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1. Андозагирии гендерї дар соҳаи ҳифзи иљтимої.
Дар Тољикистони кунунї таҳияи сиѐсати иљтимоие, ки
бар принсипҳои баробарҳуқуқии љинсҳо асос ѐфта
бошад, яке аз вазифаҳои муҳимтарин дар соҳаи
иљтимоиѐт ба назар мерасад. Чунин таваљљўҳ ба соҳаи
сиѐсати иљтимої ва љанбаи гендерии он аз як қатор
мушкилоти шадиди рушди иљтимоиву иқтисодии кишвар
бармеояд, ки аз байни онҳо дар навбати аввал зарур аст,
ки мушкилиҳои зерин ном бурда шаванд: камбизоатии
оммавї, сатҳи пасти бо шуғл фарогирии занон (ва
мутаносибан љалби сусти онҳо ба ҳаѐти иљтимої),
муҳољирати меҳнатии оммавї (аз рўи нишонаҳои љинс
тақсимшуда), суннатпарастї дар соҳаи муносибатҳои
оилавї ва гендерї. Ҳамаи инҳо дар якљоягї бо
маҳдудияти имкониятҳои иқтисодии давлат ва бахши
ғайрирасмии густурда дар иқтисодиѐт гузаргоҳи ниҳоят
маҳдуди имкониятҳоро барои қабули қарорҳо дар соҳаи
иљтимоиѐт боқї мегузоранд.
Ислоҳоти иљтимоие, ки дар Тољикистон гузаронида
мешавад,
ба
тақвияти
кафолатҳои
давлатии
баробарҳуқуқии мардон ва занон дар меъѐрҳои ҳуқуқии
миллї
нигаронида
шудааст.
Қабул
гардидани
Стратегияи Миллии фаъолгардонии нақши занон дар
Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2011 – 2020 (ки бо
қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 29 майи соли
2010, №269 тасдиқ карда шудааст) гувоҳи он аст, ки
ҳадафи асосиаш ба вуљуд овардани заминаҳо ва шароити
зарурї барои татбиқи ҳарчи пурратари қобилиятҳои
табиии занон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаѐти иљтимої бо
мақсади таъмини рушди устувори љомеа мебошад.
Дар баробари ин дар ЉТ тасаввуроти суннатї дар бораи
нақшҳои гендерї васеъ паҳн гардидааст. Қолабҳои
гендерии вобаста ба меъѐрҳои рафтору кирдор ва
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тақсими меҳнат, хусусан дар деҳот, дар сатҳи падаршоҳї
боқї мондааст.
2. Асноди қонунгузории дорои эътибори олии юридикї
дар соҳаи ҳифзи иљтимої ва суғуртаи иљтимої.
Дар сатҳи ҳуљљатҳои меъѐрии ҳуқуқии дорои эътибори
олии юридикї (Конститутсияи (Сарқонуни) Љумҳурии
Тољикистон бо иловаи ҳуљљатҳои қонунгузории
байналмилалї, ки ба масъалаҳои беҳгардонии вазъи
занон, ҳифзи ҳуқуқҳои иқтисодї ва иљтимоии онҳо дахл
доранд) дар Тољикистон принсипи баробарҳуқуқии
мардон ва занон сабт гардида, инчунин тамоми ҳуқуқҳои
асосии иљтимоиву иқтисодие, ки ба тасаввуроти имрўза
оид ба давлати иљтимої мувофиқанд, эълом шудаанд.
Илова бар ин, Конститутсия (Сарқонун) низоми махсуси
ҳифзи оила, модар ва кўдак, принсипи масъулияти
баробари падару модарро барои тарбияи фарзандон ва
фарзандонро барои ғамхорї нисбат ба волидайн
муқаррар кардааст.
Ҳамин тавр, дар маљмўъ дар Тољикистон заминаҳои
қонунгузории бунѐдие мављуданд, ки барои роҳандозии
сиѐсати иљтимої ба манфиати тамоми шаҳрвандон, бо
назардошти принсипи баробарҳуқуқии мардон ва занон,
асос мегузоранд.
3. Ҳифзи иљтимоии занон дар соҳаи таъмини нафақа.
Таҳлили қонунгузории нафақа нишон медиҳад, ки
қоидаҳои таъйин ва пардохти нафақаҳо ѐ чун аз лиҳози
гендерї холисона ва ѐ чун имтиѐздиҳанда ба занон
тасреҳ гардидаанд.
Ҳамзамон вазъи нобаробари занон ва мардон дар соҳаи
шуғл ва дар бозори меҳнат боиси ташаккули фарқияти
љиддии гендерї дар андозаи нафақаҳо (на ба фоидаи
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занон) мегардад. Маълум мешавад, ки фарқияти гендерї
дар андозаи нафақаҳо нисбат ба чунин фарқият дар
пардохти меҳнат хеле камтар будааст. Ин ҳолат аз
механизми
ба
низоми
амалкунандаи
нафақа
илҳоқгардидаи бозтақсимкунии маблағҳо дар байни
гурўҳҳои алоҳидаи иљтимоиву демографї гувоҳї
медиҳад ва ба беҳшавии нисбии вазъи занони нафақахўр
мусоидат мекунад.
Қонун «Дар бораи нафақаҳои суғуртавї ва давлатї», ки
тибқи он дар Тољикистон гузаронидани ислоҳоти нафақа
дар назар аст, дар худ ҳам меъѐрҳои гендерии холисона
ва ҳам меъѐрҳоеро омезиш додааст, ки барои занон
имтиѐзҳову гузаштҳои муайянро пешбинї менамоянд.
