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Муқаддима 

 

Фарҳанги истилоҳоти мазкур бо ташаббуси Лоиҳаи ТБМ-
БББМК таҳия гардидааст. Фарҳанги мазкур дар доираи амали-
гардонии чорабиниҳои афзалиятнок, ки ҷиҳати барҳам додани 
меҳнати маҷбурӣ, ғуломии муосир ва савдои одамон, инчунин 
баҳри манъ намудан ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои 
меҳнати кӯдакон равона шудаанд, мутобиқи банди 8.7.-и 
Нақшаи амалҳо, ки дар доираи Мақсадҳо дар самти рушди 
устувори СММ1 тасдиқ гардидааст, омода карда шудааст. Дар 
Фарҳанги истилоҳот, бо мақсади дар меъёрҳои ҳуқуқии бай-
налмилалӣ ва миллӣ таъмин намудани фаҳмиши якхелаи ис-
тилоҳоти нисбатан маъмул, таҳлили муқоисавии ин истилоҳот 
ба амал бароварда шудааст.  

Сабаби навбатии роҳандозӣ гардидани ташаббуси мазкур 
ҷиҳати омода намудани Фарҳанги истилоҳот набудани тафси-
ри ягонаи баъзе маф-ҳумҳои асосӣ мебошад. Чунин ҳолат ба 
номувофиқатӣ дар ворид кардани (имплементатсияи) 
меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба қонунгузории миллӣ, пай-
до шудани мураккабиҳо ва чигилиҳо дар амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунӣ боис гардида, ба самаранокии чораҳое, ки 
дар ин самт андешида мешаванд, таъсири манфӣ мерасонад.  

Маҷмӯи мафҳумҳо эътинои самараноки қонунгузориро 
таъмин менамояд. Аз ин рӯ муқаррар намудани фаҳмиши яго-
наи истилоҳот ва мафҳумҳо қадами аввалиндараҷаи ниҳоят 
муҳим ба шумор меравад. Дар мавриди мо чун нуқтаи мабдаъ 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори байналмилалӣ, ки аз 
ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ (ратификатсия) гардида-
анд, ба назари эътибор гирифта шуданд. Ҳамзамон дар ра-
ванди омода намудани фарҳанги истилоҳот ва гузаронидани 
таҳлилҳо баъзе шарҳҳои Кумитаи коршиносони ТБМ, 
маводҳои дахлдори таълимӣ-методӣ, инчунин қонунгузории 

                                                           
1 Қатъномаи СММ оид ба қабул намудани рӯзнома дар самти рушди устувор 
барои давраи то соли 2030 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf 
 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
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амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври васеъ истифода 
гардиданд, ки онҳо дар маҷмӯъ ба фаҳмиши нисбатан амиқ ва 
аз нуқтаи назари гуногун ифода кардани истилоҳоти барраси-
шаванда мусоидат намуданд.  

Дар раванди таҳия намудани фарҳанги истилоҳот муалли-
фон кӯшиш ба харҷ доданд, ки сабабҳои объективии душвор 
будани воридсозии (имплементатсияи) зуд ва самараноки 
муқаррароти ҳуқуқи байналмилалиро ба қонунгузории миллӣ 
муайян ва дар мадди назар қарор диҳанд.  

Ҳамин тариқ, дар фарҳанги мазкур дар баробари он ки ис-
тилоҳоти соҳавӣ ба тариқи умумӣ баён гардидаанд, як қатор 
мафҳумҳои муҳими калидӣ ва баҳснок, аз қабили «мониторин-
ги меҳнати кӯдакон», «савдои одамон», «савдои кӯдакон», 
«меҳнати маҷбурӣ», «ғуломӣ», «урфу одатҳои ба ғуломӣ мо-
нанд», «шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон» мавриди 
таҳлили муқоисавӣ қарор дода шуданд. Мақсади таҳлили 
муқоисавии мазкур мусоидат намудан ба сохторҳои давлатӣ 
ва шарикони иҷтимоӣ дар масъалаи татбиқи муқаррароти 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар самти зикршуда ба 
шумор меравад.  

Бояд қайд намуд, ки дар доираи омода намудани фарҳанги 
истилоҳоти мазкур бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як 
қатор мафҳумҳои асосии самти муқовимат ба савдои одамон 
мавриди тадқиқи амиқ қарор дода шуданд. Аммо тадқиқи 
мазкур ба ҳеҷ ваҷҳ қурбу қимати намуди паҳншудаи тафсири 
бунёдӣ ва қонунии онро, ки имрӯз мавриди истифода қарор 
дорад, кам, ё онро мавриди шубҳа қарор намедиҳад. 
Ҳамзамон таҳлилҳои анҷомдодашуда хонандаро водор 
месозанд, ки дар масъалаи самаранокӣ ва таҷдиди тарзҳои 
муносибат ба ин мафҳумҳо, ки ҳам дар сатҳи байналмилалӣ ва 
ҳам дар сатҳи миллӣ ҷой доранд, андешаронӣ кунад. Инчунин 
дар Фарҳанги истилоҳот шаклҳои алтернативии ҳалли 
масъала, ки то дараҷаи муайян аз доираи маънидодкунии аз 
ҷониби умум қабулшуда берун мебароянд, пешниҳод 
гардидаанд.  

