ба ин равад таъсир мерасонад. Ҳамкории байни субъектҳои 
мухталиф – ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ – дар сатҳи байналмилалӣ, минтақавӣ, миллӣ ва 
субмиллӣ барои тавсеа додани миқёс ва сифати кумак ба муҳоҷирон ҳангоми бозгашт, 
пешгирии такрори кӯшишҳо ва таъмини раванди реинтегратсия зарур аст.

Асоси 7. Барномасозии мубтанӣ бар далелҳо

Ҷамъоварӣ, мониторинг ва баҳодиҳии муназзам ва доимӣ бояд дар тамоми раванди КБИР 
гузаронида шавад, то дараҷаи таъсири мудохилаҳои КБИР муайян карда шавад ва барои 
сохтори барномавии ҷорӣ ва оянда ҷамъоварӣ карда шавад. Механизмҳои тамос низ бояд 
мавҷуд бошанд, то ба муҳоҷирон имкон диҳанд, ки нуқтаи назари худро оид ба кумак дар 
шакли ошкор ва махфӣ баён кунанд.

Ҳамаи ҳафт асосҳо дар бораи унсурҳои барномаи КБИР ва мафҳуми он тасаввурот медиҳанд, 
яъне ба муҳоҷирони эҳтиёҷманд дар ихтиёран баргардонидани бехатар ва боэҳтироми онҳо 
кумак карда мешавад, онҳо дар расидан ба реинтегратсияи устувор бо эҳтироми пурраи ҳуқуқи 
инсон, новобаста аз мақоми онҳо дастгирӣ карда мешаванд.

Асосҳои КБИР нақшаи умумии консептуалиро пешниҳод мекунанд, ки ҳангоми амалисозӣ 
бозгашти инсондӯстона ва шоистаи онҳо ва реинтегратсияи устуворро дар ҳамаи барномаҳои 
КБИР кафолат медиҳад. 

Қисматҳои зерин аз шаш ҳадафи стратегӣ иборатанд, ки чӣ гуна истифода бурдани асосҳои 
КБИР-ро барои бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия барои ташаккули сиёсат, таҳияи 
барномаҳо ва андешидани чораҳо, систематикӣ мекунанд. Ҳар як ҳадаф бо як қатор амалҳои 
нопурра, ки ба ҳамаи баҳрабардорони эҳтимолӣ ё воқеии КБИР дахл доранд, инъикос 
ёфтааст. Ҳадафи охирин тариқӣ буда ва нигаронӣ ба фаъолият оид ба дастгирии муҳоҷирон 
дар ҳолатҳои осебпазир дахл дорад. 
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МОДЕЛИ СОХТОРИ КБИР

ЧАШМАНДОЗ

АСОСҲО

МАСЪАЛАҲО

4. Устувории реинтегратсия

5. Махфият

3. Амният

6. Муколама ва алоқаи ҳамкорӣ

2. Нишон додани муҳоҷири мушаххас

7. Барномасозии мубтанӣ бар далелҳо

1. Ихтиёрӣ

Муҳоҷи-
рони 

эҳтиёҷманд 
барои бозгашти 

ихтиёрӣ дар роҳи 
бехатар ва боэътибор 

кумак карда мешаванд ва 
барои ноил шудан ба реинтеграт-
сияи устувор бо эҳтироми пурраи 

ҳуқуқи инсон, новобаста аз вазъи онҳо, 
дастгирӣ карда мешаванд.

6  Осебпазирии муҳоҷирон дар раванди бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия аз байн бурда мешавад

4
Ҷомеа қодир
аст, ки муҳити 

мусоидро барои 
реинтегратсия 
таъмин кунад

1
Муҳоҷирон 
метавонанд 

дар бораи 
баргашти 
ихтиёрӣ 

қарори огоҳона 
қабул кунанд

3
Баргардандаҳо 

инчунин метаво- 
над мушкилиҳои 
инфиродиро, ки

ба реинтегратсияи 
онҳо таъсир 
мерасонад,

матраҳ кунанд

2
Муҳоҷирон 
метавонанд 
ба кишвари 
аслиашон 

бехатар ва бо 
сари боло 

баргарданд

5
Сиёсати 
муносиб ва 
хадамоти ҷамоавӣ 
барои қонеъ 
кардани эҳтиёҷоти 
мушаххаси 
баргардандаҳо 
ва ҷомеа мавҷуданд

Диаграммаи болоӣ дар шакли пирамида тасвири визуалии тарзи сохтори КБИР-ро медиҳад. 
Ин биниши муштараки барномаи КБИР аст, ки бар 7 асос ва 6 ҳадафи дар боло тавсифшуда 
асос ёфтааст.
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Саволҳои санҷишӣ

1. Чӣ тавр барномаи КБИР метавонад ба баъзе мушкилоти муҳоҷирати бозгашт дар 
минтақаи шумо ҳал шавад?

2. Манфиатҳо ва нигарониҳои умумии кишварҳои бозгашт, муҳоҷирон ва кишварҳои аслӣ 
тавсиф кунед.

3. Аҳамияти дохил кардани стратегияи реинтегратсияи миллӣ дар заминаи муҳоҷирати 
бозгаштро тавсиф кунед.

4. Ҳангоми таҳияи сиёсати бозгашти иҷборӣ кадом масъалаҳои сиёсӣ ва масъалаҳои рушд 
бояд ба назар гирифта шаванд?

5. Асосҳои аслиро тавсиф кунед, ки ҳангоми таҳияи барномаҳои КБИР бояд татбиқ шаванд 
ва чӣ гуна ҳар як асос дар заминаи бозгашти миллӣ фаҳмида шуданаш мумкин аст.



ФАСЛИ II. АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ76

2.3.  Муҳоҷирати бозгашт дар қонунгузории 
миллии кишварҳои Осиёи Марказӣ

1 Алаева Г.Т. Асосҳои қонунгузории муҳоҷират. Маводҳои конфронси байналмилалии илмӣ ва амалии «Ҳамгироӣ 
дар Осиёи Марказӣ дар доираи фарояндҳои ҷаҳонии замони мо» (24-уми октябри соли 2014. Донишгоҳи 
«Турон». Алмаато, Қазоқистон). Алмаато: Interconsult Info. 2014. С. 112.

Мундариҷа. Қонунҳои миллии кишварҳои ОМ дар соҳаи муҳоҷирати бозгашт. Ташаккул ёфтани 
сиёсати давлатӣ дар соҳаи бозгашти ихтиёрӣ ва муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои ОМ. 
Такмили қонунгузории муҳоҷиратии кишварҳои ОМ ҳамчун асоси пойгоҳҳои қонунгузорӣ оид ба 
муҳоҷирати бозгашт. Созишномаҳои муҳоҷирати дуҷониба ва бисёрҷониба дар соҳаи муҳоҷират 
дар байни кишварҳои ОМ ҳамчун асос барои танзими муҳоҷирати бозгашт. 

Пас аз пошхӯрии ИҶШС ва ташаккули давлатҳои мустақил дар ОМ, равандҳои муҳоҷиратӣ 
шиддат ёфтанд, гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ва демографии аҳолӣ ба муҳоҷират ҷалб карда 
шуданд ва либерализатсияи сиёсати муҳоҷират оғоз ёфт. Дар айни замон, муҳоҷират дар 
ОМ як зуҳуроти паҳнгаштаест, ки ба паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти ҷомеаҳои маҳаллӣ таъсир 
мерасонад. Давлатҳои ОМ оид ба муҳоҷират бо дарназардошти ҷанбаҳои мусбат ва хатарҳои 
он назарҳо гуногун доранд. 

Аксари давлатҳо кӯшиш мекунанд, ки ҷараёни ҳаракати муҳоҷиронро назорат кунанд, то 
манфиатҳои миллӣ ва амниятро риоя кунанд. Инчунин, давлатҳо бояд дар барномаҳои шуғл, 
манзил, кумаки тиббӣ ва иҷтимоӣ, мутобиқшавӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ иштирок 
кунанд. Равандҳои муҳоҷират ва муносибатҳои дахлдори иҷтимоӣ ба мониторинг ва танзими 
ҳуқуқии мукаммал ниёз доранд.1

Дастгирии ҳуқуқӣ дар илми муосир ҳам ба маънои густарда ва ҳам ба маънои борик баррасӣ 
мешавад. Ба маънои васеъ, ин мафҳум маҷмӯи унсурҳои иҷтимоию ҳуқуқӣ ва раванди ташаккули 
воситаҳо, равишҳо ва усулҳои ҳуқуқӣ, инчунин истифодаи онҳоро дар фаъолияти амалии 
субъектҳои муносибатҳо ҳуқуқӣ, ки ба раванди танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир 
мерасонанд, фаро мегирад. Ба маънои борик, дастгирии ҳуқуқӣ як низоми санадҳои меъёрии 
ҳуқуқие мебошад, ки фаъолияти шахсони ҳуқуқиро дар самтҳои мушаххаси муносибатҳои 
ҷамъиятӣ ба танзим медарорад. Маҳз аз ҳамин нуқтаи назар, системаи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии кишварҳои ОМ дар бораи равандҳои муҳоҷират баррасӣ карда мешавад.

Ҷанбаҳои ҳуқуқии идоракунии муҳоҷират аз нуқтаи назари сатҳҳои гуногун ва моделҳои 
иттиҳодияҳои ҳамгироӣ баррасӣ карда мешаванд. Аҳамияти таҳияи чунин механизм бо 
фаъолсозии муосири равандҳои муҳоҷират дар миқёси ҷаҳонӣ, афзоиши муноқишаҳои 
сиёсии марбут ба масъалаҳои муҳоҷират, таҳияи роҳҳои коҳиш додани шиддат бо 
муҳоҷирони номунтазам тавассути механизмҳои ҳуқуқии бозгашти ихтиёрӣ ва зарурати 
тақвияти ҳамкориҳои байни давлатҳо бо мақсади муҳоҷират идоракунии самарабахши 
равандҳои муҳоҷират, аз ҷумла дар доираи Созишномаи ҷаҳонии СММ, муҳоҷирати бехатар, 
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тартибот ва танзимшаванда, ки ҳадафи № 21 «Ҳамкорӣ бо ҳадафҳои бозгашти бехатар ва 
шоиста ва реинтегратсияи мунтазам»-ро пешбинӣ менамояд.2

Банди 10-и Эъломияи Самарқандии Анҷумани Осиё оид ба ҳуқуқи инсон, «Натиҷаҳои 
ҳафтодсолаи Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башар: чолишҳои муваққатӣ ва воқеият» гуфта 
мешавад, ки «Давлатҳо бояд ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷиронро сарфи назар аз вазъи муҳоҷираташон 
мувофиқи мақсадҳои Устувори рушд эҳтиром, ҳифз ва таъмин кунанд».3

Воқеияти муосир зарурати ҳамкории байнидавлатӣ, минтақавӣ ва байналмилалиро дар соҳаи 
танзими равандҳои муҳоҷирати бозгашт нишон медиҳанд. Шарикӣ дар соҳаи муҳоҷирати 
бозгашт инчунин дар доираи платформаҳои ҷаҳонӣ ба монанди Муколамаи байналмилалӣ 
оид ба муҳоҷирати СБМ, Анҷумани ҷаҳонӣ оид ба муҳоҷират ва рушд ва ҳавзаҳои минтақавӣ – 
ин равандҳои байниминтақавӣ ва минтақавии машваратӣ дар соҳаи муҳоҷират мебошанд.

Дар бештари ҳолатҳо, муҳоҷират дар байни кишварҳои ҳамсоя рух медиҳад, аммо беҳтар 
шудани дастрасӣ ба иттилооти ҷаҳонӣ ва коҳиш ёфтани хароҷоти нақлиёт масофаҳо дигар 
монеа барои рафтуомад ба шуда наметавонанд. Имрӯз шумораи бештари кишварҳо дар 
раванди муҳоҷират ҳамчун кишвари пайдоиш, таъинот ё транзит ва ё ҳамзамон дар ҳамаи ин 
сифатҳо иштирок мекунанд.4

Дар танзими муҳоҷирати бозгашт нақши муҳимро созишномаҳои дуҷониба ва бисёрҷониба 
байни кишварҳои ОМ иҷро мекунанд. Масалан, 9-уми октябри соли 1992, дар Бишкек, даҳ 
аъзои давлати ИДМ (аз ҷумла Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Тоҷикистон, 
Туркманистон, Ӯзбекистон) «Созишнома оид ба масъалаҳои барқарор кардани ҳуқуқи 
депортатсияшудаҳо, ақаллиятҳои миллӣ ва халқҳо»-ро имзо карданд.

Дар доираи ИДМ як қатор созишномаҳо дар бораи бозгашти муҳоҷирон қабул карда 
шуданд, масалан, Созишномаи ҳамкорӣ байни кишварҳои иштирокчии ИДМ дар бораи 
баргардонидани ноболиғон ба давлатҳои доимии онҳо аз 7-уми октябри соли 2002 ба 
ҳамкорӣ дар самти баргардонидани ноболиғони бепарастор ба давлатҳои доимии онҳо 
нигаронида шудааст.5

Заминаи ҳамкориҳо дар соҳаи муҳоҷират дар «Эъломия оид ба сиёсати ҳамоҳангшудаи 
муҳоҷирати кишварҳои иштирокчии ИДМ» (2007), ки асоси ҳамкориҳоро дар соҳаи 
муҳоҷират муайян менамояд, гузошта шудааст. Имрӯз, созишномаҳои дуҷонибаи реадмиссия 
дар байни кишварҳои ОМ як механизми калидии танзими муҳоҷирати бозгашт ҳастанд. 
Бастани шартномаҳои дуҷониба таҷрибаи муваффақ дар таҳия ва рушди барномаҳои КБИР 
буда, барои татбиқи самарабахши он, пешрафт дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва 
байналмилалӣ хизмат мекунад.

2 Паймони ҷаҳонии СММ дар бораи муҳоҷирати бехатар, мураттаб ва танзимшаванда. Дар Конфронси 
байниҳукуматӣ барои қабули паймони ҷаҳонӣ оид ба муҳоҷирати бехатар, мураттаб ва ҳуқуқӣ қабул шудааст 
(11–12-уми декабри соли 2018. Марракеш, Марокаш). Ҳуҷҷати СММ A/RES/73/195 [Тарзи дастрасӣ: https://
refugeesmigrants.un.org/ru/migration-compact].

3 Эъломияи Самарқандии Анҷумани Осиё оид ба ҳуқуқи инсон «Натиҷаи ҳафтодсолагии Эъломияи Умумии 
Ҳуқуқи Башар: чолишҳои муваққатӣ ва воқеият». Дар Анҷумани Осиёии ҳуқуқи инсон (22 ва 23-уми ноябри 
соли 2018 қабул шудааст. Самарқанд, Ӯзбекистон). Ҳуҷҷати СММ A/73/730.

4 Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Танзими ҳуқуқии байналмилалии муҳоҷирати иҷборӣ ва меҳнатӣ. М.: Дастури 
таълимӣ, 2013. С. 76.

5 Созишнома оид ба ҳамкории аъзои жавлатҳои ИДМ дар масъалаҳои бозгашти ноболиғон ба кишварҳои 
иқомати доимии онҳо аз 7-уми октябри соли 2002 (Кишинёв, Молдова) [Тарзи дастрасӣ: www.conventions.ru/
view_base.php?id=1434].

https://refugeesmigrants.un.org/ru/migration-compact
https://refugeesmigrants.un.org/ru/migration-compact
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1434
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1434
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Дар танзими муҳоҷирати бозгашт ба қонунгузории миллии давлатҳои мустақил, рушди онҳо 
тибқи стандартҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва уҳдадориҳои байналмилалӣ нақши назаррас 
дорад. Қонунҳои дахлдори байналмилалӣ ва минтақавӣ метавонанд ба давлатҳо ҳамчун 
дастурҳои иловагӣ дар мавриди риояи ҳуқуқи муҳоҷирон дар раванди муҳоҷирати бозгашт 
бошанд.

Муҳоҷирати бозгашт барои кишварҳои ОМ падидаи муҳим аст, аммо як падидаи кам 
омӯхташуда мебошад. Аз ҷумла, самаранокии сиёсати муҳоҷират дар кишварҳои пайдоиш ва 
таъинот, самтҳои рушди минбаъдаи он, робитаи байни манбаъҳои осебпазирии муҳоҷирон, 
хатарҳои умумӣ ва имкониятҳо дар минтақа, кам омӯхта шудаанд.

Қонунҳои миллӣ, созишномаҳои бисёрҷониба ва дуҷониба ва нақшаҳои стратегии кишварҳои 
ОМ аксар вақт муҳоҷирати бозгаштро ҳамчун соҳаи алоҳида ҷудо намекунанд, гарчанде ки 
кор дар ин самт идома дорад. Аён аст, ки қонунҳои бозгашти ихтиёрӣ дар кишварҳои ОМ 
дар ояндаи наздик фаъолона рушд хоҳанд кард.

Омӯзиши пойгоҳҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ҳар як кишвари алоҳидаи ОМ дар соҳаи муҳоҷирати 
бозгашт раванди воридшавии мунтазами онҳо ба фазои ҳуқуқии байналмилалӣ, имзои 
паймонҳо, созишномаҳои байналмилалӣ, ҳамоҳангсозии худи онҳо, қонунгузории миллӣ 
оиди мушкилоти муҳоҷирати бозгашт бо санадҳои байналмилалӣ, ошкор намуд. 

Дар раванди ҳамгироӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ, кишварҳои ОМ, ки ҳамчун давлати худмухтор, 
ҷавон ва мустақил ба даст овардаанд, як қатор паймонҳо ва конвенсияҳои байналмилалиро 
имзо карданд, ки ҳуҷҷатҳои асосии ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошанд. 
Санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро танзим мекунанд, 
мустақиман ё ғайримустақим ба ҳуқуқи муҳоҷирон чи дар қаламрави кишвари иқоматашон ва 
чи муҳоҷироне, ки ба ватани аслашон баргаштаанд, таъсир ва ҳимоя мекунанд. 

Дар марҳилаи ҳозира қонунгузории тамоми кишварҳои ОМ дар мавриди муҳоҷирати 
бозгаштро метавон ба се блоки шартӣ тақсим кард.

Блоки аввал паймонҳо ва конвенсияҳои байналмилалиро дар бар мегирад, ки муносибатҳои 
ҳуқуқиро дар соҳаи муҳоҷират дар сатҳи ҷаҳонӣ ба танзим медароранд ва кишварҳои ОМ 
ҳамчун узви дигари давлатҳое, ки ин санадҳоро имзо кардаанд, узви комилҳуқуқи онҳо 
мебошанд.

Блоки дувум санадҳои меъёрии ҳуқуқии сатҳи минтақаиро дар бар мегирад – созишномаҳои 
байналмилалие, ки байни ду ё якчанд кишвари минтақа барои ҳалли мушкилоте дахл доранд, 
ки ба манфиатҳои давлатҳои ширкаткунандаи ин созишномаро фаро мегиранд.

Бахши севум қонунҳои миллиро фаро мегирад – заминаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии як давлат 
дар ОМ, аз он ҷумла санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва танзими масъалаҳои ҳуқуқии муҳоҷират 
дар сатҳи маҳаллӣ (Ҷадвали 2.3.1).
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Ҷадвали 2.3.1. Системаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи муҳоҷирати бозгашт

№ блок Намудҳои санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ

Намунаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

Блоки I Конвенсияҳо ва паймонҳои 
байналмилалӣ 

Паймони ҷаҳонии СММ барои муҳоҷирати 
бехатар, мураттаб ва танзимшаванда аз 12-уми 
декабри соли 2018 

Блоки II Созишномаҳои байналмилалӣ Паймони ИИАО аз 29-уми майи соли 2014

Блоки III Қонунҳо ва оинномаҳои 
зерқонуни миллӣ 

Қонуни Туркманистон «Дар бораи хадамоти 
муҳоҷират» аз 21-уми ноябри соли 2009; 

Қарори Иҷлосияи XXI Маслиҳати шаҳри 
Алмаато даъвати VI «Дар бораи тасдиқи 
қоидаҳои танзими равандҳои муҳоҷират дар 
шаҳри Алмаато» аз 15-уми сентябри соли 2017 
№ 152.

Ҳар як блокро дар доираи қонунгузории миллии кишварҳои ОМ дар бораи муҳоҷирати 
бозгашт ба таври муфассал дида мебароем.

Дар қонунҳои байналмилалӣ шумораи зиёди санадҳои байналмилалӣ қабул шуда ва амал 
мекунанд, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро муайян мекунанд, механизмҳои эълон ва ҳимояи 
онҳоро муқаррар мекунанд. Аксари ин санадҳо ба муҳоҷирон, аз ҷумла ба муҳоҷирони 
меҳнатӣ дахл доранд.6

Кишварҳои ОМ иштирокчии Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башар аз 10-уми декабри соли 1948 
мебошанд, ки он ҳуқуқи ҳар як шахс «озодона ҳаракат кардан ва ҷои зисти худро дар ҳар як 
давлат интихоб кардан», «ҳама гуна кишвар, аз ҷумла кишвари худро тарк кардан ва инчунин, 
ба кишвари худ баргаштан»-ро ҳимоя мекунад.7

Имзои Конвенсияи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои 
онҳо аз 18-уми декабри соли 1990 дар танзими муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои минтақа 
нақши муҳим дорад. Мутобиқи ин ҳуҷҷат, «давлатҳои ширкаткунанда уҳдадоранд, ки 
мутобиқи санадҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва 
аъзои хонаводаи онҳоро, ки дар қаламравашон ё дар қаламрави онҳо ё қаламрави таҳти 
нуфузи онҳо қарор доранд, эҳтиром ва таъмин кунанд» (моддаи 7), инчунин «муҳоҷирони 
меҳнатӣ ва аъзои хонаводаи онҳо метавонанд ҳама гуна давлат, аз ҷумла давлати аслии худро 
тарк кунанд. Ин ҳуқуқ набояд ба ягон маҳдудият дучор шавад, ба истиснои маҳдудиятҳои 
пешбининамудаи қонун, ки барои ҳифзи амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятӣ (order 
public), саломатӣ ва ахлоқи аҳолӣ заруранд. Коргарони муҳоҷир ва аъзоёни оилаҳои 
онҳо ҳуқуқ доранд, ки ҳар вақт ба давлати аслии худ ворид шаванд ва дар он ҷо монанд»  
(моддаи 8).8

6 Ҳуқуқи муҳоҷират: дастури таълимӣ/ Зери таҳрири А.Н. Чашин, М.: Парванда ва Хидмат, 2013. 76 с., с. 19.
7 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. Бо Қарори 217 A (III) Маҷмаъи Умумии СММ аз 10-уми декабри соли 1948 

(моддаи 13) қабул шудааст. [Тарзи дастрасӣ: www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights].
8 Конвенсияи байналмилалии ҳимоят аз ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои хонаводаи онҳо. Дар 

Қатъномаи 45/178 Маҷмаъи Умумии Созмони Милали Муттаҳид аз 18-уми декабри соли 1990 тасдиқ шудааст 
(Моддаи 8) [Тарзи дастрасӣ: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml].

http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
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Кишварҳои ОМ санадҳои асосии байналмилалиеро, ки ҳуқуқи инсонро ҳимоя мекунанд, имзо 
кардаанд: Паймони байналмилалии ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (Ню-Йорк, 16-уми декабри 
соли 1966), Паймони байналмилалии ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Конвенсия дар 
бораи ҳуқуқи кӯдак (Ню-Йорк, 20-уми ноябр 1989); Конвенсия дар бораи барҳам додани 
ҳама шаклҳои табъиз нисбати занҳо (Ню-Йорк, 18-уми декабри соли 1979), Конвенсияи СММ 
оид ба мақоми гурезаҳо (Женева, 28-уми июли соли 1951) ва ғайра.

Илова, санадҳои асосии байналмилалӣ, ки ҳамаи давлатҳои Осиёи Марказӣ дар он иштирок 
мекунанд, бояд қайд кард, ки баъзе санадҳои байналмилалиро баъзеи онҳо имзо кардаанд. 

Қазоқистон аз ҷумлаи кишварҳоест, ки Паймони ҷаҳонӣ оид ба муҳоҷирати бехатар, 
ботартиб ва қонуниро имзо кардааст, ки он дар Конфронси байниҳукуматии СММ дар шаҳри 
Марракеш, Марокаш 12-уми декабри соли 2018 тасдиқ шуда буд.

Қазоқистон, Тоҷикистон ва Туркманистон Конвенсияи бардаҳоро, ки 25-уми сентябри соли 
1926 дар Женева ба имзо расидааст, бо тағйирот бо Протоколи 7-уми декабри соли 1953 ба 
тасвиб расонидаанд, ки тибқи он «Тарафҳо ӯҳдадоранд... пешгирӣ ва қатъ кардани хариду 
фурӯши бардаҳо; тадриҷан барои ноил шудан ва ҳарчи зудтар пурра бекор кардани куллии 
бардадорӣ дар тамоми шаклҳои он»9 (моддаи 2), «интиқол ё кӯшиши интиқоли бардаҳоро аз 
як кишвар ба давлати дигар ба воситаи ҳар гуна нақлиёт ё шарикӣ дар чунин ҳолат мувофиқи 
қонунҳои давлатҳое, ки дар ин Конвенсия иштирок мекунанд ва инчунин шахсоне, ки дар ин 
ҷиноятҳо гунаҳгор дониста шудаанд, ҷазоҳои сахт мегиранд» (моддаи 3).10

Қирғизистон Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳидро дар бораи ҷинояткории 
муташаккилони фаромиллӣ аз 15-уми ноябри соли 2000 ба тасвиб расонидааст; Ӯзбекистон 
Конвенсияро оид ба ҳимояи ҳамаи шахсон аз бедаракшавии маҷбурӣ аз 20-уми декабри 
соли 2006 ба тасвиб расонидааст.

Туркманистон Конвенсияҳои ТБМ-ро имзо кардааст: № 29 «Дар бораи кори иҷборӣ 
ё таҳмилӣ» (Женева, 28-уми июни соли 1930); № 105 «Манъи кори иҷборӣ» (Женева,  
25-уми июни соли 1957); № 182, «Дар мавриди манъ ва иқдоми фаврӣ барои аз байн бурдани 
бадтарин шаклҳои кори кӯдакон» (Женева, 1-уми июни соли 1999); № 138 «Дар мавриди 
синни ҳадди аққали қабул ба кор» (Женева, 26-уми июни 1973).

Тавофуқҳои дуҷонибаву чандҷониба дар мавриди манфиатҳои кишварҳои минтақа нақши 
зиёдеро, ҳамчун як пойгоҳҳо барои пешбурди КБИР дар танзими ҳуқуқи муҳоҷирати 
бозгашт доранд.

Бастаи созишномаҳои байналмилалӣ, ки байни кишварҳои ОМ баста шудаанд, мундариҷаҳои 
гуногун доранд, аммо дар маҷмӯъ хоҳиши давлатҳоро дар ҳалли масъалаҳои муҳими сиёсию 
ҳуқуқии марбут ба равандҳои муҳоҷират инъикос мекунанд.

Яке Созишномаҳои асосӣ ва муҳим, ки сиёсати кишварҳои Осиёи Марказиро дар самти 
муҳоҷирати бозгашт муайян мекунанд, ба ҳисоб мераванд. 

9 Конвенсия дар бораи бардадорӣ 25-уми сентябри соли 1926 дар Женева ба имзо расидааст ва тибқи протокол 
аз 7-уми декабри соли 1953 тағйир ёфтааст. [Тарзи дастрасӣ: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
convention_slavery.shtml].

10 Конвенсияи иловагӣ дар бораи барҳам додани ғуломӣ, савдои ғулом ва муассисаҳо ва амалияҳои ба ғуломӣ 
монанд. 7-уми сентябри соли 1956 дар Женева ба имзо расидааст [Тарзи дастрасӣ: www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml].

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml


2.3.  МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ МИЛЛИИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ 
МАРКАЗӢ 81

Якум, Паймон дар бораи ИИАО дар 29-уми майи соли 2014 (Белорус, Қазоқистон, Федератсияи 
Россия, Арманистон, Қирғизистон), ки дар доираи он озодии ҳаракати молҳо, хизматрасонӣ, 
сармоя ва қувваи корӣ, инчунин сиёсати ҳамоҳангшуда, тавофуқшуда ё ягона дар соҳаҳои 
иқтисодӣ таъмин карда мешавад. Иттиҳод ташкилоти байналмилалии ҳамгироии иқтисодии 
минтақавӣ бо шахси ҳуқуқии байналмилалӣ мебошад. Дар моддаи 4 Паймони ИИАО қайд 
шудааст, ки «ҳадафҳои асосии Иттиҳод инҳоянд: фароҳам овардани шароит барои рушди 
устувори иқтисодиёти кишвар-аъзо ба манфиати баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии 
онҳо; хоҳиши ташаккули бозори ягонаи молҳо, хизматрасонӣ, сармоя ва қувваи корӣ дар 
Иттиҳод; навсозии ҳамаҷониба, ҳамкорӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти 
миллӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ».11

Дар доираи Иттиҳод барои фаъолияти меҳнатии муҳоҷирон ва имкони ҳаракат дар фазои 
ягонаи иқтисодӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Масалан, пас аз ба ИИАО ворид 
шудани Қирғизистон, коргарон дар иҷрои фаъолияти корӣ дар ФР як қатор имтиёзҳоро ба 
даст оварданд, ба монанди:

- корманд ва аъзои оилаи ӯ метавонанд то 30 рӯз бидуни сабти ном бимонад;

- бақайдгирӣ дар давоми муҳлати шартномаи корӣ ё шартномаи ҳуқуқи шаҳрвандӣ 
гузаронида мешавад; 

- гирифтани иҷозатномаи кор (патент) ва супоридани имтиҳон талаб карда намешавад;

- ҳангоми ба кор қабул кардани корманд, шартномаи корӣ ё шартномаи ҳуқуқӣ-шаҳрвандӣ 
баста мешавад;

- ҳангоми ба кор қабул кардан ҳуҷҷатҳо дар таҳсилотӣ ва ихтисосӣ, ки давлатҳои Иттиҳоди 
Шӯравӣ додаанд ва ғайра эътироф карда мешаванд. 

Дувум, Созишнома дар бораи ҳамҷавории дарозмуддат, дӯстӣ ва ҳамкории кишвар-аъзои 
СҲШ аз 16-уми августи соли 2007 (Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Федератсияи Россия, 
Тоҷикистон, Ӯзбекистон). Ҳадафҳои асосии созмон таҳкими субот ва амният, рушди 
ҳамкориҳои иқтисодӣ, ҳамкориҳои энергетикӣ, ҳамкориҳои илмӣ ва фарҳангӣ, мубориза бо 
терроризм, сепаратизм, экстремизм ва қочоқи маводи мухаддир мебошанд.

Севум, Созишнома дар бораи таъсиси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ш. Минск, 8-уми 
декабри соли 1991), аз ҷумлаи дигар иштирокчиён, тамоми кишварҳои Осиёи Марказиро 
фаро мегирад. Дар доираи ИДМ санадҳои зерини марбут ба танзими муҳоҷират таҳия ва амал 
мекунанд: Созишнома оид ба барқарор кардани ҳуқуқи ихроҷшудаҳо, ақаллиятҳои миллӣ 
ва халқҳо аз 9-уми октябри соли 1992; Созишнома дар бораи ҳамкорӣ байни кишварҳои 
иштирокчии ИДМ дар бораи баргардонидани ноболиғон ба давлатҳои истиқомати 
доимии онҳо аз 7-уми октябри соли 2002; Изҳорот дар бораи сиёсати ҳамоҳангшудаи 
муҳоҷиратикишварҳои иштирокчии ИДМ (2007); Созишнома оид ба ҳамкории кишварҳои 
иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар соҳаи мубориза бар зидди муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ аз 1-уми августи соли 2003. 

Дар сатҳи ИДМ масъалаҳои муҳоҷирати иҷборӣ ва танзими мақоми гурезаҳо ва муҳоҷирони 
иҷборӣ, муносибгардонии танзими ҳуқуқии муҳоҷирати меҳнатӣ ва муқовимат ба муҳоҷирати 
ғайримуқаррарӣ барои ҳалли масъалаҳо аз ҳама муҳим мебошанд. 

11 Шартнома дар бораи Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё (с. ш.Остона, Қазоқистон, 29-уми майи соли 2014)  
(бо тағйирот дар 15-уми марти соли 2018) [Тарзи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31565247].

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31565247
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Ҳамчун аъзои вобастаи ИДМ, Туркманистон дар созишномаҳо ва паймонҳои алоҳида 
дар соҳаи муҳоҷират иштирок мекунад, аз ҷумла: Созишнома дар бораи кафолати ҳуқуқи 
шаҳрвандони кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар соҳаи таъмини 
нафақа (Москав, 13-уми марти соли 1992); Созишнома дар бораи кумак ба гурезагон ва 
муҳоҷирони иҷборӣ (Москав, 24 сентябри 1993); Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи 
муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ (Москав, 15-уми апрели соли 
1994).

Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон дар раванди Алмаато, ки ҳавзаи 
машваратии минтақавӣ барои муколама ва ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷират ва ҳифзи гурезаҳо 
мебошад, фаъолона иштирок мекунанд. 

Ӯзбекистон барои ҳамкорӣ бо кишварҳое, ки муҳоҷирони меҳнатиро аз ин давлат қабул 
мекунанд, чораҳо меандешад. Моҳи декабри соли 2017 бо Федератсияи Россия Созишнома 
дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷирати хориҷӣ – «Дар бораи ҷазби созмонёфта ва ҷалб 
намудани шаҳрвандони Ӯзбекистон барои кор дар Россия» ба имзо расид. Дар ҳамкорӣ бо 
ФР «Корти роҳ»-и мушаххас оид ба иҷрои корҳои муназзам дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ 
қабул карда шуд. То имрӯз Оҷонсии муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ бо ФР, як қатор кишварҳои 
Аврупо, Ҷопон ва Ҷумҳурии Корея шартномаҳо бастааст.

Ӯзбекистон як қатор шартномаҳои дуҷонибаи байнидавлатиро ба танзим медарорад, 
ки ҳамкорӣ дар соҳаи расонидани кумаки ҳуқуқиро дар дастабандиҳои мухталиф танзим 
мекунад: бо Ҷумҳурии Туркия (23-уми июни соли 1994); Ҷумҳурии Латвия (23-уми майи 
1996); Ҷумҳурии Литва (20-уми феврали 1997); Ҷумҳурии Мардумии Чин (11-уми декабри 
соли 1997); Ҷумҳурии Ҳиндустон (2-уми майи 2000); Ҷумҳурии Чех (18-уми январи 2002); 
Ҷумҳурии Корея (25-уми апрели 2004); Ҷумҳурии Булғористон (30 апрели 2004); байни 
Додситонии кулли Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон (3-уми октябри 2006) 
ва ғайра. 

Байни созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷират, ки Қирғизистон ба имзо 
расонидааст, ин лозим ба қайд ҳастанд:

- Қонуни ҶҚи аз 27-уми июли соли 2015 № 197 «Дар бораи тасдиқ намудани Созишномаи 
байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи 
мақоми ҳуқуқии намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҷавонони Ҷумҳурии 
Қирғизистон дар Федератсияи Россия, ки 15-уми апрели соли 2015 дар шаҳри Москва ба 
имзо расидааст».

- Қонуни ҶҚи аз 11-уми майи соли 2004 № 65 «Дар бораи тасдиқ намудани Протокол доир ба 
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон 
ва Ҳукумати Федератсияи Россия аз 28-уми марти соли 1996, ки 22-уми сентябри соли 2003 
дар Москва ба имзо расидааст».

- Қонуни ҶҚи аз 1-уми августи соли 2003 № 186 «Дар бораи тасдиқ намудани Созишномаи 
байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон дар 
бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ, ки дар вилоятҳои 
наздисарҳадӣ ба корҳои кишоварзӣ машғуланд ва он 9-уми июли соли 2002 дар шаҳри 
Бишкек ба имзо расидааст».
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- Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 19-уми марти соли 2004 № 30 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Протокол ба Созишнома оид ба расонидани кумак ба гурезагон ва муҳоҷирони 
иҷбории дохилӣ аз 24-уми сентябри соли 1993, ки 10-уми феврали соли 1995 дар шаҳри 
Алмаато ба имзо расидааст».

Тоҷикистон як қатор созишномаҳои байнидавлатиро дар соҳаи танзими муҳоҷират ба 
имзо расонид, аз ҷумла Созишнома «Дар бораи ташкили Шӯрои роҳбарони мақомоти 
муҳоҷирати кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил» аз 8-уми майи соли 
2012; Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия «Дар бораи тартиби 
будубоши шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Федератсияи Россия» аз 8-уми 
феврали соли 2013.

Заминаи ҳуқуқии байналмилалии Туркманистон дар соҳаи муҳоҷират аз шартномаҳо 
ва созишномаҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, аз ҷумла ҳамкорӣ бо созмонҳои вижаи 
байналмилалӣ иборат аст. Дар байни паймонҳо ва созишномаҳои дуҷонибаи Туркманистон 
бо дигар давлатҳо, бояд қайд кард: Созишнома байни Туркманистон ва ФР оид ба ҳалли 
масъалаҳои душаҳрвандӣ (Ашқобод, 23-уми декабри соли 1993); Протокол дар бораи қатъи 
Созишнома байни Туркманистон ва ФР дар бораи душаҳрвандӣ (Москав, 10-уми апрели соли 
2003); Созишнома байни Туркманистон ва ФР дар бораи мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони ФР 
ва шаҳрвандони Туркманистон, ки дар қаламрави ФР ба таври доимӣ истиқомат мекунанд 
(Москав, 18-уми майи 1995).

Оид ба масъалаҳои ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ Созишномаи ҳамкорӣ байни 
Ҳукумати Туркманистон ва Идораи Комиссари Олии СММ оид ба гурезаҳо (Ашқобод,  
4-уми марти 1998) ва Созишнома байни Ҳукумати Туркманистон ва Созмони Байналмилалии 
Муҳоҷират оид ба ҳамкорӣ (Ашқобод, 10-уми июни соли 1998) ба имзо расиданд. Тибқи 
созишномаҳои зикршуда дар Туркманистон намояндагиҳои дахлдори ин созмонҳои 
байналмилалӣ кушода шуданд.

Муҳоҷирати бозгашт дар сарчашмаҳои ҳуқуқи миллии кишварҳои ОМ дар як қатор ҳуқуқ 
ироа шудаанд, ки меъёрҳои ҳуқуқии муҳоҷирати дохилиро дар сатҳи давлатӣ танзим 
мекунанд. Тамоюли монандии унвони қонунҳо ва муҳтавои онҳо ба назар мерасад, зеро 
ҳамаи қонунҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ ба як оилаи ҳуқуқии руминӣ-олмонӣ тааллуқ 
доранд.

Бояд қайд кард, ки дар кишварҳои ОМ заминаи меъёрию ҳуқуқии ба таври кофӣ рушдёфтаи 
танзими муҳоҷират вуҷуд дорад, ки мақоми муҳоҷирон, стратегияҳои давлатӣ ва салоҳияти 
мақомоти давлатии идораҳои мухталифро муайян мекунанд, ки фаъолияташон ба муҳоҷират 
вобаста аст. Дар айни замон, қонунгузори миллии кишварҳои ОМ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонуниро, ки муносибатҳои ҳуқуқии дарункӯчҳо ва 
бурункӯчҳо дар дохили кишвар, тартиби вуруд, хуруҷ ва будубош дар дохили кишварро ба 
танзим медароранд, дар бар мегиранд.

Ҳар яке аз кишварҳои ОМ асосҳои асосӣ эълон мекунад: Конститутсия, Кодекси шаҳрвандӣ, 
Кодекси мурофиавии шаҳрвандӣ, кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, Кодекси ҷиноӣ, 
Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ.

Сарчашмаҳои асосии миллӣ, аз ҷумла қонунҳои соҳавӣ ва санадҳои зерқонунии кишварҳои 
ОМ дар бораи муҳоҷирати бозгашт, дар ҷадвали 2.3.2 ҷамъ оварда шудаанд.
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Ҷадвали 2.3.2.  Санадҳои асосии меъёри ҳуқуқии кишварҳои ОМ дар бораи муҳоҷирати 
бозгашт

Кишвар Номи санади меъёрии ҳуқуқии 
соҳавӣ 

Номи санади меъёрии ҳуқуқии 
зерқонун

Қазоқистон Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати 
аҳолӣ» аз 22-уми июли соли 2011;

Қонуни ҶҚ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии 
хориҷиён» аз 19-уми июни соли 1995;

Қонуни ҶҚ «Дар бораи гурезаҳо» аз 
4-уми декабри соли 2009;

Қонуни ҶҚ «Дар бораи шаҳрвандии 
ҶҚ» аз 20-уми декабри соли 1991.

Қарори Ҳукумати ҶҚ аз 29-уми 
сентябри соли 2017 «Дар бораи 
тасдиқи Консепсияи сиёсати 
муҳоҷирати Ҷумҳурии Қазоқистон 
барои солҳои 2017-2021 ва Нақшаи 
чорабиниҳо оид ба татбиқи 
Консепсияи сиёсати муҳоҷирати 
Ҷумҳурии Қазоқистон барои солҳои 
2017-2021»; 

Қарори Иҷлосияи XXI Маслиҳати 
шаҳри Алмаато даъвати VI «Дар бораи 
тасдиқи қоидаҳои танзими равандҳои 
муҳоҷират дар шаҳри Алмаато» аз  
15-уми сентябри соли 2017 № 152.

Қирғизистон Қонуни ҶҚи «Дар бораи муҳоҷирати 
дохилӣ» аз 30-уми июли соли 2002;

Қонуни ҶҚи «Дар бораи муҳоҷирати 
хориҷӣ» аз 17-уми июли соли 2000;

Қонуни ҶҚи «Дар бораи муҳоҷирати 
меҳнатии хориҷӣ» аз 13-уми январи 
соли 2006;

Қонуни ҶҚи «Дар бораи гурезаҳо» аз 
25-уми марти соли 2002;

Қонуни ҶҚи «Дар бораи вазъи ҳуқуқии 
шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии 
Қирғизистон» аз 14-уми декабри соли 
1993;

Қонуни ҶҚи «Дар мавриди кафолатҳои 
давлатии барои қирғизони қавмии ба 
Ҷумҳурии Қирғизистон кӯчкунанда» аз 
26-уми ноябри соли 2007;

Қонуни ҶҚи «Пешгирӣ ва мубориза 
бо хариду фурӯши одамон» аз 17-уми 
марти соли 2005;

Қонуни ҶҚи «Дар заминаи сиёсати 
давлатӣ барои ҳимоят аз ҳамватанони 
хориҷ аз кишвар» 3-уми августи соли 
2013.

Қарори Ҳукумати ҶҚи «Дар бораи 
тавсиби Оинномаи Шӯрои равобит бо 
ҳамватанони хориҷ аз кишвари назди 
Ҳукумати ҶҚи» аз 29-уми апрели соли 
2015, №266;

Барномаи Ҳукумати ҶҚи оид ба 
тиҷорати ғайриқонунии инсон барои 
солҳои 2017-2020 аз 15-уми ноябри 
соли 2017 № 743;

Қарори Ҳукумати ҶҚи «Дар бораи 
тасдиқи Нақшаи чорабиниҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон 
барои соли 2018 барои татбиқи 
Барномаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қирғизистон «Ваҳдат. Эътимод. 
Эҷод»» аз 30-уми августи соли 2018 
№ 413;

Қарори Ҳукумати ҶҚи аз 31-уми 
январи соли 2018 № 74 «Дар 
бораи тасдиқ намудани Нақшаи 
чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қирғизистон барои соли 2018 оид ба 
иҷрои Барномаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қирғизистон «Жаны доорго кырк 
кадам»».

Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи муҳоҷират» аз 11-уми декабри 
соли 1999;

Қонуни ҶТ «Дар бораи гурезаҳо» аз 
10-уми майи соли 2002;

Консепсияи сиёсати давлатии 
муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
8-уми октябри соли 1998 № 411.

Консепсияи муҳоҷирати меҳнатии 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар хориҷа аз 9-уми июни соли 2001 
№ 242.
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Қонуни ҶТ «Дар бораи мусоидат ба 
шуғл» 1-уми августи соли 2003.

Фармони Президенти ҶТ «Дар 
бораи пурзӯр намудани мубориза 
бар зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 2-уми 
апрели соли 2001;

Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи 
муқаррар кардани квотаи дарункӯчӣ 
ва ҷалби қувваи корӣ ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли 2018» аз  
20-уми январи соли 2018;

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 
Низомнома дар бораи тартиби 
муҳоҷирати дохилӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» аз 1-уми октябри соли 
2008.

Туркманистон Қонуни Туркманистон «Дар бораи 
хадамоти муҳоҷират» аз 21-уми ноябри 
соли 2009;

Қонуни Туркманистон «Дар бораи 
муҳоҷират» аз 31-уми марти соли 2012;

Қонуни Туркманистон «Дар бораи 
мубориза ба муқобили хариду фурӯши 
одамон» аз 15-уми октябри соли 2016;

Қонуни Туркманистон «Дар бораи 
гурезаҳо» аз 3-уми июни соли 2017;

Қонуни Туркманистон «Дар бораи 
шаҳрвандии Туркманистон» аз 22-уми 
июни соли 2013;

Қонуни Туркманистон «Дар бораи 
вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар 
Туркманистон» аз 26-уми марти соли 
2011;

Қонуни Туркманистон «Дар бораи 
шуғл» аз 18-уми июни соли 2016.

Нақшаи миллии амалии Туркманистон 
дар мубориза бо хариду фурӯши 
одамон барои солҳои 2016-2018, ки 
бо Қарори Президенти Туркманистон 
аз 18-уми марти соли 2016 тасдиқ 
шудааст;

Қарори Президенти Туркманистон 
«Дар бораи ҷорӣ намудани низоми 
раводид бо кишварҳои аъзои ИДМ» аз 
8-уми июни соли 1999;

Қарори Президенти Туркманистон 
«Дар бораи такмил додани фаъолияти 
Хадамоти давлатии муҳоҷирати 
Туркманистон» аз 13-уми июни соли 
2005.

Ӯзбекистон Қонуни ҶӮз «Дар бораи муқовимат ба 
савдои одамон» аз 17-уми апрели соли 
2008.

Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон аз 21-уми ноябри 
соли 1996 «Дар мавриди тартиби 
вуруд, хуруҷ, иқомат ва транзити 
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрвандӣ ба Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон».

Таҳлили қонунгузории амалкунандаи кишварҳои Осиёи Марказӣ дар бораи муҳоҷирати 
бозгашт нишон дод, ки муҳоҷирати бозгашт дар ду шакл оварда мешавад: репатриатсияи 
қавмӣ ва бозгашти иҷборӣ нисбати шахсоне, ки қонунгузории муҳоҷиратро дар қаламрави 
кишвари қабулкунанда вайрон мекунанд. 
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Репатриатсияи қавмӣ дар Қазоқистон дар Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ» тасдиқ 
карда шудааст, ки дар он яке аз намудҳои аввалини дарункӯчиҳо «дарункӯчӣ бо мақсади 
бозгашт ба ватани таърихӣ» гуфта шудааст. Репатриатсияи қавмӣ барномаи давлатии 
баргардонидани қазоқҳои қавмиро, ки дар замони ба даст овардани истиқлолияти ҶҚ берун 
аз ҳудуди он зиндагӣ мекарданд ва фарзандони онҳо, ки пас аз ба даст овардани истиқлолияти 
ҶҚ берун аз он таваллуд шудаанд ва доимо зиндагӣ мекунанд, ки ба ҶҚ барои истиқомати 
доимӣ дар ватани таърихии худ омадаанд ва мақоми лозимии оралманҳоро гирифтаанд, дар 
бар мегирад (моддаи 17 Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ»).

Қонуни мазкур чорабиниҳои дастгирии давлатии ба оралмонҳо, қазоқҳои қавмӣ ва аъзои 
оилаҳои онҳо пешбинишударо муайян мекунад: дар байни онҳо метавон гирифтани 
иҷозатнома барои истиқомати доимӣ дар ҶҚ; озод кардан аз тасдиқи қобилияти 
пардохтпазирӣ; расонидани хадамоти мутобиқгардонӣ ва ҳамгироӣ дар марказҳои 
мутобиқшавӣ ва ҳамгироии оралмонҳо, хадамоти тиббӣ, ҷойҳо дар мактабҳо ва муассисаҳои 
томактабӣ дар якҷоягӣ бо шаҳрвандони ҶҚ; имкони таҳсил мутобиқи квота барои дохил 
шудан ба муассисаҳои таълимии ҶҚ; мусоидат ба ҷои кор мутобиқи қонунгузории ҶҚ 
(моддаи 23 Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ»).12

Дар Қирғизистон, бо Қонуни ҶҚи «Дар бораи кафолатҳои давлатӣ, ки барои кӯчиҳо ба 
Ҷумҳурии Қирғизистон» аз 26-уми ноябри соли 2007, № 175 сиёсати давлатро дар соҳаи 
дарункӯчии қирғизҳои қавмӣ муайян мекунад, асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии 
равандҳои дарункӯчиро муайян мекунад ва инчунин барои қайрилмонҳо, қирғизони қавмӣ, 
ки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванданд, ихтиёран ба Ҷумҳурии Қирғизистон 
кӯчидаанд ва мақоми қайрилманро гирифтаанд, шароити зарурии зиндагӣ фароҳам оварда 
мешавад (моддаи 1). Давлат барои кайрилманҳо кафолатҳо ва имтиёзҳои зерини иҷтимоӣ 
муқаррар мекунад: ҷудо кардани квота барои қабул ба муассисаҳои таълимии ҶҚи; ташкили 
ҷойҳои эҳтиёҷ дар муассисаҳои таълимии миёна ва томактабӣ; муҳайё кардани шароит барои 
омӯзиши забонҳои давлатӣ ва расмӣ; мусоидат дар шуғл, пардохти нафақа ва кумакпулиҳо; 
ба даст овардани кумаки зарурии тиббӣ тибқи барномаи солонаи кафолатҳои давлатӣ оид 
ба расондани ёрии тиббӣ ба шаҳрвандони ҶҚи ва ғайра. Кайрилманҳо ҳуқуқ доранд бидуни 
гирифтани иҷозатномаи кор ба фаъолияти корӣ машғул шаванд (Моддаи 15 Қонуни ҶҚи 
«Дар бораи кафолатҳои давлатии сокинони қирғизҳои қавмӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон»).13

Бозгашти иҷборӣ дар ду шакли асосӣ сурат мегирад – ихроҷи маъмурӣ аз кишвар ва 
истирдод. Тартиби ихроҷи маъмурӣ дар қонунгузории кодекси мурофиавии кишварҳои ОМ 
муқаррар шудааст ва баргардонидани маҷбурии муҳоҷиронро аз ҷониби мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ тавассути мурофиаи додгоҳӣ пешбинӣ мекунад. Ҳамин тавр, тартиби хориҷ кардан 
мутобиқи қонунгузории мурофиавии шаҳрвандӣ дар ҶҚ пешниҳоди аризаи мақомоти 
корҳои дохилӣ ба додгоҳ дар ҷои истиқомат ва (ё) бақайдгирии шаҳрванди хориҷӣ ё 
шахси бешаҳрвандӣ барои хориҷ шудан аз ҶҚ (моддаи 382 Кодекси мурофиаи граждании 
ҶҚ), ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи вайронкунии қонун ҶҚ замима мешаванд. Додгоҳ аризаро 
дар бораи хориҷ кардан аз ҶҚ дар давоми 10 рӯз баррасӣ менамояд (моддаи 384 Кодекси 
мурофиаи шаҳрвандии ҶҚ). Қарор дар бораи хориҷ кардан аз рӯзи қабули он эътибор пайдо 

12 Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ» аз 22-уми июли соли 2011 № 477-IV. [Тарзи дастрасӣ: http://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z1100000477].

13 Қонуни ҶҚи «Дар бораи кафолатҳои давлатӣ ба қирғизони қавмӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Қирғизистон 
маскун гардидаанд» аз 26-уми ноябри соли 2007 № 175 [Тарзи дастрасӣ: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/202209?cl=ru-ru].

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202209?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202209?cl=ru-ru
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мекунад ва асоси қонунӣ барои хориҷ кардан ба мақомоти корҳои дохилӣ мебошад (моддаи 
385 Кодекси мурофиаи шаҳрвандии ҶҚ).14

Тартиби ихроҷ пас аз қабули қарори додгоҳ дар бораи ихроҷи маъмурӣ дар муҳлати 
муқарраршуда ба амал бароварда мешавад. Баромад мустақилона ё маҷбурӣ таҳти назорати 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ анҷом дода мешавад. Асосҳои ихроҷи шаҳрванди хориҷӣ тибқи 
қонунгузории ҶҚ инҳоянд: «агар амалҳои ӯ хилофи манфиатҳои таъмини амнияти давлатӣ 
ё ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бошанд; агар барои ҳифзи саломатӣ ва ахлоқи аҳолӣ, ҳимояи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандони ҶҚ ва шахсони дигар, агар ӯ қонунгузории ҶҚ-ро 
вайрон кунад, агар издивоҷ бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои қонунгузорӣ беэътибор 
дониста шавад, агар издивоҷ барои истиқомати доимӣ баровардани он асос бошад» (моддаи 
27 Қонуни ҶҚ «Дар бораи вазъияти ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ»).15

Зарари молиявии ихроҷро худи муҳоҷирони ғайриқонунӣ ё шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки 
муҳоҷирро даъват кардаанд, пардохт хоҳанд кард. Маблағгузории раванди ихроҷ дар сурати 
кам будан ё набудани маблағи ихроҷшаванд, аз буҷаи давлатӣ сурат мегирад (моддаи 916 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ).16

Тартиби истирдод аз тарафи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ танзим шудааст. Истирдод – 
ин супоридани шахси таҳти таъқиб барои ҷавобгарии ҷиноятӣ ё иҷрои ҳукми содиршуда, ба 
давлат мебошад. Истирдод дар доираи расондани ёрии ҳуқуқӣ ба мақомоти салоҳиятдори 
давлатҳои хориҷӣ, ки кишварҳои ОМ бо онҳо шартномаи байналмилалӣ бастаанд, сурат 
мегирад. Дар Қазоқистон, бо мақсади таъмини супурдани (истирдод) шахси ҷустуҷӯшуда ба 
давлати хориҷӣ, додгоҳ метавонад дар бораи ҳабси истирдодӣ – ҳабси шахс қарор қабул 
кунад (мод. 7 Кодекси МҶ ҶҚ), ҳабси истирдод аз ҷониби додраси муфаттиш дар парвандаи 
ҷиноӣ таъин карда мешавад (мод. 55 Кодекси МҶ ҶҚ).17

Дар ҶӮз шаҳрванди хориҷӣ пас аз иҷро ё адои ҷазо барои ҷиноят дар қаламрави ҶӮз 
содиршуда ё озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё ҷазо дар ҳолатҳои пешбининамудаи 
қонун, бо маҳдудкунии минбаъдаи ҳуқуқи дохил шудан ба Ӯзбекистон, аз ҷумҳурӣ ихроҷ 
карда мешавад: барои панҷ сол – барои содир кардани ҷиноятҳое, ки хавфи ҷиддии ҷамъиятӣ 
надоранд ё ҷиноятҳои на он қадар вазнин; даҳ сол – барои содир намудани ҷиноятҳои 
вазнин; ҳаётан – содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин.

Кишварҳои ОМ аз сиёсати пешгирии ихроҷ, баргардонидан ё истирдоди одамон ба давлати 
дигар пешбарӣ мекунанд, агар далелҳои ҷиддие вуҷуд дошта бошанд, ки дар он ҷо метавонад 
ба шиканҷа гирифтор шавад.

Таҳлили қонунгузории ҷории миллии кишварҳои ОМ дар робита ба татбиқи бозгашти 
ихтиёрӣ ва реинтегратсия нишон медиҳад, ки масъалаҳои муҳоҷирати бозгашт ва 
реинтегратсия дар қонунҳои ин кишварҳо танҳо дар заминаи умумӣ (дар маҷмӯъ) таҳти 

14 Кодекси мурофиаи шаҳрвандии ҶҚ аз 31-уми октябри соли 2015 № 377-V ҚҶҚ. Ҳақиқати Қазоқистон. 03.11.2015. 
№ 210 (28086) [Тарзи дастрасӣ: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377].

15 Қонуни ҶҚ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии хориҷиён» аз 19-уми июни соли 1995 [Тарзи дастрасӣ: https://online.zakon.
kz/document/?doc_id=1003764#pos=142;-47].

16 Кодекси ҶҚ «Дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ» аз 5-уми июли соли 2014 № 235-V ЗРК [Тарзи дастрасӣ: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235].

17 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶҚ аз 4-уми июли соли 2014 № 231-V ЗРК [Тарзи дастрасӣ: http://adilet.zan.kz/rus/
docs/K1400000231].

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003764#pos=142;-47
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003764#pos=142;-47
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
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таъсир қарор мегирад, инчунин дар қонунҳои аслӣ, ки ҳуқуқи вуруд ва хуруҷи шаҳрвандонро 
ба кишвар муайян мекунад. 

Унсурҳои муҳоҷирати бозгашт ва реинтегратсия дар Нақшаи Амалиёти миллии Туркманистон 
дар мубориза бо хариду фурӯши одамон (соли 2016) низ таҳти таъсир қарор мегиранд. Ҳуҷҷати 
мазкур чораҳои мушаххасро оид ба таҳияи қонунгузорӣ, ки дар Қонуни Туркманистон 
«Дар бораи мубориза бар муқобили хариду фурӯши одамон» пешбинӣ шудааст, фаро 
мегирад. Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии пешниҳодшудаи миллӣ ва шартномаҳои байналмилалии 
Туркманистон дар соҳаи муҳоҷират масъалаҳои муҳоҷирати бозгашт ва реинтегратсия танҳо 
қисман, порча-порча баррасӣ мекунанд. Асосҳои ҳуқуқии ин раванд дар Туркманистон акнун 
дар ҳоли оғоз ёфтан аст. Ҳамин тавр, то имрӯз, қонунгузорӣ чунин категорияҳои ҳуқуқиро, 
ба монанди «муҳоҷирати бозгашт», «баргашит», «бозгашти ихтиёрӣ», «бозгашти иҷборӣ», 
«кишвари таъинот», «кишвари аслӣ», «реадмиссия» ва ғайра татбиқ намекунад.

Масъалаҳои муҳоҷират бозгашт дар нақшаҳои стратегии рушди Ӯзбекистон инъикос 
ёфтааст. Стратегияи амал дар панҷ самти афзалиятноки рушди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар 
солҳои 2017-2021 татбиқи чорабиниҳоро оид ба баланд бардоштани шуғл, такмили системи 
ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ, инчунин таҳияи қонунгузории муҳоҷиратро фаро 
мегирад (самти чорум – «Рушди соҳаи иҷтимоӣ»).18 Дар айни замон, дар қонунгузории ҶӮз 
заминаи меъёрию ҳуқуқии танзими муҳоҷирати меҳнатии беруна ва дохилиро надорад, яъне 
қонунгузории муҳоҷирате, ки раванди муҳоҷиратро дар пояи асосҳо ва қоидаҳои умумӣ 
танзим мекунад, вуҷуд надорад ва татбиқи сиёсати ягонаи муҳоҷират – қонун ҶӮз «Дар 
бораи муҳоҷират» қабул нашудааст.

Рушди нокифояи қонунгузории миллӣ дар соҳаи муҳоҷирати бозгашт дар Осиёи Марказӣ 
бо он вобаста аст, ки муҳоҷирати бозгашти аҳолӣ, бахусус муҳоҷирати меҳнатӣ дар 
хориҷи кишвар аст, мушкилии шадид набуд ва мутобиқан танзими ҳуқуқии қонунгузории 
миллиро талаб намекард. Бо вуҷуди ин, заминаи ҳуқуқии муқарраршудаи мавҷудаи миллӣ ва 
байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷират метавонад асоси рушди ниҳоди муҳоҷирати бозгашт 
дар доираи барномаҳои бозгашти ихтиёрии муҳоҷирон ва реинтегратсияи онҳо ба ҷомеаи 
шаҳрвандӣ гардад.

Ҳамин тариқ, дар қонунгузории кишварҳои ОМ масъалаҳои муҳоҷирати бозгашт дар 
сатҳи байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ баррасӣ карда мешаванд. Муҳоҷирати бозгашт 
дар қонунгузории кишварҳои ОМ ду шакл дорад: баргардонидани (репатриатсия) қавмӣ ва 
бозгашти иҷборӣ. Бозгашти ихтиёрӣ дар қонунгузории кишварҳои ОМ дар барномаҳои 
репатриатсия («оралмонон», «кайрилманҳо») инъикос ёфтааст. Бозгашти маҷбурӣ дар 
қонунгузории кишварҳои ОМ бо тартиби маъмурӣ ва истирдод пешбинӣ шудааст. Заминаи 
муосири қонунгузории кишварҳои ОМ барои иқтидори пешбарандаи КБИР дар минтақа 
мебошад. Ҳам тарафҳои фиристанда ва ҳам қабулкунанда бояд дар барномаҳои КБИР 
фаъолона ширкат варзанд, аз ин рӯ, барқарор кардани муносибатҳои байналмилалӣ ва 
таҳкими ҳамкорӣ дар самти муҳоҷирати бозгашт байни кишварҳои ОМ муҳим аст.

18 Амали стратегия дар панҷ самти афзалиятноки рушди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар солҳои 2017-2021. Бо 
Фармони Президенти ҶӮз № ФП-4849 аз 7-уми феврали соли 2017 тасдиқ шудааст [Тарзи дастрасӣ:  
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39674168].

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39674168
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Саволҳои санҷишӣ:

1. Санади меъёри ҳуқуқии муҳоҷирати бозгашти кишваратонро номбар кунед.

2. Кадом санадҳои байналмилалӣ масъалаҳои муҳоҷирати бозгаштро дар сатҳи минтақавӣ 
дар кишварҳои ОМ танзим мекунанд?

3. Зарурати ҳамкории байналмилалиро дар соҳаи муҳоҷирати бозгашт байни кишварҳои 
ОМ асоснок кунед. 

4. Ихроҷ ва истирдодро ҳамчун намудҳои асосии муосири бозгашти иҷборӣ аз нуқтаи 
назари ҳуқуқӣ, гуманитарӣ ва иқтисодӣ муқоиса кунед.

5. Кадом роҳҳои беҳтар кардани муҳоҷирати бозгаштро ба қонунгузории кишварҳои 
Осиёи Марказӣ (дар кишвари шумо) пешниҳод карда метавонед?

Амалия: 

1. Амалҳои судии ихроҷ кардани хориҷиён дар мамлакати худро мисолҳо оваред ва амали 
мурофиавии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро арзёбӣ кунед. Аз пойгоҳҳои додаҳо 
ё аз маводи матбуот истифода кунед. Оё мешуд аз гузинаи дигар барои ихроҷи иҷборӣ 
бо роҳи КБИР дар чунин ҳолатҳои истифода шавад? 

2. Таҳлили ду мисоли воқеӣ аз амалияи додгоҳии ҶҚ, то қоидаҳои нав дар моҳи январи соли 
2020 ба эътибор даромаданаш, масъулияти бақайдгирӣ ба ҷониби қабулкунанда гузошта 
шудааст. Ин мисолҳо ба вайронкунии қонун аз тарафи хориҷӣ дар соҳаи муҳоҷирати 
аҳолӣ алоқаманд буданд, хусусан: дар кишвар бидуни сабти ном дар мақомоти корҳои 
дохилӣ то се рӯз пас аз гузаштани муҳлати муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Қазоқистон дар дохили кишвар, иқомат кардан. Фаҳмонед, ки чаро бо ҳамон як ҷазои 
ҷиноятӣ суд қарорҳои мухталиф қабул кардааст. 

Мисоли 2.3.1. 

Шаҳрванд Ю., ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 21-уми марти соли 2015 сарҳади 
Ҷумҳурии Қазоқистонро убур намуда, дар қаламрави Ҷумҳурии Қазоқистон то ҳол қонунгузории 
Ҷумҳурии Қазоқистонро дар соҳаи муҳоҷирати аҳолӣ вайрон карда, бидуни қайд буд. Ин 
қонунвайронкунӣ дар вақти будубош дар ҶҚ бидуни сабти ном дар мақомоти корҳои дохилӣ, ба 
ғайр аз муҳлати пешбининамудаи қисми 1 ҳамин модда, боз зиёда аз панҷ рӯз, ифода шудааст. 
Ҳамин тариқ, шаҳрванд Ю. мутобиқи қисми 2 моддаи 517 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
ҶҚ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир кардааст.

Дар додгоҳ Ю. шаҳодат дод, ки моҳи марти соли 2015 сарҳади ҶҚ-ро убур карда, дар мақомоти 
дахлдор сабти ном нашудааст.

Додрас маводи парвандаро омӯхта, инчунин хулосаи прокурорро дар бораи ҷарима ба шакли 
ҷаримаи маъмурӣ шунид ва чунин мешуморад, ки Ю. дар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тибқи 
қисми 2 моддаи 517 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶҚ гунаҳгор дониста шудааст, пурра 
исбот шудааст, ки онро суратҷаласа дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, шаҳодати гунаҳгор 
ва дигар маводи дар парванда ҷамъоваришуда, тасдиқ мекунад.

Рафтори Ю. таҳти қисми 2 мод. 517 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶҚ дуруст муайян 
шудааст. Ҳангоми баровардани ҳукми Ю. ба назар гирифта мешавад, ки ӯ панҷ фарзанд дорад 
ва аз кирдори худ самимона тавба кардааст. Дар асоси гуфтаҳои боло, бо назардошти моддаҳои 
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818, 819, 821-823-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶҚ, додраси додгоҳи ноҳиявии №2 
ноҳияи Алаколи вилояти Алмаато қарор кард, ки Ю. бояд дар содир намудани ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ тибқи қисми 2 моддаи 517 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶҚ-ро пешбинӣ 
мекунад ва ба он ба андозаи понздаҳ нишондиҳандаи ҳадди аққал ба маблағи 29 730 (бисту нӯҳ 
ҳазору ҳафтсаду сӣ) танга ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. Ҷарима ихтиёран дар давоми 
30 рӯзи пас аз эътибори қонунӣ пайдо кардани қарор пардохта мешавад.19

Мисоли 2.3.2.

Санаи 27-уми ноябри соли 2015, дар Павлодар кормандони ШВКД Идораи корҳои дохилии 
вилояти Павлодар муайян карданд, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Ӯзбекистон А. Тухтаев, ки хориҷӣ 
мебошад, 8-уми сентябри соли 2015 тавассути НГМ (нуқтаи гузаргоҳи марзӣ) Қазоқистон ба 
Ҷумҳурии Қазоқистон омадааст ва муваққатан то 20-уми октябри соли 2015 ба қайд гирифта 
шудааст, бо вуҷуди тамом шудани муҳлати бақайдгирӣ дар корти муҳоҷират, ӯ аз рафтан ба 
муддати бештар аз се рӯзи пас аз ин давра саркаши кардааст.

Ҳангоми баррасии ин парванда дар додгоҳ А.М. Тухтаев гуноҳи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро 
пурра эътироф кард ва тавзеҳ дод, ки бинобар гум шудани корти муҳоҷират вай саривақт аз 
қаламрави Қазоқистон баромада натавонист. Дар Ҷумҳурии Қазоқистон шиносон ва хешовандон 
надорад.

Айби Тухтаев А.М. тибқи қисми 4 моддаи 517 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶҚ, ки 
бо роҳи иқрор шуданаш муқаррар карда шудааст, дар рафти баррасии парванда, протоколи 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз санаи 27-уми ноябри соли 2015, № 0114375 дода шудааст, бо 
маводҳои Шуъбаи корҳои дохилии Раёсати корҳои дохилии вилояти Павлодар маълумотҳои 
дар додгоҳ дидашуда, парвандаҳо далелҳои кофӣ ва қобили қабул мебошанд, тасдиқ мешавад. 

Тавзеҳи А.М. Тухтаевро, хулосаи прокурорро дар бораи ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидани 
А.М. Тухтаев ва татбиқи муҷозоти маъмурӣ ба ӯ дар шакли хориҷкунии маъмурӣ аз Ҷумҳурии 
Қазоқистон шунида, маводҳои парвандаро баррасӣ карда, додрас чунин мешуморад, ки 
А.М.  Тухтаев мувофиқи қисми 4 моддаи 517 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶҚ барои 
саркашӣ аз рафтан ба муҳлати на бештар аз се рӯз пас аз гузаштани муҳлати бақайдгирӣ дар 
корти муҳоҷират ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. 

Ҳангоми татбиқи ҷазои маъмурӣ вижагии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ҳолатҳои содир кардани 
он, шахсияти ҷинояткор вазъи амволи ӯ, мавҷуд набудани ҳолатҳои сабуккунанда (вазнинкунандаи 
ҷавобгарӣ барои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба назар гирифта мешавад. 

Ғайр аз он, додрас мавҷудияти робитаи наздики оилавии Тухтаев А.М., инчунин дигар 
дилбастагиҳо ба Қазоқистон ва набудани ҷои истиқомати доимӣ ё муваққатиро ба инобат 
мегирад ва аз ин рӯ асосҳои истифодаи ҷазои маъмурӣ нисбати ӯ дар шакли ҷарима ва ҳабси 
маъмурӣ мавҷуд нестанд. 

Бо назардошти инҳо, бо мақсади риояи талаботи қонун ва эҳтироми волоияти ҳуқуқ инчунин 
пешгирии содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳои нав додрас зарур мешуморад, ки ба А.М. Тухтаев 
ҷазои маъмурӣ дар намуди хориҷкунии маъмурӣ аз Ҷумҳурии Қазоқистон бароварда шавад.

Бо такя ба қисми 1 п. 1 моддаи 821, моддаҳои 822 ва 823 Кодекси маъмурии ҶҚ, додраси додгоҳи 
махсуси маъмурии шаҳри Тасмагамбетова С.К. барои Тухтаев Аҳмадҷон Маматҷонович тибқи 
қонун қисми 4 моддаи 517 Кодекси маъмурии Ҷумҳурии Қазоқистон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 

19 Кабинети судии Суди Олии ҶҚ [Тарзи дастрасӣ: http://office.sud.kz/forumTaldau/ forum.xhtml?content=banks&categ
ory=48&article=3517&view=article].

http://office.sud.kz/forumTaldau/ forum.xhtml?content=banks&category=48&article=3517&view=article
http://office.sud.kz/forumTaldau/ forum.xhtml?content=banks&category=48&article=3517&view=article
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дар шакли ихроҷи маъмурӣ аз қаламрави ҶҚ ба ҷазо таъин кард. Тухтаева А.М. дар муддати 10 
(даҳ) рӯз аз лаҳзаи эътибори қонунӣ пайдо кардани қарори додгоҳ, бояд аз ҶҚ хориҷ шавад.20

Адабиёти зарурӣ:

1. Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Танзими ҳуқуқии байналмилалии муҳоҷирати иҷборӣ ва 
меҳнатӣ. М.: Дастури таълимӣ, 2013. 392 с.

2. Ҳуқуқи муҳоҷират: дастури таълимӣ /муҳар. А.Н. Чашина. М.: Парванда ва Хадамот, 2013. 
176 с.

3. Воробва О.Д., Топилин А.В., Гребенюк А.А. ва диг. Муҳоҷирати аҳолӣ: назария, сиёсат: 
дастури методиии таълимӣ. М.: Маълумоти иқтисодӣ. 2012. 364 с.
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3.  Эъломияи Самарқандии Анҷумани Осиё оид ба ҳуқуқи инсон «Натиҷаи ҳафтодсолагии 
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20 Кабинети судии Суди Олии ҶҚ [Тарзи дастрасӣ: http://office.sud.kz/forumTaldau/ forum.xhtml?content=banks&categ
ory=48&article=3517&view=article].
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Мошини СБМ ба ҷомеаҳои 
осебпазири минтақаҳои дурдасти 
Тоҷикистон кумак мерасонад. 

Акс: СБМ Тоҷикистон

Акс: СБМ Тоҷикистон

Кӯдакон бо дастгирии СБМ 
намоишҳои театрӣ дар мавзӯи 
тиҷорати одамонро тамошо 
мекунанд. Бохтар, Тоҷикистон. 

Акс: СБМ Тоҷикистон, 2016
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3.1.  Рушди демографӣ ва вазъи муҳоҷират 
дар кишварҳои Осиёи Марказӣ 

1 International Migration. UN. New York. 2013 [Тарзи дастрасӣ: http://esa.un.org/unmigration/documents/WallChart2013.
pdf].

2 Гузориш оид ба муҳоҷирати ҷаҳонӣ, СБМ, Женева (World migration report 2018. IOM. Geneva. 2019)  
[Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf].

3 Ҳамонҷо.
4 Садовская Е.Ю. Муҳоҷирати меҳнатии байналмилали ва маълумотҳо оид ба интиқоли маблағ дар ҷумҳуриҳои 

Осиёи Марказӣ: стратегияи зиндамонӣ ва стратегияи рушд? [Тарзи дастрасӣ: http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/
analit03.php].

Рушди демографии кишварҳои ОМ. Шумораи аҳолӣ ва сохтори аҳолӣ. Тамоюлоти муҳоҷират. 
Шаклҳои муҳоҷират дар ОМ. Вазъи умумии муҳоҷират дар минтақа дар солҳои 2010-2018 (миқёси 
бурункӯчӣ ва дарункӯчӣ, тавозуни муҳоҷират). Навъҳои кишварҳи ОМ мутобиқи натиҷагирии 
ҳиҷрат: равонакунанда ва қабулкунанда. Мавқеи Федератсияи Россия дар мубодилаи муҳоҷирати 
кишварҳои ОМ. Муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамчун шакли асосии ҳиҷрат дар кишварҳои ОМ дар 
шароити муосир. Имкониятҳои рушди вазъити муҳоҷират дар кишварҳои ОМ.

Дар солҳои охир ҷараёнҳои ҳиҷрат дар Авруосиё ва ОМ миқёси назаррасро ба даст овард: 
ба андозаи ҳиҷрати байналмилали фазои пасошӯравӣ (бо маркази ҷалби муҳоҷирон ба 
Федератсияи Россия) то худи соли 2005 дар арсаи ҷаҳои дар ҷои дувум пас аз ИМА меистод.1 
Пас Федератсияи Россия мавқеи дувумро ба Олмон гузашт кард. Соли 2015 шумораи умумии 
муҳоҷирон дар Федератсияи Россия 11 миллион нафарро ташкил медод.2 Оҳиста-оҳиста 
дар минтақа маркази дигари ҷалби муҳоҷирон ташкил карда шуд – дар Қазоқистон: аз 
рӯи ҳисобҳои гуногун, аз 2,5 то 3,5 миллион муҳоҷирони меҳнатӣ, гурезаҳо, муҳоҷирони 
маҷбурӣ, номунтазам ва транзитӣ мавҷуданд.3 Тақрибан нисфи муҳоҷирони фаромарзӣ дар 
чорчӯбаи ИДМ – ба миқдори зиёд аз кишварҳои минтақаи Марказӣ ва Осиёӣ барои кор ба 
Федератсияи Россия ва қисман, ба Қазоқистон мебошад. Ба замми он, Федератсияи Россия 
ва Қазоқистон долонҳои транзитии пайвастгари Осиё ва Аврупо мебошанд.

Дар ОМ зерсистемаи минтақавии муҳоҷират ташкил шуд, ки дар он Қазоқистон – ин кишварест, 
ки муҳоҷирони меҳнатиро қабул мекунад, дигар кишварҳои минтақа «итиқолкунанда» 
мебошанд. Федератсияи Россия кишвари ягонаи ҷалби барои дигар кишварҳои ИДМ, 
маркази зерсистемаи пасошӯравӣ буд ва мебошад.4 Ташкили чунин зерсистемаи ҳиҷрат бо 
як қатор сабабҳои иҷтимоӣ-иқтосодӣ, сиёсӣ ва дигар омилҳо вобастагӣ дорад.