Гузариш ба низоми нави таъмини нафақа, ки таъмини
давлатии нафақа ва истифодаи принсипи пасандозии
ташаккули нафақаро ба ҳам меомезад, ҳадаф дорад, ки
алоқамандии саҳми меҳнатии корманд ва андозаи
таъминоти нафақаи ўро тақвият диҳад. Аз лиҳози
иқтисодї мувофиқи мақсад будани чунин иқдомро инкор
карда, бояд қайд намуд, ки дар шароити Тољикистон ин
иқдом вобаста ба нобаробарии гендерии афзун дар соҳаи
шуғл ва дар бозори меҳнат метавонад ба зиѐдшавии
фарқияти гендерї дар таъминоти нафақа бурда расонад.
4. Ҳифзи иљтимоии модар.
Ҳуқуқҳои иљтимоии занон – модаронро як силсила
асноди қонунгузорї ҳимоя мекунанд, ки Қонуни
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии
иљтимої», қонунгузории нафақа, Кодекси меҳнат ва
ғайра аз ҳамин љумлаанд. Дар маљмўъ меъѐрҳои
қонунгузории миллї, ки низоми тадбирҳои ҳифзи
иљтимоии занон – модаронро танзим мекунанд, аз
муқаррароти возеҳи табъйиз нисбат ба занон ориянд,
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аксари меъѐрҳо аз лиҳози гендерї холисонаанд ва ба
мафҳуми байналмилалии баробарии гендерї комилан
мувофиқат мекунанд. Як силсила меъѐрҳои ҳуқуқї барои
занон вобаста ба иљрои ўҳдадориҳои оилавї аз љониби
онҳо кафолатҳову имтиѐзҳои махсус муқаррар кардааст.
Аммо набудани меъѐрҳои табъйизкунанда аз лиҳози
ҳуқуқї мављудияти нобаробарии гендерии иштирок дар
суғуртаи иљтимоиро истисно намекунад.
Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи суғуртаи
давлатии иљтимої» аз нигоҳи расмї ба меъѐрҳои
ҳуљљати холисонаи гендерї љавобгў аст. Дар қонун
меъѐрҳои мустақиман табъйизкунанда нисбат ба занон
нестанд, балки он ба занон расман дар ин соҳа ҳуқуқҳову
имкониятҳои баробар медиҳад, лекин ба имкониятҳои
амалияи ҳуқуқтатбиқкунии холисонаи гендерї шубҳаҳо
ба миѐн меорад, чунки дорои мустақиман манъ кардани
амалиѐти табъйизкунанда аз љониби шахсони мансабдор
нест ва тартиби шикоятро аз рўи амалҳои
табъйизкунанда нишон намедиҳад.
Давомнокии рухсатї аз рўи ҳомиладорї ва таваллуд, ки
қонун «Дар бораи суғуртаи давлатии иљтимої» пешбинї
мекунад, зиѐдтар аз стандартҳои ҳадди ақал аст, ки дар
Конвенсияи Созмони байналмилалии меҳнат (СБМ)
№103 «Дар бораи ҳифзи модар» муайян гардидаанд, ҳол
он ки Тољикистон онро эътироф кардааст. Дар баробари
ин Конвенсияи №103 танҳо ба заноне тааллуқ дорад. ки
бо меҳнати кироя машғуланд, дар корҳои саноатї,
ғайрисаноатї ва кишоварзї меҳнат мекунанд, инчунин
занони машғул ба меҳнати хонагї ба ин гурўҳ
шомиланд. Бо назардоршти махсусияти соҳаи меҳнати
занона дар Тољикистон оид ба эътирофи қаринаи нави
ин Конвенсия (Конвенсияи СБМ №183 аз соли 2000), ки
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ҳамаи занони машғул бо меҳнати кирояро фаро мегирад,
корро шурўъ кардан мувофиқи мақсад менамояд.
Низоми ѐрдампулиҳои оилавие, ки дар Тољикистон амал
мекунад, ѐрдампулии яквақтаро ба муносибати
таваллуди фарзанд ва ѐрдампулиҳои ҳармоҳаро оид ба
нигоҳубини кўдак дарбар мегирад. Бо назардошти
воқеияти Тољикистон қайд кардан мумкин аст, ки
хусусияти универсалии ѐрдампулии
яквақта ба
муносибати таваллуди кўдак дар самти баробарҳуқуқии
гендерї пешрафти воқеї мебошад. Ба назар мерасад, ки
имконпазири
рушди
низоми
яке
аз
самтҳои
ѐрдампулиҳои оилавї дар оянда љорї намудани
принсипи универсалї, ҳамчунин ба ѐрдампулии ҳармоҳа
барои нигоҳубини кўдак метавонад бошад. Ин имконият
медод, ки фазои баробарии гендерї барои занони
корнамекардаву намехонда васеъ карда, дараљаи
новобастагии онҳо дар давраи мураккаби ҳаѐташон
баланд бардошта шавад.
Ҳуқуқи гирифтани ѐрдампулї вобаста ба корношоямии
муваққатї ва қоидаҳои ҳисоб кардани андозаҳои он дар
қонун «Дар бораи суғуртаи давлатии иљтимої» низ ба
тарзи холисонаи гендерї тасреҳ гардидааст. Вале бо он
сабаб, ки занон дар Тољикистон аз лиҳози иқтисодї
камфаъолияттаранд ва аксаран дар шуғл танаффусҳои
тўлонї доранд, ѐрдампулии вобаста ба бекорї барои
онҳо нисбат ба мардон хеле кам таъйин карда мешавад.
5. Ҳифзи иљтимоии занон дар соҳаи шуғл.
Чунонки натиљаҳои Таҳқиқи қувваи корї (2004, 2009)
гувоҳї медиҳанд, занони Тољикистон дар соҳаи меҳнат
ва шуғл мавқеи хеле суст доранд.