 



6 
ФАРҲАНГИ ИСТИЛОҲОТЕ, КИ ДАР САМТИ МЕҲНАТИ МАҶБУРӢ, ШАКЛҲОИ 

БАДТАРИНИ МЕҲНАТИ КӮДАКОН ВА САВДОИ ОДАМОН ИСТИФОДА МЕГАРДАНД 
 

 

1. ТАҲЛИЛИ ТАФСИРИИ  
БАЪЗЕ ИСТИЛОҲОТ  

 

САВДОИ ОДАМОН 
 

Дар ҳуқуқи байналмилалӣ муайян намудани истилоҳи 
«савдои одамон» кори нисбатан мураккаб ва мушкил мебошад. 
То имрӯз дар байни коршиносон вобаста ба шакли мақбули 
маънидодкунии истилоҳи мазкур дар доираи қонунгузории 
миллӣ баҳсҳо идома доранд ва аз ин қатор Тоҷикистон низ ис-
тисно нест.  

Аз ҷумла, то имрӯз масъалаи мавҷудияти робитаи мутақоби-
лаи савдои одамон бо ҷойивазкунии ҳатмии қурбониёни 
савдои одамон дар дохили киш-вар ё берун аз он, зарурати 
мавҷуд будани унсури истисмор дар давраи ниҳоии савдои 
одамон муҳим арзёбӣ гардида, мавриди баҳсҳои доманадор 
қарор дорад. Инчунин аҳамияти унсури маҷбуркунӣ дар ра-
ванди бандубасти ҳуқуқии савдои одамон низ предмети баҳс 
гардидааст. Истифодаи истилоҳи «савдои одамон» ва истинод 
ба он дар санадҳои зиёди байналмилалии ҳуқуқӣ2 ба назар ме-
расанд, аммо ифодаи нисбатан пурмазмун ва тафсилии он 
танҳо дар Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду фурӯши 
одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он, ки иловаи 
Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории муташаккилонаи 
фаромиллӣ мебошад (ва онро Протоколи Палермо низ 
меноманд), мавҷуд мебошад. Ҷиҳати баррасӣ ва таҳлили 

                                                           
2 Конвенсияи СММ «Оид ба мубориза бо савдои одамон ва истисмори фоҳишагарӣ 
аз тарафи шахсони сеюм», Конвенсияи СММ «Оид ба ҳуқуқи кӯдак», Протоколи 
иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки ба савдои кӯдакон, фоҳишагии кӯдакон 
ва порнографияи кӯдакона дахл дорад, Конвенсияи ТБМ № 182 дар бораи манъ 
кардан ва татбиқи чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати аз байн бурдани шаклҳои 
бадтарини меҳнати кӯдакон, Конвенсияи СММ “Дар бораи барҳам додани тамоми 
шаклҳои табъиз нисбати занон”, Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду 
фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он, ки иловаи Конвенсияи 
СММ зидди ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ мебошад ва ғайра.  
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асоснок танҳо он санадҳое интихоб гардиданд, ки аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ (ратификатсия) шуда, унсурҳо ва 
моҳияти ҳуқуқии ин мафҳумро ошкор месозанд.  

Ҳангоми таҳлили муқоисавии истилоҳи “савдои одамон” 
бояд ба тавзеҳоти зерин, ки дар санадҳои байналмилалӣ ва 
миллии ҳуқуқӣ мавҷуданд, таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад: 
Чунончи, мутобиқи моддаи 3 Протоколи Палермо “савдои 
одамон” ин бо мақсади истисмор ҷалбкунӣ, интиқол, 
супоридан, пинҳонкунӣ ё гирифтани одамон бо роҳи таҳдиди 
зурӣ ё истифодаи он ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, рабудан, 
қаллобӣ, фиреб, суиистифодаи мансаб ё ҳолати заифӣ, ё бо 
роҳи ришва додан дар шакли пардохт ё фоида барои 
гирифтани розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат мекунад, 
мебошад. Истисмор дар ин маврид ҳадди ақал истисмори 
(суиистифодаи) фоҳишагарии дигар шахсон ё дигар шакли 
истисмори (суиистифодаи) шаҳвоният, меҳнати маҷбурӣ, 
ғуломӣ, урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд, ҳолати ноилоҷӣ ё 
гирифтани узву бофтаҳоро дар назар дорад.  

Чунон ки мо мебинем, мафҳуми зикршудаи “савдои 
одамон” дар худ се шарти асосӣ, ё худ дар як вақт се унсури 
калидиро дарбар гирифтааст, ки онҳо дар алоҳидагӣ баррасӣ 
намегарданд. Яъне дар санади зикршудаи байналмилалии 
ҳуқуқӣ савдои одамон чун зуҳуроте баррасӣ мегардад, ки аз 1) 
амалҳо, 2) воситаҳо ва 3) мақсадҳо иборат мебошад. 
Мувофиқан ба ин ҳар як кирдоре, ки ҳатто яке аз ин унсурҳо, 
яъне амалҳо, воситаҳо ё мақсадҳои дар моддаи 3 
зикргардидаро дарбар гирифта, бо мақсади истисмор содир 
гардида бошад, бояд ҳатман чун савдои одамон бандубаст 
карда шавад. Аммо, амалҳои дар диспозитсия зикргардида 
дар алоҳидагӣ метавонанд ҳуқуқвайронкуниро ташкил 
надиҳанд, ё баръакс, вобаста ба хусусиятҳои қонунгузории 
давлатҳои мушаххас чун таркиби алоҳидаи ҷиноятҳо 
бандубаст карда шаванд.  
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Вобаста ба моҳияти мафҳуми «савдои одамон» таклиф 
карда мешавад, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳз мафҳуми пешниҳоднамудаи Протоколи Палермо бо 
баъзе тағйирот, ки ба хусусиятҳои хоси қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфтаанд, ҷой дода шавад. 
Тағйироте, ки ба мафҳуми мазкур ворид карда мешаванд, ба 
фаҳмиши эътирофшудаи байналмилалии он таъсири ҷиддӣ 
намерасонад, балки баръакс, ҷиҳати такмилёбӣ ва ҳамоҳангии 
қонунгузории миллӣ мусоидат хоҳад кард.  