Миёни кишварҳои ОМ аз як тараф, Федератсияи Россия ва аз тарафи дигар, Ҷумҳурии 
Қазоқистон, як долони ҳиҷратии устувор ташаккул ёфт, ки он аз нуқтаи назари ҳаракати аҳолӣ 
ва интиқоли маблағ яке аз бузургтарин дар ҷаҳон мебошад. Кирғизистон, Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон дар минтақа узвҳои фаъоли ҷараёни ҳиҷрат мебошанд. Кишварҳое, ки шумораи 
зиёди муҳоҷирони меҳнатиро ба хориҷа мефиристонанд. Дар муҳоҷирати меҳнатӣ миёни 
кишварҳои ОМ ва ҳарифони қабулкунанада он (Федератсияи Россия ва Қазоқистон) тахминан 
3,8 млн одам иштирок мекунад, ки тақрибан 14 % иқтисодиёти аҳолии фаъоли кишварҳои 

http://esa.un.org/unmigration/documents/WallChart2013.pdf
http://esa.un.org/unmigration/documents/WallChart2013.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/analit03.php
http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/analit03.php
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ОМ ташкил медиҳанд. Ҷараёнҳои бузург дар минтақа барои кишварҳои интиқолкунанда ва 
қабулкунанда оқибатҳои воқеии иҷтимоӣ-иқтисодӣ, демографӣ ва сиёсиро доранд. 

Ҷадвали 3.3.1.  Арзёбии шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои ОМ, ки дар соли 
2016 берун аз давлатҳои худ кор кардаанд5

Кишвари 
равонашавии 
муҳоҷирон

Арзёбии 
шумораи 
муҳоҷирони 
меҳнатӣ дар 
хориҷа, ҳаз. 
нафар

Кишварҳои асосии бо кор 
таъминкунии муҳоҷирони 
меҳнатӣ

Шумораи 
аҳолии 
иқтисодан 
фаъоли 
аҳолӣ дар 
соли 2016, 
ҳаз. нафар 

Саҳми 
муҳоҷирони 
меҳнатӣ 
аҳолии 
иқтисодан 
фаъоли 
кишвар, %

Қазоқистон 350 – 500
ФР, Олмон, ИМА, Канада, 
Исроил, кишварҳои Аврупо

8 998,8 3,9 – 5,6

Қирғизистон 620–700
ФР, ҶҚ, Туркия, АМА, Қатар, 
Ҷумҳурии Корея, ИМА, 
кишварҳои Аврупо

2 547,4 24,3–27,5

Тоҷикистон 700–850
ФР, ҶҚ, ҶӮз, Исроил ИМА, 
Канада, кишварҳои Аврупо

2 439,3 28,7–34,9

Туркманистон 200–300
ФР, ҶҚ, Озарбойҷон, 
Туркия, Эрон

2 426,6 8,2–12,4

Ӯзбекистон 1 200–1 500
ФР, ҶҚ, Ҷумҳурии Корея, 
ИМА, кишварҳои Шарқи 
Наздик, кишварҳои Аврупо

14 022,0 8,6–10,7

Ҳамагӣ 3 070–3 850 26 872 11,4–14,3

Самти асосии анбӯҳи муҳоҷирати меҳнатӣ аз минтақаи ОМ Федератсия Россия мебошад.  
То 85% муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон,6 то 85% муҳоҷирони меҳнатӣ аз Қирғизистон,7 
тақрибан 70% муҳоҷирони меҳнатӣ аз Ӯзбекистон ба ФР фиристода мешаванд.8 Ҷараёни 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва интиқоли пулӣ байни Федератсияи Россия ва Қазоқистон аз як 
тараф ва кишварҳои камбизоати ОМ аз тарафи дигар, миқёси назаррасро ба даст меоранд. 
Ин ҷараёнҳо, ки ба он ҳам ҷузъҳои расмӣ ва ҳам ғайрирасмӣ хос мебошанд, умумияти 
маданият, забон, гендерӣ, ҷомеаи институтсионалӣ ва густариши диаспораи аҳли ОМ-ро 
дар Федератсияи Россия ва Қазоқистон инъикос мекунанд.

5 Рязантсев С. Муҳоҷирати меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ ба Россия дар матни бӯҳрони иқтисодӣ. Хотираҳои 
Валдайск. № 55. Августи 2016. С. 7 [Тарзи дастрасӣ: http://ru.valdaiclub.com/files/22140]; Назорат бар вазъи 
бозорҳои меҳнати миллии кишварҳои ИДМ 2013-2016. М.: Кумитаи байнидавалатии омори Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил, 2017. С. 36-37 [Тарзи дастрасӣ: www.cisstat.com/rus/Monitoring_labour2013-2016.pdf].

6 Олимова С., Боск И. Муҳоҷирати меҳнатӣ аз Тоҷикистон. Душанбе, 2003. С.21.
7 Маълумотҳои кумитаи омори ҶҚи [Тарзи дастрасӣ: www.stat.kg].
8 Муҳоҷирати меҳнатӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, Федератсияи Россия, Афғонистон ва Покистон. Пурсиши 

таҳлилӣ. – Алмаато, 2005 С. 64.

http://ru.valdaiclub.com/files/22140
http://www.cisstat.com/rus/Monitoring_labour2013-2016.pdf
http://www.stat.kg
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Вақте ки дар кишварҳои ОМ кӯчоши барзиёди кишоварзӣ ба Федератсияи Россия ба назар 
мерасад, шумораи аҳолӣ кам мешавад. Аз соли 2006 шурӯъ намуда дар Федератсияи Россия 
ҳамасола кам шудани аҳолии қобили меҳнат тақрибан ба 1 млн нафар қайд мешавад.9

Пешгӯӣ нишон медиҳад, ки дар дурнамои миёнамуҳлат дар ФР норасоии қувваи корӣ зиё 
мешавад. Баръакс, дар кишварҳои ОМ шумораи аҳолӣ зиёд шудан мегирад.(Расм. 3.1.1).

Рас. 3.1.1.  Динамикаи умумии шумораи аҳоли дар кишварҳои ОМ ва Федератсияи Россия,  
ҳаз. нафар10
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Мувофиқи пешбинии СММ, то соли 2050 аҳолии Федератсияи Россия метавонад коҳиш 
ёбад. Илова бар ин, дар Россия пиршавии аҳолӣ ба мал меояд: ҳиссаи шахсони синну соли 
нафақа меафзояд, инчунин ҳиссаи ҷавонон ва аҳолиии қобили меҳнат кам мешавад. Ин боиси 
хароҷоти давлатӣ барои нафақа, нигаҳдории тандурустӣ ва хароҷоти иҷтимоӣ мегардад. 

Дар заминаи кам шудани тавлид ва пиршавии аҳолии Федератсияи Россия ва Қазоқистон 
вазъи демографӣ дар кишварҳои ОМ ҷиддан бар хилофи назар аст. Инҷо шумораи аҳолии 
қобили синну соли меҳнат то соли 2050 афзоиш меёбад: дар Ӯзбекистон – ба 6,4 млн, дар 
Тоҷикистон – ба 2,8 млн, дар Туркманистон – ба 900 ҳаз., дар Қирғизистон – ба 600 ҳаз. 
нафар. 

Ба кишварҳои ОМ таҷдиди васеи табиии аҳолӣ – коэффисиенти амудӣ аз 2,4 то 
3,2 тифл ба 1 занро ташкил медиҳад, ҳол он дар ФР – 1,7 тифл. Ҳатто дар ҳолати рушди 
босуръати иқтисодиёт дар кишварҳои ОМ ҳамаи аҳолии қобили меҳнат ҷойи кор пайдо 
карда наметавонад. Эҳтимоли кулли дорад, ки дар ояндаи миёнамуҳлат кишварҳои ОМ 
кумаккунандаи асосии муҳоҷирон барои Федератсияи Россия ва Қазоқистон мешаванд.

Тавозуни муҳоҷирати кишварҳои ОМ дар тафовут аз Федератсияи Россия бо тавозуни 
муҳоҷират манфӣ мемонад (рас. 3.1.2). Соли 2017 тавозуни муҳоҷират дар ФР 212 ҳаз. 

9 Топилин А.В. Муҳоҷирати ғайрирасмӣ: андоза ва оқибати иҷтимоӣ-иқтисодӣ. Шарқ. 2006. Раҳ. 5 (41). С. 10.
10 Имкониятҳои ҷаҳонии демографӣ (World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website. 

UN Department of Economic and Social Affairs.) 2017 [Тарзи дастрасӣ: https://population.un.org/wpp/DataQuery].

https://population.un.org/wpp/DataQuery
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нафарро ташкил кард. Пешсафи нави байни кишварҳои донор аввалин маротиба Тоҷикистон 
шуд: афзоиши муҳоҷират ба ФР аз Тоҷикистон зиёда аз 31 ҳаз. нафарро ташкил кард. Соли 
2018 ҳар як муҳоҷири чорум ба Федератсияи Россия аз Тоҷикистон омад. Дар ҷойи дувум – 
Қазоқистон (+26,5 ҳаз. нафар). Дар ҷойи севум – Украина (+14,8 ҳаз.). Афзоиш аз онҷо назар ба 
соли 2017 зиёда аз се маротиба кам шуд (аз 47,7 ҳаз.). Вале Украина бо шумораи муҳоҷирини 
ба ФР омада дар зарфи аз соли 2014 чор сол пешсаф буд. Соли 2018 ҷараёни муҳоҷирон ба 
Федератсияи Россия аз дигар мамлакатҳо миқдори камтарин паст фаромад аз соли 2005 – 
124,9 ҳаз. нафар, аз нишондоди Росстат. Дар қиёс аз соли 2017 афзоиши муҳоҷират ба 41%, 
ё 87 ҳаз. нафар кам шуд. Дар натиҷа, бори аввал дар даҳ соли охир афзоиши муҳоҷират 
таназзули табииро ҷуброн карда натавонист ва шумораи аҳолии Федератсияи Россия ба 
93,5 ҳаз. нафар коҳиш ёфт.

Рас. 3.1.2. Тавозуни муҳоҷират дар кишварҳои ОМ дар солҳои 2010-2017, ҳаз. нафар11
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Расман, аксарияти муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ бо мақсади кор ба 
Федератсияи Россия мераванд. Аммо зиёде аз онҳо, баъдан барои истиқомати муваққатӣ, ҷойи 
истиқомат ва шаҳрвандӣ иҷозат гирифта, шумораи аҳолии доимии Федератсияи Россияро 
пурра мекунанд. Шумораи зиёди муҳоҷирони меҳнатиро Москва қабул мекунад. Соли 2017 
дар пойтахти ФР 1250 ҳазор муҳоҷири меҳнатӣ ба қайд гирифта шудааст. Пас, дар Санкт-
Петербург ва вилояти Ленинград – 719 ҳаз., вилояти Москва – 344 ҳаз., вилояти Свердловск – 
101 ҳаз. нафар. Аз дигар минтақаҳо байни муҳоҷирони меҳнатӣ кишвари Краснодар, вилояти 
Самара, вилояти Новосибирск ва Ханти-Мансийск, кишвари Красноярск, вилояти Иркутск 
ва Тотористон машҳур ҳастанд. Муҳоҷирони меҳнатӣ, ки ба Москва дар ҷустуҷӯи маоши 
баланд меоянд, бартариро ба вилояти Москва медиҳанд, ки он ҷо нархи манзил хеле пасттар 
аст. Тавре коршиносон мепиндоранд, аз буҷаи шаҳр афзоиши назаррасро ба хароҷоти 

11 Фасли «Муҳоҷират» дар вебгоҳи Кумитаи омори байнадавлатии ИДМ [Тарзи дастрасӣ: www.cisstat.com].

http://www.cisstat.com
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соҳаи иҷтимоӣ талаб намекунад, танҳо вазъи молиявии шаҳрро беҳтар мегардонад ва ба ӯ 
рейтинги кредитии баланд ва назари мусбатро таъмин мекунад.

Қазоқистон тадриҷан вазъияти муҳоҷиратро аз кишвари интиқолкунанда ба қабулкунанда 
иваз кард ва бо ин долони транзитии доимо фаъолро нигоҳ доштааст. Айни ҳол, Қазоқистон 
ҳолати кишвари бузурги қабулкунандаро нигоҳ дошта, боз ҳам донори фаъоли муҳоҷирон дар 
қаринаи тамоюлҳои мухталифи муҳоҷират мебошад. Дар матни тағйирдиҳӣ ва маҳдудкунӣ 
дар қонунбарори дарункӯчии ФР (илова кардани даромади дубора барои хориҷиёне, ки 
ҳуқуқвайронкунии маъмуриро содир кардаанд), ки аз тарафи бисёр муҳоҷирони меҳнатӣ аз 
ОМ Қазоқистон ҳамчун алтернативӣ ба муҳоҷират ва шуғли ФР баррасӣ карда мешавад. 

Миқёси воқеии муҳоҷиратро дар Қазоқистон бо назардошти низоми бераводид бо 
кишварҳои ОМ (ғайр аз Туркманистон) ва Федератсияи Россия, инчунин фаъолият ИИАО 
ва ғалатҳои доимиро дар тартиби қайди шаҳрвандони хориҷиро баҳо додан душвор аст. 
Дар солҳои 2016-2018 шумораи умумии муҳоҷирон дар Қазоқистон аз 1,3 то 3 млн нафар 
(ба ҳисоби миёна дар як сол) баҳо дода шуд. Мутобиқи тадқиқотҳо соли 2016 шумораи 
муҳоҷирон аз Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо бақайдгирии муваққатӣ дар 
Қазоқистон 1265 ҳаз. нафарро ташкил кард.12 Соли 2018 шумораи шаҳрвандони муваққатан 
дар ИДМ дар ҶҚаз 1812 ҳаз. нафар баҳогузорӣ шуд, аз онҳо зиёда аз 85% – шаҳрвандони 
Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон,13 ки барои кор ва корҳои шахсӣ омадаанд. Дар 
байни намояндагони сегонаи ин кишварҳо шаҳрвандони Ӯзбекистон бартарӣ доштанд 
(қариб 90%).

Қирғизистон дар давраи таърихи навтарин мамлакати интиқолкунанда буда, тавозуни 
манфии муҳоҷиратро дошт. Тавозуни мусбии муҳоҷират танҳо бо се кишвар қайд карда 
мешавад: Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Чин.14 Ба ҷараёни инкишофи бурункӯчӣ аз Қирғизистон 
омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ таъсиргузор ҳастанд ҳам дар худи мамлакат ва ҳам 
дар кишварҳои шарикони калидии муҳоҷират (масалан, вазъи иқтисодӣ ва дигаргунӣ дар 
қонубарори муҳоҷирати Федератсияи Россия).15

Берун аз мамлакат ба ҳайси муҳоҷирони меҳнатӣ зиёда аз 700 ҳаз. шаҳрванди ҶҚи, инчунин 
дар Россия – зиёда аз 640 ҳаз., дар Қазоқистон – 35 ҳаз., дар Туркия – 30 ҳаз., дар ИМА – 
15 ҳаз., дар Итолиё – 5,5 ҳаз., дар Ҷумҳурии Корея ва Олмон – 5 ҳазорӣ нафар ба ҳисоб 
мераванд. Соли 2018 дар Федератсияи Россия 640 ҳаз. шаҳрванди ҶҚи – тақрибан 90 % 
ҳамаи муҳоҷирон аз Қирғизистон дар хориҷа ба қайди муҳоҷиратӣ гирифта шуд.16

Шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Қирғизистон, ки ба Федератсияи Россия аз аввали соли 
2018 омаданд, дар муқоиса бо соли 2017 тақрибан ду баробар кам шуд. Мувофиқи шумораи 
умумии муҳоҷирони меҳнатии қабулшуда он ҷойи чорумро бо нишондоди 247,6 ҳаз. нафар 

12 Осебпазирии муҳоҷирон ва талаботи ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ: баҳодиҳии ниёзҳои муҳоҷирон ва ҷомеа 
ва идоракунии хавфҳо. Остона, 2017. [Тарзи дастрасӣ: www.iom.kz/images/books/2017-DAR-executive-summary-
rus.pdf].

13 Маълумотҳои ВКДи ҶҚ.
14 Солномаи омори Ҷумҳурии Қирғизистон. Зери таҳирири А. Султанова. Кумитаи миллии омори ҶҚи. Бишкек. 

2019. С. 63.
15 СБМ, Қирғизистон – намояи густардаи муҳоҷират. Бишкек. 2016. С. 33-37. [Тарзи дастрасӣ: https://iom.kg/wp-

content/uploads/2011/07/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf].
16 Маълумотҳои хадамоти давлатии муҳоҷирати назди ҶҚи [www.ssm.gov.kg].

http://www.iom.kz/images/books/2017-DAR-executive-summary-rus.pdf
http://www.iom.kz/images/books/2017-DAR-executive-summary-rus.pdf
https://iom.kg/wp-content/uploads/2011/07/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf
https://iom.kg/wp-content/uploads/2011/07/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf
http://www.ssm.gov.kg
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ишғол кард, аммо соли 2017 ба ФР барои кор танҳо 472 ҳаз. нафар аз Қирғизистон, дар ин 
вақи аз Ӯзбекистон – 1,5 млн ва аз Тоҷикистон – 780 ҳаз. нафар омадаанд. 

Ба «рӯйхатҳои сиёҳ» ворид кардан дар ФР, депортатсияи оммавӣ ва манъ кардан барои 
воридшавии муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ сабаби коҳиши бурункӯчӣ аз ҶҚи ва 
афзоиши бозгашти муҳоҷирон дар ҶҚи гашт. Вазъият соли 2014 бо сабаби гардиши нави 
иқтисодӣ ва пурзӯр намудани қонунбарори муҳоҷирати ФР тезу тунд шуд. Агар дар соли 
2013 «рӯйхати сиёҳ» 7 ҳаз. шаҳрванди ҶҚи буд, то миёнаи соли 2014 – 60 ҳаз., то аввали соли 
2015 – қариб 200 ҳаз. нафар, аввали соли 2018 – 77 ҳаз. нафар расид.17 Муҳоҷирати бозгашт 
назди давлат масъалаҳои навро мегузорад: ташкил намудани ҷойҳои кори иловагӣ, пешкаши 
хизматҳои иҷтимоӣ, инчунин таълимӣ, пастшавии баъзе даромадҳои оилавӣ ва ғ.

Афзоиши бурункӯчии меҳнатӣ аз Тоҷикистон аз соли 1998 шурӯъ мешавад. Вазъи иҷтимоӣ-
иқтисодии муосирро дар мамлакат бидуни бурункӯчии меҳнатӣ тасаввур кардан ғайриимкон 
аст, ки он яке аз бузургтарин тазоҳуроти иҷтимоии даврони соҳибистиқлолияти ҶТ шудааст 
ва имрӯз аз ҳама падидаи бузургтарин ба системаи дастгирии ҳаёти аксарияти кулли аҳолӣ 
таъсири ҳалкунанда мерасонад. Имрӯзҳо бурункӯчии меҳнатӣ шумораи бисёри бекоронро 
дохил мекунад ва мутобиқи маълумотҳои сарчашмаҳо қариб 40% қисми иқтисодии фаъоли 
аҳолии мамлакатро дар бар мегирад. Бештар ин раванд ба минтақаҳои сатҳи баланди 
афзоиши аҳолӣ таъсир расонд.

Дар Тоҷикистон дараҷаи баланди афзоиши аҳолӣ дар умум, инчунин шумораи аҳолии дар 
синну соли меҳнатӣ қайд мешавад. Сабаби муайянкунандаи асосии чунин афзоиши шумораи 
аҳолии ҶТ сатҳи баланди таваллуд мебошад. Бозори меҳнати Тоҷикистон номутаносибӣ ва 
шиддатнокӣ фарқ мекунад, ки ба якчанд омилҳо вобастааст.

Аввали соли 2015 захираи шумораи меҳнатӣ ба 4 983 ҳаз. нафар расид. Ки дар он ишғоли 
шуғл (92 ҳаз.) асосан (қариб панҷ баробар) аз афзоиши меҳнат (453 ҳаз.) қафо мемонад, ки 
вазъи номусоиди бозори меҳнатиро мушкил мекунад.18 Дар муддати 20 соли охир шумораи 
аҳолии Тоҷикистон ба 31 %, афзоиш ёфт, аммо захираи меҳнатӣ – ба 67 %. Дар ин ҳол, 
дараҷаи бо кор таъмин будан ҳамагӣ ба 9 %, яъне дараҷаи бо кор таъмин будан захираи 
меҳнатӣ 58 % қафо мемонад. Бозори меҳнати Тоҷикистон қудрати бо кор таъмин намудани 
ҳамаи аҳолии қобили меҳнатро надорад. Дар ин маврид, бурункӯчони фаъоли меҳнатии 
тоҷикон бо мақсади шуғл дар хориҷа қайд мешавад.

То ба наздикӣ дар фазои ИДМ Федератсияи Россия амалан ягона кишвари ҷалби қувваи 
кории муҳоҷирон аз Тоҷикистон боқӣ мондааст. Имрӯзҳо иқтисодиёти бо суръат афзояндаи 
Қазоқистон инчунин қувваи кориро аз Тоҷикистон ҷалб мекунад ва мухолифини ҷиддӣ дар 
фазои пасошӯравӣ барои қувваи кори хориҷӣ мебошад. Дар баробари ин Тоҷикистон самти 
ҷараёни муҳоҷирони меҳнатиро ба дигар кишварҳо низ дида мебарояд. 

Асосан муҳоҷирати меҳнатӣ табиати мавсимӣ ва бозгашт дорад, зеро дар Тоҷикистон 
анъанаи алоқаи оилавӣ мустаҳкам аст. Муҳоҷироти меҳнатии барзиёд меҳнатро дар хориҷа 
чун падидаи муваққатӣ барои ҳалли масоили молиявии оилавӣ медонанд. Аммо 5 – 7 соли 

17 Вазъи иқтисодии Федератсияи Россия ва таъсири он ба ҷараёни муҳоҷират дар Ҷумҳурии Қирғизистон. 
Ҳисоботи институти Миллии пажӯҳишҳои стратегӣ. Бишкек. 2015 С. 27. [Тарзи дастрасӣ: www.nisi.kg]

18 Азимова М., Махмадбеков М., Раимдодов У. ва диг. Муҳоҷирати меҳнатӣ дар сохтори муносибатҳои иҷтимоӣ-
меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2016. С. 8.

http://www.nisi.kg


3.1. РУШДИ ДЕМОГРАФӢ ВА ВАЗЪИ МУҲОҶИРАТ ДАР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 101

охир истиқомади дарозмуддати меҳнатӣ дар хориҷа ва афзоиши дараҷаи тафриқа мувофиқати 
нишондоди касбӣ ба назар мерасад. 

Модели муҳоҷирати Туркманистон дар марҳалаи ташаккулёбӣ аст. Туркманистон, чун 
мамлакатҳои зиёди фазои пасошӯравӣ, кишвари бурункӯч мебошад. Илова бар ин баромади 
аҳолӣ берун аз мамлакат хеле назарнорас аст ва асосан, бо муҳоҷирати меҳнатӣ ва таълимии 
аҳолӣ вобаста мебошад. Равандҳои муҳоҷират барои мамлакат ягон хел мушкилоти бузург 
ва ҷиддиро надоштанд.

Туркманистон дар ҷараёни рушди соҳибистоқлолияти худ интиқоли камтарини муҳоҷиронро 
аз мамлакат назар ба дигар мамлакатҳои ОМ дошт. Мутобиқи маълумотҳои бонки ҷаҳонӣ, соли 
2010 берун аз марзи кишвар 261 ҳаз. шаҳрванди Туркманистон ва ё 5% аҳолии он буданд.19 
Кишварҳои асосии қабулкунанда барои муҳоҷирон аз Туркманистон Федератсияи Россия 
ва Ҷумҳурии Туркия мебошанд. Солҳои 2000-2011 шумораи шаҳрвандони Туркманистон, 
ки дар ФР кор мекарданд, ба ҳисоби миёна на зиёдтар аз 3 ҳаз. муҳоҷирони меҳнатиро 
ташкил мекарданд. Мувофиқи ХФМ ФР авҷи муҳоҷирати меҳнатӣ ба мамлакат ба соли 2002 
рост омад вақте ки 7 ҳаз. иҷозатнома ба шаҳрвандони Туркманистон барои кор дар ФР 
дода шуд. Соли 2008 дар Федератсияи Россия 3,1 ҳаз. шаҳрвандони туркман кор мекарданд, 
аммо соли 2010 – танҳо 500 нафар.20 Вижагии асосии бурункӯчии меҳнатии туркманҳо 
диверсификатсияи бузурги ҷуғрофиаш дар муқоиса бо бурункӯчӣ аз дигар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ мебошад. Шаҳрвандони Туркманистон ба Эрон, АМА, мамлакатҳои ИДМ ва Аврупо 
бурункӯчӣ мекунанд. Самти нави муҳоҷирати меҳнатӣ кишвари босуръат рушдёбанда Қатар 
аст.

Афкоре, ки дар Туркманистон назорати маҳдудкунандаи давлатии бурункӯчӣ мавҷуд аст, 
ки таҳти маҳдудиятҳои шадид қарор дорад, дуруст нест.21 Дар асоси Қонун дар боари 
ҳиҷрат шаҳрвандони Туркманистон метавонанд озодона мамлакатро дар асоси қонунӣ бо 
мақсади таълим ва ба амаӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ тарк кунанд (мод. 32). Муносибати 
асосии ҳокимияти Туркманистон танзими возеҳи баромад ва даромади муҳоҷирон, 
ҳиҷрати ғайриқонуннии муҳоҷират ва савдои одамон мебошад. Туркманистон муҳоҷирати 
ғайриқонуниро ҳамчун як мушкили давлат меҳисобад, пеш аз ҳама бо савдои одамон 
алоқаманд аст.

Вижагии хоси Ӯзбекистон суръати баланди афзоиши аҳолӣ мебошад. Афзоиши қувваи кори 
ҳарсола 350 – 370 ҳаз. одамро ташкил медиҳад. Ҳоло барои ҶӮз муҳоҷирати маятникӣ 
хос аст, яъне ҷойивазкунӣ аз деҳот ба шаҳр дар муддати шабонарӯз. Ин пеш аз ҳама, бо 
кор ё омӯзиши бисёр сокинони деҳот дар шаҳрҳо алоқаманд аст. Дар ин робита асосан 
агломератсияи Тошканд ва Андиҷон фарқ мекунад. Масалан, агломератсия Андиҷон 624,4 ҳаз. 
одам шумораи аҳолӣ дорад, аммо рӯзона шумораи аҳолӣ то 1 млн одам зиёд мешавад. Дар 
шаҳрҳои вилояти Фарғона соҳаҳои гуногуни саноат тараққӣ мекунанд. Шакли муҳоҷирати 
маятникӣ ба дараҷаи таъминоти истиқоматкунандагони деҳот, маданияти онҳо, беҳтар 
намудани муносибати ҷомеаи деҳот ва шаҳр мусоидат мекунад.

19 Муҳоҷират ва интиқоли маблағ, бонки Чаҳонӣ (MigrationandRemittances. Factbook – 2011. WorldBank.) Fact book – 
2011. World Bank.) 2012. Pp. 247.

20 Рязантсев С.В., Писменная Е.Е., Ткаченко М.Ф. Ташаккули қисмати Осиёи Марказии зерсохтори муҳоҷирати 
Авруосиё. Ҷараёнҳои байналмилалӣ. Ҷ. 11. № 3 – 4 (34 – 35). Сентябр-декабр 2013.

21 Ҳамонҷо.
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Таҳлили маълумотҳо нишон медиҳад, ки дар Ӯзбекистон ботадриҷ таносуби байни 
муҳоҷирони дохилӣ ва беруна дигаргун шуда истодааст. Агар соли 2010 қариб 15% муҳоҷирон 
берун аз марзи Ӯзбекистон ҳиҷрат кардан мехостанд, аллакай соли 2016 бисёриҳо хиҷрати 
дохил дар Ӯзбекистонро хостаанд.22 Дар ҷараёни шаш сол вазъи иқтисодии баъзе аз 
минтақаҳои мамлакат дигаргун шуд, акнун муҳоҷирини эҳтимолӣ минтақаҳои Ӯзбекистонро 
бо мақсади бо кор таъминкунӣ интихоб мекунанд.

Шумораи умумии шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки бо мақсадҳои гуногун ба хориҷа рафтанд дар 
соли 2017 6,8 млн ва соли 2018 – 13,8 млн нафаро ташкил кард. Шумораи мардҳо – шаҳрвандони 
Ӯзбекистон, ки аз шаҳр баромаданд, 58 % (8 млн нафар), занҳо – 42 % (5,8 млн нафар)-ро 
ташкил кард. Ба кишварҳои ИДМ 13,3 млн нафар (96 %) баромаданд, ба мамлакатҳои хориҷи 
дур – 531 ҳаз. нафар (4 %). Шумораи зиёди шаҳрвандони Ӯзбекистон ба Қазоқистон – 7,1 млн 
(52 %), Қирғизистон – 3,1 млн (23 %), Федератсияи Россия – 1,1 млн (9 %), инчунин Ҷумҳурии 
Корея, Туркия, ҶХЧ, ИМА ва Олмон рафтаанд. Мақсади оммавии баромад ба хориҷи кишвар 
дидори хешовандон буд (58 %).23 Шумораи рафтагон барои зисти доимӣ аз Ӯзбекистон ба 
хориҷа соли 2017 зиёда аз 19 ҳаз. инчунин 47%-ӣ – ба ФР ва Қазоқистон, 1%-ӣ ба ИМА ва 
Исроил нафарро ташкил кард. Бо мақсади муҳоҷирони меҳнатӣ аз Ӯзбекистон асосан ба 
Россия ва Қазоқистон баромадаанд. Мувофиқи маълумоти бонки ҷаҳонӣ дар соли 2017 81 % 
ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ мардҳо ва 67 % занҳо аз Ӯзбекистон дар Федератсияи Россия, 
12 % ва 10 % мутаносибан – дар Қазоқистон, 3 % ва 18 % мутаносибан – дар Туркия кор 
кардаанд.24 Соли 2018 дар ФР ба қайди муҳоҷиратӣ 4,5 млн шаҳрванди Ӯзбекистон гирифта 
шуд, ки аз онҳо бо мақсади кор кардан – 1574 ҳаз. нафар мебошанд.

Сабабҳои асосии муайянкунии муҳоҷирони меҳнатӣ аз ОМ нисбат ба Федератсияи Россия 
ва қисман ба Қазоқистон, афзалиятҳои рақобатии бозори меҳнаташон, дастрасии ҷуғрофӣ ва 
иҷтимоию иқтисодӣ, ки дигар кишварҳо ҳоло наметавонанд рақобат кунанд. 

Ҳатто сатҳи баландтари музди меҳнат дар кишварҳои Шарқи Наздик, Туркия ва Ҷумҳурии 
Корея наметавонад хароҷоти назарраси иқтисодиву иқтисодиро пӯшонад: талаботи қатъӣ 
ба сифати корҳои иҷрошуда, мушкилоти гирифтани раводиди корӣ, талабот ба дониш ва 
мушкилии омӯзиши забон, муносибати сахти корфармоён. Аммо, агар сиёсати кишварҳои 
«муҳоҷирати нав» дар масоили муҳоҷирони меҳнатӣ аз ОМ бештар фаъол шавад ва 
муносибати Федератсияи Россия ба онҳо бад шавад ва бӯҳрони иқтисодӣ давом ёбад, самти 
рушди вазъ метавонад иваз шавад. Ҷараёни муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи 
Марказӣ назариявӣ метавонанд ба кишварҳои Шарқи Наздик (Туркия ва Эрон), халиҷи Форс 
(Қатар, Оман, Аморати Муттаҳидаи Араб, Арабистони Саудӣ, Осиёи Шарқӣ (Ҷумҳурии 
Корея) тағйир ёбад. 

Омилҳои зерини калидиро ҷудо кардан мумкин аст, ки бурункӯчиро аз мамлакатҳои ОМ ба 
Федератсияи Россия чун самти асосии бурункӯч қайду шарт мекунанд.

22 Ҳаёт дар давраи гузариш, бонки Аврупоӣ ва бозсозӣ (Life in Transition Surveys I, II, III. 2010 – 2016. European Bank 
for Reconstruction and Development.) [Тарзи дастрасӣ: www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/
data/lits.html].

23 Маълумоти Кумитаи давлатии омори ҶӮз [Тарзи дастрасӣ: https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/5310-
kolichestvo-lits-v-ekhavshikh-i-vyekhavshikh-iz-respubliki-uzbekistan].

24 Баррасии малакаҳо ва меҳнат дар Осиёи Марказӣ, бонки Ҷаҳонӣ (Central Asia's Laborand Skills Survey (CALISS) 
Survey. World Bank.) 2017. [Тарзи дастрасӣ: http://documents.worldbank.org/curated/en/304791468184434621/
pdf/106454-REVISED-PUBLIC-SecM2016-0167-1.pdf].

http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/lits.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/lits.html
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/5310-kolichestvo-lits-v-ekhavshikh-i-vyekhavshikh-i
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/5310-kolichestvo-lits-v-ekhavshikh-i-vyekhavshikh-i
http://documents.worldbank.org/curated/en/304791468184434621/pdf/106454-REVISED-PUBLIC-SecM2016-0167-1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/304791468184434621/pdf/106454-REVISED-PUBLIC-SecM2016-0167-1.pdf
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Аввалан, омили иқтисодӣ. Духӯра намудор мешавад. Аз як тараф, ҳамчун омили «теладиҳанда» 
дар кишварҳои ОМ: сатҳи пасти музди меҳнат; сатҳи баланди бекорӣ, махсусан дар деҳаҳо; 
сатҳи баланди камбизоатӣ, махсусан дар ноҳияҳо. Аз тарафи дигар, ҳамчун «ҷалбкунанда» 
омил дар Федератсияи Россия: бозори меҳнати васеъ; сатҳи бештар баланди музди меҳнат, 
ниёз ба коргарон дар ноҳияҳо ва соҳаҳо.

Ҷадвали 3.1.2.  Нишондодҳои иҷтимоӣ-иқтисодии кишварҳои ОМ ва Федератсияи Россия 
дар соли 2017 25

Кишвар Музди меҳнати 
миёна, долл. ИМА

Сатҳи бекорӣ, 
%

Сатҳи камбизоатӣ, 
%

Қазоқистон 463 4,9 2,6

Қирғизистон 228 6,9 25,6

Федератсияи Россия 672 5,2 13,2

Тоҷикистон 134 6,9 30,3

Туркманистон 320 3,7 м/н

Ӯзбекистон 185 5,8 14,1 (2013)

Дувум, омили иҷтимоӣ-демографӣ. Аз як тараф, шумораи аҳолии қобили меҳнат ва пиршавии 
аҳолӣ қайд мешавад, ки ба норасоии сарчашмаи меҳнат дар Федератсияи Россия оварда 
мерасонад. Аз тарафи дигар, ҳолати демографии нисбатан созгор ва баракати сарчашмаи 
меҳнат дар кишварҳои ОМ.

Севум, омили маданӣ-таърихӣ Он дар гузаштаи гузаштаи таърихӣ, донистани забони русӣ аз 
ҷониби муҳоҷирон (масалан, мақоми забони русӣ ҳамчун забони расмӣ дар ҶҚи), менталитети 
умумӣ ифода ёфтааст. Ҳамаи ин имконияти барои бо кор таъминкуниро медиҳад. Инчунин 
мавҷуд будани муассисаҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои хешу таборӣ дар Федератсияи Россия 
муҳим аст. Ин мутобиқшавиро дар бозори меҳнат ва ҳиҷрат ба ҷомеаи россиягиро сабуктар 
мегардонад.

Чорум, омили инфрасохторӣ-ҷуғрофӣ, ҷойгиршавии наздики кишварҳоро аз ҳамдигар, 
дастрас будани нақлиёт – рушди нақлиёти ҳавоӣ байни Федератсияи Россия ва кишварҳои 
ОМ, дар назар дорад. 

Панҷум, омили сиёсӣ дар худ ҳам омили «теладиҳӣ» (ноустувории вазъи қавмӣ-сиёсиро дар 
Тоҷикистон сар соли 1990, дар Қиғизистон дар солҳои 2005 ва 2010) ва омили «ҷалбкунанда»-и 
муҳоҷирати сиёсӣ-иқтисодии кишварҳоро дар чорчӯбаи ИИАО дохил мекунад.26

25 Дар асоси маълумотҳои зерин тартиб дода шудааст: Кумитаи байнидавлатии омори ИДМ, [Тарзи дастрас: 
www.cisstat.com]; Атласи ҷаҳонии додаҳо [Тарзи дастрасӣ: https://knoema.ru/atlas/Туркменистан/Уровень-
безработицы]; Газета.uz [Тарзи дастрас: www.gazeta.uz/ru/2018/01/16/wage].

26 Рязантсев С.В. Муҳоҷирати меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ ба Россия дар матни бӯҳрони иқтисодӣ. Россия дар 
сиёсати ҷаҳонӣ. 31.08.2016 [Тарзи дастрасӣ: https://globalaffairs.ru/valday/Trudovaya-migratciya-iz-Tcentralnoi-Azii-v-
Rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa-18333].

https://knoema.ru/atlas/Туркменистан/Уровень-безработицы
https://knoema.ru/atlas/Туркменистан/Уровень-безработицы
http://www.gazeta.uz/ru/2018/01/16/wage
https://globalaffairs.ru/valday/Trudovaya-migratciya-iz-Tcentralnoi-Azii-v-Rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa-18333
https://globalaffairs.ru/valday/Trudovaya-migratciya-iz-Tcentralnoi-Azii-v-Rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa-18333
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Оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии афзоиши муҳоҷиратро аз кишварҳои ОМ барои ФР дида 
мебароем. Мутахассисони Россия як қатор натиҷаҳои мусбатро барои пул кор кардани 
хориҷиёнро ба ФР чун барҳам додани норасоии қувваи корӣ, афзоиши нишондод дар 
бисёр соҳаҳои иқтисодиёт, афзоиши даромади андоз ба буҷа қайд мекунанд. Аммо бештари 
коршиносон чунин меҳисобанд, ки оқибатҳои афзоиши муҳоҷират барои ФР бештар 
манфианд.

Ҳамчун оқибатҳои манфӣ муҳоҷирати меҳнатии байналмилалиро барои ФР чунин мебошанд:

1. Муҳоҷирон на ҳама вақт дараҷаи баланди ихтисос доранд. Афзоиши муҳоҷирони 
меҳнатӣ ғайримуташаккил ба амал меояд, мутобиқати пешниҳод боталаботи аслӣ ба 
қувваи меҳнат вуҷуд надорад. Афзоиши муҳоҷирати қувваи корӣ дар шароити бекорӣ 
дар ФР рӯй медиҳад.

2. Қисмати зиёди муҳоҷирони меҳнатӣ дар бахши соявии иқтисодиёт банд аст, ки онҳо 
андоз насупоранд, ки он ба аз даст додани буҷаҳои маҳаллӣ оварда мерасонад.

3. Авҷи муҳоҷират барои ҳалли мушкилоти асосии иқтисодиёт ва ҷомеа кумак 
намерасонад –пешгирии пастравии хоҷагии қишлоқ, беодамшавии қишлоқҳо, кам 
шудани аҳолии қисмати шарқии мамлакати Россия. Қисми асосии афзоиши муҳоҷирон ба 
Федератсияи Россия на ба хоҷагии қишлоқ ва деҳот, балки бештар ба қисмати аврупоии 
кишвар ва ба Ҷануби Федератсияи Россия равона мешаванд. Ҳамзамон, барои рушди 
иқтисодии Федератсияи Россия, бояд ба минтақаҳои Сибир ва Шарқи Дур омодагии 
аҳолӣ лозим аст. 

4. Муҳоҷирон дар баъзе соҳаҳои фаъолияти иқтисодиёт барзиёд ҷамъ мешаванд: фурӯши 
чакана, сохтмон ва таъмир, хӯроки ҷамъиятӣ ва ғ.27

Ба ҳайси натиҷаҳои мусбати афзоиши аҳолӣ ба Федератсияи Россия пажӯҳишгарон пеш 
аз ҳама, суст шудани буҳрони демографиро дар мамалакат, қайд мекунанд. Махсусан вуруди 
муҳоҷират аз мамалкатҳои ОМ бештар кам шудани аҳолии ФР-ро дар натиҷаи тарғиб ҷуброн 
мекунад. Дар баъзе соҳаҳои иқтисодиёти Россия норасоии қувваи корӣ эҳсос мешавад, 
махсусан дар корҳое, ки дараҷаи баланди ихтисосро бо пардохти кам, талаб намекунанд. 
Муҳоҷирони меҳнатӣ қисман ин норасоиро пур мекунанд. «Қувваи кори хориҷӣ ин ҷойҳои 
холиро, ки барои шаҳрвандони Россия эътибор надоранд ва барои ҳамин аз ҷаниби аҳолии 
маҳаллӣ талабот надоранд, басо пур мекунанд». Самара ва сифати меҳнатаи қувваи кори 
хориҷӣ хеле баланд аст ва «аз ҷониби он барои аҳолии маҳаллӣ нишонаи хуб ва боиси 
рақобат мешавад».28 Муҳоҷирони меҳнатӣ аз ОМ дар бозори меҳнат ҷойи таҳмонро ишғол 
мекунад, ки барои аҳолии маҳаллии Россия ҷолиб нест. Дар умум, ин ба рушди соҳаҳои 
хизматрасонӣ ба аҳолии меҳнатии Россия мусоидат мекунад, ба сифати ҳаёти тамоми аҳолӣ 
мусбат таъсиргузор аст.

Муҳоҷирон аз кишварҳои ОМ барои буҷаи Россия он қадар вазнин нестанд, зеро ФР барои 
манфиатҳои иҷтимоӣ барои муҳоҷирон назар ба даромад аз меҳнати онҳо, хеле кам маблағ 
сарфа мегунанд.

27 Ходов Л.Г. Иқтисодиёти муҳоҷирати байналмилалии аҳолии худфаъол (ҷанбаи ҷаҳонӣ ва Россия). Дастури 
таълимӣ. М. 2001. С. 46.

28 Муҳоҷират ва бехатарӣ дар Россия. М. 2000. С. 104.
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Муҳоҷирон аз ОМ дар асоси мулоҳизаи геополитикӣ бештар бартарӣ доранд, зеро 
мамлакатҳои минтақи бо ФР сарҳади умумӣ надоранд. Муҳоҷирони меҳнатӣ аз ОМ 
нисбатан осонтар ба фазои қавмӣ-мадании Россия якҷоя мешаванд. Онҳо дигар мушкилоти 
мутобиқшавӣ надоранд, зеро бештари онҳо забони русиро хуб медонанд ё бо тезӣ забони 
русиро аз худ мекунанд. 

Мувофиқи тадқиқоти бонки Ҷаҳонӣ ФР дар ҷаҳон мутобиқи шумораи муҳоҷирони омада 
(пас аз ИМА) ба ҷойи дувум баромад. Ба наздикӣ авҷи қувваи корӣ афзоиш меёбад. Ба ақидаи 
мутахассисони бонки Ҷаҳонӣ, Федератсияи Россия чун давлати қабулкунанда аллакай аз 
меҳнати оммавӣ ва арзони муҳоҷирон таъсиргузор шуд. Бо миннатдорӣ аз муҳоҷирон дар 
Федератсияи Россия муфлисии корхонаҳо камтар шуд, шаклҳои нави бизнес тараққӣ кард, 
сармоягузорӣ ба сохтмон зиёд шуд. 

Дар айни замон муҳоҷират мушкилоти муайянро ба миён меорад. Муҳоҷирати танзимнашаванд 
сатҳи ҷиноятро зиёд мекунад ва барои ришвахӯрӣ «заминаи мусоид» фароҳам меорад. 
Барои ҳукумат мушкилоти асосӣ насупоридани андози муҳоҷирони худсар ва интиқоли пули 
сабтнашудаи муҳоҷирон мебошад. Ба ин нигоҳ накарда, мувофиқи ақидаи мутахассисони 
бонки Ҷаҳонӣ, барои Федератсияи Россия афзоиши муҳоҷирони меҳнатӣ назар ба тарафҳои 
манфӣ, бештар тарафҳои мусбат дорад.29

Пешомади авҷи муҳоҷирони меҳнатиро аз ОМ ба ФР аз назар гузаронида, мутахассисони 
зиёди Россия маҳдудиятҳои муваққатии демографӣ ва вақтро ишора мекунанд. Ба ақидаи 
онҳо, ҳаҷми муҳоҷирати меҳнатӣ аз минтақаҳои Осиёи Марказӣ дар ояндаи наздик «ба 
гумон аст, дараҷаи 5 млн нафарро зиёд кунад. Барои Федератсияи Россия ин миқдор дар 
бозори меҳнат, молҳо ва хизматрасонӣ омили ҳалкунанда ба вуҷуд намеорад, аммо барои 
минтақаҳои ОМ аз ҳад кам шудани аҳолӣ ва ихтисори меҳнатро нишон медиҳад».30

Қисми зиёди тавозуни музди кишварҳои ОМ-ро интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ аз ФР 
ташкил мекунад. «Вале ба ин убур аз мавқеъҳои дигар нигоҳ кардан мумкин аст. Онҳо барои 
нигоҳ доштани вазъи мӯътадили сарҳадҳои Россия ҳиссаи муҳимро мегузоранд».31

Барои кишварҳои ОМ, тарафҳои манфии рафтани аҳолии бумӣ ба хориҷа дар ҷанбаҳои 
зерин ифода карда мешаванд:

1.  Шаҳрвандоне, ки ММД-ро дар кишвари қабулкунанда тарк кардаанд ва боигарии миллии 
кишварро афзун мекунанд. Дар хориҷа пул кор карда, бурункӯчҳо қисми зиёди онро дар 
ҳамон ҷо сарф мекунанд.

2.  Аз минтақаҳои кишвар қисми беҳтар, бештар рақобатпазир ва қисми ташаббускори 
аҳолӣ кӯч мебандад, бо ин роҳ иқтисодиёти миллиро суст карда, табақаи қобили меҳнати 
аҳолиро кам мекунад. 

3.  Кӯч бастани оммавии ҷавонон ба ҳолати демографӣ, муносибатҳои дохили оилавӣ, 
муносибат ба анъанаҳои миллӣ дар кишварҳои ОМ таъсири манфӣ расонида метавонад. 

29 Муҳоҷират ва гирифтани пардохтҳо аз шаҳрвандоне, ки дар хориҷа кор мекунанд. Аврупои Шарқӣ ва собиқ 
Иттиҳоди Шуравӣ. Вашингтон: Бонки Ҷаҳонӣ. 2007. С. 19.

30 Боришполетс К., Бобоҷонов А. Хавфи муҳоҷирати кишварҳои Осиёи Марказӣ. Қайдҳои таҳлилии ДДРБМ ВКХ 
Россия. М.: ДДРБМ ВКХ Россия. 2007. Раҳ.2 (22). С. 7.

31 Зайончковская Ж.А Муҳоҷирати меҳнатӣ дар Россия// Қайдҳои ватанӣ. 2003. № 3 С. 186.
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4.  Ҳаҷми интиқоли маблағ ва сармояро аз муҳоҷирон муайян ва пешгӯӣ кардан хеле мушкил 
аст. Чӣқадаре ки дар хориҷа муҳоҷир зиёдтар зиндагӣ мекунад, ҳамон қадар интиқоли 
маблағ кам мешавад, оҳиста-оҳиста алоқа бо ватан суст мешавад.

Байни тарафмусбии муҳоҷирати меҳнатии муосири аҳолии таҳҷоии кишварҳои ОМ зеринро 
ишора кардан мумкин аст: 

1.  Баромади муҳоҷирони меҳнатӣ барои ҳалли мушкилоти барзиёди қувваи корӣ дар 
ҷумҳуриҳои ОМ мусоидат мекунад. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кам шудани ҳаҷми 
бекорӣ, барои сарфа ба нафақа, аз нав омӯзиши бекорон, ташкил намудани корҳои 
ҷамъиятӣ, барои кумак ба оилаи онҳо оварда мерасонад.

2.  Дар хориҷа кор карда, муҳоҷирони меҳнатӣ квалификатсияи худро баланд мекунанд, 
онҳо малакаи истеҳсолӣ ва ташкилотчигӣ пайдо мекунанд. Дар кишвари дорои 
технологияи бештар пешрав, талаботҳои баланд, стандартҳои меҳнатӣ буда, муҳоҷирон 
аз кишварҳои ОМ сатҳи умумии таълимӣ ва мадании худро баланд мебардоранд. 
Муҳоҷирон муносибатҳои шахсиро бо ҳамкорони худ аз дигар давлатҳо васеъ мекунанд. 
Муҳоҷирон таҷриба ва дониш ба даст меоранд, ки дар ватан ба онҳо лозим мешавад.

3.  Муҳоҷирон дар хориҷа кор карда, сарвати сараввали худро барои ташкил намудани 
корхонаҳои хурд ва миёна ҳангоми баргашт ҷамъ мекунанд. Ҳамин тариқ, ёрии ташаккули 
синфи миёна ба амал меояд. 

Натиҷагирӣ мекунем. ФР бӯҳрони демографиро аз сар мегузаронад, аҳолиаш кам шуда 
истодааст. Бо вуҷуди ин Федератсияи Россия заминҳои камаҳолии зиёди дорои сарватҳои 
бойи табииро дорад. Барои онҳоро ба кор андохтан афзоиши аҳолӣ зарур аст. Барои 
Федератсияи Россия муҳоҷирон аз кишварҳои ИДМ, беҳтар дониста мешавад, ки қисми 
асосии он дар мамлакатҳои ОМ ҳастанд. Афзоиши муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ 
ба мақсадҳои Федератсияи Россия мухолифат намекунад, зеро ба иқтисодиёти мамлакати 
қувваи арзони корӣ ворид мешавад. Муҳоҷирон аз ОМ, аз мулоҳизаҳои геополитикӣ, беҳтар 
дониста мешаванд, зеро кишварҳои минтақа бо Федератсияи Россия сарҳадҳои умумӣ 
надоранд. Муҳоҷирони меҳнатӣ аз ОМ нисбатан осонтар ба фазои қавмӣ-мадании Россия 
якҷоя мешаванд. Аз ҳисоби муҳоҷирон инчунин масоили демографӣ ҳал мешавад. Дар 
айни замон, муҳоҷирати меҳнатии батанзимнадароварда ба сатҳи ҷинояткорӣ, ришвахӯрӣ 
мерасонад. Мушкилоти зиёд аз тарафи муҳоҷири ҳолати батанзимнадароварда, насупоридани 
андоз ва интиқоли пули баҳисобнагирифтаи муҳоҷирони меҳнаткаш мебошад.
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Саволҳои санҷишӣ:

1. Навъи кишварҳои ОМ ба ҳайси иштирокчиёни ҷараёни муҳоҷиратро муайян кунед. 
Тавсифи асосии онҳо чӣ гуна аст?

2. Омилҳои асосии ташаккули демографии кишвари худро дар давраи муосир таҳлил кунед.

3. Ҷараёни инкишофи равиши муҳоҷират дар таърихи навтарини мамлакати шумо чӣ тавр 
тавсиф мешавад? Омилҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва демографӣ ба муҳоҷират чӣ гуна таъсир 
мерасонданд?

4. Сабабҳои омили «тела дода баровардан»-и муҳоҷирати меҳнатӣ дар ОМ кадомҳоянд?

Амалия:

1. Муаррифӣ (презентатсия)-ро дар бораи вазъи муҳоҷирати муосир дар кишвари худ 
(минтақа, маҳаллаи аҳолинишин) бо назардошти рушди демографӣ ва иҷтимои-
иқтисодии он, пешниҳод кунед. 

 Нақшаи тахминӣ: 

а) омилҳои муайянкунандаи равандҳои муҳоҷират; 

б) тамоюл ва миқёси муҳоҷират; 

в) намудҳои ҷараёни муҳоҷират; 

г) оқибатҳо барои кишварҳо. 

2. Қонунҳои муҳоҷирати Равенштейнро таҳлил кунед ва дар заминаи воқеяти мамлакати 
худ тасдиқи онҳоро пайдо кунед (Ниг. Сарчашмаи 4 аз рӯйхати Адабиёти иловагӣ). 

3. Маълумотро дар бораи фаъолияти Ҷумҳурии Корея, Ҷопон, Туркия ва дигар кишварҳои 
барои ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ аз мамлакати шумо ҷамъоварӣ намоед. Кадом 
роҳҳои ҷалби муҳоҷирон аз ҷониби кишварҳо дар шароитҳои муосир истифода бурда 
мешаванд? 

Адабиёти зарурӣ:

1. Азимова М., Махмадбеков М., Раимдодов У. ва диг. Муҳоҷирати меҳнатӣ дар сохтори 
муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: 2016. 163 с. [Тарзи 
дастрасӣ: www.rtsu.tj/upload/files/data3/Монография_ТРУДОВАЯ%20МИГРАЦИЯ.pdf].

2. Воробева О.Д., Топилин А.В., Мукомел В.И. в диг. Муҳоҷирати аҳолӣ: назария, сиёсат: 
дастури таълимӣ. М.: Маълумоти иқтисодӣ, 2012. 364 с. [Тарзи дастрасӣ: https://www.isras.
ru/publ.html?id=2971&printmode].

3. Тошов А.Р. Серкорӣ ва муҳоҷирати меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъи 
табдилоти иқтисодӣ: диссер. барои дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ: 08.00.14. М. 2015. 
158 с.
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4. Муҳоҷирати меҳнатӣ ва соҳаҳои меҳнатталаб дар Қирғизистон ва Тоҷикистон: 
имкониятҳо барои ташаккули инсон дар Осиёи Марказӣ. Санкт-Петербург: Маркази 
пажӯҳишҳои ҳиҷратии бонки рушди Авруосиё. 2015. 127 с. [Тарзи дастрасӣ: https://eabr.
org/upload/iblock/0b9/report_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf].

5. Вазъи иқтисодии Федератсияи Россия ва таъсири он ба ҷараёни муҳоҷират дар Ҷумҳурии 
Қирғизистон. Ҳисоботи институти Миллии пажӯҳишҳои оморӣ. Бишкек. 2015. 59 c. 
[Тарзи дастрасӣ: www.nisi.kg/141-infografika-nisi/400-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rf-i-ejo-
vliyanie-na-protsessy-migratsii-v-kr.html].

Адабиёти иловагӣ:

1. Абашин С. Муҳоҷират дар Осиёи Марказӣ: Таҷрибаҳо, хабарҳои маҳаллӣ, фаромиллӣ. 
Сиёсат ва ҳуқуқи Россия. Ҷилди 51. № 3. Май-июни 2013. С. 6 – 20.

2. Пешгӯии демографии Ҷумҳурии Қазоқистон: тамоюлҳои асосӣ, чолишҳо, тавсияҳои 
амалӣ. Ҳисоботи таҳлилӣ. Остона: 2014. 66 c. [Тарзи дастрасӣ: www.akorda.kz/upload/
nac_komissiya_po_delam_zhenshin/Демографическая%20политика/4.2%20рус.pdf].

3. Варшавская Е.Я., Денисенко М.Б. Зудҳаракатии коргарони хориҷи дар бозори меҳнати 
Россия// Пажӯҳишҳои иҷтимоӣ. 2014. № 4. С. 63 – 73.

4. Василенко П.В. Назарияи хориҷии муҳоҷирати аҳолӣ. 2013. [Тарзи дастрасӣ: https://
cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-teorii-migratsii-naseleniya].

5. Икромов Д.З. Таъсиргузории муҳоҷирати меҳнатии байналмилалӣ аз кишварҳои Осиё 
Марказӣ ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Россия: диссер. барои дарёфти дараҷаи илмии 
номз. илм. иқтисод.: 08.00.14. Санкт-Петербург, 2017. 207 с. 

6. Қирғизистон дар рақамҳо – 2018. Бишкек: 2019. 344 c. [Тарзи дастрасӣ: http://stat.kg/ru/
publications/sbornik-kyrgyzstan-v-cifrah/].

7. Қирғизистон – намояи густардаи муҳоҷират. Бишкек: 2016. 234 c. [Тарзи дастрасӣ: https://
iom.kg/wp-content/uploads/2011/07/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf]. 

8. Малахов В.С., Деминтсева Е.Б., Элебаева А.Б., Мусабаева А.Д. Баромади Ҷумҳурии 
Қирғизистон дар иттиҳоди иқтисодии Авруосиё: таъсир ба ҷараёнҳои муҳоҷират/ Зери 
таҳр. И.С. Иванова; Шӯрои Россия оид ба корҳои байналхалқӣ (ШУБР). 2015. № 26. 
М.: Китоби вижа, 2015. 57 c. [Тарзи дастрасӣ: https://russiancouncil.ru/common/upload/WP-
Kyrgyzstan-26-Rus.pdf].

9. Назорат бар дастрасии муҳоҷирон ба шуғли муносиб ва муассир. Маърӯзаи USAID, СБМ. 
Остона: 2018. 44 с. [Тарзи дастрасӣ: https://redcrescent.kz/wp-content/uploads/2018/10/
Doklad-po-dostupu-migrantov-k-dostojnomu-effektirnomu-trudoustrojstvu-Krasnyj-
Polumesyats-RK.pdf ё https://kkassiyet.files.wordpress.com/2019/02/reportaccesstolabour2018
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10. Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: Оҷонсии омори назди Президенти 
ҶТ. 2015. 128 с. 

https://eabr.org/upload/iblock/0b9/report_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf
https://eabr.org/upload/iblock/0b9/report_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf
http://www.nisi.kg/141-infografika-nisi/400-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rf-i-ejo-vliyanie-na-protsessy-migratsii-v-kr.html
http://www.nisi.kg/141-infografika-nisi/400-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rf-i-ejo-vliyanie-na-protsessy-migratsii-v-kr.html
http://www.akorda.kz/upload/nac_komissiya_po_delam_zhenshin/Демографическая%20политика/4.2%20рус.pdf
http://www.akorda.kz/upload/nac_komissiya_po_delam_zhenshin/Демографическая%20политика/4.2%20рус.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-teorii-migratsii-naseleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-teorii-migratsii-naseleniya
http://stat.kg/ru/publications/sbornik-kyrgyzstan-v-cifrah/
http://stat.kg/ru/publications/sbornik-kyrgyzstan-v-cifrah/
https://iom.kg/wp-content/uploads/2011/07/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf
https://iom.kg/wp-content/uploads/2011/07/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf
https://russiancouncil.ru/common/upload/WP-Kyrgyzstan-26-Rus.pdf
https://russiancouncil.ru/common/upload/WP-Kyrgyzstan-26-Rus.pdf
https://redcrescent.kz/wp-content/uploads/2018/10/Doklad-po-dostupu-migrantov-k-dostojnomu-effektirnomu-trudoustrojstvu-Krasnyj-Polumesyats-RK.pdf
https://redcrescent.kz/wp-content/uploads/2018/10/Doklad-po-dostupu-migrantov-k-dostojnomu-effektirnomu-trudoustrojstvu-Krasnyj-Polumesyats-RK.pdf
https://redcrescent.kz/wp-content/uploads/2018/10/Doklad-po-dostupu-migrantov-k-dostojnomu-effektirnomu-trudoustrojstvu-Krasnyj-Polumesyats-RK.pdf
https://kkassiyet.files.wordpress.com/2019/02/reportaccesstolabour2018redcrescent.pdf
https://kkassiyet.files.wordpress.com/2019/02/reportaccesstolabour2018redcrescent.pdf


3.1. РУШДИ ДЕМОГРАФӢ ВА ВАЗЪИ МУҲОҶИРАТ ДАР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 109

11. Рязантсев С.В. Муҳоҷирати меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ ба Россия дар матни бӯҳрони 
иқтисодӣ// Россия дар сиёсати ҷаҳонӣ. 31.08.2016. [Тарзи дастрасӣ: https://globalaffairs.
ru/articles/trudovaya-migracziya-iz-czentralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-
krizisa/].

12. Станчин И.М., Исрафилов Н.Т. Зудҳаракатии муҳоҷирати аҳолии Туркманистон// Синергия. 
2018. № 4. С. 49-57 [Тарзи дастрасӣ: https://cyberleninka.ru/article/v/migratsionnaya-
podvizhnost-naseleniya-turkmenistana]. 

13. Омори солонаи Ҷумҳурии Қирғизистон/ Зери таҳр. А. Султанова. Бишкек: Кумитаи 
миллии омори ҶҚи. 2019. 468 с. [Тарзи дастрасӣ: www.stat.kg/media/publicationarchive/
dde27f81-3272-44bc-ad5b-cc7647fea167.pdf].

14. Тоҷикистон: сустшавии мӯътадили суръати рушди иқтисодӣ дар заминаи паст шудани 
қобилияти харидории хонаводаҳо. Маърӯза дар бораи рушди иқтисодии Тоҷикистон. 
Душанбе: 2015. № 2. 30 c. [Тарзи дастрасӣ: http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/
ru/859581468185963151/pdf/101278-REVISED-Box394821B-PUBLIC-TJK-RUSSIAN-FOR-
WEB-REV.pdf].

15. Чернов А.С. Таъсирпазирии муҳоҷирати меҳнатӣ ба бозори меҳнати минтақавӣ// 
Ахбороти МГТУ. 2012. Ҷ. 15. № 1. С. 245 – 249. 

16. Имкониятҳои демографии ҷаҳонӣ (World Population Prospects: The 2017 Revision, Key 
Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248. New York. United Nations. 
Population Division. Department of Economic and Social Affairs. 2017.) [Тарзи дастрасӣ: 
https://population.un.org/wpp/DataQuery].

Сокинони Душанбе маълумоти 
дар давоми маъракаи иттилоотӣ 
гирифташударо дар рӯзи Ҷаҳонии 
мубориза ба муқобили хариду 
фурӯши одамон муҳокима мекунанд.

Акс: СБМ Тоҷикистон, 2017

https://globalaffairs.ru/articles/trudovaya-migracziya-iz-czentralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa/
https://globalaffairs.ru/articles/trudovaya-migracziya-iz-czentralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa/
https://globalaffairs.ru/articles/trudovaya-migracziya-iz-czentralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa/
https://cyberleninka.ru/article/v/migratsionnaya-podvizhnost-naseleniya-turkmenistana
https://cyberleninka.ru/article/v/migratsionnaya-podvizhnost-naseleniya-turkmenistana
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/dde27f81-3272-44bc-ad5b-cc7647fea167.pdf
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/dde27f81-3272-44bc-ad5b-cc7647fea167.pdf
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/859581468185963151/pdf/101278-REVISED-Box394821B-PUBLIC-TJK-RUSSIAN-FOR-WEB-REV.pdf
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/859581468185963151/pdf/101278-REVISED-Box394821B-PUBLIC-TJK-RUSSIAN-FOR-WEB-REV.pdf
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/859581468185963151/pdf/101278-REVISED-Box394821B-PUBLIC-TJK-RUSSIAN-FOR-WEB-REV.pdf
https://population.un.org/wpp/DataQuery


ФАСЛИ III.  ПЕШШАРТҲО ВА ВИЖАГИҲОИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ ДАР КИШВАРҲОИ 
ОСИЁИ МАРКАЗӢ110

3.2.  Сабабҳо ва тамоюлотҳои муҳоҷирати 
бозгашт дар кишварҳои Осиёи Марказӣ

Мундариҷа. Омилҳо ва шаклҳои муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои ОМ дар талаботи муосир. 
Баҳогузории миқёс ва ҷараёни авҷи муҳоҷирати бозгашт дар солҳои 2010 – 2018. Самтҳои асосии 
муҳоҷирати бозгашт дар минтақа. Сохти ҷараёнҳои иҷтимоӣ-демографӣ ва қавмии афзоиши 
муҳоҷирати бозгашт дар ОМ. Шаклҳои муҳоҷирати бозгашт дар сатҳи кишварҳои алоҳидаи 
ОМ. Бозгашти мухоҷирати меҳнатӣ. Муҳоҷирати бозгашти мутахассисони баландихтисос. 
Муҳоҷирати бозгашти таълимӣ. Бозгашти гурезаҳо. Муҳоҷирати бозгашти қавмӣ. Санъат 
ва таҷрибаи муҳоҷирони баргашт ба кишварҳои ОМ. Даъвати бозгашти муҳоҷират барои 
кишварҳои ОМ ва муҳоҷирони алоҳида. Пешгӯии тамоюлҳо (самтҳои нави гурӯҳҳои иҷтимоӣ-
демографӣ, ҳолатҳои нав)-и муҳоҷирати бозгашт.

Муҳоҷирати бозгашт тамоюли нав ва актуалӣ дар минтақаи ОМ мебошад. Муҳоҷирати 
бозгашт муҳимияти аввалиндараҷаро барои кишварҳои ОМ дорад, он хирқи ба дараҷае 
омӯхта нашудааст. Чунин ҷанбаҳо чун самаранокии сиёсати муҳоҷират ва кишварҳои 
пайдоиш ва таъинот, самти рушди ояндаи он, робитаи дутарафаи байни сарчашмаҳли 
муҳоҷирини озордида ва бештар хавфнок ва имкониянок дар минтақа, тадқиқ шудаанд. 
Инчунин ташаккули қонун дар бораи муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои ОМ тақозо 
дорад.

Бояд қайд кард, ки созишномаҳои минтақавӣ барои танзими ин масъала қабул шудаанд, аз 
ҷумла Созишнома дар бораи кумак ба паноҳҷӯён ва гурезагони иҷборӣ аз 24-уми сентябри 
1993, Протокол ба Созишнома дар бораи кумак ба паноҳҷӯён ва гурезагони иҷборӣ аз 
24-уми сентябри 1993; Низомнома дар бораи бунёди байнидавлатии кумак ба паноҳҷӯён 
ва гурезагони иҷборӣ, Созишнома дар бораи ҳамкории кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил дар соҳаи мубориза бар зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ, Оиннома ва 
ҳуҷҷатҳои СҲШ оид ба масъалаҳои муҳоҷират ва ғайра.

Ҷанбаи муҳим оид ба масъалаи муҳоҷират ҳамкорӣ бо кишварҳои минатақаи ОМ бо СБТбо 
ИАва дигар сохторҳои байналмилалӣ, дар навбати аввал, бо муассиса ва ташкилотҳои 
махсуси СБМ мебошад. 

Андозаи мавҷудаи ҳамкорӣ асоси хуб барои пурзӯр намудани таъсири мутақобили кишварҳои 
ОМ дар соҳаи муҳоҷират мебошад, инчунин барои ташаккули асосҳои қунонбарори 
кишварҳои ОМ барои бозгашти ихтиёрӣ. 

Дар ин робита, барои такмили қонунгузории муҳоҷирати ин кишварҳо, Консепсияҳо ва 
нақшаҳои стратегӣ, ки метавонанд заминаи таҳияи қонунгузорӣ дар бораи муҳоҷирати 
бозгашта шаванд, миқдори муайяни корҳо анҷом дода мешаванд.

Дар аввали асри XIX тасдиқи зиёд мавҷуд буд, ки авҷҳои муҳоҷират метавонанд «авҷи 
бозгаш» муҳоҷитратро шарт кунанд. Дар ин маврид сухан бештар атрофи муҳоҷироне, ки 
ба ватан бармегаштанд, мерафт. Чунин ҳисобида мешавад, ки бозгашти муҳоҷирон махсусан 
барои гардиши муҳоҷират хос аст. Аммо мақсадҳои хеле мушкил дар инкишофи ҷараёни 
бисёрзинаи муҳоҷирати бозгашт, ки аз ҷониби пажӯҳишгарони майдони таърихи муҳоҷират 
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аён нагаштанд, норавшан мемонанд. Қисман ин бо ин вобаста аст, ки дар гузашта бозгашти 
муҳоҷирон ба ватан бо ташаббуси худ диққат дода намешуд, зеро ҳисобида мешуд, ки назар 
ба ҷараёнҳои муҳоҷират ва ҳиҷрат, ба он зарурате нест.

Бо нуқтаи назари идораи муҳоҷират се гурӯҳи асосии бозгашти муҳоҷирон фарқ мекунад, 
ки ба ҳеҷ сурат бо вазъи ин ё он муҳоҷир дар кишвари таъинот алоқа надоранд, махсусан:

- бозгашти ихитиёрӣ бидуни маҷбурият – дар ин ё он вақт дар ҳориҷа муҳоҷир қарори 
бозгашт ба ватанро бо ихтиёри худ ва аз ҳисоби худ, қабул мекунад;

- бозгашти ихтиёрӣ-маҷбурӣ – вақти иҷозатдодашудаи муҳоҷир дар кишвари омада ба охир 
мерасад, додани паноҳгоҳ ба ӯ рад карда шудааст ё онҳо дар мамлакат бо сабабҳои дигар 
истода наметавонанд, барои ҳамин қарор қабул мешавад, ки ихтиёрӣ ба ватан баргардад;

- бозгашти ғайиихтийрӣ, яъне депортатсия бо фармони ҳокимияти кишвари қабулкунанда.1

Барои митақаи ОМ шакли дигари муҳоҷирати бозгашт хос аст – омили бозгашти муҳоҷират, 
ки бо сипосгузорӣ аз нақшаи давлатии боз гардонидани қирғизҳои қавмӣ – «кайралманҳо», 
қазоқҳо қавмӣ – «оралманҳо». 

Аммо бозгашт на фақат маънои истиқомати доимӣ дар кишвари аслии муҳоҷирро дар оянда 
дорад, пас аз бозгашт низ метавонад сенарияҳои гуногуни амаликунонӣ метавонанд дошта 
бошанд, ки ҳар яке натиҷаи мухталифи иҷтимоӣ-иқтисодиро медиҳад. Баргашт метавонад 
муваққатӣ ё қатъӣ бошад ё пас аз он метавонад бурункӯчӣ ба кишвари севум ба амал ояд ва 
ё он муҳоҷирати гирда ва ё мавсимӣ бошад, ки миёни муҳоҷирон аз ОМ махсус фарогир аст.

Андоза кардани бозгашти муҳоҷиратро аксаран хеле мушкил аст, зеро бисёр кишварҳо 
баромад ва бозгашти шаҳрвандони худро қайд намекунанд, ки дар ин асос маълумотҳои 
баҳисобгирӣ дар хусуси муҳоҷирати бозгашт бурда намешавад, ки мамониати асосӣ дар 
омӯзиши ин зуҳурот мебошад. Ҳатто дар Федератсияи Россия, ки идораҳои давлатӣ 
маълумотҳоро дар бораи авҷи шумораи омад ва баромади муҳоҷиронро ҷамъ мекунанд, 
рақамҳо танҳо шумораи тақрибии муҳоҷироти бозгашташударо нишон медиҳанд, зеро 
онҳо ҳатмӣ ҳамон як одамро ба ҳисоб намегиранд. Натиҷаи бозгаштро аз маблағи моддӣ ва 
ғайримодии равонакардаи муҳоҷирон то ва вақти бозгашти худ ба ватан, муайян кардан 
мумкин аст. Чунин интиқолҳо метавонанд иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ бошанд. Дар ин миён, 
ба самараи интиқоли иқтисодӣ дар доираи сиёсӣ ва таъсири он ба рушд аллакай васеъ омӯхта 
шудааст, диққати зиёд дода мешавад, яъне таҳвили малака, саъю кӯшиш, ғоя ва инчунин 
интиқоли сиёсӣ дар шакли супурдан ва паҳн намудани идеология ба воситаи муҳоҷират, 
инчунин дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ вазифаи муҳимро мебозад ва метавонад ҳам фоидаи 
иқтидорӣ ҳам чолишҳоро, ки бо ёрии сиёсати самараноки муҳоҷират орад, бояд назорат 
карда шавад.2

Барои ба даст овардани самараи мусбат аз бозгашти шаҳрвандони худ афзалияти баландтарин 
бояд кумакро ба бекорон ва муҳоҷирони осебпазир ба даст оранд, онҳое, ки нақшаҳои 
худро дар муҳоҷират бо сабаби маҳдудият ё мавҷуд намбудани имконияти иқтисодӣ дар 

1 Асосҳои идоракунии муҳоҷират. Дастур барои шахсони роҳбарикунанда ва таҷрибаомӯзҳо. Ҷилди III. 
Идоракунии муҳоҷират. ФАСЛИ 3.9 «Муҳоҷирати бозгашг». СБМ. 2006.

2 Осебпазирии муҳоҷирон ва ниёзҳои ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ. Далоили аслӣ ва паёмадҳои иқтисодиву 
иҷтимоии муҳоҷирати бозгашт. Арзёбии майдонии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ. Гузориши СБМ. Остона. 
2016. С.4-6. [Тарзи дастрасӣ: https://kazakhstan.iom.int/publications].

https://kazakhstan.iom.int/publications
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мамлакати таъиншуда, амалӣ карда натавонистанд. Бештари онҳо бо малакаҳои беҳтар ё 
ҷадид бармегарданд, ки ҳангоми кор дар хориҷа ба даст оварданд; барои истифодаи ин 
малака дар сиёсати дунявӣ тартиби корозмуда ва сертификатсияҳо тайёр карда шуданд. Дар 
Тайланд ва Бангладеш муассисаҳои махсуси давлатӣ ташкил шуданд, ки омӯзиши касбӣ ва 
аттестатсияро наззора мекунанд; фаъолияти онҳо махсусан ба муҳоҷирони меҳнатӣ бозгашта 
нигаронида шудааст, бо мақсади осон намудани баромадани онҳо ба бозори меҳнати маҳаллӣ 
ба туфайли эътирофи дониш ва маҳорати пештар гирифтаи онҳо.3 Дар шароитҳое, ки қисми 
зиёди интиқол ва пасандози пулӣ барои эҳтиёҷоти рӯзгор сарф мешавад, аммо маблағгузорӣ 
барои овардани даромади корхона кам вомехӯрад, метавонанд барои мутобиқати малакаи 
муҳоҷирони бозгашта ба талаботи бозори меҳнат бештар самара оранд, вале чунин меъёр 
фаъолияти сиёсии қатъиро аз ҷониби кишварҳои ОМ талаб мекунад.

Илова бар ин, реинтегратсияи иҷтимоӣ-иқтисодӣ – омили калидӣ барои ба даст овардани 
натиҷаҳои мусбат аз бозгашти муҳоҷират, бисёр муҳоҷирони бозгаштаи озордида метавонад 
онҳоро маҷбур созад, ки ба Федератсияи Россия дар ҳолати бидуни батартибандозӣ бо 
ёрии шахсоне, ки ба даровардани ғайриқонунии одамон ё дар он ҷо пайдо кардани кори 
ғайрирасмӣ машғул ҳастанд. Барномаҳои реинтегратсия ҳамчун роҳи пешгирии муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ дар мувофиқат бо тадбирҳои ҳамкории бокор таъминкунии муҳоҷирон дар 
кишварҳои ғайр аз Федератсияи Россия, масалан, дар Қазоқистон, амалӣ намудан зарур аст. 

Бо назардошти набудани роҳҳои иҷтимоии инкишофёфтаи муҳоҷирон берун аз Федератсияи 
Россия барои кишварҳои ОМ коркарди барномаи муташаккили мардикор-муҳоҷирро тартиб 
додан лозим аст; хусусан, давлатҳо-аъзоёни ИИАО дар ин самт бояд кори муташаккилро 
гузаронанд, то ин ки ба қадри андоза озодона ҳаракат намудани қувваи кориро, ки яке аз 
асоситарин шарти созишномаи иттифоқ мебошад, истифода баранд.4

Муҳоҷирати бозгашт дар ОМ дигаргуниҳои муҳимро аз сар мегузаронад, ки бо 
дигаргуншавии куллӣ дар ҷаҳон вобаста аст. Низоъҳои бузург дар Сурия, Украина, ҷидду 
ҷаҳд дар Покистон ва як қатор мамлакатҳо, муҷозоти иқтисодии Ғарб муқобили Федератсияи 
Россия ба ҷойивазкунии ҳиҷрат, инчунин муҳоҷирати бозгашт дар кишварҳои ОМ, таъсири 
ҷиддӣ расонданд.

Ба ҳайси омили муҳим маҳдудияти дар соли 2015 вориднамударо барои як гурӯҳи муайяни 
хориҷиҳо, даромади дубора ба Федератсияи Россияро, қайд намудан лозим аст (ҷадв. 3.2.1). 

Дар амали ин маҳдудият зиёда аз 2 млн нафар гирифтор шуданд, асосан аҳли Осиёи Марказӣ, 
ки муддати маҳдудият аз се то даҳ солро фаро мегирад.5

3 Skilling the workforce: Labour migrati on and skills recogniti on and certification in Bangladesh. ILO Country Office 
for Bangladesh. Dhaka. 2014 [Тарзи дастрасӣ: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/
documents/publication/wcms_304402.pdf]; Harnessing the Skills of Migrants and Diasporas to Foster Development: 
Policy Options. OECD. Ministry of Internal Affairs of France. Paris. 2012 [Тарзи дастрасӣ: www.oecd.org/migration/
Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf]; Stella P. The Philippines and Return Migrati on: Rapid appraisal of 
the return and reintegrati on policies and service delivery. ILO. 2012 [Тарзи дастрасӣ: www.ilo.org/manila/publications/
WCMS_177081/lang--en/index.htm].