Ин, аввалан, дар сатҳи пасти фаъолиятмандии иқтисодї
зоҳир мешавад, ки ба серфарзандї ва суннатҳои миллї
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вобаста мебошад. Дар ин маврид сатҳи фаъолиятмандии
иқтисодии занон вобаста ба вазъи иқтисодї тағйир
меѐбад – ҳангоми беҳшавии вазъи иқтисодї љараѐни
омадани занон ба соҳаи шуғл зиѐд мешавад, ҳангоми
фарорасии падидаҳои бўҳронї дар иқтисодиѐт занон пеш
аз ҳама шуғлро тарк мекунанд ва аз соҳаи
фаъолиятмандии иқтисодї мераванд.
Сониян, заноне, ки дар иқтисодиѐт шуғл доранд, дар
бозори меҳнат мавқеи возеҳи сусттаринро ишғол
менамоянд. Чунин хулоса метавонад бо далелҳои бисѐре
тасдиқ карда шавад, ки аз байни онҳо сатҳи нисбатан
пасти тахассуси касбї, камҳуқуқии касбї ва соҳавї, паст
будани музди меҳнати онҳоро нисбат ба мардон бояд
қайд кард.
Солисан, занон ба соҳаи шуғли ғайрирасмї, ки дар он
василаҳои таъмини ҳифозати иљтимої амалан мављуд
нест, фаъолона љалб карда шудаанд.
Робеъан, занон дар мавридҳои бекорї камтар имконият
доранд, ки мустақилона кор ѐбанд ва ин ҳолат онҳоро
маљбур мекунад, ки бо мақсади ҳамчун бекор ба қайд
мондан, гирифтани ѐрдампулї ва љустуљўи кор нисбат ба
мардон бештар ба хадамоти шуғли аҳолї мурољиат
кунанд.
Кодекси меҳнат. Натиљаҳои таҳлили Кодекси меҳнати
Љумҳурии Тољикистонро љамъбаст карда, бояд қайд
намуд, ки кафолатҳои иловагии дар боби 12 Кодекси
меҳнати ЉТ барои занон ва шахсони дорои ўҳдадориҳои
оилавї номбаршуда ба стандартҳои байналмилалии
муосир дар ин соҳа пурра мувофиқат мекунанд. Дар
баробари ин мушкили асосии низоми кафолатҳои махсус
барои модарони танҳо (чун аксари кафолатҳо барои
кормандони дорои ўҳдадориҳои оилавї низ) сатҳи пасти
татбиқи амалии онҳо мебошад.
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Кодекси меҳнат ҳељ гуна тафриқаи имтиѐзҳоро барои
мардон ва заноне, ки ҳам кору ҳам таҳсил мекунанд,
пешбинї намекунад. Аз як тараф, ин вазъро метавон
гендерии холисона арзѐбї кард, зеро қонунгузории
меҳнат ягон чораеро пешбинї намекунад, ки табъйизи
рўирости занонро дар соҳаи меҳнат дар назар дошта
бошад. Аз љониби дигар, кафолатҳои иловагї барои
љавононе, ки ҳам кору ҳам таҳсил мекунанд, як навъ
шакли табъйизи туфайлии занони љавони шавҳардор
мебошад, чунки баъди ба ақди никоҳ даромадан ба дўши
онҳо корҳои хонагии бисѐре меафтад. Ин ҳолат
масъалаи корро идома додан ва бештар аз ин ҳам кору
ҳам таҳсил кардани онҳоро зери шубҳа мегузорад.
Дар нобаробарии шадиди мављуда дар тақсимоти кори
хона байни мардон ва занон чунин муносибати расман
баробар, ки дар Кодекси меҳнат пешбинї шудааст,
барои табъйизи туфайлии духтарон ва занони љавон чи
дар соҳаи меҳнат ва чи дар соҳаи таҳсилот ҳатман
шароит ба вуљуд меорад.
Ин мушкилї боз барои он низ ҳалталаб аст, ки дар
Тољикистон сатҳи бисѐр баланди никоҳ ва анъанаи
никоҳи бармаҳал боқї мемонад. Дар чунин шароит
баррасии масъалаи васеъ кардани ҳаљми имтиѐзҳо барои
духтарон ва занони љавон мувофиқи мақсад ба назар
мерасад, зеро чунин чораҳо имконият медоданд, ки ба
сўи дастѐбї ба шанси воқеии (на шиориву забонии)
баробарии мардон ва занон дар соҳаи таҳсилот ва шуғл
як қадами дигар гузошта шавад.
Қонун «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолї». Тибқи
Қонун «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолї» алгоритми
ҳисобҳои ҳаљми ѐрдампулї аз рўи бекорї расман
нобаробарии гендерии «воридкардашуда» надорад.
Чораҳои фаъоли ҳифзи иљтимої аз бекорї, ки аз љониби
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Хадамоти давлатии шуғл татбиқ карда мешаванд, низ
маъмулан хусусияти гендерии холисона доранд. Дар ин
миѐн қоидаҳои пешниҳоди тайѐркунии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї истисноянд, ки барои гурўҳҳои
људогонаи занон ва мардон баъзе имтиѐзҳоро пешбинї
менамоянд. Омор нишон медиҳад, ки чораҳои фаъоли
ҳифзи иљтимої аз бекорї аз љониби занон пурсамар
истифода мешаванд ва усули фоидаовари баланд
бардоштани сатҳи машғулияти онҳо мебошад.