Аз ҷумла, пешниҳод карда мешавад, ки аз матни мафҳуми 
«савдои одамон» калимаи «қаллобӣ» хориҷ карда шавад, 
зеро дар қонунгузории миллӣ таҳти мафҳуми «қаллобӣ» 
тасарруфи молу мулки ғайр ё ба даст овардани ҳуқуқ ба молу 
мулки ғайр бо роҳи фиреб ё суиистифодаи боварӣ3 фаҳмида 
мешавад. Ҳангоми иброз намудани калимаи «қаллобӣ» сухан 
маҳз дар бораи молу мулк меравад, на дар хусуси чизи дигар, 
аз ин рӯ ин калима бо моҳияти зуҳуроти савдои одамон 
умуман мувофиқ нест.  

Масъалаи дигари муҳим-ин мавҷуд будани зарурати аз 
мафҳуми “савдои одамон” хориҷ намудани калимаҳои 
“вазъияти ноилоҷӣ” мебошад. Чунин хулосабарорӣ ба 
талаботи банди b) моддаи 7 Конвенсияи иловагии СММ оид 
ба барҳам додани ғуломӣ, савдои ғуломон ва урфу одатҳои ба 
ғуломӣ монанд асос ёфтааст. Мутобиқи ин санади 
байналмилалии ҳуқуқӣ таҳти мафҳуми “вазъияти ноилоҷӣ” - 
қарор доштани шахс дар ҳолате ё вазъияте фаҳмида мешавад, 
ки он дар натиҷаи “урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд” ба миён 
омадааст. Азбаски дар мафҳуми мазкур аллакай “урфу одатҳои 
ба ғуломӣ монанд” дарҷ гардидаанд, мувофиқан ба ин, 
зарурати ба мафҳуми “савдои одамон” ворид намудани 
ифодаи вазъияти ноилоҷӣ”, ки онро бе ин ҳам мафҳуми “урфу 
одатҳои ба ғуломӣ монанд” фаро гирифтааст, мавҷуд нест.  

 

                                                           
3 Моддаи 247 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Қаллобӣ».  
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САВДОИ КӮДАКОН 
 

Баҳри дуруст фаҳмидани истилоҳи «савдои кӯдакон» бояд 
бори дигар ба банди «с» моддаи 3 Протоколи Палермо, инчу-
нин Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки 
ба савдои кӯдакон, фоҳишагии кӯдакон ва порнографияи 
кӯдакона дахл дорад, таваҷҷуҳ кард. Ҷиҳати маънидодкунии 
дурусти мафҳуми «савдои кӯдакон» маҳз ин ду воситаи 
байналмилалӣ асосӣ мебошанд. Ҳамзамон бояд зикр намуд, 
ки маънидодкунии бунёдии мафҳуми “савдои кӯдакон”-ро дар 
ин ду санади байналмилалӣ мутлақо ба ҳамдигар мувофиқ 
шуморидан мумкин нест. Маҳз чунин номувофиқатиҳо барои 
муайян кардан ва ба стандартҳои ҷойдошта мувофиқ 
кунонидани мафҳумҳои дахлдори ҳуқуқӣ дар доираи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон душвориҳо пеш меоранд. 

Аз ҷумла, мутобиқи Протоколи Палермо таҳти мафҳуми 
“савдои кӯдакон” ҳама гуна амалҳои дар банди “а” моддаи 3 
пешбинишуда, ки бо мақсади истисмор содир шудаанд, 
фаҳмида мешаванд ва муҳим нест, ки нисбати кӯдакон 
таъсиррасонии ҷинояткорона, аз қабили таҳдиди зурӣ ё 
истифодаи он ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, рабудан, қаллобӣ, 
фиреб, суиистифодаи мансаб ё ҳолати заифӣ, ё ришва додан 
дар шакли пардохт ё фоида ва ғайра истифода шуда бошанд.  

Яъне аз мазмуни Протоколи Палермо чунин бармеояд, ки 
“савдои кӯдакон” ин ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, 
пинҳонкунӣ ё гирифтани кӯдакон бо мақсади истисмор 
мебошад. Мафҳуми истисмор бошад чун дар мавриди 
истисмори шахсони калонсол (болиғ) боқӣ мемонад.  

Ҳамзамон бояд зикр намуд, ки мутобиқи моддаҳои 2 ва 3 
Протоколи иловагӣ ба Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак таҳти 
мафҳуми “савдои кӯдакон” ҳама гуна санад ё аҳд фаҳмида 
мешавад, ки мутобиқи он аз ҷониби ҳама гуна шахс ё гурӯҳи 
шахсон ба шахси дигар ё гурӯҳи шахсон ба ивази мукофотпулӣ 
ё дигар намуди подошдиҳӣ бо мақсади истисмори шаҳвонӣ, 
додани узвҳои бадани ӯ, истифода дар меҳнати маҷбурӣ, 
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кӯдак пешниҳод карда мешавад, супорида мешавад ё гирифта 
мешавад. Инчунин мафҳуми мазкур розикунонии 
ғайриқонуниро дар шахсияти миёнарав барои фарзандхонии 
кӯдак, бо вайрон намудани санадҳои байналмилалии ҳуқуқии 
қабулшуда оид ба фарзандхонӣ дарбар мегирад. 