4 Осебпазирии муҳоҷирон ва талаботи интегратсия дар Осиёи Марказӣ: сабабҳои асосӣ ва оқибатҳои иҷтимоӣ-
иқтисодии муҳоҷирати бозгашт ҳамгироӣ Осиёи Марказӣ. Арзёбии майдонии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ. 
Гузориши СБМ. Остона, 2016. [Тарзи дастрасӣ: https://kazakhstan.iom.int/publications].

5 Ҳисобот оид ба Марҳилаи I баҳогузории минтақавии саҳроӣ, ки соли 2016 аз ҷониби рисолати ҶБМ дар Осиёи 
Марказӣ Китобхонаи Президенти якуми ҶҚ («Маркази Назарбоев») дар чорчӯбаи барномаи ЮСАИД «Шараф 
ва ҳуқуқ» гузаронида шуд.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_304402.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_304402.pdf
https://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf
https://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf
https://www.ilo.org/manila/publications/WCMS_177081/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/manila/publications/WCMS_177081/lang--en/index.htm
https://kazakhstan.iom.int/publications
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Ҷадвали 3.2.1  Шумораи шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба ҷавобгарии маъмурият дар 
Федератсияи Россия дар солҳои 2015-2018 дучор шуданд, нафар6

с. 2015 с. 2016 с. 2017 с. 2018  
(нимаи аввал)

Ба ФР ворид шудан манъ аст 490 893 229 013 210 708 145 397

Ихроҷ ва депортатсияи 
шаҳрвандони хориҷӣ 117 493 60 042 68 998 13 600

Ба ҷавобгарии маъмурӣ 
ҷалбшуда 369 287 271 014 334 145 125 180

Ворид намудани маҳдудият ба даромади дувумбора ба Россия дар самт ва тарзи ҷойивазкунии 
муҳоҷирони меҳнатро ба куллӣ тағйир дод, ки бо мушкилоти пулӣ, ки даромадро ба 
мамлакати бароянда рӯ ба рӯ кард, ҳамин тариқ, баъзан якбора якчанд аъзои як оила ҷавоби 
рад мегирифтанд.

Омили мазкур, инчунин барои аз даст додани сарчашмаи даромад барои дигар аъзоёни 
оила, таъсир мекард, асосан ба кӯдакон, пиронсолон; пас аз бозгашт ба ватан мушкилоти 
пайдоиши ҷойи кор пеш меомад; дар оила аз ҷониби хешу табор оид ба бозгашти ногаҳонӣ 
ва имконияти барнагаштан ба Федератсияи Россия барои даромад вазъи номусоид сар 
мезад. Муҳоҷирони бозгашта дар ҳолати мушкил ва ногувор монданд ва барои ислоҳ 
намудани ҳолати иқтисодӣ ҳуқуқ ва алтернативаи имкониятҳои худро барои гирифтани 
кумаки иҷтимоии суроғавиро намедонистанд. 

Эҳтимол аст, ки чунин гурӯҳҳои озордидаи муҳоҷирон, ки барои воридоти дувумбора манъ 
карда шудаанд, метавонанд ба гурӯҳҳои гуногуни терррористӣ ва гурӯҳҳои ҷиноятӣ ҷалб 
шаванд. Дар ин хусус ҶБТ дар ОМ дар баёни нуқтаи назари худ дар маълумоти минтақавии худ 
хабар медиҳад. Қайд карда мешавад, ки муҳоҷирон ҷудоиро эҳсос карда ва вайрон накардани 
ҳуқуқи дар ҷойи корӣ дида, барои ҳимояи худ аз ҷониби давлат бовариро гум мекунанд, ки 
дар натиҷа метавонанд барои кумак ба ташкилотҳои экстремистӣ ва (ё) ҷиноятӣ рӯ оранд. 
Таҳлили тадбирҳои сиёсӣ, ки аз ҷониби ҳокимиятҳои ОМ бо мақсади ҳалли мушкилоти 
номбурда, қабул мешавад, нишон медиҳад, ки саволи манъ ба воридати дувумбора, алалхусус 
чун таҳдиди бехатарӣ дида мешавад, дар он ҳоле ки муҳоҷирон-«манъшудагон» бештар 
барои дидани чораҳои ҳаматарафа, муҳтоҷ ҳастанд, ки ба ҳиҷрати онҳо мусоидат мекунад.7

Авҷи шумораи муҳоҷирони баргашта инчунин дар нишондодҳои зерин вобаста аст:

Якум, буҳрони иқтисодӣ дар Федератсияи Россия дар соли 2014 – 2015, бешубҳа, барои 
муҳоҷират аз ОМ оқибатҳои манфӣ дошт. Бо сабаби паст шудани истеҳсолот шумораи бо 
кор таъмин будагони муҳоҷирони меҳнатӣ кам шуд, зеро онҳо дар навбати аввал аз кор озод 
мешуданд. Бо сабаби паст шудани қурби рубл ҳаҷми интиқоли пулӣ ба ватан қатъан кам шуд: 
аз рӯи баҳодиҳии тахминӣ, ҳаҷми пастшавӣ аз 30 % то 50 % ташкил додаанд. Бозгашти қисми 

6 Маълумотҳои идораи Асосӣ оид ба муҳоҷирати ВКДи Россия. 
7 Осебпазирии муҳоҷирон ва талаботи интегратсия дар Осиёи Марказӣ: сабабҳои асосӣ ва оқибатҳои иҷтимоӣ-

иқтисодии муҳоҷирати бозгашт ҳамгироӣ Осиёи Марказӣ. Баҳогузории минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ. Остона. 
2017. 68 с. [Тарзи дастрасӣ: https://kazakhstan.iom.int/publications].

https://kazakhstan.iom.int/publications


ФАСЛИ III.  ПЕШШАРТҲО ВА ВИЖАГИҲОИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ ДАР КИШВАРҲОИ 
ОСИЁИ МАРКАЗӢ114

муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишварҳои ОМ, ки ҷойи кори худро дар ФР аз даст додан, шурӯъ 
шуд. 

Омили муҳими дувум сиёсати ҳиҷрати қабулнамудани ҳоқимият мебошад. Мисол, соли 2014 
ҳокимияти ФР муборизаи муҳоҷирати ғайриқонуниро пурзӯр кард, муҳоҷироне, ки қонун 
вайрон кардаанд, даромадашонро манъ кард. Мувофиқи маълумотҳои ХФМ дар муддати 
солҳои 2015-2016 зиёда аз 1,6 млн хориҷӣ барои даромад манъ карда шуданд. 

Омили севум – афзоиши хароҷот барои ба тартиб даровардани ҳуҷҷат иҷозатнома (патент). 
Мисол, соли 2015 дар Федератсияи Россия шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ зиёд шуд, ки бо 
сабаби иқтисодӣ онро ба расмият надароварданд. Бо ин сабаб, қисме аз онҳо ба сектори 
ғайриқонунии иқтисодиёт дохил шуд. 

Омилҳои дар боло зикршуда инчунин маъное дода метавонанд, Қазоқистон ҳамчун 
маркази дувуми ҷалбкунанда дар минтақа, бояд барои бозгашти якчанд сад ҳазор муҳоҷир 
аз кишварҳои Осиёи Марказӣ тайёр бошад, ки ба онҳо даромад ба Федератсияи Россия 
манъ шудааст ва муҳоҷирон мамлакатҳои мутобиқро ҷустуҷӯ доранд, инчунин ҳазорон 
шаҳрвандони худ, ки бо сабаби кам шудани талабот ба қувваи корӣ дар Федератсияи Россия, 
метавонанд ба хонаҳояшон баргарданд. 

Бозгашти муҳоҷирати меҳнатӣ. Ҳамин тариқ, қарори бозгаштанро ба ватан муҳоҷир дар 
асоси баҳогузории оқилона ба талафот қабул мекунад. Аксаран чунин мешавад, ки муҳоҷирати 
муваққатӣ доимӣ мешавад. Дар муҳоҷират будан, қобили сукунат будан, даромади устувор 
гирифта, шаҳрвандони кишварҳои дигари Россия ва дигарро мегиранд. Мувофиқи пажӯҳиши 
ДМТ МОИ, ки моҳҳои феврал-марти соли 2017 гузаронидаанд, дар ФР истоданро чоряки 
пурсиш шавандагон орзу мекунанд, ҳатто байни мусоҳибон, ки гирифтани шаҳрвандии ФР 
мехоҳанд, зиёда аз 20 % бо ҳамин шаҳрвандӣ мехоҳанд, ки дар ватани худ истиқомат кунанд 
(ҷадв. 3.2.2). Нафақаи Россия, нафақаи давлат барои кӯдак, сармояи модар – ҳамаи ин кумакҳо, 
ки барои русҳо асосӣ ё калон наменамоянд, барои шаҳрвандони аз ҷумҳуриҳои ИРСС бисёр 
аҳамият дорад.

Ҷадвали 3.2.2. Нақшаи муҳоҷирон аз кишварҳои ОМ нисбат ба зистан дар ФР,8 % 

Кишвари аслӣ Дар 
Федератсияи 

Россия 
ҷовидона 
бимонед

Пайвастагӣ 
байни 

Федератсияи 
Россия ва 

кишваре, ки 
аз он ҷо 
омадаӣ, 
рафтор 
кардан

Як ё ду сол 
кор кунед ва 
ба кишваре, 
ки аз он ҷо 
омадаед, 

баргардед.

Маблағ кор 
карда, пас аз 
якчанд моҳ 
ба кишваре, 
ки омадаед, 
баргаштан 

Муддате дар 
Федератсияи 
Россия зиста, 

пас ба 
кишвари 
дигар кӯч 

бастан

Дигар ё 
ҷавоб нест

Қазоқистон 65,5 8,6 7,8 3,5 3,9 10,5
Тоҷикистон 35,2 24,7 21 11,1 1,1 6,9
Қирғизистон 24,8 28,2 25,8 13,3 0,8 7,2
Ӯзбекистон 19,9 27,6 27,2 18,5 0,9 6

Мувофиқи пажӯҳишҳо аз нисф зиёди муҳоҷирон аз Федератсияи Россия ба мамлакатҳои худ 
баргаштан мехостанд. Дар сатҳи мавҷудаи камбизоатӣ ва бекорӣ муҳоҷирони бозгашта – 

8 Муҳоҷир аз табиат. Кӣ акнун ба Россия барои кор кардан меравад. Коммерсант. 12.08.2017. [Тарзи дастрасӣ: 
www.kommersant.ru/doc/3380376].

http://www.kommersant.ru/doc/3380376
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сарбории иловагӣ ба бозори меҳнат, ки пас аз солҳои 2014-2015 хеле назаррас мебошад. 
Набудани барномаҳо дар бораи бозгашти муҳоҷирон, ҷобаҷо гузории муҳоҷирони 
бозгашта, тадбирҳо барои ташаккули бозорҳои меҳнатии маҳаллӣ дар ин манзара дар асл, 
норасоии ҷиддӣ мебошад. Бозгашти муҳоҷирон дар чунин шароитҳо давом додани ҳаёти 
камбизоат ва бекорро дар назар дорад.

Мушкилоти асосие, ки бо он муҳоҷирони бозгашта дар кишварҳои ОМ рӯ ба рӯ мешаванд:

1. Таъмини кор. Муҳоҷирон қайд мекунанд, ки барои пайдо кардани кор муддате лозим 
аст, то 4-5 моҳ, ҳол он ки дар муҳоҷират ин аз 3 то як ҳафтаро дар бар мегирад. Боз як 
мушкилӣ – дараҷаи музди кории умедвор. Дар кишварҳои минтақа пайдо кардани кор 
бо музди хуб мушкил аст ва тавре худи муҳоҷирон қайд мекунанд, барои коре, ки ин 
ҷо иҷро мекунанд, дар муҳоҷират асосан бештар музд мегиранд. Илова бар ин вақти 
бозгашти муҳоҷирон умед доранд, ки ҷойи кори на бо меҳнати ҷисмонӣ вобастаро 
пайдо мекунанд, балки мувофиқи тахассусашон меёбанд.

2. Ҳолати моддӣ. Кор дар муҳоҷират ба шумо имкон медиҳад, ки шароити зиндагиро 
беҳтар кунед ва дар маҷмӯъ вазъи иҷтимоии худро баланд бардоред. Вазъи моддии 
оила, пас аз бозгашти муҳоҷир, бисёр вақт бадтар мешавад. Вуҷуд надоштани даромади 
устувори хуб ҳолати рӯҳии манфиро ба вуҷуд меорад, аммо бад шудани ҳолати моддӣ 
муҳоҷирони бозгаштро маҷбур месозад, ки боз ҳам муҳоҷиратро ба нақша гиранд.

3. Мушкилии мутобиқшавии фарҳангӣ, рифоҳи иҷтимоӣ.

4. Бад шудани муносибат дар оила байни зану шавҳар, хешу табор, норасоии диққат ба 
фарзандон ва диг.9

Мувофиқи пажӯҳиши С. Тиеме муҳоҷирони меҳнатӣ аз Федератсияи Россия ва Қирғизистон 
майли базгаштро шаҳрҳои бузург, на ба ҷойҳои азизи худро доранд, ки ба авҷи муҳоҷирати 
дохилӣ инъикос мешавад. Албатта, ин ба ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии онҳо ва рушд дар 
минтақаҳо, маҳрум кардани чунин омилҳо чун муаллимӣ ва духтурӣ, муҳоҷирати «кӯчанда» 
ва ғ. зоҳир мешавад. Одамони синну солашон гуногун минтақаҳои гуногунро барои бозгашт 
интхоб мекунанд. Миёнсолон ба хонаҳои худ, деҳаҳои худ бозгаштанро мехоҳанд, аммо 
ҷавонон пешравии худро дар пайвастагӣ бо шаҳр медонанд. Бисёр вақт бозгашти муҳоҷирон 
ба гардиши нави ҳиҷрат ё давомнокии силсилаи мавҷуда бурда мерасонад. 

Бисёр муҳоҷироти бозгашта бо сабаби набудани ҷойи корӣ, музди ками меҳнат вазъи бади 
иқтисодӣ, ҳолати бади зиндагӣ, инфрасохтори суст ва ғ. ба деҳаҳо баргаштан намехоҳанд. 
Шумораи ками муҳоҷирон ба деҳаҳо бармегарданд –ҳамоне, ки барои парвариши чорводорӣ 
маблағгузорӣ карда метавонанд. Гурӯҳи дигари муҳоҷирони баргашта, ба андозаи то ҳадде 
ба рушди иқтисодиёт мусоидат мекунанд, зеро бозгашти он бо пайдоиши мушкилоти 
саломатӣ алоқаманд аст, қонун, оила ва интихоби бозгашти маҷбурӣ бо сабаби депорт низ 
имконпазир аст.10

9 Шароитҳо ва вазъи мутобиқшавии иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ-шаҳрвандони Ҷумҳурии Қирғизистон пас аз 
бозгашт ба ватан. Ҳисоботи таҳлилӣ. Бишкек: Маркази тадқиқоти иҷтимоӣ ДАОМ. 2007 [Тарзи дастрасӣ: https://
auca.kg/uploads/Migration_Database/Social%20rehabilitation%20of%20migrants%20after%20return,%20rus.pdf].

10 Тиеме C. Бозгашт ба куҷо? Равобити рустоӣ ва шаҳрӣ дар шароити муҳоҷирати меҳнатии дохилӣ ва хориҷӣ. 
Ёддошти таҳлилӣ. Маркази таҳқиқоти иҷтимоии ДАОМ. [Тарзи дастрасӣ: https://auca.kg/uploads/Migration_
Database/Susan_rus.pdf].

https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Social%20rehabilitation%20of%20migrants%20after%20return,%20rus.pdf
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Social%20rehabilitation%20of%20migrants%20after%20return,%20rus.pdf
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Susan_rus.pdf
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Susan_rus.pdf
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Мисоли 3.2.1.  Душвориҳои эҳтимолии реинтегратсия дар ватани муҳоҷири шартии 
бозгаштшаванда

Азамат 29 сола аст, дар Чикаго, ИМА зиндагӣ мекунад. Ӯ ба ИМА соли 2011 бо барномаи 
Work&Travel рафта аст, донишҷӯи курси севуми мактаби олии Бишкек буд. Ӯ дар ҳолати нимтайёр, 
ронандаи мошини боркаш мебошад. Соли 2011, қарори то анҷоми барнома истоданро карда, 
Азамат нақша кашид, ки «як ду сол дар ИМА кор мекунад, маблағ ҷамъ мекунад ва ба Қиғизистон 
баргардад». Вале ҳар сол бо умеди боз каме маблағ ҷамъ намудан, баргаштанро таваққуф мекард. 
Бо гузашти 8 сол дигар бозгашт ба ватан дар нақшааш нубуд ва яке аз сабабҳои мутобиқшавӣ 
бо ҷомеа интизории мушкилот мебошад: «Мумкин аст, ман баргардам. Ман ба ҳайси кӣ кор 
мекунам? Мактаби олиро хатм накардам, диплом надорам, магар дар 30-солагӣ бо 18-солаҳо 
мехонам? Он гоҳ чӣ тавр пул кор мекунам? Ҳатто агар соҳиби диплом шавам, маҷбур мешавам, 
ки роҳи меҳнатии худро аз нав шурӯъ кунам. Ҳамсолони ман, аллакай ин марҳалаи кассирӣ, 
мутахассисиро паси сар карданд, ман бошам бо одамони аз ман хурдтар кор мекунам, ҳатто 
роҳбарони ман аз ман хурд мешаванд, зеро онҳо аз ман пештар корро оғоз кардаанд. Ман 
имконияти баргаштанро аз даст додам».

Барои Тоҷикистон ҳозир шакли асосии муҳоҷирати бозгашти меҳнатии мавсимӣ мебошад. 
Саволҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва солҳои охир – муҳоҷирати бозгашт реинтегратсияи 
муҳоҷирони меҳнатии бозгашта, пайваста дар ҷамъомадҳои комиссияҳои Байнидавлатӣ ва 
гурӯҳҳои коргарон мутобиқи ҳамкории иҷтимоӣ-иқтисодии байни Тоҷикистон ва кишварҳои 
ҳариф – Қазоқистон ва Федератсияи Россия, ҳатто на ҳама вақт хӯҷҷатҳои расмиро ба имзо 
нарасонда, барои ҳалли мушкилоти актуалии муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат мекунанд.

Натиҷаҳои пажӯҳиши Маркази рушди навоварӣ оид ба масоили муҳоҷирати бозгашт 
нишон медиҳанд, ки сабабҳои асосии бозгашт аз муҳоҷирати меҳнатӣ ин ё он вайроншавӣ 
мебошанд, ки пас сабаби бозгашти маҷбурӣ шудаанд – 42 %. Ба 23 % мусоҳиб ҳодисаҳои 
бӯҳронҳои Федератсияи Россия таъсир расонданд, ки якбора ба паст шудани даромад оварда 
расонд ва аз ҷиҳати иқтисодӣ кор кардан фоидаовар нашуд. Бо ин қариб 50% бо сабабҳои 
шахсӣ баргаштанд (рухсатӣ, тӯй, сабабҳои оилавӣ). Дар вилояти Хатлон 51 % бо сабабҳои 
иқтисодӣ баргаштанд, аммо дар Душанбе ва вилояти Суғд – 37 % – аз сабаби манъ шудан ба 
вуруд. Барои 68% мусоҳибон аз вилояти худмухтори Бадахшони Кӯҳистонӣ ин сабаби асосӣ 
буд.11

Боз як сабаби нозуки муҳоҷирони меҳнатӣ – надонистани ҳуқуқи худ мебошад. Бисёр вақт 
ин ба ҳуқуқвайронкунӣ оварда мерасонад ва дар натиҷа, онҳоро депортатсия мекунанд. Аз 
депортатсияшудагон танҳо 60% сабаби депортатсияи худро медонанд. Вале, қайд кардан 
лозим аст, ки аҳли вилояти Хатлон (92 %) дар бораи сабабҳои хориҷ карда шуданашон беҳтар 
огоҳ карда шудаанд ва 73% онҳо нусхаи қарори судро гирифтанд. Дар натиҷаи пурсиш танҳо 
42 % муҳоҷирон нусхаи қарори судро гирифтаанд. Аз шумораи онҳое, ки сабаби маҳдудияти 
худро барои даромадан медонанд, 44 % – бо сабаби надоштани қайд ва 52 % – бо сабаби 
кор кардан бидуни иҷозатнома (патент).12

11 Таҳлили мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷирони меҳнатии бозгаштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Натиҷаҳои 
таҳқиқоти созмони ҷамъиятии «Маркази рушди навоварӣ». Душанбе. 2018. С. 12. [Тарзи дастрасӣ: http://mehnat.
tj/nii/ru/2018/12/23/2018г-анализ-социально-экономических-проблем].

12 Ҳамонҷо, С. 13.

http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/
http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/


3.2.  САБАБҲО ВА ТАМОЮЛОТҲОИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ ДАР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ 
МАРКАЗӢ 117

Тоҷикистон аллакай таҷрибаи қабули пойгоҳҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро дар масоили идоракунии 
бозгашти муҳоҷиратро дорад. Солҳои охир, яке аз мушкилиҳои асосӣ дар ҶТ дар соҳаи 
муҳоҷирати бозгашт бо кор таъмин намудани одамон мебошад, ки ба онҳо дар муддати 
муайян даромад ба ФР манъ шудааст. Аз аввали соли 2015 бо фармони Вазорати меҳнат, 
муҳоҷират ва бо кор таъмин будани аҳолии ҶТ, ки ба онҳо даромадан ба ФР манъ аст, 
Барномаи бо кор таъмин намудани муҳоҷирони меҳнатӣ қабул ва тасдиқ шуд. 

Дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ зарурати қабули чораҳои мувофиқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва вижагии институтсионӣ дошта бо мақсади устуворшавии ҳолати мазкур дар бозори 
дохилӣ ва беруна, қабул шуд. Аз ҷониби ҳукумати ҶТ стратегияи Давлатии рушди бозори 
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020 қабул шуд, ки13 дар он қоида ва 
тартиби ба танзим даровардани авҷи муҳоҷират, дарҷ гаштааст. Барномаи давлатӣ барои 
ташкил намудани ҷойҳои корӣ, баланд бардоштаи дараҷаи меҳнат, самаранокӣ ва баланд 
бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мусоидат мекунад. 

Чун таҷриба нишон медиҳад, ки шумораи асосии муҳоҷирони бозгаштро муҳоҷирони 
меҳнатӣ аз Федератсияи Россия (98 %) ташкил мекунанд. Бисёри онҳо дар қисмати аврупоии 
Федератсияи Россия кор мекарданд. Вақтҳои охир, муҳоҷирон аз Қазоқистон меоянд – 
тақрибан 2 %. Аз шумораи мусоҳибон, шумораи асосии аз муҳоҷират бозгаштагонро одамони 
синну соли 35 – 45 – 46 %, синну соли 18 – 29 – 42 % ташкил медиҳанд. Яъне қисми зиёди 
мусоҳибон (88 %) – ин ҷавонон ва шахсони синну соли миёна мебошанд. Аз синни 46 боло – 
12 %.14

Ӯзбекистон андозаи зиёди мушкилоти бо муҳоҷирони меҳнатӣ вобастаро ба назар мегирад, 
инчунин аз Федератсияи Россия депортатсия шудаанд. ВКХ ҶӮз вазифаи атташеро ба 
рӯйхати муҳоҷирон ба мансабҳои консулгарии Ӯзбекистон дар ФРро дохил намуд, аммо 
Оҷонсӣ оид бо муҳоҷирати меҳнатиро ҶӮз шуъбаҳои худро дар ФР кушода истодааст.

Дар Туркманистон баҳисобгирии муҳоҷирони бозгашта вуҷуд надорад. Туркманистон 
хусусан бозгашти ихтиёриро ба ватан равона кардааст. Авҷи асосии муҳоҷирони баргашта 
гурӯҳҳои зерин ташкил медиҳанд: муҳоҷирони меҳнатӣ, инчунин мутахассисони варзида; 
одамоне, ки таълимотро дар хориҷа гирфтаанд (бозгашти муҳоҷирати таълимӣ); инчунин 
шахсоне, ки бо оилаҳои худ дар хориҷа ҳамроҳ шуда натавонистанд (муҳоҷирати бозгашти 
оилавӣ). Раванди бозгашти ихтиёрӣ ба сабабҳои шахсӣ асос ёфтааст: ба охир расидани 
шартномаҳо, хатми мактабҳои таълимӣ ва ба даст гирифтани диплом, бад шудани саломатӣ, 
бекор кардани ақди никоҳ, мушкилӣ бо фарзандон ва хешу табор ва зарурати ҳамроҳ шудани 
оилаҳо.

Баъзе муҳоҷирони меҳнатӣ, ки тартиботи истиқоматро дар ФР, Туркия вайрон карда, ба 
муҳоҷирони ғайриқонуни табдил ёфтаанд, ба ватан ба Туркманистон депортатсия шудаанд. 
Аммо ин падида шакли оммавиро надорад. Бозгашти қурбонии савдои одамон, ки бо 
сабабҳои гуногун дар ҳолати ғуломӣ дар хориҷа қарор доштанд, қайд мешавад.

13 Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 (дар муҳ. Қарори Ҳукумати ҶТ 
аз 27.04.2015 № 238).

14 Таҳлили мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷирони меҳнатии бозгаштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Натиҷаҳои 
таҳқиқоти созмони ҷамъиятии «Маркази рушди навоварӣ». Душанбе. 2018. С. 16. [Тарзи дастрасӣ: http://mehnat.
tj/nii/ru/2018/12/23/2018г-анализ-социально-экономических-проблем].

http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/
http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/
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Муҳоҷирати бозгашти қавмӣ. Ҳар як давлат дар ин ҷараён вижагиҳои худро дорад, аммо дар 
умум мушкилоти репатриатсия аз се иттифоқи бузург ва муҳими моддии ахлоқӣ иборат аст: 

1.  ташкили баргардонидани одамон аз хориҷа ба ватани таърихии худ,

2.  ташкил ва мутобиқшавии ҷойҳои истиқоматӣ, ҷойи кор ва омӯзиш,

3.  пешниҳод ва барқарор намудани ҳуқуқи шаҳрвандӣ.

Дар ин замина нуктаҳои муҳими муҳоҷирати бозгашт дар солҳои охир ва заминсоз, мисол 
барои Қазоқистон, инҳоянд:

-  якум, бозгашти гурӯҳҳои қавмии муҳоҷирон аз Қазоқистон ба давлатҳои худ: русҳо ба 
Федератсияи Россия, тоҷикҳо ба Тоҷикистон, пештар – бурункӯчи қавмии яҳудиён ва 
немисҳо ба Олмон. Ҷараёнҳои мазкур барои Қазоқистон оқибатҳои қатъии демографӣ ва 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ доштанд; 

-  дувум, дар сатҳи давлатӣ ҳавасмандкунии бозгашти қазоқҳои қавмӣ («оралманҳо») бо 
ҳиҷрат ва мутобиқшавии оянда ба ҷомеаи қазоқҳо. Аз соли 1991 шурӯъ намуда шумораи 
одамони аз хориҷа ба ватан баргаштаи қавмӣ аз 1 млн одам зиёд шуд. Ба туфайли саҳми 
демографӣ оралманҳои дар даврони соҳибистиқлолият омадаро муяссар шуд, ки ба дараҷаи 
28 % кам кард.15 Қариб 74 % оралманҳо аҳли кишварҳои ИДМ: Ӯзбекистон, Туркманистон, 
Федератсияи Федератсияи Россия мебошанд. Инчунин 26 % аз кишварҳои хориҷи дур 
омадаанд, асосан аз Муғулистон ва Чин мебошанд.16 Муҳоҷирати қавмӣ, ки онро низ ҳамчун 
муҳоҷирати бозгашт муқаррар мешавад, самти муҳими сиёсати муҳоҷирати Қазоқистон 
мебошад, ки муайянкунандаи вазъи умумии муҳоҷират ва рушди демографии кишвар аст;

-  севум, бозгашти муҳоҷират, ки аз ҷониби донор ва ҳайати вакилони МОМ дар Қазоқистон 
дастгирӣ мешаванд. Самти мазкур фаъолияти кумак кардан дар бозгашт ва реинтегратсияро 
дар Қазоқистон дар асоси барномаҳои махсус аз Белгия, Канада, Финланд, Нидерландия, 
Норвегия, Португалия, Шветсия, Швейтсария, Туркия ва Британияи Кабир дохил мекунад, 
аз ҷониби СБМ амалӣ мешавад. Баргашти мазкур аз тарафи СБМ ва давлатҳои ҳамкор кор 
карда шудааст ва асоси хуб барои рушди дигар моделҳои баргашт ба Қазоқистон шуда 
метавонад;

-  чорум, самти бештар вобаста будан ба бозгашт, ки дар Қазоқистон инкишоф додан мумкин 
аст, бозгашти муҳоҷирони меҳнатии кишварҳои минтақаи Осиёи Марказро аз кишварҳои 
баромад (Қазоқистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон) мебошад;

-  панҷум, боз як шакли бозгашти муҳоҷират, ки ҳоло ба таври комил ташаккул наёфтааст, – ин 
бозгашт ба ватан муҳоҷирони транзитӣ, ки дар Қазоқистон муваққатан меоянд, мебошад. 
Аммо қайд кардан лозим аст, ин гурӯҳи муҳоҷирон хеле нозук ва бо мушкилӣ шинос 
мешаванд. Ба ҳайси давлати транзитӣ ба Қазоқистон дар чунин ҳолатҳо кумак кардан хеле 
мушкил аст, аммо кор кардан бо чунин гурӯҳи муҳоҷирон лозим аст.

Дар Қирғизистон барои бозгашти қирғизҳо, кайралманҳои қавмӣ, қоидаҳои сабукгаштаи 
бозгаштро ба ватан ва гирифтани шаҳрвандӣ амал мекунанд. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

15 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи тасдиқи Консепсияи сиёсати муҳоҷират дар Ҷумҳурии 
Қазоқистон барои солҳои 2017-2021 ва Нақшаи ҷамъомадҳо оид ба амали Консепсияи сиёсати муҳоҷират дар 
Ҷумҳурии Қазоқистон барои солҳои 2017-2021» аз 29-уми сентябри соли 2017.

16 Аҳолии Ҷумҳурии Қазоқистон. Натиҷаҳои барӯйхатгири аҳолии Ҷумҳурии Қазоқистон соли 2009. Ҷилд. 1. 
Маҷмӯаи оморӣ. Зери таҳр. Смаилова А.А. Остона. 2011. 242 с.
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дарункӯчии қирғизҳои қавмӣ бо Қонуни ҶҚи «Дар бораи кофилии давлатӣ ба қирғизҳои 
қавмӣ ба ватани таърихӣ бозгашта»-ро батартибандозӣ мекунад. Ҳарчанд қонун ба вуҷуд 
овардани асосҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва диг. барои тайёр намудани шароитҳои зарарурии 
зиндагии кайраламанҳоро дар назар дорад, дар амал маълум шуд, ки ин кифоя нест ва соли 
2016 Барномаи Ҳукумати ҶҚи «Кайрылман» барои солҳои 2017-2022 қабул шуд. 

Бештари кайрилманҳо ба ҷойҳои сокиншавии муҳоҷирони баргашта – вилояти Чуй, 
Бишкек ва вилоятҳои ҷанубии кишвар, аз Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Чин меоянд. Дар гурӯҳи 
кайрилманҳо одамони қобили меҳнат бештар ҳастанд, аммо миқдори кӯдакон ва миёнасолҳо 
камтар. Инчунин номутаносибии гендерӣ ба назар мерасад: бо афзалияти занҳо.17 Аз соли 
1995 зиёда аз 50 ҳаз. нафар шаҳрвандии ҶҚи ва статуси «кайралманҳо»-ро гирифтанд. 

Ҷараёни бозгашти ӯзбекҳои қавмӣ ба ватани таърихӣ равандҳо нобаробар мегузашт. Аввали 
солҳои 1990-ум ӯзбекҳо фаъолона ба Ӯзбекистон бармегаштанд – ба онҳо 40 % шумораи 
умумии муҳоҷирон рост меомад; аввали солҳои 2000-ум ҷараён суст гашт – барои ӯзбекҳои 
қавмӣ танҳо 17 – 19 % муҳоҷирон буданд. Дар солҳои 2010-ум ин нишондод боз афзуд, 
солҳои гуногун ба 35 – 40 % расид.

Ҳамин тариқ, дар кишварҳои ОМ якчанд шакли бозгашти муҳоҷирон тараққӣ карданд: 
бозгашти ихтиёрӣ бидуни маҷбурият – хос ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва таълимгиранда; 
бозгашти ихтиёрӣ-маҷбурӣ – вақти рухсати дар мамлакат истод ба охир мерасад, барои 
онҳо гирифтани паноҳгоҳ радд мешавад ва ё онҳо дар он мамлакат бо сабабҳои дигар истода 
наметавонанд, барои ҳамин ихтиёрӣ бозгашт ба ватанро интихоб мекунанд; бозгашти 
ғайриихтиёри яъне депортатсия бо фармони ҳукумати қабулкунанда. Дар Қазоқистон 
ва Қирғизистон муҳоҷирати бозгашт ба воситаи барномаи бозгашти қирғизҳои қавмӣ – 
«кайралманҳо», қазоқҳои қавмӣ – «оралманҳо» амалӣ мешавад.

17 СБМ, «Қирғизистон – намояи густардаи муҳоҷират». Бишкек. 2018. С. 51-53.
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Саволҳои санҷишӣ:

1. Зери муҳоҷирати бозгашт чӣ дар назар гирифта мешавад? Кадом шаклҳои бозгашти 
муҳоҷиратро шумо медонед?

2. Ҳолатҳои бозгашти ихтиёриро маънидод кунед.

3. Оё дар мамлакати шумо талаботи қабул намудани шумораи бисёри муҳоҷирони бозгашта 
мавҷуд аст?

4. Дар кишвари шумо оқибати муҳоҷирати бозгашт қайд мешаванд?

5. Хукумати кишвари шумо дар чорчӯбаи ба танзим даровардани муҳоҷирати бозгашт бо 
киҳо ҳамкорӣ мекунад?

6. Манфиатҳои умумидавлатӣ, муҳоҷирони бозгашта, худи муҳоҷирон, таъминкунанда, 
инчунин кишварҳои аҳли чӣ гуна аст?

7. Барои эътимодият ва самаранокии ҷараёни бозгашти муҳоҷирон кадом тадбирҳоро 
дидан лозим аст?

8. Шумо кадом намудҳои маҷбурии бозгашти муҳоҷиронро медонед? Онҳоро мухтасар 
маънидод кунед ва аз таҷрибаи мамлакати худ мисолҳо оред.

Амалия:

Бозии нақшӣ: «Шумо – собиқ муҳоҷир». 

Мақсади бозӣ: таҷрибаи шунавандагонро истифода бурда, сабабҳои муҳоҷират, сабабҳо 
бозгашт, мушкилоти имконпазири муҳоҷирон ва қадамҳои заруриро барои беҳтар намудани 
ҳолатҳои ҳиҷрат ва бозгаштанро таҳлил кунед.

Муаллим мепурсад, магар дар синфхона шунавандагон – муҳоҷирони меҳнатӣ ҳозир ҳастанд. 
Агар шумо дар ОМ ҳастед, чун қоида, байни шунавандагон албатта одамон бо таҷрибаи 
муҳоҷиратӣ мебошанд, аммо агар на, аз ихтиёриён хоҳиш кунед, ки «нақши муҳоҷир»-ро 
бозанд. Пас, устод паси ҳам савол медиҳад. Тартиби саволҳо аз устод ва ҳозирин вобаста аст. 
Ин саволҳои аз ҳама бештар умумӣ ҳастанд:

- Шумо чанд муддат дар муҳоҷирати меҳнатӣ будед? 

- Шумо чӣ қадар бо тезӣ ҷойи кор пайдо кардед? Ин кор мувофиқи тахассуси шумо буд?

- Шумо вақти бозгашт ба хона дар кадом муддат ҷойи кор пайдо кардед?

- Чӣ гуна таҷрибаи мусбатро шумо аз муҳоҷирати меҳнатӣ ба даст овардед? Оё аз ин 
таҷриба истифода мебаред?

- Бо кадом мушкилиҳо дар давраи муҳоҷирати меҳнатӣ будан рӯ ба рӯ шудед?

- Бо кадом мушкилиҳо вақти бозгашт бархӯрдед? (Диққат кунед, ки ҷавобҳои онҳое, ки 
муддати камтар дар муҳоҷират будан ва онҳое, ки муддати зиёд дар муҳоҷират буданд, чӣ 
гуна фарқият доранд).
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3.3.  Саҳми иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-демографӣ ва 
иқтидори муҳоҷирати бозгашт ба рушди 
минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ

1 Муҳоҷирати меҳнатӣ, интиқоли пул ва рушди инсонӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ. Силсилае аз ёддоштҳои 
таҳлилии тавсеаи инсонӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ. Барномаи рушди СБМ (БРСММ) ва бонки рушди 
Авруосиё (БРАО). Истанбул: Офиси минтақавии БРСММ барои кишварҳои Аврпуо ва ИДМ. 2015. С. 12 [Тарзи 
дастрасӣ: www.undp.org/content/dam/rbec/docs/CAM&RHDpaper(rus)FINAL.pdf].

2 Икромов Д.З. Таъсири муҳоҷирати меҳнати байналмилали аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ба рушди иҷтмиои-
иқтисодӣ дар ФР: диссер. барои дарёфти дараҷаи илмии номз. илмҳои иқтисодӣ: 08.00.14. – Санкт-Петербург, 
2017. С. 5.

Мундариҷа. Саҳми муҳоҷирон ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии кишварҳои ОМ ва кишварҳои 
қабулкунанда. Саҳми муҳоҷирони бозгашта барои пурра намудани шумораи аҳолӣ, маблағҳои 
меҳнатии баъзе гурӯҳҳои иҷтимоӣ-демографии аҳолӣ. Истифодаи иқтидори муҳоҷирони 
бозгашта дар сатҳи маҳаллӣ ва минтақавӣ дар кишварҳои ОМ. Соҳаҳои бо кор таъмин намудани 
муҳоҷирони бозгашта ба ОМ. Шакли амаликунии иқтидори соҳибкоронаи муҳоҷирони бозгашта 
дар кишварҳои ОМ. Намудҳои корчаллонӣ ва муассисаҳо, ки аз ҷониби муҳоҷирони бозгашта 
кушода шудаанд. Технологияиҳои нави аз ҷониби муҳоҷирони бозгашта овардашуда. Корхонаҳои 
аз ҷониби муҳоҷирони бозгашта ва ё барои муҳоҷирони бозгашта ташкил шуда. Пасандозҳои 
пулӣ ва вазифаи онҳо дар ҳамроҳшавии муҳоҷирони бозгашта дар кишварҳои ОМ. 

Дар ахбороти таҳлилии БРСММ ва БРАО қайд шуда буд, ки «имрӯз яке аз бузургтарин авҷи 
муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҷаҳон» ва интиқоли пулии ҳамсафар дар ҳудуди ИДМ байни ФР ва 
кишварҳои ба андозаи кам сарватманди ОМ, қайд шуда буд».1 Соли 2000-ум бо миннатдорӣ 
аз илтиҳоби иқтисодиёти берунаи Россия бо суръати тезӣ афзоиш меёфт. Барои дастгирии 
афзоиши устуворонаи иқтисодиёт талабот ба манбаҳои арзони корӣ буд. Корфармоҳои 
Россия ба корамандони маҳаллӣ моҳонаи баланди бо омилҳои зиёди расмӣ ва коррупсионӣ 
алоқамандро дода наметавонистанд. Шартҳои мушкили меҳнат ва узди меҳнати паст аҳолии 
маҳаллиро аз баъзе соҳаҳо берун мебароварданд. Ки он дар навбати худ, иқтисодиёти 
Россияро вобастаи муҳоҷират аз қувваи кори хориҷӣ кард, пеш аз ҳама аз кишварҳои ОМ. 
Хусусан ин дар сохтмон равшан айён шуд.2

Сарчашмаи таъминкунандаи муҳоҷирони меҳнатӣ барои Федератсияи Россия се кишвари 
ОМ буд: Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон. Муҳоҷирати меҳнатии онҳоро асосан 
коргарони баландихтисос намояндагӣ мекарданд ё коргарони баландихтисос, вале омодаанд 
дар вазифаҳои каммузд дар соҳаҳои ғайримуқаррарии иқтисодиёт кор кунанд. Муҳоҷирони 
меҳнатии кишварҳои ОМ барои ФР ба яке аз омилҳои калидии рушди устувори иҷтимоию 
иқтисодӣ ва заминаи ҳамбастагии зичи иқтисодӣ табдил ёфтанд. Соли 2017 буҷаи Россия 
аз муҳоҷирон зиёда аз 160 млрд рубл (қариб 2,8 млрд доллари ИМА) пур карданд. Буҷаи 
Москваро соли 2017 муҳоҷирон ба 15,7 млрд руб (277 млн доллари ИМА) зиёд карданд. 
Моҳи октябри соли 2018, шаҳрдори Москва С. Собянин эълон кард, ки даромади шаҳр аз 
муҳоҷирони меҳнатии қонунӣ афзудааст ва дар охири сол аз 16 млр рубл (245,2 миллион 
доллар) хоҳад буд.

http://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/CAM&RHDpaper(rus)FINAL.pdf
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Бӯҳрони молиявӣ-иқтисодии солҳои 2014 – 2016 ба пурзӯр кардани сиёсати муҳоҷирати 
Федератсияи Россия оварда расонд. Дар матни муҳофизати бозори меҳнатии миллӣ дар 
Федератсияи Россия ба омадани хориҷиён, ки ҳатто ҳуқуқвайронкунии маъмурии ночизро 
ҳам карда бошад, монеа гузошта шуд. Дар натиҷа, як тамоюли нав – муҳоҷирати бозгашти 
муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишварҳои пайдоиши худ, яъне ба кишварҳои Осиёи Марказӣ ба 
миён омад. 

То саршавии муҳоҷирати бозгашти оммавӣ аз Россия барои кишварҳои ОМ ҷанбаҳои 
зиёди мусбат дошт, инчунин аз бозори меҳнатӣ сарборӣ гирифта мешуд, сатҳи бекорӣ ва 
мутобиқан сарфи давлат барои кумаки иҷтимоӣ кам мешуд, аз нав таълимдиҳӣ мегузашт, 
барои онҳо корҳои ҷамъиятӣ, ёрӣ ба оилаҳои онҳо ташкил шуданд; даромади интиқоли 
пул ба иқтисодиёти миллӣ мешуд, ки ҳавасмандии иқтисодиёт мегашт ва камбизоатиро кам 
мекард. 

Дар натиҷаи ин, ки шаҳрвандони кишварҳои ОМ муддати зиёд дар РФ ва дигар мамлакатҳо 
мемонанд, ки мустаҳкам ва васеъшавии робитаҳои савдоӣ-иқтисодии минтақа бо ин 
мамлакатҳо ба назар мерасад, муносибатҳои расмӣ сар мезананд, корхонаҳои гуногуни 
умумӣ ташкил мешаванд, гардиши мол афзоиш меёбад. Имрӯз ба кишварҳои ОМ имкон 
медиҳад, ки махсусан содироти қувваи корӣ вазъи модии ҳазорон одамонро беҳтар намояд, 
буҷаро зиёд гардонад, бисёр масоили иҷтимоиро ҳал намояд.

Мувофиқи муқоисаи бонки Умумиҷаҳонӣ Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷойҳои аввал ва 
севумро дар миқёси ҷаҳонии кишварҳои саҳми интиқоли пулӣ дар ММД мутобиқан бо 
нишондоди 47% ва 29% ишғол мекарданд. Хаҷми интиқоли пулӣ дар кишварҳои ОМ аз 
хориҷа ба нуқтаи баландтарини худ дар соли 2013 расид, он 12,9 млрд долларро ташкил 
мекард. Пас бо сабаби бӯҳрони иқтисодӣ дар Россия, ки он беқурбшавии рубл ва бозгашти 
муҳоҷирони меҳнатиро ба ватан ҳамроҳӣ мекард, кам шудани интиқоли пулӣ ба кишварҳои 
ОМ шурӯъ шуд. Дар натиҷа камтарин маблағи интиқоли пул соли 2016 – 6,6 млн долларро 
ташкил кард. Интиқоли калонтарини муҳоҷирони меҳнатӣ аз ФР ба Ӯзбекистон, Тоҷикистон 
ва Қирғизистон интиқол дода мешаванд (Ҷад 3.3.1). Соли 2017 маблағи пули интиқолёфта, пас 
аз бӯҳрон боз афзуда. Мисол, дар Қирғизистон афзоиши ҳаҷми интиқоли пул аллакай соли 
2016 қайд шуд ва соли 2017 он ба нуқтаи то бӯҳрони соли 2013 расида 2,5 млрд долларро 
ташкил дод. Соли 2017 ҳачми нави пулгузаронӣ то 7,9 млрд доллар қайд шуд.

Ҷадвали 3.3.1. Интиқоли пул дар кишварҳои ОМ дар солҳои 2010 – 2017, млн доллари ИМА3

Кишварҳо с. 2010 с. 2011 с. 2012 с. 2013 с. 2014 с. 2015 с. 2016 с. 2017

Қазоқистон 226 180 178 207 229 194 275 355

Қирғизистон 1 266 1709 2 031 2 278 2 243 1 688 1 995 2 486

Тоҷикистон 2 021 2 722 3 222 3 698 3 384 2 259 1 867 2 220

Туркманистон 35 35 37 40 30 16 9 10

Ӯзбекистон 2 858 4 276 5 693 6 689 5 828 3 062 2 479 2 839

Ҳамагӣ 6 406 8 922 11 161 12 912 11 714 7 219 6 625 7 910

3 Муҳоҷират ва интиқоли маблағ, бонки Ҷаҳонӣ (Migration and Remittances Fact book 2018, 3hd Edition, Washington 
DC, The World Bank), 2018, p. 149-238.
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Интиқоли маблағи муҳоҷирони меҳнатӣ сарчашмаи муҳими даромади асъори хориҷӣ 
мебошад. Даромади муҳоҷирони меҳнатӣ сатҳи зиндагии аҳолии маҳаллиро баланд 
мебардорад, тавозуни пардохти кишварҳои ОМ беҳтар мекунад. Вақти бозгашт ба ватан 
муҳоҷирони меҳнатӣ бо худ пасандоз меоранд. Ҳаҷми пасандози онҳо имконият медиҳад, ки 
маблағи интиқолро бо ҳисоби даромади аслӣ ба даромади миллии мамлакатҳои содиргари 
қувваи корӣ, ду баробар зиёд кунад.4 Интиқоли пули муҳоҷирон талаботро дар ватан зиёд 
мекунад ва бо ин ҳаҷми истеҳсолот ва шуғли аҳолӣ меафзояд. Аз ҳисоби пулгузаронӣ сатҳи 
зиндагии аҳолӣ, агар на ҳамаи ҷамеа, ҳатто яке аз қисми он ҳам боло меравад. 

Расм. 3.3.1. Интиқоли пул дар кишварҳои ОМ дар солҳои 2010 – 2017, млн доллари ИМА5
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Аммо интиқоли маблағи муҳоҷирони меҳнатӣ ҳоло, мутаассифона, нақши асосиро дар 
тараққиёни миёнамуҳлат иқтисодиёти кишварҳои ОМ намебозад. Бештар «таъсири кумаки 
иҷтимоӣ»-ин пулгузаронӣ зоҳир мешавад, вақте ки аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ бекорӣ 
кам мешавад, буҷаи давлат ба воситаи андоз барои истеъмол, ки аз пулгузаронӣ маблағгузорӣ 
мешавад, зиёд мегардад. Дар ин маврид бештар чун мегӯянд, самараи «пулҳои кӯтоҳмуҳлат» 
зоҳир мешавад. Бештари муҳоҷирони ихтиёрӣ баргашта, ҳангоми тарк кардани кишвари 
хориҷа, як миқдор сармоя доранд, ки барои таъмин намудани худ, хонавода ва пайвандонашон 
ба даст оварда ва нигаҳ доштаанд. Ба ҳар ҳол, маблағи дар хориҷа ҷамъкарда дар шароитҳои 
мувофиқ метавонанд, ки маблағи ибтидоӣ барои ташкили корхонаи хурд ва миёна дар ватан 
шавад.

Фаъолшавии барномаҳои бозгашти ихтиёрӣ барои кишварҳои ОМ, маънои муҳим дорад, зеро 
бо афзиши муҳоҷирони бозгаша имконияти объективии рост кардани дифференсиатсияи 
рушди минтақавӣ, нобаробар ҷойгир намудани аҳолӣ, зиёд намудани шумораи аҳолӣ ва 
манбаҳои меҳнатии баъзе маҳалаҳои аҳолинишин, пайдо мешавад. Барномаҳои давлатӣ 
ва барномаҳои ташкилотҳои иҷрокунанда бояд воситаҳои ҳавасмандкунии мухоҷирони 
бозгаштро маҳз ба чунин минтақаҳо ба кор баранд, ки бо ин маблағдиҳиро аз буҷа барои 

4 Муҳоҷирати байналмилалии аҳолӣ. Россия ва ҷаҳони муосир. М., 1999. С. 69.
5 Муҳоҷират ва интиқоли маблағ, бонки Ҷаҳонӣ (Migration and Remittances Fact book 2018, 3rd Edition, Washington 

DC. The World Bank.) 2018. P. 149-238.
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ободонии минтақа бо назардошти шумораи аҳолӣ дар минтақаҳо алоқаманд кунанд, зеро 
муҳоҷирони бозгашта метавонанд деҳа, қишлоқ, аули худро эҳё бахшанд, синфхонаҳоро пур 
кунанд, инчунин таҷрибаи хориҷи ва хоҳиши онҳоро ба назар гирифта дар бизнеси худ бо 
ёрии давлат истифода баранд.

Ҳалли масоили муҳоҷират, ҷавонон ва баробарии гендерӣ барои ҳамаи ҷанбаҳои иҷтимоӣ-
иқтисодии рушд зарур ҳастанд ва онҳоро мебоист дар минтақаҳои ОМ ҳал кард, зеро он яке 
аз шартҳои комёбии ҲРУ мебошад, ки ба он кишварҳои ОМ ҳамроҳ шуданд. Аз ҷумла, чи 
тавре ки дар Ташаббуси «Гурӯҳи бистсола» оид ба ислоҳот бо иштироки ҷавонони деҳотӣ 
қайд мекунад, ҷавонони деҳотӣ метавонанд пешсафи омилҳои ислоҳоти қишлоқҳо шаванд, 
ки онҷо имконият барои рушди устуворона ташкил мешаванд.6

Дар Қазоқистон шароитҳо барои гирифтани маълумоти ройгони касбӣ-техникӣ ва аз худ 
кардани ихтисоси аввалини коргар дар лоиҳаҳои Барномаи рушди самараноки ба кор банд 
будан ва соҳибкории оммавӣ барои солҳои 2017-2021 ҷой дорад, ки тайёрии кадрҳо ва 
омӯзиши кӯтоҳмуддати касбиро дар назар дорад. Дар лоиҳаи мазкур метавонанд шахсоне 
иштирок кунанд, ки ба мактабҳои таълими дохил нашудаанд, дар ҷустуҷӯи кор ҳастанд, 
аз шумораи онҳое, ки дар холати вазнини зиндагӣ ҳастанд ва аъзои оилаҳои камбизоат 
мебоашанд, инчунин муҳоҷирони бозгашта.7

Муҳоҷирати бозгашт барои афзоиши сарват дар кишварҳои ОМ мусоидат мекунад. Мисол, 
мувофиқи маълумотҳои Ranking, дар Қазоқистон солҳои охир шумора ва маблағи интиқоли 
пул аз хориҷа зиёд шуд. Ҳамин тариқ, шумораи интиқолҳо дар семоҳаи аввали соли 2017 
311,6 ҳаз. ташкил кард, афзоиш дар муқоиса бо давраи шабеҳ 2016 года – 20 %, ё 51,6 ҳаз. 
амалиёт. Бо ифодаи пулӣ, интиқолҳо 56, 1 млрд тенгеро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2016 
27 % зиёд аст. Маблағи миёнаи интиқол аз як транзаксия 6 % афзуда ба 180 ҳаз тенге баробар 
шуд.8

Дар заминаи муҳоҷирати бозгашт бояд нақши пулгузарониро дар Қирғизистон қайд кунем, 
ки соли 2018 қариб 40 % ММД-ро ташкил кард. Мувофиқи маълумотҳои бонки Миллии ҶҚи, 
интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ дар соли 2016 1991,3 млн доллар баробар буд ва соли 
2017 – 2083,7 млн доллар расид. Ин маблағро занҳои хонашин барои зиндагии ҳаррӯза, 
ҷамъомадҳо, таълимоти кӯдакон, хариди мулки ғайриманкул, чорво (чун кофили бозгашт ба 
ватан) сарф мекунанд. Мулки ғайриманқул ва манзил, чун қоида дар шаҳр харида мешаванд. 
Ин ҳодисаи нави иҷтимоиро «маҳдудият»-и муҳоҷирҳо ташкил мекунад.9 Ҷиҳати мусбати 
муҳоҷирати меҳнатӣ эҳтимолияти бо кор таъмин кардани шаҳрвандони бекори ҶҚи дар 
хориҷа мебошад.

6 Баробарии ҷинсият, ҷавонон ва муҳоҷират дар Осиёи Марказӣ: аз ниёзҳо ба иқдомот. Конфронси минтақавии 
ФАО барои Аврупо. 31 сессия (16 – 18-уми майи соли 2018, Воронеж, Федератсияи Россия).

7 Маълумот дар бораи лоиҳаи «МТвКи ройгон барои ҳама» [Тарзи дастрасӣ: https://camonitor.kz/33298-ob-
izmeneniyah-v-programme-besplatnoe-tipo-dlya-vseh-rasskazal-ministr-obrazovaniya.html].

8 Қазоқистон: Робитаҳои иқтисодии хориҷӣ ва сиёсат // Муҳоҷират. № 255-256. 29.03.2018 [Тарзи дастрасӣ: 
http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kazahstancy-stali-chashe-poluchat-dengi-iz-za-rubezha-v-1-kvartale-2017-kolichestvo-
tranzakcij-vyroslo-pochti-na-20-obem-denezhnyh-perevodov-v-rk-uvelichilsya-na-27].

9 Тиеме С. Куҷо баргардем? Равобити рустоӣ ва шаҳрӣ дар шароити муҳоҷирати меҳнатии дохилӣ ва хориҷӣ. 
Ёддошти таҳлилӣ. Маркази таҳқиқоти иҷтимоии ДАОМ. [Тарзи дастрасӣ: https://auca.kg/uploads/Migration_
Database/Susan_rus.pdf].

https://camonitor.kz/33298-ob-izmeneniyah-v-programme-besplatnoe-tipo-dlya-vseh-rasskazal-ministr-obrazovaniya.html
https://camonitor.kz/33298-ob-izmeneniyah-v-programme-besplatnoe-tipo-dlya-vseh-rasskazal-ministr-obrazovaniya.html
http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kazahstancy-stali-chashe-poluchat-dengi-iz-za-rubezha-v-1-kvartale-2017-kolichestvo-tranzakcij-vyroslo-pochti-na-20-obem-denezhnyh-perevodov-v-rk-uvelichilsya-na-27
http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kazahstancy-stali-chashe-poluchat-dengi-iz-za-rubezha-v-1-kvartale-2017-kolichestvo-tranzakcij-vyroslo-pochti-na-20-obem-denezhnyh-perevodov-v-rk-uvelichilsya-na-27
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Susan_rus.pdf
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Susan_rus.pdf
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Мисоли 3.3.1. Вазъе бо интиқоли пул дар ноҳияи Лайлаки вилояти Баткени Қирғизистон.

Олтинойи 24-сола агар волидайн барои ӯ аз ФР пул фиристониро қатъ кунанд, намедонад, ки чӣ 
кор мекунад. Зеро танҳо ин 20 ҳаз. сом ба муддати як моҳ барои зиндагиаш мерасад. Аллакай 
3 сол мешавад, ки Олтиной бо бибиаш зиндагӣ мекунад, ки нафақааш ба чизе намерасад. Духтар 
мегӯяд, ки сокинони деҳаи ӯ дар ноҳияи Лейлек вилояти Баткен пайваста барои мардикорӣ ба 
хориҷа мераванд: ин ҷо ҷои корӣ намерасад, корхонаҳои нав кушода намешавад, бисёриҳо бар 
ивази музди кам дар идораҳои давлатӣ кор мекунанд. Бештари оилаҳо дар Лейлек на танҳо бо 
пули муҳоҷирон зиндагӣ мекунанд, балки боз кредит мегиранд, ки онро аз ҳисоби пули 
интиқолшуда рупӯш мекунанд: «Дар ҳар оила 2 – 3-тогӣ микрокредит ҳаст. Одатан кредитро 
барои гузаронидани тӯй (тантанаҳои маҳаллӣ) таъмири хона, барои мошин, баъзан кредитро 
барои харидани чиптаи ҳавопаймо мегиранд, ин ҷо баъд хешу табор онро рупӯш мекунад».10

Агар маълумотҳои интиқоли пулро дар Қазоқистон дида бароем, тахмин кардан мумкин 
аст, барои кор ва интиқоли пул аз хориҷа ба ватан кадрҳои кордони дараҷаи хуб мераванд 
(мисол, муҳандис, иқтисодчӣ ва ғ.), ки ҳайати муҳоҷирони меҳнатии ҶҚ дар муқоиса бо дигар 
кишварҳои ОМ соҳибихтисос баҳо дода мешавад.

Нақши интиқоли маблағи муҳоҷирони меҳнатӣ дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон 
хеле баланд аст. Соли 2010 аз муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишвар 2,1 млрд доллар ворид 
шудааст. Соли 2013 – қариб 4 млрд доллар, ки тақрибан 52 % ММД-мамлакатро ташкил кард. 
Имрӯз пулгузаронии муҳоҷирон шарти муҳими устувории нигаҳдошти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
мебошад.11 Аммо солҳои охир пулгузарониҳо кам шуданд, мисол, дар вилояти Хатлон – ба 
62 %, дар Душанбе – фиристодаҳо ба 47 %.12

Ба маблағҳои пулӣ ва пулгузаронии муҳоҷирон дар Туркманистон баҳо додан мушкил 
аст, зеро маълумотҳо на дар институтҳои миллӣ, на дар бонки Ҷаҳонӣ нашр намешаванд. 
Мувофиқи маълумоти БМ-и ФР соли 2013 амалиёти пулгузаронии хориҷии шахсони воқеӣ 
аз ФР ба Туркманистон 40 млн доллари ИМА ташкил кард, махсусан бар фоидаи шахсони 
воқеӣ-ғайрирезидент – 19 млн доллари ИМА. Фарқияти ҷиддии вазъият бо пулгузаронӣ 
дар Турманистон дар муқоиса бо дигар кишварҳои ОМ ин аст, ки шумораи ками амалиётҳо 
гузаронида мешавад.13

Пулгузаронии шахсии муҳоҷирони меҳнатӣ ба Ӯзбекистон соли 2013 6,7 млрд доллари ИМА 
ё 12 % ММД-и мамлкаташро ташкил кард. Шурӯъ аз соли 2014 сатҳи пулгузаронӣ бо сабаби 
суст шудани иқтисодиёти ФР кам шудан гирифт. Соли 2015, ҳаҷми интиқоли пулӣ дар сатҳи 
3,1 миллиард (4,7 фоизи ММД) буд ва дар соли 2016 то 2,7 миллиард доллари ИМА кам шуд.14 
Воқеан, ба ҶӮз нисбат ба муҳоҷирони меҳнатӣ бештар асъори хориҷӣ ворид карда мешавад, 

10 Кишвар дар вобастагӣ. ҶҚи аз ҳисоби пули муҳоҷирон, зинда мемонад [Тарзи дастрасӣ: https://kloop.kg/
blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-migrantov-no-ne-umeet-ih-tratit/].

11 Таҳлили мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷирони меҳнатии бозгаштаи ҶТ. Пажӯҳиши мушкилоти 
муҳоҷирони бозгашта дар шаҳри Душанбе, НТҶ ва вилояти Хатлон. Натиҷаи пажӯҳишҳли ташкилоти иҷтимоии 
«Маркази инноватсионии рушд». дар Душанбе. 2018. С. 36.

12 Ҳамонҷо, С. 10.
13 Рязантсев С. Нақши муҳоҷирати меҳнатӣ дар рушди иқтисодиёти Федератсияи Россия. – М., 2016. C. 41 – 42.
14 Седих И.А Бозори интиқоли маблағи байналмилалӣ. М.: ДМТ МОИ. 2016. [Тарзи дастрасӣ: https://dcenter.hse.ru/

data/2017/01/31/1114338513/Рынок%20международных%20денежных%20переводов%202016.pdf].

https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-migrantov-no-ne-umeet-ih-tratit/
https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-migrantov-no-ne-umeet-ih-tratit/
https://dcenter.hse.ru/data/2017/01/31/1114338513/Рынок%20международных%20денежных%20переводов%202016.pdf
https://dcenter.hse.ru/data/2017/01/31/1114338513/Рынок%20международных%20денежных%20переводов%202016.pdf
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зеро дар инҷо манбаъҳои расмӣ қайд карда шудаанд, дар баробари системаи байналмилалии 
молиявӣ ва миллӣ, муҳоҷирони меҳнатӣ худашон пул меоранд. 

Ҳаҷми интиқоли маблағи муҳоҷиронро муайян ва пешгӯӣ кардан хеле мушкил аст. Чӣ 
қадар, ки муҳоҷирон дар хориҷа зиндагӣ кунанд, ҳамон қадар интиқоли маблағи онҳо кам 
мешавад, тадриҷан алоқа бо Ватан суст мешавад. Қисми зиёди интиқоли маблағ ба воситаи 
операторони амалиётҳои пулӣ мегузаранд. Ин маънои онро дорад, ки маблағ назар ба маблағе, 
ки тавассути бахши бонкӣ интиқол дода мешавад, осонтар сарф карда мешавад, ки дар он 
ҷо имконияти нигоҳ доштани пул дар шакли амонат мавҷуд аст, ки барои рушди иқтисодӣ 
имкониятҳои бештар дорад. Дар умум, нишондоди савия ва сифати зиндагии одамони ба 
муҳоҷирати меҳнатӣ рафта, хеле баланд буд, нишондоди сифати зиндагии онҳо савияи 
муҳими мутобиқшавиро дар шароитҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ инъикос мекунад.

Ба теъдоди калон нигоҳ накарда, муҳоҷирати меҳнатӣ дар кишварҳои ОМ ҳама масоили 
иҷтимоӣ-иқтисодиро ҳал карда наметавонад. Паҳншавии васеи муҳоҷирати меҳнатӣ, инчунин, 
то ҳол ба дастовардҳои назаррас барои беҳтар намудани сармояи иҷтимоӣ ва инсонӣ дар 
минтақа, оварда нарасондааст. 

Мисол, дар Тоҷикистон маблағи ба дастомада асосан ба заруриятҳои зерин сарф мешуданд: 
барои таълими фарзандон – 20 %; боқӣ – барои сохтмон, таъмир ва хариди хонаву ҷо, 
мошин ва ғ. (23 %). Сарфи маблағи интиқолшуда барои қонеъ намудани талаботи ҳаррӯза 
(хӯрокворӣ, харид ва таъмири хона, молҳои сермасраф, тӯй ва ҷаноза) истифода мешавад, на 
барои рушди бизнес ва соҳибкорӣ. Мутаассифона, маблағи каме барои ташаккул ва рушди 
бизнеси шахсӣ (танҳо 0,4 %) боқӣ мемонад. Ин маълумотҳо ҳолатеро мефаҳмонанд, ки чаро 
интиқолҳои пулҳо амалан ба рушти бизнес корандозӣ намешаванд – онҳо кифоя нестанд.15 
Дар ҶТ таҷриба лоиҳаҳои ҷамъиятӣ ҳаст – сармоягузорӣ ба рушди инфрасохтори маҳаллии 
баъзе маҳалҳои аҳолинишин (қубурҳои об, қубурҳои газ, роҳҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва ғ.).

Дар Ӯзбекистон интиқоли маблағ асосан ба хароҷот ва баланд бардоштани некӯаҳволии 
оилаҳои ноҳияҳои деҳот сарф мешаванд. Пурсиши бонки Ҷаҳонӣ дар соли 2017 нишон дод, 
ки 39 % муҳоҷирон аз ҶӮ интиқлоли маблағро барои таъмин намудани ғизои оилаҳои худ ва 
хешу табор, 30 % – сохтмон ва таъмири манзил, 7 % – гузаронидани тӯйҳо, 25 % – мақсадҳои 
дигар сарф шудаат, илова бар ин, барои таълими фарзандон ва рушди сармояи инсонӣ 
маблағгузорӣ карда мешавад. Дар дигар корҳо инчунин қайд мешавад, ки коргарон-муҳоҷирон 
дар Ӯзбекистон маблағро барои беҳтар намудани шароити хона сарф мекунанд, ки бо ин сатҳи 
ҳолати оила муайян мешавад, вале барои тараққиёти тиҷорат камтар; қисми зиёди интиқоли 
пул «бемаҳсул» сарф мешавад; сарфа барои маросимҳои анъанавӣ (тӯй ва ҷаноза) аз се як қисми 
(аз ҳафт) муҳими маблағ, пас аз хароҷот барои хӯрок ва хонавода; Категорияҳои назаррас ва 
дигар хароҷот, ки либос, таҳсилот, саломатӣ ва қарзро дар бар мегиранд. 

Яке аз ҷанбаҳои мусбии муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои ОМ дар умум он аст, ки 
муҳоҷирати бозгашт сабаби шаҳришавӣ мешавад, барои пайдо кардани ҷойҳои кори 
ҳавасманд мекунад, барои пайдо кардани кор бо музди хуб кафолат медиҳад, аммо ин бо 
шаҳр ва корхонаҳо ва ташкилотҳои шаҳрсоз хос аст. Масалан, дар ҶҚ дар соли 2018 боз 

15 Таҳлили мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷирони меҳнатии бозгаштаи ҶТ. Пажӯҳиши мушкилоти 
муҳоҷирони бозгашта дар шаҳри Душанбе, НТҶ ва вилояти Хатлон. Натиҷаҳои таҳқиқоти созмони ҷамъиятии 
«Маркази рушди навоварӣ». – Душанбе. 2018. С. 38. [Тарзи дастрасӣ: http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018г-
анализ-социально-экономических-проблем].

http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/
http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/
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як шаҳри аҳамияти ҷумҳуриявидошта пайдо шуд. Он шаҳр Шимкент мебошад.16 Рушди 
шаҳрҳо дар навбати худ имкон медиҳад, ки муҳоҷирони бозгашт ва аҳолии маҳаллӣ имкони 
бештари кор кардан ва рушди тиҷорати худро пайдо кунанд. Шаҳрвандоне, ки дар ватан кор 
карда наметавонанд ё дар соҳаҳои каммузд кор мекунанд, ба хориҷа мераванд ва дар он ҷо 
назар ба кишварҳои худ бо маоши хуб кор мекунанд. Ҳамин тавр, ба туфайли муҳоҷирати 
меҳнатӣ, даромади хонаводаҳо меафзояд ва камбизоатӣ дар кишварҳое, ки муҳоҷиронро 
мефиристанд, коҳиш меёбад. Дар чунин шароит, кишварҳои ОМ маҷбуранд, ки сиёсати 
давлатиро дар заминаи демография ва муҳоҷирати аҳолӣ бо назардошти вижагиҳои вазъи 
иҷтимоию иқтисодии кишвар ва рушди вазъи байналмилалӣ, талаботи риояи ҳуқуқи инсон ва 
таъмини амнияти шахсони алоҳида, ҷомеа, давлат ва ҷомеаи ҷаҳонӣ тасҳеҳ кунанд. Масалан, 
дар ҶҚ, яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи давлат муҳофизат аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ 
ва таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷирон мебошад. Дар робита ба ин, омӯзиши 
ҳамаҷониба ва таҳлили системии мушкилиҳои танзими ҳуқуқии байналмилалии муҳоҷирати 
аҳолӣ ва равандҳои ба онҳо алоқаманд бо назардошти доктрина ва амалияи байналмилалии 
ҳуқуқӣ ва инчунин низоми ҳуқуқии миллӣ аҳамияти хоса доранд.17

Мониторинги бозгашти ихтиёрии муҳоҷирон ба мамлакати пайдоиш сабабҳои мухталифи 
бозгаштанро муайян менамояд, ки сабабҳои асосии онҳо инҳоянд: ба итмом расонидани 
шартномаҳои меҳнатӣ дар давлати хориҷӣ, расидан ба синну соли муайян, хоҳиши бозгашт 
ба ватани таърихии худ, пайвастшавӣ ва бозгаштан ба хонаводаи худ – кишварҳои Осиёи 
Марказӣ бо манзилияти қабилавӣ, мавҷудияти оилаҳои сершумор ва робитаи зич бо 
хешовандон.

Дар сурати бозгашти маҷбурӣ ё ихтиёрии муҳоҷирон ба ватани худ, ҳукуматҳои кишварҳои 
қабулкунанда бояд ин омили рушд ва таҳаввулот шахсеро, ки таҷрибаи корӣ дар хориҷа кору 
зиндагӣ карданро дорад, ба назар гиранд. Инчунин тавсия дода мешавад, ки аз нерӯи касбии 
онҳо барои саҳми иқтисодӣ ва иҷтимоию демографии онҳо дар рушди минтақа истифода 
карда шавад. Таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ дар бобати истифодаи иқтидори 
захиравии муҳоҷирони бозгашта, бояд дар ОМ низ фаъолона татбиқ карда шаванд.

Мисоли 3.3.2. Шабакаи Аврупоӣ барои бозгардондан ва реинтегратсияи муҷаддад.

Шабакаи Аврупоии пешбурди бозгардонанда ва реинтегратсия (ERRIN) ҳамчун як барномаи 
маъмул барои бозгардонандат ва реинтегратсия фаъолона кор мекунад. Он аз ҷониби якчанд 
давлатҳои шарики аврупоӣ таҳти роҳбарии Нидерландия ва бо дастгирии молиявии ИА таъсис 
дода шудааст. Дар доираи ERRIN ба муҳоҷирони ихтиёрӣ якчанд намуди кумакҳо, аз ҷумла 
кумак ҳангоми расидан, омӯзиши касбӣ, кумак дар дарёфти ҷои кор ё оғози тиҷорати шахсии 
худ пешниҳод мекунад.18

Ҳангоми таҳияи барномаҳои бозгашти ихтиёрии муҳоҷирон ба ватан, ба кишварҳои ОМ, 
имконияти беназир барои истифодаи ин таҷрибаи мусбат ва ҳамгироӣ ба рушди минтақа 

16 Қарори Президенти ҶҚ «Оид ба ташкили вилояти Туркистон» аз 9-уми июни соли 2018 [Тарзи дастрасӣ: https://
online.zakon.kz/document/?doc_id=38448242].

17 Алаева Г.Т. Шаклгирӣ ва тадвини қонуни муҳоҷират. Маводҳои КБИА «Масъалаҳои актуалии танзими сиёсию 
ҳуқуқӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (28.02.2014). – Алмаато. Донишгоҳи «Турон». C. 243 – 247.

18 Маълумот аз шабакаи реинтегратсияи Аврупо (ERRIN) [Тарзи дастрасӣ: www.returningfromgermany.de/ru/
programmes/erin].

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38448242
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38448242
http://www.returningfromgermany.de/ru/programmes/erin
http://www.returningfromgermany.de/ru/programmes/erin
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вуҷуд дорад. Масалан, дар доираи ҳамгироии ИИАО, равандҳои муҳоҷират дар ОМ шиддат 
ёфтанд. Ғайр аз он, ҶТ, ҶӮз ва ҶҚи ҳамчун донорҳои калидии муҳоҷирон, инчунин ФР ва ҶҚи 
ҳамчун гиранда амал мекунанд. Ду омили асосӣ дар ин раванд мусоидат мекунанд: иқтисодӣ 
ва иҷтимоӣ-демографӣ.

Муҳоҷирони бозгашта бо таҷриба, дониш ва малакаҳои нав ба ватан бармегарданд. 
Одатан, муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишварҳои рушдкарда, аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ сафар мекунанд. Дар муҳити беруна бо инфрасохтори рушдёфта муҳоҷирон бо 
муҳите, ки барои онҳо нав шинос мешаванд, хоҳиши муқовимати шадид ба хоҳиши беҳтар 
кардани малака ё тахассуси касбӣ ва ба даст овардани салоҳиятҳои нав мусоидат мекунад. 
Муҳоҷирон имконият доранд, ки дониши худро бо забонҳои хориҷӣ баланд бардоранд, 
ба дастовардҳои пешрафтаи соҳаҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла технологияҳои IT, тиб, 
сохтмон, хизматрасонӣ дар соҳаи тарабхона ё меҳмонхона, хӯрокхӯрӣ, хизматрасонии 
нигоҳубини ҳамширагӣ, усулҳои хоҷагидорӣ ва ғайра дастрасӣ пайдо кунанд. Бозгашти онҳо 
бо малака ва донишҳои нав, доштани технологияҳои нав, иқтидори назаррас барои рушди 
иқтисоди кишварҳои донори Осиёи Марказӣ мебошад.

Омили муҳими иҷтимоӣ барои ҶТ аз он иборат аст, ки шумораи зиёди шаҳрвандони фаъоли 
кишвар аз муҳоҷирати меҳнатӣ ва бозорҳои хориҷаи меҳнатӣ гузаштаанд. Ин ба онҳо имкон 
медиҳад, ки таҷрибаи нави корӣ гиранд, ихтисосашонро такмил диҳанд ва технологияҳои 
навро омӯзанд, пас аз баргаштан ба шароити меҳнат ба таври дигар муносибат кунанд, 
барои сатҳи баландтари музди кор муроҷиат кунанд ва мансабҳои шӯҳратпарасте бисозанд. 
Дар маҷмӯъ, ин ба вазъи тағйирёбандаи бозори меҳнат дар ҶТ таъсири мусбат мерасонад.

Омили иҷтимоию демографӣ дар талабот ба захираҳои инсонӣ аз ҷониби кишварҳои 
қабулшуда зоҳир мешавад. Пӯшида нест, ки дар даҳсолаҳои охир шумораи шаҳрвандони 
қобили меҳнат дар ФР ба таври назаррас коҳиш ёфтааст, пиршавии аҳолӣ рух медиҳад, 
дар ҶҚ мувозинати манфии муҳоҷират ба назар мерасад ва хориҷшавии сокинони русзабон 
аз кишвар афзоиш меёбад. Дар ҳоле ки дар кишварҳои донор, баръакс, чун анъана сатҳи 
таваллуд баланд аст, теъдоди аз ҳад зиёди захираҳои инсонии қобили меҳнат зиёданд. 
Масалан, муҳоҷирати бозгашт барои ҶҚ захираҳои демографӣ ва меҳнатиро пур мекунад. 
Паст шудани сатҳи таваллуд, афзоиши фавт ва бурункӯччӣ вазъи демографии Қазоқистонро 
дар солҳои 1990-ум бадтар кард. ҶҚ аз ҷиҳати минтақа дар ҷаҳон ҷои нуҳумроишғол 
мекунад. Дар кишвар заминҳои бекорхобида ва азхуднашуда бисёр ҳастанд ва инчунин 
тақсимоти бениҳоят нобаробари аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ қайд карда мешавад. Дар ин 
вазъ, баргаштани оралмонҳо ба ватани таърихии худ қисман ба ҳалли мушкилоти демографӣ 
барои ҶҚ мусоидат кард.19 Дар тӯли солҳои истиқлолият беш аз 1 миллион қазоқҳои қавмӣ 
мустақилона ва дар доираи барномаи давлатии кӯчонидани аҳолӣ ба ватан баргаштанд.20 
Кӯчиҳо на танҳо шумораи аҳолиро афзоиш медиҳанд, балки дар иқтидори меҳнатии кишвар 
саҳми калон мегузоранд. Дар байни кӯчиҳо бисёр намояндагони фарҳанг, тиҷорат ва илм 
ҳастанд.21

19 Қазоқҳо дар хориҷа [Тарзи дастрасӣ: https://e-history.kz/ru/scorm/course/414].
20 Диаспораи қазоқҳо дар хориҷа ба дастгирии фарҳангӣ ниёз дорад [Тарзи дастрасӣ: www.inform.kz/ru/kazahskoy-

diaspore-za-rubezhom-nuzhna-podderzhka-v-sfere-kul-tury-talgat-mamashev_a3038836].
21 Чӣ қадар қазоқҳо дар хориҷа зиндагӣ мекунанд? [Тарзи дастрасӣ: https://diapazon.kz/news/16473-skolko-

kazakhstancev-zhivet-za-rubezhom].

https://e-history.kz/ru/scorm/course/414
https://www.inform.kz/ru/kazahskoy-diaspore-za-rubezhom-nuzhna-podderzhka-v-sfere-kul-tury-talgat-mamashev_a3038836
https://www.inform.kz/ru/kazahskoy-diaspore-za-rubezhom-nuzhna-podderzhka-v-sfere-kul-tury-talgat-mamashev_a3038836
https://diapazon.kz/news/16473-skolko-kazakhstancev-zhivet-za-rubezhom
https://diapazon.kz/news/16473-skolko-kazakhstancev-zhivet-za-rubezhom
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Яке аз ҷанбаҳои манфии муҳоҷирати меҳнатӣ ин номутавозунӣ дар демография дар 
кишварҳои ОМ мебошад. Масалан, муҳоҷири миёна аз ҶТ ин марди синни 24-27 сола, ки 
зандор аст, бо маълумоти миёна ё миёнаи махус, ба кори ҷисмонии на ҳамеша тахассусӣ 
машғул, ё бекор, бо шароити қаноатбахши зиндагӣ, сатҳи даромади нисбатан паст, ғолибан 
дар хонаводаи хурдакак ва дар ҳоли муносибати мутавассит бо пайвандон, дӯстон, ҳамсояҳо 
ва ҷомеа, солҳои тӯлонӣ бо имконияти истиқомати доимӣ дар ФР мардикорӣ кардааст. Ин 
вазъ ба вазъи демографӣ дар ҶТ ба таври назаррас таъсир мерасонад – фарзандон ва занҳои 
партофташуда, пош хӯрдани оилаҳо, паст шудани сатҳи таваллуд.