Воситаи муҳими ҳифзи иљтимоии бекорон дар бозори
меҳнат муқаррар кардани квотаҳо барои ба кор қабул
намудани гурўҳҳои људогонаи аҳолї мебошад, ки дар
бозори меҳнат имконияти баробарона рақобат карданро
надоранд. Сарфи назар аз он, ки қоидаҳои квотасозии
љойҳои корї расман гендерии холисонаанд, амалан
квотасозї асосан ба занон дахл дорад. Ҳамзамон,
имкониятҳои квотасозие, ки дар қонунгузорї эълон
шудааст, дар амал хеле нопурра истифода мешавад.
6. Ҳифзи иљтимоии аҳолии камбизоат.
Дар давоми даҳсолаи охир коршиносони тољик ва
байналмилалї борҳо таъкид кардаанд, ки дар соҳаи
мониторинги бекорї яке аз вазифаҳои аввалиндараља
таҳия ва корандозии чунин василаи андозагирии он,
мисли ҳадди ақалли зиндагї, мебошад. Маҳз набудани
ин васила он далелро шарҳ медиҳад, ки дар давоми
даҳсолаи охир тамоми тадқиқот дар соҳаи камбизоатї ѐ
ба меъѐрҳои байналмилалии ба камбизоатї мансуб
донистан (даромад тибқи ППС ба 2,15 долл. баробар
аст) ѐ ба меъѐри мутлақе, ки бо назардошти истифодаи
маводи ғизо ҳисоб карда шудааст, такя менамоянд. Ҳам
ину ҳам он муносибат норасоиҳои возеҳе доранд, ки
ҳангоми гузариш ба андозагирии сатҳи камбизоатї дар
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асоси ҳаљми ҳадди ақалли зиндагї бартараф карда
шуданашон мумкин аст. Қонуни Љумҳурии Тољикистон
«Дар бораи ҳадди ақалли зиндагї» 19 майи соли 2009
қабул гардида, мебоист баъди нашр шуданаш эътибор
пайдо мекард, вале то ҳол дар љумҳурї оид ба ҳисобу
мувофиқа кардани ҳаљми мушаххаси ҳадди ақалли
зиндагї кор анљом наѐфтааст ва ин ҳолат имкониятҳои
татбиқи сиѐсати иљтимоии ҳозиразамонро, ки бар
принсипҳои ҳадафманд такя мекунад, хеле маҳдуд
мегардонад.
Ба сифати норасоии равшани ин қонун истисно кардани
занонро аз зумраи категорияҳои иљтимоию демографї
бояд нишон дод, ки гузаронидани ҳисобҳои тафриқавии
ҳадди ақалли зиндагї ва сабади масрафї тибқи онҳо
пешбинї карда мешавад.
Айни ҳамин гуна эрод ба Қонун «Дар бораи стандартҳои
давлатии иљтимої» низ дахл дорад, ки дар он ҳам
масъалаҳои гендер ҳељ гуна инъикоси худро наѐфтааст.
Ҳангоми ҳисобкунии ҳадди ақалли зиндагї ва таҳияи
стандартҳои давлатии иљтимої пурра ба ҳисоб
нагирифтани талаботи махсуси занон ҳамчун гурўҳи
иљтимоию демографї метавонад ба истеҳком бахшидан
ва ҳатто бадтар шудани нобаробарии гендерии мављуда
хусусан нисбат ба табақаҳои камбизоати аҳолї бурда
расонад.
7. Ҳифзи иљтимоии меҳнаткашони муҳољир ва аъзои
оилаҳои онҳо.
Дар шароити Тољикистони кунунї муҳољирати меҳнатии
хориљї тақрибан муҳимтарин омили рушди иљтимоию
иқтисодиест, ки љиҳатҳои ҳам мусбат ва ҳам манфии
худро зоҳир менамояд. Аз як тараф, ба мардикорї
рафтан афзоиши даромади қисми зиѐди хољагиҳои
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хонаро таъмин мекунад, барои кам шудани бекорї ва
ташаннуљ дар бозори меҳнат, сабуктар гардонидани
мушкилии ба табақаҳо људо шудани аҳоливу камбизоатї
имкон медиҳад, ба баландшавии касбияти худи
кормандони муҳољир ва тавсеаи малакаҳои иљтимоии
онон мусоидат менамояд. Аз љониби дигар, муҳољирати
меҳнатии оммавї бештар ба гурўҳҳои синну соле дахл
дорад, ки имконияти зиѐдтари меҳнатї (аз 20 то 45 сола)
доранд, ба гум кардани сарвати инсонї ва беқурб
шудани дипломҳову тахассусҳои қаблан гирифта бурда
мерасонад, хатарҳои вобаста ба истисмори меҳнатї ва
кор дар шароити номатбўъро меафзояд. Ниҳоят,
муҳољирати оммавии љавонмардон дар солҳои охир
ҳарчи бештар омили вайроншавии оилаҳо ва афзоиши
шумораи модарони танҳо мегардад, ки бисѐр вақт дигар
маблағи зист надоранд.
Аксарияти кулли муҳољирон (тақрибан 85%) барои
мардикорї ба Федератсияи Россия, боз 10,8% ба
Украина ва дигар кишварҳои ИДМ ва, ниҳоят, 4,8%
муҳољирон ба кишварҳои берун аз ҳудуди ИДМ
мераванд.
Қариб 80% муҳољирони меҳнатї ягон таҳсилоти касбї
надоранд, қариб сеякашон дар масъалаи донистани
забони русї мушкилї доранд. Ин омилҳо, инчунин сатҳи
пасти даъвоҳои молї ва омодагии дар низоми истисмори
меҳнатї кор кардан сабаб мешаванд, ки мардони
муҳољир асосан дар соҳаи сохтмон љамъ меоянд ва онҳо
дар он љо аз беҳуқуқтарин кормандон ба шумор
мераванд.