Инак, мо ин ҷо ду фарқияти ҷиддиро мушоҳида менамоем. 
Аввалан, дар як санади байналмилалии ҳуқуқӣ аломати 
бандубасткунанда вуҷуд дорад, ки ҳатман гирифтани 
мукофотпулӣ ё дигар намуди подошдиҳиро дар назар дорад, 
ҳол он ки дар санади дигари байналмилалӣ ин аломат 
аҳамият надорад. Сониян, бояд зикр намуд, ки банди охири 
моддаи 3 Протоколи иловагии Конвенсияи СММ оид ба 
ҳуқуқи кӯдак, ки ба масъалаҳои фарзандхонӣ дахл дорад, 
унсури асосии фарқкунанда дар маънидодкунии савдои 
кӯдакон мебошад. Бо ин нишона он аз доираи консепсияи 
зарурати мавҷуд будани аломати истисмор дар савдои 
кӯдакон, ки Протоколи Палермо тақозо мекунад, берун 
мебарояд.  

Маҳз ин фарқиятҳо мавқеъҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва 
маънидодкуниҳои мухталифи мафҳуми савдои кӯдаконро дар 
доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тавлид 
намудаанд. Масалан, мутобиқи моддаи 167 КҶ ҶТ хариду 
фурӯши ноболиғон ин “хариду фурӯши шахси баръало ноболиғ 
новобаста аз намуд ва шаклҳои маҷбурсозӣ” мебошад. 
Ҳамзамон дар моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба 
савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни савдои 
одамон” мафҳуми зерини савдои кӯдакон омадааст: “савдои 
кӯдакон – ҳама гуна амал ё аҳде, ки ба воситаи онҳо кӯдак 
ғайриқонунӣ аз тарафи падару модар, дигар намояндаи қонунӣ 
ё дигар шахсе (гурӯҳи шахсоне), ки кӯдак доимӣ ё муваққатӣ 
дар парастории вай (онҳо) мебошад, ба дигар шахс (гурӯҳи 
шахсон) бар ивази подоши моддӣ ё дигар ҷуброн, бо мақсади 
истисмори ӯ ва ё ба даст овардани фоидаи моддӣ ё дигар 
фоида, инчунин бо мақсади фарзандхондии ғайриқонунии 
кӯдак, новобаста аз тарзҳои ҳангоми содир намудани он 
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истифодашаванда супорида мешавад”. Аз ин мафҳум 
бармеояд, ки дар ин маврид барои савдои кӯдакон мавҷудияти 
аломати истисмор умуман лозим нест.  

Ҳамин тариқ, мутаассифона, масъалаи маънидодкунии 
якхелаи истилоҳи “савдои одамон” то имрӯз дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳалли ниҳоии худро пайдо накардааст. 
Қонунгузории миллӣ дар тафриқа аз Протоколи Палермо, 
эътироф намудани истилоҳи “савдои одамон”-ро бе 
мавҷудияти аломати истисмор имконпазир мешуморад. 
Сониян, дар фаҳмиши истилоҳоти “савдои одамон”4 ва 
“савдои кӯдакон” фарқият ва мухолифати бунёдӣ вуҷуд дорад.  

Решаи ин мухолифат, қабл аз ҳама, дар маънидодкунии 
гуногуни матнҳои Протоколи Палермо ва Протоколи иловагӣ 
ба Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки ба савдои кӯдакон, 
фоҳишагии кӯдакон ва порнографияи кӯдакона дахл дорад, 
мебошад.  

Мувофиқан ба ин, кишварҳо метавонанд доир ба ин 
масъала интихоби мустақилона дошта бошанд ва ин ё он 
тарзи муносибати байналмилалиро ба масъалаи зикршуда чун 
асос қабул намоянд. Аммо, аз рӯи андешаи субъективии мо, 
он намуди эҷоди истилоҳот, ки Протоколи Палермо интихоб 
кардааст, бештар қобили қабул аст. Ин санади байналмилалии 
ҳуқуқӣ савдои кӯдаконро ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, 
пинҳонкунӣ ё гирифтани кӯдакон бо мақсади истисмор 
мешуморад.  

 
 

                                                           
4 Моддаи 130.1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: хариду фурӯши 

одамон- ин “бо мақсади суиистифода (суиистифодаи фоҳишагарии дигар шахсон 
ё дигар шакли суиистифодаи шаҳвоният, кор ё хизматрасонии маҷбурӣ, ғуломӣ ё 
расму одатҳои ба ғуломӣ ҳамшабеҳ, ҳолати ноилоҷӣ ё гирифтани узв ва (ё) 
бофта) - ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, пинҳонкунӣ ё гирифтани одамон бо роҳи 
таҳдиди зурӣ ё истифодаи он ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, дуздӣ, қаллобӣ, 
фиреб, суиистифодаи мансаб ё ҳолати заифӣ, ё бо роҳи ришва додан дар шакли 
пардохт ё фоида барои гирифтани розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат 
мекунад, содир шуда бошад”.  
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МЕҲНАТИ МАҶБУРӢ 
 

Истилоҳи «меҳнати маҷбурӣ»-ро дар санадҳои зиёди 

байналмилалии ҳуқуқӣ вохӯрдан мумкин аст, вале мафҳуми 

бунёдии нисбатан фаҳмо ва мукаммали онро Конвенсияи ТБМ 

№ 29 дар бораи меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ додааст.  

Мутобиқи моддаи 2 Конвенсияи мазкур таҳти мафҳуми 

«меҳнати маҷбурӣ»– ҳама гуна кор ё хиз-матрасоние фаҳмида 

мешавад, ки аз ҷониби шахс зери таҳдиди татбиқи ин ё он 

намуди ҷазо иҷро гардида, шахс барои иҷро кардани он 

ихтиёран изҳори хоҳиш нанамудааст. Яъне мафҳуми «меҳнати 

маҷбурӣ» мутобиқи ин меъёри ТБМ мавҷудияти ду унсури 

муҳими калидиро тақозо мекунад: кор ё хизмат, ки зери 

таҳдиди татбиқи ҷазо ва бе розигии шахс (яъне 

ғайриихтиёрона) иҷро карда мешавад.  