Дар солҳои охир, тибқи омори расмӣ, беш аз 1 миллион аҳолии қобили меҳнат ва пеш 
аз ҳама дар байни мардҳо ба Россия барои пул кор кардан бурункӯчӣ кардаанд ва дар ин 
робита миқёси муҳоҷирати меҳнатӣ вазъи демографиро мушкил менамояд, аз ин рӯ дар ҶТ 
муҳоҷирати меҳнатӣ чунин идома ёфтан гирад ба ниҳоди оилаи анъанавии тоҷикон таҳдиди 
ҷиддӣ хоҳад расонд.

Ҷанбаи манфии муҳоҷират, тавре ки худи муҳоҷирон қайд мекунанд вайрон шудани 
муносибатҳои оилавӣ, қобилияти нигоҳубини кӯдакон ва пиронсолон мебошад. Ҳоло 
теъдоди зиёди одамон аз сабаби муҳоҷират, ки ба хароҷоти назарраси иҷтимоӣ рабт 
доранд, алоҳида зиндагӣ мекунанд. Масалан, дар ҶТ шумораи издивоҷҳои ноустувор 
вайроншавии муносибатҳои оилавӣ ва ҷудошавиҳои зуд-зуд дар оилаҳои муҳоҷир боиси 
нигаронӣ мебошанд. Ғайр аз он, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҶТ афзоиши ҷинояткорӣ дар байни 
наврасон ва ҷавононро, ки бинобар рафтани волидайн ба хориҷа бе назорат мондаанд, қайд 
мекунанд. Ҳамин тавр, бурункӯчии меҳнатӣ аз ҶТ барои иқтисодиёт вазъи демографӣ ва 
рушди иҷтимоии кишвар паёмадҳои баҳс барангезро дорад.22

Муҳоҷират барои ҶӮз якчанд оқибатҳои манфии иҷтимоию демографиро ба миён овард. 
Пеш аз ҳама, ин талафи қувваи корӣ мебошад, имрӯз зиёда аз 10 %-и шумораи умумии аҳолии 
қобили меҳнати ҶӮз ба муҳоҷирати меҳнатӣ ҷалб карда шудааст, ки 60 – 65 %-и онҳо дар 
ФР мебошанд.23 Одатан, аъзои ҷавонони оила – мардҳо барои мардикорӣ ба кор мераванд. 
Самтҳои асосии фаъолияти муҳоҷирони меҳнатии Ӯзбекистонӣ инҳоянд: сохтмон (23 %), 
савдои чакана (18 %), бахши хизматрасонӣ ва хӯрокворӣ (19 %), кишоварзӣ, корхонаҳои 
саноатӣ, нақлиёт.24 Аз ҳисоби қалъаи анъанавии равобити ҷомеа ва хонавода, муҳоҷирони 
меҳнатӣ аз ҶӮ кӯтоҳмуддат ва мавсимиро истифода мебаранд. Ӯзбекҳо ба ҳаёти анъанавии 
ҷамъиятӣ одат карда, бо меҳнатдӯстӣ, худдорӣ аз нӯшидани машруботи спиртӣ фарқ 
мекунанд, аммо эътимоднокии онҳо, набудани оқилӣ ва эҳтиёткорӣ аксар вақт онҳоро 
объекти қаллобӣ мегардонад.

Кишварҳои минтақаи ОМ давраи ҷараёнҳои зиёди муҳоҷират ҳам дохилӣ – алахусус аз деҳот 
ба шаҳр ва берунӣ – байни кишварҳо аз сар мегузаронанд. Ин асосан муҳоҷирати меҳнатии 
мавсимӣ дар ҶҚ, ФР ва дигар кишварҳои минтақа ва берун аз он мебошад. Мамлакатҳои 
манбаъҳои ҷараёни муҳоҷират дар ОМ ҶҚи, ҶТ ва ҶӮз мебошанд, ки ба чунин мушкилоти 
рушд, аз қабили афзоиши босуръати аҳолӣ ва бекории меҳнатии аҳолӣ дар деҳот дучор 

22 Акрамов Ш.Ю. Вазиров З.К, Рахмонов А.Х. Муҳоҷирон аз ҶТ ба ФР: арёбии теъдод ва вазъияти иқтисодиву иҷтимоӣ// 
Баррасии илмӣ. Силсилаи 1. Иқтисод ва ҳуқуқ. 2018. № 3-4. С. 12.

23 Денисенко М.Б., Чудиновский О.С. Муҳоҷират байни давлатҳои ИДМ. Демоскоп Weekly. № 533-534 (26.11.2012 – 
9.12.2012) [Тарзи дастрасӣ: www.demoscope.ru/weekly/2012/0533/analit04.php].

24 Максакова Л. Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар системаи муҳоҷирати байналмилалӣ// Таҳаввулоти пас аз Шӯравӣ/ Зери 
таҳр. Ж.А. Зайончковской ва Г.С. Витковской. – М.: Адамант. 2009. С. 323-349.

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0533/analit04.php
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мешаванд. Хоҷагии деҳот қодир нест имкониятҳои кофии шуғлро таъмин кунад, ки ин занҳо 
ва мардҳои деҳот, бахусус ҷавононро муҳоҷир мекунад. Ҳамзамон, ҷавонон бо мушкилиҳои 
мушаххас ва омилҳои хавфнок дучор меоянд, рафтани онҳо вакууми демографиро низ ба 
вуҷуд меорад, ки ба рушди иқтисодии кишвар таъсири манфӣ мерасонад.

Дар хориҷа кор карда, муҳоҷирон имконият пайдо мекунанд, ки ба оила ва хешовандони худ 
пул интиқол диҳанд ва бар ин асос даромади онҳо афзоиш меёбад, сатҳи зиндагӣ боло 
мерӯяд ва ҷараён асъори хориҷӣ ба иқтисодиёти маҳаллӣ ворид мешавад. Бо назардошти 
гирифтани пули нақд, эҳтимолан захираҳои молӣ, оилаҳои муҳоҷирон метавонанд барои 
оғози тиҷорати худ сармояи оҷилиро ҷамъ кунанд. Танзими давлатии сиёсати муҳоҷират, 
ташкилоти системанок ва ба нақша гирифташудаи муҳоҷирати ҳамватанон дар сатҳи 
созишномаҳои дуҷониба инчунин ба рушди дастгирии асъорӣ барои иқтисодиёти кишвар 
мусоидат мекунад. Дар ин раванд аз ҷониби Гурӯҳи ташкилотҳои БҶ, ки ташаббусҳоро дар 
соҳаи қарздиҳӣ ва идоракунии муҳоҷират дар кишварҳои ОМ дар шакли барномаҳои 
минтақавӣ иҷро мекунад, нақши муҳим мебозад. Дар байни онҳо, МиРПАЛ (MiRPAL), ки 
ҳадафи он дастгирии фаъолияти ҷомеаи мутахассисон ва таҷрибаомӯзон дар соҳаи муҳоҷират 
ва интиқоли пул дар кишварҳои ИДМ мебошад; КАРМП (CARMP), ки ҳадафи асосии он 
«мусоидат дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар ОМ тавассути такмил додани танзими 
муҳоҷирати меҳнатӣ, тавсияи васоити зиндагии муҳоҷирон, афзоиш додани манфиатҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҳам дар кишварҳои интиқол додани захираҳои меҳнатӣ ба хориҷа ва ҳам 
дар кишварҳои қабулкунанда».25

Муҳаррики муҳими иқтисодиёти дар давлатҳои ОМ соҳибкорӣ ва тиҷорати хурд мебошад. 
Интиқоли пулҳои муҳоҷирони меҳнатӣ барои амалӣ гардидани ин имконият дар байни як 
қисми аҳолӣ оғоз мегарданд. Муҳоҷирати бозгашт дар стратегияҳои иқтисодии кишварҳои 
ОМ барои рушди соҳибкорӣ ва тиҷорат комилан мувофиқ аст. Ҳамин тариқ, дар ҶҚ курс оид 
ба рушди инноватсионии соҳибкории кишвар бурда мешавад, ки авлавияти он тиҷорати 
хурд мебошад. Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ» дарункӯчии тиҷориро дастгирӣ 
менамояд, дар ҳоле ки дарункӯчҳо, ки барои амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ омадаанд, 
дарункӯчҳои тиҷорӣ ҳисобида мешаванд ва қоидаҳои муайяни қонун шартҳои воридшавӣ ва 
додани раводидҳои дохилшавиро барои дарункӯчҳои тиҷорӣ, шароити будубоши 
дарункӯчҳои тиҷорӣ дар қаламрави ҶҚ ва фаъолияти соҳибкориро танзим мекунанд, дар 
ҳоле ки раводидҳо дар ҶҚ аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷӣ ва муассисаҳои хориҷии ҶҚ 
дода мешаванд.

Дар муроҷиат ба мардуми аввали Президенти ҶҚ Н. Назарбоев, “Панҷ ташаббуси иҷтимоии 
Президент” вазифаҳое дар мавриди фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиқи 
ташаббусҳои соҳибкорӣ гузошта шуда буданд. Барои мардуми қазоқистонӣ: бори андозро аз 
10 маротиба то 1 % кам кунед, қарзи хурди қарзиро дар доираи рушди соҳибкории оммавӣ 
дар байни шахсони ба кор ҷалбшуда ва бекорон бо пешниҳоди қарзҳои хурди имтиёзнок. 
Дар соли 2017, 7 200 қарзҳои хурд дар ҳаҷми 32 млрд тенге дода шуд.26

Қадами дигари муҳим дар ин самт татбиқи барномаи давлатии «Шуғли истеҳсолӣ ва 
соҳибкории оммавӣ» барои солҳои 2017–2025 бо мақсади баланд бардоштани даромади 

25 Муҳоҷират ва интиқоли пулӣ [Тарзи дастрасӣ: www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/migration-and-
remittances].

26 Муроҷиати Президенти ҶҚ Н.Назарбоев ба мардум «Панҷ ташаббуси иҷтимоии Президент» [Тарзи дастрасӣ: 
https://strategy2050.kz/ru/news/51108/?sphrase_id=13061223].

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/migration-and-remittances
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/migration-and-remittances
https://strategy2050.kz/ru/news/51108/?sphrase_id=13061223
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худкорон ва бекорон тавассути фароҳам овардани шароит барои шуғли истеҳсолии онҳо 
мебошад.27

Ислоҳоти дар ҶҚ гузаронидашуда ва ташаккули муҳити мусоиди корӣ барои шахсе, ки 
мехоҳад худро дар соҳаи соҳибкорӣ корбарӣ кунад, аз хавфҳо наметарсад ва масъулият 
барои ояндаи боэътимоди худ ва хонаводаро ба дӯш мегирад, бешубҳа ба афзоиши 
ҷолибияти муҳоҷират барои муҳоҷирони эҳтимолии бозгашта, хоса ба Қазоқистон мусоидат 
мекунад. Сиёсати давлатии дохилии ҶҚ ба худиштиғолии аҳолии қобили меҳнат, дастгирии 
фаъолияти соҳибкории тиҷорати хурду миёна, ҷалби имтиёзҳои андоз ва имкони гирифтани 
сармояи аввалӣ барои рушди тиҷорати онҳо, «стартапҳо», хоҷагиҳои фермерӣ, семинарҳои 
гуногун дар бахши хизматрасонӣ, мактабҳои забонӣ ва курсҳои омӯзишӣ дар азхудкунии 
касбҳои нав ё такмили ихтисос ва ғайра. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии кор 
бо муҳоҷирони меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон, таҳияи базаи мутамаркази муҳоҷирони 
хориҷӣ ба салоҳияти мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои муҳоҷират дохил карда мешавад; 
ташкили махзани ягонаи муҳоҷирони меҳнатӣ.28

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки муҳоҷирати бозгашт дар ҶҚи, шаклҳои нави шуғлро 
ҳавасманд менамояд ва баръакси аҳолии маҳаллӣ, ки ҳеҷ гоҳ муҳоҷират накардаанд, 
муҳоҷирони баргашта бештар ба худиштиғолӣ табдил меёбанд: аммо шуғли мустақилона 
аз ҷониби муҳоҷирони баргашта ҳамчун падидаи муваққатӣ («таваққуфгоҳи муваққатӣ») 
баррасӣ мешавад. Агар муҳоҷири баргашта пеш аз муҳоҷират бештар худмашғул буда бошад, 
пас аз баргаштан эҳтимоли интихоби кор ба худаш «худаш» камтар аст. Ҷанбаи мусбати ин 
падида дар он аст, ки он метавонад ба ҷустуҷӯи корбурди беҳтари дониш ва малакаҳои ба 
даст омада, инчунин кам шудани шумораи шахсони ба кор ҷалбшуда бо қобилияти паст дар 
муҳити корӣ алоқаманд бошад.29

Мисоли 3.3.3.  Таҷрибаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва тиҷорати хусусӣ дар вилояти Баткени 
Қирғизистон

Медер аз вилояти Баткен, дар тӯли 5 сол, якҷоя бо шарикон, дар Исфана ба фурӯши маводи 
сохтмонӣ машғул аст. Ӯ бештар аз ФР даромад дорад, ҷое, ки ба муддати 3 сол ба унвони 
боркунанда ва бинокор кор кардааст. «Ман ба Москва бо сабаби вазъияти ноилоҷӣ рафтам: дар 
ин ҷо коре набуд, модарам сахт бемор буд, бародарам маъюби гурӯҳи якум мебошад» – ба 
хотир меорад Медер. Дар ФР, ӯ орзуи тиҷорати шахсии худро дошт («барои он ки коргари 
меҳмони нашавад»), аз ин рӯ волидонаш сарфа кардани маблағҳои фиристодашударо сар 
карданд. Ба туфайли ин пасандозҳо, Медер тавонист тиҷорат кушояд. Тиҷорати худро такмил 
дода, ӯ мебинад, ки шумораи зиёди ҳамватанонаш барои кор ба хориҷа мераванд. «Бисёр 
одамон дар он ҷо мемонанд, зеро вазъ дар мамлакати мо беҳтар нашудааст» – илова мекунад 
Медер.30

27 Шуғли истеҳсолӣ ва соҳибкории оммавӣ. Консепсияи барнома барои солҳои 2017-2025 [Тарзи дастрасӣ: https://
primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-produktivnoy-zanyatosti-i-
massovogo-predprinimatelstva-na-2017-2021-gody-en-bek].

28 Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ» (бо ворид намудани тағйиру иловаҳо аз 26-уми декабри соли 2018) 
[Тарзи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/document/].

29 Брук ва диг. Муҳоҷирати бозгашт ва худкорӣ: маълумот аз Қирғизистон (Bruck T., Mahe C., Naude W. Return 
Migration and Self-employment: Evidence from Kyrgyzstan. IZA Institute of Labor Economics. Bonn.) 2018. [Тарзи 
дастрасӣ: http://ftp.iza.org/dp11332.pdf].

30 Мушкилот ва парадоксҳои муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҶҚи [Тарзи дастрасӣ: https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-
na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-migrantov-no-ne-umeet-ih-tratit/].

https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-produktivnoy-zanyatosti-i-massovogo-predprinimatelstva-na-2017-2021-gody-en-bek
https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-produktivnoy-zanyatosti-i-massovogo-predprinimatelstva-na-2017-2021-gody-en-bek
https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-produktivnoy-zanyatosti-i-massovogo-predprinimatelstva-na-2017-2021-gody-en-bek
https://online.zakon.kz/document/
http://ftp.iza.org/dp11332.pdf
https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-migrantov-no-ne-
https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-migrantov-no-ne-
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Муҳоҷирати бозгашт саҳми муҳим дар иқтисоди Туркманистон дар самти ҷалби сармоя 
ва мутаносибан кушодани тиҷорати хусусии муҳоҷирон, инчунин ҷалби мутахассисони 
баландихтисос ба иқтисодиёти кишвар мебошад. Ҳангоми таҳсил ва кор дар хориҷа 
муҳоҷирон ихтисос, малака ва таҷрибаеро ба даст оварданд, ки пас аз бозгашт ба ватан 
метавонистанд татбиқ кунанд. Асосан, пас аз бозгашт онҳо ба тиҷорати хурд машғуланд, ба 
кушодани тиҷорати шахсӣ, кор дар сохторҳои хусусии тиҷоратӣ бартарӣ медиҳанд. Дар 
кишвар як қатор омилҳои ҳавасмандкунанда мавҷуданд, аз ҷумла қонунгузорӣ дар бораи 
тиҷорати хурд, ки тартиби соддакардашудаи бақайдгирӣ, гирифтани патент ва имтиёзҳои 
андозиро пешбинӣ менамояд;31 пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок дар соҳаи кишоварзӣ32 ва 
ғайра. Иқтидори бозгашти муҳоҷирон дар соҳаи кишоварзӣ фаъолона истифода бурда 
мешавад, масалан, қитъаҳои замин ба муҳлати то 99 сол бо мақсадҳои кишоварзӣ ва 
ғайрикишоварзӣ (хизматрасонӣ ва кишоварзӣ) ба соҳибкорон барои ба роҳ мондани 
тиҷораташон дода мешаванд.

Дар амалияи ҶӮз, ба ғайр аз одамоне, ки бо кор мушкилӣ доранд, соҳибкорон дар муҳоҷирати 
меҳнатӣ иштирок мекунанд. Онҳо, ки даргири фаъолиятҳои корофаринӣ ҳастанд, ба думболи 
касби даромади аввалия барои тиҷорат худ ҳастанд. Дар айни замон, дар соҳаи соҳибкории 
ҶӮз корҳои марбут ба истеҳсолот нақши рӯзафзун доранд ва ин аз афзоиши сармоягузориву 
ҷалби қувваи корӣ ба иқтисодиёт мебошад. Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки бисёр муҳоҷирон 
дар хориҷа кор кардаанд, ба фаъолияти соҳибкорӣ ҳамроҳ шудаанд. Тадқиқоти муҳоҷирони 
меҳнатӣ нишон медиҳад, ки танҳо 6 – 7 % онҳо нияти ба даст овардани маблағҳои 
бадастовардаро дар истеҳсолот ва кушодани тиҷорати худро доранд.33 Муҳоҷирон пулҳои 
ба даст овардаашонро барои рушди истеҳсолот сармоягузорӣ мекунанд, ҷойҳои нави 
корӣ таъсис медиҳанд, бо кор ва музди меҳнати дигар одамон таъмин мекунанд, ки омили 
аслии паст кардани сатҳи бекорӣ ва камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. Баъзе муҳоҷирони 
меҳнатӣ маблағҳои бадастовардаро барои таъмири манзил, сохтмони хонаҳои нав ва хариди 
манзилҳо сарф мекарданд, фаъолона қонеъгардонии эҳтиёҷоти аввалия ба озуқаворӣ, молҳои 
истеъмолӣ, манзил, маориф, афзоиши воридоти молҳо, ки ба рушди тиҷорати бозор дар 
ҶӮз мусоидат намуд. Маблағҳои нисбатан ками муҳоҷирони меҳнатӣ барои рушди тиҷорати 
хурд ва соҳибкорӣ сармоягузорӣ мекунанд: баъзе муҳоҷирон ё хешовандони онҳо тиҷорати 
хурд (нонпазхонаҳо, қаҳвахонаҳо, мағозаҳо ва ғайра) кушоданд. Илова бар ин, муҳоҷирони 
меҳнатии баргашта ба ҶӮз технологияҳои нави тиҷоратиро меоранд, ки дар ниҳоят ба 
рушди соҳибкорӣ ва тиҷорати хурд такони ҷиддӣ мебахшад, муҳоҷирони меҳнатӣ дар 
ифтитоҳ ва инкишофи тиҷорати худ сармоягузорӣ мекунанд. Бо ин мақсад дар ҶӮз барои 
амалисозии иқтидори соҳибкории аҳолӣ ва шароити имтиёзноки андозсупорӣ фароҳам 
оварда шудааст, ки оилаҳои муҳоҷирони меҳнатиро барои рушди тиҷорати худ ҳавасманд 
мекунанд. Масалан, бисёр ташаббусҳо дар сатҳи маҳаллӣ – дар сатҳи кумитаҳои маҳаллаҳо 
ҳал карда мешаванд.

31 Кодекси андози Туркманистон аз 25-уми октябри соли 2004 (моддаи 200) бо тағ. аз 1-уми марти соли 2014 
№ 49-V ва 15-уми октябри соли 2016 // Маҷмӯи санадҳои Президенти Туркманистон ва қарорҳои Ҳукумати 
Туркманистон. Феврал, соли 2015. № 6. Мод. 3680.

32 Қарори Президенти Туркманистон «Дар бораи дастгирии молиявии истеҳсолоти хоҷагии деҳот» аз 6-уми 
марти соли 2013 // Маҷмӯи санадҳои Президенти Туркманистон ва қарорҳои Ҳукумати Туркманистон. 2013. №3. 
Мод. 2 465.

33 Максакова Л.П. Муҳоҷират ва бозори меҳнат дар Ӯзбекистон // Муҳоҷират ва бозори меҳнат дар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ. Маводҳои семинари минтақавӣ (Тошканд, 11-12-уми октябри соли 2001) / Зери таҳр. Максакова 
Л.П. М. – Тошканд. 2002. С. 35.
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Дар айни замон, дар ҶӮз оид ба озодии фаъолияти соҳибкорӣ корҳои зиёде иҷро шуда 
истодаанд, ки ба ҷалби васеи интиқолҳои пулӣ дар лоиҳаҳои гуногуни сармоягузорӣ ва баланд 
бардоштани нерӯи сармоягузории онҳо мусоидат мекунанд. Омили муҳим ин расонидани 
кумаки мушаххас ба оилаҳои муҳоҷирон дар қабули амалияи сармоягузорӣ, ташкили 
механизмҳои кофӣ ва дастрас дар минтақаҳо ҷиҳати истифодаи пурратар ва самарабахши 
нерӯи интиқоли маблағ барои сармоягузорӣ ба иқтисодиёт мебошад: фаъолгардонии низоми 
бонкӣ ва молиявӣ оид ба дастгирии фаъолияти сармоягузории муҳоҷирони меҳнатӣ, баланд 
бардоштани ҳавасмандии онҳо ба ҷалби интиқоли маблағҳо ба амонатҳо, рушди низоми 
қарздиҳии хурд, ҷорӣ намудани имтиёзҳои андозӣ барои ташкили тиҷорати оилавӣ ва дигар 
тадбирҳое, ки ҳавасмандии аҳолиро ба иштирок дар равандҳои сармоягузорӣ зиёд мекунанд. 
То 1-уми апрели соли 2018, дар ҶӮз шумораи субъектҳои фаъолияткунандаи тиҷорати хурд 
ба истиснои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои фермерӣ 238,5 ҳазорро ташкил дод (дар соли 
2001 танҳо 99,4 ҳазор). Аз шумораи умумии субъектҳои тиҷорати хурд 8 % корхонаҳои хурд 
ва 92 % микрофирмаҳо ташкил мекунад.

Давлатҳои ОМ бояд аз имконоти соҳибкории аҳолӣ истифода баранд. Таъсис додани 
шароити имтиёзноки андоз, ки оилаҳои муҳоҷирони меҳнатиро барои сармоягузорӣ ба 
тиҷорати худ ҳавасманд мекунанд, тавсия дода мешавад. Муҳоҷирати меҳнатӣ дар хориҷа ба 
кишварҳои ОМ имконият медиҳад, ки ба моделҳои нави рушди иқтисодӣ гузаранд. 

Кормандон ва ихтиёриёни СБМ 
дар фурудгоҳи Душанбе варақаҳои 
иттилоотиро дар доираи маъракаи 
итилоотӣ – равшанкунӣ, бахшида 
ба рӯзи байналмилалии муҳоҷирон 
тақсим мекунанд.

Акс: СБМ Тоҷикистон, 2017
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Саволҳои санҷишӣ:

1.  Муҳоҷирони хориҷие, ки дар хориҷа кор мекунанд, ба иқтисодиёти кишварҳои ОМ чӣ 
саҳми демографӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ доранд? 

2.  Чӣ мушкилоти ҷамъиятӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ метавонад муҳоҷирони баргаштаро дар 
ноҳия ё деҳаи шумо ҳал кунад?

3.  Интиқоли маблағҳо дар рушди миллӣ ва маҳаллӣ чӣ нақш мебозанд?

4.  Интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар ноҳия ё деҳаи шумо чӣ сохта шудааст? 
Мисолҳо биёред.

5.  Якчанд мисолҳои барномаҳоро дар кишварҳои ОМ-ро нишон диҳед, ки барои ҷалб 
кардани иқтидори бозгашти муҳоҷирон дар рушди маҳалӣ мусридат мекунанд. Кадом 
барномаҳо аз нуқтаи назари шумо самарабахштаранд ва метавонанд дар ноҳияи шумо 
татбиқ шаванд?

Амалия:

Бозии тиҷорӣ «Оқибатҳои муҳоҷирати меҳнатӣ барои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва 
демографии кишвар».

Марҳилаи I: Кор дар гурӯҳҳои «Тӯфони мағзӣ». Аудиторияро бояд ба 2 гурӯҳ тақсим карда 
шаванд. Корҳои созмонёфтаро дар гурӯҳҳо рӯйхати истилоҳот оид ба оқибатҳои мусбат ва 
манфии муҳоҷирати меҳнатӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва демографии кишвар омода 
карда мешаванд (5 – 10 дақиқа). Ҳар як гурӯҳ рӯйхати худро тартиб медиҳад ва бо шарҳҳо 
баромад мекунад.

Марҳилаи II: Кор дар гурӯҳҳо аз рӯи гурӯҳбандӣ рӯйхати истилоҳот. Зарур аст, ки истилоҳҳоро 
аз рӯи дараҷаи аҳамият ҷудо карда, панҷ мавриди муҳимтаринро қайд карда, ҷавоб диҳем, ки 
чаро инҳо муҳиманд.

Марҳилаи III: Таҳлили SWOT. Аудитория ба 4 гурӯҳ тақсим карда мешавад. Таҳлили SWOT – 
ин таҳлили ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи раванд, инчунин имкониятҳо ва таҳдидҳо аз ҷониби 
тараф ҳангоми ташкили раванд. Гурӯҳи аввал аз рӯи тарафҳои қавӣ ё манфиатҳои раванди 
муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишвар кор мекунанд. Гурӯҳи дувум ҷиҳатҳои заифӣ ташкили 
раванди муҳоҷирати меҳнатиро тавсиф мекунад. Гурӯҳи севум имкониятҳои мавҷудаи 
муҳоҷирати меҳнатиро муайян менамояд. Гурӯҳи чорум хавфҳои муҳоҷирати меҳнатиро 
муайян мекунад, ки ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва демографии кишвар таъсири манфӣ 
мерасонанд.

Марҳилаи IV: Нақши муҳоҷират дар рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар. Кор дар 4 гурӯҳ, ки 
дар боло зикр шуданд. Дар асоси маълумоти таҳлили SWOT, сабабҳои душворӣ дар ташкили 
раванди самарабахши танзими муҳоҷирати меҳнатӣ бо истифода аз воситаи «Панҷ чаро?» 
муайян карда шудаанд: 1) Чаро? Дар бораи ташкили раванди муҳоҷирати меҳнатӣ қарорҳои 
бесамар қабул карда мешаванд; 2) Чаро? Мавҷуд набудани таҷриба дар раванди муҳоҷирати 
меҳнатӣ; 3) Чаро? Мо мератсем, ҳангоми қабули тасмим дар бораи ташкили муҳоҷирати 
меҳнатӣ хато кунем; 4) Чаро? Мушкилоти муҳоҷирати меҳнатиро таҳия ва муайян кардани 
онҳо душвор аст; 5) Чаро? Ҳолатҳо ва роҳҳои ҳалли ояндаи муҳоҷирати меҳнатӣ таҳлил 
карда нашудаанд. 
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Ҳамчун илова, ба гурӯҳҳо саволҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 1) Агар «Чаро?» -и 
шумо мавҷуд бошад; 2) Боз чӣ метавонад «Чаро?» бошад?

Аз рӯи натиҷаҳои кор, гурӯҳҳо баромад мекунанд.

Адабиёти асосӣ:

1. Бекяшев Д.К. Танзими ҳуқуқии байналмилалии муҳоҷирати иҷборӣ ва меҳнатӣ. – М.: 
Проспект, 2014. 392 с.

2. Гаврилова Т. Муҳоҷирати байналмилалӣ ва шуғл дар ҷомеаи муосир.- М.: Мир, 2012. 232 с.

3. Муҳоҷират ва давлати миллӣ. – М.: МТИМ, 2016. 216 саҳ.

4. Муҳоҷирати меҳнатӣ, интиқоли пул ва рушди инсонӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ. 
Силсилае аз ёддоштҳои таҳлилии тавсеаи инсонӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ. 
Барномаи рушди СММ (БРСММ) ва Бонки Рушди Авруосиё (БРАО). – Истамбул: Дафтари 
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2013. 410 c.
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3.4.  Мушкилоти мутобиқшавӣ ва 
реинтегратсияи муҳоҷирони баргашта 
дар кишварҳои Осиёи Марказӣ

1 Мукомел В.И. Созгорӣ ва ҳамгироии муҳоҷирон. Муҳоҷират ба Россия 2000 – 2012. Гулчин аз 3 ҷилд. Ҷ.1, қ.2. 
ШҒ ШУБР. Зери таҳрири умумии И. С. Иванова. Муҳаррири мусъул Ж.А. Зайончковская. М.: Китоби вижа. 2013. 
С. 695.

2 Ҳамонҷо.

Мундариҷа. Ҷанбаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, динӣ ва забонии ҳамгироии муҳоҷирони бозгашт дар 
кишварҳои ОМ. Имконоти тандурустии муҳоҷирони баргашта. Ҳолати оилаҳои муҳоҷирони 
баргашта, пошхӯрии муносибатҳои оилавӣ, мушкилоти тарбияи фарзандон ва наврасони бе 
падару модар, мушкилоти оилаҳои ҷудошуда дар ОМ.

Бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия дар кишварҳои ОМ ҷанбаҳои зиёде доранд, ки барои 
кумаки муассир ба худи муҳоҷирон ва инчунин барои ҳама ширкаткунандагони амалисозии 
КБИР муҳиманд. Дар ин замина, ҷанбаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, мазҳабӣ ва забонии ҳамгироии 
муҳоҷирони бозгашта, инчунин нерӯи саломатии муҳоҷирони бозгашта, мушкилоти 
пошхӯрии оила ва тарбияи фарзандонро қайд кардан зарур аст. Аслан ин ҷанбаҳо барои 
муҳоҷирон аз кишварҳои ОМ, ки дар Федератсияи Россия ва Қазоқистон ҷойгиранд, дар 
раванди ҳамгироӣ, реинтегратсия ва мутобиқшавӣ мушкилтар мебошанд.

Таҳти мафҳуми ҳамгироии муҳоҷирон раванде фаҳмида мешавад, ки натиҷаи он қабули муҳоҷирон 
аз ҷониби ҷомеаи маҳаллӣ дар сатҳи инфиродӣ ва гурӯҳӣ мебошад ва дар он фаҳмида мешавад, 
ки муҳоҷирон, бо нигоҳ доштани ҳувияти фарҳангии худ, бо муҳити мизбон дар як ҷомеа дар 
заминаи нажодӣ, барои гурӯҳ ва муҳити мизбон муҳим мебошанд.1 Дар баробари ҳамгироии 
муҳоҷирон, мутобиқшавӣ ва реинтегратсияи онҳо бисёр муҳим аст.

Мутобиқшавиро метавон бо ду роҳ дида баромад: ҳамчун марҳилаи ибтидоии ҳамгироӣ 
ва ҳамчун стратегияи ҳамкории муҳоҷирон, ҷамъиятҳои онҳо бо аҳолии маҳаллӣ. Таҳти 
мафҳуми мутобиқгардонии муҳоҷирон метавон раванд ва натиҷаи мутобиқ кардани рафтори 
муҳоҷир ба системаи меъёрҳо ва арзишҳое, ки дар ҷомеа ҳукмфармост фаҳмид, бо мақсади 
ташкили ҷои нави истиқомати доимӣ (муваққатӣ) ва қонеъ кардани талабот ва манфиатҳои 
онҳо (инфиродӣ, оила) ҳангоми нигоҳ доштани меъёрҳои худ ва системи арзиш (меъёрҳо, 
анъанаҳо, урфҳо ва ғайра)-и худ.2

Дар ҳолати мутобиқшавии муҳоҷирон дар минтақаи ташриф, муҳоҷирон метавонанд бо 
риояи анъанаҳо, урфу одатҳо, меъёрҳо ва қоидаҳое, ки муҳоҷир дар раванди иҷтимоӣ шудан 
дар ватани таърихии худ қабул кардааст, системи арзишҳо ва меъёрҳои муҳити навро бойтар 
кунанд. Асоси ташаккули механизми мутобиқшавӣ муносибатҳои эътимодноки муҳоҷирони 
эҳтимолӣ ва воқеӣ, муҳити онҳо мебошанд, ки мумкин аст ба хешовандӣ, дӯстӣ, ҳамсоягӣ, 
бародарӣ, шинохти мутақобилаи ҳамдигар ҳамчун интиқолдиҳандагони як қавмияти 
муайян бошанд; гузаштаи таърихии умумӣ, фарҳанг (системи дидгоҳҳо, эътиқодҳо ва ғайра). 
Мубодилаи захираҳо (иттилоот, манфиатҳои моддӣ ва ғайримоддӣ) роҳи нигоҳ доштани 
чунин механизм аст.
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Таҳти мафҳуми реинтегратсияи муҳоҷирон ҳамгироии такрории муҳоҷирон ба ҷамоатҳои 
маҳаллӣ фаҳмида шавад, ки онҳо пештар узви он буданд, аммо аз сабаби тағйиротҳои муайян 
дар ин ҷомеа ва худи муҳоҷирон, онҳо ба як қатор чораҳо, аз ҷумла мутобиқати иҷтимоӣ, 
психологӣ, молиявӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ ва дигарҳо ниёз доранд. 

Таҷрибаи байналмилалӣ дар самти реинтегратсия ва офиятбахшии муҳоҷирони меҳнатӣ 
мавҷуд аст, ки онҳоро ба кишварҳои ОМ тавсия додан мумкин аст. Шаклҳо ва механизмҳои 
гуногуни хизматрасонӣ ба муҳоҷирон, ба баргаштан ба ҷомеаи шаҳрвандии комилҳуқуқ, 
барои анҷом додани фаъолияти минбаъдаи меҳнатӣ ва иштироки фаъолона дар рушди 
иқтисодии кишвараш, нигаронида шудааст. Яке аз мисолҳои мусбат ин таҷрибаи Филиппин 
шуда метавонад.

Мисоли 3.4.1.  Реинтегратсияи муҳоҷирони баргашта дар Филиппин ба туфайли кумак дар 
ҷойҳои корӣ 

Дар Филиппин, дар назди Вазорати меҳнат ва шуғл, ки бо масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ 
машғул аст, дар қабул ва кумак ба муҳоҷирон ва шаҳрвандони бекор, департамент вуҷуд дорад. 
Ҳамасола бо мақсади рушди тиҷорати хурду миёна ва инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо 
маоши мувофиқ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ҳадди аққал 400 миллион песо (тақрибан 85 миллион 
доллари ИМА) дар шакли қарзҳои кӯтоҳмуддат ҷудо карда мешавад. Самаранокии ин масъала ва 
фаъолияти самарабахши шаффофӣ дар он аст, ки ҳамасола сатҳи бекорӣ дар Филиппин 1 % паст 
карда мешавад ва ин муваффақият аз ҷониби коршиносони ҷаҳонӣ баҳои мусбат гирифт. 

Мушкилоти реинтегратсия ва мутобиқшавӣ дар ҷараёни татбиқи КБИР ҳам барои кишварҳои 
қабулкунандаи муҳоҷирон ва ҳам барои кишварҳое, ки ба он муҳоҷирон бармегарданд, 
муҳим мебошанд. Дар кишварҳои ОМ мушкилоти реинтегратсия ва мутобиқшавӣ ҷанбаҳои 
гуногун доранд, аммо умуман ҳамон як омилҳоро дар бар мегиранд: иҷтимоӣ, фарҳангӣ, динӣ 
ва забонӣ, психологӣ ва ҳуқуқӣ. Дар баробари ин, табиати кишварҳое, ки ирсол ё қабул мекунанд, 
мушаххасоти равандҳои реинтегратсия ва мутобиқшавиро муайян мекунад. Фаҳмидани 
он хеле муҳим аст, ки танҳо бо ҳамкории самарабахши ҳамаи ҷонибҳо ва кишварҳо 
татбиқи самарабахши КБИР имконпазир аст. Дар ин замина, муаммоҳои реинтегратсия ва 
мутобиқшавӣ ба муҳоҷирон дар кишварҳои истиқоматкунанда, алахусус дар Қазоқистон ва 
дар кишварҳои қабулкунанда – Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон бояд 
таъкид карда шаванд. 

Қазоқистон кишвари истиқомати аввалия ва алтернативист, аз ин лиҳоз, проблемаҳои 
мутобиқшавӣ ва реинтегратсия дар ин замина баррасӣ карда мешаванд. Ҳамин тавр, дар 
Қазоқистон заминаи ҳуқуқие таҳия карда шудааст, ки равандҳои муҳоҷирати дохилӣ ва 
хориҷиро ба танзим медарорад, ки мақоми муҳоҷирон, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои онҳоро 
муайян мекунад. Таҳлили қонунгузории амалкунанда дар соҳаи муҳоҷират нишон медиҳад, 
ки муҳоҷирати бозгашт асосан дар мавриди бозгашти маҷбурии муҳоҷирони меҳнатӣ 
бо мақоми номунтазам пешбинӣ шудааст. Муҳоҷирон дар вазъи осебпазирӣ таҳти амали 
иқдомоти ҳуқуқи милли Ҷумҳурии Қазоқистон қарор намегиранд. Бозгашти ихтиёрӣ танҳо 
дар меъёрҳои ҳуқуқии марбут ба репатрианти баргашти муҳоҷирони таърихӣ ва муҳоҷирати 
дохилии аҳолӣ аз минтақаҳои ҷанубӣ ва сераҳолӣ ба минтақаҳои шимолии кишвар вуҷуд 
дорад: Қонуни ҶҚ «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ» аз 22-уми июли соли 2011 № 477-IV, 
Қонуни ҶҚ «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Қазоқистон» аз 20-уми декабри соли 1991 
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№ 1017, Фармони Вазири тандурустӣ ва рушди иҷтимоии ҶҚ аз 14-уми июни соли 2016 
№ 515 «Дар бораи тасдиқи қоидаҳои кӯчонидани ихтиёрии шахсон бо мақсади баланд 
бардоштани қувваи меҳнатӣ» ва ғайра.

Монеаи асосӣ ин вазъи номунтазами муҳоҷирон дар Қазоқистон мебошад. Сарфи назар аз 
мавҷуд набудани низоми раводид ва ҳатто низоми миллӣ барои фаъолияти меҳнатӣ (барои 
муҳоҷирон аз Қирғизистон), аксарияти қисми муҳоҷирон дар Қазоқистон аз дастрасӣ ба 
хизматрасониҳои асосӣ (пеш аз ҳама тиббӣ) бо сабаби он, ки онҳо берун аз майдони ҳуқуқӣ 
мемонанд ва (ё) фаъолияти меҳнатӣ мекунанд, маҳрум мебошанд.

Қазоқистон мамлакати таъиноти асосӣ мебошад, аммо аксар вақтҳо дар солҳои охир он 
ба кишвари алтернативӣ ё таъиноти транзитӣ табдил ёфтааст. Сабаби ин тағйирот дар 
қонунгузории дарункӯчии ФР – ворид намудани мамнӯиятҳо барои вуруд ба хориҷиён, 
ки қонунвайронкунии маъмурӣ содир кардаанд, инчунин вазъи нооромии иқтисодиёти 
ФРро нишон медиҳад. Ин ба он оварда расонд, ки зиёда аз 1,5 миллион нафар одамон, 
ки аксарияти онҳо муҳоҷирони меҳнатӣ аз ОМ мебошанд, дар муҳлати то панҷ сол ба ФР 
баргашта наметавонанд.3

Илова бар ин, дар Қазоқистон бартарии коҳиш додани таъсири манфии ҷараёнҳои муҳоҷират 
ба иқтисодиёти миллӣ ва ҷалби коргарони баландихтисоси муҳоҷир ба бозори меҳнатии 
кишвар мебошад. Оқибат таҳкими чораҳои маҳдудкунандаи маъмурӣ дар маҷмӯъ, аз ҷумла 
барои гурӯҳҳои муҳоҷироне, ки дар Қазоқистон дар ҳолати такон додани такрорӣ вуруд 
доштанд, буд. Аксар вақт вақте муҳоҷирон ба Қазоқистон меоянд, парешон ва рӯҳафтода 
мешаванд. Ин дар маҷмӯъ осебпазирии онҳоро тақвият медиҳад, илова бар ин, ҳатто дар 
сурати доштани тамоми ҳуҷҷатҳо, муҳоҷирон сабти номи навбатӣ ва дигар расмиёти ҳуқуқиро, 
ки онҳоро аз майдони ҳуқуқӣ хориҷ мекунанд, аз даст медиҳанд. Таҳқиқотҳо нишон доданд, 
ки чунин муҳоҷирон ба қурбониёни зӯроварии эҳтимолӣ, роҳбарӣ ва радикализми эҳтимолӣ 
мубтало мешаванд.4 Ин параграф пайвандҳо (4) -ро дар бораи таҳсил дар ОМ дар бар мегирад, 
ки дар он радикализатсия мушкилот ва ҳатто хатари раванди реинтегратсия мебошад. Ин 
таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки эҳтимолияти радикализатсия дар байни муҳоҷироне, ки 
осон идора карда мешаванд ва стратегияи возеҳи муҳоҷират надоранд, зиёдтар аст. Онҳо 
дар кишвари таъинот хуб ҳамгиро намешаванд. Илова бар мушкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 
онҳо эҳсоси беадолатии иҷтимоиро аз сар мегузаронанд, зеро ҳуқуқи онҳо ҳам дар ватан 
ва ҳам дар кишвари таъинот поймол карда мешаванд. Ин як омилест, ки ба радикализатсия 
мусоидат мекунад.

Ҳамзамон, муҳоҷирон, бо вуҷуди он, ки забонҳо (қирғизӣ ва ӯзбекӣ) ба қазоқӣ наздиканд, ба 
бархӯрдҳои муайяни фарҳангӣ, мушкилоти забон дучор мешаванд. Дар ин замина муҳоҷирони 
баргашта аз Тоҷикистон мушкилоти бештаре доранд. Надонистани забонҳо, сатҳи танзим ва 
сатҳи саводнокии пасти ҳуқуқӣ моро водор мекунанд, ки танҳо ба миёнаравони ғайрирасмӣ 
муроҷиат кунем ва дар шароити хатарноки корӣ маоши камтарин бигирем.

Андозаи гендерӣ асосан ҳассос боқӣ мемонад. Феминизатсия аллакай як тамоюли устувор аст, 
аз ҷумла дар заминаи муҳоҷирати бозгашт. Занҳое, ки бо кӯдакони хурдсол мондаанд, ҳама 

3 Осебпазирии муҳоҷирон ва ниёзҳои ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ. Далоили аслӣ ва паёмадҳои иқтисодиву 
иҷтимоии муҳоҷирати бозгашт. Арзёбии майдонии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ. – 2016. – С. 9.  
[Тарзи дастрасӣ: https://kazakhstan.iom.int/publications].

4 Ҳамонҷо, С. 30.
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душвориҳои ҳаётро аз сар мегузаронанд, онҳо дар тарбияи фарзандон мушкилӣ доранд, ки 
аксар вақт онҳоро беназорат мемонанд.

Ба таври ҷудогона, бояд ба мушкилоти муҳоҷирони ҷавон аз ҳар ду ҷинс ишора кард. Илова 
ба мушкилоти умумӣ, ки барои ҳамаи муҳоҷирони баргашта маъмуланд, ин гурӯҳ осебпазир 
аст, зеро ҷавонон эҳсос намекунанд, ки онҳо як қисми ҷомеаи кишварҳо ё кишварҳои 
қабулкунанда ё ирсолкунанда мебошанд. Натиҷаҳои таҳқиқоти СБМ нишон медиҳанд, ки 
муҳоҷирони ҷавон дар ин ҳолат на танҳо ба радикализатсия, балки ба криминализатсия, аз 
ҷумла дар Қазоқистон, дучор мешаванд.5

Масъалаи муҳим барои ҳамаи муҳоҷирони баргашта дар Қазоқистон вазъи саломатӣ ва 
дастрасии маҳдуд ба хизматрасониҳои тиббӣ мебошад.

Тибқи қонунгузории Қазоқистон дар бораи дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ (моддаи 
88.5 Кодекси ҶҚ оид ба саломатии аҳолӣ ва системаи тандурустӣ), танҳо муҳоҷирони 
меҳнатӣ, ки мақоми доимӣ доранд, метавонанд дар сурати бемориҳои сироятӣ, ки барои 
аҳолӣ хатар эҷод мекунанд, ба ёрии ройгони тиббӣ дастрасӣ пайдо кунанд.6 Муҳоҷирон 
аз кишварҳои ИДМ, аз ҷумла кишварҳои ОМ, танҳо дар ҳолатҳои фавқулода, новобаста аз 
вазъи муҳоҷират, ёрии ройгони тиббиро мегиранд. Дар дигар ҳолатҳо, муҳоҷирони коргар 
ба хизматрасониҳои пулакии тиббӣ дастрасӣ доранд.

Муҳоҷирони меҳнатии мақоми танзимшаванда аз Қирғизистон ва аъзоёни оилаҳои онҳо ба 
системаи тандурустии қазоқистонӣ ҳамон андоза ва дар ҳамон шароите, ки шаҳрвандони 
Қазоқистон доранд, дастрасӣ доранд. Ин дар Шартнома дар бораи ИИАО пешбинӣ 
шудааст.7 Дар асл, як қисми бузурги муҳоҷирон аз Қирғизистон дар Қазоқистон бидуни 
имзои шартнома, кор мекунанд. Аз ин рӯ, онҳо аз имкони истифодаи хизматрасониҳои тиббӣ 
бидуни маҳдудият маҳруманд ва танҳо дар ҳолатҳои фавқулодда ба хидматрасонии ройгони 
тиббӣ дастрасӣ доранд. Ҳамин тариқ, аксар вақт муҳоҷирони Қирғизистон бо муҳоҷирони 
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар чунин ҳолат дучор мешаванд.

Сабабҳои дигари дастрасии маҳдуд ба хизматрасониҳои тиббӣ барои ҳамаи муҳоҷирон аз 
сабаби муфлисии молиявӣ ва инчунин тарс аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ҳангоми ба беморхона дастгир шуданашон мебошанд.

Ғайр аз ин, дар Қазоқистон системаи бақайдгирии аҳолӣ ҷорӣ карда шудааст, ки мувофиқи 
он ҳар як шахс бояд РМИ рақами мушаххаси инфиродии худро дошта бошад (хадамоти 
андоз барои ин шаҳрвандони хориҷие, ки иҷозатномаи истиқомати доимӣ надоранд, масъул 
аст). Бисёре аз муҳоҷирони ғайриқонунии муҳоҷир бинобар сабти ном нашудан ё бо сабаби 
фобияҳои мухталифи таъқибӣ аз тарси хориҷ шудан аз кишвар, ин рақамро ба даст оварда 
наметавонанд.8 Аз як тараф, ин система истифодаи хизматҳоро тамоман истисно намекунад, 
масалан, хизматрасонӣ дар асоси тиҷоратӣ пешниҳод карда мешавад, аммо аз тарафи дигар, 
омили маҳдудкунанда аст.

5 Осебпазирии муҳоҷирон ва ниёзҳои ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ. Далоили аслӣ ва паёмадҳои иқтисодиву 
иҷтимоии муҳоҷирати бозгашт. Арзёбии майдонии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ. – 2016. – С. 38.

6 Муҳоҷирони меҳнатӣ дар Қазоқистон: бидуни вазъият ва ҳуқуқ. Сентябр. 2016 [Тарзи дастрасӣ: www.fidh.org/
IMG/pdf/note_kazakhstan_681r_6_sept_2016_ru_web.pdf].

7 Шартнома дар бораи Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё (29-уми майи соли 2014 дар Остона имзо шудааст) (15-уми 
марти соли 2018 илова карда шудааст) [Тарзи дастрасӣ: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855].

8 Муҳоҷирони меҳнатӣ дар Қазоқистон: бидуни вазъият ва ҳуқуқ. Сентябр. 2016 [Тарзи дастрасӣ: www.fidh.org/
IMG/pdf/note_kazakhstan_681r_6_sept_2016_ru_web.pdf].
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Бо назардошти он, ки муҳоҷирони баргашта дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббиро маҳдуд 
мекунанд, муаммои таъхирнопазир бад шудани вазъи саломатии муҳоҷирони меҳнатӣ 
мебошад. Ин бо шароити бади зиндагӣ ва кор вобаста аст,9 муҳоҷирони меҳнатӣ аксар 
вақт қурбони садамаҳои истеҳсолӣ мешаванд, мубтало ва бемориҳои сироятӣ мешаванд ё 
бемориҳои худро танҳо пас аз як давраи муайян эҳсос мекунанд, ки вақти расонидани кумак 
мушкил мегардад. Бисёр вақт, муҳоҷирон, аз ҷумла бозгаштаҳо, дар бораи бемориҳо, ба 
монанди вируси норасоии масунияти одам (ВИЧ) ё сил, маълумоти кам доранд ё ба муоинаи 
ташхисӣ дастрасӣ надоранд, аз тарс ва ё надоштани манобеи молиявӣ аз онҳо канораҷӯӣ 
мекунанд ва ё сарфи назар мекунанд. Тибқи баъзе маълумотҳо дар соли 2015, 15 % муҳоҷирон 
гирифтори бемории сил ё мубталои ВИЧ буданд.10

Ҳамин тариқ, раванди реинтегратсия ва мутобиқшавии муҳоҷирони баргашта дар Қазоқистон 
бо як қатор омилҳои характери иҷтимоиву фарҳангӣ, аз ҷумла донистани забон (ғайри 
забон), инчунин саломатии маънавӣ ва психологии онҳо мураккаб аст. Ҳангоми мусоидат ба 
реинтегратсия ва мутобиқшавӣ ба муҳоҷирони бозгашта, бояд ҳамаи ин омилҳо ба назар 
гирифта шаванд. 

Дар мавриди кишварҳои қабулкунандаи ОМ, пас реинтегратсияи муҳоҷирони баргашта 
ба ҷомеа ва бозори миллии меҳнат вазифаи муҳим мегузорад, зеро муҳоҷирати бозгашт 
барои Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон зуҳуроти рӯзафзун мегардад. 
Бештари муҳоҷирони баргашта бо мадорики ҷадид ва таҷрибаи кори ба даст омада дар 
хориҷ аз кишвар меоянд. Дар реинтегратсияи муҳоҷирони баргашта таҳлили сабабҳои 
бозгашт, мушкилоти мавҷуда ва хатарҳои бозгаштан нақши муҳимро мебозад.

Асоснок кардани имконияти радикализатсия ҳамчун як мушкилии ҷиддӣ

Бо назардошти маҳдуд будани бозори меҳнатии маҳаллӣ, бекорӣ ва камбизоатӣ, инчунин 
фишори равонии шадид бо сабаби вазъияти нави зиндагӣ, муҳоҷироне, ки дубора вуруд ба 
Федератсияи Россияро рад карданд, ба яке аз гурӯҳҳои осебпазир табдил меёбанд ва хатари 
баланди ҷалби гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ ва ҷинояткориро доранд.11

Вижагии муҳоҷирати бозгашти шаҳрвандони Қирғизистон аз минтақаҳои ҷанг, аз ҷумла 
ҷангҷӯён ва оилаҳои онҳо мебошад. Барномаҳои реинтегратсияи ин категорияи муҳоҷирони 
баргашта дар ҶҚи вуҷуд надорад. Бояд дар назар дошт, ки дар масъалаҳои реинтегратсия ва 
пешгирии радикализатсияи эҳтимолии муҳоҷирон, пешвоёни ҷомеа ва ғайрирасмӣ нақши 
муҳим доранд.

Мисоли 3.4.2. Нақши имомҳо дар реинтегратсияи муҳоҷирони бозгашта дар Қирғизистон

Имомҳо аз ҷамоат дархост ва хоҳиш мекунанд, ки ба муҳоҷирони эҳтиёҷманд кумак кунанд. Бо 
шарофати ин, муҳоҷирон ба сафи салафиён дохил намешаванд. 

9 Назорат бар дастрасии муҳоҷирон ба шуғли муносиб ва муассир. Гузориш. Остона. 2018 [Тарзи дастрасӣ: 
https://redcrescent.kz/wp-content/uploads/2018/10/Doklad-po-dostupu-migrantov-k-dostojnomu-effektirnomu-
trudoustrojstvu-Krasnyj-Polumesyats-RK.pdf ё https://kkassiyet.files.wordpress.com/2019/02/reportaccesstolabour201
8redcrescent.pdf].

10 Муҳоҷирони меҳнатӣ дар Қазоқистон: бидуни вазъият ва ҳуқуқ. Сентябр, 2016 [Тарзи дастрасӣ: www.fidh.org/
IMG/pdf/note_kazakhstan_681r_6_sept_2016_ru_web.pdf].

11 Муҳоҷирати бозгашт ва чолишҳо дар Осиёи Марказӣ: таҳлили хатарҳо 2017. Қазоқистон, 2017. – С.12.
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Аксар аз муҳоҷирони баргашта наметавонанд мустақилона кор пайдо кунанд. Дар чунин ҳолат 
ташкили вақти ройгон ҳамчун яке аз роҳҳои пешгирии радикализатсияи чунин муҳоҷирон ба 
мадди аввал медарояд. Ташкили чорабиниҳои варзишӣ ва таъсиси клубҳои варзишӣ роҳҳои 
имконпазири ҳалли ин мушкилот буда метавонанд.

Шаҳрвандони ташаббускор барои мактаббачагон бо ҷангиёни собиқи тавбакарда, вохӯриҳо 
ташкил мекунанд.

Касе ба ҳамватаноне, ки аз Сурия баргаштанд, шахсан кумак мекунад, аммо ҳамзамон иддао 
дорад, ки онҳо ҷанг накарданд. Касе ҳатто омодааст, ки барои муҳофизат аз таъқиботи мақомоти 
(полис) миёнарав амал кунад. 

Одатан дар муҳоҷират одамони ҷавон ва миёнасол иштирок мекунанд ва фарзандон, чун 
қоида, бо бибию бобояшон мемонанд. Ҳамин тариқ, муносибатҳои иҷтимоиву психологӣ 
дар оилаҳо ба таври назаррас тағйир меёбанд. Ҷудошавии дурударози волидон ва фарзандон 
оқибатҳои манфиро ба бор меорад: ҳузур дар муассисаҳои таълимӣ коҳиш меёбад, пешравӣ 
бад мешавад, мушкилоти психологӣ дар кӯдакон пайдо мешавад ва нигоҳубини одамони 
калонсол ғайриимкон аст.12

Реинтегратсияи кайрилман дар Қирғизистон дар чорчӯбаи барномаи бозгашт Давлатӣ 
қобили таваҷҷӯҳи махсус аст.

Мисоли 3.4.3. Реинтегратсияи қирғизҳои қавмӣ аз кӯҳистони Афғонистон ба Қирғизистон

Дар қаламрави Помири Афғонистон, қирғизҳо қариб беш аз сад сол зиндагӣ доранд. Ва танҳо 
акнун онҳо имкониятро фаҳмиданд, ки зиндагии куллан дигарро пайдо кунанд. Дар Қирғизистон 
барномаи баргашти кӯчиҳо ба кор даромад. То имрӯз 49 нафар дар Қирғизистон ба ватани худ 
баргаштанд. Ба ҳар як оила бо манзил кумак расонида шуд. Барои бисёриҳо ҳама чиз бори 
аввал рӯй дод. Масалан, телевизор. Модари серфарзанд бо номи Жамба Помирӣ, чанде пеш 
дубора таваллуд кард ва бори аввал дар ҳаёташ дар бемористон буд ва гинекологро дид. “Аз 
13 кӯдак шаш нафарашон дафн карда шуданд. Ҳамин ки онҳо таваллуд шуданд, бемор шуданд 
ва мурданд. Бибиҳои бесаводи мо мегӯянд, ки кӯдак аз модараш метарсид ва фавтид. Мо танҳо 
пизишк надорем. Барои ба шаҳри наздиктарини Афғонистон рафтан, бояд ҳашт рӯз бо қутос ё 
шутур фуруд оед. Ва дар зимистон, ҳамаи роҳҳо барфӣ ҳастанд, тамоман рафта намешавад. Мо 
ҳамдигаронамонро таваллуд мекунонем. Аз ин рӯ, мо занҳо кам ҳастем, ки бисёриҳо ҳангоми 
таваллуд мемиранд” – гуфт зан. Аммо баъзан мардҳо аз рафтан пушаймонанд. Замини ройгон 
мехоҳанд, мехоҳанд, ки тамоми чорворо ронанд. Дар акси ҳол, чӣ гуна оиларо таъмин карда 
мешавад? Нигаронанд, ки хешовандон ҳанӯз ҳам дар Афғонистон боқӣ мондаанд. На ҳама 
тавонистанд ҳуҷҷатҳо тартиб диҳанд.13

12 Тиеме С. Куҷо баргардем? Равобити рустоӣ ва шаҳрӣ дар шароити муҳоҷирати меҳнатии дохилӣ ва хориҷӣ. 
Ёддошти таҳлилӣ. Маркази таҳқиқоти иҷтимоии ДАОМ. [Тарзи дастрасӣ: https://auca.kg/uploads/Migration_
Database/Susan_rus.pdf].

13 Роҳи душвор ба хона: бозгашти қирғизҳои помирӣ. ИА Мир-24. 8-уми апрели с. 2018. [Тарзи дастрасӣ: https://
mir24.tv/articles/16299948/trudnaya-doroga-domoi].
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Ҳукумати Қирғизистон то ҳол масъалаҳои гирифтани нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ аз 
ҷониби қирғизони қавмиро ҳал накардааст.14 Кор аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва сокинон 
гузаронида намешавад. Дар натиҷа, ҳолатҳое ҳастанд, ки ба Афғонистон баргардонидани 
қайрилманҳо вуҷуд дорад. Ягон истилоҳи алоҳида барои чунин раванд вуҷуд надорад, аммо 
ин ба таври равшан реинтегратсияи бемуваффақиятро нишон медиҳад.

Мисоли 3.4.4.  Мушкилоти иҷтимоию иқтисодии реинтегратсияи қирғизҳои қавмӣ аз 
кӯҳистони Афғонистон дар Қирғизистон.

«Ҳолат ба кор кардан надорем, зеро мо дар ин ҷо касеро намешиносем. Хешовандоне, ки бо 
мо буданд, ба ҷойҳои гуногун таъин карда шуданд. Агар мо якҷоя мебудем, бо ягон коре машғул 
мешудем. Дар Помир ҳукумат ба мо кумак накард, мо ҳама корро худамон анҷом додем, аз 
ҳисоби чорво зинда мондем. Метавон инҷо ҳам ба он машғул шавем, вале ҳеч наметавонем ба 
он одат кунем» – гуфт Ҷээнбек уулу.

Исломидин Насриддин уулу, ки дар деҳаи «Кара-Тоо»-и ноҳияи Кочкор зиндагӣ мекунад, низ 
бо хонаводааш бекор нишастааст. Вай пинҳон намедорад, ки қирғизҳои помирӣ кореро, ки 
ба чорводорӣ вобаста нест, мехоҳанд. «Парвариши чорво дар замини бегона кори осон нест. 
Агар онҳо ба замини бегона дароянд, ба мо бо чашми каҷ менигаранд. Рости гап, чаронидани 
чорворо намехоҳам, зеро ин мушкил аст. Хуб мешуд ронандаи такси ё кафшергар шавем, аммо 
барои ин омӯхтан лозим аст, – мегӯяд Насриддин уулу. – Ман пулеро, ки дар кӯҳҳо кор мекардам 
ба иҷораи манзил ва харидани хӯрока сарф мекардам. Дар ин ҷо барои ҳама чиз пул лозим аст. 
Ғайр аз ин, ман дар хона танҳо кор мекунам. Барои ин ки ба хӯрока расад, кор ва манзили иҷораи 
арзон меҷӯям». Қирғизҳои Помир мегӯянд, ки онҳо маҷбур мешаванд, ки онҷоро тарк кунанд, 
зеро барои пардохти манзили иҷора пул надоранд. «Агар ҳукумат замин ҷудо кунад, мо чорвои 
худро дар Помир фурӯшем ва барои худамон хонаҳо созем. Дар акси ҳол, шояд мо дар ин ҷо 
муддати дароз зиндагӣ карда натавонем» – гуфт Насриддин уулу.15

Ҳамин тариқ, мушкилоти реинтегратсия ва мутобиқшавии муҳоҷирон дар Қирғизистон як 
қатор мушкилоти ҷиддӣ мебошанд, ки бояд дар сатҳи миллӣ тӯли солҳои дароз баррасӣ 
ва ҳал карда шаванд. Бо иштироки созмонҳои ғайриҳукуматӣ, сохторҳои давлатӣ ва бахши 
хусусӣ аллакай корҳои зиёде анҷом дода мешаванд. Ҳамзамон, камбудиҳо ва мушкилоте, ки 
бояд ҳал карда шаванд, ҳанӯз зиёданд. 

Сиёсати муҳоҷирати Тоҷикистон дар реинтегратсияи муҳоҷирон нақши назаррас мебозад. 
Раванди муҳоҷирати даврӣ дар доираи муҳоҷирати меҳнатии берунаи аҳолии ҷумҳуриҳо яке 
аз муҳимтаринҳо гаштааст. Қисми асосии муҳоҷирони меҳнатӣ ба корҳои мавсимӣ мераванд 
ва пас аз тамом шуданашон ба ватанашон бармегарданд. Аммо аксари муҳоҷирони баргашта 
худро беэътино эҳсос мекунанд ва намедонанд, ки барои узви комилҳуқуқи ҷомеа шудан чӣ 
кор кунанд, онҳо мехоҳанд кор пайдо кунанд, зиндагии худро барпо кунанд ва тиҷорати 
худро оғоз кунанд. Дар солҳои ахир шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба ҷавобгарии 
маъмурӣ кашида шуда, ҳуқуқи сафари дубора ба Федератсияи Россияро аз даст доданд, 
275 ҳазор нафар зиёд шуд. Аз ин рӯ, дар солҳои охир дар кишвар талошҳо барои таҳия 

14 СБМ, Қирғизистон – намояи густардаи муҳоҷират. Бишкек. 2018. С. 37-38.[ Тарзи дастрасӣ: https://iom.kg/wp-
content/uploads/2011/07/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf].

15 Ба ватан меравем – қирғизҳои помирӣ аз чӣ норозианд? Видеосюжет. Sputnik Қирғизистон. 13-июли с. 2018. 
[Тарзи дастрасӣ: https://ru.sputnik.kg/video/20180710/1040104513/kyrgyzstan-pamirskie-kyrgyzy-video-zhizn.html].
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намудани механизми реинтегратсияи муҳоҷирони меҳнатӣ, ки ба ватан бармегарданд ва ба 
Тоҷикистон депорт карда мешаванд, кӯшиши зиёд ба харҷ дода шуд.

Бояд махсус қайд кард, ки дар солҳои охир барои ташкили ҳам заминаи қонунгузорӣ ва ҳам 
марказҳои реинтегратсияи муҳоҷирони меҳнатӣ кӯшиши зиёд ба харҷ дода шудааст. Дар 
июли соли 2010 бо дастгирии барномаи байналмилалии АКТЕД, дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи 
«Таҳкими иқтидор ва табодули иттилоот», бо мақсади бештар кардани таъсири мусбати 
муҳоҷирати меҳнатӣ ба рушд ва баланд бардоштани ҷамеаҳои деҳоте, ки аз тарафи Комиссияи 
Аврупоӣ, якҷоя бо Оҷонсии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғл ва муҳоҷирати Вазорати меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази реинтегратсияи муҳоҷирони 
меҳнатӣ ба кори худ шурӯъ кард. 

Маркази мазкур бо мақсади рушди реинтегратсияи иҷтимоӣ ва касбии муҳоҷирони меҳнатӣ, 
ки ба ватан бармегарданд, таъсис ёфтааст. Вазифаҳои асосии марказ: пешниҳоди машваратҳои 
инфиродӣ ба муҳоҷирони баргашта, мусоидат дар арзёбии малакаи касбӣ, шуғли муҳоҷирони 
баргашта, дастгирӣ дар кушодани тиҷорати шахсии муҳоҷирони меҳнатӣ. Баъдтар, филиалҳои 
Марказ дар вилоятҳои Суғду Хатлони Тоҷикистон ба кор даромаданд. Дар муддати кӯтоҳ 
марказҳои реинтегратсияи муҳоҷирони меҳнатӣ, бо маблағгузории маҳдуд таъсис дода 
шуданд. Ғоя ва таъсиси ин марказҳо намунаи хуби ҳамгироии муҳоҷирони ихроҷшуда ба 
ҷомеа ва омодагии сохторҳои марбутаи давлатӣ барои расонидани кумак ва дастгирии ин 
категорияи аҳолӣ мебошад. Мушкилоти асосии марказҳои реинтегратсия инҳоянд: набудани 
пойгоҳҳои маълумот оид ба муҳоҷирони ихроҷшуда; набудани тахассуси мувофиқ дар байни 
мутахассисони марказҳои шуғл ва равоншиносон дар ин марказҳо; маблағгузории маҳдуд.

Ҳама мушкилоти дар боло зикршударо бо фаъолияти ҳамоҳангшудаи сохторҳои марбута 
метавон ҳал кард, ки такрори вазифаҳои имконпазирро пешгирӣ мекунад, сифати хидматҳои 
пешниҳодшударо фароҳам меорад, барои ташкили заминаи додаҳои муҳоҷирони 
ихроҷшуда ва тақсими ваколатҳо барои ба даст овардани самараи умумии синергетикӣ замина  
мегузорад. 

Масъалаи дигари муҳим ин мушкилии ихтисоси мутахассисон дар марказҳои шуғл ва 
норасоии психологҳо мебошад. Дар муддати кӯтоҳ тахассуси мутахассисонро тавассути 
гузарондани курсҳои кӯтоҳмуддат такмил додан мумкин аст, аммо бо маоши кам онҳоро дар 
ҷои кор нигоҳ доштан номумкин ба назар мерасад.

Аз ин рӯ, набояд бидуни маблағгузории мувофиқ ба таври ҷиддӣ тағйир додани вазъро 
интизор шуд. Аммо, дар баробари афзоиши маблағгузорӣ, инчунин бояд ба истифодаи 
самарабахши маблағҳои бо роҳи таҳлили арзиш ва хароҷот ҷудошуда, аҳамият дода шавад.

Таъсиси марказҳои реинтегратсия барои гурӯҳҳои одамоне, ки ба сохторҳои давлатӣ 
шомил нестанд ва ба дастгирии иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ниёз доранд, аҳамияти махсус дорад. 
Чунин марказҳо бояд ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо кумаки ҳамаҷониба ва 
хидматҳои зарурӣ расонанд. Миқёси муҳоҷирони меҳнатӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон садҳо 
ҳазор нафарро ташкил медиҳад, аз ин рӯ, метавон гуфт, ки шумораи зиёди одамон ба чунин 
дастгирӣ ниёз доранд. Бо назардошти мушкилоту масъалаҳои ҳалталаб дар соҳаи муҳоҷирати 
меҳнатӣ, инчунин ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо, татбиқи 
ин лоиҳа бешубҳа натиҷа хоҳад дод. Ба ақидаи коршиносон, муҳоҷирони меҳнатии тоҷик аз 
ҳама осебпазиранд ва барои рақобат дар бозори меҳнат омода нестанд, аз ин рӯ фаъолиятҳо 
оид ба расонидани кумак ва дастгирӣ бисёрҷанба ва васеъ мебошанд.
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Бо дарназардошти ин омилҳо, Маркази реинтегратсия дар заминаҳои машварати инфиродӣ 
ба муҳоҷирони баргашта, кумак дар арзёбии малакаҳои касбӣ ва дарёфти ҷои кор корбарӣ 
мекунад. Таъмини кушодани тиҷорати хусусӣ, дастгирии оҷонсиҳои меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
дар бобати шуғли муҳоҷирони баргашта дастгирӣ карда мешавад, мониторинг, арзёбӣ ва 
пешгӯии равандҳои муҳоҷират амалӣ карда мешаванд, оид ба ҳалли масъалаҳои муҳоҷирати 
аҳолӣ тадбирҳо андешида мешаванд.

Инчунин бояд қайд кард, ки мақомоти давлатӣ ва бахши иҷтимоӣ дар Тоҷикистон дар самти 
реинтегратсияи муҳоҷирон дар дохили кишвар, ки пас аз ҷанги шаҳрвандии гузашта ҷамъ 
омадаанд, таҷрибаи бой доранд.

Вазифаи муҳими дигари Марказҳои реинтегратсияи муҳоҷирони меҳнатӣ фароҳам овардани 
таълим ва ташкили курсҳо дар ихтисосҳои гуногун мебошад. Аммо ин марказҳо наметавонанд 
ба ҳама муҳоҷирони меҳнатии довталаб хадамоти таълимӣ расонанд. Аз ин рӯ, зарур аст, 
ки қисман системи таҳсилоти касбӣ ба эҳтиёҷоти муҳоҷирони меҳнатӣ, то омода кардани 
мутахассисони баландихтисоси техникӣ ва ихтисосҳои амалӣ равона карда шавад.

Дар асоси таҳлили андешаҳои муҳоҷирони меҳнатии баргашта ва омӯзиши афкори 
коршиносон марказҳои реинтегратсияи муҳоҷирони меҳнатӣ, ба ғайр аз вазифаҳои мавҷуда, 
метавонанд вазифаҳои зеринро низ иҷро кунанд:

- қабули ҳамарӯзаи муҳоҷирони меҳнатии бозгаштро анҷом диҳад ва оиди ҳамаи  
масъалаҳои гирифтани малакаи касбӣ, таълим ва бозомӯзӣ дар марказҳои таълими касбӣ 
бо додани ҳуҷҷати тасдиқкунанда – шаҳодатнома ё шаҳодатнома диҳад; онҳоро бо кор 
таъмин кардани ташкилотҳо ва корхонаҳо, новобаста аз моликият дар қаламрави ҶТ, дар 
соҳаи рушди тиҷорати хурд ва миёна бо шарҳи механизми ҳалли мушкилот дар ин соҳа 
мусоидат мекунад, инчунин маълумот дар бораи ҷойҳои кори холии корӣ дар соҳаҳои 
гуногуни иқтисоди кишвар;

- бо дарназардошти маълумоти мавҷуда ва интиқоли саривақтии махзани маълумот, ба 
воҳидҳои сохтории Хадамоти муҳоҷират дар минтақаҳо дар масъалаҳои омӯхтани 
малакаҳои зарурӣ ва дарёфти ҷои кор барои муҳоҷирони баргашта, расонидани кумаки 
самарабахш дар равандҳои реинтегратсия ва барқароршавӣ;

- маълумот дар бораи ташкилотҳо ва корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз шакли 
моликият, дар бораи қабул ва шуғли муҳоҷирони меҳнатии баргашта дар асоси аризаи 
расмии ин корфармоён ҷамъоваришуда;

- дар бораи ташкилоту корхонаҳо, ширкатҳо ва оҷонсиҳои хусусие, ки ба ҷалб кардани 
қувваҳои кории хориҷӣ ба Тоҷикистон машғул ҳастанд, бо мақсади бо кор таъмин кардани 
шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба ватан баргаштаанд, маълумот ҷамъ оваранд;

- дастрасии озод ба махзани маълумот дар бораи ҷойҳои кори холӣ ва пешниҳодоти 
корӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ ва корфармоён, мусоидат ба муҳоҷирони меҳнатӣ 
дар интихоби кори муносиб ва корфармоён дар интихоби коргарони зарурӣ аз ҳисоби 
муҳоҷирони баргашта;

- баҳисобгирии муҳосиботӣ ва тартиб додани махзани маълумот оид ба муҳоҷирони 
меҳнатӣ, ки ба марказ барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодӣ ва такмили 
минбаъдаи малакаҳои касбӣ муроҷиат кардаанд;



ФАСЛИ III.  ПЕШШАРТҲО ВА ВИЖАГИҲОИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ ДАР КИШВАРҲОИ 
ОСИЁИ МАРКАЗӢ148

- мониторинг, арзёбӣ ва пешгӯии равандҳои муҳоҷиратро анҷом дода, бо мақомоти 
дахлдори давлатӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳоҷирати аҳолӣ дар ҶТ корҳои муштарак 
анҷом диҳанд;

- мусоидат дар амалиёт ва таҷдиди пойгоҳҳои маълумоти кормандон (муҳоҷирони меҳнатии 
баргашта) ва корфармоён;

- бо назардошти вазъи воқеӣ дар соҳаи шуғли аҳолии Тоҷикистон омӯхтан ва пешгӯӣ 
кардани талабот ба қувваи корӣ;

- дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо бо созмонҳои давлатӣ ва байналмилалӣ оид ба рушди 
инфрасохтори деҳот иштирок доштан ва ба ин восита василаи ташкили ҷойҳои нави корӣ 
бо маоши мувофиқ шудан, ба шарте ки қисми зиёди муҳоҷирони баргашта аз деҳа бошанд;

- бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрҳо ва минтақаҳо оид ба ҷалби маблағҳои 
муҳоҷирони меҳнатӣ ба рушди иқтисодиёти кишвар, соҳибкории хурду миёна, ташкили 
намудҳои гуногуни истеҳсолот корҳои муштарак анҷом дода, ба ин восита, муҳоҷирони 
баргардандаро ба кори доимӣ таъмин кардан;

- конфронсҳо, семинарҳо, вохӯриҳо, ташвиқот оид ба масъалаҳои муҳоҷират, нашри маводи 
иттилоотӣ дар соҳаи муҳоҷират, бо иштироки воситаҳои ахбори омма чорабиниҳо ташкил 
кардан;

- барои ҳалли масъалаҳои соҳаи муқарраршудаи фаъолияти Марказ ташкилотҳои илмӣ ва 
дигар, олимон ва мутахассисонро ҷалб кардан.