Муҳољирати меҳнатии хориљї аз Тољикистон равияи
равшани гендерї ва синнї дорад. Тибқи маълумоти
расмии соли 2009, ҳиссаи занон дар ҳайати муҳољирони
меҳнатї на беш аз 6% (5,7%) буд, агарчи коршиносон ба
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афзоиши доимии вазни қиѐсии занон дар ҳайати ин
категорияи машғулон ишора мекунанд. Фоизи пасти
занонро дар ҳайати муҳољирони меҳнатї метавон чунин
шарҳ дод, ки масъалаҳои гендер то ҳол дар ҳуљљатҳои
меъѐрии ҳуқуқие, ки ба ҳифзи ҳуқуқҳои иљтимої ва
иқтисодии муҳољирон дахл доранд, амалан инъикос
наѐфтаанд.
Натиљаҳои тадқиқоти сершумор тасдиқ мекунанд, ки
муҳољирони меҳнатї аз Тољикистон дар бозори меҳнати
кишварҳои қабулкунанда дар сафи охир қарор доранд,
корҳои ғайритахассусї ва пастмуздро иљро мекунанд ва
маљбуранд, ки ба шароити истисморкунандаи меҳнати
кироя розї шаванд, зеро маҳз талаби кам нисбат ба музд
ва шароити меҳнат дар муҳити гастарбайтерҳо
(мардикорон) афзалияти асосии рақобати онҳоро
ташкил медиҳад.
Бўҳрони молиявии солҳои 2008 – 2009 вазъи муҳољирони
меҳнатиро хеле бад кард, бисѐре аз онҳо аз кор озод
карда шуданд ѐ музди меҳнаташон хеле коста гардид.
Қонунгузории Тољикистон ва Россия (ҳамчун кишвари
асосии қабул) аз лиҳози эътирофи асноди бунѐдии
байналмилалї оид ба масъалаҳои муҳољират, дар
навбати аввал, Конвенсияи байналмилалї дар бораи
ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнткашони муҳољир, инчунин
конвенсияҳои асосии Созмони байналмилалии меҳнат
(СБМ) оид ба масъалаҳои муҳољират аз ҳамдигар
комилан фарқ мекунад.
Дар Тољикистон асноди байналмилалии номбурда
эътироф шудаанд ва муқаррароти онҳо љузъи
қонунгузории миллие мебошанд, ки масъалаҳои
муҳољиратро танзим менамояд. Бар акси ин,
қонунгузории Россия имрўз меъѐрҳои ҳуҳуқиеро амалан
пешбинї намекунад, ки ҳимояи ҳуқуқҳои гражданї,
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иљтимої ва иқтисодии меҳнаткашони муҳољиреро
таъмин мекарда бошад, ки фаъолияти меҳнаткашонро
дар ФР амалї мегардонанд. Меъѐрҳои мављудаи ҳифзи
иљтимоие, ки нисбат ба муҳољирон пешбинї шудааст,
асосан
ба
низоми
созишномаҳои
дуљонибаи
байниҳукуматї ва камтар аз он ба қарордодҳои
бисѐрљонибаи байни давлатҳои ИДМ такя мекунанд.
Таљрибаи танзими муҳољират ва ҳифзи ҳуқуқҳои
муҳољирон, ки кишварҳои хориљї ба роҳ мондаанд,
имрўз амалан истифода бурда намешавад. Самти асосии
инкишофи қонунгузорї дар ин соҳа тадриљан ворид
намудани меъѐрҳои ҳуқуқї ба соҳаҳои иљтимої дар
сатҳи қонунгузории миллї ѐ дар сатҳи созишномаҳои ду
ва бисѐрљониба мебошад. Дар баробари ин, таљрибаи
таҳия ва имзо кардани Конвенсия дар бораи мақоми
ҳуқуқии меҳнаткашони муҳољир ва аъзои оилаҳои онҳо
дар давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои
Мустақил (соли 2010 эътибор пайдо кард) нишон
медиҳад, ки иштирокчиѐни Конвенсия ҳангоми ба
меъѐрҳои ҳуқуқии муқарраркардаи Конвенсия мувофиқа
кунонидани қонунгузории миллї ба мушкилиҳои љиддї
рўбарў мешаванд.
Дар маљмўъ тамоми асосҳо ҳастанд, то бигўем, ки
низоми таъминоти ҳуқуқї дар соҳаи ҳифзи иљтимоии
меҳнаткашони муҳољир дар давлатҳои ИДМ (аз љумла
дар Федератсияи Россия) танҳо дар ҳолати љанинї қарор
дорад.
Вобаста ба љанбаи гендерии ҳифзи иљтимоии
меҳнаткашони муҳољир бояд гуфт, ки дар сатҳи
меъѐрҳои қонунгузории амалкунанда он умуман вуљуд
надорад.
Низоми суғуртаи иљтимоие, ки дар Тољикистон мављуд
аст, амалан нисбат ба муҳољирони меҳнатї ва аъзои
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оилаҳои онҳо татбиқ намешавад. Бо назардошти миқѐси
муҳољирати меҳнатии хориљї дар сатҳи давлатї таҳия
намудани механизмҳои суғуртаи иљтимоии муҳољирони
меҳнатї ва низоми чораҳои ҳифзи иљтимоии аъзои
оилаҳои онон вазифаи дорои аҳамияти аввалиндараља
мебошад.
Яке аз ҳуљљатҳои калидии солҳои охир дар соҳаи
муҳољирати меҳнатии хориљї Стратегияи миллии
муҳољирати меҳнатї мебошад, ки соли 2010 таҳия
гардидааст. Ин ҳуљљат назари яклухту муназзамро ба
проблемаи муҳољирати меҳнатии муваққатї пешниҳод
мекунад, лекин бо муқаррароти умумї, бидуни мушаххас
кардани механизмҳои татбиқи ин ѐ он пешниҳод, маҳдуд
мешавад.