 Ин ҷо масъалаи хеле муҳим, ки мавриди баҳси 

доманадор қарор гирифтааст, мазмуни мафҳуми «ҷазо», намуд 

ва доираи фарогирии он мебошад. Маҳз ҳамин масъала чӣ дар 

сатҳи қонунгузорӣ ва чӣ дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ такмили 

ҷиддӣ мехоҳад.  

Мутахассисони маҳаллӣ бар он ақидаанд, ки дар доираи ин 

меъёри конвенсионӣ асосан татбиқи ҷазои ҷиноятӣ ё маъмурӣ 

ва танҳо дар баъзе ҳолатҳо ҷазои ҷисмонӣ дар назар дошта 

шудааст. Яъне ба ҷазои ҷисмонӣ аз ҷониби мутахассисони 

маҳаллӣ нақши бағоят маҳдуд мансуб дониста мешавад. Вале 

мавқеи Кумитаи коршиносони ТБМ дар ин хусус дигар аст. Ку-

митаи коршиносон бар он ақидаанд, ки «маҷбур намудан ба 

кор ё хизматрасонӣ таҳти татбиқи ҷазо» маънои фақат татбиқ 

намудани ҷазои ҷиноятиро надорад ва он на ҳамеша дар 

намуди ҷарима татбиқ мегардад: маҷбуркунӣ бояд нисбатан 

васеътар фаҳмида шуда, он дар шаклҳои гуногун, аз қабили 

маҳрум кардан аз ҳуқуқҳо ва имтиёзҳои му-айян, зӯроварии 
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ҷисмонӣ ё маҳдуд кардани озодӣ, таҳдиди куштани худи шахсе, ки 

ба меҳнат ё хизматрасонӣ маҷбур карда мешавад ё 

наздикону хешовандони ӯ ифода ёфта метавонад. Дар 

басо ҳолатҳо таҳдиди ҷазо дар шаклҳои мухталифи 

ниҳонии он бо истифодаи омилҳои муайяни берунӣ, ки 

дар атрофи ҷабрдида ба вуҷуд омадаанд, аз ҷумла бо ис-

тифода аз мақоми равонӣ ва иҷтимоии ӯ амалӣ карда 

мешавад. Масалан, нисбати ҷабрдида мумкин аст 

таҳдиди хабар додан ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё дигар 

мақомоти ваколатдори давлатӣ дар бораи мақоми ғай-

риқонунии муҳоҷиратӣ ё дигар мақоми ӯ, иръоб, таҳдиди 

мусодира, яъне барнагардонидани ҳуҷҷатҳои тасдиқку-

нандаи шахсияти корманд, ки қаблан аз тарафи корфар-

мо гирифта шуда буд, инчунин дигар намудҳои ҷазо, аз 

ҷумла ҷазоҳои дорои хусусияти молиявӣ ё қарзӣ татбиқ 

карда шаванд. Ҳамин тариқ, номгӯи таъсиррасонии 

манфӣ, ки мумкин аст нисбати шахс тавассути таҳдиди 

ҷазо татбиқ карда шавад, доманадор буда, дар ҳар як 

ҳолати мушаххас мавҷудияти омили маҷбуркунӣ ба та-

риқи инфиродӣ баррасӣ карда мешавад.  

Лаҳзаи дигари бағоят муҳим, ки аксаран боиси пайдо-

иши мубоҳисаҳо дар байни кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ вобаста ба эътироф намудани ҳолати маҷбур кар-

дан ба ин ё он кор мешавад, «розигии ихтиёронаи шахс 

ба расонидани хизмат» мебошад. Коршиносони ТБМ ба 

он ақидаанд, ки дар ин маврид, бояд ҳатман шакл ва 

предмети розигӣ, нақши омилҳои беруна, мавҷудияти 

маҷбуркунии бавосита ва имконияти даст кашидан аз ро-

зигии изҳорнамудаи қаблӣ ба инобат гирифта шаванд. 

Ин ҷо сухан дар бораи он ҳолатҳое меравад, ки ҷабрдида 

ба сабаби изҳор намудани розигии ихтиёронаи худ, ки он 

дар натиҷаи фиреб, суиистифодаи боварӣ, гумроҳшавӣ ё 

бесалоҳият буданаш изҳор гардидааст, аз ибтидо дар 
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вазъияти маҷбуркунии ҳуқуқӣ, ҷисмонӣ ё равонӣ қарор 

мегирад. Дар ин ҳолатҳо розигии қаблиро ба инобат 

нагирифтан мумкин аст ва ин мавқеъ ба муқаррароти 

моддаи 3 Протоколи Палермо мувофиқат мекунад.  

Нуктаи дигари бениҳоят муҳим, ки барои истифода ва таф-

сири дурусти истилоҳи мазкур зарур аст, он мебошад, ки 

меҳнати маҷбурӣ на аз рӯи намуди кори иҷрошаванда, балки 

маҳз дар асоси хусусияти муносибатҳои ҳуқуқии меҳнатии 

байни шахс ва ба ном «корфармо» муайян карда мешавад. 

Яъне барои муайян намудани он ки кори иҷрошаванда ё хиз-

матрасонӣ ба категорияи меҳнати маҷбурӣ шомиланд ё не, 

шароити меҳнат, хавфнокӣ, вазнинии он, дар қонунгузории 

муайян қонунӣ ё ғайриқонунӣ шуморида шудани он аҳамият 

надорад.  