Иҷрои ҳамаи вазифаҳо бо тақсимоти возеҳ ва ваколат дар байни сохторҳои марбута / 
ҷонибҳои манфиатдор дар ҳама сатҳҳо бо маблағгузории мувофиқ ва истифодаи мувофиқи 
маблағҳои мавҷуда бо назардошти ниёз, талабот, фоида ва хароҷот ҳангоми муайян кардани 
манбаи маблағгузорӣ имконпазир аст. Барои ин зарур аст, ки нақшаи муассири ҷамъоварии 
иттилоот ва заминаи додаҳои боэътимоди муҳоҷирони ихроҷшуда таҳия карда шавад.

Бо назардошти миқёси назарраси муҳоҷирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон, метавон гуфт, ки дар 
айни замон, бисёриҳо ба дастгирии ниҳоде монанди маркази реинтегратсияи муҳоҷирони 
меҳнатӣ ниёз доранд. Таъсиси марказҳои реинтегратсия барои шахсоне, ки ба дастгирии 
иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ниёз доранд, инчунин барои расонидани кумаки ҳамаҷониба ва хадамоти 
зарурӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо аҳамияти махсус дорад. 

Реинтегратсияи муҳоҷирони ба Туркманистон баргашта, аз як тараф, ба таҷрибаи мусбии 
онҳо дар хориҷа вобаста аст; аз тарафи дигар-аз шароити дохилӣ. Аксарияти муҳоҷирони 
баргашта дар Туркманистон мушкилоти махсусро барои мутобиқшавӣ ва реинтегратсия бо 
ҷанбаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, динӣ ва забонӣ эҳсос намекунанд. 

Мушкилоти муайян асосан ба одамоне дахл доранд, ки ҳамчун қурбонии хариду фурӯши 
одамон мавриди таҳқир қарор гирифтаанд ё мушкилоти саломатӣ доранд. Кумаки махсус ба 
ин гурӯҳи шаҳрвандони осебпазир дар доираи Нақшаи Миллии Амалиёти Турк-манистон 
дар мубориза бо хариду фурӯши одамон (2016) расонида мешавад. Ашхосе, ки аз хориҷа 
бо мушкилоти саломатӣ ба ватан бармегарданд, метавонанд аз хизматрасониҳои тиббии 
мувофиқ бо шартҳои имтиёзнок истифода баранд, аз ҷумла 50 % арзонтар аз арзиши ин 
хизматрасониҳо. Албатта, дар кишварҳои муҳоҷират онҳо бо дарназардошти нархи гарон, 
онҳо аз хизматрасонии тиббӣ ба қадри кофӣ истифода карда наметавонанд, ки ин ба 
саломатии муҳоҷирон таъсири манфӣ расонанд. 
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Ҳамин тариқ, мушкилоти реинтегратсияи муҳоҷирон дар Туркманистон вижагиҳои худро 
доранд, аммо ба онҳо низ вижагиҳои умумии реинтегратсия ва мутобиқшавӣ дар минтақаи 
ОМ табиӣ мебошад.

Ӯзбекистон бузургтарин кишвари донори муҳоҷирон аст, дорои вижагиҳо, дастовардҳо ва 
сатҳи муайяни мушкилот мебошад. Соли 2013, Бонки ҷаҳонӣ ва GIZ дар Ӯзбекистон пурсиши 
оилаҳо ва шахсони алоҳида (CALISS) -ро гузарониданд. Тадқиқоти мазкур дар мавриди шуғл, 
малака ва муҳоҷират яке аз се таҳқиқоти якхелаи оилавӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ 
мебошад. Натиҷаҳои он нишон доданд, ки муҳоҷири миёнаи ӯзбек ҷавонтар шудааст, 
камтар таҳсилот дорад ва хоҳиши муваффақ шудан ба хориҷа дорад. Сокинони синну 
соли қобили меҳнати Ӯзбекистон, ки нақшаҳои ҳиҷрат доранд, дар муқоиса бо онҳое, ки 
нақшаи ба муҳоҷират рафтан надоранд, дорои маҳоратҳои баланди шинохт (хотира, савод, 
тавоноии ҳисобкунӣ) ва ғайришинохт (иртибот, муносибат ба кор, тасмимгирӣ, кӯшиш ба 
муваффақият) мебошанд. Зиёда аз ин, муҳоҷирони баргашта дар муқоиса бо муҳоҷироне, 
ки ҳиҷрат накардаанд, малакаҳои баландтари шинохт ва ғайришинохт доранд, ин аз он 
шаҳодат медиҳад, ки ҳангоми кор дар хориҷа тахассуси ӯ баланд шудааст. Дигар тамоюли 
нави муҳоҷират ин феминизатсия ва муҳоҷирати оилавӣ мебошад.16

Тибқи маълумоти Вазорати шуғл ва равобити меҳнатии ҶӮз, дар соли 2017 синну соли миёнаи 
муҳоҷирони баргашта дар Ӯзбекистон 33 сола буд, тақрибан 81 % муҳоҷирон мардҳо ва 
танҳо 19 % занҳо буданд, аз се ду ҳиссаи муҳоҷирон оиладор буданд, аз чор се ҳиссаи 
муҳоҷирон аз рӯйи аслу насаб ӯзбекҳои қавмӣ ва аксарияти онҳо аз деҳот буданд, 91 % 
муҳоҷирон ҳадди ақал маълумоти миёна ва камтар аз 10 % дорои маълумоти олӣ буданд. 
Ҳамзамон, 45 % ҳамаи муҳоҷирон дар соҳаи сохтмон, 12 % – дар соҳаи саноат, 10 % – дар 
соҳаи хизматрасонӣ ва 7 % дар соҳаи кишоварзӣ кор мекарданд.

Масъалаҳои реинтегратсияи муҳоҷирони баргашта дар қарори нави Президенти ҶӮз «Дар 
бораи чораҳои иловагӣ оид ба такмили минбаъдаи низоми муҳоҷирати меҳнатии берунаи 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон» аз 5-уми июли соли 2018 инъикос ёфтаанд.17 Дар ҳуҷҷат супориш 
дода шудааст, ки дар назди Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
Бунёди дастгирӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони хориҷа, ки дар онҷо бо 
мақоми шахси ҳуқуқӣ кор мекунад, таъсис дода шавад.

Вазифаҳои асосии Бунёд инҳоянд:

- ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, инчунин кумаки моддӣ ба шаҳрвандоне, ки ба зӯроварӣ, 
меҳнати маҷбурӣ ва табъиз, поймолкунии меҳнат ва дигар ҳуқуқ, ки ба вазъи душвори 
молиявӣ дучор шудаанд ва бе ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, бе воситаҳои зиндагӣ дар 
давраи кор дар хориҷ мондаанд, расонида мешавад;

- ёрии тиббӣ ба шаҳрвандоне, ки дар давраи муҳоҷирати меҳнатӣ ба сабаби осеб ва садама 
ба кумаки тиббӣ ниёз доранд, агар имкони пардохти арзиши хизматрасониҳои тиббии 
расонидашуда аз ҳисоби муҳоҷири меҳнатӣ имконпазир набошад, бо ҷуброни маблағҳои 
шаҳрвандони кумаккарда, пардохта шавад;

16 Тадқиқоти БҶ ва GIZ, ки соли 2013 дар Ӯзбекистон гузаронида шудааст [Тарзи дастрасӣ: https://uz.sputniknews.
ru/migration/20171218/7095406/Uzbekistan-migranty-OON-statistika.html].

17 Қарори Президенти ҶӮз № ҚП-3839 «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба такмил додани системи муҳоҷирати 
меҳнатии хориҷӣ дар Ҷумҳурияти Ӯзбекистон» аз 5-уми июли соли 2018 [Тарзи дастрасӣ: www.lex.uz].

https://uz.sputniknews.ru/migration/20171218/7095406/Uzbekistan-migranty-OON-statistika.html
https://uz.sputniknews.ru/migration/20171218/7095406/Uzbekistan-migranty-OON-statistika.html
http://www.lex.uz
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- барои интиқоли ҷасади шаҳрвандоне, ки дар давраи муҳоҷирати меҳнатӣ берун аз 
ҷумҳурӣ вафот кардаанд, инчунин интиқоли шаҳрвандоне, ки дар давраи фаъолияти 
меҳнатиашон дар хориҷи кишвар ҷароҳат бардоштаанд, ё ба таври ҷиддӣ осеб дида, 
қобилияти меҳнатиашонро аз даст додаанд, агар ин ҳолатро мақомоти дахлдори давлати 
бо кор таъминкунанда тасдиқ карда бошанд;

- гузаронидани чорабиниҳои иттилоотӣ фаҳмондадиҳӣ оид ба такмили системаи шуғли 
муташаккилонаи шаҳрвандон дар хориҷа бо мақсади пешгирии муҳоҷирати меҳнатии 
ғайриқонунӣ.

Аз 1-уми августи соли 2018 дар Ӯзбекистон додани иҷозат барои фаъолияти корӣ дар хориҷ 
бекор карда шуд ва сабти ихтиёрии шаҳрвандоне, ки ба хориҷа барои кор кардан дар асоси 
шартномаҳои шахсии корӣ сафар мекунанд, ҷорӣ карда шуд.

Тамоми тадбирҳои дар боло овардашуда ба мутобиқсозӣ ва реинтегратсияи муҳоҷирони 
баргашта дар Ӯзбекистон таъсири мусбат мерасонанд. Аён аст, ки дар оянда системи кумак 
барои бозгашти муҳоҷирон дар кишвар рушд хоҳад ёфт.

Ҳамин тариқ, мушкилоти реинтегратсия ва мутобиқгардонии муҳоҷирони баргашта дар 
тамоми кишварҳои ОМ як генезияи монанд доранд, аммо муносибатҳо дар ҳалли онҳо вобаста 
ба сатҳи рушди қонунгузории миллӣ ва вижагиҳои маҳаллӣ хеле фарқ мекунанд. Барои кам 
кардани таъсири манфии марбут ба омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ, кӯшишҳои муштараки 
кишварҳои таъинот ва баромад, созмонҳои байналмилалӣ, СҒҲ ва дигар субъектҳои 
татбиқи КБИР, ки ба таъкид кардани ҳуқуқи инсонии муҳоҷирон, саҳми мусбати муҳоҷирон 
ба ҷамоаҳои кишварҳои фиристанда ва қабулкунанда, мусоидат ба таҳаммулпазирӣ ва роҳ 
надодан ба табъиз. Ин, дар навбати худ, ба дарки он оварда мерасонад, ки муҳоҷирони 
баргашта ба кори шоиста, худтатбиқӣ дар бозори кор, ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеае, ки 
ба рушди устувор саҳм гузоштаанд, ҳақ доранд.
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Саволҳои санҷишӣ:

1. Маънои истилоҳи «реинтегратсияи муҳоҷирон» -ро фаҳмонед.

2. Ҷанбаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва динии реинтегратсияи муҳоҷирон дар ОМ, аз ҷумла дар 
заминаи кишварҳои алоҳидаи минтақаро таҳлил кунед. 

3. Масъалаҳои асосии иҷтимоию фарҳангие, ки ҳамгироӣ ва реинтегратсияи муҳоҷирони 
баргаштаро дар ОМ мушкил мекунанд, қайд кунед ва таҳлил кунед. 

4. Мушкилоти саломатии муҳоҷирони баргаштаи ОМ-ро тавсиф кунед.

5. Таҳлили ҷиҳатҳои қавӣ ва сусти ҷалби сохторҳои соҳибкорӣ ба раванди реинтегратсияи 
муҳоҷирон ба ҷомеаи қабулкунандаи ОМ. 

Амалия:

1.  Омилҳои таъсирбахш ба ҳолат ва омодагии муҳоҷиронро ба реинтегратсия ва 
мутобиқшавӣ ба кишвари таъиншуда муайян кунед (кишвар бо ихтиёри устод муайян 
карда мешавад). Нуқтаи назари худро фаҳмонед.

2.  Бозии симулятсионӣ: Татбиқи КБИР барои муҳоҷирзани 28 сола бо кӯдаки хурдсолаш.

 Давлати пайдоиш ва таъинот аз ҷониби устод муайян карда мешавад.

 Мақсади бозӣ: истифодаи малака ва таҷрибаи шунавандагон ҳамчун шунавандаи давлатӣ, 
ки дар ҷараёни таълим ба даст омадаанд, ба татбиқи барномаи бозгашти ихтиёрӣ ва 
реинтегратсия пайравӣ кунед.

 Омӯзгор бо нақши зани муҳоҷир бо кӯдаки хурдсол, ки дар вазъияти душвори зиндагӣ 
қарор дорад, ба зӯроварӣ мувоҷеҳ шуда ва аз ҷиҳати равонӣ, иҷтимоӣ ва молиявӣ 
осебпазир аст, аз СБМ кумак меҷӯяд. СБМ бозгашти ихтиёриро пешниҳод мекунад. 
Шунавандагон ба таври тасодуфӣ ба 4 гурӯҳ тақсим карда мешаванд (вақти тайёрӣ –  
10 дақиқа):

- Сохторҳои давлатӣ

- СҒҲ, СБ

- Тиҷорат

- Диаспора 

 Ҳар як гурӯҳ пайдарпай (барои 5-7 дақиқа) суханронӣ карда, «иҷрои» як қисми раванди 
КБИР-ро мувофиқи «нақш» -и худ – аз оғози раванди бозгардонидани муҳоҷир ба 
мутобиқшавӣ, реинтегратсия, аз ҷумла шуғли пурра ва иҷтимоии кӯдак пешниҳод 
менамояд.

 Пас аз ба итмом расонидан, донишҷӯён якҷоя бо устод тамоми ҷараёнро таҳлил мекунанд 
(10 дақиқа).
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3.5.  Диаспораҳо ҳамчун манбаъ ва 
иқтидор барои муҳоҷирати бозгашти 
кишварҳои Осиёи Марказӣ

1 Кондратева Т.С. Диаспораҳо дар ҷаҳони муосир: таҳаввулоти падидаҳо ва мафҳумҳо// Дурнамо. Маркази 
таҳқиқотӣ ва таҳлилии Бунёди перспективаи таърихӣ. 2010. [Тарзи дастрасӣ: www.perspektivy.info/srez/etnos/
diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm].

2 Саъдизода Ҷ., Файзизода Н. Эъломияи Куруши Кабир ва Оинномаи бузурги озодӣ: мушобеҳот ва тафовутҳо// 
Ҳаёти қонунӣ. 2015. № 2 (10). С. 74-88.

3 Тошенко Ж.Т., Чаптикова Т.И. Диаспора ба унвони як ҳадафи таҳқиқоти ҷомеашиносӣ// Сотсис. 1996. № 12. 
С. 37.

Мундариҷа. Мафҳум ва намудҳои диаспораҳо. Муҳоҷират ва сохтори иҷтимоию демографии 
диаспораҳо аз кишварҳои Осиёи Марказӣ дар хориҷа: кишварҳои асосӣ, шумора, сохтори 
иҷтимоию демографӣ. Шаклҳои ҳамкорӣ байни диаспораҳо ва ватани онҳо. Ҷанбаҳои иқтисодии 
ҳамкориҳои диаспораҳо бо ватани худ. Интиқоли маблағ аз ҷониби диаспора ба кишварҳои ОМ. 
Ҳамкории иҷтимоию фарҳангии диаспора бо Ватан. Муносибатҳои муҳоҷират ба бозгашти 
намояндагони диаспораҳо ба ватан. Тахмини тақрибӣ аз теъдоди эҳтимолӣ ва гурӯҳҳои 
иҷтимоӣ-демографии муҳоҷирони баргашта. 

Вожаи «диаспора» юнонӣ буда, маънои «тарғибот» -ро дорад ва худи истилоҳ бошад, 
маънои як қисми мардум, ки дар ватани худ зиндагӣ намекунанд, ифода мекунад. Дар ибтидо, 
истилоҳи «диаспора» ҳамчун «кӯчонидани яҳудиён аз давраи асорати Бобил дар асри VI 
пеш аз милод берун аз қаламрави Фаластин» ҳисобида мешуд. Дар донишномаи Британия 
ин мафҳум аз нигоҳи таърихи яҳудиён шарҳ дода мешавад. Дар ин ҳолат, диаспораи яҳудиён 
нуктаи ибтидоӣ мегардад, ки тавассути он санҷиши тамоми дигар миллатҳои пароканда 
мувофиқати онҳо бо истилоҳи «диаспора» муқаррар шудааст.1

Пас аз озодшавии яҳудиён ва дигар халқҳо аз асорати Бобил ва сукунати онҳо дар саросари 
империяи Куруш, Манифест қабул карда шуд (ки он метавонад Эъломияи аввалини ҳуқуқи 
башар дар ҷаҳон ҳисоб карда шавад), ки амалаш тамоми империяи Аҳманияро фаро гирифта 
буд. Дар банди VI ин ҳуҷҷат аз номи Куруши Кабир чунин омадааст: «Ман изҳор медорам, 
ки ҳама миллатҳо озоданд, онҳо озодиеро интихоб мекунанд, ки кадом дин ва оинеро, ки ба онҳо 
майл доранд, озоданд, дилхоҳ ҷои зистро интихоб кунанд, озоданд, ки ҳама гуна ибодатеро, ки 
ба онҳо содиқанд, интихоб кунанд, онҳо озоданд, ки касбу кореро интихоб кунанд, ки худашон 
мехоҳанд, аммо танҳо ба шарте ки онҳо ҳуқуқи одамони дигарро поймол накунанд».2

Дар айни замон, диаспораҳо ҳама гуна гурӯҳҳои қавмӣ мебошанд, ки берун аз кишвари асл 
зиндагӣ мекунанд. Ин ба шарҳи нави ин истилоҳ оварда расонд ва ибораи «диаспораи нав 
ё муосир» дар адабиёти махсус истифода шуд. Диаспора – ин ҷамоаи устувори одамони як 
қавм, ки дар муҳити қавмии бегона берун аз ватани таърихии худ (ё берун аз доираи аҳолии он) 
зиндагӣ мекунанд ва дорои муассисаҳои иҷтимоӣ барои рушд ва фаъолияти ин ҷомеа мебошанд.3

Бояд қайд кард, ки аҳамияти омӯзиш ва тафсири масъалаҳои диаспора дар якҷоягӣ бо 
масъалаҳои муҳоҷирати бозгашт ба хулосаҳои консептуалии зерин вобастагӣ дорад:
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Аввалан, диаспора ва раванди диаспоризатсия ба он далолат мекунанд, ки муҳоҷират решаҳои 
амиқи таърихӣ дорад ва дар тӯли асрҳо дар ҷомеаи башарӣ як падидаи табиӣ будааст.

Дувум, диаспора дар натиҷаи равандҳои муайяни муҳоҷират собит гашт, ки ин раванд хеле 
фароянди мусбат будааст ва бо дар назардошти инҳо ин раванд метавонад танҳо пешрафт 
кунад, аҳамияти таҳлили илмӣ ва тафсири илмӣ барои идоракунии оқилонаи ин падидаи 
иҷтимоиро дар якҷоягӣ бо муҳоҷират таъйин мекунад.

Севум, диаспора дар натиҷаи равандҳои муайяни муҳоҷират ба татбиқи бомуваффақияти 
механизмҳои муҳоҷирати бозгашт мусоидат мекунад, ки ҳамчун пуле дар байни муҳоҷирон 
ва ватани онҳо, инчунин дар байни кишвар-донори муҳоҷирон ва кишвари қабулкунанда 
амал мекунад. 

Чорум, раванди диаспоризатсия метавонад дар натиҷаи ҷараёнҳои зиёди муҳоҷират рушд 
ёбад, аз ин рӯ зарурати таҳия кардани механизми махсус ва мукаммали танзим ва пешгирии 
ҷинояткории онҳо ба миён омадааст. Аз ин рӯ, масъалаҳои муҳоҷирати бозгашт бояд 
дар якҷоягӣ бо фаъолияти диаспораҳо ҳаллу фасл карда шаванд, зеро онҳо метавонанд 
ба бозгашти ихтиёрии муҳоҷирон мусоидат кунанд ва дар татбиқи ин консепсия кумаки 
молиявӣ расонанд. 

Панҷум, дар тӯли даҳсолаҳои охир, раванди диаспоризатсия маззаи хосе пайдо кард ва тақрибан 
дар тамоми кишварҳои ҷаҳони муосир мушоҳида мешавад, аммо дар сурати мавҷуд набудани 
механизми танзим, ин раванд метавонад ба натиҷаҳои муайяни манфӣ оварда расонад. 

Дар робита ба ин, мо пешниҳоди баъзе маълумот дар бораи ташаккули диаспораҳо дар 
таърихи башар ва рушди ин равандро дар ҷаҳони муосир зарур шуморидем.

Функсияи иҷтимоии он – фаъолият оид ба ҳифзи иҷтимоии аъзоёни диаспора, ҳимояи ҳуқуқи 
онҳо, гирифтани кафолатҳо ва амнияти одамон мувофиқи Эъломияи ҳуқуқи башар барои 
диаспора аҳамияти хоса дорад. Вақтҳои охир функсияи сиёсӣ аҳамияти рӯзафзун пайдо 
мекунад, ки он дар шакли лоббикунии манфиатҳои диаспора, инчунин дар андешидани 
чораҳои мухталифе, ки диаспора бо мақсади ба даст овардани ҳуқуқу кафолатҳои иловагӣ 
зоҳир менамояд, муҳимтар мегардад. 

Ҷомеашиноси бритониёӣ Р. Коэн чор навъи диаспораро муайян кардааст: диаспораҳои 
қурбонӣ (яҳудӣ, африқоӣ, арманӣ, фаластинӣ), диаспораҳои корӣ (ҳиндӣ), тиҷоратӣ (чинӣ) ва 
империалистӣ (бритониёӣ, фаронса, испания, португалӣ).4

Муҳаққиқ Г. Шаффер намудҳои зерини диаспораҳоро фарқ мекунад: диаспораҳо бо решаҳои 
амиқи таърихӣ (аз ҷумла армянҳо, яҳудиён ва чинӣ); диаспораҳои «хуфтаҳо» (амрикоиҳо дар 
Аврупо ва Осиё ва скандинавҳо дар ИМА); диаспораҳои «ҷавон» (онҳоро юнониҳо, полякҳо 
ва туркҳо ташкил медиҳанд); «навзуҳур», яъне танҳо дар марҳилаи ибтидоии ташаккулёбии 
онҳо (онҳо акнун кореягиҳо, филиппиниҳо, инчунин русҳо дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ 
дар ҳоли ташкил додан ҳастанд); «бехонумон», яъне бе давлати худӣ (диаспораҳои курдҳо ва 
сибитҳо ба ин гурӯҳ дохил мешаванд); «қавмӣ-миллӣ» – намудҳои маъмултарини диаспора; 
диаспораҳо «тарғибот»-анд ва диаспораҳо ба таври фишурда зиндагӣ мекунанд.5

4 Кондратева Т.С. Диаспораҳо дар ҷаҳони муосир: таҳаввулоти падидаҳо ва мафҳумҳо// Дурнамо. Маркази 
таҳқиқотӣ ва таҳлилии Бунёди перспективаи таърихӣ. 2010. [Тарзи дастрасӣ: www.perspektivy.info/srez/etnos/
diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm].

5 Шеффер Г. Диаспораҳо дар сиёсати ҷаҳонӣ// Диаспораҳо. 2003. № 1. С. 165.

http://www.perspektivy.info/srez/etnos/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm
http://www.perspektivy.info/srez/etnos/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm
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Ҳамкории иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии диаспора бо Ватан пеш аз ҳама дар он аст, ки 
имрӯз диаспораҳо дар татбиқи тартибот ва барномаҳои бозгашти ихтиёрӣ ва ҳамҷоякунии 
муҳоҷирон, аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ нақши муҳим доранд ва ин раванд иборат аст 
аз: ҳамкорӣ ва дастгирии муҳоҷирон дар кишвари қабулкунанда; фароҳам овардани муҳити 
мутобиқшавӣ барои муҳоҷирон дар кишвари қабулкунанда; робита бо давлати пайдоиш; 
мусоидат дар бозгашти муҳоҷирон ба ватани аслиашон.

Дар сатҳи байналмилалӣ ба омӯхтани саҳми диаспораҳо дар рушди кишварҳои пайдоиш ва 
истиқомати онҳо кӯшиши зиёд ба харҷ дода мешавад. Соли 2013 аввалин муколамаи сатҳи 
баландтари СБМ оид ба диаспораҳо баргузор гардид. 55 вазирон ва масъулини вазоратҳо аз 
тамоми гӯшаҳои ҷаҳон барои баррасии масоили марбут ба ҷаҳонишавии торафт афзояндаи 
диаспораҳо ва саҳми онҳо дар рушд ду рӯз сарф карданд. Иштирокчиён имконият пайдо 
карданд, ки дар бораи таҳкими ӯҳдадории сиёсӣ ва институтсионалӣ ҳамчун асоси таҳия 
ва татбиқи сиёсат ва барномаҳои ҳамкорӣ бо диаспораҳо, ки ба шароит ва эҳтиёҷоти 
кишварҳояшон мувофиқанд, мубодилаи афкор кунанд.

Мушорикаит ҷавомеи диаспора дар кишварҳои мабдаи онҳо ҷанбаи муҳими кори СБМ 
мебошад. Бисёре аз аъзои ҷамоаҳои диаспораи хориҷӣ бо кишвари баромад боқӣ мондаанд. 
Онҳо ба кишвари нави худ саҳм мегузоранд, аммо метавонанд иштирокчиёни бонуфуз дар 
рушди кишвари баромадашон бошанд. Лоиҳаҳои СБМ дар соҳаи муҳоҷират ва рушд ба 
мубодилаи дониш ва малакаҳо барои бозсозӣ ва рушди кишварҳои баромад нигаронида 
шудаанд. СБМ зиёда аз 30 сол таҷрибаи корӣ бо барномаҳои таъини муваққатӣ барои 
ҷамоаҳои диаспораро дар хориҷ тавассути мубодилаи дониш дар кишвари аслӣ дорад. Дар 
Нидерландия, алахусус, СБМ аз соли 2004 бо лоиҳаҳои муҳоҷират ва рушд ба мисли лоиҳаи 
тандурустӣ дар Гана (MIDA Ghana health), иштироки диаспора дар Кабо-Верде (Dias de Cabo 
Verde), «Муҳоҷират барои Рушд дар Балканҳои Ғарбӣ» (MIDWEB) ва Се марҳилаи бозгашти 
муваққатии шаҳрвандони соҳибихтисос (TRQN) аз соли 2006 натиҷаҳои хуб ба даст меорад.

Лоиҳаи СБМ ва Институти сиёсати муҳоҷират (MPI) “Корти роҳ оид ба ҷалби диаспораҳо 
ба раванди рушд” ба сиёсатмадорон ва таҷрибаомӯзон роҳнамои амалӣ оид ба ҳолати 
кунунии ташаббусҳои ҳукуматро пешниҳод мекунад. Дар дастури мазкур рӯйхати бодиққат 
интихобшудаи сиёсати қобили ҳаёт ва имконоти нармафзорро дар асоси рӯйдодҳои воқеии 
ҷаҳонӣ пешкаш мекунад.6

Бисёре аз ҳукуматҳо аҳамияти робитаҳои диаспораро бо кишварҳои пайдоиш зиёдтар дарк 
мекунанд ва дар ҷустуҷӯи роҳҳои кор бо онҳо ҳастанд. Илова ба интиқоли маблағҳое, ки 
намояндагони онҳо ба ватан мефиристанд (зиёда аз 400 миллиард доллари ИМА дар соли 
2010), диаспораҳо сармоягузорони асосии мустақим дар соҳаҳои муҳим ва тараққикунанда, 
сарпарастони маъруфи ташаббусҳои навини туризм ва баҳрабардорони нек мебошанд. 
Саволе, ки бо сиёсатмадорон рӯ ба рӯ мешавад, на он қадар зиёд аст, ки оё диаспораҳо 
метавонанд ба кишварҳои пайдоиши худ манфиат оранд, аммо чӣ гуна онҳо ин корро 
мекунанд ва кадом намуди сиёсатҳо ва барномаҳои давлатӣ ба рушди чунин муносибатҳо 
метавонанд мусоидат кунанд.

6 Баррасии масъалаҳои муҳоҷират дар раванди банақшагирии рушд: роҳнамо барои ниҳодҳои директивӣ ва 
таҷрибаомӯзон, СБМ (Mainstreaming Migration into Development Planning: A Handbook for Policy-makers and 
Practitioners. IOM. Global Migration Group.) 2010. 152 p. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/es/books/
mainstreaming-migration-development-planning-handbook-policy-makers-and-practitioners].
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Мисоли 3.5.1. Таҷрибаи Озарбойҷон дар кор бо диаспораи озарбойҷонӣ

Дар Озарбойҷон кумитаи Давлатии кор бо диаспора таъсис дода шуд. Аз ҷумла заминаҳои 
дигари фаъолиятҳои ин кумита ҷалб намудани озарбойҷониҳои муқими хориҷ аз кишвар, 
инчунин ташкилотҳои диаспорае, ки онҳо таъсис додаанд, аз ҷумла диаспораҳои халқҳо, дӯстии 
Озарбойҷон, барои ҳифз ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва соҳибихтиёрии Ҷумҳурии 
Озарбойҷон, иштирок дар рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ кишвар, дар ҳаёти сиёсии 
ҷомеа ва давлат, инчунин дар таҳия ва бунёди муносибатҳои мутақобилан судманди Ҷумҳурии 
Озарбойҷон бо дигар кишварҳо иштирок менамояд. Дар байни вазифаҳои кумитаи Давлат 
инҳоянд: фаъолона ҷалб намудани ҳамватанони бурунмарзӣ дар раванди дигаргуниҳои иқтисодӣ 
дар Ҷумҳурии Озарбойҷон, фароҳам овардани шароити мусоид барои сармоягузории онҳо ба 
иқтисоди Озарбойҷон ва имкони фаъолияти тиҷорати озод дар ин кишвар, дастгирии муҳайё 
кардани муҳаққиқони Озарбойҷон дар хориҷи кишвар ба роҳ мондани муносибатҳои мутақобила 
дар ташкили созмонҳо, мусоидат ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва дигар созмонҳо дар 
ташкил ва густариши муносибатҳо бо Ҷумҳурии Озарбойҷон.7

Диаспораи Қазоқистон. Пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, Қазоқистон сиёсати 
диаспоравии худро дар кишварҳои хориҷӣ оғоз намуд, ки тибқи он Ассотсиатсияи ҷаҳонии 
қазоқҳо (АҶҚ) зиёда аз 5 миллион қазоқҳо зиндагӣ мекунанд. Дар айни замон, Қазоқистон дар 
44 давлат зиндагӣ мекунанд, қисми асосӣ – дар Чин (1,5 миллион), Ӯзбекистон (1,5 миллион) 
ва Федератсияи Россия (800 ҳазор). Инчунин дар кишварҳои дигари ИДМ – 187 ҳазор, 
Муғулистон – 83 ҳазор, Афғонистон – 30 ҳазор, Туркия ва Эрон ҳар кадом 10  ҳазор, 
Канада – 7 ҳазор, Покистон – 5 ҳазор, Олмон ва Фаронса – ҳар кадом 2 ҳазор, ИМА ва 
Арабистони Саудӣ – ҳар кадом 1 000 нафар, Австралия – 900, Австрия – 700, Аргентина – 
500, Бритониёи Кабир – 300, Шветсия ва Урдун – ҳар кадом 200, Исроил ва Сурия – ҳар 
кадом 100, Швейтсария, Ҳолланд, Норвегия, Марокаш, Миср, Белгия, Тайван – камтар аз 100 
нафар мебошанд.8

Тибқи барӯйхатгирии аҳолӣ дар Ҳамроссиягӣ (соли 2010), шумораи қазоқҳо дар 21 субъекти 
ФР 648 ҳазор нафарро ташкил намуд. Бо назардошти он, ки барӯйхатгирӣ аҳолиро нодида 
гирифт, шумораи воқеии қазоқҳо дар Федератсияи Россия метавонад аз 800 ҳазор то 
1,5 миллион нафарро ташкил диҳад. Қазоқистон чаҳорумин бузургтарин гурӯҳи қавмии туркӣ 
дар Федератсияи Россия пас аз тоторҳо, башқирон ва чувашҳо ҳастанд ва дар байни ҳамаи 
гурӯҳҳои қавмии кишвар даҳуманд. Ҷойҳои сукунати диаспораи Қазоқистон минтақаҳои 
ҳамсарҳад бо Ҷумҳурии Қазоқистон мебошанд: Астрахан – 149 ҳазор, Оренбург – 120 ҳазор, 
Омск – 78 ҳазор, Саратов – 76 ҳазор, Волгоград – 76 ҳазор, Челябинск – 35 ҳазор, Тюмен – 
19 ҳазор, Москва ва вилояти Москва – 13 ҳазор нафар.

Қазоқҳои дар хориҷа зиндагӣ мекарда, яке аз объектҳои сиёсати миллии ҶҚ мебошанд. 
Омӯзиши мушкилоти таърихӣ ва муосири диаспораи қазоқ аз нигоҳи манфиатҳои миллии 
Қазоқистон муҳим ба назар мерасад. Вижагии хоси диаспораи Қазоқистон фаъолияти 
бомуваффақият дар кишварҳое мебошад, ки сохтори бисёр қавмӣ, фарҳангӣ ва бисёр диниро 
ба туфайли мутобиқати аълои худ, генетикӣ, ки тарзи ҳаёти кӯчманчӣ гузошта шудааст ва ба 
қобилиятҳои иҷтимоию психологӣ, физиологӣ ва ҷаҳонбинии мардум таъсир кардааст.

7 Низомнома дар бораи кумитаи давлатии Ҷумҳурии Озарбойҷон барои кор бо диаспора [Тарзи дастрасӣ: http://
diaspor.gov.az/ru/esasname].

8 Диаспораи қазоқҳо [Тарзи дастрасӣ: https://e-history.kz/ru/scorm/course/434].
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Диаспораи муосири Қазоқистон бо ду раванд хос аст: нигоҳдории ҳувияти қавмӣ ва 
репатриатсия дар Қазоқистон. Намояндагони диаспораи Қазоқистон метавонанд ҳувияти 
қавмиро аз рӯи якчанд меъёрҳо ҳифз кунанд: мавҷудияти издивоҷ ва оила, ҷамъиятҳои қавмӣ 
ва мактабҳои миллӣ, ҳифз ва истифодаи забони қазоқӣ. Яке аз вижагиҳои хоси диаспораи 
қазоқистонӣ зиндагӣ дар муҳити шаҳрнишин мебошад. 

То соли 1991, қазоқҳо дар хориҷа созмоне надоштанд, ки ба теъдоди ками онҳо ва шомил 
шудани қазоқҳо ба иттиҳодияҳои туркӣ ва дигар созмонҳои қавмӣ вобаста буданд. Пас аз 
эълони истиқлолияти Ҷумҳурии Қазоқистон вазъ тағйир ёфт. Ин ҳамчун як нуқтаи ибтидоӣ 
дар ҷамоатҳои Қазоқистон дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон, ки иштирокчиёни он айни замон 
мунтазам ҷамъ меоянд, чорабиниҳои муштараки фарҳангӣ ва варзишӣ ташкил мекунанд. 
Стратегияи рушди диаспораи қазоқӣ ба идеяи нигоҳ доштани ҳувияти қавмӣ асос ёфтааст. 
Диаспораи қазоқӣ аз се кишвари баромад: Қазоқистон, Туркия ва Чин ташаккул ёфта, баъдан 
дар тамоми ҷаҳон паҳн мешавад. Қазоқҳо, ки дар кишварҳои мухталифи ҷаҳон зиндагӣ 
мекунанд, бештар ба сезабона хосанд: қазоқӣ, забони кишвари баромад ва забони кишвари 
қабулкунанда.

Дар айни замон, диаспораи қазоқӣ аслан як захираи демографӣ барои Қазоқистон ва 
инчунин нигаҳбони мероси фарҳангии мардумии халқи Қазоқистон мебошад. Дар тӯли 
даҳсолаҳо оилаҳои қазоқӣ, ки берун аз Қазоқистон зиндагӣ мекарданд, анъанаҳо, расму оин 
ва забони худро нигоҳ доштаанд. Сухан дар бораи нигоҳ доштани менталитет аст, зеро, 
ҳатто дар дур аз ватани таърихии худ, бисёр диаспораҳои қазоқҳо имкони зиёде доранд, ки 
танҳо дар кишвари истиқоматашон пароканда шаванд. Роҳи баромадан аз ин вазъ ё таълим 
додани кӯдакон дар мактабҳо бо забони модариашон ё баргашт ба Қазоқистон мебошад. 
Мушкилоти забонии намояндагони миллатҳои қазоқӣ бо алифбо ва аниқтараш, бо истифода 
аз се алифбои мухталиф: алифбои кириллӣ, лотинӣ ва арабӣ алоқаманд аст. Қазоқҳое, ки дар 
Чин ва Эрон зиндагӣ мекунанд, графикаи арабиро истифода мебаранд, қазоқҳои туркӣ – 
ҳарфҳои лотинӣ ва қазоқҳои ИДМ – ҳарфҳои кириллиро истифода мебаранд. Ин падида, ки 
кайҳо боз вуҷуд дорад, раванди наздикшавии ҳам диаспораҳои қазоқӣ ва ҳам хешовандонро 
дар Қазоқистон мушкилтар мекунад.

Аксарияти қазоқҳо, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, то имрӯз ҳамчун як қисми халқи 
ягонаи қазоқӣ боқӣ монданд. Онҳо бо забони модарии худ ҳарф мезананд, расму анъанаҳои 
миллиро риоя мекунанд, Қазоқистонро ватани таърихӣ мешуморанд. Дар баъзе кишварҳо, 
дар ҷойҳое, ки қазоқҳо сераҳолӣ ҳастанд, онҳо метавонанд бо забони модарӣ таҳсил кунанд 
ва фарҳанг ва анъанаҳои миллии худро рушд диҳанд. Дар натиҷа, намояндагони диаспораҳо 
тавонистанд, ки як қабати бойи фарҳанг, адабиёт ва маданияти қазоқӣ дар хориҷа инкишоф 
диҳанд.9

Вазорати корҳои хориҷии ҶҚ тавассути намояндагиҳои дипломатӣ дар хориҷа ва АҶҚ ба 
ҳамватанони бурунмарзӣ кумакҳои фарҳангӣ, гуманитарӣ ва амалӣ мерасонад. Робитаҳои 
фарҳангӣ дар байни минтақаҳои наздисарҳадии Қазоқистон ва Федератсияи Россия босуръат 
инкишоф меёбанд. Қурултойи калон ва хурди қазоқҳои Россия мунтазам гузаронида мешавад, 
ки он ҳам тавассути АҶҚ ва ҳам автономияҳои миллӣ-фарҳангӣ ташкил карда мешаванд. Чунин 
вохӯриҳо ҳамчун як майдони муҳокима барои баррасии мушкилоти рӯзмарраи ҳамватанон 
дар Федератсияи Россия хизмат мекунанд. Дар минтақаҳо ва шаҳрҳои Россия беш аз 50 

9 Баргашти ҳамватанон дар солҳои 1960. Қазоқистон дар кишварҳои ИДМ. № 454 [Тарзи дастрасӣ: https://e-
history.kz/ru/scorm/course/417].

https://e-history.kz/ru/scorm/course/417
https://e-history.kz/ru/scorm/course/417
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иттиҳодияҳои гуногуни милливу фарҳангӣ ва ҷамъиятии қазоқҳо фаъолият мекунанд, ки 
вазифаи аввалиндараҷаи онҳо ҳифз ва рушди забони модарӣ, фарҳанг ва анъанаҳои онҳост.

Байни Сафорат, Консулгарии генералӣ ва Консулгарии ҶҚ дар ФР бо ташкилотҳои 
ҷамъиятии ҳамватанон, муколама барпо карда шуда, дар соҳаи фарҳангӣ – гуманитарӣ 
чорабиниҳои муштарак баргузор карда мешаванд. Бо мақсади беҳтар намудани ҳамкориҳои 
намояндагиҳои дипломатӣ бо ҳамватанон, ҳамасола маҷлисҳо ташкил карда мешаванд ва дар 
моҳ як маротиба конфронсҳои муштараки онлайн баргузор карда мешаванд, то масъалаҳои 
фаврӣ ва муҳокимаи лоиҳаҳои муштарак муҳокима карда шаванд. Сафорати ҶҚ дар ФР 
нашри дуҷилтаи «Қазоқҳо дар Россия» -ро нашр намуд, ки дар он маълумоти нав дар бораи 
намояндагони барҷастаи халқи қазоқ, ки ҳаёт бо ФР, таърих ва фарҳанги ӯ робита доранд, 
мавҷуд аст.10

Дар қаламрави Тоҷикистон шумораи диаспораҳои қазоқҳо дар замонҳои гуногун ба 70 ҳазор 
нафар расид. Дар остони пошхӯрии ИҶШС, қазоқҳо дар Тоҷикистон нӯҳум бузургтарин 
миллат буданд. Хуруҷи оммавӣ бо ҷанги шаҳрвандӣ дар солҳои 1990-ум, ноустувории 
сиёсиву иқтисодии кишвар сар зад. Қазоқистон, ки бо Тоҷикистон сарҳади муштарак 
надорад, тавонист 2752 оилаи қазоқро бо 12 ҳазор аҳолӣ дар ватани таърихии худ муттаҳид 
ва муҷаҳҳаз созад. Тақрибан 95% репатриантҳо дар ҷануби Қазоқистон сукунат доранд. Ҳоло 
дар Тоҷикистон танҳо 936 нафар қазоқҳо мондаанд, ки аз онҳо 350 нафар дар вилояти Суғд 
(37%), вилояти Хатлон – 311 (34%), дар нӯҳ ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ – 87 нафар (9%), дар 
Душанбе – 185 (20 %) нафар, ВМКБ – ҳамаги се нафар қазоқҳо зиндагӣ мекунанд. Қазоқҳо 
фарҳанги миллати тоҷикро эҳтиром мекунанд, забони тоҷикиро меомӯзанд ё медонанд ва 
барои робита бо Қазоқистон кӯшиш мекунанд. Мутобиқи барӯйхатгирии аҳолии соли 2002, 
22% қазоқҳо дар Тоҷикистон забони тоҷикиро забони модарии худ меҳисобанд ё озодона 
суҳбат мекунанд. Сатҳи ҳамворшудаи мутобиқшавии иҷтимоӣ аз муносибати муназзами 
байни қазоқҳо ва ҳама ҷамоаҳои миллӣ гувоҳӣ медиҳад.

Маркази фарҳангии Қазоқистон «Байтерек» диаспораро муттаҳид менамояд, ки ватандӯстон, 
мухлисон, мураббиёни собиқ варзишгарон, мураббиён, психологҳо, табибон, муҳаққиқонро, 
ки мехоҳанд ба равандҳои дар Қазоқистон пайдошуда муттаҳид шаванд, муттаҳид менамояд. 
Роҳбари «Байтерек» З. Саминова узви шӯрои ҷамъиятии назди Президенти ҶТ мебошад. 
Фаъоли «Байтерек», тренери маъруф М. Идирисов, дар соли 2011 намояндаи IV Қурултойи 
ҷаҳонии қазоқҳо дар Остона буд. Китоби А. Нуралиева «Қазоқҳои Тоҷикистон» таҳия ва 
нашр гардид, ки дар он муҳоҷирати қазоқҳо ба Тоҷикистон, шуғл ва фаъолияти иқтисодии 
онҳо ва саҳми онҳо дар рушди ҷумҳурӣ баррасӣ карда шудааст.11

То аввали соли 2018 дар Қирғизистон беш аз 35 ҳазор қазоқҳои қавмӣ зиндагӣ мекарданд. 
19-уми августи соли 2018 дар Бишкек конгресси ғайринавбатии Ассотсиатсияи қазоқҳои 
Қирғизистон баргузор гардид. Дар анҷуман вакили Ҷоғорқу Кенеш Г. Асилбаева раиси 
диаспораи Қазоқистон интихоб шуд. Ассотсиатсияи қазоқҳои Қирғизистон таҳти сарпарастии 
Ассамблеяи Халқҳои Қирғизистон фаъолият мекунад. Нахустин ҷамъияти диаспораи қазоқҳо 
дар Қирғизистони соҳибихтиёр 22-уми майи соли 1992 бо номи Маркази фарҳангии «Отан» 
таъсис дода шуд. Дар моҳи декабри соли 2010, Маркази фарҳангии «Отан» ва иттиҳодияи 

10 Қазоқҳо дар Россия: нақшаи таърихӣ. Сафорати ҶҚ ва ФР [Тарзи дастрасӣ: https://kazembassy.ru/rus/diaspora/
kazahi_v_rossii].

11 Дар Душанбе китоби «Қазоқҳои Тоҷикистон» ба нашр расид [Тарзи дастрасӣ: http://theopenasia.net/articles/
detail/v-dushanbe-vyshla-kniga-kazakhi-tadzhikistana].
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ҷамъиятии «Алаш»-и Қазоқистон ба Ассотсиатсияи қазоқҳои Қирғизистон муттаҳид карда 
шуданд.12

Дар иҷлосияи IV қурултойи Ҷаҳонии қазоқҳо роҳбари давлат, Раиси Президиуми АҶҚ 
Н.Назарбоев вазифа гузошт, ки ба олимон экспедитсияҳои илмӣ оид ба омӯзиши таърихи 
диаспораи қазоқӣ дар кишварҳои хориҷӣ гузаронда шавад. Соли 2013 таҳти сарпарастии 
Вазорати фарҳанг ва иттилоот АҶҚ дар якҷоягӣ бо як қатор пажӯҳишгоҳҳои илмии Вазорати 
маориф ва илм конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявиро таҳти унвони «Иқтидори эҷодии 
диаспораи қазоқӣ: таърих ва муосир» баргузор намуд.

Дар мактабҳои олии Қазоқистон ба масъалаҳои диаспора диққат дода мешавад. Масалан, 
Донишгоҳи давлатии Костанай ба номи А. Байтурсинов, курси махсуси «Диаспора» хонда 
мешавад.13 Дар Қазоқистон барои омӯзиши ҷавонон аз диаспора шароит фароҳам оварда 
шудааст. Дар соли 2018 барои таҳсил ба Қазоқистон 12 ҳазор кӯдакҳо аз Ӯзбекистон омада 
буданд, ки аз онҳо тақрибан 5 ҳазор нафар қазоқҳои қавмӣ буданд.14 Дар соли 2019, 4 ҳазор 
кӯдаки қазоқӣ аз дигар кишварҳо дар 20 мактаби Интеллектуалии Назарбоев бо системаи 
пешрафтаи таълимӣ, ки ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ мебошанд, таҳсил хоҳанд кард.

Ҳукумати ҶҚ Нақшаи чорабиниҳоро барои дастгирии қазоқҳои қавмӣ дар хориҷа барои 
солҳои 2018-2022 тасдиқ кард, ки фароҳам овардани имкониятҳои навро барои диаспораҳои 
қазоқӣ дар хориҷа барои гирифтани маълумот, омӯзиши забони модарии онҳо ва тақвияти 
робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ бо ватани таърихии онҳо пешбинӣ менамояд.15 Тибқи 
супориши Президенти ҶҚ, ки дар V қурултойи АҶ дар соли 2017 дода шудааст, Бунёди 
«Отандастар» таъсис дода шуд. Фаъолияти созмон ба дастгирии ҳамватанони бурунмарзӣ, 
инчунин қазоқҳои қавмӣ, ки ба Қазоқистон омадаанд, равона шудааст. Ҳамзамон, ҳадафи 
асосии Бунёд расонидани кумаки иттилоотӣ, ташкилӣ ва машваратӣ дар мутобиқшавӣ ба 
ҳамватанони ба ватани таърихии худ баргашта, инчунин дастгирии ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии онҳо мебошад.

АҶҚ, ки 29-уми сентябри соли 1992 дар Алмаато таъсис дода шудааст, бо қарори I Қурултойи 
ҷаҳонии қазоқҳо як қатор филмҳои «Алыстағы ағайын» -ро офарид. Корпоратсияи давлатии 
телевизион ва радиои «Қазақстан» инчунин дар бораи қазоқҳои хориҷӣ як қатор филмҳои 
мустанадро (11 қисм) ба навор гирифт. Ҳамасола таҳти сарпарастии Вазорати рушди 
иҷтимоии Қазоқистон қурултойи хурди қазоқҳо дар хориҷа баргузор карда мешавад, ки 
ҳадафи он барқарор ва густариш додани фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои аслист.

Бунёди «Отандастар» дар якҷоягӣ бо АҶҚ лоиҳаи «Туған жерге тағзым» – як қатор экскурсияҳои 
таърихӣ ва таълимӣ ба ҷойҳои муқаддаси Қазоқистон барои ҳамватанони бурунмарзӣ оғоз 
кард. Барои нахустин экскурсияи лоиҳа, ки 20 – 21-уми ноябри соли 2018 баргузор гардид, 
пойтахти рӯҳонии ҷаҳони туркман – Туркистон интихоб карда шуд. Ҳадафи лоиҳа – тарғибу 
ташвиқи арзишҳои фарҳангӣ ва маънавии халқи қазоқ тавассути шинос кардани ҳамватанон 

12 Вакили Жоғорқу Кенеш диаспораи қазоқҳоро дар Қирғизистон роҳбарӣ мекард. [Тарзи дастрасӣ: https://
informburo.kz/novosti/deputat-zhogorku-kenesha-vozglavila-kazahskuyu-diasporu-v-kyrgyzstane.html].

13 Қазоқҳо: аз Пекин то Берлин [Тарзи дастрасӣ: http://kstnews.kz/newspaper/612?node=43932].
14 Ёддошти ҳусни тафоҳумро Бунёди «Отандастар» ва МББ имзо кардаанд [Тарзи дастрасӣ: http://ru.qazaq-alemi.

kz/2019/02/26/memorandum-o-sotrudnichestve-zaklyuchili-fond-otandastar-i-tsmp/].
15 Қарори Ҳукумати ҶҚ аз 18-уми майи соли 2018 № 280 «Дар бораи тасдиқи Нақшаи чорабиниҳо оид ба дастгирии 

қазоқҳои қавмӣ дар хориҷа барои солҳои 2018–2022» [Тарзи дастрасӣ: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000280].
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бо чунин ҷойҳои ҷозибаи минтақа, аз қабили мақбараҳои Хоҷа Аҳмад Яссауӣ, Аристан-Боб, 
осорхонаи таърихии Туркистон ва ғ.16

Бисёре аз намояндагони диаспораи Қазоқистон мехоҳанд, ки барои ватани таърихии худ 
муфид бошанд ва дар рушди он саҳмгузор бошанд. Бо хоҳиши ҳамватанон аз ҷониби 
Вазорати фарҳанг ва варзиши ҶҚ дастгирӣ карда шуд. Намояндагони диаспораҳои қазоқӣ 
аз 11 кишвар гурӯҳи иттилоотӣ таъсис доданд. Ташаббускори бунёди чунин як ҳавз бунёди 
байналмилалии ҷамъиятии «Жанашир» мебошад, ки вазифаи он пешбурди авлавиятҳои 
фарҳанги қазоқҳо ва Қазоқистон дар кишварҳои зиндагии диаспора мебошад. 

Мисоли 3.5.2. Нақши диаспора дар пешбурди маҳсулоти қазоқӣ дар Финландия

Кӯшишҳои 20 оилаи қазоқӣ, ки дар минтақаҳои гуногуни Финляндия зиндагӣ мекунанд, ба 
деҳқонони маҳаллӣ имкон дод, ки ба ошхонаҳои миллии қазоқӣ дар солҳои охир шавқ пайдо 
кунанд. Қумис ва деликатесҳои гӯштӣ, ки воқеан марворити ошхонаҳои қазоқӣ мебошанд, 
бо шарофати таъми худ, онҳо дар ин кишвар шинохта шуданд. Кази-корт в жал-жая ҳоло ба 
деҳқонони Фин ба сифати пухтупаз хизмат мекунанд. 

«Дафъаи ахир, ман танҳо ба хона наомадаам», гуфт Айкен Соломен аз шаҳри Турку Фин ба 
рӯзномаи «Литер». – Як гурӯҳи хурди деҳқонон бо ман омада буданд. Онҳо барои маҳсулоти 
истеҳсолкардаи кумис нигаристанд, бо фермерҳои қазоқистонӣ суҳбат намуданд, табодули 
таҷриба карданд ва барои ҳамкорӣ тавофуқ карданд. Ҷамъияти «Жулдиз», ки қазоқҳоро дар 
Финландия муттаҳид мекунад, як қатор чорабиниҳоро барои пешбурди Қазоқистон баргузор 
мекунад. Ҷашни маъмул на танҳо дар байни ҳамватанони мо, балки аҳолии Финляндия низ, 
Наврӯз мебошад. Анъанаи ҷашнгирии Наврӯз дар либосҳои миллии қазоқӣ аз ҷониби 
донишҷӯёни қазоқ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Финландия асос ёфтааст.17

Диаспораи қирғиз. Дар солҳои охир, кишварҳои асосии бурункӯчӣ аз Қирғизистон 
Федератсияи Россия, Қазоқистон ва Туркия мебошанд. Ин кишварҳо муҳоҷиронро на танҳо 
аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ва фарҳангии худ, балки бо мавҷудияти диаспораҳои қирғизҳо низ ҷалб 
мекунанд.18 Тибқи арзёбии коршиносон, шумораи шаҳрвандони Қирғизистон дар ФР дар 
соли 2017 беш аз 1 миллион нафарро ташкил додааст ва нисфи онҳо аллакай шаҳрвандии 
ҶҚи-ро ба шаҳрвандии ФР иваз кардаанд. Дар Қазоқистон – 50 ҳазор, Туркия ва Ҷумҳурии 
Корея – ҳар яке 15 ҳазор нафар як қатор кишварҳои Аврупо ва ИМА иттиҳодияи нав низ 
таъсис ёфтанд. Тибқи барӯйхатгирии аҳолии соли 2002 дар Федератсияи Россия 29 ҳазор 
шаҳрванди Қирғизистон ва 32 ҳазор қирғизҳои қавмӣ зиндагӣ мекарданд. Дар соли 2010 
шумораи онҳо мутаносибан то 45 ҳазор ва 103 ҳазор афзоиш ёфт. Тибқи иттилои ВКДи ФР, 
дар соли 2017, 880 ҳазор шаҳрванди ҶҚи бо мақсадҳои гуногун дар ФР сабти ном шудаанд. 
Аксарияти бумиён аз Қирғизистон дар Москва, вилояти Москва, Санкт-Петербург, вилояти 
Ленинград ва баъзе минтақаҳо дар шарқи кишвар мутамарказ шудаанд. 

16 Бунёди Отадастар дар якҷоягӣ бо КОА лоиҳаи васеъмиқёси«Туған жерге тағзым»-ро оғоз мекунад. [Тарзи 
дастрасӣ: http://ru.qazaq-alemi.kz/2018/11/18/fond-otandastar-sovmestno-so-vak-zapuskaet-masshtabnyj-proekt-tu-an-
zherge-ta-zym/].

17 Ҷаласаҳои диаспораҳои қазоқҳо, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, дар Қазоқистон ҳар сол баргузор мешаванд. 
[Тарзи дастрасӣ: https://old.liter.kz/ru/articles/show/12903-vstrechi_kazahskih_diaspor_prozhivayushih_za_rubezhom_
stanut_v_kazahstane_ezhegodnymi].

18 СБМ, Қирғизистон – намояи густардаи муҳоҷират. Бишкек. 2018. С. 15.

http://ru.qazaq-alemi.kz/2018/11/18/fond-otandastar-sovmestno-so-vak-zapuskaet-masshtabnyj-proekt-tu
http://ru.qazaq-alemi.kz/2018/11/18/fond-otandastar-sovmestno-so-vak-zapuskaet-masshtabnyj-proekt-tu
https://old.liter.kz/ru/articles/show/12903-vstrechi_kazahskih_diaspor_prozhivayushih_za_rubezhom_stanut_v_kazahstane_ezhegodnymi
https://old.liter.kz/ru/articles/show/12903-vstrechi_kazahskih_diaspor_prozhivayushih_za_rubezhom_stanut_v_kazahstane_ezhegodnymi
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Бо дарназардошти он, ки бисёр муҳоҷирони меҳнатӣ аз Қирғизистон дар бозори меҳнат 
афзалият доранд, ҷойҳои баландтари иҷтимоию иқтисодӣ дар иқтисоди Россияро ишғол 
мекунанд, онҳо ба ҷомеаи Россия беҳтар дохил карда шудаанд. Муҳоҷирони меҳнатӣ аз 
Қирғизистон бо истифода аз имтиёзҳое, ки замоне барои онҳо мавҷуд буданд ва аслан 
таваҷҷуҳ ба иқомати доимӣ дар Федератсияи Россия шаҳрвандии Россияро фаъолона қабул 
карданд. Дар солҳои 2001-2011, 374 ҳазор шаҳрванди Қирғизистон шаҳрвандии Россияро 
қабул карданд. Мутаассифона, сиёсати муҳоҷирати Федератсияи Россия дар робита ба 
додани шаҳрвандӣ ба бумиёни Қирғизистон аз ҳамдигар фарқ надошт ва солҳои 2002 ва 
2010 давраҳои пурзӯр ва қоидаҳои мушкилкунандаро дошт. Дар солҳои 2014-2016 тақрибан 
23 ҳазор нафар шаҳрвандони ҶҚи шаҳрванди ФР шуданд. Тибқи маълумоти ВКДи ФР, дар 
соли 2017, 8,8 ҳазор нафар бумиён аз Қирғизистон шаҳрванди ФР шуданд, 5 ҳазор нафари 
дигар иҷозати истиқомат дар ФРро гирифтанд ва 7,6 ҳазор нафар иҷозати истиқомати 
муваққатӣ гирифтанд.

Пурсишҳои афкори умум нишон медиҳанд, ки чоряки муҳоҷирони қирғиз дар хориҷа 
намехоҳанд ба ҶҚи баргарданд. Сабабҳои муҳимтарин, ки метавонанд ҳамватанонро барои 
бозгашт ба Ҷумҳурии Қирғизистон ҳавасманд кунанд, ин беҳтар кардани инфрасохтор / 
шароити зист; паст кардани сатҳи ришвагарӣ; имкониятҳои беҳтарин барои оғози тиҷорат; 
таҳсилоти беҳтарин барои кӯдакон; имконияти пайдо кардани кор дар соҳаи касбӣ; имконияти 
пайдо кардани кори муздноктар дар Қирғизистон мебошад. Аксарияти мардуми қирғизҳо ба 
ҶҚи соле як маротиба меоянд. Сабаби маъмултарини ташрифоварӣ – ташриф овардан ба 
оила ё дӯстон (79 %) мебошад.

Тақрибан 88 % пурсидашудагон мехоҳанд дар ташаббусҳои рушд дар ҶҚи иштирок кунанд, 
ки ин аз имконоти фаровони кор дар ин самт шаҳодат медиҳад. Ҳамватанон омодаанд дар 
рушди мубодилаи иттилоот (25 %), хизматрасониҳои машваратӣ (19 %), ташрифи лексияҳо 
ва мастер-классҳо (17 %), омӯзиш (16 %), иштирок дар ассотсиатсияҳо (10 %), сармоягузории 
молиявӣ (7 %) саҳмгузор бошанд. Онҳо омодаанд дар соҳаи маориф ва илм дар Қирғизистон 
(12 %), туризм ва хизматрасонӣ (11 %), ташаббусҳои ҷавонон (9 %), лоиҳаҳои хайрия (8 %), 
соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ (7 %), кишоварзӣ (7 %), тандурустӣ (6 %) ва ғайра дастгирӣ 
кунанд.

Бояд қайд кард, ки ҳамватанони қирғиз хоҳиши маблағгузорӣ барои рушди минтақа 
ва нуқтаҳои аҳолинишин доранд, аммо сеяки пурсидашудагон омодагии худро ҷиҳати 
саҳмгузорӣ дар рушди ҳар минтақа, новобаста аз ҷои таваллудашон доранд. Омилҳои 
ҳавасмандкунандаи иштироки ҳамватанон барои иштирок дар ташаббусҳои рушд ба ватан 
инҳоянд: беҳбуди вазъи сиёсӣ (23 %), маълумоти саривақтӣ оид ба лоиҳаҳо, ғояҳо, нақшаҳои 
тиҷоратии соҳибкорони маҳаллӣ (21 %), ӯҳдадориҳо аз ҷониби давлат ва ҳукумат (16 %), 
мавҷудияти платформаи коммуникатсионии виртуалӣ барои ҳамкорӣ бо ҳамкорон (12 %), 
мавҷудияти каналҳои (гиреҳҳо) боэътимоди интиқоли маблағ барои ташаббусҳои лоиҳа 
(10 %).

То кунун дар ҳеҷ яке аз кишварҳои асосии кӯчонидани муҳоҷирон аз Қирғизистон таҳия 
ва рушд накардааст, ки тамоми муҳоҷиронро (иттиҳодияҳо, ҳамватан) фаро гирад. Одатан, 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба туфайли саъю кӯшиши фаъолон таъсис дода мешаванд ва он 
шахсонеро муттаҳид мекунанд, ки барои бурункӯчии доимӣ ба хориҷа ҳиҷрат кардаанд 
ва шаҳрвандиро тағйир додаанд ё шаҳрвандии навро бидуни даст кашидан аз шаҳрвандии 
ҶҚи муттаҳид кардаанд. Одатан, аъзои фаъоли созмонҳо проблемаҳои мушкилеро, ки 
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дар ҷараёни муҳоҷират ба вуҷуд меоянд, таҷдид мекунанд, дар баъзе ҳолатҳо ҳуқуқ ва 
манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳоро ҳимоя мекунанд, ба онҳо маслиҳат 
медиҳанд ва ҳамчун ташаббускори кумаки дастаҷамъона амал мекунанд, алахусус дар 
ҷойҳое, ки ҳамватанон дар якҷоягӣ кор мекунанд ташкилотҳои калон, дар бозорҳои савдо ва 
ё тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ.

Кор бо иттиҳодияҳо ва анҷуманҳои қирғиз аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва созмонҳои 
ғайриҳукуматӣ пеш бурда мешавад. Анҷумани ҳамватанони ҷаҳони «Мекендештер» 
дар ду сол як маротиба баргузор мегардад ва гурӯҳҳои иттиҳодия ва анҷумани қирғизро 
дар хориҷа муттаҳид менамояд.19 Анҷуманро Ҳукумати ҶҚи ва бунёди байналмилалии 
ҷамъиятии «Ташаббусҳои Роза Отунбаева» дастгирӣ мекунанд. Дар сатҳи давлатӣ, дар назди 
Президенти ҶҚи Шӯро оид ба робита бо ҳамватанон дар хориҷа мавҷуд аст.

Иттиҳодияҳои диаспоравии хориҷии фаъоли қирғизҳо инҳоянд: Kyrgyz Club Germany, 
Kyrgyz Club New York, «Кыргызстан Достук жана Маданият Коому. Истанбул», Kyrgyz 
USA Community, «Ала-Тоо Москва». Инчунин, ташкилотҳои диаспораи қирғизӣ 
дар АМА, Италиё, Украина, Чин, Ҷумҳурии Корея, Лаҳистон, Австрия, Малайзия, 
Канада, Швейтсария, Қатар, Британияи Кабир ва Белгия таъсис ва фаъолият мекунанд. 
Аксарияти анҷумани диаспораҳои қирғизҳо дар Федератсияи Россия ҷойгиранд.20

Чунин анҷуманҳо асосан вазифаи ҳувияти қирғизҳо, забон, фарҳанг, анъанаҳо ва урфу 
одатҳоро вазифаи асосии худ нигоҳ медоранд, аз ин рӯ, диаспораҳо пеш аз ҳама қирғизҳои 
қавмиро муттаҳид мекунанд. То ҳадди камтар намояндагони миллатҳои дигар дар корҳои 
диаспора ҷалб карда мешаванд. Масалан, русҳо, ки Қирғизистонро тарк намудаанд ва дар 
Федератсияи Россия зиндагӣ мекунанд, мехоҳанд шаҳрвандии Россияро тезтар гиранд ва 
ба ҷомеаи Россия ворид шаванд, бинобар ин онҳо дар фаъолияти чунин созмонҳо иштирок 
намекунанд. Дар шароити муҳоҷирати фаъол нақши ташкилотҳои ҷамъиятӣ назаррас боқӣ 
мемонад. Дар минтақаҳое, ки сохторҳои давлатии ҶҚи вуҷуд надоранд ва дар он ҷо пайваста 
ва мустақиман бо ҳамватанон имконнопазир аст, иттиҳодияҳои ҷамъиятии муҳоҷирон ба 
маркази кумаки мутақобила табдил меёбанд, онҳо гурӯҳҳои ҷамоавӣ ташкил мекунанд, 
маҷлисҳо, тантана ва ҷашнвораҳои муштарак, мусобиқаҳои варзишӣ мусобиқаҳои варзишӣ 
баргузор мекунанд.

Мисоли 3.5.4. Иқтидори диаспораи қирғизӣ дар Қазоқистон. 

Касоне, ки бар мушкилот ғалаба кардаанд дорои таҷриба, дониши арзишманде ҳастанд, ки 
дигарон ба он ниёз доранд. Аммо, мутаассифона, на кормандони сафоратҳо ва консулгарӣ, на 
анҷуманҳои диаспоравӣ барои ин таҷриба муроҷиат намекунанд. Робитаҳо бо сохторҳои 
давлатии Қазоқистон бояд тақвият дода шаванд ва инчунин ба ҳалли масъалаҳои муҳоҷирон 
ворид карда шавад, то муҳоҷират барои шаҳрвандони қирғизистонӣ муваффақ гардад.21

19 [Тарзи дастрасӣ: https://roza.kg/initiative/sustainable-development/6].
20 Кортсозии диаспораҳои қирғизистонӣ ва рӯйхати мутахассисони ҳамватанони бурунмарзӣ дар хориҷа. 

Ҳисоботи таҳлилии таҳқиқот. Бишкек. 2016.
21 Кортсозии диаспораҳои қирғизистонӣ ва рӯйхати мутахассисони ҳамватанони бурунмарзӣ дар хориҷа. 

Ҳисоботи таҳлилии таҳқиқот. Бишкек. 2016. С. 52.

https://roza.kg/initiative/sustainable-development/6
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Қирғизистон интизор дорад, ки диаспора ба сафарбар кардани муҳоҷирон барои 
сармоягузорӣ ба иқтисодиёти кишвар, мусоидат дар равобити тиҷорӣ, расонидани кумаки 
ҳуқуқӣ ва машваратӣ, инчунин барои мутобиқ кардани ҳамватанони бурунмарзӣ кумак кунад.22

Диаспораи тоҷикӣ. Таърихи диаспораи тоҷикҳо аз умқи қарнҳо оғоз мешавад. Таърихи 
пайдоишро дар аввали ҳазорсолаи II пеш аз милод вақте ки суғдиҳо колонияҳои худро 
дар Ҳиндустон ва Чин барпо карданд, пайдо кардан мумкин аст. Дар нимаи дувуми асри 
VII пайравони дини зардуштӣ, қавмҳои эронизабон, ки аз таъқибҳои истилогарони араб 
гурехтанд, дар ин кишварҳо паноҳ ёфтанд. Бурункӯчии оммавии тоҷикон бо сабабҳои 
гуногун дар давраҳои минбаъдаи таърихӣ ба назар мерасид. Таърихи халқи тоҷик бо таърихи 
диаспораҳо, инчунин бо муҳоҷирати тоҷикон дар Чин, Афғонистон, Эрон, Ӯзбекистон, 
Қазоқистон ва Туркманистон зич алоқаманд аст. Аслан, диаспораҳои тоҷик тибқи асоси 
Irredenta Terra (аз итолиёӣ – «сарзамини озоднашуда» ё ақаллиятҳои миллӣ, ки дар сарзамини 
аҷдодии онҳо зиндагӣ мекарданд) ташкил ёфтанд, яъне ташаккул ёфтани диаспора бинобар 
ҳаракати сарҳадҳо ба амал омадааст.

Айни замон, дар ҷаҳон аз 24 то 30 миллион тоҷикони қавмӣ, аз ҷумла дар Афғонистон аз 
9,8 то 11,5 миллион, Тоҷикистон – 7 миллион, Ӯзбекистон – аз 1,5 (тибқи маълумоти расмӣ) то 
8 миллион (арзёбии ғайрирасмӣ), Покистон – 1,2 миллион, Эрон – 388 ҳазор, ФР – аз 300 то 
980 ҳазор, Олмон – 100 ҳазор, ИМА – 76 ҳазор, ҶХЧ – 53 ҳазор, Қирғизистон – 52 ҳазор, 
Британияи Кабир – 40 ҳазор, Қазоқистон – 32 ҳазор, Шветсия – 26 ҳазор, Украина – 7,4 ҳазор, 
Туркманистон – 5,3 ҳазор, Белгия – 5 ҳазор, Италия – 4,8 ҳазор, Финляндия – 3,5 ҳазор, 
Нидерландия – 3,4 ҳазор, Канада – 2,4 ҳазор, Полша – 2 ҳазор нафар дар саросари ҷаҳон 
зиндагӣ мекунанд.

Тибқи омори расмии Тоҷикистон, 420 ҳазор нафар бо мақсади кор кардани муваққатӣ дар 
хориҷи кишвар, аз ҷумла беш аз 413 ҳазор дар Федератсияи Россия, 4 ҳазор дар Қазоқистон, 
2 ҳазор дар Қирғизистон, Белорус ва Ӯзбекистон, дар Украина тақрибан 1 ҳазор нафар 
ҷойгир шудаанд. Ин маълумотҳо бо натиҷаҳои таҳқиқоти оморӣ ва ҷомеашиносӣ мувофиқ 
нестанд. Мувофиқи маълумоти С.В. Рязантсев, тақрибан 600 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон 
дар муҳоҷирати меҳнатӣ ширкат варзидааст, ки 85 % онҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба 
Федератсияи Россия мераванд.23 Мувофиқи маълумоти Бонки ҷаҳонӣ, дар соли 2010 дар 
кишвар 791 ҳазор нафар шаҳрвандон ё зиёда аз 11% аҳолии кишвар зиндагӣ мекарданд.24 Бо 
вуҷуди дур будани ин ҳисобҳо, онҳо эҳтимолан чандон тағйир наёфтанд.

Муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар тамоми минтақаҳои Федератсияи Россия кор мекунанд. 
Аксари онҳо дар тиҷорати хурд ва миёна кор мекунанд. Дар Федератсияи Россия ду гурӯҳи 
муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро метавон фарқ кард. Якум – шумораи зиёдтар – ин коргарони 
мавсимӣ мебошанд. Ҷараёни онҳо дар фасли баҳор ва тобистон ҳангоми кор ба Федератсияи 
Россия дар соҳаи кишоварзӣ ва сохтмон меафзояд. Агар сухан дар бораи шуғли мавсимӣ 
бошад, пас одатан ин як фасли зимистон аст, ки бахшҳои фаъолият дар соҳаҳои иқтисоди 
Федератсияи Россия, ба монанди кишоварзӣ ва сохтмон коҳиш меёбанд. Дар тирамоҳ онҳо 

22 СБМ, Қирғизистон – намояи густардаи муҳоҷират. Бишкек. 2018. С. 172.
23 Рязантсев С.В, Хорие Н. Моделсозии ҷараёни муҳоҷирати меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ба Россия: 

Таҳқиқоти иқтисодӣ-иҷтимоӣ. М.: Олами илмӣ. 2011. С. 35.
24 Муҳоҷират ва интиқоли пул, Бонки ҷаҳонӣ (Migration and Remittances Factbook. Washington. World Bank.) 2011. 

P. 235.
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ба хона бармегарданд. Тибқи арзёбии тахминӣ, дар баъзе минтақаҳои Федератсияи Россия 
тақрибан 75 – 80 % муҳоҷирони мавсимӣ тоҷикон мебошанд.25

Гурӯҳи дувуми муҳоҷирони тоҷик онҳое мебошанд, ки муддати дароз дар Федератсияи 
Россия кору зиндагӣ мекунанд, аммо аксар вақт онҳо вазъияти комилан ҳуқуқӣ надоранд. 
Аксари муҳоҷирон ҳам қонунӣ ва ҳам бидуни қайди расмии патент ё бақайдгирӣ дар ҷои 
истиқомат, дар сохтмон, хизматрасонӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ кор мекунанд. Тибқи 
як назарсанҷие, ки дар байни муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон гузаронида шудааст, аксари 
муҳоҷирон (тақрибан 69 %) дар Федератсияи Россия бо шартномаи даҳонӣ кор кардаанд. 
Танҳо чоряки муҳоҷирони меҳнатӣ шартномаи хаттӣ ба кор бастаанд. Ва инчунин танҳо 
23 % мусоҳибон иҷозати кор кардан дар Федератсияи Россияро доштанд.26

Дар байни муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия мардҳо бартарӣ 
доранд. Гарчанде ки ба қарибӣ раванди феминизатсияи ба амал омадааст: ҳангоми муҳоҷирати 
меҳнатӣ аз Тоҷикистон ба Россия, ҳиссаи занҳое, ки ба таври инфиродӣ ё бо шавҳар, падар, 
бародар ва дигар аъзои оила кор мекунанд, афзуда истодааст. Ба таври физоянда, дар 
байни муҳоҷирон, метавон хонаводаҳо ё занҳоеро дид, ки бо фарзандон ҳамроҳ ҳастанд. 
Федератсияи Россия, ҳамчун кишвари қабулкунанда, бояд ба муҳоҷирати оилавӣ таваҷҷӯҳ 
зоҳир кунад. Азбаски муҳоҷират бо оила, алахусус бо кӯдакон, муҳоҷиронро маҷбур месозад, 
то ба муҳити мизбон ҳамгиро шаванд; фазои рӯҳии бароҳатро ба вуҷуд меорад; пешгирӣ 
аз даст рафтани муносибатҳои фарҳангӣ, муқовимат ба ҷудошавии муҳоҷирон мебошад. Бо 
вуҷуди ин, занҳо, хусусан онҳое, ки бо фарзандон меоянд, як қатор талаботҳои мушаххасро 
барои муҳоҷират ва муассисаҳои иҷтимоии ҷомеаи мизбон (дастрасӣ ба системи маориф, 
тандурустӣ, кафолатҳои иҷтимоӣ) пешниҳод мекунанд ва як чолиш барои ҷомеаи мизбон, 
барои масъулияти иҷтимоии он месозад.

Аз рӯи натиҷаҳои як пажӯҳишгоҳи Институти ҷомеашиносии АИР (назарсанҷӣ дар соли 
2004 дар Москва, инчунин дар Москва, Самара ва Астрахан дар соли 2005 гузаронида 
шудааст), бисёр муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон ҳангоми сафар ва кор дар Федератсияи 
Россия душвориҳои сахтро аз сар мегузаронанд. Аз ҷумла, тақрибан 53 % пурсидашудагон 
посух доданд, ки мушкилиҳои аз ҳама муҳим дар роҳи убури сарҳади ФР санҷиши ҳуҷҷатҳо 
буданд, тақрибан 44 % пурсидашудагон аз ҷониби кормандони гумрук, марзбонон ва полис 
ситонида шуданд.27

Ҳолатҳое ҳастанд, ки оилаҳои муҳоҷирони тоҷик бо фарзандонашон аз сабаби набудани 
шаҳрвандии Россия ба мушкилоти зиёд дучор мешаванд. Масалан, агар шавҳар шаҳрванди 
ФР бошад, пас ин ба таври худкор ба зан ва фарзандонаш дар ФР ягон вазъияти ҳуқуқӣ 
намедиҳад. Дар натиҷа, барои қонунӣ кардани мавқеи худ, зани (ҳамсар) муҳоҷир бояд 
ҳар се моҳ патент дархост кунад ё Федератсияи Россияро тарк кунад. Дастрасии кӯдакони 
муҳоҷирони дорои шаҳрвандии Тоҷикистон ба мактабҳо ва кӯдакистонҳои шаҳрҳои бузурги 
ФР ҳамчунон мушкил боқӣ мемонад. Вақте ки шаҳрвандони Тоҷикистон барои истиқомати 

25 Рязантсев С.В., Красинетс Е.С. Равандҳои кунунӣ ва таъсирҳои иқтисодии муҳоҷирати меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ 
ба Россия. Баррасии илмӣ. Силсилаи 1. Иқтисод ва ҳуқуқ. 2016. № 5. С. 5-14.

26 Рязантсев С.В. Авлавиятҳои сиёсати муҳоҷирати Россия. Баррасии илмӣ. Силсилаи 1. Иқтисод ва ҳуқуқ. № 6. 
2015. С. 34-39.