Дар баробари ин вобаста ба масъалаҳои ҳифзи
иљтимоии муҳољирони меҳнатї ва аъзои оилаҳои онҳо
Стратегия чунон мўљаз аст, ки имкон намедиҳад дар
бораи он, ки зери принсипи «аз лиҳози иқтисодї љолиб»
- и суғуртаи иљтимої чї фаҳмида мешавад, ҳатто
тақрибан мулоҳиза рондан имкон надорад, ки ба аъзои
оилаҳои муҳољирони меҳнатї ѐрї дар кадом шаклҳо
татбиқ карда мешавад. Амалан тамоми пешниҳодҳои
Стратегия оид ба ҳифзи иљтимоии меҳнаткашони
муҳољир ғолибан хусусияти тантанавї доранд ва
механизмҳои
мушаххаси
татбиқи
чораҳои
пешбинишавандаро шарҳ намедиҳанд.
Ҳамин тариқ, ҳатто дар ҳуљљати аз лиҳози замони таҳия
охирин масъалаҳои ҳифозати иљтимоии муҳољирон дар
Тољикистон ҳанўз ба таври лозимї инъикоси худро
наѐфтаанд.
Яке аз вариантҳои ҳалли проблема метавонист суғуртаи
тиббии ҳатмии муҳољирони меҳнатї бошад, ки барои
таъмини механизми самарабахши ҳифзи сиҳативу ҳаѐти
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муҳољирон ва ѐрии иљтимої ба оилаҳои онҳо имконият
медиҳад. Инкишофи бозори хизматрасонии суғуртавї
дар худи Тољикистон барои татбиқи суғуртаи тиббии
ҳатмии тамоми шаҳрвандони Тољикистон, ки ба хориља
мераванд, имконият медиҳад. Вале ин механизми
суғуртаи иљтимої танҳо ба шарте воситаи самарабахш
шуда метавонад, ки фаъолияти ширкатҳои суғуртавии
Тољикистон, ки суғуртаи тиббии шаҳрвандони ба хориља
мерафта, барои мардикорї ба давлатҳои дигар мерафта
ва таъмини пардохти маблағҳои суғуртаро ба муҳољирон
ва аъзои оилаҳои онҳо амалї мегардонанд, зери
назорати давлатї бошанд.
8. Ҳифзи иљтимоии гурўҳҳои аз ҳама осебпазири занон.
Таҳлили қонунгузории иљтимої мављудияти силсилаи
муайяни имтиѐзҳо ва сабукиҳоеро нишон дод, ки
амалашон ба паст кардани осебпазирии иљтимоии як
қатор гурўҳҳои занон равона карда шудааст. Вале ин
чораҳо ҳанўз кофї нестанд. Дар айни замон осебпазирии
иљтимоии заноне, ки ба категорияҳои мавриди назар
мансубанд, аксаран на танҳо ба набудани меъѐрҳои
махсуси қонунгузорї оид ба ҳимояи онҳо, балки ба иљро
нагардидани қонунгузории амалкунанда низ вобаста аст.
Занони маъюб. Дар Љумҳурии Тољикистон маъюбон он
гурўҳи аҳолиянд, ки нисбат ба онҳо низоми василаҳои ба
дараљаи кофї муфассале таҳия гардидааст, ки
манфиатҳои онҳоро дар ҳамаи соҳаҳои қонунгузории
иљтимої (дар суғуртаи иљтимої, таъминоти иљтимої ва
ҳифзи иљтимої) ҳимоя мекунад. Ҳамзамон қисми
бештари муқаррароти қонунгузории иљтимої гендерии
холисона тасреҳ шуда, баъзе меъѐрҳо барои занон
«имтиѐзҳои» махсус доранд.
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Масалан, таҳлили қонунгузорие, ки таъйини нафақаро
ба маъюбон танзим мекунад, дар аксари тасреҳбандии
он набудани мураккаботи гендериро нишон медиҳад,
вале ҳамзамон алгоритми ҳисоби ҳаљми нафақаҳо аз рўи
маъюбї нишонаи чашмраси нобаробарии гендерї дорад
– тафриқа аз рўи «собиқаи меҳнатие, ки барои таъйини
нафақа тибқи синну сол зарур аст». Истифодаи ин
нишона боиси он мегардад, ки барои занон гирифтани
нафақа аз рўи маъюбї, ки баробар ба нафақаи тибқи
синну сол бошад, то андозае «осонтар» мешавад (бино
бар камтар будани талабот ба ҳаљми собиқаи меҳнатї).
Ҳангоми таъйин кардани нафақа аз рўи маъюбї
қоидаҳои таъйин низ нобаробарии гендерї дорад, зеро
синну соли нафақавї, ки барои гирифтани чунин нафақа
ҳуқуқ медиҳад, барои занон ва мардон 5 сол фарқ
мекунад.
Чораҳои тибқи қонунгузорї муқарраргардидаи ҳифзи
иљтимоии маъюбон, ки гузаронидани муоинаи тиббиву
иљтимої, иодаи ҳайсияти (реаблетатсияи) маъюбон,
таъмини ҳаѐту фаъолияти онҳо, вазифаҳои иттиҳодияҳои
љамъиятии маъюбонро пешбинї мекунанд ва аз Қонуни
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи ҳифзи иљтимоии
маъюбон» бармеоянд, хусусияти холисонаи гендерї
доранд.