Мувофиқан ба ин, барои татбиқи мафҳуми меҳнати 

маҷбурӣ эътирофи расмӣ ё қонунӣ будани ин ё он кор муҳим 

нест. Ин ҷо қоидаи бунёдии муҳим он аст, ки шахс танҳо дар 

сурате, ки нисбати ӯ ҷиҳати иҷрои кор ё хизматрасонӣ маҷбур-

кунӣ истифода шуда бошад, дар вазъияти меҳнати маҷбурӣ 

қарордошта ҳисобида мешавад. Ин қоида аз мазмуни моддаи 

2 Конвенсияи ТБМ № 29 бармеояд.  

 Аммо, ин ҷо тавзеҳоте мавҷуд аст, ки он бо муқаррароти 

Конвенсияи ТБМ № 182 алоқамандӣ дорад. Мутобиқи ин 

меъёри конвенсионӣ меҳнати маҷбурие, ки ба он кӯдакон 

ҷалб карда мешаванд, дар як вақт чун яке аз шаклҳои бадта-

рини меҳнати кӯдакон шуморида мешавад. Дар ин сурат 

меҳнати кӯдак ҳам ба меҳнати маҷбурӣ ва ҳам ба шаклҳои 

бадтарини меҳнати кӯдакон мансуб мебошад, аз ҷумла, агар 

кӯдак ба меҳнати маҷбурӣ якҷоя бо аъзои оилаи худ ҷалб 

шуда бошад ҳам.  
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ҒУЛОМӢ ВА УРФУ ОДАТҲОИ БА ҒУЛОМӢ МОНАНД 
 
Мутобиқи мавқеи маълуми ҳуқуқи байналмилалӣ «ғуломӣ» 

аслан яке аз шаклҳои меҳнати маҷбурӣ ба шумор меравад. 
Ҳамзамон ғуломӣ назорати комили як шахс ё гурӯҳи шахсонро 
нисбати фард ё гурӯҳи дигари шахсон дар назар дорад.  

Санади нахустини бунёдии байналмилалӣ дар ин самт Кон-
венсия нисбат ба ғуломӣ соли 1926 мебошад. Мутобиқи Кон-
венсияи мазкур таҳти мафҳуми «ғуломӣ» - ҳолат ё вазъияти 
шахс фаҳмида мешавад, ки нисбат ба вай баъзе ё тамоми са-
лоҳияти ба ҳуқуқи моликият хосбуда татбиқ карда мешавад. 
СММ соли 1956 Конвенсияи иловагӣ оид ба барҳам додани 
ғуломӣ, савдои ғуломон ва урфу одатҳои ба ғуломӣ монандро 
қабул намуд, ки муқаррароти он моҳияти як қатор мафҳумҳои 
аз рӯи мазмун ба мафҳуми ғуломӣ алоқаманд, аз қабили 
асорати қарзӣ, вазъияти ноилоҷӣ, савдои ғуломон, ҳолати 
крепостноӣ ва ғайраро шарҳу тавзеҳ доданд.  

 Ҳангоми баррасии зуҳуроти ғуломӣ ва урфу одатҳои ба 
ғуломӣ монанд робитаи байни меҳнати маҷбурӣ ва ғуломӣ 
маълум мегардад, зеро шахсе, ки дар вазъияти ғуломӣ қарор 
дорад, табиист, ки ногузир ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб карда 
мешавад. Ин гуфтаҳо ба урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд низ 
тааллуқ доранд, зеро ин урфу одатҳо он вазъиятҳоеро, ки дар 
он шаҳрвандон ё гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ ба манфиати 
шахсони дигар ба меҳнат ҷалб карда мешаванд, ба таври рав-
шан фаро мегиранд. Аз ҷумла, асорати қарзӣ, ё ба истилоҳи 
дигар «ғуломии қарзӣ» намунаи равшани истифодаи меҳнати 
маҷбурӣ мебошад. Нишонаҳои калидии бандубасткунандаи 
мафҳуми «ғуломӣ» ин соҳибӣ кардан ба ҳаёти шахси дигар ё 
назорат намудани он, маҳдуд кардани ҷойивазкунӣ ё маҷбур 
кардан ҷиҳати анҷом додани ҷойивазкунӣ, инчунин набудани 
имконияти аз кор рафтан ё дигар кардани ҷои кор ва ғайра 
мебошад.  
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МЕҲНАТИ КӮДАКОН 
 

Набудани маънидодкунии муносиб ва салиси мафҳуми 

«меҳнати кӯдакон» дар қонунгузорӣ, шароитҳо ва вазъиятҳои 

иҷтимоӣ аз зумраи мушкилоти мураккабе маҳсуб меёбад, ки 

кишварҳои зиёд бо он рӯбарӯ гаштаанд. Аксари мутахассисон 

ҳанӯз сарҳади байни меҳнати имконпазир ва имконнопазири 

меҳнати кӯдаконро муайян накардаанд. Онҳо намедонанд, ки 

кадом намудҳои кори иҷрошаванда ва хизматрасониро бо 

дарназардошти синну соли кӯдак, шароити меҳнат, вақти 

иҷрои кор, сатҳ ва хусусияти таъсири он ба саломатӣ ва инки-

шофи кӯдак, мавҷудияти розигии падару модар, вазъи иқти-

содӣ-иҷтимоии оила ва давлат дар маҷмӯъ ба меҳнати 

маҷбурӣ мансуб донанд.  

Бо дарназардошти маҳакҳои зиёди муайянкунӣ ва 

мавҷудияти вазъиятҳои комилан мухталиф дар ҷанбаҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ё давлатҳо, муносибати ҳуқуқтатбиқкунӣ 

оид ба ин масъала метавонад мутлақо гуногун бошад.  