27 Акрамов Ф.Ш. Вазъияти демографӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ аз Тоҷикистон ба Россия// Амалияи ҷалб кардан ва 
истифодаи нерӯи кори хориҷӣ дар Россия: тамоюлот, механизмҳо, технологияҳо: Маводҳои конфронси илмӣ-
амалӣ (16-17-уми октябр соли 2006)/ Муҳаррири масъул С.В. Рязантсев. М. 2006. С. 5-10.
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муваққатӣ ва иҷозати истиқомат дар Федератсияи Россия дархост мекунанд, хеле монеаҳои 
бюрократӣ боқӣ мемонанд. Гузашта аз ин, ҳатто бо ҳамсар – шаҳрванди ФР будан низ. 
Гарчанде ки дар шароити кунунии демографӣ дар ФР муҳоҷирон аз Тоҷикистон – зану шавҳар 
ва фарзандон, ки шаҳрвандони Россия шудаанд, метавонанд барои пур кардани аҳолии баъзе 
минтақаҳои Россия манбаи хубе бошанд.

Қонунгузории Россия оид ба муҳоҷират ба аъзои оилаи муҳоҷирон, аз ҷумла кӯдакон, 
қариб аҳамият намедиҳад. Пеш аз ҳама, ин ба имкониятҳои сабти ҳуқуқии будубош на 
дар қаламрави Федератсияи Россия, кор, дастрасӣ ба таҳсилот ва хизматрасонии тиббӣ 
дахл дорад. Аксар вақт, ин масъалаҳо танҳо аз нигоҳи хароҷоти иҷтимоӣ барои ҷомеаи 
Россия баррасӣ мешаванд. Гарчанде ки дар давраи миёнамуҳлат, хориҷ кардани фарзандони 
муҳоҷирон аз системи маориф ва худи муҳоҷирон аз системи тандурустӣ, ба ҷомеаи Россия 
гаронтар хоҳад омад. 

Ҷамоаҳои расмии тоҷик дар ФР ба қайд гирифта шудаанд: «Аҷам», «Муҳоҷирони меҳнатии 
тоҷик», «Лигаи халқи тоҷик», «Диаспораи тоҷикон», «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ», «Сомониён», 
«Сомон». 

Бӯҳрони иқтисодӣ ва пурзӯр намудани сиёсати муҳоҷират ба хориҷшавии муҳоҷирони 
меҳнатии тоҷик ба ватани худ мусоидат мекунанд.

Даспораи туркманӣ. Дар қариб ҳамаи кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин дар 
Ироқ (тақрибан 3 миллион нафар), Сурия (тақрибан 3 миллион), Афғонистон (тақрибан 
2 миллион), Эрон (аз 1,5 то 3 миллион), инчунин дар баъзе кишварҳои Аврупо (Олмон, 
Шветсия ва ғайра) ташаккул ёфтааст. Умуман, дар кишварҳое, ки ба ИҶШС дохил намешуданд, 
10 миллион туркманҳои қавмӣ зиндагӣ мекунанд.

Тибқи барӯйхатгирии соли 2000, дар Ӯзбекистон тақрибан 152 ҳазор туркман зиндагӣ 
мекарданд. Туркманҳо дар Ӯзбекистон асосан дар минтақаҳои наздисарҳадӣ, ки ба Хоразми 
қадимӣ ва дар соҳили ҳавзаи Амударё мансубанд, зиндагӣ мекунанд.

Мутобиқи барӯйхатгирии аҳолии Россия дар соли 2010, дар минтақаҳои гуногуни Федератсияи 
Россия беш аз 36 ҳазор туркманҳои қавмӣ зиндагӣ мекарданд. Бештари шумораи зиёди 
диаспораҳои туркманҳо дар қаламрави Ставропол, Москва ва вилояти Астрахан мебошанд. 
Нуқтаҳои аҳолинишини туркмании бисёрқавма мавҷуданд, ки дар он туркменҳо фарҳанг, 
забон, ҳувияти миллии худро ҳифз мекунанд, бо Туркманистон робита доранд (масалан, 
деҳаи Эделбай дар ноҳияи Благодарнии қаламрави Ставропол).

Тибқи маълумоти расмӣ, дар Тоҷикистон тақрибан 20 ҳазор туркманҳо зиндагӣ мекунанд. 
Дар дигар кишварҳои пасошӯравӣ шумораи туркманҳои қавмӣ хеле кам ва аксар вақт дар 
қатори дигар миллатҳо ё якҷоя бо дигар гурӯҳҳои қавмии турк ба назар гирифта мешаванд.

Дар хориҷа иттиҳодияҳои қавмии туркманӣ таъсис дода шудаанд, ки гурӯҳҳои гуногуни 
иҷтимоиро муттаҳид мекунанд. Масалан, дар донишгоҳҳои бузурги Россия иттиҳодияҳои 
донишҷӯёни туркман мавҷуданд. Самтҳои асосии фаъолияти диаспораҳои туркман кумак ба 
муҳоҷирон аз Туркманистон дар мутобиқшавӣ ва иҷтимоӣ кардани он дар кишвар, дастгирии 
иттилоотии онҳо дар кишвари қабулкунанда, дастгирии донишҷӯёни туркман дар муассисаҳои 
таълимии ин кишвар, рушди робитаҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва гуманитарӣ байни ин кишвар 
ва Туркманистон мебошанд. Онҳо як навъи робитаи байни муҳоҷирон ва намояндагиҳои 



3.5.  ДИАСПОРАҲО ҲАМЧУН МАНБАЪ ВА ИҚТИДОР БАРОИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТИ 
КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 167

дипломатӣ / консулгариҳои Туркманистон дар хориҷа мебошанд, ки дар ҳалли масъалаҳои 
гуногуни марбут ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон – шаҳрвандони Туркманистон кумак мекунанд.

Бо мақсади дастгирии фаъолияти диаспораҳои туркманҳо дар кишварҳои хориҷӣ, Турк-
манистон Ассотсиатсияи башардӯстонаи туркманҳои ҷаҳонӣ (АБТҶ)-ро фаъол мешавад, ки 
24-уми октябри соли 1991 таъсис ёфтааст. Анҷумани башардӯстонаи туркманҳои ҷаҳон – як 
созмони байналмилалии ғайридавлатии башардӯстона аст, ки ба қонунҳои кишварҳое, ки дар 
онҷо намояндагӣ дорад, риоя мекунад. Илова ба шуъбаҳои вилоятӣ дар худи Туркманистон, 
АБТҶ дар тамоми ҷаҳон 27 шуъбаи амалкунанда дорад. Диаспораҳои Туркманистон дар 
Федератсияи Россия, Олмон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Ироқ, Эрон, Фаронса ва ҳатто дар 
Норвегия мавҷуданд. Албатта, ки на дар ҳамаи кишварҳо шуъбаҳои АБТҶ вуҷуд доранд. Дар 
маҷмӯъ, 14 кишваре ҳастанд, ки дар онҳо сабти ном шудаанд, масалан, дар Федератсияи 
Россия, Украина, Ӯзбекистон, Афғонистон, Покистон, Қазоқистон, Тоҷикистон ва ғайра.

Шуъбаҳои АБТҶ-и туркманӣ бо шарикони хориҷии худ робитаҳои гуманитарӣ, фарҳангӣ 
ва иқтисодӣ доранд. Аъзоёни АБТҶ садҳо узви инфиродӣ мебошанд, аз ҷумла тақрибан 
400 нафар аз кишварҳои хориҷӣ ва инчунин аъзоёни коллективӣ аз 340 корхона ва созмонҳо 
дар саросари ҷаҳон, мебошанд. 

АБТҶ ҳамасола вохӯриҳоеро мегузаронад, ки ин ҳамчун майдони махсуси баҳс барои 
баррасии мушкилоти рӯзмарраи ҳамватанон дар хориҷи кишвар хизмат мекунад. Дар солҳои 
охир, мундариҷа ва самтҳои кори АБТҶ бо ҳамватанони хориҷӣ ба таври назаррас гуногун 
шуданд. Робитаҳо дар соҳаҳои илму маориф, фарҳанг ва санъат ва соҳибкорӣ густариш 
ёфтанд. Ассотсиатсия дар рушди ҳамкориҳои Туркманистон ва дигар кишварҳо, пешбурди 
сиёсати Туркманистон, аз ҷумла дар байни ҳамватанон ва муҳоҷирон нақши вижа дорад. 
Тавассути шуъбаҳои АБТҶ ва диаспора, муҳоҷирон метавонанд ҳама маълумоти заруриро 
дар соҳаи муносибатҳои муҳоҷиратӣ, аз ҷумла муҳоҷирати бозгашт ба ватан ба даст оранд.

АБТҶ мунтазам маъракаҳоро доир ба тарғиби фарҳанг, урфу одат ва забони туркманӣ дар 
кишварҳое, ки шуъбаи Ассотсиатсияро дорад, баргузор мекунад. Ҳамин тавр, бо ташаббуси 
ӯ озмуни эҷодӣ «Асри эҳёи бузург ва туркманҳои ҷаҳон» баргузор гардид. Дар байни озмун 
ва аъзоёни доварон намояндагони миллати туркман аз кишварҳои мухталиф буданд.

Филиалҳои АБТҶ, ки дар Туркманистон ҷойгиранд, вохӯриҳои коллективҳои меҳнатиро бо 
ҳамкасбони хориҷӣ баргузор мекунанд, барои мулоқотҳо ба хориҷ сафар мекунанд, масалан, 
дар қаламрави Ставрополи Федератсияи Россия, Олмон ва ғайра.

Фаъолияти дигари АБТҶ ин кумаки башардӯстона мебошад. Дар Туркманистон ба ҳама 
маълум аст, ки дар зимистонҳои шадид бо ташаббуси АБТҶ ба Тоҷикистон ва Афғонистон 
кумаки башардӯстона дар шакли садҳо тонна сӯзишвории дизелӣ, ордҳо ва либосҳо 
фиристода шуд. Ғайр аз он, Афғонистон зиёда аз 4 миллион доллар қарз гирифтааст. Нерӯи 
барқ   низ ба ин кишвар бо нархҳои имтиёзнок содир мешавад ва роҳи оҳан сохта мешавад.

Президенти Туркманистон Қ. Бердимуҳамедов ҳамчун президенти Ассотсиатсияи 
башардӯстонаи туркманҳои дунё, ба кори муттаҳид кардани ҳамватанон дар хориҷа диққати 
ҷиддӣ медиҳад. Бо ташаббуси Президент ба диаспораҳои Туркманистон дар нигоҳ доштани 
забон ва анъанаҳои қадимӣ, сохтмони иншооти иҷтимоӣ ва фарҳангӣ кумак расонида 
мешавад. Ҳамин тавр, соли 2018 дар деҳаи Фунтовои ноҳияи Приволжскийи вилояти 
Астрахани Федератсияи Россия, ки диаспораи туркман дар ин минтақа калонтарин аст, бо 
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ташаббуси Президенти Туркманистон як мактаби миёна бо номи Махтумкули Фрагӣ бунёд 
ёфтааст.

Ҷиддӣ будани ҳамкориҳои Ассотсиатсия бо филиалҳои хориҷиро осорхонаи АБТҶ дар 
қароргоҳи он дар Қасри Мекании Ашқобод ҷойгир аст, шаҳодат медиҳад. Дар ин ҷо шумо 
метавонед бо адабиёт дар бораи таърих, фарҳанг, этнографияи Туркманистон бо шаш забон: 
туркманӣ, русӣ, арабӣ, англисӣ, фаронсавӣ, туркӣ шинос шавед. Бунёди музей доимо бо 
экспонатҳои нодир пур карда мешавад.

Диаспора ӯзбекӣ. Дар айни замон дар кишварҳои мухталифи ҷаҳон якчанд миллион 
ӯзбекҳои қавмӣ берун аз Ӯзбекистон зиндагӣ мекунанд. Шумораи зиёдтарини диаспораҳои 
ӯзбекӣ дар Афғонистон (аз 1,7 то 2,7 миллион нафар), Қирғизистон ва Тоҷикистон  
(ба 900 ҳазор нафар), Қазоқистон (550 ҳазор), Туркманистон (500 ҳазор), Федератсияи Россия 
(300 ҳазор), Туркия (70 ҳазор), ИМА (70 ҳазор), Покистон (70 ҳазор нафар) мебошанд. Дар 
ҳоли ҳозир тақрибан 126 ҳазор шаҳрванди Ӯзбекистон дар сафоратхонаҳо ва консулгариҳои 
хориҷӣ дар хориҷа сабти ном шудаанд, аз ҷумла 49 ҳазор – Қазоқистон, 47,5 ҳазор – 
Федератсияи Россия, 8 ҳазор – Украина, 6,5 ҳазор – ИМА, дар Олмон – 5,5 ҳазор, Исроил ва 
Туркманистон – ҳар кадом 1,3 ҳазор, Тоҷикистон – 780, Ҷумҳурии Корея – 660, Қирғизистон – 
470, Туркия – 400, АМА – 240 нафар. 

Дар диаспораи ӯзбекӣ метавон ба инҳо ишора кард:

- якум, шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки бо мақсадҳои фаъолияти корӣ ба хориҷа рафтаанд ё 
муваққатан дар он ҷо будаанд;

- дувум, шаҳрвандони собиқи ҶӮз, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, инчунин шаҳрвандии хориҷиро 
қабул кардаанд, инчунин шахсони миллатҳои ӯзбек, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ таваллуд ва 
зиндагӣ кардаанд ва наслҳои онҳо дар хати баромад мебошанд, ки солҳои гуногун ба хориҷа 
рафтаанд. Ҳамзамон онҳо Ӯзбекистонро ватани худ меҳисобанд, мавҷудияти равобити 
муштараки маънавӣ ва фарҳангиро бо он ҳис мекунанд, мекӯшанд, ки забони модарӣ, урфу 
одатҳоро дар ҳаёти ҳаррӯза ҳифз кунанд, бо хешовандон ё дӯстони худ дар ватан робита 
барқарор кунанд.

Бо назардошти он, ки на ҳама шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки барои истиқомати доимӣ ба 
хориҷа рафтаанд, дар намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгариҳои ҶӮз дар ҷои истиқомат 
ба қайд гирифта шаванд, ин нишондиҳандаҳо метавонанд аз шумораи воқеии шаҳрвандони 
Ӯзбекистон, ки дар хориҷа доимӣ зиндагӣ мекунанд, фарқ кунанд. Бақайдгирии доимии 
консулӣ, ки дар он сабти дахлдор дар шиноснома навишта шудааст, ихтиёрист вале 
мувофиқи Қонуни ҶӮз «Дар бораи шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон» (моддаи 21, 
банди 2), шаҳрванди Ӯзбекистон, ки дар консулгарӣ се сол нагузаштааст (то соли 2017 – панҷ 
сол), метавонад шаҳрвандиро аз даст диҳад.28 Дар робита ба ин, шаҳрвандони Ӯзбекистон, 
ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, онҳое, ки мехоҳанд шаҳрвандии худро нигоҳ доранд, 
мехоҳанд дар бораи бақайдгирии доимии консулгарӣ дар сафорат ё консулгарии Ӯзбекистон 
дар кишвари истиқомат ва дар сурати набудани он дар кишвари ҳамсоя, ки намояндагии 
дипломатӣ дорад, дархост кунанд.

28 Қонуни ҶӮз «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Ӯзбекистон» аз 2-уми июли соли 1992. Ведомости Шурои Олии 
ҶӮз. 1992. № 9. Мод. 338; Маҷмӯаи қонунгузории ҶӮз. 2004. № 51. Мод. 514.; 2015. № 32. Мод. 425; 2016. № 39.  
Мод. 457.
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Шумораи шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки ҳангоми бақайдгирии доимӣ дар хориҷа танҳо 
бо мақсади кор дар хориҷанд, назар ба онҳое, ки дар ин ҷо истиқомат мекунанд, зиёдтар 
аст. Масалан, зиёда аз 1 миллион шаҳрванди ҶӮз дар Россия муваққатан кор мекунанд ва 
тақрибан – 47,5 ҳазор нафар ба таври доимӣ дар ҷойҳои консулӣ сабти ном шудаанд; дар 
Қазоқистон беш аз 500 ҳазор нафар кор мекунанд, тақрибан 49 ҳазор нафар дар постгоҳҳои 
консулӣ сабти ном шудаанд; дар Ҷумҳурии Корея – зиёда аз 20 ҳазор нафар кор мекунанд, 
дар қайди консулӣ тақрибан – 660 нафар; дар Туркия – тақрибан 400 нафар дар идораи 
консулгарӣ ба қайд гирифта шудаанд ва муваққатан мемонанд ва кор мекунанд.

Шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки муваққатан бо мақсади кор ё таҳсил дар хориҷа мебошанд, 
метавонанд ба сафоратхонаҳо ё консулгарӣ барои бақайдгирии муваққатии консулӣ муроҷиат 
кунанд, аммо шумораи ками онҳо ин корро бо сабаби ихтиёрӣ ё набудани зарурат иҷро 
мекунанд. Аз шумораи муваққатан дар хориҷа коркунанда ва коркарда – тақрибан 2 миллион 
шаҳрванди ҶӮз, танҳо 7,5 ҳазор нафар дар намояндагиҳои дипломатии Ӯзбекистон дар 
қайди консулии муваққатӣ мебошанд.

Моҳи майи соли 2017 бо Фармони Президенти ҶӮз дар Девони Вазирон дар заминаи Маркази 
ҷумҳуриявии байналмилалии фарҳангӣ ва ҷамъиятҳои дӯстӣ Кумитаи оид ба муносибатҳои 
этникӣ ва муносибатҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷӣ таъсис дода шуд.29 Вазифаҳои Кумита 
ҳамоҳангсозии кӯшишҳо барои барқарор кардани муносибатҳои дӯстонаи байналмилалӣ, 
рушди ҳамкориҳои судманд, таҳкими дӯстӣ бо ҷомеаи шаҳрвандии давлатҳои хориҷӣ, 
аз ҷумла бо ҳамватанони бурунмарзии мо мебошанд. Ба Вазорати корҳои хориҷии ҶӮз 
супориш дода мешавад, ки ба Кумита дар ташаккул ва пешбурди пойгоҳи маълумот дар 
бораи созмонҳои марбута, марказҳои фарҳангии Ӯзбекистон ва ҷамъиятҳои дар хориҷаи 
кишвар фаъолиятдошта, инчунин дар таъсис ва рушди ҳамкориҳои мутақобила бо созмонҳои 
дахлдори хориҷӣ, ки дар хориҷа фаъолият мекунанд, кумак расонад.

Дар охири моҳи декабри соли 2017 бо қарори ҳукумати ҶӮз Низомнома дар бораи Шӯрои 
ҷамъиятии Кумита тасдиқ карда шуд, ки ба он намояндагони Академияи Президентии 
идоракунии давлатӣ вазоратҳои фарҳанг, корҳои хориҷӣ, Маркази миллии ҳуқуқи инсон, 
Кумитаи занҳо, бунёдҳои «Маҳалла», «Нуронӣ», иттифоқҳои ҷавонон, нависандагон, 
Федератсияи иттифоқҳои касаба, Академияи илмҳо дохил мешаванд.30 Шурои умуми дар 
беҳбуди фаъолиятҳои Кумита ва тавсеаи иқдомоти санади меъёрии ҳуқуқӣ дар мавриди 
фаъолиятҳои худ ёри хоҳад кард.

Ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо ҳамватанони бурунмарзӣ асосан аз роҳи барқарор намудани 
муносибатҳо бо ҷамъиятҳои диаспораҳои ӯзбек дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 
соҳаи фарҳанг ва инчунин тавассути тамос бо ҳамватанон оид ба масъалаҳои гуногун дар 
намояндагиҳои дипломатӣ сурат мегирад.

Дар айни замон бо 30 созмони диаспораи ӯзбек дар 19 кишвар робита барқарор шудааст: 
аз ҷумла Маркази фарҳангии ӯзбекҳо дар Қазоқистон; Ҷамъияти ӯзбекии «Ош» дар Қирғиз-
истон; Маркази маънавиёт ва маърифати ӯзбек дар Тоҷикистон; Маркази ҳамватанони 

29 Фармони Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон № ФП -5046 «Дар бораи чораҳои минбаъд такмил додани 
муносибатҳои байни миллатҳо ва муносибатҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷӣ» аз 19-уми майи соли 2017. 
Вожаи халқӣ. 23-уми майи соли 2017. № 101 (6765).

30 Қарори Девони Вазирони ҶӮз аз 25-уми декабри соли 2017 №1018 «Дар бораи ташкили Шӯрои ҷамъиятии 
назди Кумитаи муносибатҳои этникӣ ва муносибатҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷӣ дар назди Девони 
Вазирони Ҷумҳурияти Ӯзбекистон». СПП. № 12. Мод. 301.
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ӯзбекии «Умид» дар Федератсияи Россия; Маркази расондани кумаки фарҳангӣ ва иҷтимоӣ 
ба туркистониён дар Туркия; Ҷамъияти фарҳангии ҳамватанони туркистонӣ дар Олмон; 
Маркази фарҳангии ӯзбекӣ дар Исроил; Анҷумани Ассотсиатсияи Амрико-Туркистон, 
Анҷумани яҳудиёни бухороии ИМА ва Канада, Иттифоқи фарҳангии ӯзбекҳои канадаӣ дар 
ИМА ва Канада; Маркази омӯзиши забон ва фарҳанги ӯзбекӣ дар Чин ва ғайра.

Шуъбаҳои асосии Ӯзбекистон, ки ба роҳ мондани робита бо ҳамватанон дар хориҷа 
масъуланд, Кумитаи муносибатҳои этникӣ ва муносибатҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷӣ 
мебошанд, ки метавонанд тавассути барқарор кардани тамос бо сохторҳои марбута дар 
хориҷа кор кунанд ва Вазорати корҳои хориҷӣ тавассути намояндагиҳои дипломатӣ ва 
консулгариҳои худ, институтҳое, ки мустақиман ба ҳамватанон ва ҷомеаҳое, ки онҳо таъсис 
медиҳанд, дастрасӣ доранд.

Намояндагони диаспораи ӯзбек дар хориҷа, дар доираи қонунҳои мамлакати истиқомат 
метавонанд ҷамъиятҳои худро таъсис диҳанд, масалан, дар шакли СҒД, чорабиниҳои 
муштарак баргузор кунанд, аз ҷумла маросимҳои миллӣ (Наврӯз, Хайит ва ғайра), анъанаҳо 
ва расму оинҳоро ҳифз кунанд, ба кӯдакон забони ӯзбекӣ меомӯзанд ва инчунин аз ҷониби 
мақомоти маҳаллӣ барои фаъолияташон дастгирӣ меёбанд. Ғайр аз он, дар як кишвар якчанд 
чунин ҷамъиятҳо вуҷуд доранд, ки аксар вақт мустақилона дар ҷойҳои зисти зичии қавмияти 
ӯзбек ташкил карда мешаванд.

Консепсияи сиёсати давлатӣ оид ба ҳамкорӣ бо ҳамватаноне, ки дар хориҷа кор ва зиндагӣ 
мекунанд, аз ҷониби Президенти ҶӮз пешниҳод шудааст, ки ин корро ба сатҳи сифатан нав 
барорад. Бо назардошти таҷрибаи андӯхташудаи хориҷӣ, он тадбирҳои ташкилию ҳуқуқиро, 
ки ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҳамватанон аз ҷумлаи шаҳрвандони ҶӮз, ки дар хориҷа 
кор ва зиндагӣ мекунанд, пешбинӣ менамояд, ба онҳо хадамоти зарурии консулӣ расонида, 
дар ҳолати зарурӣ ба баргашт ба ватанашон, инчунин чораҳо оид ба роҳ мондани ҳамкорӣ 
байни сохторҳои ваколатдори давлатии Ӯзбекистон бо ҳамватаноне, ки шаҳрвандии хориҷӣ 
доранд, дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи фарҳанг ва туризм мусоидат 
мекунад. Дар доираи Консепсия, инчунин барномаҳо ва қонунҳо қабул карда мешаванд, 
ки фаъолияти вазорату идораҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятиро оид ба ҳамкорӣ бо 
ҳамватанони бурунмарзӣ ба танзим медароранд.

Яке аз самтҳои муҳими кор бо ҳамватанон ин ба онҳо расондани маълумот дар бораи 
ҷараёни Ӯзбекистон ислоҳоти иқтисодӣ, дигаргуниҳои мусбат дар тамоми соҳаҳои ҳаёти 
мардум, кушодашавии имкониятҳои нав мебошад. 

25-уми октябри соли 2018 Қарори Президенти ҶӮз №ҚП-3982 «Дар бораи чораҳои 
минбаъд такмил додани сиёсати давлатии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон дар соҳаи ҳамкорӣ бо 
ҳамватанон дар хориҷи кишвар» қабул карда шудааст, дар он қайд карда шуд, ки дар давраи 
сипаришуда барои рушди муколамаи доимӣ ва ҳамкорӣ бо ҳамватанони хориҷи кишвар, 
ҳавасмандгардонии иштироки онҳо дар ислоҳоти ҷории кишвар, инчунин мусоидат ба 
татбиқи пурра ва мукаммали ҳуқуқу манфиатҳои онҳо корҳои назаррас анҷом дода шудаанд.31

Дар айни замон бисёр ҳамватанон дар рушди иқтисодиёт, соҳаи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг 
варзиш ва дигар соҳаҳо саҳми арзанда ва назаррас доранд, нуфузи Ватани таърихии 
онҳо – Ӯзбекистонро таҳким мебахшанд ва муносибатҳояшро бо ҷаҳони беруна мустаҳкам 

31 Қарори Президенти ҶӮз таҳти №ҚП-3982 «Дар бораи чораҳои минбаъд такмил додани сиёсати давлатии 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҳамватанони бурунмарзӣ» аз 25-уми октябри соли 2018.



3.5.  ДИАСПОРАҲО ҲАМЧУН МАНБАЪ ВА ИҚТИДОР БАРОИ МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТИ 
КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 171

мекунанд. Бо вуҷуди ин, сарфи назар аз аҳамияти бебаҳо ва аҳамияти рӯзафзун доштани 
робитаҳо бо ҳамватанон, як қатор мушкилот боқӣ мемонанд, ки ба ҳамкории самарабахш ва 
иштироки пурраи нерӯи онҳо дар такмили сифатии ислоҳоти татбиқ монеа эҷод мекунанд:

- сатҳи пасти ҳосилнокӣ ва мавҷудияти фрагментҳо дар ташкили робитаҳои мақомоти 
давлатӣ ва созмонҳо бо ҳамватанон;

- истифодаи ғайрисамараноки нерӯи ҳамватанон дар татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои 
афзалиятноки иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сармоягузорӣ, илмӣ-омӯзишӣ, маърифатӣ, фарҳангӣ ва 
дигар лоиҳаҳо ва барномаҳо;

- набудани стратегияи ҳамаҷониба ва дарозмуддати дастгирии фаъолияти ташкилотҳои 
ҳамватанон, ки ба ҳифзу тарғиби забон, фарҳанг ва анъанаҳои ӯзбек равона шудаанд;

- таваҷҷӯҳи нокифоя ба кор бо ҷавонони Ӯзбекистон, ки дар хориҷа таҳсил мекунанд, 
набудани системаи шуғли онҳо пас аз баргашт ба кишвар.

Дар асоси ҳадафҳои Стратегияи амалиёт дар панҷ самти афзалиятноки рушди Ӯзбекистон 
дар солҳои 2017-2021, барои эҷоди як системаи самарабахши ҳамкорӣ бо ҳамватанон, ки 
барои дарозмуддат пешбинӣ шудаанд ва инчунин барои татбиқи самарабахши он ҳадафҳои 
асосии сиёсати давлатии ҶӮз дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҳамватанон муайян карда шудаанд:

- дар асоси қонунгузории мамлакати истиқомат ва шартномаҳои байналмилалии аз ҷониби 
ҶӮз басташуда, оид ба амалӣ намудани ҳуқуқ ва озодиҳои ҳамватанони бурунмарзӣ дар 
хориҷи кишвар мутобиқи принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии эътирофшуда 
кумак расонида шавад;

- кумак кардан ба фаъолияти ҳамватанон оид ба паҳн намудани васеи мероси фарҳангӣ, 
илмӣ ва маънавии Ӯзбекистон, омӯзиш ва оммавӣ кардани он дар ҷаҳон, ҳифз ва рушди 
забони ӯзбекӣ, фарҳанг ва анъанаҳои ӯзбекӣ дар кишварҳои иқоматии ҳамватанон, тавсеаи 
имкониятҳо барои таҳсилоти онҳо дар Ӯзбекистон;

- рушд ва таҳкими равобит бо ҳамватанон ва ташкилотҳои аз ҷониби онҳо таъсисёфта, ки 
мехоҳанд ба рушди иҷтимоию иқтисодии ҶӮз саҳм гузоранд ва дар таҳкими робитаҳои 
судманд ва дӯстона бо давлатҳои хориҷӣ мусоидат кунанд;

- муҳайё кардани шароити мусоиди ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ барои пешбурди фаъолияти 
касбии ҳамватанон, аз ҷумла фаъолиятҳои соҳибкорӣ, сармоягузорӣ, илмӣ, маърифатӣ ва 
фарҳангӣ ба қаламрави Ӯзбекистон;

- ҷалби иқтидори ҳамватанони бурунмарзӣ барои дастгирии ислоҳоти густардаи иҷтимоию 
иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсии Ӯзбекистон, таҳкими минбаъдаи нуфузи байналмилалии 
ҶӮз.

Бо қабули Қарори мазкур, Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи 
ҳамкорӣ бо ҳамватанони бурунмарзӣ дар хориҷа тасдиқ карда шуд. Тибқи Консепсияи мазкур, 
принсипҳо, ҳадафҳо, самтҳои асосии сиёсати кишвар дар ин самт муайян карда шуданд. 
Мафҳуми ҳамватанони бурунмарзӣ чунин шарҳ дода шуд:

- шаҳрвандони ҶӮз, ки ба таври доимӣ дар қаламрави Ӯзбекистон истиқомат мекунанд ё 
барои таҳсил, кор, оила ва дигар ҳолатҳои онҳо муваққатан дар хориҷа истиқомат мекунанд;
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- баромадагон, ки аз Ӯзбекистон ба хориҷа рафтаанд ва шаҳрванди давлати хориҷӣ 
мебошанд, инчунин наслҳои онҳо, ки ҳисси иштироки маънавӣ ва фарҳангиро дар Ватан 
нигоҳ доштаанд ва мехоҳанд робитаҳои дӯстонаи фарҳангӣ, гуманитарӣ, иҷтимоӣ-
иқтисодӣ ва дигарро бо ҶӮз инкишоф диҳанд;

- шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд, ки дар хориҷи кишвар зиндагӣ мекунанд ва 
худро бо ӯзбекҳо ё қарақалпоқҳо мансубияти қавмӣ ва забонӣ, инчунин аз нуқтаи назари 
фарҳангӣ ва таърихӣ мешиносанд ва мехоҳанд бо Ӯзбекистон робитаи мукаммал дошта 
бошанд.

Мафҳуми ташкили ҳамватанон ҳамчун марказҳои ҷамъиятии фарҳангӣ ва миллӣ, 
ассотсиатсияҳо, ҷамъиятҳои донишҷӯён, мактабҳо, бунёдҳо ва сохторҳои соҳибкорӣ, ки онҳо 
бо ташаббуси худ таъсис дода шудаанд, манфиатҳои ҳамватанонро ифода мекунанд ва дар 
асоси принсипҳо ва меъёрҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ, қонунҳои кишвари 
истиқомат ва ҶӮз, инчунин оинномаҳои (муқаррароти) онҳо муайян карда мешаванд.

Тибқи Консепсия, принсипҳои ҳамкории ҶӮз бо ҳамватанон муайян карда шудаанд:

- дастгирӣ ва густариши ҳамкорӣ бо ҳамватаноне, ки мехоҳанд равобити маънавӣ, фарҳангӣ 
ва ҳуқуқӣ бо Ӯзбекистонро дошта бошанд; инчунин иштирок дар ҳаёти иқтисодӣ ва 
ҷамъиятии кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҶӮз мебошад;

- ҳама шаклҳо ва самтҳои ҳамкориҳои байни ҶӮз ва ҳамватанони бурунмарзӣ ба принсипҳои 
ошкоро, ҳамкорӣ, соҳибихтиёрӣ, қонунӣ, эҳтиром ба қонунҳои мамлакати истиқомат, 
соҳибихтиёрии давлатӣ ва истиқлолият, баробарӣ ва дахолат накардан ба корҳои дохилии 
якдигар, мувофиқат ба принсипҳо ва меъёрҳои эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва 
шартномаҳои байналмилалии ҶӮз;

- сиёсати давлатӣ дар ин самт ба таҳкими ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи дӯстона бо ҳама 
ҳамватанони ба он манфиатдор, инчунин дастгирии татбиқи ҳуқуқу озодиҳои онҳо, 
алахусус дар соҳаи фарҳанг, забон, таҳсилот, иттилоот ва рушди робитаҳои иқтисодӣ ва 
гуманитарӣ бо ҶӮз новобаста аз мансубияти қавмӣ, миллӣ, динӣ ва иҷтимоӣ, нигаронида 
шудааст;

- ба ҳамкорӣ бо созмонҳои ҳамватанон бо мақсади таҳкими робитаҳои дӯстона дар байни 
кишварҳо, дастгирии ҳамватанон дар иҷрои эҳтиёҷоти иҷтимоию фарҳангии онҳо ва 
мусоидат ба фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳифз ва рушди ҳувияти фарҳангии 
онҳо дар кишвари истиқомати онҳо диққати доимӣ дода мешавад.

Дар асоси принсипҳои дар боло зикршуда, ҳадафҳои асосии ҳамкориҳои ҶӮз бо ҳамватанон 
муайян карда шуданд:

- мусоидат кардан дар амалигардонии ҳуқуқ ва озодиҳои ҳамватанони бурунмарзӣ мутобиқи 
асосҳо ва меъёрҳои эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ, қонунгузории мамлакати 
истиқомат ва дар асоси шартномаҳои байналмилалии ҶӮз;

- дастгирии фаъолияти ҳамватанон оид ба паҳн намудани васеи мероси фарҳангӣ, илмӣ ва 
маънавии Ӯзбекистон, омӯзиш ва оммавӣ кардани он дар ҷаҳон, ҳифз ва рушди забони 
ӯзбекӣ, фарҳанг ва анъанаҳои ӯзбекӣ дар кишварҳои иқоматии ҳамватанон, тавсеаи 
имкониятҳои таҳсилоти онҳо дар Ӯзбекистон;
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- рушд ва таҳкими равобит бо ҳамватанон ва ташкилотҳои аз ҷониби онҳо таъсисёфта, ки 
мехоҳанд ба рушди иҷтимоию иқтисодии ҶӮз саҳм гузоранд ва дар таҳкими робитаҳои 
судманд ва дӯстона бо давлатҳои хориҷӣ мусоидат кунанд;

- муҳайё кардани шароити мусоиди ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ барои пешбурди фаъолияти 
касбии ҳамватанон, аз ҷумла фаъолиятҳои соҳибкорӣ, сармоягузорӣ, илмӣ, маърифатӣ ва 
фарҳангӣ ба қаламрави Ӯзбекистон;

- ҷалби иқтидори ҳамватанони бурунмарзӣ барои дастгирии ислоҳоти густардаи иҷтимоию 
иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсии Ӯзбекистон, таҳкими минбаъдаи нуфузи байналмилалии 
ҶӮз.

Гузашта аз ин, Ӯзбекистон дар фаъолияти ҳамватанони ҳамкори худ, ки ба рушди Ӯзбекистон 
саҳм мегузоранд, барои нигоҳ доштан ва паҳн кардани мероси фарҳангӣ, илмӣ, маънавӣ ва 
дастовардҳои муосир дар кишварҳои иқомат ҳамаҷониба кумак мерасонад. Таваҷҷуҳи хос ба 
ҳамкорӣ бо ҳамватанони дорои тахассуси баланд ва дастовардҳо дар соҳаҳои иқтисод, илм 
ва техника, тиб, маориф, фарҳанг ва варзиш, истеъдодҳо ва арзишҳои эътирофшудаи дигар 
соҳаҳо зоҳир карда мешавад.

Дар асоси муқаррароти Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон дар соҳаи 
ҳамкорӣ бо ҳамватанон дар хориҷи кишвар, ки бо Фармони Президенти ҶӮз таҳти  
№ ФП-3982 «Дар бораи чораҳои минбаъд такмил додани сиёсати давлатии Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҳамватанон дар хориҷи кишвар» тасдиқ шудааст, аз  
25-уми октябри соли 2018, ҳадафҳои асосии ҳамкории ҶӮз бо ҳамватанон дар ин замина 
нигоҳ доштан ва рушди ҳамкорӣ бо ҳамватаноне, ки дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар 
иштирок доштанд, муайян карда шуд. 

Ӯзбекистон ба ҷалби нерӯи молиявӣ, иқтисодӣ ва зеҳнӣ-технологии намояндагони доираҳои 
соҳибкорӣ, кормандони ширкатҳои хориҷӣ, сармоягузорон, кормандони созмонҳои 
байналмилалии молиявӣ ва дигар ҳамватанони бурунмарзӣ алоқаманд аст:

- дастгирии рушди иҷтимоию иқтисодии ҶӮз ва густариши робитаҳои иқтисодии хориҷӣ;

- фаъолона ҷалб кардани сармояи мустақими хориҷӣ, технологияҳои пешқадам дар соҳаҳои 
афзалиятноки иқтисодиёт, таъсиси корхонаҳои муштарак, истеҳсоли маҳсулоти ба содирот 
нигаронидашуда дар Ӯзбекистон;

- мусоидат ба афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ватанӣ ва васеъ кардани ҷуғрофияи он;

- ҷалби сайёҳони хориҷӣ, рушди иқтидори сайёҳии кишвар, инфрасохтори туристӣ ва 
намудҳои нави сайёҳӣ дар Ӯзбекистон;

- ҷорӣ намудани принсипҳо ва механизмҳои муосири танзими фаъолияти бонкӣ ва молиявӣ;

- омӯхтан ва татбиқи амалияи пешқадами байналмилалӣ дар самти баланд бардоштани 
ҷолибияти сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва фаъолияти сармоягузорони хориҷӣ дар 
Ӯзбекистон;

- ҷалби мутахассисони касбӣ, мушовирон ва коршиносони хориҷӣ барои мусоидат ба рушди 
босуръати инноватсионии тамоми соҳаҳои иқтисодиёт дар асоси таҷрибаи пешқадами 
ҷаҳонӣ, татбиқи илмҳои муосири ҷаҳонӣ, ғояҳои инноватсионӣ, коркард ва технологияҳо, 
инчунин тарбияи мутахассисони баландихтисос дар соҳаҳои дахлдори иқтисодӣ, илмӣ ва 
техникӣ ва дигар ихтисосҳо дар Ӯзбекистон.
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То чӣ андоза диаспораҳо метавонанд аз ҷиҳати ҷанбаҳои иқтисодӣ бо ватани худ робита 
дошта бошанд, иқдомҳои амалӣ дар ин соҳа, масалан, намояндагони Кумитаи давлатии ҶӮз 
дар бораи сармоягузорӣ шаҳодат медиҳанд. 2-уми майи соли 2018 мулоқоти ғайрирасмӣ 
бо намояндагони доираҳои соҳибкории диаспораи ӯзбек дар ФР баргузор гардид. Ҳайат 
аз 8 нафар иборат буд, ки дар 7 минтақаи Россия бомуваффақият амал мекунанд: кишвари 
Свердлов, кишвари Примор, вилоятҳои Краснодар ва Астрахан, Ҷумҳурии Чуваш ва 
Тотористон, Ҷумҳурии Удмурт. Зимни суҳбат саволҳо оид ба ҳамкориҳои имконпазир бо 
ҷалби сармоягузории мустақим аз сармоягузорони Россия барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак 
ба қаламрави ҶӮз бардошта шуданд.

Ба лоиҳаҳо дар соҳаи тиб таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. Дар он мавзӯъи бунёди марказҳои 
саратон дар минтақаҳои кишвар ва ифтитоҳи франчайзинг дар шаҳри Хоразм, яке аз шабакаи 
клиникаҳое, ки хидматҳои отоларингологиро дар ФР ба таври васеъ пешниҳод мекунанд, 
баррасӣ шуд. Инчунин ҳамкорӣ дар соҳаҳои нафту газ ва саноат низ дорои дурнамои 
умедбахш номида шуд. Масъалаи истеҳсол ва таҳвил кардани арматура ва панелҳои вакуум, 
ки дар равандҳои гуногуни технологӣ дар саноат истифода мешаванд, баррасӣ шуд. Дар 
охири вохӯрӣ, намояндагони диаспораи ӯзбекҳо дар ФР нияти кумак расонидан дар ташкили 
Анҷуман – тиҷоратиро бо намояндагони диаспораи Ӯзбекистони ФР аз тамоми минтақаҳо 
ва бо иштироки Кумитаи давлатии сармоягузории ҶӮз, палатаи савдо ва Вазорати тиҷорати 
хориҷӣ иброз доштанд.

Дар асоси муқаррароти Консепсияи сиёсати давлатии ҶӮз дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҳамватанон 
дар хориҷи кишвар, ки бо Қарори Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон таҳти №ҚП-3982 
«Дар бораи чораҳои минбаъд такмил додани сиёсати давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар 
соҳаи ҳамкорӣ бо ҳамватанони дар хориҷи кишвар» тасдиқшуда 25-уми октябри соли 2018, 
ҳадафҳои асосии ҳамкориҳои Ӯзбекистон ва ҳамватанон дар ин самт барои дастгирии 
фаъолияти ҳамватанон оид ба густариш додани мероси фарҳангӣ, илмӣ ва маънавии 
Ӯзбекистон, омӯзиш ва оммавӣ кардани он дар ҷаҳон, ҳифз ва рушди забон, фарҳанг ва 
анъанаҳои ӯзбекӣ дар кишварҳои истиқомати ҳамватанон, тавсеаи имкониятҳои таҳсилоти 
онҳо дар Ӯзбекистон.

ҶӮз ният дорад, ки бо ҳамватанон ва ташкилотҳои онҳо дар соҳаҳои фарҳанг, илм, маориф 
ва иттилоот фаъолона ҳамкорӣ кунад, чорабиниҳои муштарак бо онҳо барои таҳкими 
робитаҳои дӯстона байни Ӯзбекистон ва дигар кишварҳо баргузор намояд, ба воситаи:

- ҷалб кардани иқтидори онҳо барои татбиқи лоиҳаҳои муштараки илмӣ, таълимӣ, тиббӣ, 
фарҳангӣ, маърифатӣ варзишӣ ва дигар лоиҳаҳо, инчунин тайёр кардани кадрҳои ҷавон ва 
мутахассисон аз байни шаҳрвандони ҶӮз;

- васеъ намудани дастрасии ҳамватанон ба таҳсил ва такмили ихтисос, инчунин иштирок дар 
ҳаёти илмӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятии Ватани таърихии худашон;

- кумаки ҳамаҷониба ба ҳамватанон ва ташкилотҳои онҳо дар омӯхтан, ҳифз ва ба наслҳои 
ҷавон расонидани забони ӯзбекӣ, фарҳанг ва анъанаҳо дар мамлакати муқимии худ;

- тавсеа додани мубодилаи иттилоот ва ҳамкорӣ дар соҳаи васоити ахбори омма бо мақсади 
ба пуррагӣ инъикос намудани ҳаёт ва фаъолияти ҳамватанони бурунмарзӣ ва инчунин ба 
онҳо дар бораи Ӯзбекистон додани иттилооти дахлдор;
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- ба роҳ мондан ва нигоҳ доштани робитаи доимӣ бо ҷавонони ҳамватан аз ҷумлаи 
шаҳрвандони ҶӮз, ки дар хориҷа таҳсил мекунанд, ба онҳо дастгирӣ ва мусоидат дар 
дарёфти ҷои кор дар Ӯзбекистон.

Инчунин, муқаррароти Фармони Президенти ҶӮз таҳти № ФП-3982 «Дар бораи чораҳои 
минбаъд такмил додани сиёсати давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи ҳамкорӣ бо 
ҳамватанони бурунмарзӣ» аз 25-уми октябри соли 2018 тадбирҳои дастгирии давлатии 
ҳамватанон бо тартиби зерин тасдиқ карда шуд:

- бақайдгирии соддакардашудаи раводидҳои дохилшавӣ, аз ҷумла иҷозатномаҳои чандкарата 
ва дарозмуддат, истиқомат ва инчунин иҷозатномаҳои корӣ;

- ҷалби кадрҳои баландихтисос аз рӯи ихтисосҳои маъмул дар Ӯзбекистон;

- мусоидат дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва маишӣ;

- пешниҳоди амволи холии давлатӣ ва замин барои аз тарафи ҳамватанон татбиқи лоиҳаҳо 
ва барномаҳои соҳибкорӣ, таҳқиқотӣ, таълимӣ, инноватсионӣ ва ғайра;

- маблағгузории пурраи (қисман) масъалаҳои таҳсил, кор ва масъалаҳои дигари иҷтимоии 
ҳамватанон;

- ҷалби ҳамватанон аз ҷумлаи мутахассисони баландихтисос барои кор дар вазифаҳои 
роҳбарикунандаи мақомоти идоракунии давлатӣ ва идоракунии хоҷагӣ, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар ташкилотҳои давлатии ҶӮз, инчунин 
маслиҳатдиҳандаҳо (мушовирон) бо сифат ба роҳбарони худ;

- ба таври содда гирифтани шаҳрвандии Ӯзбекистон;

- додани грантҳо ба ҳамватанон – шаҳрвандони хориҷӣ барои таҳсил дар мактабҳои олии 
Ӯзбекистон дар соҳаҳои забон ва адабиёти ӯзбек, таърих, кино, фарҳанг, санъати театр, 
телевизион ва радио;

- тартиби соддакардашудаи аккредитатсия дар Ӯзбекистон ҳамватанон – намояндагони 
ВАО;

- мукофотонидани ҳамватаноне, ки дар рушди Ӯзбекистон саҳми назаррас гузоштаанд, бо 
мукофотҳои давлатӣ ва додани унвонҳои фахрӣ ба онҳо.
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Саволҳои санҷишӣ:

1. Диаспора чист? Кадом муносибатҳо барои таърифи ин мафҳум вуҷуд доранд?

2. Нақши диаспораҳо дар рушди кишвари пайдоиш ва ҷои зист кадом аст? 

3. Дар кишварҳо ОМ кадом мақомоти давлатӣ бо диаспораҳо ҳамкорӣ мекунанд?

4. Байни диаспораҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон 
чӣ монандӣ ва фарқиятҳо мавҷуданд?

5. Сиёсати кишварҳои ОМ дар мавриди диаспораҳои онҳо чӣ фарқ дорад?

Амалия:

1. Системи «Мекен карт», ки аз ҷониби Ҳукумати ҶҚи дар робита бо диаспора пешниҳод 
шудааст, таҳлил кунед. Гузинҳо аз кишварҳои хориҷиро мисол занед. Пешгӯӣкунед, ки 
ин ташаббус ба рушди иҷтимоию иқтисодии Қирғизистон чӣ гуна таъсир хоҳад расонд. 

2. Вижагиҳои диаспораҳои қазоқӣ, қирғизӣ, тоҷикӣ, туркманӣ ва ӯзбекиро муқоиса кунед. 

 Нақшаи муқоисаи тахминӣ: 

а) шумора; 

б) ҷуғрофияи сукунат; 

в) саҳми диаспора дар рушди ватан; 

г) вижагиҳои ҳамкорӣ бо ватан; 

д) сиёсати давлатии ватан нисбат ба диаспора. 

 Намоиш созед.

3. Зарурат доштани (ё надоштан) таъсиси вазорати корҳои диаспора дар кишвари худро 
асоснок кунед.

Адабиёти асосӣ:

1.  Кондратева Т.С. Диаспораҳо дар ҷаҳони муосир: таҳаввулоти падидаҳо ва мафҳумҳо// 
Дурнамо. Маркази таҳқиқот ва таҳлили Бунёди дурнамои таърихӣ. 2010. [Тарзи дастрасӣ: 
www.perspektivy.info/srez/etnos/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_
ponatija_2010-02-27.htm].

2.  Рязантсев С.В, Хорие Н. Моделсозии ҷараёни муҳоҷирати меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ба Россия: Таҳқиқоти иқтисодӣ-иҷтимоӣ. М.: Олами илмӣ. 2011. 250 с.

3.  Тошенко Ж.Т., Чаптикова Т.И. Диаспора ба унвони як ҳадафи таҳқиқоти ҷомеашиносӣ// 
Сотсис. 1996. № 12. С. 33-42.

4.  Шеффер Г. Диаспораҳо дар сиёсати ҷаҳонӣ// Диаспораҳо. 2003. № 1. С. 162-184.

5.  Diasporas: New Partners in Global Development Policy. Ed. by K. Newland. Migration Policy 
Institute. USAID. 2010. 288 p. [Тарзи дастрасӣ: www.migrationpolicy.org/research/diasporas-
new-partners-global-development-policy].

http://www.perspektivy.info/srez/etnos/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm
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Амалияи ҷалб кардан ва истифодаи нерӯи кори хориҷӣ дар Россия: тамоюлот, 
механизмҳо, технологияҳо: Маводҳои конфронси илмӣ-амалӣ (16-17-уми октябри соли 
2006)/ Муҳаррири масъул С.В. Рязантсев. М., 2006. С. 5-10.

2.  Балтабаева К.Н., Мамашев Т.А., Ермекбай Ж.А. ва диг. Диаспора ва репатриатсияи қазоқӣ 
(1991-2012). Алмаато: Елтаним. 2015. 187 с.

3.  Муҳоҷирати бозгашт ва чолишҳо дар Осиёи Марказӣ: таҳлили хатарҳо 2017. Остона: 
СБМ-Қазоқистон. 2017. 68 c. 

4.  Кортсозии диаспораҳои қирғизистонӣ ва рӯйхати мутахассисони ҳамватанони 
бурунмарзӣ дар хориҷа. Ҳисоботи таҳлилии таҳқиқот. Бишкек. 2016.

5.  Мендикулова Г.М. Диаспора ва ирредентаи қазоқӣ: таърих ва имрӯз. Диаспора ва 
ирредентаи қазоқӣ: таъриф, типология ва вижагиҳо// Диаспораи қазоқӣ: ҳозира ва оянда. 
Остона: Элорда. 2005. С. 38-47.

6.  Рязантсев С.В., Красинетс Е.С. Равандҳои кунунӣ ва таъсирҳои иқтисодии муҳоҷирати 
меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ ба Россия. Баррасии илмӣ. Силсилаи 1. Иқтисод ва ҳуқуқ. 
2016. № 5. С. 5-14.

7.  Саъдизода Ҷ., Файзизода Н. Эъломияи Куруши Кабир ва Оинномаи бузурги озодӣ: 
мушобеҳот ва тафовутҳо// Ҳаёти ҳуқуқӣ. 2015. № 2 (10). С. 74-88.

8.  Баррасии масъалаҳои муҳоҷират дар раванди банақшагирии рушд: роҳнамо барои 
ниҳодҳои директивӣ ва таҷрибаомӯзон, СБМ (Mainstreaming Migration into Development 
Planning: A Handbook for Policy-makers and Practitioners. IOM. Global Migration Group). 
2010. 152 p. [Тарзи дастрасӣ: https://publications.iom.int/es/books/mainstreaming-migration-
development-planning-handbook-policy-makers-and-practitioners]. 

Видеосюжетҳо:

Паёми хуш омадед аз Мудири кулли СБМ (Welcome Message of Director General IOM. Diaspora 
Ministerial Conference (18-19 June 2013)) [Тарзи дастрасӣ: https://diaspora.iom.int]. 
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4.1.  Стратегияҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ 
ва сиёсати муҳоҷирати кишварҳои Осиёи 
Марказӣ: нақши муҳоҷирати бозгашт

1 ҲРУ [Тарзи дастрасӣ: https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html].

Мундариҷа. Стратегияҳои миллии рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва 
мавқеи муҳоҷират дар онҳо ҳамчун манбаи рушд. Тарзҳои муносибати кишварҳои Осиёи Марказӣ 
дар танзими муҳоҷират. Робитаи дуҷонибаи сиёсати муҳоҷират бо стратегияи миллии рушди 
иҷтимоию иқтисодӣ. Инъикоси муҳоҷират дар стратегияҳои рушди иҷтимоию иқтисодии 
кишварҳои ОМ. Муҳоҷирати бозгашт дар стратегияҳои миллӣ. Дурнамои ворид намудани 
муҳоҷирати бозгашт ба стратегияҳои миллии рушд. Муҳоҷирати бозгашт дар барномаҳои 
минтақавӣ ва маҳаллии рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои ОМ. Дурнамои ворид намудани 
муҳоҷирати бозгашт дар барномаҳо.

Сиёсат дар самти муҳоҷират ба салоҳияти ҳукуматҳои миллӣ мансуб мебошад. Аммо, нақши 
муҳоҷират дар мубоҳисаҳо оид ба консепсияи рушди умдаи ҷаҳонӣ дар оянда торафт 
бориз мегардад. Нақши он барои ноил шудан ба Ҳадафҳои Рушди Устувор (ҲРУ), ки моҳи 
сентябри соли 2015 дар Саммити СММ дар доираи мониторинги раванди рушди устувор 
то соли 2030 дар сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ қабул карда шуд, муҳим арзёбӣ мегардад. Аз ҷумла: 

Вазифаи 8.8. ҲРУ ба «таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқи меҳнатӣ ва фароҳам овардани шароити 
боэътимод ва бехатар барои ҳама коргарон, аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ, хусусан занҳои 
муҳоҷир ва онҳое, ки шуғли доимӣ надоранд», даъват намудааст;

Вазифаи 10.7 ҲРУ даъват намудааст, ки «ба муҳоҷирати муташаккил, бехатар, муназзам ва 
масъулиятнок ва сафарбаркунии одамон, аз ҷумла тавассути амалисозии сиёсати ба нақша 
гирифташуда ва ба таври дуруст идорашавандаи муҳоҷират мусоидат карда шавад»; 

Вазифаи 17. 18-и ҲРУ даъват намудааст, ки «ба дастгирии рушди иқтидори кишварҳои рӯ ба 
инкишоф... бо мақсади ба таври назаррас афзоиш додани ҳаҷми иттилооти босифат, саривақтӣ 
ва муътамад бо тақсимбандии он аз рӯи даромад, ҷинс, синну сол, нажод, мансубияти миллӣ, 
мақоми муҳоҷиратӣ вазъи саломатӣ, ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва дигар нишондиҳандаҳои ба 
шароити миллӣ мувофиқ таҳким бахшида шавад»; 

Вазифаи 10.с ҲРУ ҷиҳати «камтар аз 3% паст фаровардани хароҷоти амалиётии марбут ба 
интиқоли маблағҳои пулии муҳоҷирон ва аз байн бурдани хатҳои интиқол бо хароҷоти 
амалиётии зиёда аз 5%» даъват намудааст.1

Ташаббуси муштараки СММ оид ба муҳоҷират ва рушд «Роҳнамо дар бораи ворид намудани 
масъалаи муҳоҷират ҳангоми банақшагирии рушди маҳаллӣ»-ро ба табъ расонидааст, ки 
ҳадафи он расонидани кумак ба мақомоти маҳаллӣ ва минтақавӣ ҷиҳати фаъолгардонии 
кӯшишҳои онҳо дар тамоми соҳаҳои идоракунӣ бо мақсади баланд бардоштани ҳамбастагии 
муҳоҷират ва сиёсати рушд мебошад. Як қатор нишондиҳандаҳо таҳия карда шуда, онҳо 
гувоҳӣ медиҳанд, ки чӣ гуна сиёсати муҳоҷират ва рушд дар соҳаҳои гуногун амалӣ карда 
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мешавад. Барои ноил шудан ба чунин натиҷаҳо мутахассисони амалия, ки барои муайян 
карданинорасогиҳои институтсионалӣ, сиёсӣ ва мудохилавӣ ё ҷанбаҳои заифи ҳамгироии 
муҳоҷират ва бартараф кардани онҳо дар сатҳи маҳаллӣ масъуланд, фаъолият менамоянд. 
Нишондиҳандаҳои Роҳнамо ба ду категорияи асосӣ тақсим мешаванд: (1) механизмҳои 
институтсионалӣ ва (2) сиёсат ва амалия.2

Ҳадафи умумии Барномаи муштараки умдаи СБМ-БРСММ аз он иборат аст, ки ба ҳукуматҳо 
ва шарикони онҳо имкон дода шавад, ки таъсири муҳоҷиратро ба рушди давлат дақиқ 
андозагирӣ ва ба мардум пешниҳод намоянд; зуҳуроти муҳоҷиратро бо мақсади беҳтар 
кардани натиҷаҳои рушди инсон ва коҳиш додани хатарҳо барои муҳоҷирон, оилаҳои 
онҳо ва ҷомеаҳо дар ҷойҳои таваллуд ва таъинот идора намоянд.3 Умуман, барои арзёбии 
маҷмӯӣ будани сиёсати миллии муҳоҷират дар ҳар як кишвар, он бояд аз нигоҳи Маҳакҳои 
идоракунии муҳоҷират (MGI) таҳлил карда шавад.

Соли 2015 СБМ сохтори идоракунии муҳоҷират (MiGOF)-ро таҳия намуд, то муайян карда 
шавад, ки таҳти мафҳуми «сиёсати хуб идорашавандаи муҳоҷират» дар сатҳи миллӣ чӣ дар 
назар дошта мешавад. Худи ҳамон сол кишвар-узви СБМ низ MiGOF-ро дастгирӣ намуданд. 
Маҳакҳои идоракунии муҳоҷират (MGI) барои баҳодиҳӣ ба сохторҳои миллӣ ва расонидани 
кумак ҷиҳати татбиқи амалии MiGOF таҳия шудаанд.

MGI – ин воситаи дарк намудани фишангҳои сиёсист, ки кишварҳо метавонанд онҳоро барои 
рушди идоракунии муҳоҷират истифода баранд. MGI барои гурӯҳбандӣ кардани кишварҳо 
оид ба таҳия ва татбиқи сиёсати муҳоҷират пешбинӣ нашудааст, балки он барои расонидани 
кумак ба кишварҳо ҷиҳати баҳодиҳӣ ба маҷмӯӣ будани сиёсати муҳоҷират, инчунин барои 
муайян кардани норасогиҳо ва самтҳои асосии фаъолият хизмат мекунад. Аҳдофи татбиқи 
MGI – ин пешбурди мубоҳисаҳо оид ба идоракунии муҳоҷират тавассути шарҳ додани он, 
ки чӣ гуна «муҳоҷирати хуб идорашаванда» дар заминаи ҳадафи 10.7 ҲРУ ба мушоҳида 
мерасад, ба шумор меравад.

MiGOF ва MGI шаш ҷанбаи идоракунии муҳоҷиратро фаро мегиранд:

1.  Ҳуқуқи муҳоҷирон. Нишондиҳандаҳои ин соҳа сатҳи мақоми муҳоҷиронро дар таносуб 
бо шаҳрвандони кишвар ҷиҳати дастрасӣ ба хизматрасонии асосии иҷтимоӣ, аз қабили 
тандурустӣ, маориф ва таъминоти иҷтимоӣ баҳогузорӣ менамоянд. Дар он инчунин 
ҳуқуқи муҳоҷирон ҷиҳати бозпайвастан ба оила, ба кор, иқомат ва шаҳрвандӣ тавсиф 
гардидаанд. Ба ин ҷо тасдиқи (ратификатсияи) конвенсияҳои асосии байналмилалӣ низ 
дохил карда шудааст.

2.  Тарзи муносибати умумидавлатӣ. Маҳакҳо дар ин соҳа заминаҳои институтсионалӣ, ҳуқуқӣ 
ва меъёрии кишварҳоро оид ба сиёсати муҳоҷират арзёбӣ менамоянд. Ин ҷо инчунин 
мавҷудияти стратегияҳои миллии муҳоҷират, ки ба рушд, шаффофияти институтсионалӣ 
ва ҳамбастагии идоракунии муҳоҷират мувофиқанд, мавриди баррасӣ қарор дода 
мешаванд. Соҳаи мазкур инчунин дараҷаи ҷамъоварӣ ва истифодаи маълумотҳои самти 
муҳоҷиратро аз ҷониби ҳукуматҳо мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

2 Роҳнамо оид ба нигоҳдории муҳоҷират дар банақшагирии рушди маҳаллӣ (Success Stories Guidelines on 
Mainstreaming Migration into Local Development Planning) [Тарзи дастрасӣ: http://migration4development.org/sites/
default/files/guidelines_on_mainstreaming_migration.pdf].

3 Ворид намудани масоили марбут ба муҳоҷират ба стратегияҳои миллии рушд (Mainstreaming Migration into 
National Development Strategies) [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/mainstreaming-migration-national-development-
strategies].
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3.  Шарикӣ. Ин соҳа ба кишварҳое, ки дар масъалаҳои муҳоҷират бо дигар давлатҳо ва 
бо субъектҳои дахлдори ғайриҳукуматӣ, аз ҷумла ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
бахши хусусӣ ҳамкорӣ мекунанд, тамаркуз менамояд. Ҳамкорӣ барои беҳтар идоракунӣ 
тавассути мувофиқасозӣ ва баланд бардоштани стандартҳо, васеъ намудани муколама ва 
таъсиси сохторҳо ҷиҳати бартараф кардани мушкилот мусоидат хоҳад кард.

4.  Некӯаҳволии муҳоҷирон. Соҳаи мазкур нишондодҳои сиёсати кишварҳоро дар самти 
таъмини некӯаҳволии иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирон, аз ҷумла эътироф намудани 
тахассуси таълимӣ ва касбии муҳоҷирон, муқаррароти танзимкунандаи муҳоҷирати 
донишҷӯён ва мавҷудияти созишномаҳои дуҷонибаи меҳнатиро дар байни кишварҳо 
фаро мегирад. Маҳакҳо ба сиёсати умумӣ ва стратегияҳои марбут ба ҷалби ҷамъиятҳои 
миллӣ ва интиқоли маблағҳои муҳоҷирон ба таври баробар нигаронида шудаанд. 

5.  Ҷанбаҳои буҳрон, ки бо ҷойивазкунӣ алоқаманданд. Дар ин самт, навъ ва сатҳи омодагии 
кишварҳо ба буҳронҳои ҷойивазкунӣ, ки ба офатҳо, муҳити зист ва/ё муноқишаҳо 
алоқаманданд, омӯхта мешаванд. Ин нишондиҳандаҳо барои тавсифи вазъи шаҳрвандон 
ва ғайришаҳрвандон чи дар давраи офатҳои табиӣ ва чи баъд аз он истифода шуда, 
ҳамзамон масъалаи дастрас будани кумаки башардӯстонаро ба таври баробар ҳам ба 
муҳоҷирон ва ҳам ба шаҳрвандони кишвар фаро мегиранд.

6.  Муҳоҷирати бехатар, танзимгардида ва арзанда. Дар ин самт муносибати кишварҳо ба 
идоракунии муҳоҷират аз нуқтаи назари назорати сарҳадӣ ва ҳуқуқтатбиқкунӣ, маҳакҳои 
қабули муҳоҷирон, омодагӣ ва устуворӣ дар сурати ба миён омадани ҷараёнҳои 
назаррас ва ғайричашмдошти муҳоҷират, инчунин мубориза ба муқобили савдои одамон 
ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон мавриди таҳлил қарор дода мешаванд. Ин 
нишондиҳандаҳо кӯшишҳо ва чораҳои ҳавасмандгардониро баҳогузорӣ менамоянд, то 
ин ки ба ҳамгироии шаҳрвандони бозгашта кумак расонанд.4

Ҳамин тариқ, ҳамбастагӣ дар сиёсати муҳоҷират ва рушд аҳамияти ҳалкунандаро дорост, 
зеро муҳоҷират ба ҳама бахшҳои идоракунӣ: аз тандурустӣ то маориф ва аз таъмин намудан 
бо манзил то таъминоти иҷтимоӣ дахл менамояд. Сиёсате, ки танҳо ба муҳоҷират алоқаманд 
аст, чун қоида, наметавонад самаранок бошад, агар чораҳо дар соҳаи маориф, шуғл ва ғайра 
ба эҳтиёҷот ва ҳуқуқи муҳоҷирон ва ҷойивазшудагон ҷавобгӯ набошанд. 

СБМ якчанд мушкилотро дар соҳаи муҳоҷират дар ОМ муайян менамояд: 

- набудани муколамаи байни кишварҳо оид ба масъалаҳои муҳоҷират; 

- сиёсати номуносиби минтақавӣ ва миллӣ дар самти муҳоҷират, инчунин заминаи нокифояи 
меъёрӣ-ҳуқуқӣ; 

- ҳамоҳангсозии заиф ва набудани механизмҳои ҷамъоварии маълумот дар бораи муҳоҷират; 

- дарки нокифояи масъалаҳои муҳоҷират аз ҷониби мақомоти давлатӣ, инчунин иқтидори 
рушднакарда дар самти идоракунии муҳоҷират ва убури сарҳад; 

- васеъ паҳн гардидани истисмори меҳнатӣ ва шаҳвонии муҳоҷирон; 

- набудани қобилияти истифодаи маблағҳои интиқолии муҳоҷирон ҷиҳати рушди иқтисодии 
кишварҳояшон. 

4 Нишондиҳандаҳои идоракунии муҳоҷират (Migration governance indicators) [Тарзи дастрасӣ: https://gmdac.iom.
int/migration-governance-indicators].
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Бо вуҷуди шабеҳ будани мушкилоти кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки ба вазъи муҳоҷират дар 
минтақа таъсир мерасонанд, ҳар як давлат боз бо мушкилиҳои танҳо ба худ хос рӯбарӯ 
мешавад.

Дар кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ҷараёнҳои зиёди муҳоҷиратӣ, чи дар дохили 
кишвар, бахусус аз деҳот ба шаҳр ва чи дар хориҷи он – байни кишварҳо ба назар мерасанд. 
Ин асосан муҳоҷирати меҳнатии мавсимӣ ба ФР, Қазоқистон ва кишварҳои берун аз минтақа 
мебошад. Кишварҳои манбаи ҷараёнҳои муҳоҷират ба ОМ Қирғизистон, Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон мебошанд, ки ба мушкилоти рушд, аз қабили афзоиши босуръати аҳолӣ ва бекорӣ 
дар деҳот дучор мешаванд. Соҳаи кишоварзӣ имконоти кофиро барои шуғл фароҳам оварда 
наметавонад, ки дар натиҷа занҳову мардҳои деҳот, бахусус ҷавонон маҷбур мешаванд, ки ба 
муҳоҷират рӯй оранд. Ҷавонон бо мақсади ҷустуҷӯи кор ҳиҷрат намуда, бо мушкилоти хоса 
ва омилҳои хавф рӯбарӯ мешаванд. Сафари онҳо инчунин вакууми демографиро ба вуҷуд 
меорад, ки он ба рушди иқтисодии кишвар таъсири манфӣ мерасонад. 

Ҳалли мушкилоти муҳоҷират, ҷавонон ва баробарии гендерӣ барои тамоми ҷанбаҳои рушди 
иҷтимоию иқтисодӣ аҳамияти зиёд дошта, онҳо бояд дар минтақа ҳал карда шаванд ва он 
яке аз шартҳои зарурӣ барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ба шумор меравад. Аз 
ҷумла, тавре ки дар Ташаббуси «гурӯҳи бистсола» оид ба табдил зикр гардидааст, иштироки 
ҷавонони деҳот метавонад омили пешбари рушди устувори деҳот гардад. 

Дар робита ба ин, стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳо ва ташаккули сиёсати 
муҳоҷирати онҳо аҳамияти муҳимро касб менамояд.

Таҳти истилоҳи «стратегия» (юнонии қадим στρατηγία – «санъати фармондеҳ») – илм дар 
бораи ҷанг, аз ҷумла нақшаи батафсили амалиёти ҳарбӣ, ки муддати дарозро фаро мегирад, 
инчунин роҳи ноил шудан ба ҳадафи мураккаб ва аз рӯи фаҳмиши баъдӣ ҳама гуна фаъолияти 
шахс фаҳмида мешавад.5 Вазифаҳои стратегия истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда 
барои ноил шудан ба аҳдофи асосӣ мебошад (стратегия ҳамчун тарзи амал махсусан дар 
ҳолатҳое, ки захираҳои кофӣ барои ноил шудан ба аҳдофи асосӣ мавҷуд нестанд, лозим 
мебошад).

Ҳангоми таҳияи стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар нишондиҳандаҳо таҳия 
карда мешаванд, ки онҳо ҳадафҳо, стратегия ва василаҳои чунин рушдро тавсиф мекунанд. 
Ҳангоми таҳияи стратегия вазифаи асосӣ ин баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолии 
кишвар бо дарназардошти тавозуни умумии иқтисодӣ – ташаккули муҳити барои зиндагӣ ва 
фаъолияти меҳнатӣ мусоид, инчунин таъмини рушди минбаъдаи иқтисодӣ ба шумор меравад.

Ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегии давлатӣ дар соҳаи рушд, бо назардошти вазифаҳо ва 
мушкилоте, ки муҳоҷирон бо онҳо рӯбарӯ мешаванд, бояд бахшҳо оид ба муҳоҷират дохил 
карда шаванд. Бояд вазъи бозори дохилӣ ва берунаи меҳнат мунтазам мавриди таҳлил қарор 
дода шуда, талабот ба захираҳои меҳнатӣ вобаста ба ихтисосҳои зарурӣ омӯзиш ва пешгӯӣ 
карда шавад.

Бар замми масъалаи реинтегратсияи муҳоҷирони меҳнатӣ, дар стратегия бояд масоили 
марбут ба рушди маориф, тиб, соҳаи бонкдорӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳимоя, шуғл дар бозори 
дохилии меҳнат ва рушди минтақаҳои кишвар инъикоси худро ёбанд. 

5 Стратегия, тактика ва тафаккури стратегӣ чист? [Тарзи дастраӣ: https://ivanpalii.com/strategy-and-tactics/].

https://ivanpalii.com/strategy-and-tactics/
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Ҷадвали 4.4.1. Стратегияҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои ОМ

Давлат Стратегияҳо ва барномаҳо, муқаррароти асосӣ

Қазоқистон - Стратегияи «Қазоқистон-2050»;

- Моҳи декабри соли 2012 дар Паёми Сарвари давлат ба мардуми 
кишвар Стратегияи рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 
2050 пешниҳод карда шуд. Ҳадафи асосии он бунёди ҷомеаи 
шукуфон дар асоси давлати пуриқтидор, иқтисоди пешрафта ва 
имконоти меҳнати ҳамаҷониба, ворид шудани Қазоқистон ба сӣ 
давлати пешрафтаи ҷаҳон мебошад;

- Барномаи давлатии рушди инфрасохтор «Нұрлыжол» барои 
солҳои 2015-2019;

- Барномаи «Нұрлыжол» бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон аз 6-уми апрели соли 2015 № 1030 тасдиқ карда 
шудааст;

- Нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 2025:

a) Нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 2025 
бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон таҳти № 636 
аз 15-уми феврали соли 2018 тасдиқ карда шудааст; 

b) Нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 2025 
ҳуҷҷати низоми банақшагирии давлатии миёнамуҳлат буда, 
ҷиҳати татбиқи Стратегияи дарозмуддати рушди Қазоқистон 
то соли 2050 таҳия шудааст;

- Барномаи давлатии рушди индустриалӣ ва инноватсионӣ. 
Барномаи мазкур бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон таҳти № 874 аз 1-уми августи соли 2014 тасдиқ 
карда шудааст. Ҳадафи барнома – ҳавасмандгардонии 
диверсификатсия ва рақобатпазирии соҳаи истеҳсолот;

- Барномаи давлатии рушди таҳсилоти Ҷумҳурии Қазоқистон 
барои солҳои 2011–2020 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон №1118 аз 7-уми декабри соли 2010 қабул гардидааст;

- Барномаи давлатии рушди тандурустии Ҷумҳурии Қазоқистон 
«Денсаулық» барои солҳои 2016-2019.

Қирғизистон - Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Қирғизистон барои солҳои 
2018-2040;

- Барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон «Ваҳдат. Эътимод. 
Созандагӣ»;

- Консепсияи сиёсати минтақавии Ҷумҳурии Қирғизистон бо 
қарори Ҳукумати ҶҚи № 194 аз 31-уми марти соли 2017 тасдиқ 
карда шудааст.
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Тоҷикистон - Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 
то соли 2030;

- Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2016-2020 (бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 678 аз 28-уми декабри соли 2016 
тасдиқ карда шудааст);

- Барномаи шуғли шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон – 
муҳоҷирони меҳнатӣ дар соли 2015; 

- Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2018-2019;

- Корти роҳ барои реинтегратсияи иҷтимоӣ ва иқтисодии 
муҳоҷирони бозгашта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2018-2021 (дар соли 2018 тасдиқ шудааст). 

Ӯзбекистон - Стратегияи амалҳо дар панҷ самти афзалиятноки рушди 
Ӯзбекистон дар солҳои 2017-2021;

- Барномаи давлатӣ оид ба татбиқи Стратегияи амалҳо дар панҷ 
самти афзалиятноки рушди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар солҳои 
2017-2021 дар Соли сармоягузорӣ ва рушди иҷтимоии фаъол.

Туркманистон - Барномаи миллии «Стратегияи рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва 
фарҳангии Туркманистон барои давраи то соли 2020».

Қазоқистон. Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон аз 29-уми ноябри соли 2017, 
№ 790 «Дар бораи тасдиқи Низоми банақшагирии давлатӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон» 
ҳуҷҷатҳои Низоми банақшагирии давлатӣ инҳоро фаро мегирад:

- Стратегияи рушди Қазоқистон то соли 2050;

- Нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то 10 сол, аз ҷумла Тарҳи дурнамои рушди 
ҳудудӣ ва фазоии кишвар;

- Стратегияи амнияти миллии Ҷумҳурии Қазоқистон барои 5 сол ё зиёда аз 5 сол;

- дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои 5 сол;

- барномаҳои давлатӣ (на кам аз 5 сол);

- нақшаҳои стратегии мақомоти давлатӣ барои 5 сол;

- барномаҳои рушди ҳудудӣ барои 5 сол;

- стратегияҳои рушди 10-солаи идоракунандагони ҳолдингҳои миллӣ, ҳолдингҳои миллӣ ва 
ширкатҳои миллӣ бо иштироки давлат дар сармояи оинномавӣ.6

Дар Стратегияи «Қазоқистон-2050» аз 14-уми декабри соли 2012 зикр гардидааст, ки 
номутавозунии афзояндаи демографӣ мавҷҳои нави муҳоҷиратро ба вуҷуд меорад ва 

6 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон аз 29-уми ноябри соли 2017 № 790 «Дар бораи тасдиқи Низоми 
банақшагирии давлатӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон» [Тарзи дастрасӣ: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790].

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790
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шиддатнокии иҷтимоиро дар тамоми ҷаҳон афзоиш медиҳад, Қазоқистон бояд назорати 
ҷараёнҳои муҳоҷиратро аз кишварҳои ҳамсоя пурзӯр кунад ва чун вазифаи дурнамо бояд 
барои кадрҳои соҳибихтисоси ватанӣ ҷиҳати пешгирии хуруҷи барзиёдатии онҳо ба 
бозорҳои берунаи меҳнат шароити мусоид фароҳам оварад.

Дар Нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 2025 дарҷ гардидааст, ки 
барои боз ҳам беҳтар кардани низоми раводид ва муҳоҷират ҷиҳати ҷалб намудани нерӯҳои 
салоҳиятнок ва серхаридор чораҳо андешида мешаванд.7

Қонунгузорӣ дар бораи амнияти миллии Ҷумҳурии Қазоқистон ҳамчун яке аз таҳдидҳои 
асосӣ равандҳои назоратнашавандаи муҳоҷиратро зикр намудааст.8

Дар Дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои солҳои 2019-2023 чун яке аз хавфҳое, 
ки метавонад тамоюлҳои манфиро ба вуҷуд орад, хавфи воридшавии муҳоҷирон ва ба 
бозорҳои пешрафта баромада рафтани кормандони баландихтисос зикр гардидааст. Дар ин 
санад инчунин қайд гардидааст, ки сиёсати давлатии муҳоҷират ба мақсадҳои зерин равона 
хоҳад шуд: мусоидат ба рушди муҳоҷирати дохилӣ – кӯчидани ихтиёрии шаҳрвандон ба 
минтақаҳои афзалиятнок; такмили механизмҳои ҷалб, интихоб ва истифодаи қувваи кории 
хориҷӣ; мусоидат намудан ба мутобиқшавии муҳоҷирон, ташаккули ҳамкории созандаи 
байни муҳоҷирон ва ҷомеаи қабулкунанда; мубориза бар зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ.9

Тибқи банди 9 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон аз 29-уми ноябри соли 2017 № 790 
«Дар бораи тасдиқи Низоми банақшагирии давлатӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон» консепсияҳо 
ва доктринаҳо тавассути Нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон, Тарҳи дурнамои 
рушди ҳудудӣ ва фазоии кишвар, барномаҳои давлатӣ, нақшаҳои стратегии мақомоти давлатӣ 
ва қонунҳо амалӣ мешаванд. Мувофиқан ба ин, маҳакҳо ва механизмҳои татбиқи сиёсати 
муҳоҷират бояд дар ҳуҷҷатҳои дар боло зикршуда инъикос карда шаванд.