Қонун аввалин бор табъйизро нисбат ба маъюбон манъ
кард, ин барои занони маъюб, ки дар соҳаҳои гуногуни
ҳаѐту фаъолият бисѐр вақт ҳам чун зан ва ҳам чун маъюб
ба истисмори табъйиз рўбарў мешаванд, аҳамияти хоса
дорад.
Таҳлили асноди қонунгузорї инчунин нишон дод, ки дар
ҳоли ҳозир дар Љумҳурии Тољикистон як қатор
кафолатҳои муқарраршудаи шуғли маъюбон мављуд аст,
ки татбиқи онҳо натиљаҳои муайян ба бор меоваранд.
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Сухан дар навбати аввал дар бораи таъйини квотаи љои
кор барои маъюбон ва ба онҳо ба таври имтиѐзнок
пешниҳод кардани тайѐрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї меравад.
Қонунгузории иљтимоии Љумҳурии Тољикистон барои
модароне, ки фарзандони имконияташон маҳдудро
тарбия мекунанд, як қатор имтиѐзҳоро пешбинї
мекунад. Ин имтиѐзҳо асосан дар доираи қонунгузорие
таљаммўъ ѐфтааст, ки муносибатҳои меҳнатиро ба
танзим медарорад. Қонунгузории нафақа низ вазъи
махсуси занонеро, ки фарзандони маъюбро тарбия
мекунанд, ба инобат мегирад. Аммо ҳоло дар омори
давлатї маълумоте, ки барои баҳо додан ба
самаранокии воқеии амали ин меъѐрҳои қонунгузорї
имкон медода бошад, хеле кам аст.
Норасоии муҳими қонунгузории иљтимоии кишвар ин
аст, ки дар ҳоли ҳозир вазъи қарордоштаи зане, ки
кўдаки маъюбро тарбия мекунад, аз рўи қонунгузорї ба
таъйиноти «вазъи душвори зиндагї» дохил намешавад.
Ин барои чунин занон гирифтани ѐрии равонї ва
ҳуқуқии
барояшон
заруриро
ниҳоят
мураккаб
мегардонад.
Илова бар ин, зани кўдаки маъюбро тарбиякунанда дар
ҳоли ҳозир ҳуқуқ надорад, ки ўро бидуни навбат ба
муассисаи томактабии бачагона ѐ ба муассисаи
томактабии наздиктарин љойгир кунад.
Духтарони љавон. Агарчи љавондухтарон (15 – 18 – сола)
дар соҳаи таҳсилот ва дар бозори меҳнат осебпазирии
иљтимоии
баланд
доранд,
қонунгузорие,
ки
муносибатҳоро дар ин соҳаҳо танзим мекунад, ягон хел
меъѐрҳои ҳуқуқие надорад, ки духтаронро дар дастѐбї ба
хизматрасониҳои таҳсилотї ва шуғли касбї табъйиз
мекарда бошад. Маҳдудиятҳои мављуда дар соҳаи шуғл
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бо манъ кардани кор барои занон дар шароитҳои
зарарнок ва махсусан зарарноки меҳнат алоқаманданд,
ки ин наметавонад чораи табъйизкунанда ҳисобида
шавад.
Таҳлил нишон дод, ки дар танзими қонунгузории
муносибатҳои меҳнатї умуман ягон муқаррароте нест,
ки духтаронро мустақиман табъйиз мекарда бошад, вале
маљмўи пурраи кафолатҳо ва имтиѐзҳое мављуданд, ки ба
ҳифзи иљтимоии шуғли онҳо нигаронида шудаанд (дар
доираи қонунгузорие, ки меҳнати љавонони то 18 –
соларо танзим мекунад, ба таври холисонаи гендерї
тасреҳ шудааст). Маълумоти оморї оид ба амалияи
риояи тадбирҳои ҳифзи иљтимоии љавонони касбан
машғули то 18 – сола ва, гузашта аз ин, маълумот оид ба
тафриқаи гендерии ин амалия дар ҳоли ҳозир вуљуд
надорад.
Ба назар чунин мерасад, ки монеаи љаддитарин барои
паст кардани сатҳи осебпазирии иљтимоии духтарон дар
соҳаи таҳсилот ва шуғл тақсимоти анъанавии нақшҳои
гендерї камбизоатии аҳолї ва нарасидани муассисаҳои
тарбияи томактабии кўдакон мебошад.
Занони сарвари оилаҳои нокомил. Таҳлил нишон дод, ки
занони сарвари оилаҳои нокомил дар Тољикистон
категорияи аз лиҳози иљтимої осебпазири аҳолї
мебошад, вале ҳамзамон онҳо дастгирии давлатии
иљтимої доранд, ки ба дараљаи хатари ба вазъи
камбизоатї афтидани онҳо ба пуррагї мувофиқат
намекунад. Дастгирии давлатии чунин занон ба ҳимояи
ҳуқуқҳои меҳнатии онҳо нигаронида шудааст (дар
доираи ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии волидони танҳо, ки
далелан маънои ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии занони
мансуб ба оилаҳои нокомилро дорад).
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Ҳамзамон, азбаски худи категорияи «занони сарвари
оилаҳои нокомил» аз нигоҳи сабабҳое, ки боиси
ташаккули оилаи нокомил гардидаанд, тамоман
яктаркиба нестанд, додани ҳар хел имтиѐзҳо,
ѐрдампулиҳо, љубронҳо ба занони сарвари оила дар
асосҳои категориявї гумон аст, ки аз назари иљтимої ва
иқтисодї самарабахш бошад.
Заноне, ки мавриди зўроварї қарор гирифтаанд. Заноне,
ки мавриди зўроварї қарор гирифтаанд, боз як гурўҳи аз
лиҳози иљтимої осебпазир аст, ки ташкили ҳифзи
иљтимоии он аз љониби давлат талаб карда мешавад.