Мутобиқи мавқеъҳои бунёдии ТБМ ва СММ, ки дар са-

надҳои дахлдори ин созмонҳо ифодаи худро ёфтаанд, ба ма-

фҳуми «меҳнати кӯдакон», қабл аз ҳама тобиши манфӣ дода 

мешавад. Аз ҷумла, таҳти мафҳуми меҳнати кӯдакон ҳама гуна 

кор ё хизматрасоние фаҳмида мешавад, ки:  

 ба кӯдакон аз ҷиҳати рӯҳӣ, ҷисмонӣ, иҷтимоӣ ё ахлоқӣ 

хатарнок аст, инчунин ба ҳаёт, саломатии онҳо бо имкони ра-

сонидани зарар, ҳамчунин ба инкишофи муътадилашон 

таҳдид менамоянд;  

 кӯдаконро аз гирифтани таҳсилот маҳрум месозанд, ё 

гирифтани таҳсилотро маҳдуд менамоянд, ё худ онҳоро 

маҷбур месозанд, ки баробари таҳсил дар мактаб бо меҳнати 

вазнин ва тӯлонӣ машғул гарданд.  
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Ҳамин тариқ, дар маҷмӯъ меҳнати кӯдаконро, ки аз нуқтаи 

назари ТБМ мамнӯъ аст, ба тариқи мухтасар чун коре, ки ба 

инкишофи муътадили ҷисмонӣ ва рӯҳии кӯдакон зарар мера-

сонад, ба гирифтани таҳсилот аз ҷониби онҳо монеъ мешавад, 

кӯдаконро аз лаззати кӯдакӣ, шаъну шараф ва озодона амалӣ 

намудани имкониятҳояшон маҳрум месозад, тавсиф намудан 

мумкин аст.  

Ҳамзамон, агар бо дарназардошти фаҳмиши бунёдии исти-

лоҳи «меҳнати кӯдакон» аз нуқтаи назари ТБМ, ба самти 

баръакс андешаронӣ намоем, пас ин мафҳум кореро, ки аз 

ҷониби кӯдакон анҷом дода мешавад, вале ба саломатӣ ва 

инкишофи онҳо таъсири манфӣ нарасонида, барои гирифтани 

таҳсилоташон монеъ намегардад, дарбар намегирад.  

Ин ҷо ду фаҳмиш ва маънидодкунии худи маф-ҳуми 

«меҳнат» ба миён меояд. Истилоҳи «меҳнат», ки дар матни 

баъзе санадҳои ҳуқуқии байналмилалии универсалӣ истифода 

гардидааст, мутаассифона, дар ягонтои ин санадҳо маънидод 

карда нашудааст, яъне муносибати ягонаи умумӣ ба ин ма-

фҳум вуҷуд надорад. Ба сифати намуна қонуни намунавии 

СММ оид ба муқовимат ба савдои одамонро5 зикр намудан 

мумкин аст, ки мутобиқи он таҳти мафҳуми «меҳнат» - ҳама 

гуна коре, ки арзиши иқтисодӣ ё молиявӣ дорад, фаҳмида 

мешавад. Конвенсияи ТБМ № 111 бошад, ба мафҳуми 

«меҳнат» инчунин дастрасӣ ба таҳсилоти касбиро шомил до-

нистааст6. Ҳамзамон мутобиқи баъзе сарчашмаҳои умуми-

илмӣ, меҳнат – ин фаъолият ва кори инсон мебошад, ки дар 

рафти он шахс имкониятҳои ҷисмонӣ ва рӯҳиашро ҷиҳати 

қонеъ гардонидани талаботи физиологӣ ва ахлоқии худ исти-

                                                           
5 Қонуни намунавии СММ (ЮНОДК) оид ба муқовимат ба савдои одамон, ки аз 
ҷониби Раёсати СММ оид ба назорати маводи нашъаовар ва пешгирии 
ҷинояткорӣ омода гардидааст.  
6 Банди 3 моддаи 1 Конвенсияи ТБМ №111.  
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фода менамояд. Аммо ба сифати ваҷҳи бун-ёдӣ ин ҷо бояд 

Конвенсияи ТБМ № 29 зикр карда шавад, ки он дар моддаи 2 

меҳнатро маҳз «кор ё хизматрасонӣ» ҳисобидааст. Дар қонун-

гузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таҳти истилоҳи 

«меҳнат» ҳама гуна кори иҷрошаванда ё хизматрасонӣ» 

фаҳмида мешавад. Мувофиқан ба ин, бинобар набудани ма-

фҳуми дақиқ ва ягонаи конвенсионии «меҳнат», ҷой додан 

дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маънидодкунии 

мазмуни он тавассути воситаҳои ҳуқуқии миллӣ сурат меги-

рад.  

Мисолҳоеро баррасӣ менамоем, ки мутобиқи онҳо кӯдакон 

кореро иҷро мекунанд, ки бо расонидани кумак ба падару 

модар дар хона ё иштирок дар пешбурди фаъолияти (тиҷора-

ти) оилавӣ алоқаманд аст, ё кӯдакон пас аз мактаб ё дар 

давраи таътил меҳнат карда, маблағи кисахарҷии худро ба 

даст меоранд. Ин гуна корро ҷомеа чун зуҳуроти мусбат ар-

зёбӣ мекунад, зеро он барои инкишофи кӯдак ва некӯаҳволии 

оила мусоидат намуда, ҷиҳати аз ҷониби кӯдак ба даст овар-

дани малака ва таҷриба, ки барои дар оянда узви комили 

ҷомеа гардидан зарур мебошад, кумак менамояд. Аммо ин ҷо 

суоле бармеояд: ин гуна корро, ки аз ҷониби кӯдакон иҷро 

карда мешавад, чӣ номидан мумкин аст? Оё ин кори иҷро-

шударо аз рӯи фаҳмиши умумии истилоҳи мазкур «меҳнат» 

номидан мумкин аст? Зеро чунин кор ҷавобгӯи маҳакҳои за-

рурӣ, аз қабили мавҷудияти арзишҳои молиявӣ ва иқтисодӣ, 

харҷи кӯшишҳо, истеҳсоли молу ашё ва ғайра мебошад. Маҳз 

ҳамин ҷанбаи масъала ногуворӣ ва нофаҳмиҳоро дар сатҳи 

миллӣ ва чигилиҳоро дар чорабиниҳои амалишавандаи таш-

килӣ-ҳуқуқӣ ба миён меоранд.  