Нақшаи пешгӯии рушди ҳудудӣ-фазоии кишвар ба ташкили барномаҳо ва муассисаҳо, барои 
дастгирии шаҳрвандоне, ки аз деҳот ба шаҳрҳо муҳоҷират мекунанд, гуфтугӯ мекунад. Ба 
сифати яке аз самтҳои асосии афзалиятноки урбанизатсия дар Қазоқистон интегратсияи 
аҳолии деҳот номбар гардидааст.10 Ҳамзамон ба масъалаҳои марбут ба муҳоҷирати бозгашт 
ва репатриатсияи қавмӣ диққат дода нашудааст.

Барномаи махсуси давлатӣ вобаста ба муҳоҷирати аҳолӣ вуҷуд надорад. Бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Қазоқистон аз 29-уми сентябри соли 2017 №602 Консепсияи сиёсати муҳоҷирати 
Ҷумҳурии Қазоқистон барои солҳои 2017 – 2021 тасдиқ карда шуд.

Дар нақшаҳои стратегии мақомоти давлатии марказӣ ва маҳаллӣ бояд маҳакҳои мақсаднок 
оид ба муҳоҷирати бозгашт, мутобиқшавӣ ва ҳамгироии муҳоҷирон, инчунин ҷалби 
муҳоҷирони баргашта ва ҷамъиятҳои миллӣ дар рушди ҷомеа дақиқ дарҷ карда шаванд. 

7 Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон № 636 аз 15-уми феврали соли 2018 «Дар бораи тасдиқи Нақшаи 
стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 2025» [http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636#1255].

8 Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон аз 6-уми январи соли 2012 № 527-IV «Дар бораи амнияти миллии Ҷумҳурии 
Қазоқистон» [http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000527].

9 Пешгӯии рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои солҳои 2019-2023 [Тарзи дастрасӣ: www.gov.kz/memleket/entities/
economy/documents/details/26696?lang=ru].

10 Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон аз 21-уми июли соли 2011, №118 «Дар бораи тасдиқи Тарҳи 
дурнамои рушди ҳудудӣ ва фазоии кишвар то соли 2020» [Тарзи дастрасӣ: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
U1100000118].

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636#1255
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000527
https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/documents/details/26696?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/documents/details/26696?lang=ru
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000118
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000118
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Дар ин маврид ба Қазоқистон лозим аст, ки ба таҷрибаи байналмилалӣ, ки дар он муҳоҷират 
ҳамчун манбаи рушд дониста шуда, вобаста ба он лоиҳаҳои дахлдор амалӣ шуда истодаанд, 
рӯй орад.

Қирғизистон. Мушкилоти калидии рушди иҷтимоию иқтисодии Қирғизистон дар афзоиши 
босуръати аҳолии қобили меҳнат дар таносуб бо теъдоди ҷойҳои корӣ ифода меёбад. 
Тафовути байни ин нишондиҳанда зиёда аз ду маротиба мебошад. Сатҳи бекорӣ дар кишвар 
ниҳоят баланд боқӣ мондааст, ки дар баробари сатҳи пасти музди меҳнат ва шумораи 
нокифояи ҷойҳои нави корӣ ба сатҳи баланди муҳоҷирони меҳнатӣ дар байни аҳолии 
Қирғизистон боис мегардад.

Табиист, ки дар Қирғизистон сиёсати давлатии танзими бозори меҳнат ва идоракунии 
муҳоҷират бояд қабл аз ҳама ба ҳамдигар алоқамандӣ ва ҳамоҳангии зич дошта бошанд; 
дувум, бояд онҳо ба баланд бардоштани рақобатпазирии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ 
фаъол, ба эътидол овардани муҳоҷирати дохилӣ ва фароҳам овардани шароит барои рушди 
мутамаддини муҳоҷирати меҳнатии беруна равона шуда бошанд. Мутаассифона, дар 
Қирғизистон дар солҳои охир масоили марбут ба идоракунии муҳоҷират чандин маротиба 
аз як идора ба идораи дигар гузаштаанд ва мувофиқан ба ин якчанд идора бо он ба таври 
нокифоя машғул шудаанд.

Дар айни замон афзалиятҳои Қирғизистон дар соҳаи идоракунии муҳоҷират ба таври 
консептуалӣ ба ҷанбаҳои зерин равона карда мешаванд:

- сараввал, кам кардани шумораи шаҳрвандони Қирғизистон, ки ба сабаби шароити 
номусоиди иҷтимоию иқтисодӣ ба хориҷи кишвар сафар мекунанд ва ташкили ҷойҳои 
нави корӣ дар маҳалҳо; 

- дувум, ҳифзи бозори дохилии меҳнат. Дар Қирғизистон ташаккул додани қувваи корӣ 
дар бозори байналмилалии меҳнат рақобатпазир. Тавассути рушди системаи таҳсилоти 
бефосилаи касбӣ баланд бардоштани рақобатпазирии қувваи корӣ, ки ба талаботи бозори 
меҳнат мувофиқ аст;

- севум, дастгирии муҳоҷирати бозгашти қавмӣ (кайрилманҳо) ва кор бо ҷамъиятҳои миллӣ. 
Давлат барои сукунати қирғизҳои қавмӣ дар ҶҚи шароити имтиёзнок муҳайё намуда, 
барои кайрилманҳо шароитҳои зарурии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ фароҳам меорад.

Қирғизистон дар якҷоягӣ бо Бангладеш, Эквадор, Ямайка, Ҷумҳурии Молдова, Марокко, 
Сербия, Тунис дар Барномаи муштараки умда оид ба воридсозии муҳоҷират ба стратегияҳои 
миллии рушд (2014 – 2018) ширкат варзидаааст. Бо вуҷуди ин, дар кишвар ҳанӯз механизмҳои 
самарабахши давлатии идоракунии муҳоҷират ташаккул наёфтааст, то ҳол стратегияи 
умумимиллии идоракунии захираҳои меҳнатӣ таҳия ва қабул нагардида, таҳияи он дар 
ояндаи наздик ба нақша гирифта шудааст. 

Тибқи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати ҶҚи барои соли 2018 оид ба татбиқи «Ваҳдат. 
Эътимод. Созандагӣ” дар қисмати такмил додани меъёрҳои танзимкунандаи ҳифзи ҳуқуқи 
муҳоҷирони меҳнатӣ аз Қирғизистон дар хориҷи кишвар таҳияи лоиҳаи Қонуни ҶҚи «Дар 
бораи асосҳои сиёсати давлатӣ оид ба дастгирии ҳамватанон дар хориҷи кишвар», инчунин 
беҳтар намудани ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Қирғизистон дар қаламрави кишвар-
аъзо ИИАО пешбинӣ гардидааст. Ҳукумати ҶҚи дар нақшаи кории худ барои соли 2018 дар 
самти татбиқи чорабиниҳои муназзам оид ба рушди минтақаҳо муайян кардани самтҳои 
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асосии рушди шаҳрҳо – «нуқтаҳои рушд»-ро пешбинӣ намудааст. Вазифаи дигар ин ба кор 
андохтани корхонаҳои коркард бо мақсади паст кардани сатҳи бекорӣ ва чун натиҷа кам 
кардани миқёси муҳоҷирати аҳолии нисбатан фаъол ва қобили меҳнат мебошад.11

Дар солҳои охир рушди минтақаҳо ба самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. 
Қарори Президенти ҶҚи аз 10-уми январи соли 2018 “Дар бораи эълон намудани соли 
2018 – соли рушди минтақаҳо” қабул карда шуда, бо Қарори Ҳукумати ҶҚи таҳти № 194 
аз 31-уми марти соли 2017 Консепсияи сиёсати минтақавии ҶҚи тасдиқ карда шуд. Дар ин 
ҳуҷҷатҳои барномавӣ самти рушди минтақаҳо барои давраи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат 
муайян гардид. Барои ноил шудан ба ҳадафҳои умумии рушди минтақа шарикии ҳукумат, 
тиҷорат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ таъмин хоҳад шуд. Сифати ҳаёти сокинони минтақаҳо ба 
эҳтиёҷоти онҳо, талаботи стандартҳои хизматрасонӣ ҷавобгӯ гардида, аз мавқеи ҷуғрофӣ, 
шароити иқлимӣ ва дурӣ аз маркази кишвар вобаста намешавад.

Ҳадафи асосии татбиқи сиёсати минтақавӣ ин рушди иқтисодиёт дар асоси тақсимоти 
самараноки қувваҳои истеҳсолкунанда хоҳад буд. Тадбирҳои андешидашуда рушди соҳаҳои 
нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси корхонаҳои забҳи чорво ва эҳёи 
саноатро таъмин менамоянд. Дар маҳалҳо кластерҳои рушди кооперативҳои кишоварзӣ ва 
саноати сабук ташкил дода шуда, барои рушди сайёҳӣ, аз ҷумла сайёҳии дорои самтнокии 
экологӣ ва қавмӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. Иқтисодиёти минтақа ба 
махсусгардонии ҳудуд бо назардошти вижагиҳои захираҳо, иқлим, мавқеи ҷуғрофӣ ва 
мавҷудияти инфрасохтор дар он асос меёбад.

Консепсияи сиёсати муҳоҷирати ҶҚи то ҳол тасдиқ нашудааст, гарчанде ки лоиҳаи дахлдор 
таҳия шуда буд. Давлат ба муҳоҷироне, ки нияти ба ватан бозгаштанро доранд, бояд 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир намояд: ба онҳо замин ҷудо кунад, онҳоро аз ҷиҳати молиявӣ ва 
иқтисодӣ, масалан, тавассути бо фоизи паст додани қарз, ипотека ва ғайра дастгирӣ намояд.

Дар Консепсияи сиёсати минтақавии ҶҚи барои солҳои 2018 – 2022 пешниҳод карда 
шудааст, ки 20 нуқтаи аҳолинишин ҳамчун нуқтаҳои асосии рушди минтақа муайян карда 
шавад.12 Нуқтаҳои рушди минтақавӣ нақши маркази минтақаро оид ба рушди босуръати 
паркҳо ва кластерҳои саноатӣ мебозанд. Шарти зарурӣ ин дар шаҳрҳои дастгирии мақомоти 
ҳудудии ҳокимияти давлатӣ ҷойгир кунонидани марказҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва 
тиҷорат, марказҳои логистикӣ, иншооти таъиноти иҷтимоӣ мебошад. Рушди мақсадноки 
шаҳрҳо ба таври худкор ба соҳаи рушди иқтисодии онҳо шабакаи корхонаҳо ва хоҷагиҳои 
деҳқониро дар минтақаҳои ҳамсоя ҷалб намуда, барои тавсеа ва таҳкими тиҷорати маҳаллӣ 
имкониятҳои нав фароҳам хоҳад овард.

Ба ин минвол ҷойҳои нави корӣ, алалхусус дар шаҳрҳои минтақавӣ, ташкил карда мешаванд. 
Аҳолӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ҷалб карда мешаванд ва ҳама якҷоя самараи ҳангуфтро 
дар тамоми соҳаҳои ҳаёт таъмин хоҳанд кард. Яъне, барои ихтиёран баргардонидани 
муҳоҷирони меҳнатӣ ба ҷои истиқоматашон пешшартҳо сохта мешаванд.

11 Консепсияи сиёсати минтақавии Ҷумҳурии Қирғизистон барои давраи солҳои 2018 – 2022. Бо қарори Ҳукумати 
ҶҚи аз 31-уми марти соли 2017 № 194 тасдиқ шудааст [Тарзи дастрасӣ: http://mineconom.gov.kg/ru/direct/9/npb].

12 Ҳамонҷо.

http://mineconom.gov.kg/ru/direct/9/npb
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Тоҷикистон. Танзими масоили марбут ба муҳоҷират, ки аз масъалаҳои нисбатан муҳими 
замони муосир мебошад, яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар айни замон масъалаҳои муҳоҷират дар заминаи рушди 
соҳаҳои мухталифи ҳаёти кишвар баррасӣ мешаванд, аз ин рӯ дар бисёр ҳуҷҷатҳои давлатӣ 
ва меъёрӣ-ҳуқуқӣ масъалаҳои марбут ба муҳоҷират, хусусан муҳоҷирати меҳнатӣ инъикоси 
худро ёфтаанд.

Масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030, 
ки аз ҷониби Ҳукумати ҶТ қабул гардидааст, ҷойи худро пайдо кардаанд.13 Дар ин санад 
танзими муҳоҷирати меҳнатӣ дар доираи ҳадафи стратегӣ, ки «тавсеаи шуғли самаранок» 
ном дорад, сурат мегирад. Барои ноил шудан ба ҳадафи мазкур яке аз амалҳои муҳим-ин 
«диверсификатсияи муҳоҷирати меҳнатии беруна, аз ҷумла бо дарназардошти омили 
гендерӣ ва тақвияти танзими давлатии раванди бозгашти муҳоҷирон» мебошад.14 Дар айни 
замон, ҳангоме, ки низоми идоракунии давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сохторҳои тиҷорат ба 
ҳамкориҳои мутавозин шуруъ менамоянд, ҳамоҳангсозӣ ва масъулияти мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ дар таъмини рушди инноватсионии тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ бо дарназардошти 
диверсификатсияи васеъ ва рақобатпазирӣ аҳамияти хосаро касб менамоянд. Рушди низоми 
ҳамоҳангсозӣ ва масъулият тақвияти нақши ҷомеаи шаҳрвандиро дар назорати фаъолияти 
бахши давлатӣ ва соҳибкорӣ пешбинӣ менамояд.

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ин нақшаи амалҳо барои тамоми сатҳҳои 
низоми идоракунии давлатӣ мебошад ва барои бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳуҷҷати 
мазкур ҳамчун нақшаи нишондиҳандаи фаъолият хизмат мекунад. Таносуби нақшаи амалҳо 
ва нишондиҳандаҳо барои соҳаҳои дахлдори ҷомеаи Тоҷикистон метавонад ба ҳалли 
мушкилоти рӯзмарраи ҳаёти иҷтимоӣ, аз ҷумла равандҳои муҳоҷират мусоидат кунад.

Пешгӯиҳои демографӣ нишон медиҳанд, ки дар ояндаи наздик Тоҷикистон ҳамчун донори 
комилҳуқуқи захираҳои меҳнатӣ барои бозори дохилӣ ва беруна баромад хоҳад кард.

Тоҷикистон ба диверсификатсияи муҳоҷирати меҳнатии беруна барои бозорҳои нерӯманди 
меҳнатӣ шурӯъ кардааст, ки дар он манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ҳам аз ҷиҳати арзишӣ 
ва ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқиву иҷтимоӣ ҳифз ва таъмин карда шуда, онҳо дигар прототипи 
қаҳрамонҳои манфии филмҳо, персонажи матнҳои гуногуни иттилоотӣ, ки шаъну шарафи 
ин ё он халқ ё шарафи инсони солимақли муосирро таҳқир мекунад, намешаванд.15 Аз ҷумла, 
гуфтушунидҳо оид ба фиристодани муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба кишварҳои халиҷи Форс 
идома доранд. Дар ҳуҷҷат инчунин қайд шудааст, ки талошҳои қонунигардонии раванди 
муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирон дар кишвар, ки онҳоро бо кор таъмин 
мекунанд, муҳим мебошанд. 

Масъалаҳои шуғли аҳолӣ инчунин дар бандҳои дахлдори Стратегияи миллии Тоҷикистон 
таҳти унвони «Таъмини аҳолии деҳот бо кор аз ҳисоби азхудкунии заминҳои бекорхобида ва 
нав; рушди шабакаи таълимӣ барои ба даст овардани малакаҳои касбӣ, бозомӯзӣ ва такмили 
ихтисос бо назардошти эҳтиёҷоти занҳо, ҷавонон, гурӯҳҳои осебпазир, аз ҷумла маъюбон; 

13 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 1-уми сентябри соли 2016 таҳти № 392 қабул шудааст.

14 Ҳамонҷо, С. 14.
15 Мақолаи ҷанҷолӣ «Мамлакати муҳоҷирони меҳнатӣ» аз «ДвФ» «ғайб зад» [Тарзи дастрасӣ: https://rus.ozodi.

org/a/27096438.html]; Тоҷикистон – мамлакати муҳоҷирони меҳнатӣ [Тарзи дастрасӣ: www.dw.com/ru/a-609347].

https://rus.ozodi.org/a/27096438.html
https://rus.ozodi.org/a/27096438.html
http://www.dw.com/ru/a-609347
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татбиқи сиёсати давлатии шуғл, ки бо сиёсати маориф ҳамоҳанг карда шудааст» инъикоси 
худро ёфтаанд.16

Дигар масъалаи муҳим дар робита ба муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ аз фароҳам овардани 
шароити мусоид барои ҷалби озоди маблағҳои интиқолии муҳоҷирони меҳнатӣ ба 
иқтисодиёти кишвар тавассути ҳавасмандгардонии талаботи истеъмолӣ ва сармоягузорӣ 
иборат мебошад. Дар ин ҳолат интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ ба сифати манбаи 
берунаи маблағгузорӣ амал мекунад, ки он ба рушди иқтисодии кишвар мусоидат менамояд. 
Ҳуҷҷати мазкур зарурати таъмин намудани рушди босуръати соҳаҳои саноат, кишоварзӣ ва 
бахши молиявиро бо назардошти ташкили ҷойҳои нави истеҳсолӣ ва «дастрасӣ ба бозорҳои 
нави содиротӣ ва коҳиш додани вобастагии кишвар аз интиқоли муҳоҷирон»-ро нишон 
медиҳад.17

Муҳоҷирати меҳнатии беруна на танҳо ба ҳалли бисёр мушкилот ва масъалаҳои ҳаёти 
ҷамъиятӣ мусоидат намуд, балки худ манбаи баъзе мушкилоти иҷтимоӣ низ гардид. Агар дар 
тӯли 20 соли сипаришуда барои истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар дохили кишвар шароити 
мусоид муҳайё карда мешуд, имрӯз Тоҷикистон дар сатҳи дигари рушд қарор мегирифт.

Оқибатҳои манфии муҳоҷирати меҳнатии беруна дар хориҷа вуҷуд доранд. Масалан, аз даст 
додани ҷойи кор аз ҷониби мардҳо-муҳоҷирони меҳнатӣ. Бе меҳнати арзанда ва васоити 
рӯзгори муҳоҷирони меҳнатии бозгашта барои дигар аъзои оила бори гарон хоҳанд гашт 
ва онҳо акнун бояд барои таъмини оила ва худи муҳоҷир бештар меҳнат кунад. Бурункӯчи 
оммавии мардҳо боиси нобаробарии гендерӣ гардидааст: мардҳо нисбат ба занҳо 0.5% 
зиёдтар мебошанд; аммо, ба сабаби муҳоҷирати меҳнатӣ, дар кишвар, шумораи мардҳо 
нисбат ба маълумотҳои расмӣ, камтар аст.18 Ин баъзан боиси вайрон шудани оилаҳо ва 
паст гардидани сатҳи таваллуд мешавад. Масъалаи дигари муҳим ин мубрам гардидани 
мушкилоти иҷтимоӣ дар оилаҳои дар ватан мондаи муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад, ки он 
боиси ташаккули гурӯҳҳои осебпазири иҷтимоии «ҳамсарони муҳоҷирон» ва «кӯдакони 
кӯча» мегардад.19

Ҷанбаи дигари нисбатан муҳими муҳоҷирати меҳнатии беруна – ин вобастагӣ аз интиқоли 
маблағҳои пулии муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад, ки он боиси ташаккули табақаи ғайрифаъоли 
шахсони қобили меҳнат дар бозори дохилӣ гардида, қисми муайяни онҳоро ҳамсарон 
ва фарзандони муҳоҷирони меҳнатӣ ташкил мекунанд. Ин раванд боз ҳам муносибати 
стереотипии «истеъмолкунанда» будани гурӯҳҳои мазкурро тақвият медиҳад.

Баҳри таъмини ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатии беруна, ки умуман имкони чунин 
ҳимояро надоранд, дар баъзе кишварҳои қабулкунанда, қабл аз ҳама дар Федератсияи 
Россия, тарзу усулҳои муайяни ҳалли ин масъала, аз ҷумла «гузариш ба принсипи суғуртавӣ-

16 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 1-уми сентябри соли 2016 таҳти № 392 қабул шудааст. С. 14.

17 Ҳамонҷо, С. 19.
18 Таҳлили мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷирони меҳнатии бозгаштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Натиҷаҳои 

таҳқиқоти созмони ҷамъиятии «Маркази рушди навоварӣ». Душанбе. 2018. С. 21.
19 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1-уми сентябри соли 2016 таҳти № 392 қабул шудааст. С. 32 Тоҷикистон инчунин ба сиёсати 
бештар мутавозини оила ва демографӣ ниёз дорад.
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ҷамъшавандаи ташаккули нафақа», аз ҷумла барои муҳоҷирони меҳнатӣ пешниҳод карда 
мешаванд.20

Ҳамин тариқ, дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 
2030 натиҷаҳои чашмдошт бо дарназардошти иҷрои самаранок ва саривақтии талаботи дар 
ин санад зикргардида тасвир гардидаанд. Қайд карда мешавад, ки «татбиқи чорабиниҳои 
ба нақша гирифташуда дар самти мусоидат ба шуғл, ки шуғли пурсамар ва шароити рушди 
сармояи инсониро фароҳам меорад, ба натиҷаҳои зерин оварда мерасонад: мувозинати 
миқдор ва сифати аҳолии қобили меҳнат ва ҷойҳои корӣ, кам шудани шумораи шахсони 
бекор; баланд гардидани сатҳи шуғлнокии мардҳоу занҳо дар бахшҳои дорои дурнамои 
рушди босуръат; таҳкими механизми таҳлил ва пешгӯии бозори меҳнат бо дарназардошти 
сохтори демографии гурӯҳҳои гендерӣ, иттилоот дар бораи бозори меҳнат на камтар аз 
ду маротиба дар як сол нав карда мешавад; таъсиси низоми миллии мусоидат ба рушди 
устувори самаранокии меҳнат; кам шудани нобаробарии минтақавӣ дар соҳаи шуғл, коҳиш 
ёфтани шиддатнокии муҳоҷирати дохилӣ; беҳтар гардидани вазъи бо кор таъмин гардидани 
шахсони дорои мушкилоти махсуси шуғл».21

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҷанбаҳои зарурии ҳалли мушкилоти 
равандҳои муҳоҷират, қабл аз ҳама муҳоҷирати меҳнатии берунаро дар даҳсолаи оянда 
фаро мегирад ва дар он бозори меҳнати «дорои се унсур», ки дар ин бозор шуғли расмӣ, 
шуғли ғайрирасмӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ дар сатҳи баробар фаъоланд, рушд менамояд. 
Дар ин бозори сеунсураи меҳнат муҳоҷирати меҳнатии беруна ҳанӯз аксаран ғайрирасмӣ 
ва идоранашаванда боқӣ мемонад, аз ин рӯ, барои танзими ин раванд андешидани чораҳои 
мушаххас лозим мебошад.

Масъалаи дигари хеле муҳими танзими стратегии муҳоҷирати меҳнатии беруна – ин 
мушкилии ҳамгироии дубораи (реинтегратсияи) муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишвари аслӣ 
мебошад. Мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми июни соли 2014 таҳти 
№ 390 дар назди Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон айни 
замон чор маркази машваратӣ ва омодасозии муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳрҳои Душанбе, 
Хоруғ, Хуҷанд ва Бохтар фаъолият менамоянд. Соли 2015 Вазорати меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи мусоидат ба шуғли шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон – муҳоҷирони меҳнатии воридшавиашон ба ФР ва дигар кишварҳо 
«манъшуда»-ро қабул намудааст. Вобаста ба ин бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 26-уми октябри соли 2017 таҳти № 499 Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2019 тасдиқ карда шуд.

Дар Барномаи мазкур вазифаҳои асосии сиёсати давлатии шуғли аҳолӣ муайян карда шуда, 
инчунин иҷрои тадбирҳо ҷиҳати мутобиқгардонии фаъолияти муҳоҷирони меҳнатии 
бозгашта ва таъмини ҳамоҳангсозии амалигардонии чорабиниҳои сиёсати давлатии шуғли 
аҳолӣ дар рафти татбиқи Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
то соли 2020 ва Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
пешбинӣ карда шудаанд.

20 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 1-уми сентябри соли 2016 таҳти № 392 қабул шудааст. С. 85.

21 Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2019 аз 26-уми 
октябри соли 2017, 499 [www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130357&login=yes].

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130357&login=yes
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Алалхусус мебояд зикр намуд, ки Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2019 мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мусоидат ба шуғли аҳолӣ» таҳия шудааст. Барномаи мазкур чорабиниҳоро оид ба ташкили 
ҷойҳои нави корӣ, миёнаравӣ дар бозори меҳнат, рушди касбии захираҳои меҳнатӣ, 
дастгирии иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатии ба ватан бозгашта, мусоидат ба шуғли занҳо ва 
ҷавонон, рушди соҳибкории инфиродӣ ва таъмини кафолатҳои давлатии иҷтимоиро ҳангоми 
бекорӣ фаро гирифтааст. 

Аз ҷониби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Корти роҳ 
оид ба реинтегратсияи иҷтимоӣ ва иқтисодии муҳоҷирони меҳнатии бозгашта дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2021 таҳия ва дар соли 2018 тасдиқ карда шудааст. Корти 
роҳ аз 8 ҳадаф, ки онҳо роҳҳои ноил гардидан ба раванди реинтегратсияи муҳоҷирони 
меҳнатии ба ватан бозгаштро инъикос мекунанд, иборат аст.

Бо дарназардошти мазмуни ҳуҷҷатҳои мухталифи стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва барномаҳо дар самти муҳоҷират чунин ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии сиёсати давлатии 
муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои оянда муайян кардан мумкин аст:

- ҳамроҳ гардидани ҶТ ба созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷират ва аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидани уҳдадориҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои 
муҳоҷират; 

- таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон мутобиқ ба меъёрҳои ҳуқуқии 
эътирофгардидаи байналмилалӣ, Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- такмил ва рушди пойгоҳҳои қонунгузории танзимкунандаи равандҳои муҳоҷират; 

- такмил додани низоми давлатии идоракунии равандҳои муҳоҷират ва омодасозии 
мутахассисиони дахлдор; 

- пешгӯии равандҳои муҳоҷират, таҳия ва татбиқи барномаҳои дахлдори давлатӣ ва дигар 
барномаҳо дар ин самт;

- пешгирии муҳоҷирати ғайриқонунӣ; ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти 
иҷроия дар самти идоракунии равандҳои муҳоҷират;

- ташкили низоми назорати муҳоҷират, ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад, 
инчунин таъсиси пойгоҳҳои ягонаи иттилоотӣ; 

- фароҳам овардани шароити мусоид барои бозгашти муҳоҷирони муваққатӣ тавассути 
татбиқи барномаҳои махсус оид ба таъмини шуғли онҳо;

- таъмини шароити сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ барои бозгашти ихтиёрӣ ва 
бехатарии муҳоҷирони иҷборӣ ба ҷои зисти доимиашон.

Туркманистон. Дар барномаҳо ва нақшаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Туркманистон 
нишондиҳандаҳои мушаххаси ҷараёнҳои муҳоҷират ва таъсири онҳо ба иқтисодиёти кишвар 
инъикос намегарданд, ки ин ҳолат барои муайян намудани муносибати давлат ба муҳоҷират 
душвориҳо эҷод месозанд. Ҳуҷҷатҳои банақшагирифтаи кишвар ва стратегияҳои миллӣ то 
ҳол чораҳои махсусро оид ба мутобиқшавӣ ва ҳамгироии шахсони аз хориҷа баргаштаро 
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пешбинӣ накардаанд. КБИР дар доираи барномаҳои умумӣ ва нақшаҳои рушди иҷтимоию 
иқтисодии кишвар пешниҳод карда мешавад.

Мақомоти ҳокимияти Туркманистон бурункӯчии қувваи корӣ ва мутахассисони 
баландихтисосро ҳамчун зуҳуроти манфӣ арзёбӣ менамоянд ва чунин меҳисобанд, ки он 
дар оянда ба бозори меҳнат ва рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар таъсири манфӣ хоҳад 
расонид. Ҷараёни муҳоҷирати бозгашт, ки дар он муҳоҷирон бо таҷрибаи корӣ, малакаҳои 
нав ва таҳсилоти дар хориҷи кишвар гирифтаашон ба ватан баргаштаанд, баръакс, барои 
рушди иқтисоди Туркманистон ҳамчун зуҳуроти мусбат арзёбӣ мегардад.

Пас аз ба даст овардани истиқлолият дар Туркманистон дар давраи таърихан кӯтоҳ 
дигаргуниҳои азими сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ ба вуқӯъ пайвастанд. Иштирокчиёни  
XIV-умин Шӯрои давлатии куҳансолони Туркманистон, Халк Маслахаты ва Ҷунбиши 
умумимиллии «Галкыныш» як қатор қарорҳои муҳим қабул намуданд, ки яке аз онҳо Барномаи 
миллии «Стратегияи рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Туркманистон барои давраи то 
соли 2020» мебошад. Барномаи миллӣ мутобиқи қарори ҷаласаи муштараки XII-уми Шӯрои 
давлатии куҳансолони Туркманистон, Халк Маслахаты ва Ҷунбиши умумимиллии «Галкыныш» 
таҳия гардидааст. Омодасозии онро Комиссияи давлатӣ таҳти роҳбарии Президенти 
Туркманистон С. Ниёзов амалӣ намудааст.

Ҳадафи стратегии Барномаи миллӣ – ин табдил додани Туркманистон ба давлати муқтадири 
муттасил рушдёбанда аст, ки аз рӯи нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва 
стандартҳои зиндагии шоистаи аҳолӣ ҷавобгӯ ба сатҳи баланди ҷаҳонӣ мебошад. Барномаи 
миллӣ се вазифаи афзалиятнокро муайян намудааст:

Аввалан, ба сатҳи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон баробар шудани Туркманистон, инчунин аз 
ҳисоби рушди босуръат ва баланди иқтисодиёт, ҷорӣ намудани технологияҳо ва соҳаҳои нав 
ва баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат нигоҳ доштани истиқлолияти иқтисодӣ.

Дувум, афзоиши бекаҷии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ барои як нафар.

Севум, фаъолнокии баланди сармоягузорӣ ва афзоиш додани сохтмони объектҳои таъиноти 
саноатӣ.

Ҳалли ин вазифаҳои афзалиятнок имкон медиҳад, ки сатҳи зиндагии шаҳрвандони 
Туркманистон то сатҳи давлатҳои абарқудрати пешрафтаи ҷаҳонӣ баланд бардошта, сатҳи 
баланди зиндагии мардуми Туркманистон таъмин карда шавад. Барои ҳалли ин мушкилот 
Туркманистон ба имконоти иқтисодӣ, табиӣ, маънавӣ, ахлоқӣ ва зеҳнӣ такя мекунад.22

Ӯзбекистон. Дар Ӯзбекистон дар робита ба ислоҳоти миқёсан васеъ, ки айни ҳол дар соҳаи 
идоракунии давлатӣ амалӣ мешавад, инчунин ба сабаби рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ 
муносибат ба масъалаҳои муҳоҷират комилан тағйир ёфт. Соли 2018 Ӯзбекистон узви 
комилуқуқи СБМ гардид ва Конститутсияи СБМ-ро тасдиқ (ратификатсия) намуд. 

Стратегияи амалҳо дар панҷ самти афзалиятноки рушди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар солҳои 
2017-2021 татбиқи чорабиниҳоро оид ба баланд бардоштани шуғлнокӣ, мукаммалсозии 
низоми ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ, инчунин масоили марбут ба такмили 
қонунгузории муҳоҷиратро фаро мегирад (самти чорум – «Рушди соҳаи иҷтимоӣ»).

22 Барномаи миллии «Стратегияи рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Туркманистон барои давраи то соли 2020». 
[Тарзи дастрасӣ: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6787].

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6787
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Бо мақсади иҷрои вазифаҳои дар Стратегияи амалҳо пешбинишуда бо Фармони Президенти 
ҶӮз аз 24-уми майи соли 2017 таҳти № ФП-5052 «Дар бораи чораҳои минбаъдаи такмил 
додани сиёсати давлатӣ дар соҳаи шуғл ва ба таври куллӣ баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти мақомот оид ба меҳнат» Вазорати меҳнат ба Вазорати шуғл ва муносибатҳои 
меҳнатӣ табдил дода шуд. Ислоҳоти мазкур ба татбиқи усулҳои нави сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи шуғл, рушди инфрасохтори бозори меҳнат, аз ҷумла тавассути шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ равона шудааст.

Дар ҶӮз ба рушд ва такмили функсияи иҷтимоии давлат, ки он ба паст кардан ва рафъи 
камбизоатӣ, нобаробарӣ ва бекорӣ, муътадилгардонии сатҳи зиндагии аҳолӣ ва тақсимоти 
нисбатан мутавозини бори вазнини иқтисодӣ дар байни гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ нигаронида 
шудааст, диққати ҷиддӣ медиҳад. Дар кишвар инчунин ба масъалаҳои таҳкими минбаъдаи 
принсипҳои адолати иҷтимоӣ ва пешгирии табақабандии якбораи аҳолӣ аз рӯи даромадҳо 
ва шароити зист аҳамияти зиёд дода мешавад.

Бо мақсади таъмини ҳамгироии маълумотҳои баҳисобгирӣ дар самти бақайдгирии 
шаҳрвандони бо мақсади муҳоҷирати меҳнатӣ ворид ва хориҷшаванда бо кӯшишҳои 
муштараки Вазорати корҳои дохилӣ Вазорати корҳои хориҷӣ Вазорати шуғл ва муносибатҳои 
меҳнатӣ Вазоратҳои таҳсилоти олӣ ва миёна, таҳсилоти мардумӣ ва тандурустии ҶӮз санади 
меъёрии танзимкунандаи фаъолияти пойгоҳҳои ягонаи маълумот оид ба бақайдгирии 
муҳоҷирони меҳнатӣ таҳия шуда истодааст. 

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи шуғли аҳолӣ ва тадбирҳое, ки ҷиҳати бо кор таъмин намудани 
шахсони омода ва ҷӯёи кор андешида мешаванд, ба принсипҳои зерин асос ёфтаанд: 

- таъмини имкониятҳои баробар дар татбиқи ҳуқуқ ба меҳнат ва интихоби озодонаи кор 
барои ҳамаи шаҳрвандон, сарфи назар аз ҷинс, синну сол, нажод, миллат, забон, баромади 
иҷтимоӣ вазъи молумулкӣ ва мансабӣ, муносибат ба дин, эътиқод, инчунин ҳолатҳои дигаре, 
ки ба сифатҳои кории кормандон ва натиҷаҳои меҳнатии онҳо алоқаманд нестанд (мод. 5 
Қонун «Дар бораи шуғли аҳолӣ»);

- дастгирӣ ва ташвиқи ташаббуси меҳнатӣ ва соҳибкории одамон, мусоидат намудан барои 
рушди қобилияти онҳо ба меҳнати истеҳсолӣ ва эҷодӣ, фароҳам овардани шароити 
арзандаи меҳнат ва зиндагӣ;

- ихтиёрӣ будани меҳнат;

- пешниҳод намудани кафолатҳои иҷтимоӣ дар соҳаи шуғл ва таъмини ҳимоя аз бекорӣ;

- ҳамоҳангӣ ва ҳамбастагии тадбирҳо дар соҳаи шуғл бо дигар самтҳои сиёсати иқтисодӣ ва 
иҷтимоӣ ва ғайра.

Давлат дар соҳаи шуғл ба шахсони зерин кафолатҳои иловагӣ медиҳад:

- ба шахсони ба ҳифзи иҷтимоӣ эҳтиёҷманд, ки дар ёфтани ҷойи кор душворӣ мекашанд ва 
имкони дар бозори меҳнат бо шароити баробар рақобат намуданро надоранд, аз ҷумла 
волидони танҳо ва серфарзанд, ки кӯдакони то 14-сола ва ё маъюб доранд;

- ба ҷавононе, ки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус ва касбӣ, инчунин муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбиро тибқи грантҳои давлатӣ хатм намудаанд;

- ба шахсоне, ки аз хизмати муҳлатноки ҳарбӣ аз Қувваҳои Мусаллаҳи ҶӮз озод карда 
шудаанд;
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- ба маъюбон ва шахсони қариб ба синни нафақа расида;

- ба шахсоне, ки бо қарори суд аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озод карда шудаанд ё нисбаташон 
чораҳои маҷбурии дорои вижагии тиббӣ таъйин карда шудаанд;

- ба қурбониёни савдои одамон.

Корфармо вазифадор аст шахсони зикршударо, ки аз тарафи мақомоти маҳаллӣ оид ба 
меҳнат ва мақомоти дигар бо тартиби муқаррарнамудаи қонун барои бо кор таъмин намудан 
фиристода шудаанд, аз ҳисоби шумораи муқарраргардидаи ҳадди ақали ҷойҳои корӣ ба кор 
қабул намояд. Корфармо ва шахсони ваколатдорнамудаи ӯ, ки ба кор қабул кардани шахсони 
зикршударо беасос рад намудаанд, тибқи тартиби муқарраргардида ба ҷавобгарӣ кашида 
мешаванд.

Дар ҳолатҳое, ки ба кормандон таъмин намудани кафолатҳои зикршуда имконнопазир 
бошад, мақомоти маҳаллӣ оид ба меҳнат ин кормандонро бо кор таъмин мекунад, ё дар 
сурати мавҷуд будани зарурат омӯзиши касби ройгонии онҳоро ташкил менамояд.

Дар Кодекси меҳнат ва Қонун «Дар бораи шуғли аҳолӣ» муқаррароти зерини калидӣ дарҷ 
гардидаанд:

1. Шуғл – ин чунин фаъолияти одамон аст, ки ба Конститутсия ва қонунҳои ҶӮз мухолиф 
набуда, ба қонеъгардонии эҳтиёҷоти шахсӣ ва ҷамъиятиашон равона шудааст ва ба 
онҳо даромад (музди меҳнат) меорад. Шаҳрвандони ҶӮз ҳуқуқи истисноӣ доранд, ки 
қобилиятҳои худро барои кори истеҳсолӣ ва эҷодӣ ихтиёрдорӣ кунанд ва ҳама намуди 
фаъолиятеро, ки қонун манъ накардааст, аз ҷумла фаъолиятеро, ки бо иҷрои кори музднок 
алоқаманд нест, ба амал бароранд. Маҷбуркунии маъмурӣ ба кор дар ҳама гуна шакл манъ 
аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории ҶӮз муқаррар намудааст. Бекории ихтиёрии 
одамон барои ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо асос шуда наметавонад.

2. Ба аҳолии машғули кор шаҳрвандони зерини ҶӮз дохил мешаванд:

- коргарони кироя, аз ҷумла онҳое, ки кори музднокро дар давоми рӯзи пурра ё нопурраи 
корӣ (ҳафта) иҷро мекунанд, инчунин дар асоси шартнома (қарордод, созишнома) 
соҳиби ҷойи кори музднок мебошанд вале ба сабаби беморӣ, рухсатӣ, муваққатан 
боздошта шудани истеҳсолот дар ҷойи кориашон ҳозир нестанд;

- онҳое, ки худро мустақилона бо кор таъмин менамоянд, аз ҷумла соҳибкорон, аъзои 
кооперативҳои истеҳсолӣ, фермерон ва аъзои оилаи онҳо, ки ба истеҳсолот ҷалб 
шудаанд;

- шахсоне, ки ба мансабҳои музднок интихоб, таъйин ё тасдиқ карда мешаванд;

- шахсоне, ки дар қувваҳои мусаллаҳ, қӯшунҳои дохилӣ ва роҳи оҳан, мақомоти амнияти 
давлатӣ ва корҳои дохилӣ, инчунин хизмати ғайринизомӣ (алтернативӣ) адои хизмат 
намуда истодаанд;

- онҳое, ки дар ташкилотҳои байналмилалӣ ва хориҷӣ фаъолият менамоянд;

- шахсоне, ки дар хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ кор мекунанд 
ва дар асоси шартномаҳо ба колхозҳо, совхозҳо ва кооперативҳои истеъмолӣ молу 
маҳсулот месупоранд ва онҳоро дар бозор мефурӯшанд; 
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- шахсоне, ки бо ҷудо шудан аз истеҳсолот дар мактабҳои миёна, омӯзишгоҳҳои касбӣ-
техникӣ, муассисаҳои миёнаи махсуси ҳарбӣ ва таҳсилоти олии касбӣ, аспирантура, 
ординатура ва докторантура таҳсил менамоянд;

- шахсоне, ки дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва муассисаҳои динӣ, ки фаъолияти худро 
тибқи қонунгузории ҶӮз амалӣ менамоянд, кор мекунанд.

Ба аҳолии машғули кор инчунин шаҳрвандони давлатҳои дигар, ки муваққатан дар ҳудуди 
ҷумҳурӣ қарор дошта вазифаҳоеро, ки бо таъмини фаъолияти намояндагиҳои дипломатӣ 
алоқамандӣ надоранд, иҷро менамоянд, дохил мешаванд.

Барои шахсоне, ки бори аввал кор меҷӯянд ва касб (ихтисос) надоранд, он коре, ки омодагии 
пешакии касбиро талаб намекунад ва дар сурати набудани имконияти пешниҳод намудани 
чунин кор-кори дигари музднок, аз ҷумла кори муваққатие, ки бо дарназардошти синну сол 
ва дигар вижагиҳои шахсон пешниҳод карда мешавад, кори мувофиқ ҳисобида мешавад.

Барои шахсоне, ки ҷои кор ва даромади (музди меҳнати) худро аз даст додаанд, кори мувофиқ 
коре ҳисобида мешавад, ки ба омодагии касбии онҳо, бо дарназардошти синну сол вазъи 
саломатӣ, собиқаи корӣ ва таҷрибаи ихтисоси қаблӣ, дастрасии нақлиёт дар ҷои нави корӣ 
мутобиқат мекунад ва дар сурати мавҷуд набудани имконияти аз рӯи касб (ихтисос) бо кор 
таъмин намудан кори мувофиқ коре шуморида мешавад, ки бо дарназардошти қобилияти 
шахси бекор вазъи саломатӣ, собиқаи қаблии корӣ ва воситаҳои омӯзишии ба ӯ дастрас 
тағйир додани касб (ихтисос)-ро тақозо менамояд.

Шахсоне, ки ҷои кори худро аз даст додаанд, бори аввал кор меҷӯянд, инчунин фаъолияти 
меҳнатии худро пас аз танаффуси тӯлонӣ (зиёда аз 1-сол) барқарор намудан мехоҳанд ва 
ҳамчун шахсони бекор эътироф шудаанд, бо имконоти зерин таъмин карда мешаванд:

- пардохти кумакпулиҳо барои бекорӣ;

- расонидани кумаки моддӣ бо дарназардошти дар нигоҳубинашон қарор доштани шахсони 
дигар;

- пардохти стипендия дар давраи омодагии касбӣ, такмили ихтисос ё бозомӯзӣ ва дохил 
намудани ин давра ба собиқаи корӣ;

- имконияти иштирок кардан дар корҳои ҷамъиятии музднок.

Ҳангоми бо асосҳои алоҳида қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ ба кормандон кафолатҳои 
иловагии дастгирии моддӣ дода мешавад.

Кафолатҳои иловагӣ тавассути таъсиси ҷойҳои нави корӣ, корхонаҳои махсусгардонидашуда, 
аз ҷумла корхонаҳо барои меҳнати маъюбон, ташкили барномаҳои махсуси омӯзишӣ, барои 
корхонаҳо муқаррар кардани шумораи ҳадди ақалли ҷойҳои корӣ барои бо кор таъмин 
намудани шаҳрвандон, инчунин дигар чораҳои пешбининамудаи қонун таъмин карда 
мешаванд.

Назорати риояи қонунгузорӣ оид ба таъмин намудан бо кор аз ҷониби мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ ва идоракунӣ вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии ҶӮз ва воҳидҳои сохтории 
он, инчунин иттифоқҳои касаба амалӣ карда мешавад.

Бо мақсади амалӣ намудани чораҳои иловагӣ оид ба таъмини шуғли аҳолӣ тавассути ҷалби 
васеи бекорон ба корҳои муздноки ҷамъиятӣ бо Қарори Девони Вазирон аз 5-уми октябри 
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соли 2017 дар назди Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии ҶӮз Бунёди корҳои ҷамъиятӣ 
таъсис дода шуд.

4-уми октябри соли 2017 қарори Сенати Олий Маҷлис оид ба таъсиси Комиссияи парлумонӣ 
вобаста ба масъалаҳои таъмини ҳуқуқи кафолатноки меҳнатии шаҳрвандон ва Нақшаи 
маҷмӯии чорабиниҳо оид ба масъалаҳои таъмини ҳуқуқи кафолатноки меҳнатии шаҳрвандон 
қабул карда шуданд. Аз 1-уми январ то 22-уми июни соли 2018 ба Сенати Олий Маҷлис 4530 
муроҷиат ворид гардид, ки аз онҳо 115 (2,5 %) ба масоили марбут ба вайрон кардани ҳуқуқи 
меҳнатӣ ва шуғл дахл доранд.

Дар Ӯзбекистон масъалаҳои муҳоҷирати беруна ва дохилӣ ҳанӯз дар қонунгузорӣ танзими 
дахлдори худро пайдо накардаанд, ки ин боиси муҳоҷирати танзимнашуда ва набудани 
ҳимояи зарурии ҳуқуқии шаҳрвандони ҶӮз дар хориҷи кишвар мегардад. Таъмини ҳуқуқии 
равандҳои муҳоҷират қабули як қатор санадҳои қонунгузориро оид ба масъалаҳои муҳоҷират, 
тартиби воридшавӣ ва хориҷшавӣ аз ҶӮз вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони 
бешаҳрванд ва ғайраро тақозо менамояд.

Новобаста аз низоми дар Ӯзбекистон устуворгардидаи таҳсилоти миёнаи касбӣ, сатҳи таълим 
дар коллеҷҳо имкон намедиҳад, ки оид ба омодагии оммавии мутахассисон, ки талаботи 
бозори меҳнатро дар Россия, Қазоқистон ва Ӯзбекистон қонеъ карда метавонад, сухан ронда 
шавад. Такя намудан ба таълими оммавӣ ва фарогир имкон намедиҳад, ки заминаи хуби 
моддию техникӣ ва сатҳи зарурии ҳайати омӯзгорон фароҳам оварда шавад. Ғайр аз ин, 
дар коллеҷҳо аксаран хонандагони дирӯза таълим мегиранд ва онҳо таҷрибаи кофии корӣ 
надошта, танҳо акнун малакаҳои ибтидоии касбиро ба даст меоранд, аз ин рӯ пас аз хатми 
муассисаи таълимӣ наметавон дар хусуси сатҳи баланди касбӣ доштани онҳо сухан гуфт.

Дар Ӯзбекистон масъалаи сертификатсияи малакаҳои меҳнатии мустақилона ба даст овардаи 
муҳоҷирон муҳим нест, зеро муҳоҷирони баргашта, чун қоида, аз ҷониби шахсони хусусӣ, 
ки худ бо усулҳои гуногун санҷиши малакаи касбии кормандонро мегузаронанд, киро карда 
шуда, номбурдагон ҳуҷҷатҳои расмии тасдиқкунандаи сатҳи касбии кормандонро талаб 
намекунанд.

Мутобиқи Қонун «Дар бораи оҷонсиҳои хусусии шуғл» оҷонсиҳои хусусии шуғл танҳо дар 
сурати доштани иҷозатномаи дахлдор метавонанд ба шахсоне, ки берун аз ҳудуди ҶӮз кор 
меҷӯянд, ҷиҳати бо кор таъмин намудан хизмат расонанд. 

Ин хизматрасониҳо дар асоси шартномаи хизматрасонӣ, ки байни оҷонсии хусусии шуғл ва 
корҷӯянда баста шудааст, пешниҳод гардида, инҳоро фаро мегиранд:

- дар доираи салоҳияти худ гузаронидани гуфтушунидҳо (мусоҳибаҳо), омода намудани 
лоиҳаҳои шартномаҳо, созишномаҳо ва протоколҳо бо шарикони хориҷӣ доир ба 
масъалаи бо кор таъмин кардани шахсоне, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Ӯзбекистон кор 
меҷӯянд;

- ҷустуҷӯи корфармоёни эҳтимолӣ, дар асоси омӯзиши бозори меҳнати кишварҳои хориҷӣ 
пешниҳод намудани маълумот дар бораи мавҷудияти ҷойҳои кори холӣ барои шахсоне, ки 
берун аз ҳудуди ҶӮз кор меҷӯянд;

- танҳо бо розигии шахсоне, ки мехоҳанд берун аз ҳудуди ҶӮз фаъолияти меҳнатӣ ба амал 
бароранд, дар байни корфармоёни хориҷӣ интишор додани маълумот дар бораи онҳо;
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- тавассути андешидани чорабиниҳои пешакии тайёрӣ мусоидат намудан ба шахсони 
корҷӯянда ҷиҳати амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ берун аз ҳудуди ҶӮз;

- иттилоотнок намудани шахсони берун аз ҳудуди ҶӮз корҷӯянда оид ба қоидаҳои будубош, 
шароитҳои кор, таъминоти манзилию маишӣ дар кишвари бо кор таъминкунанда, ҷанбаҳои 
ҳуқуқии бастани шартномаҳои меҳнатӣ бо корфармоёни хориҷӣ;

- мусоидат намудан дар бастани шартномаҳои меҳнатӣ байни шахсони берун аз ҳудуди ҶӮз 
корҷӯянда ва корфармоён.

Барои бо кор таъмин намудани шахсони берун аз ҳудуди ҶӮз корҷӯянда оҷонсиҳои хусусии 
шуғл ба Бунёди дастгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони дар хориҷа фаъолияти 
меҳнатидошта, ки дар назди Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии ҶӮз амал мекунад, 
50 ҳазор доллари ИМА бо шарти пур кардани маблағи захирашуда дар сурати сарф кардани 
он, инчунин баргардонидани маблағҳои мазкур дар сурати қатъ ё бекор карда шудани 
иҷозатнома, маблағгузорӣ менамоянд. Ҳоло дар Ӯзбекистон 65 оҷонсиҳои хусусии шуғл ба 
қайд гирифта шудаанд, ки 51-тои онҳо дорои иҷозатнома барои мусоидат ба кор берун аз 
ҳудуди ҶӮз мебошанд.

Бунёди дастгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони дар хориҷа фаъолияти 
меҳнатидошта барои маблағгузории хароҷоти зерин нигаронида шудааст:

- барои таъмини ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, инчунин расонидани кумаки моддӣ ба 
шаҳрвандоне, ки гирифтори зӯроварӣ, меҳнати маҷбурӣ ва табъиз, вайронкунии ҳуқуқи 
меҳнатӣ ва дигар ҳуқуқ гардида, ҳангоми кор дар хориҷи кишвар дар вазъи вазнини 
молиявӣ қарор гирифта, бе воситаҳои зиндагӣ дар давраи кор дар хориҷ мондаанд, 
расонида мешавад;

- барои расонидани ёрии тиббӣ ба шаҳрвандоне, ки дар давраи муҳоҷирати меҳнатӣ ба 
сабаби бардоштани осеб, дучор шудан ба ҳодисаи нохуш ба кумаки тиббӣ ниёзманд 
гардида, имкони пардохти арзиши хизматрасониҳои тиббиро надоштанд, бо шарти 
минбаъд аз ҷониби шаҳрвандони зикршуда ҷуброн гардидани маблағҳои харҷшуда;

- барои интиқоли ҷасади шаҳрвандоне, ки дар давраи муҳоҷирати меҳнатӣ берун аз 
ҷумҳурӣ вафот кардаанд, инчунин интиқоли шаҳрвандоне, ки дар давраи фаъолияти 
меҳнатиашон дар хориҷи кишвар ҷароҳат бардоштаанд, ё ба таври ҷиддӣ осеб дида, 
қобилияти меҳнатиашонро аз даст додаанд, агар ин ҳолатро мақомоти дахлдори давлати 
бо кор таъминкунанда тасдиқ карда бошанд;

- барои баргардонидани шаҳрвандоне, ки қаблан дар доираи ҷалби муташаккилона ба хориҷа 
фиристода шуда, минбаъд ба сабаби вайрон намудани қонунҳои кишвари қабулкунанда 
хориҷ (депортатсия) карда шуда буданд, бо шарти аз ҳисоби ин шаҳрвандон минбаъд 
баргардонида шудани маблағҳои пардохтшуда, инчунин баргардонидани шаҳрвандоне, ки 
ба онҳо корфармоёни хориҷӣ шароити мувофиқашудаи кориро муҳайё накардаанд;

- барои дар минтақаҳои ҷумҳурӣ таъсис додани марказҳои мутобиқгардонии пеш аз сафар 
ва муҷаҳҳазгардонии онҳо, омодасозии касбӣ, омӯзонидани забонҳои хориҷӣ ва санҷиши 
дараҷаи азхудкунии онҳо, тасдиқи салоҳияти касбии шаҳрвандоне, ки барои ба амал 
баровардани фаъолияти меҳнатӣ ба хориҷи кишвар сафар менамоянд;



ФАСЛИ IV. МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ, ЧОЛИШҲО ВА СТРАТЕГИЯҲО ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ198

- гузаронидани чорабиниҳои иттилоотӣ-маърифатӣ оид ба такмили низоми 
бокортаъминкунии муташаккилонаи шаҳрвандон дар хориҷи кишвар бо мақсади пешгирии 
муҳоҷирати танзимнашудаи меҳнатӣ. 

СБМ ба Садорат Алимуродова, 42, барои оғоз намудани тиҷорати хурди худ 
таҷҳизоти дӯзандагӣ пешниҳод кардааст. Вай имрӯз тиҷорати дӯзандагии худро 
густариш дода, духтарони ҳамсояро ба кор қабул намуда, маҳоратҳояшро ба 
духтаронаш мунтақил мекунад. Шаартуз, Тоҷикистон. 

Акс: СБМ Тоҷикистон, 2019
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Саволҳои санҷишӣ:

1.  Айни замон кадом намудҳои санадҳои стратегӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ масоили 
марбут ба танзими муҳоҷиратро фаро мегиранд?

2.  Чаро давлат ба стратегия ё консепсияи танзими муҳоҷират ниёз дорад? Он бо кадом 
ҳуҷҷатҳо бояд алоқаманд бошад?

3.  Кадом самтҳои нави муҳоҷирати меҳнатиро кишварҳои ОМ рушд медиҳанд? Чаро 
кишварҳои Осиёи Марказӣ кӯшиш менамоянд, ки ҷуғрофияи муҳоҷирати меҳнатиро аз 
ҷиҳати стратегӣ диверсификатсия кунанд? 

4.  Дар кадом кишварҳои ОМ муҳоҷирати бозгашт дар санадҳои стратегӣ баррасӣ 
гардидаанд? 

Амалия:

Стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, минтақа ё маҳалли аҳолинишини худро 
омӯзед. Муайян намоед, ки оё дар он бахшҳо оид ба масъалаҳои муҳоҷират мавҷуданд. 
Андешаронӣ намоед, ки боз кадом самтҳои сиёсати муҳоҷиратро ба он шомил намудан 
мумкин аст. Ақидаи худро асоснок кунед. 

Адабиёти зарурӣ:

1. Муҳоҷирати меҳнатӣ дар сохтори муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Муҳаррири масъул С.Д. Мутиева, Ю.Р. Юсуфбеков. Душанбе: Нашриёти 
Пажӯҳишгоҳи илмӣ- тадқиқотии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ. 2016.163 с. [Тарзи 
дастрасӣ: www.rtsu.tj/upload/files/data3/Монография_ТРУДОВАЯ%20МИГРАЦИЯ.pdf]. 

2. Воробева О.Д., Топилин А.В., Мукомел В.И. в диг. Муҳоҷирати аҳолӣ: назария, сиёсат: 
дастури таълимӣ. М.: Маълумоти иқтисодӣ. 2012. 364 с. 

3. Роҳнамо оид ба нигоҳдории муҳоҷират дар банақшагирии рушди маҳаллӣ (Guidelines 
on Mainstreaming Migration into Local Development Planning) [Тарзи дастрасӣ: http://
migration4development.org/sites/default/files/guidelines_on_mainstreaming_migration.pdf].

4. Mainstreaming Migration into National Development Strategies [Тарзи дастрасӣ: www.iom.int/
mainstreaming-migration-national-development-strategies]. 

Адабиёти иловагӣ:

5. Азимова М., Махмадбеков М., Раимдодов У. ва диг. Муҳоҷирати меҳнатӣ дар сохтори 
муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2016. 163 с.

6. Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2018 – 2019 аз 26-уми октябри соли 2017 № 499 [Тарзи дастрасӣ: www.adlia.tj/show_doc.
fwx?Rgn=130357&login=yes].

7. Ҳисоботи ягона оид ба муҳоҷират дар Ҷумҳурии Қирғизистон. Вазорати меҳнат, ҷавонон 
ва муҳоҷирати ҶҚи. Бишкек: Нашриёти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҷавонони 
Ҷумҳурии Қирғизистон. 2014. 40 с.

http://www.rtsu.tj/upload/files/data3/Монография_ТРУДОВАЯ%20МИГРАЦИЯ.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/guidelines_on_mainstreaming_migration.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/guidelines_on_mainstreaming_migration.pdf
https://www.iom.int/mainstreaming-migration-national-development-strategies
https://www.iom.int/mainstreaming-migration-national-development-strategies
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130357&login=yes
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130357&login=yes


ФАСЛИ IV. МУҲОҶИРАТИ БОЗГАШТ, ЧОЛИШҲО ВА СТРАТЕГИЯҲО ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ200

8. Консепсияи сиёсати минтақавии Ҷумҳурии Қирғизистон барои давраи солҳои  
2018-2022. Бо қарори Ҳукумати ҶҚи аз 31-уми марти соли 2017 № 194 тасдиқ шудааст. 
[Тарзи дастрасӣ: http://mineconom.gov.kg/ru/direct/9/npb] Таҳия намудани Консепсияи 
сиёсати муҳоҷирати Ҷумҳурии Қирғизистон. Ҳисоботи Пажӯҳишгоҳи миллии тадқиқоти 
стратегии Ҷумҳурии Қирғизистон. Бишкек. 2013. 94 с. [Тарзи дастрасӣ: https://auca.kg/
uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf].

9. Барномаи миллии «Стратегияи рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Туркманистон барои 
давраи то соли 2020» [Тарзи дастрасӣ: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6787].

10. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми сентябри соли 2016 таҳти № 392 қабул шудааст.

11. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон аз 29-уми ноябри соли 2017 № 790 «Дар бораи 
тасдиқи Низоми банақшагирии давлатӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон» [Тарзи дастрасӣ: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790].

12. Рязантсев C.В., Богданов И.Я., Доброхлеб В.Г., Лукянетс А.С. Ҳамкории кишварҳои Осиёи 
Марказӣ бо Россия ва Қазоқистон дар самти муҳоҷират дар заминаи равандҳои ҳамгироӣ 
дар ИИАО// Осиёи Марказӣ ва Қафқоз. 2017. Ҷ. 20. Наш. 1. С. 44-56.

13. Муҳоҷирати меҳнатӣ ва соҳаҳои меҳнатталаб дар Қирғизистон ва Тоҷикистон: 
имкониятҳо барои ташаккули инсон дар Осиёи Марказӣ. Санкт-Петербург: Маркази 
пажӯҳишҳои ҳиҷратии бонки рушди Авруосиё. 2015. 127 с. [Тарзи дастрасӣ: https://eabr.
org/upload/iblock/0b9/report_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.
pdf].

14. Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон аз 21-уми июли соли 2011 № 118 «Дар 
бораи тасдиқ намудани Нақшаи пешгӯии рушди ҳудудӣ-фазоии кишвар то соли 2020» 
[Тарзи дастрасӣ: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000118].

15. Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон № 636 аз 15-уми феврали соли 2018 «Дар 
бораи тасдиқи Нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 2025» [http://
adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636#1255].

16. Роҳнамо оид ба нигоҳдории муҳоҷират дар банақшагирии рушди маҳаллӣ (Success 
Stories Guidelines on Mainstreaming Migration into Local Development Planning) [http://
migration4development.org/sites/default/files/guidelines_on_mainstreaming_migration.pdf].
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4.2.  Сиёсати муҳоҷират ва механизмҳои миллии 
татбиқи муҳоҷирати бозгашт, аз ҷумла 
КБИР дар кишварҳои Осиёи Марказӣ

1 Кожаева О.С. Институти реадмиссия дар ҳуқуқи байналмилалӣ: автореферати рисолаи илмӣ барои дарёфти 
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Мундариҷа. Тарзҳои муносибатҳои консептуалӣ ба сиёсати муҳоҷирати кишварҳои ОМ. Робитаи 
мутақобилаи сиёсати муҳоҷирати кишварҳои ОМ бо стратегияҳои миллӣ ва барномаҳои рушд. 
Муносибатҳои кишвари ОМ ба муҳоҷирати бозгашт. Мавҷудияти барномаҳо ва механизмҳои 
муҳоҷирати бозгашт. Зарурати дарёфт кардани тавозуни манфиатҳои муҳоҷирони баргашта 
ва аҳолии маҳаллӣ ҳангоми татбиқи ғояҳои муҳоҷирати бозгашт. Воситаҳои давлатии 
иттилоотии муҳоҷирати бозгашт. Нақш ва масъулияти давлатҳое, ки муҳоҷирон аз он ҷо ба 
кишварҳои ОМ бармегарданд. 

Тамоюлҳо ва оқибатҳои муҳоҷирати танзимнашуда дар дохил ва хориҷи кишварҳои ОМ ин 
кишварҳоро водор месозад, ки ҳам ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон ва ҳам баҳри фароҳам 
овардани муҳити бехатар барои муҳоҷират, муқовимат ба таҳдидҳои пайдошуда, аз ҷумла 
ҷалби муҳоҷирон ба ҷараёнҳои тундгаро чораҷӯӣ намоянд.

Яке аз самтҳои ояндадори танзими равандҳои муҳоҷират, ки ба пешгирии муҳоҷирати 
танзимнашуда вобаста аст, ин бастани созишномаҳо дар бораи реадмиссия мебошад. 
Реадмиссия дар аксари кишварҳо дар доираи муҳоҷирати бозгашт баррасӣ карда мешавад.1 
Мавзӯи реадмиссия муносибатҳои ҳуқуқие мебошанд, ки дар раванди муҳоҷирати аҳолӣ аз 
як давлат ба давлати дигар ба амал меоянд.2

Манъ гардидани воридшавии такрорӣ ба Федератсияи Россия ба таври бумеранг ба Қазоқистон 
таъсир кард: дар ин ҷо муҳоҷирони бозгашти транзитӣ пайдо шуданд. Муҳоҷирони дар 
сарҳад «дармонда» асосан шаҳрвандони Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон мебошанд, 
ҳол он ки ин давлатҳо бо ФР ҳатто сарҳади умумӣ надоранд. Манъ гардидани воридшавӣ ва 
ноогоҳии одамон боиси он шуд, ки муҳоҷирони зиёде дар Қазоқистон маҷбуран монданд. 
Бо дарки воқеии вазъияти ҷойдошта муҳоҷирон маҷбур шуданд, ки тавассути Қазоқистон 
ба ватан баргарданд ё Қазоқистонро чун кишвари будубоши минбаъдаи худ шуморанд. 
Дар натиҷа, шумораи зиёди муҳоҷирон маҷбур шуданд дар ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон 
ё барои давраи транзитӣ ё барои давраи имконпазир ба кор дохил шаванд. Ин категорияи 
муҳоҷирон ба ҳолатҳои хеле мушаххаси хавф дучор мешавад (Рас. 4.2.1). 
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Рас. 4.2.1.  Вазъи хавфи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Қазоқистон бо манъи ворид шудан  
ба Федератсияи Россия, % посухдиҳандагон3
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Дар ин росто, мавқеи муносиб, мутавозин ва санҷидашудаи мақомоти давлатӣ, ки рисолати 
бисёрҷабҳа, яъне таъмини амнияти дохилӣ, суботи аҳолии мулкӣ ва манфиатҳои онро аз 
як тараф ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷиронро аз тарафи дигар ба уҳда дорад, хеле 
муҳим аст. Мисли ҳар як сокини сайёра, ҳар як муҳоҷир дорои ҳуқуқу озодиҳои асосӣ, ки 
дар Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон эълон гардидааст, мебошад, ба монанди «ҳуқуқ ба ҳаёт, 
ба озодӣ ва ба дахлнопазирии шахсӣ, ба ҳифзи баробар аз ҳама гуна табъиз, ба эътироф 
намудани субъекти ҳуқуқ шуда тавонистани шахс, ба ҳимояи баробар аз ҷониби қонун, 
ба он, ки ҳеҷ кас набояд дар ғуломӣ ё дар ҳолати ғайриозод нигоҳ дошта шавад; ҳеҷ кас 
набояд таҳти шиканҷа ё муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи 
шаъну шараф қарор дода шавад, ҳамаи одамон дар назди қонун баробаранд ва бидуни ҳеҷ 
як фарқият ба ҳимояи баробари қонун ҳуқуқ доранд, ҳеҷ касро худсарона дастгир, ҳабс ё 
бадарға кардан мумкин нест».4

Таҳлили пойгоҳҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи қонунгузории муҳоҷират дар Қазоқистон 
нишон дод, ки қонунгузории мавҷудаи кишвар асосан расмиёти муҳоҷирати бозгаштро 
нисбати шахсони дорои мақоми танзимнашуда тавсиф намудааст. Аммо стратегияи умумии 
сиёсати давлатӣ воситаҳои зиёди самарабахшро фаро гирифтааст, ки онҳо ба нуфузи мусбати 
кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати дар оянда таҳия ва татбиқ намудани барномаи бозгашти 
ихтиёрӣ фаъолона мусоидат менамоянд.

Бо дарки аҳамияти назорати давлатӣ дар чунин шароити барои муҳоҷирони иҷборӣ душвор 
Дафтари ҳамоҳангсозии байниминтақавии СБМ дар Осиёи Марказӣ арзёбии саҳроии 

3 Бар асоси мусоҳибаҳо ва мусоҳибаҳои гурӯҳӣ дар Қазоқистон дар моҳҳои январ-июни соли 2016.
4 Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон, ки бо қатъномаи 217 (A) (III) Маҷмаи Умумии СММ (10-уми декабри соли 1948) 

қабул карда шудааст.
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хавфҳои муҳоҷирати бозгаштро анҷом додааст.5 Дар тадқиқоти мазкур инчунин сохторҳои 
зерини давлатии Қазоқистон ширкат намуданд: Дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон, 
Шӯрои Амният, Кумитаи амнияти миллӣ вазорат оид ба корҳои дин ва ҷомеаи шаҳрвандӣ 
вазорати корҳои хориҷӣ вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазорати корҳои дохилӣ 
(Кумитаи хадамоти муҳоҷират), ҳокимиятҳои шаҳрҳои Актау, Алмаато ва Остона.

Бояд дар навбати аввал мусоидат ба реинтегратсияи муҳоҷирони баргаштаро чи аз ҷиҳати 
иқтисодӣ ва чи аз ҷиҳати иҷтимоӣ ба сифати механизми асосии миллӣ, ки ба рушди 
муҳоҷирати бозгашт мусоидат карда метавонад, зикр намудан лозим аст. 

Реинтегратсияи иқтисодӣ бо ташкил намудани ҷойҳои корӣ, имконияти азхуд намудани 
касбҳои нави дар бозори меҳнат серхаридор, дар сатҳи зарурӣ омӯхтани забони кор ва 
муошират, гирифтани қарзҳои хурд, омӯхтани асосҳои соҳибкорӣ ва саводнокии молиявӣ 
алоқаманд буда, инчунин барои мутобиқ кардани муҳоҷирони баргашта рақамикунонии 
оммавии хизматрасонии давлатӣ, ҷалби доираҳои тиҷоратӣ, ҷамъиятҳои касбӣ ва палатаи 
соҳибкорон зарур аст.

Ҳамгироии (интегратсия) иҷтимоӣ дар пешниҳод намудани хизматрасониҳои давлатӣ дар 
соҳаи тандурустӣ, маориф, пардохтҳои иҷтимоӣ барои оилаҳои серфарзанд ва камбизоат, 
барои мутобиқгардонӣ ва ҳамгироӣ ҷалб намудани ҷамъиятҳои миллӣ, аз рӯи умумияти 
манфиатҳо ҷалб намудан ба ҷамъиятҳои касбӣ ва ғайра ифода меёбад.

Мисоли 4.2.1.  Институтҳои реинтегратсияи иқтисодии муҳоҷирони баргашта дар 
Қазоқистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон «Барномаи шуғли аҳолии Қазоқистон»-ро амалӣ менамояд. 
Барномаи мазкур сатҳи камбизоатиро дар кишвар аз 8,2% то 6% коҳиш медиҳад ва сатҳи бекорӣ 
аз 5,5% зиёд нахоҳад шуд. Ҳадафҳои ин барнома аз ҷалби аҳолии худиштиғол, бекорон ва 
даромади кам ба шуғли самарабахши иқтисодӣ, рушди нерӯи инсонӣ барои татбиқи барномаи 
индустриализатсия ва такмили системаи расонидани кумаки суроғавии иҷтимоӣ мебошад. 
Татбиқи барнома се марҳиларо фаро мегирад: пилотӣ – соли 2011, марҳилаи дувум – солҳои 
2012 – 2015, марҳилаи севум – солҳои 2016 – 2020.6

Айни замон дар Қирғизистон барои ҳавасмандгардонии бозгашти муҳоҷирони меҳнатӣ, 
бахусус мутахассисони баландихтисос кӯшишҳои зиёд амалӣ шуда истодааст. Дар масъалаи 
мазкур нақши Маркази дар хориҷа бо кор таъмин намудани шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Қирғизистон, ки соли 2010 бо дастгирии СБМ таъсис ёфтааст, хеле фаъол аст.7 Дар доираи 
лоиҳа муносибатҳо бо маъмурияти минтақаҳои Федератсияи Россия, аз ҷумла Москва, 
Ярославл, Свердловск, Оренбург, Перм, Пенза, Самара ва ғайра мустаҳкам карда мешаванд. 
Тибқи гузоришҳои матбуотии дар рӯзҳои наздик нашргардида роҳбарияти вилояти Пенза 
тасмим гирифтааст, ки тавассути ҷалби то 2 ҳазор муҳоҷирони меҳнатӣ аз Қирғизистон соҳаи 

5 Осебпазирии муҳоҷирон ва талаботи ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ: сабабҳои асосӣ ва оқибатҳои иҷтимоӣ-
иқтисодии муҳоҷирати бозгашт дар Осиёи Марказӣ. Баҳогузории минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ. Остона. 2017. 
68 с. [Тарзи дастрасӣ: https://kazakhstan.iom.int/publications].

6 Барномаи шуғли аҳолии Ҷумҳурии Қазоқистон 2020 [Тарзи дастрасӣ: http://shu.zhambyl.kz/dorozhnaya-karta-
zanyatosti-2020/].

7 Ҳисоботи ягона оид ба муҳоҷират дар Ҷумҳурии Қирғизистон. Вазорати меҳнат, ҷавонон ва муҳоҷирати ҶҚи. 
Бишкек. 2014. С. 18.

https://kazakhstan.iom.int/publications
http://shu.zhambyl.kz/dorozhnaya-karta-zanyatosti-2020/
http://shu.zhambyl.kz/dorozhnaya-karta-zanyatosti-2020/
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кишоварзиро «эҳё» ва мушкилоти нарасидани мутахассисиони баландихтисоси тиббиро дар 
деҳот ҳал намояд. Маркази мазкур инчунин дорои низоми мукаммали ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии 
Корея, Туркия ва кишварҳои Шарқи Наздик оид ба масъалаҳои меҳнати кироя мебошад.

Инчунин дар Қирғизистон барои ташкил додани пойгоҳҳои миллии маълумот оид ба 
муҳоҷирони меҳнатӣ чораҳо андешида шуда истодаанд, ки он бояд маълумоти заруриро дар 
бораи убури сарҳадот ва бақайдгирӣ ва оид ба ҷойҳои кории холӣ, ки барои муҳоҷирони 
баргашта ҷолиб буда метавонанд, фаро гирад. Танзими муҳоҷират мутобиқ ба афзалиятҳои 
миллии Қирғизистон андешидани тадбирҳои зеринро тақозо мекунад:

1. Иттилоотнок намудани муҳоҷирон оид ба имкониятҳои қонунии дар хориҷи кишвар бо 
кор таъмин гардидан:

- маблағгузорӣ ва ташкили манбаъҳои иттилоотӣ, ки эълонҳоро оид ба кирояи қувваи 
корӣ нашр мекунанд; дар воситаҳои ахбори оммавии умумиҷумҳуриявӣ ҷудо кардани 
ҷой барои нашр (бо иштироки бевоситаи давлатҳои ҳамсоя);

- ба таври фаъол истифода намудани воситаҳои ахбори омма барои иттилоотнок 
намудани муҳоҷирони эҳтимолӣ дар бораи шароити меҳнат ва низоми ҳуқуқии 
кишвари қабулкунанда.

2. Таҳкими самаранокии ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии Қирғизистон ва оилаҳои 
онҳо дар хориҷи кишвар:

- дар ҳамбастагии бевосита бо дигар кишварҳои минтақа тезонидани ҳамоҳангии 
қонунҳо дар самти ҳимояи манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҷумла мусоидат 
ба қабули муқаррарот оид ба нафақа барои шаҳрвандони хориҷӣ ва кумакпулиҳои 
иҷтимоӣ. 

3.  Таҳкими иқтидори намояндагиҳои дипломатӣ ва консулӣ дар хориҷа бо мақсади 
дастгирии шаҳрвандони ҶҚи:

- таҳкими ҳамоҳангсозии доимӣ бо дигар кишварҳои минтақа доир ба масъалаҳои 
талабот ба қувваи корӣ ва зиёд кардани бурсияҳо барои муҳоҷирони меҳнатӣ-
шаҳрвандони Ҷумҳурии Қазоқистон тавассути бастани созишномаҳои дуҷониба оид 
ба қабул намудани қувваи корӣ.

4. Таҳкими ҳамкорӣ бо кишварҳои таъиноти муҳоҷирони ҶҚи:

- кишварҳои пайдоиш ва кишварҳои таъйинотӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ чи бо 
мушкилоти умумӣ ва чи бо мушкилоти хоса рӯбарӯ мешаванд. Вазифаи аввалиндараҷаи 
кишварҳои аслӣ аз он иборат аст, ки то ҳадди имкон ҷиҳати таъмини бехатарӣ ва 
беҳбудии муҳоҷирони меҳнатӣ, хусусан онҳое, ки ба вайронкунии ҳуқуқ бештар 
осебпазиранд (масалан, занҳое, ки бо корҳои хонагӣ машғуланд), чораҷӯӣ намоянд. 

5. Бастани шартномаҳои байналмилалӣ оид ба таъмини ҳуқуқи иҷтимоии шаҳрвандони 
ҶҚи дар хориҷи кишвар:

- вайронкунии асосии ҳуқуқи меҳнатӣ ва иҷтимоиимуҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳолатҳои 
зерин ба мушоҳида мерасанд: аз ҷониби корфармо даст кашидан аз бастани шартномаи 
(қарордоди) меҳнатӣ бо муҳоҷир ва (ё) қонунӣ гардонидани мақоми ҳуқуқии муҳоҷир; 
саривақт пардохт накардани музди меҳнат ё саркашӣ намудан аз пардохти музди 
меҳнат, маҷбур намудан ба меҳнати бемузд; аз ҷониби корфармо кашида гирифтани 
шиносномаи муҳоҷири меҳнатӣ ё ба ӯ манъ кардани тарк намудани ҷойи корӣ; аз 
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ҷониби миёнарав содир гардидани фиреб; даст кашидан аз расонидани кумаки 
тахассусноки тиббӣ.