Таъкид мекунем, ки проблемаҳои занони мавриди
зўроварї қароргирифта аз бисѐр љиҳат ноаѐн буда, дар
омори расмї онҳо ба дараљаи лозимї инъикос
намешаванд. Аммо солҳои охир ба ин масъалаҳо аз
љониби ҳам љамъият ва ҳам давлат таваљљўҳи хеле
бештар зоҳир карда мешавад. Вале то ҳалли воқеии
масъалаҳои ҳифзи иљтимоии ин гурўҳ ҳоло хеле вақт
лозим аст.
Дар ҳоли ҳозир қонунгузории Тољикистон ба шиддати
вазъият он қадар ҳам мутобиқ нест. Масалан,
қонунгузории ЉТ оид ба масъалаҳои алоқаманд ба
зўроварї ба масъалаҳои зўроварї дар оила нигаронида
нашуда, асосан ба таркибҳои љиноии он равона карда
шудааст, ҳол он ки проблемаи расонидани ѐрии иљтимої
ба худи љабрдидаи зўроварї ҳанўз бидуни таъмини
лозимии қонунгузорї мемонад.
Дар Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи
хизматрасонии
иљтимої»
дар
байни
ҳадафҳои
хизматрасонии
иљтимої
инчунин
чунин
хизматрасониҳое мисли «таъмини имконияти зиндагии
шоиста ва бехатар доштан» ва «пешгирии вазъиятҳои
мушкили ҳаѐтї» ѐдрас мешаванд, вале худи таърифи
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«вазъияти мушкили ҳаѐтї» проблемаи зўровариро дар
худ фақат чун «вобастагии устувори равонї, оқибатҳои
зўроварї ѐ вазъиятҳое, ки бо хатар барои ҳаѐт
алоқаманданд» дар бар мегирад. Ҳамин тариқ, шахсоне,
ки дар хонавода мавриди зўроварї қарор гирифтаанд, ба
номгўи категорияҳои аҳолие, ки барояшон бояд ҳифзи
иљтимої аз љониби давлат таъмин карда шавад, ба
сифати мавқеи алоҳида дохил намешаванд. Ин барои
ташаккули
механизми
муассири
аксуламал
ба
паҳншавии зўроварї нисбат ба занон дар оила, барои
сохтани низоми самарабахши ѐрии иљтимої ба
љабрдидагони зўроварии хонаводагї, реаблетатсияи
љисмониву равонии онҳо ба ҳељ ваљҳ кофї нест.
Заноне, ки ғайрирасмї кор мекунанд. Боз як гурўҳи
дорои хатари баланди иљтимої заноне мебошанд, ки
ғайрирасмї кор мекунанд. Барои занон, хусусан
љавонзанон, ба эътибори хусусиятҳои биологии онҳо, ки
ба функсияи таносулї ва модарї алоқаманданд, шуғли
ғайрирасмї, нисбат барои мардон, хавфу хатари бештар
дорад. Маҳз ба сабаби модарї љавонзаноне, ки бидуни
ба таври лозимї ба расмият даровардани меҳнати
касбии худ кор мекунанд, барои гирифтани имтиѐзҳои
бо ҳомиладорї, таваллуд ва ширмаконї алоқаманд, ки
қонунгузорї барои занони аз рўи касбашон машғул
муқаррар кардааст, бештар ниѐз доранд. Вале худи
мақоми машғулони ғайрирасмї ин занонро аз низоми
суғуртаи иљтимої истисно мекунад. Паст кардани
осебпазирии иљтимоии чунин занон дар навбати аввал аз
ҳисоби гузаштани онҳо ба шуғли расмї имконпазир аст,
барои ин давлат дар низоми андозбандї, ташкили
љойҳои кор ва ғайра бояд чораҳои махсус пешбинї
намояд.

Мазмуни мухтасари ҳисоботи «Қонунгузорӣ ва сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ: таҳлили гендерӣ».

Занҳои партофтаи муҳољирони меҳнатї. Ниҳоят, гурўҳи
занҳои партофтаи муҳољирон низ пурра ҳақ дорад, ки ба
категорияи аз лиҳози иљтимої осебпазири аҳолї мансуб
дониста шавад. Бо асосҳои кофї метавон тасдиқ кард, ки
осебпазирии иљтимоии ин гурўҳ аз як тараф, оқибати
сатҳи нокифояи таҳсилот, сатҳи пасти шуғл ва музди
ками меҳнат, аз љониби дигар, дилбастагї ба нақшҳои
анъанавии гендер ва тарзи падаршоҳии тақсимоти
меҳнат мебошад, ки ин хусусияти умумии аксарияти
кулли занон дар Љумҳурии Тољикистон аст.
Ба ҳамин тариқ, таҳлили гендерии меъѐрҳои
қонунгузории
иљтимоии
кунунї
ва
ҳуљљатҳои
барномавии Љумҳурии Тољикистон имкон медиҳад
чунин хулоса барорем, ки дар маљмўъ онҳо муқаррароти
мустақиман табъйизкунанда надоранд, занонро дар
имкониятҳои истифода бурдани низоми суғуртаи
иљтимої, таъминот ва ѐрии давлатї маҳдуд намекунанд,
асосан гендерии холисона мебошанд ва дар маљмўъ ба
мафҳуми баробарии гендерї мувофиқат менамоянд. Дар
айни замон аксари онҳо ба кам кардани нобаробарии
гендерї дар љомеа, аз байн бурдани табъйиз аз рўи
нишонаи љинсї нигаронида нашудаанд ва татбиқи онҳо
љорї намудани муносибати гендериро дар низоми
суғурта, таъминот ва ҳифзи иљтимоии аҳолї пешбинї
намекунад.