6. Такмил додани расмиёти бақайдгирӣ ва ба даст овардани ҳуҷҷатҳои зарурӣ дар хориҷи 
кишвар дар муассисаҳои бурунмарзии ҶҚи:

- бақайдгирӣ дар ҷои истиқомат (кор) барои ба даст овардани рақамҳои нисбатан 
дақиқ оид ба шумораи муҳоҷирон дар кишвари қабулкунанда имкон медиҳад. Бар 
замми ин, дар шароити ҷаҳонишавӣ барои нигоҳдории робита бо шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Қирғизистон, ки ба хориҷа ҳиҷрат намуда ва зиндагӣ доранд, мебояд як 
барномаи махсус таҳия карда шавад, ки он инчунин низоми нигоҳдории муошират 
ва паҳн намудани меъёрҳои иҷтимоию фарҳангии байни Қирғизистон ва ҷамъиятҳои 
қирғизҳоро дар хориҷи кишвар фаро гирад.

7. Андешидани чораҳо оид ба ҳифзи кӯдаконе, ки ба сабаби дар хориҷи кишвар кор 
кардани волидонашон аз парастории онҳо маҳрум мондаанд:

- имрӯз шумораи воқеии кӯдаконе, ки муҳоҷирони меҳнатии қирғиз партофта рафтаанд, 
муайян намудан ғайриимкон аст. Оид ба шумораи кӯдакони дар муҳоҷират таваллудшуда 
омори расмӣ вуҷуд надорад;

- ҳуқуқи кӯдакон – муҳоҷирони меҳнатӣ низ аз ҷониби мақомоти кишвари аслӣ ҳифз 
карда намешаванд, гарчанде ки ҳуқуқи онҳо дар ФР дағалона поймол карда шуда, 
кӯдакон ҳуқуқ надоранд, ки дар ин кишвар ба таври бефосила беш аз 90 рӯз иқомат 
дошта бошанд (агар онҳо шаҳрвандӣ ё ИИМ-ро дар ФР надошта бошанд), ин маънои 
онро дорад, ки кӯдакон наметавонанд ба таври қонунӣ бо падару модарашон зиндагӣ 
кунанд ва дар мактаб таҳсил намоянд. 

Ҳуҷҷати қаблии барномавии Қирғизистон, ки дар он масъалаи муҳоҷирати бозгашт баррасӣ 
гардида буд, Консепсияи сиёсати давлатии муҳоҷирати Ҷумҳурии Қирғизистон барои соли 
2010 мебошад.8 Дар он масъалаҳои таъмини тавозуни бозори меҳнати ватанӣ, аз ҷумла бо 
дарназардошти истифодаи афзалиятноки захираҳои меҳнатии маҳаллӣ дар ширкатҳои 
хориҷие, ки дар қаламрави ҶҚи фаъолияти хоҷагидорӣ мебаранд, ташкил ва татбиқи 
ҳавасмандгардонии самарабахши иқтисодии ҷойгиркунонии оқилонаи аҳолӣ, пешгирии 
нобаробарӣ дар тақсимоти дубораи стихиявии аҳолӣ, ки боиси дар баъзе минтақаҳо ва 
нуқтаҳои аҳолинишин зиёд гардидани шиддатнокии иҷтимоию иқтисодӣ, демографӣ, 
экологӣ ва меҳнатӣ мегардад, пешбинӣ шудааст.

Бо масъалаҳои муҳоҷират дар Қирғизистон дар маҷмуъ ҳукумат машғул мебошад. Инчунин 
ба татбиқи сиёсати давлатии муҳоҷират Хадамоти давлатии муҳоҷирати назди Ҳукумати 
ҶҚи, Хадамоти сарҳади давлатӣ вазорати корҳои хориҷӣ вазорати рушди иҷтимоӣ ва ғайра 
ҷалб гардидаанд. Аз ин бармеояд, ки мақомоти гуногуни давлатӣ масъалаҳои муҳоҷиратро 
танҳо дар доираи салоҳияти худ танзим менамоянд. Ҳарчанд, ки зарурати то ба сатҳи вазорат 
бардоштани мақоми ХДМ кайҳо ба миён омадааст. Вазорат-мақоми соҳавиест, ки сиёсати 
муҳоҷиратро дар миқёси давлатӣ амалӣ менамояд. 

Яке аз қарорҳои Ҳукумати ҶҚи оид ба таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҷалби захираҳои барзиёди 
меҳнатӣ дар кишвар – ин эҳёи шаҳрҳои миёна, хурд ва шаҳракҳо бо роҳи азнавсозӣ ва 

8 Таҳияи Консепсияи сиёсати муҳоҷирати Ҷумҳурии Қирғизистон. Бишкек. 2013. С. 57. [Тарзи дастрасӣ: https://
auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf].

https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf
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таҳкими пойгоҳҳои шаҳрсозӣ, таъмини ҳамкориҳои зичи байни мақомоти давлатӣ ва 
мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳоҷирати дохилӣ мебошад.

Қобили зикр аст, ки ҳамкориҳои фаъол бо Комиссияи Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё оид ба 
масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва сиёсати муҳоҷират ҳанӯз дар марҳилаи таҳияи «Корти 
роҳ» барои ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Қирғизистон ба Фазои ягонаи иқтисодии Ҷумҳурии 
Белорус, Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия бо дарназардошти ташкили Иттиҳоди 
иқтисодии Авруосиё оғоз ёфта буд. 

Масъалаҳои марбут ба бозгашти муҳоҷирони меҳнатӣ айни ҳол ба санги таҳкурсии ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфтаанд. Бозгашт ба ватан 
барои аксари кулли муҳоҷирони тоҷик – меъёри муҳими иҷтимоӣ мебошад. Тадқиқотҳо 
нишон медиҳанд, ки тоҷикон дар муҳоҷират қарор дошта, ҳамеша орзу мекарданд, ки ба 
ватан, ба хонаи худ, ба назди оила ва хешовандонашон баргарданд. 

Дар солҳои охир раванди бозгашти оммавии муҳоҷирони меҳнатӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таваҷҷуҳ ва танзими махсусро талаб карда, қабул ва татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 
барномаҳо ва стратегияҳои махсуси давлатиро тақозо менамояд. Бо ин мақсад, Ҳукумати 
ҶТ ва мақомоти дахлдори ваколатдори соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ як қатор 
санадҳоро қабул намудаанд, ки онҳо барои ҳалли мушкилоти муҳоҷирони бозгашта равона 
шудаанд. 

Тибқи Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2018 – 2019 дар сатҳи давлатӣ вазифаҳои асосии зерин муайян карда шудаанд:

- дастгирии соҳибкории хурду миёна бо дарназардошти дастрасӣ ва имкониятҳои ҷавонон 
ва занҳо барои таъмини шуғли самарабахш дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ; 

- таҳия ва татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонӣ ва фароҳам овардани 
шароити мусоид барои шуғли самарабахши гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ; 

- амалисозии механизми ҳамкориҳои давлат бо бахши хусусӣ ва принсипҳои маблағгузории 
мақсадноки барномаҳои минтақавии шуғли аҳолӣ; 

- ташаккул додани низоми миллии мусоидат ба афзоиши маҳсулнокии меҳнат; таҳияи 
барномаҳо ва механизмҳои баҳодиҳӣ ба салоҳиятнокии мутахассисони соҳаҳои 
иқтисодиёти Тоҷикистон;

- андешидани тадбирҳо оид ба татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
таҳсилоти калонсолон»;

- таҳия ва татбиқи чорабиниҳо дар хусуси ба шароити бозори меҳнати ҷумҳурӣ мутобиқ 
гардонидани фаъолияти муҳоҷирони меҳнатии ба ватан баргашта, ки вурудашон ба 
кишварҳои қабулкунандаи муҳоҷирони меҳнатӣ манъ карда шудааст;

- арзёбии мунтазами вазъи бозори меҳнат, муайян кардани эҳтиёҷоти корфармоён ба қувваи 
корӣ бо роҳи тадқиқ намудани бозори меҳнат;

- таҳия ва татбиқи чорабиниҳо оид ба пешгирии ҳолатҳои ихтисори оммавии коргарон дар 
корхонаҳо ва ташкилотҳо;
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- ҳамоҳангсозии татбиқи чорабиниҳои сиёсати давлатӣ оид ба шуғл бо раванди амалисозии 
Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 ва 
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.9

Ҷиҳати татбиқи босамари санадҳои амалкунандаи пойгоҳҳои меъёри ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи муҳоҷират вазорату идораҳои зерин бевосита иштирок менамоянд:

- Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ;

- Хадамоти муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ;

- Оҷонсиҳои таъмин намудан бо кор дар хориҷи кишвар;

- Оҷонсии омор (омода намудани талонҳои ворид ва хориҷшавӣ, гузаронидани назарсанҷӣ 
ва барӯйхатгирии аҳолӣ).

Дар моддаи 4-и қарори Ҳукумати ҶТ аз 4-уми июни соли 2014 «Дар бораи Хадамоти 
муҳоҷират» № 390 вазифаҳои Хадамоти муҳоҷират нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ баён 
гардида, ду маротиба истилоҳи «муҳоҷирони баргашта» номбар шудаанд: дар матн, сараввал, 
вобаста ба зарурати бақайдгирии онҳо пас аз бозгашт ва дувум, вобаста ба ҳамкории 
Хадамоти муҳоҷират бо дигар мақомоти давлатӣ ҷиҳати реинтегратсия ва тавонбахшии 
муҳоҷирони баргашта.

Иҷрои ин рисолат ба марказҳои муҳоҷират, ки аллакай дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон 
таъсис дода шудаанд, вогузор гардидааст. Марказҳои мазкур Марказҳои машваратӣ ва 
омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ном доранд. Дар айни замон аз 10 Марказ 
4-тои он таъсис дода шудааст. Онҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Хоруғ, Хуҷанд ва Бохтар воқеъ 
гардидаанд. Мақсади асосии ин Марказҳо – расонидани кумаки амалӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ 
тавассути баргузории тренингҳо ва давраҳои омӯзишии машваратӣ, инчунин дастгирии 
ташкилӣ ва молиявӣ дар ду марҳилаи муҳоҷирати меҳнатӣ: пеш аз сафар ва пас аз бозгашт 
ба шумор меравад.

Самти муҳиме, ки ба мутобиқшавӣ ва реинтегратсияи муҳоҷирон чи ҳангоми сафар ва чи 
пас аз бозгашт ба ватан мусоидат мекунад, ин омӯзиши муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. Дар 
ҶТ соли 2001 барномаи давлатӣ оид ба таълими ҳуқуқи инсон барои солҳои 2001 – 2011 
қабул гардида, минбаъд муҳлати амали он то соли 2020 дароз карда шуд. Татбиқи барномаи 
давлатии мазкур имкон медиҳад, ки низоми иттилоотонӣ, таълим ва омӯзиши муҳоҷирон 
дар соҳаи ҳуқуқи инсон тибқи талаботи қонунгузории миллӣ ва стандартҳои байналмилалӣ 
такмил дода шавад, аз ҷумла дар самти омӯзиши масоили марбут ба муҳоҷират тағйиротҳо 
ворид карда шаванд, ки онҳо масъалаҳои зеринро фаро мегиранд: 

- ба хизматчиёни давлатӣ омӯзонидани асосҳои ҳуқуқи инсон, аз ҷумла ҳуқуқи муҳоҷирон;

- ба барномаҳои таълимӣ ворид намудани давраҳои омодагӣ ва бозомӯзии хизматчиёни 
давлатии мақомоти дахлдор оид ба ҳуқуқи муҳоҷирон ва КБИР;

- таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба КБИР ва ҳуқуқи муҳоҷирон; 

- ташкили марказҳои махсуси омӯзиши муҳоҷирони меҳнатӣ пеш аз сафар; 

- нашри нашрияҳои гуногуни илмӣ ва иттилоотӣ оид ба ҳуқуқи муҳоҷирон.

9 Сулаймонов Ш.Ф. Мушкилоти татбиқи ҳадафҳои стратегии рушди иҷтимоию экологӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон // Масъалаҳои иқтисоди муосир. № 1 (61). 2017. С. 165 – 168.
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Инчунин бо дастгирии Институти «Ҷамъияти Кушода» Бунёди Мадад дар Тоҷикистон 
«Корти роҳ оид ба реинтегратсияи иҷтимоӣ ва иқтисодии муҳоҷирони меҳнатии баргашта 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2021» таҳия шудааст, ки он аз 8 ҳадаф 
иборат аст:

Ҳадафи 1. Ба мақомоти давлатии Тоҷикистон расонидани кумак ҷиҳати таҳия намудани 
нақшаи маҷмӯӣ ва воқеии амалҳои пеш аз сафари муҳоҷирон ва пас аз бозгашти 
онҳо ба ватан аз хориҷа барои солҳои 2018 – 2021. 

Ҳадафи 2. Мустаҳкам намудани ҳифзи ҳуқуқи асосии одамони муҳоҷир қабл аз сафар.

Ҳадафи 3. Таҳким бахшидан ба қобилияти касбии муҳоҷирон пеш аз сафар бо мақсади 
беҳтар намудани воридсозии онҳо ба муҳити муътадили иҷтимоӣ ва 
реинтегратсияи минбаъда. 

Ҳадафи 4. Таъсиси механизми ҳамоҳангсозӣ ва сохтори ҳамкорӣ бо мақсади андешидани 
тадбирҳо ҷиҳати бозгашт ва реинтегратсияи. 

Ҳадафи 5. Тақвият додани иқтидори мақомоти масъул ва ҷомеаи шаҳрвандӣ чи дар сатҳи 
марказӣ ва чи дар сатҳи маҳаллӣ оид ба идоракунии бозгашт ва реинтегратсияи 
муҳоҷирон. 

Ҳадафи 6. Дастгирии реинтегратсияи иҷтимоӣ ва иқтисодии муҳоҷирон.

Ҳадафи 7. Таҳкими ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятҳои 
муҳоҷирон. 

Ҳадафи 8. Ташкили мониторинг ва арзёбии татбиқи «Корти роҳ оид ба идоракунии 
муҳоҷирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2021».

Ҳамин тариқ, дар солҳои охир дар Тоҷикистон механизми самарабахши танзими равандҳои 
муҳоҷират, аз ҷумла муҳоҷирати меҳнатӣ ва реинтегратсияи муҳоҷирони меҳнатии бозгашта 
ташаккул ёфтааст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки дар самти татбиқи самарабахши ҳуҷҷатҳои қабулшуда, 
стратегияҳо, барномаҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷират 
корҳо анҷом дода шаванд. 

Дар Туркманистон, тавре ки зикр гардид, расонидани кумак дар бозгашт ва реинтегратсияи 
муҳоҷирон дар он ифода меёбад, ки дар доираи барномаҳои умумӣ ва нақшаҳои рушди 
иҷтимоию иқтисодии кишвар (ташкили ҷойҳои корӣ, рушди маориф, тандурустӣ ва ғайра) 
чорабиниҳо амалӣ карда мешаванд. 

Масъалаҳои мазкур ба таври нисбатан мушаххастар дар Нақшаи миллии амалҳо оид 
ба мубориза ба муқобили савдои одамон дар Туркманистон, ки бо Қарори Президенти 
Туркманистон аз 18-уми марти 2016 тасдиқ шудааст, баррасӣ гардидаанд. Тадбирҳои дар 
Нақшаи чорабиниҳо муайяншуда, аз ҷумла ба расонидани кумаки иҷтимоӣ ва ҳимояи 
қурбониёни савдои одамон, тавонбахшӣ ва реинтегратсияи онҳо, инчунин барқарор кардани 
ҳуқуқи қурбониёни савдои одамон ва ба онҳо пардохт намудани ҷубронпулӣ нигаронида 
шудаанд.

Яке аз мушкилоти мубраме, ки бо он муҳоҷирони бозгашта рӯбарӯ мешаванд, ин мавҷуд 
набудани иттилоот дар бораи тавонбахшӣ ва реинтегратсияи онҳо ба шумор меравад. 
Зарур аст, ки дар ин масъала сатҳи иттилоотнокӣ, аз ҷумла пешниҳоди маълумот, дар бораи 
пойгоҳҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва имкониятҳои соҳаи шуғл баланд бардошта шавад.
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Асосҳои институтсионалии танзими муҳоҷират, аз ҷумла муҳоҷирати бозгашт, қабл аз 
ҳама ба сохторҳои давлатии кишвар супорида шудааст. Мутобиқи Қонуни Туркманистон 
дар бораи муҳоҷират мақомоти ваколатдори давлатии Туркманистон дар соҳаи муҳоҷират 
Хадамоти давлатии муҳоҷирати Туркманистон вазорати корҳои хориҷии Туркманистон 
вазорати амнияти миллии Туркманистон вазорати корҳои дохилии Туркманистон, Хадамоти 
сарҳади давлатии Туркманистон ва дигар мақомоти давлатии марбут ба муҳоҷират ба шумор 
мераванд (мод. 5).

Дар Қонун «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон» ба ғайр аз мақомоти зикргардида 
Прокуратураи генералии Туркманистон низ номбар гардидааст (мод. 10, қ. 2).

Таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки мақоми ҳуқуқии ин мақомоти давлатиро муайян 
мекунанд, нишон медиҳад, ки ба онҳо вазифаҳои муҳим ва ваколатҳои мусоидат ба равандҳои 
муҳоҷират дода шудаанд. Чунончӣ, тибқи Қонуни Туркманистон «Дар бораи хадамоти 
муҳоҷират» аз 21-уми ноябри соли 2009 ташкили пойгоҳҳои (маркази) маълумот оид ба 
равандҳои муҳоҷират ва ҷорӣ намудани низоми автоматикунонидашудаи коркарди маълумот 
(мод. 6, б. 4) аз вазифаҳои асосии Хадамоти давлатии муҳоҷират мебошад. Яке аз вазифаҳои 
муҳимтарини Хадамоти давлатии муҳоҷират ин қабули шаҳрвандон доир ба масъалаҳои 
муҳоҷират, баррасии аризаву шикоятҳо, ҷамъбаст ва таҳлили ин муроҷиатҳо, гузаронидани 
корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ ва кормандони шахсони ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳое, 
ки ба салоҳияти Хадамоти давлатии муҳоҷират мансубанд (мод. 11, б. 19), ба шумор меравад.

Бо дарназардошти мушкилоти таъмини шуғл, аз ҷониби Ҳукумати Ӯзбекистон ба ташкили 
ҷойҳои кории муносиб ва мусоидат ба шуғли аҳолӣ афзалият дода мешавад. Чунончӣ, баланд 
бардоштани сатҳи шуғлнокии аҳолӣ тавассути ташкил намудани ҷойҳои нави кории устувор, 
танзими муҳоҷирати меҳнатии беруна ва муҳоҷирати меҳнатии дохилӣ тавассути фароҳам 
овардани фазои мусоид барои соҳибкорӣ ва тиҷорат яке аз самтҳои муҳимтарини рушди 
соҳаи иҷтимоӣ дар доираи Стратегияи амалҳо аз рӯйи панҷ самти афзалиятноки рушди 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои солҳои 2017 – 2021 ба шумор меравад.10

Мувофиқи Қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи андешидани чораҳо оид 
ба ташкили фаъолияти Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон» аз 
24-уми майи соли 2017 Барномаи маҷмӯии такмили минбаъдаи фаъолияти мақомот оид ба 
меҳнат ва таъмини шуғли аҳолӣ қабул карда шуд. Дар барнома ба рушди соҳибкорӣ бо ҷалби 
шаҳрвандони муваққатан бекор, ки хоҳиши оғоз намудани фаъолияти соҳибкориро доранд, 
додани стипендияи яквақтаи мақсаднок ба ивази кумакпулӣ барои бекорӣ ҷиҳати пардохт 
намудани хароҷоти аввалияи бақайдгирии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ диққати зарурӣ 
зоҳир карда шудааст.

Аз ҷониби Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷиҳати таҳияи 
низоми барномаҳои минтақавӣ ва соҳавии шуғл, муқаррар намудани фармоиши давлатӣ оид 
ба ташкили ҷойҳои нави корӣ ва квотаҳо барои бо ҷойи кор таъмин намудани гурӯҳҳои аз 
ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазири аҳолӣ чораҳо андешида шудааст. Аз 1-уми январи соли 2018 
меъёри пардохтҳои ягонаи иҷтимоӣ оид ба пардохти музди меҳнати хатмкунандагони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус ва олии касбӣ, ки бори аввал ба кор қабул карда 
шудаанд, дар соли аввали корӣ 50 % ва дар солҳои дувум ва севум 25 % кам карда шуд. 
Низоми «Дафтарчаи меҳнатии электрониӣ» ҷорӣ гардид, ба СҒД имкон дода шуд, ки дар 

10 Шуғли устувор дар Ӯзбекистон: вазъ, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он. Қайди таҳлилӣ [Тарзи дастрасӣ: www.
uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/economicgovernance/Employment/un_doc_uzb_employ_brif_
WEB.pdf].

http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/economicgovernance/Employment/un_doc_uzb_employ_brif_WEB.pdf
http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/economicgovernance/Employment/un_doc_uzb_employ_brif_WEB.pdf
http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/economicgovernance/Employment/un_doc_uzb_employ_brif_WEB.pdf
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асоси иҷозатнома дар самти бо кор таъмин намудани шаҳрвандон дар дохил ва хориҷи 
кишвар ба хизматрасонии музднок машғул шавад, Бунёди корҳои ҷамъиятии Вазорати шуғл 
таъсис дода шуд.

Дар соли 2017, 336 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуданд, ки таъсиси онҳо ба пешбурди 
сиёсати давлатии дастгирии соҳибкорӣ мусоидат намуданд. Барномаи чораҳои маҷмӯӣ оид 
ба таъмини рушди босуръати фаъолияти соҳибкорӣ, ҳифзи ҳамаҷонибаи моликияти хусусӣ 
ва сифатан беҳтар гардонидани фазои корӣ дар Ӯзбекистон тасдиқ карда шуд. 

Дар банди 2 Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 8-уми сентябри соли 2018 
№ 703 меъёрҳо дарҷ гардидаанд, ки мутобиқи онҳо аз рӯйи зарурат дар шаҳрҳои Ӯзбекистон 
Бюроҳои минтақавии шуғли хориҷии Оҷонсии муҳоҷирати меҳнатии берунаи назди 
Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон таъсис дода мешаванд.

Дар банди 4 Қарор зикр гардидааст, ки дар назди филиалҳои Оҷонсии муҳоҷирати 
меҳнатии берунаи Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон Маркази 
мутобиқгардонӣ ва таълими пешазсафарии шаҳрвандон, ки ба хориҷи кишвар сафар 
менамоянд, таъсис дода мешаванд.

Бо Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 12-уми сентябри соли 2018 № 725  
«Дар бораи чораҳои минбаъд такмил додан ва бозбинии амиқи низоми шуғли муташаккилонаи 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар хориҷи кишвар» Низомнома дар бораи тартиби 
иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти бо кор таъминкунии шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
дар хориҷи кишвар тасдиқ карда шуд. Иҷозатномадиҳиро Вазорати шуғл ва муносибатҳои 
меҳнатӣ амалӣ мекунад. Ба сифати мақоми кории он Оҷонсӣ оид ба муҳоҷирати меҳнатии 
беруна буда, он вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

- ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷиҳати амалӣ намудани ҳуқуқи онҳо ба 
фаъолияти меҳнатӣ дар хориҷи кишвар тавассути идоракунии самаранок ва назорати 
равандҳои муташаккилонаи ҷалби шаҳрвандон, омодасозӣ, амалинамоии чорабиниҳои 
мутобиқгардонӣ ва таъмин намудан бо ҷойи кор дар хориҷи кишвар мусоидат намоянд;

- амалӣ намудани таҳлили маҷмӯии муҳоҷирати меҳнатии беруна ва дар ин замина таҳия 
намудани пешниҳодҳо оид ба такмили пойгоҳҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, мусоидат дар таъмини 
шуғли шаҳрвандоне, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштаанд;

- иштирок дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷирати 
меҳнатӣ, ҳамкорӣ бо мақомоти салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ оид ба танзими раванди 
шуғли шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар хориҷи кишвар ва таъмини ҳуқуқи меҳнатии 
онҳо;

- иҷро намудани вазифаҳои мақомоти кории Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти бо кор таъминкунии 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар хориҷи кишвар ва назорат аз болои фаъолияти 
онҳо, аккредитатсияи шахсони ҳуқуқие, ки дар самти тасдиқ намудани салоҳияти касбии 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки барои кор ба хориҷи кишвар сафар менамоянд, 
фаъолият доранд;

- тибқи тартиби муқарраршуда, додани иҷозатномаҳо ба шахсони ҳуқуқӣ ҷиҳати ҷалби 
қувваи кории хориҷӣ ва тасдиқ намудани ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ ба кор дар ҳудуди 
ҶӮз, инчунин пешбурди баҳисобгирии шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар ҳудуди ҶӮз кор 
мекунанд.
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Агар корфармои хориҷӣ талаботи мувофиқашударо доир ба таъмини шароити иҷтимоӣ ва 
маишӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ё масъалаҳои дигари марбута иҷро накунад, ки ин 
боиси аз тарафи корфармо рад намудани бо кор таъмин кардани муҳоҷир гардад, ташкилоти 
ирсолкунанда чораҳои таъҷилиро барои дар назди корфармои дигари хориҷӣ бо кор таъмин 
кардани муҳоҷир меандешад.

Агар тибқи талаботи қаблан мувофиқашуда бо кор таъмин намудани муҳоҷир ғайриимкон 
бошад, ташкилоти ирсолкунанда уҳдадор аст, ки ӯро ба Ватан баргардонад.

Дар сурати аз ҷониби ташкилоти ирсолкунанда иҷро нагардидани уҳдадориҳои зикргардида 
Оҷонсӣ аз ҳисоби маблағҳои ташкилоти ирсолкунанда, ки дар Бунёди дастгирӣ ва ҳимояи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони дар хориҷа фаъолиятдошта нигоҳ дошта мешаванд, 
барои ба ватан баргардонидани муҳоҷир чораҳои таъхирнопазир меандешад.

Мониторинги фаъолияти муҳоҷирони меҳнатӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои 
қонунии онҳо дар давлати таъинотӣ аз ҷониби инҳо анҷом дода мешавад:

- атташе оид ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатии беруна дар муассисаҳои консулии ҶӮз;

- намояндагиҳои хориҷии Оҷонсӣ;

- шарикони давлатӣ ва ғайридавлатии хориҷии Оҷонсӣ.

Оҷонсӣ инчунин дар татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳо оид ба реинтегратсияи муҳоҷирони 
меҳнатӣ иштирок мекунад, ба мақомоти ҳудудии таъмини шуғл барои дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон бо кор таъмин намудан рӯйхати шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистонро, ки баъди 
ба анҷом расидани фаъолияти муваққатии меҳнатӣ дар хориҷи кишвар ба ватан баргаштаанд, 
пешниҳод менамояд.

Намунаи расонидани кумак дар бозгашти ихтиёрӣ ва реинтегратсия дар Ӯзбекистон ин 
дастгирии давлат дар тавонбахшии қурбониёни савдои одамон мебошад. Бо мақсади 
ҳамоҳангсозии амалҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрвандон ва 
ташкилотҳои ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон, инчунин 
баргузории чорабиниҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии кор ҷиҳати муайян 
ва бартараф намудани сабабу шароитҳои ба савдои одамон мусоидатнамуда Комиссияи 
байниидоравии ҷумҳуриявӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон таъсис дода шудааст. 
Ҳамасола Комиссияи мазкур нақшаи чорабиниҳоро оид ба баланд бардоштани самаранокии 
муқовимат ба савдои одамон қабул мекунад, ки он андешидани чораҳоро доир ба такмили 
пойгоҳҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ; такмил додани чорабиниҳои ташкилӣ оид ба муқовимат ба савдои 
одамон; таъмини ҳимоя ва расонидани кумак ба шахсони ба савдои одамон гирифторшуда, 
баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа дар бораи омилҳои манфии савдои одамон ва 
омӯзиши касбии намояндагони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва ҷамъиятӣ, 
ки дар самти муқовимат ба савдои одамон фаъолият мекунад, пешбинӣ менамояд.

Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон» аз 
17-уми апрели соли 2008 Маркази ҷумҳуриявии тавонбахшӣ оид ба расонидани кумак 
ба қурбониёни савдои одамон таъсис дода шуд. Марказ ба қурбониёни савдои одамон 
кумаки таъҷилии тиббӣ, равонӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва дигар намуди кумак мерасонад ва ба 
тавонбахшии иҷтимоии онҳо мусоидат мекунад. Марказ дар назди Вазорати тандурустии 
ҶӮз амал намуда, фаъолияти он аз ҷониби вазорат ҳамоҳанг карда мешавад ва он дастрасии 
кӯдаконро ба муассисаҳои таълимӣ таъмин карда, ҳамасола мониторинги оилаҳоеро, ки ба 
онҳо қурбониёни савдои одамон баргаштаанд, мегузаронад. 
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Саволҳои санҷишӣ:

1. Зарурати дарёфт кардани тавозуни манфиатҳои муҳоҷирони баргашта ва аҳолии 
маҳаллиро дар амалӣ намудани ғояҳои муҳоҷирати бозгашт асоснок намоед.

2. Мақомоти давлатиеро номбар кунед, ки метавонанд дар оянда КБИР-ро дар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ татбиқ намоянд. 

3. Нақш ва масъулияти давлатҳое, ки аз он ҷо муҳоҷирон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ 
бармегарданд, чӣ гуна аст?

4. Масоили марбут ба бозгашти муҳоҷирон дар кишварҳои алоҳидаи ОМ чӣ гуна танзим 
мешаванд?

5. Оё имкон дорад, ки масъулияти пешбурди сиёсати муҳоҷират дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ба вазорати корҳои хориҷӣ дода шавад?

Амалия:

1. Тағйиротҳоро ба қонунгузории мамлакати худ, ки ба рушди КБИР ва ҷолибияти 
истифодаи он аз ҷониби муҳоҷирони эҳтимолии баргашта мусоидат мекунанд, таҳия ва 
пешниҳод намоед.

2. 31-уми октябри соли 2018 аз ҷониби Президенти ФР Консепсияи нави сиёсати давлатии 
муҳоҷирати ФР то соли 2025 тасдиқ шудааст. Консепсияро дар қисмати имконпазирии 
бозгашти муҳоҷирони меҳнатӣ ба ватани худ – ба кишварҳои ОМ таҳлил намоед. 
Консепсияи нав барои муътадил гардонидани вазъи муҳоҷират дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ чӣ аҳамият дорад? Ақидаи худро асоснок кунед.

Адабиёти зарурӣ:

1. Муҳоҷирати меҳнатӣ дар сохтори муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Муҳаррири масъул С.Д. Мутиева, Ю.Р. Юсуфбеков. Душанбе: Нашриёти 
Пажӯҳишгоҳи илмӣ- тадқиқотии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ. 2016.163 с. [Тарзи 
дастрасӣ: www.rtsu.tj/upload/files/data3/Монография_ТРУДОВАЯ%20МИГРАЦИЯ.pdf]. 

2. Бритвина И.Б. Муҳоҷирон ҳамчун объекти кори иҷтимоӣ: Дастури таълимӣ. Қӯрғон: 
Нашриёти давлати Қӯрғон. 2012. 248 с.

3. Воробева О.Д., Топилин А.В., Мукомел В.И. в диг. Муҳоҷирати аҳолӣ: назария, сиёсат: 
дастури таълимӣ. М.: Маълумоти иқтисодӣ. 2012. 364 с.

4. Муҳоҷирати бозгашт ва чолишҳо дар Осиёи Марказӣ: таҳлили хатарҳо 2017. Алмаато: 
МОМ. 68 c. [Тарзи дастрасӣ: www.iom.kz/images/books/2017-risk-analysis-rus.pdf].

5. Герасимов С.А. Асосҳои ҳуқуқии реадмиссия: дастури таълимӣ барои донишҷӯёни 
ихтисоси «Ҳуқуқшиносӣ» / зери таҳр. И. Н. Глебова, А. С. Прудникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Қонун ва ҳуқуқ. 2012. 159 с. [Тарзи дастрасӣ: http://znanium.com/catalog/product/389453].

http://www.rtsu.tj/upload/files/data3/Монография_ТРУДОВАЯ%20МИГРАЦИЯ.pdf
http://www.iom.kz/images/books/2017-risk-analysis-rus.pdf
http://znanium.com/catalog/product/389453
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Адабиёти иловагӣ:

6. Абашин С. Муҳоҷират дар Осиёи Марказӣ: таҷрибаҳо, хабарҳои маҳаллӣ, фаромиллӣ. 
Сиёсат ва ҳуқуқи Россия. 2013. Ҷилди 51. № 3. Май-июн. С. 6-20.

7. Варшавская Е.Я., Денисенко М.Б. Мутаҳаррик будани коргарони хориҷӣ дар бозори 
меҳнати россиягӣ // Тадқиқоти сотсиологӣ. – 2014. № 4. С. 63-73.

8. Ҳисоботи ягона оид ба муҳоҷират дар Ҷумҳурии Қирғизистон. Вазорати меҳнат, ҷавонон 
ва муҳоҷирати ҶҚи. Бишкек: Нашриёти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҷавонони 
Ҷумҳурии Қирғизистон. 2014. 40 с.

9. Икромов Д.З. Таъсиргузории муҳоҷирати меҳнатии байналмилалӣ аз кишварҳои Осиё 
Марказӣ ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Россия: диссер. барои дарёфти дараҷаи илмии 
номз. илм. иқтисод.: 08.00.14. Санкт-Петербург. 2017. 207 с. 

10. Исроилов И.Н. Сиёсати муосири муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон: раванди ташаккул, 
вижагиҳои институтсионализатсия ва технологияи татбиқ: диссер. барои дарёфти 
дараҷаи илмии номз. илм. сиёсӣ (ба забони русӣ): 23.00.02. Душанбе, 153 с.

11. Пажӯҳиши мушкилоти муҳоҷирони бозгашта дар шаҳри Душанбе, НТҶ ва вилояти 
Хатлон. Натиҷаҳои таҳқиқоти созмони ҷамъиятии «Маркази рушди навоварӣ». Душанбе: 
ҶДММ «Нашр». 2018. 69 с. [Тарзи дастрасӣ: http://mehnat.tj/nii/ru/2018/12/23/2018г-анализ-
социально-экономических-проблем].

12. Кожаева О.С. Институти реадмиссия дар ҳуқуқи байналмилалӣ. Автореферати рисолаи 
номзадӣ барои дарёфти унвони илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. Ихтисоси 
12.00.10 – ҳуқуқи байналмилалӣ; ҳуқуқи аврупоӣ. М. 2014. 32 с.

13. Кожокин Е. Иттиҳоди Аврупо, Россия, ИДМ: андозагириҳои демографӣ // Ҳаёти 
байналмилалӣ. М. 2011. № 10. С. 2-19.

14. Осебпазирии муҳоҷирон ва талаботи ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ: сабабҳои асосӣ 
ва оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷирати бозгашт дар Осиёи Марказӣ. Арзёбии 
саҳроии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ, 2016. Остона: Форма Плюс. 2016. 288 с.  
[Тарзи дастрасӣ: https://kazakhstan.iom.int/publications].

15. Нурматов Т.А. Муттаҳид намудани қонунгузории муҳоҷирати Ҷумҳурии Қирғизистон 
дар доираи ИИАО// Қазоқистон ҳамчун маркази муҳоҷирати Авруосиё: саҳми муҳоҷират 
дар рушди устувор: Маҷмӯаи мақолаҳо. Серияи «Демография. Ҷомеашиносӣ. Иқтисод». 
Ҷилди 4, № 3 / Зери таҳрири узви мухбири АИР Рязантсев С.В., к. ф.-м. н. Храмовой М.Н., 
доктор PhD Деловаровой Л.Ф. – М.: Нашр. «Экон-Информ», 2018. – 166 с.

16. Таҳияи Консепсияи сиёсати муҳоҷирати Ҷумҳурии Қирғизистон. Ҳисоботи Пажӯҳишгоҳи 
миллии тадқиқоти стратегии Ҷумҳурии Қирғизистон. Бишкек. 2013. 94 с. [Тарзи дастрасӣ: 
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf].

17. Раимдодов У.С. Мушкилоти иҷтимоию иқтисодии бозгашти муҳоҷирони меҳнатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. // Иқтисодиёти Тоҷикистон. 2018. №2. С. 115-124.

18. Раҳимова Н.Х. Нақши ҷомеаи Россия дар рушди ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон// Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. 
Силсилаи илмҳои гуманитарӣ: Илмҳои таърих. 2015. № 1 (62). С. 7-14.
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https://kazakhstan.iom.int/publications
https://auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf
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19. Рязантсев C.В., Богданов И.Я., Доброхлеб В.Г., Лукянетс А.С. Ҳамкории кишварҳои Осиёи 
Марказӣ бо Россия ва Қазоқистон дар самти муҳоҷират дар заминаи равандҳои ҳамгироӣ 
дар ИИАО// Осиёи Марказӣ ва Қафқоз. 2017. Ҷ. 20. Наш. 1. С. 44-56.

20. Муҳоҷирати меҳнатӣ ва соҳаҳои меҳнатталаб дар Қирғизистон ва Тоҷикистон: 
имкониятҳо барои ташаккули инсон дар Осиёи Марказӣ. Санкт-Петербург: Маркази 
пажӯҳишҳои ҳиҷратии бонки рушди Авруосиё. 2015. 127 с. [Тарзи дастрасӣ: https://eabr.
org/upload/iblock/0b9/report_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf].

Саида Сафарова, 41, зоҳиран эътимоднок ва фаъол буда, ба муштариён тавассути 
хӯрок, ширинӣ ва нӯшокиҳои худ дар бозори серодам дар маркази Бохтар, шаҳри 
асосии ҷануби Тоҷикистон, хизмат мерасонад. Таҷҳизот бо дастгирии СБМ 
Тоҷикистон пешниҳод шудааст. 

Акс: СБМ Тоҷикистон, 2019

https://eabr.org/upload/iblock/0b9/report_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf
https://eabr.org/upload/iblock/0b9/report_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf
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Замимаи 1.  
Меъёри назоратӣ ва ҳуқуқии 
байналмилалӣ дар самти муҳоҷират

1. Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон (10-уми декабри соли 1948). 

2. Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (16-уми декабри 
соли 1966). 

3. Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (16-уми декабри соли 1966). 

4. Конвенсияи Вена оид ба шартномаҳои байналмилалӣ (23-уми майи соли 1969). 

5. Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбат ба занҳо (18-уми 
декабри соли 1979). 

6. Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак (20-уми ноябри соли 1989). 

7. Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъизи нажодӣ 
(21-уми декабри соли 1965).

8. Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳо (14-уми декабри соли 1950).

9. Протокол дар бораи мақоми гурезаҳо (31-уми январи соли 1967). 

10. Конвенсия дар бораи мақоми шахсони бешаҳрвандӣ (28-уми сентябри соли 1954).

11. Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории муташаккилони фаромиллӣ (15-уми ноябри соли 
2000). 

12. Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи савдои одамон, хусусан занҳоу кӯдакон ва ҷазо барои 
он, ки иловаи Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди ҷинояткории муташаккили 
фаромиллӣ мебошад. Замимаи 2 (15-уми ноябри соли 2000). 

13. Протоколи зидди воридкунии ғайриқонунии муҳоҷирон тавассути хушкӣ, баҳр ва ҳаво, 
ки иловаи Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди ҷинояткории муташаккили 
фаромиллӣ мебошад. Замимаи 3 (15-уми ноябри соли 2000). 

14. Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои 
оилаи онҳо (18-уми декабри соли 1990). 

15. Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
муҳоҷирони меҳнатӣ (соли 1994).

16. Созишнома оид ба ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ дар мубориза бар зидди 
муҳоҷирати ғайриқонунӣ (соли 1998).

17. Консепсияи ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ дар мубориза бар зидди муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ (2004).

18. Созишнома дар бораи ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ дар мубориза бо хариду 
фурӯши одамон, узвҳо ва бофтаҳои инсон (соли 2005). 
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19. Эъломия дар бораи сиёсати мувофиқашудаи муҳоҷирати кишварҳои иштирокчии ИДМ 
(соли 2007).

20. Конвенсия дар бораи вазъи ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо дар 
давлатҳои узви ИДМ (соли 2008). 

21. Созишнома дар бораи низоми ягонаи бақайдгирии шаҳрвандони давлатҳои севум ва 
шахсони бешаҳрвандӣ, ки ба ҳудуди кишварҳои иштирокчии ИДМ ворид мешаванд 
(соли 2011). 

22. Барномаи ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ дар мубориза бо савдои одамон 
барои солҳои 2014 – 2018 (2013). 

23. Барномаи ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ дар самти муқовимат ба муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ барои солҳои 2015 – 2019 (соли 2014). 

24. Консепсияи ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ дар самти муқовимат ба савдои 
одамон (соли 2014). 

25. Шартнома дар бораи Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё (29-уми майи соли 2014). 
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Замимаи 2.  
Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Қазоқистон дар самти муҳоҷират

Конститутсия ва қонунҳо:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Қазоқистон. Дар раъйпурсии умумихалқӣ 30-уми августи соли 
1995 қабул шудааст. 

2. Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ» аз 22-уми июли соли 2011 
№ 477-IV.

Фармонҳои Президент ва Қарорҳои Ҳукумат:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон – Пешвои миллат Н.А. Назарбоев ба мардуми 
Қазоқистон таҳти унвони «Стратегияи «Қазоқистон-2050»: самтхати нави сиёсии давлати 
муваффақ» (ш. Остона, 14-уми декабри соли 2012).

2. Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи тасдиқи Нақшаи стратегии 
рушди Ҷумҳурии Қазоқистон то соли 2025 ва беэътибор донистани баъзе фармонҳои 
Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон» аз 15-уми феврали соли 2018 № 636.

3. Қарори Ҳукумати ҶҚ «Дар бораи Консепсияи репатриатсияи (бозгардонидани) қазоқҳои 
қавмӣ ба ватани таърихии онҳо» аз 16-уми сентябри соли 1998, № 900.

4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи тасдиқ намудани Консепсияи 
сиёсати муҳоҷирати Ҷумҳурии Қазоқистон барои солҳои 2017 – 2021 ва Нақшаи 
чорабиниҳо оид ба татбиқи Консепсияи сиёсати муҳоҷирати Ҷумҳурии Қазоқистон 
барои солҳои 2017 – 2021» аз 29-уми сентябри соли 2017 №602.

5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон аз 21-уми январи соли 2012, № 148 «Дар 
бораи тасдиқ намудани Қоидаҳои воридшавӣ ва будубоши муҳоҷирон дар Ҷумҳурии 
Қазоқистон, инчунин сафар намудани онҳо аз Ҷумҳурии Қазоқистон ва Қоидаҳои ба 
амал баровардани назорати муҳоҷират, инчунин бақайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ 
ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Қазоқистонро ғайриқонунӣ 
убур намуда, дар ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон ғайриқонунӣ иқомат доранд, инчунин 
шахсоне, ки ба ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданашон манъ карда шудааст».

6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи тасдиқ намудани Барномаи давлатии 
дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ «Корти роҳи соҳибкорӣ-2020»» аз 25-уми августи соли 
2018 № 522.

7. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи тасдиқ намудани Барномаи давлатии 
рушди шуғли самаранок ва соҳибкории оммавӣ барои солҳои 2017-2021 «Еңбек»» аз 
13-уми ноябри соли 2018 № 746.

Низомномаҳо ва фармонҳо:

8. Низомнома «Дар бораи хадамоти Муҳоҷират» аз 4-уми июни соли 2014 № 390.

9. Фармони вазири тандурустии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 30-уми сентябри соли 2011 
№ 665 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои расонидани кумаки тиббӣ ба муҳоҷирон».
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10. Фармони вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 22-уми 
июли соли 2013 № 329-Ө-М «Дар бораи тасдиқ намудани Қоидаҳои додани мақоми 
оралман ё дароз намудани муҳлати он».

11. Фармони вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 22-уми 
июли соли 2013 № 328-Ө-M «Дар бораи тасдиқ намудани Қоидаҳои ҷойгиркунонии 
ибтидоии қазоқҳои қавмӣ ва аъзои оилаҳои онҳо аз рӯйи хоҳишашон дар марказҳои 
будубоши муваққатӣ то додани мақоми оралман».

12. Фармони вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 22-уми 
июли соли 2013 № 331-Ө-М «Дар бораи тасдиқ намудани Қоидаҳо ва муҳлатҳои 
будубоши оралманҳо ва аъзои оилаҳои онҳо дар Маркази мутобиқгардонӣ ва ҳамгироии 
оралманҳо, инчунин Қоидаҳои пешниҳод намудани хизматрасониҳои мутобиқшавӣ ва 
ҳамгироӣ ба оралманҳо ва аъзои оилаҳои онҳо”».

13. Фармони Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 8-уми феврали соли 2014 
№ 76 «Дар бораи тасдиқ намудани Қоидаҳои додан, дароз кардан ва бекор намудани 
иҷозатнома ба муҳоҷири меҳнатӣ, инчунин бақайдгирӣ, таҳия ва пешбурди баҳисобгирии 
муҳоҷирони меҳнатӣ аз рӯйи изҳои ангуштони даст ва аксҳо».

14. Фармони вазири тандурустӣ ва рушди иҷтимоии Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи 
тасдиқ намудани Қоидаҳои кӯчонидани ихтиёрии шахсон бо мақсади баланд бардоштани 
мутаҳаррикии қувваи корӣ» аз 14-уми июни соли 2016 № 515.

15. Фармони вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 25-уми декабри соли 2018 
№ 938 «Дар бораи тасдиқ намудани стандарти хизматрасонии давлатии «Додани 
иҷозатнома ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва дароз кардани муҳлати он»».

16. Фармони вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 7-уми апрели соли 2015 
№ 315 «Дар бораи тасдиқ намудани стандартҳои хизматрасонии давлатии «Бақайдгирӣ 
ва додани иҷозат ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ барои истиқомати 
доимӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон», «Додани шаҳодатномаҳо ба шахсони бешаҳрвандӣ ва 
иҷозатнома барои истиқомат ба шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Қазоқистон ба 
таври доимӣ истиқомат доранд», «Бақайдгирии соҳиб шудан ба шаҳрвандии Ҷумҳурии 
Қазоқистон ва баромадан аз он», «Додани мақоми гуреза дар Ҷумҳурии Қазоқистон ва 
дароз кардани муҳлати он»».

17. Фармони вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 27-уми январи соли 2016 
№ 83 «Дар бораи тасдиқ намудани Қоидаҳои бақайдгирии шиносномаҳои муҳоҷирон, 
аз ҷониби қабулкунандагон пешниҳод намудани маълумот дар бораи муҳоҷироне, ки бо 
онҳо истиқомат доранд, омода намудан ва додани кортҳои муҳоҷиратӣ, ҷойивазкунии 
муҳоҷирон, воридшавии муҳоҷирон ба минтақаҳои (ҳудуди) муайян, ки воридшавӣ ба 
он ҷо барои хориҷиён манъ аст, инчунин сафари транзитии шаҳрвандони хориҷӣ ва 
шахсони бешаҳрвандӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон».

18. Фармони вазири молияи Ҷумҳурии Қазоқистон аз 12-уми феврали соли 2018 № 158 
«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳо, муҳлат ва шаклҳои ба мақомоти корҳои дохилӣ пешниҳод 
намудани маълумот дар бораи андозсупорандагоне, ки ваколати ба муҳоҷири меҳнатӣ 
додани иҷозатномаро доранд, инчунин Қоидаҳои аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ 
пешниҳод намудани маълумот дар бораи шаҳрвандони хориҷии ба ҳудуди кишвар 
воридгардида».
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Замимаи 3.  
Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Қирғизистон дар самти муҳоҷират

Конститутсия ва қонунҳо:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Қирғизистон. Дар раъйпурсӣ (овоздиҳии умумихалқӣ) 27-уми 
июни соли 2010 қабул шудааст.

2. Қонуни ҶҚи «Дар бораи муҳоҷирати дохилӣ» аз 30-уми июли соли 2002 № 133.

3. Қонуни ҶҚи «Дар бораи муҳоҷирати беруна» аз 17-уми июли соли 2000 № 61.

4. Қонуни ҶҚи аз 13-уми январи соли 2006 № 4 «Дар бораи муҳоҷирати меҳнатии беруна».

5. Қонуни ҶҚи «Дар бораи гурезаҳо» аз 25-уми марти соли 2002 № 44.

6. Қонуни ҶҚи «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон» 
аз 14-уми декабри соли 1993 № 1296-XII.

7. Қонуни ҶҚи «Дар бораи кафолатҳои давлатӣ ба қирғизони қавмӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Қирғизистон маскун гардидаанд» аз 26-уми ноябри соли 2007 № 175.

8. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон «Дар бораи пешгирӣ ва мубориза бар зидди хариду 
фурӯши одамон» аз 17-уми марти соли 2005 № 55.

9. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон «Дар асосҳои сиёсати давлатӣ оид ба дастгирии 
ҳамватанон дар хориҷи кишвар» аз 3-уми августи соли 2013 № 183.

10. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 27-уми июли соли 2015 № 197 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати Федератсияи 
Россия дар бораи мақоми ҳуқуқии намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҷавонони 
Ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи Россия, ки 15-уми апрели соли 2015 дар шаҳри 
Москва ба имзо расидааст».

11. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 11-уми майи соли 2004 № 65 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Протокол доир ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Созишномаи байни 
Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия аз 28-уми марти соли 
1996, ки 22-уми сентябри соли 2003 дар Москва ба имзо расидааст».

12. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 15-уми апрели соли 2003 № 74 «Дар бораи тасдиқи 
Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ аз 
15-уми ноябри соли 2000, Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи савдои одамон, хусусан 
занҳоу кӯдакон ва ҷазо барои онҳо аз 15-уми декабри соли 2000, ки илова ба Конвенсияи 
СММ зидди ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ мебошад ва Протоколи зидди 
воридкунии ғайриқонунии муҳоҷирон тавассути хушкӣ, баҳр ва ҳаво аз 15-уми декабри 
соли 2000, ки иловаи Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ 
мебошад».
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13. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 1-уми августи соли 2003 № 186 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қазоқистон дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ, ки 
дар вилоятҳои наздисарҳадӣ ба корҳои кишоварзӣ машғуланд ва он 9-уми июли соли 
2002 дар шаҳри Бишкек ба имзо расидааст».

14. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 1-уми августи соли 2003 № 180 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Созишнома оид ба ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ дар мубориза бар 
зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ».

15. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 15-уми апрели соли 2003 № 80 «Дар бораи 
ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Қирғизистон ба Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояи 
ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо аз 18-уми декабри соли 1990».

16. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 27-уми ноябри соли 2013 № 207 «Дар бораи 
тасдиқ намудани Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати 
Федератсияи Россия дар бораи вазъи ҳуқуқии намояндагии Хадамоти федералии 
муҳоҷират (Федератсияи Россия) дар Ҷумҳурии Қирғизистон, ки 21-уми октябри соли 
2011 дар шаҳри Душанбе ба имзо расидааст».

17. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 26-уми ноябри соли 2009 № 305 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Конвенсия дар бораи вазъи ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва узви оилаи онҳо 
кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки 14-уми ноябри соли 2008 
дар Кишинёв ба имзо расидааст».

18. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 28-уми апрели соли 2008 № 77 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Қарор оид ба Барномаи ҳамкории давлатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил дар муқовимат ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ барои солҳои 2006 – 2008, ки 
26-уми августи соли 2005 дар шаҳри Қазон ба имзо расидааст».

19. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 15-уми апрели соли 2003 № 81 «Дар бораи 
тасдиқ намудани Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Созмони 
Байналмилалии Муҳоҷират дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷират, ки 9-уми феврали 
соли 1998 дар шаҳри Бишкек ба имзо расидааст».

20. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 28-уми апрели соли 2007 № 50 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қазоқистон дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ, 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Қирғизистон, ки муваққатан дар ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон 
кор мекунанд, оид ба фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ, 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Қазоқистон, ки муваққатан дар ҳудуди Ҷумҳурии Қирғизистон 
кор мекунанд ва 4-уми июли соли 2006 дар шаҳри Остона ба имзо расидааст».

21. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 6-уми декабри соли 2006 № 203 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Протокол оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Созишнома дар бораи 
ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ, 
аз 15-уми апрели соли 1994, ки 25-уми ноябри соли 2005 дар шаҳри Москва ба имзо 
расидааст».
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22. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 19-уми марти соли 2004 № 30 «Дар бораи тасдиқ 
намудани Протокол ба Созишнома оид ба расонидани кумак ба гурезагон ва муҳоҷирони 
иҷбории дохилӣ аз 24-уми сентябри соли 1993, ки 10-уми феврали соли 1995 дар шаҳри 
Алмаато ба имзо расидааст».

Созишномаҳо ва Қарорҳои Ҳукумат:

23. Созишномаи байни Ҳукумати Федератсияи Россия ва Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон 
оид ба танзими раванди кӯчонидан ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон (Бишкек, 18-уми июли 
соли 1995).

24. Қарори Ҳукумати ҶҚи «Дар бораи тасдиқи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қирғизистон барои соли 2018 барои татбиқи Барномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон 
«Ваҳдат. Эътимод. Эҷод»» аз 30-уми августи соли 2018 № 413.

25. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон аз 31-уми январи соли 2018 № 74 «Дар бораи 
тасдиқ намудани Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон барои соли 
2018 оид ба иҷрои Барномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон «Жаны доорго кырк 
кадам»».

26. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон аз 15-уми ноябри соли 2017 № 743 «Дар бораи 
Барномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба мубориза бо хариду фурӯши одамон 
дар Ҷумҳурии Қирғизистон барои солҳои 2017 – 2020».
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Замимаи 4.  
Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти муҳоҷират

Конститутсия ва қонунҳо:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 6-уми ноябри соли 1994 қабул шудааст.

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳоҷират» аз 11-уми декабри соли 1999.

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ» аз 1-уми августи 
соли 2003.

Созишномаҳои байнидавлатӣ:

4. Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар бораи тартиби 
будубоши шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди Федератсияи Россия аз 8-уми 
феврали соли 2013.

Фармонҳои Президент ва Қарорҳои Ҳукумат:

5. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пурзӯр намудани мубориза бар 
муқобили муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 2-уми апрели соли 
2001, № 544.

6. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20-уми январи соли 2018 № 998 «Дар 
бораи муқаррар кардани бурсияи дарункӯчии хориҷӣ ва ҷалби қувваи кории хориҷӣ ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018».

Низомномаҳо ва қоидаҳо:

7. Низомнома «Дар бораи хадамоти Муҳоҷират» аз 4-уми июни соли 2014 № 390.

8. Низомномаи Комиссияи литсензионии Хадамоти муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми июни соли 2008 № 318.

9. Низомномаи тартиби муҳоҷирати дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми октябри 
соли 2008 № 467.

10. Низомнома оид ба амалӣ намудани назорати дарункӯчӣ аз 2-уми декабри соли 2008 № 599.

11. Низомномаи Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ аз 
3-уми майи соли 2014 № 299.

12. Қоидаҳои баҳисобгирии муҳоҷирати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа ва 
бозгашт аз хориҷа аз 2-уми июли соли 2015 №447.

Консепсияҳо ва барномаҳои давлатӣ:

13. Консепсияи сиёсати давлатии муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8-уми октябри соли 
1998 № 411.

14. Консепсияи муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа аз 
9-уми июни соли 2001 № 242.
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Замимаи 5.  
Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Туркманистон дар самти муҳоҷират

Конститутсия ва қонунҳо:

1. Конститутсияи Туркманистон. Дар асоси Қонуни конститутсионии Туркманистон аз 
18-уми майи соли 1992 № 691-XII қабул шудааст. (дар таҳрири нав аз 14-уми сентябри 
соли 2016 № 448-V).

2. Қонуни Туркманистон «Дар бораи хадамоти муҳоҷират» аз 21-уми ноябри соли 2009.

3. Қонуни Туркманистон «Дар бораи муҳоҷират» аз 31-уми марти соли 2012.

4. Қонуни Туркманистон «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон» аз 15-уми октябри соли 
2016.

5. Қонуни Туркманистон «Дар бораи гурезаҳо» аз 3-уми июни соли 2017.

6. Қонуни Туркманистон «Дар бораи шаҳрвандии Туркманистон» аз 22-уми июни соли 
2013.

7. Қонуни Туркманистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Туркманистон» 
аз 26-уми марти соли 2011.

8. Қонуни Туркманистон «Дар бораи шуғл» аз 18-уми июни соли 2016.

9. Кодекси Туркманистон дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ аз 29-уми августи соли 
2013.

10. Кодекси ҷиноятии Туркманистон аз 10-уми майи соли 2010.

Нақшаҳои миллӣ ва қарорҳои Президент:

11. Нақшаи миллии амалҳои Туркманистон оид ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши 
одамон барои солҳои 2016 – 2018, ки бо Қарори Президенти Туркманистон аз 18-уми 
марти соли 2016 № 14 672 тасдиқ карда шудааст.

12. Қарори Президенти Туркманистон «Дар бораи тасдиқ намудани Низомнома оид ба 
тартиби додани мақоми гуреза дар Туркманистон» аз 7-уми марти соли 2005 № 7130.

13. Қарори Президенти Туркманистон «Дар бораи такмил додани фаъолияти Хадамоти 
давлатии муҳоҷирати Туркманистон» аз 13-уми июни соли 2005.

Низомномаҳо:

14. Низомнома дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти бо кор таъмин намудани 
шаҳрвандон дар хориҷи кишвар, ки бо Қарори Президенти Туркманистон аз 25-уми 
июни соли 2009 тасдиқ карда шудааст.

15. Низомнома дар бораи тартиби баррасии масъалаҳои шаҳрвандии Туркманистон, ки 
бо Қарори Президенти Туркманистон аз 1-уми майи соли 2014 № 13631 тасдиқ карда 
шудааст.
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Замимаи 6.  
Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон дар самти муҳоҷират

Конститутсия, кодексҳо ва қонунҳо:
1. Конститутсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон. Санаи 8-уми декабри соли 1992 қабул карда 

шудааст. 

2. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 22-уми сентябри соли 1994.

3. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 21-уми декабри соли 1995. Аз 1-уми апрели 
соли 1996 эътибор дорад. 

4. Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи шуғли аҳолӣ» аз 13-уми январи соли 1992.

5. Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Ӯзбекистон» аз 2-уми 
июли соли 1992.

6. Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи таъмини нафақаи давлатии шаҳрвандон» аз 
3-уми сентябри соли 1993 № 938-XII.

7. Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон» аз 17-уми 
апрели соли 2008.

8. Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 10-уми апрели соли 2013 «Дар бораи ҳамроҳшавии 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Созишнома оид ба ҳамкории кишварҳои иштирокчии ИДМ 
дар мубориза бар зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ» (Москва, 6-уми марти соли 1998).

9. Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон№ ҚҶӮ-501 «Дар бораи оҷонсиҳои хусусии шуғл» аз 
16-уми октябри соли 2018.

Қарорҳо ва фармонҳои Президент:
10. Қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 8-уми июли соли 2008 № 911 «Дар бораи 

чораҳои баланд бардоштани самаранокии мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон».

11. Қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи чораҳои минбаъд вусъат додани 
ҳамкориҳо дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ бо Ҷумҳурии Корея» аз 1-уми июли соли 2013 
№ ҚП-1993.

12. Қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 5-уми марти соли 2018 № ҚП-3584 «Дар 
бораи чораҳо оид ба таъмини амнияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳангоми 
баромадани онҳо бо нақлиёт берун аз ҳудуди кишвар барои амалӣ намудани фаъолияти 
муваққатии меҳнатӣ».

13. Қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 5-уми июли соли 2018 № ҚП-3839 «Дар 
бораи чораҳои иловагии минбаъд такмил додани низоми муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ 
дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон».

14. Қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 25-уми октябри соли 2018 № ҚП-3982 
«Дар бораи чораҳои минбаъд такмил додани сиёсати давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҳамватаноне, ки дар хориҷи кишвар истиқомат менамоянд».
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15. Қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 26-уми декабри соли 2018 № ҚП-408625 
«Дар бораи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ ва нишондиҳандаҳои 
буҷети давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои соли 2019 ва нуқтаҳои истинодии буҷетӣ 
барои солҳои 2020-2021».

16. Фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи Стратегияи рушди минбаъдаи 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон» аз 7-уми феврали соли 2017 № ФП-4947.

17. Фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 19-уми майи соли 2017 № ФП-5046 «Дар 
бораи чораҳои минбаъд такмил додани муносибатҳои байни миллатҳо ва робитаҳои 
дӯстона бо кишварҳои хориҷӣ».

18. Фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 24-уми майи соли 2017, таҳти № ФП-5052 
«Дар бораи чораҳои минбаъда барои такмил додани сиёсати давлатӣ дар соҳаи шуғл ва 
куллан баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомот оид ба меҳнат».

Қарорҳои Сенат:
19. Қарори Сенати Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 5-уми декабри соли 2012 

№ ҚС-344-II «Дар бораи Барномаи таъсиси ҷойҳои корӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ барои 
соли 2013».

20. Қарори Сенати Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 12-уми декабри соли 2013 
№ ҚС-401-II «Дар бораи Барномаи таъсиси ҷойҳои корӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ барои 
соли 2014».

21. Қарори Сенати Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 13-уми ноябри соли 2014 
№ ҚС-454-II «Дар бораи Барномаи таъсиси ҷойҳои корӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ барои 
соли 2015».

Қарорҳои Девони вазирон ва Пленуми Суди Олӣ:
22. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 21-уми ноябри соли 1996 № 408 

«Дар бораи тартиби воридшавӣ, хориҷшавӣ, будубош ва сафари транзитии шаҳрвандони 
хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон». Замимаи № 1 «Тартиби 
ворид шудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
ва хориҷ шудани онҳо аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон». Замимаи № 2 «Қоидаҳои будубоши 
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон». Замимаи 
№ 3 «Қоидаҳои сафари транзитии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ 
тавассути ҳудуди Ҷумҳурии Ӯзбекистон».

23. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 12-уми ноябри соли 2003, № 505. 
«Дар бораи чораҳои такмил додани ташкили фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар хориҷи кишвар».

24. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 23-уми декабри соли 2003 № 560 
«Дар бораи тартиби татбиқи «Низомнома оид ба тартиби ҷалб намудан ва истифодаи 
қувваи кории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон»».

25. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 23-уми декабри соли 2003 № 561 
«Дар бораи таъсиси бюрои минтақавии худмаблағгузори таъмини шуғли шаҳрвандони 
хориҷа дар шаҳри Бухоро».

26. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 15-уми майи соли 2007 № 97 «Дар 
бораи беҳтар намудани бақайдгирии шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки барои 
пешбурди фаъолияти меҳнатӣ ба хориҷи кишвар сафар менамоянд».
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27. Низомнома «Дар бораи Маркази ҷумҳуриявии тавонбахшӣ оид ба расонидани кумак 
ва ҳимояи қурбониёни савдои одамон», ки бо қарори Девони вазирони Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон аз 5-уми ноябри соли 2008 № 240 тасдиқ карда шудааст.

28. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 28-уми ноябри соли 2012 № 331 
«Дар бораи чораҳои минбаъд вусъат додани ҳамкориҳои инвеститсионӣ бо Ҷумҳурии 
Корея».

29. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 24-уми декабри соли 2014 № 360 
«Оид ба ворид намудани тағйиротҳо ба Қарори Девони вазирон «Дар бораи ташкил 
намудани Маркази ҷумҳуриявии тавонбахшӣ оид ба расонидани кумак ва ҳимояи 
қурбониёни савдои одамон»» аз 5-уми ноябри соли 2008 № 240.

30. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 22-уми декабри соли 2017 № 1011 
«Дар бораи такмил додани методикаи муайян кардани шумораи шахсони ниёзманди 
шуғл, аз ҷумла методикаи тадқиқи хонаводаҳо оид ба масъалаҳои шуғл, инчунин таҳияи 
тавозуни захираҳои меҳнатӣ, шуғл ва таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор».

31. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 25-уми декабри соли 2017 № 1018 
«Дар бораи ташкили фаъолияти Шӯрои ҷамъиятӣ дар назди Кумитаи муносибатҳои 
байни миллатҳо ва робитаҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷии назди Девони вазирони 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон».

32. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 12-уми сентябри соли 2018 № 725 
«Дар бораи чораҳои минбаъд такмил додан ва ба таври куллӣ бозбинӣ намудани низоми 
шуғли муташаккилонаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар хориҷи кишвар».

33. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 25-уми марти соли 2019 № 244  
«Дар бораи тасдиқ намудани Низомнома оид ба тартиби ҷалб намудан ва истифодаи 
қувваи кории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон».

34. Қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 21-уми апрели соли 2019 № 116  
«Дар бораи тартиби пешниҳод ва ҷойгиркунии иттилоот дар портали ҳукуматии 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шабакаи интернет».

35. Қарори Вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон вазорати 
таҳсилоти олӣ ва миёнаи махсуси Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Маркази давлатии тестии назди 
Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи тасдиқ намудани Низомнома оид 
ба тартиби ташкили баргузории имтиҳони маҷмӯӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
барои шаҳрвандоне, ки мақсади муваққатан дар ҳудуди Федератсияи Россия фаъолияти 
меҳнатӣ бурданро доранд». қайд.№ ВА 3006 аз 5-уми майи соли 2018.

36. Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи амалияи судии 
парвандаҳо оид ба савдои одамон» аз 24-уми ноябри соли 2009 № 13.

Фармонҳо:
37. Фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи 

тасдиқ намудани Тарофаҳои додани (дароз кардани муҳлати) иҷозатнома ба шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои пешбурди фаъолияти меҳнатӣ дар хориҷи кишвар, додани 
(дароз кардани муҳлати) иҷозат ба шахсони ҳуқуқӣ барои ҷалби қувваи кории хориҷӣ 
ва додани (дароз кардани муҳлати) тасдиқномаҳо ба шаҳрвандони хориҷӣ барои ҳуқуқ 
ба пешбурди фаъолияти меҳнатӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Ӯзбекистон» қайд.№ ВА 1398 аз 
16-уми августи 2004.
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38. Фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар 
бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба дастури таълимӣ оид ба тартиби татбиқи 
«Низомнома оид ба тартиби ҷалб намудан ва истифодаи қувваи кории хориҷӣ дар 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон»» қайд. № ВА 285-1 аз 20-уми сентябри соли 2011.

39. Фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи 
ворид намудани иловаҳо ба дастури таълимӣ доир ба тартиби татбиқи «Низомнома оид 
ба тартиби ҷалб намудан ва истифодаи қувваи кории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон»» 
қайд. № ВА 285-2 аз 13-уми ноябри соли 2012.

40. Фармони Вазири адлияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи тасдиқ намудани таснифоти 
умумиҳуқуқии соҳаҳои қонунгузории Ҷумҳурии Ӯзбекистон» қайд. № ВА 2333 аз 2-уми 
марти соли 2012.

41. Дастури таълимӣи Вазорати меҳнати Ҷумҳурии Ӯзбекистон қайд. № ВА 285 аз 20-уми 
ноябри соли 1996. 

Азизулло Исматов ва модараш Раҳима Алимова пеш аз шомил шудан ба рӯйхати 
СБМ барои гирифтани грантҳои хурди даромад, ки ҳаёти онҳоро тағйир доданд, 
рӯзҳои душворро паси сар кардаанд. Кушониён, Тоҷикистон. 

Акс: СБМ Тоҷикистон, 2019
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Замимаи 7.  
Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии Федератсияи 
Россия дар самти муҳоҷират

Конститутсия, кодексҳо ва қонунҳо:

1. Конститутсияи Федератсияи Россия. Санаи 12-уми декабри соли 1993 қабул карда 
шудааст. Санаи 25-уми декабри соли 1993 эътибор пайдо кардааст. 

2. Кодекси меҳнати Федератсияи Россия аз 30-уми декабри соли 2001 № 197-ҚФ.

3. Қонуни федералӣ «Дар бораи бақайдгирии муҳоҷирати шаҳрвандони хориҷӣ ва 
шахсони бешаҳрвандӣ дар Федератсияи Россия» № 109.

4. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйиротҳо ба ҚФ «Дар бораи вазъи 
ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ФР» ва дар бораи беэътибор донистани баъзе 
муқаррароти ҚФ «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба баъзе санадҳои 
қонунгузории ФР»» № 110.

5. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қонуни федералӣ «Дар 
бораи тартиби хориҷ шудан аз ФР ва ворид шудан ба ФР» ва моддаи 6 Қонуни федералӣ 
«Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ФР»» аз 7-уми июни соли 2017 
№ 111-ҚФ.

6. Қонуни федералӣ «Дар бораи тартиби хориҷ шудан аз Федератсияи Россия ва ворид 
шудан ба Федератсияи Россия» № 114.

7. Қонуни федералӣ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи 
Россия» № 115.

8. Қонуни федералии «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Россия» аз 31-уми майи соли 
2002 № 62-ҚФ.

9. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қонуни федералӣ «Дар 
бораи шаҳрвандии Федератсияи Россия»» аз 27-уми декабри соли 2018 № 544-ҚФ.

10. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба моддаи 16 Қонуни 
федералӣ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия»»  
аз 19-уми июли соли 2018 № 216-ҚФ.

11. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба моддаҳои 2 ва 23 Қонуни 
федералӣ «Дар бораи бақайдгирии муҳоҷирати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрвандӣ дар Федератсияи Россия»» аз 11-уми октябри соли 2018 № 366.

12. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба моддаҳои 8 ва 23 Қонуни 
федералӣ «Дар бораи бақайдгирии муҳоҷиратӣ» дар қисмати аз ҷои истиқомат аз қайд 
баровардани шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандӣ дар Федератсияи Россия» аз 
29-уми июли соли 2018 № 257.
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13. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қонуни федералӣ «Дар 
бораи бақайдгирии муҳоҷирати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар 
Федератсияи Россия»» аз 27-уми июни соли 2018 № 163.

14. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба баъзе санадҳои қонунгузории 
Федератсияи Россия» аз 5-уми майи соли 2014 № 116-ҚФ.

15. Қонуни федералӣ «Дар бораи суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ дар мавриди муваққатан 
ғайриқобили меҳнат гардидан ва вобаста ба таваллуд» аз 29-уми декабри соли 2006 
№ 255.

16. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қонуни федералӣ «Дар 
бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия ва баъзе санадҳои 
қонунгузории Федератсияи Россия» аз 24-уми ноябри соли 2014 № 357.

Созишномаҳои байналмилалӣ:

17. Созишномаи байни Ҳукумати Федератсияи Россия ва Ҳукумати Ҷумҳурии Арманистон 
дар бораи тартиби будубоши шаҳрвандони Федератсияи Россия дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Арманистон ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Арманистон дар ҳудуди Федератсияи Россия.

18. Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Белорус, Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон ва 
Ҳукумати Федератсияи Россия оид ба вазъи ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни 
оилаҳои онҳо.

19. Созишномаи байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Белорус дар бораи таъмини ҳуқуқи 
баробари шаҳрвандони Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Белорус ба озодии ҳаракат, 
интихоби ҷои будубош ва истиқомат дар ҳудуди кишварҳои узви Давлати иттифоқӣ.

20. Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Белорус, Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон, 
Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҳукумати Федератсияи Россия ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба сафарҳои мутақобилаи бидуни раводиди шаҳрвандон аз 30-уми 
ноябри соли 2000.

21. Созишномаи байни Ҳукумати Федератсияи Россия ва Ҳукумати Украина оид ба сафарҳои 
бидуни раводиди шаҳрвандони Федератсияи Россия ва Украина аз 16-уми январи соли 
1997.

Фармонҳои Президент:

22. Фармони Президенти ФР «Дар бораи Консепсияи сиёсати давлатии муҳоҷирати ФР 
барои солҳои 2019-2025» аз 31-уми октябри соли 2018.

23. Фармони Президенти ФР «Дар бораи такмили идоракунии давлатӣ дар соҳаи назорати 
муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ва дар 
соҳаи муҳоҷират» аз 5-уми апрели соли 2016 № 156.

24. Фармони Президенти ФР «Дар бораи андешидани чораҳо оид ба мусоидат намудан ба 
маскуншавии ихтиёрии ҳамватанони бурунмарзӣ дар ҳудуди ФР» аз 22-уми июни соли 
2006 № 637.
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25. Фармони Президенти ФР аз 24-уми апрели соли 2010 дар бораи бо мақсадҳои 
башардӯстона муайян кардани категорияҳои шахсоне, ки барои гирифтани шаҳрвандии 
Россия бо тартиби соддакардашуда ҳуқуқ доранд.

Қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумат:

26. Қарори Ҳукумати ФР «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қоидаҳои бақайдгирии 
муҳоҷирати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ФР» аз 7-уми марти соли 
2019 № 246.

27. Қарори Сардухтури давлатии санитарии Федератсияи Россия «Дар бораи гузарондани 
эмкунии поксозӣ дар Федератсияи Россия» аз 6-уми марти соли 2019 № 2.

28. Қарори Ҳукумати ФР аз 29-уми декабри соли 2018 №1744 «Дар бораи зиёд намудани 
муҳлати дар ҳудуди ФР муваққатан будубош намудани шаҳрвандони Украина, ки дар 
ҳудуди баъзе аз ноҳияҳои вилоятҳои Донетск ва Лугански Украина истиқомати доимӣ 
доранд».

29. Қарори Ҳукумати ФР «Дар бораи муайян кардани зарурати ҷалби коргарони хориҷӣ, ки 
ба ФР дар асоси раводид омадаанд ва тасдиқ намудани бурсияҳо барои соли 2019» аз 
6-уми декабри соли 2018 № 1494.

30. Қарори Ҳукумати ФР «Дар бораи тартиби бақайдгирии муҳоҷирати шаҳрвандони 
хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Федератсияи Россия» аз 15-уми январи соли 2007 
№ 9.

31. Қарори Ҳукумати ФР «Дар бораи тасдиқ намудани Қоидаҳои аккредитатсияи оҷонсиҳои 
хусусии шуғл ба доштани ҳуқуқи пешбурди фаъолият оид ба пешниҳод намудани меҳнати 
кормандон (ҳайати шахсӣ)» аз 29-уми октябри соли 2015 № 1165.

32. Фармоиши Ҳукумати ФР аз 1-уми ноябри соли 2016 № 2326-р «Дар бораи тасдиқ 
намудани номгӯи ҳуҷҷатҳо ва иттилооте, ки дар ихтиёри мақомоти алоҳидаи федералии 
ҳокимияти иҷроия қарор дошта, барои хизматрасонии давлатӣ ва мунисипалӣ заруранд».

33. Фармоиши Ҳукумати ФР аз 15-уми ноябри соли 2018 № 2496-р «Дар бораи муқаррар 
кардани бурсияҳо барои ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ додани 
иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дар ФР барои соли 2019».

Фармонҳо:

34. Фармони ВКД Россия аз 29-уми январи соли 2019 № 42 «Дар бораи тасдиқ намудани 
намунаи варақаҳои назоратӣ (рӯйхатҳои саволҳои санҷишӣ), ки ҳангоми санҷиши риояи 
талаботи қонунгузории муҳоҷирати ФР аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ истифода мешаванд».

35. Фармони Вазири корҳои дохилии Россия «Дар бораи шаклҳо ва тартиби хабардор 
намудани ВКД Федератсияи Россия ё мақоми ҳудудии он дар хусуси аз ҷониби 
шаҳрвандони хориҷӣ (шахсони бешаҳрванд) дар ҳудуди ФР анҷом додани фаъолияти 
меҳнатӣ» аз 10-уми январи соли 2018 № 11.

36. Фармони ВКД Россия аз 10-уми январи соли 2018 № 9 «Дар бораи тасдиқ намудани 
тартиби қабули қарор дар хусуси ба корфармо манъ намудани ҷалби шаҳрвандони 
хориҷӣ ба фаъолияти меҳнатӣ дар ФР ба сифати мутахассисиони баландихтисос».
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37. Фармони Вазири корҳои дохилии Россия «Дар бораи тасдиқи шакли ариза оид ба 
додани иҷозатнома ба корфармо ё фармоишгар ҷиҳати ҷалб ва истифодаи коргарони 
хориҷӣ ва намунаи иҷозатнома барои ҷалб ва истифодаи коргарони хориҷӣ» аз 19-уми 
июни соли 2017 № 392.
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