Бояд зикр намуд, ки маҳз чунин намуди кори аз тарафи 

кӯдакон иҷрошавандаи қобили қабулро ТБМ чун меҳнати 

кӯдакон наҳисобида, онро бо истилоҳи «кори кӯдакона» (child 
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work)7 ифода менамояд. Ҳамзамон истилоҳи «меҳнат» (labour) 

ва «кор» (work), бо дарназардошти санадҳои байналмилалии 

ТБМ ва СММ мафҳумҳои баробарарзиш шуморида шудаанд.  

 Лаҳзаи дигари муҳим, ки ҳангоми омӯзиши хусусиятҳои 

истилоҳи мазкур ошкор карда мешавад, муқаррар кардани 

ҳадди камтарини синнусолӣ (сенз) ҳангоми қабул ба кор, яъне 

роҳ додан ба меҳнат мутобиқи Конвенсияи ТБМ № 138 

мебошад, ки он моҳиятан то ба дараҷаи муайян бо 

муқаррароти худ (де-юре) мавҷудияти шаклҳои қонунии 

(имконпазири) меҳнати кӯдаконро эътироф менамояд. 

Вобаста ба мазмуни санади мазкури байналмилалӣ чунин 

хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки меҳнати кӯдакон пурра 

манъ нагардида, танҳо ба шаклҳои имконпазир ва 

имконнопазир ҷудо шудаанд. Аз ин бармеояд, ки меҳнати 

кӯдакон дар шакли имконпазири худ то имрӯз арзи ҳастӣ 

дорад. Маҳз чунин тақсимбандӣ боиси он гардид, ки дар як 

қатор давлатҳо консепсияи имконпазирӣ ва имконнопазирии 

меҳнати кӯдакон бо дарназардошти маҳаки синнусолӣ ва 

соҳавӣ амал менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маврид 

истисно нест ва дар қонунгузории миллӣ низ имконияти 

истифодаи меҳнати кӯдакон пешбинӣ гардидааст. Аз ҷумла, 

дар Кодекси меҳнати кишвар боби алоҳидаи 15 мавҷуд 

мебошад, ки ба масъалаи танзими меҳнати кормандони ба 

                                                           
7 http://ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 
 

“...Not all work done by children should be classified as child labour that is to be targeted 
for elimination. Children’s or adolescents’ participation in work that does not affect their 
health and personal development or interfere with their schooling, is generally regarded 
as being something positive.” 
 

«... На ҳар коре, ки аз тарафи кӯдакон иҷро карда мешавад, бояд чун меҳнати кӯда-
кон, ки бояд рафъ карда шавад, баҳо дода мешавад. Иштироки кӯдакон ё 
наврасон дар коре, ки ба саломатӣ ё инкишофи шахсии онҳо таъсир намерасонад 
ва ба таҳсили онҳо халал ворид намесозад, чун зуҳуроти мусбат баҳогузорӣ ме-
гардад». 
 

http://ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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синни ҳаждаҳ нарасида бахшида шудааст. Ҳамин тариқ, 

давлат ба таври ҳуқуқӣ мавҷудият ва имконияти истифодаи 

қонунии меҳнати кӯдаконро эътироф менамояд, вале дар 

ҳама сурат ин “меҳнат” аст.  

Ба сабаби он ки шаклҳои мамнӯи меҳнати кӯдакон бо 

истилоҳи маҷмӯии “меҳнати кӯдакон” ифода гардида, он дар 

матни як қатор санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ба мазмуни 

манъ ва маҳкум намудан истифода мешавад, дар фаҳмиши 

ҳуқуқӣ ва фарҳангии ин истилоҳ дар як қатор кишварҳо, аз 

ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мушкилот ба миён 

омадаанд.  

Аз мавқеи дигар, ки онро Конвенсияи № 138, Эъломияи 

ТБМ дар бораи принсипҳо ва ҳуқуқҳои асосӣ дар соҳаи 

меҳнат, инчунин Мақсадҳо дар соҳаи рушди устувори СММ 

ҷонибдорӣ кардаанд, ҳама шаклҳои меҳнати кӯдакон (чӣ 

имконпазир ва чӣ имконнопазир) қатъиян манъ карда 

шудаанд. Аз ин рӯ, дар давраи ҳозира пешбинӣ кардани 

истилоҳи мобайнӣ мувофиқи мақсад аст. Бо ин мақсад мумкин 

аст, ки истилоҳоте, чун “шаклҳои имконпазири меҳнати 

кӯдакон”, “шаклҳои имконнопазири меҳнати кӯдакон” ва 

“шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон” мавриди истифода 

қарор дода шаванд. Мавриди истифода қарор додани ин 

мафҳумҳо барои дар сатҳи миллӣ ба таври дуруст ва 

самарабахш роҳандозӣ намудани чорабиниҳои дахлдор кумак 

хоҳад намуд. Қобили зикр аст, ки дар баъзе маводҳои 

методии ТБМ мафҳумҳои ба ин монанд аллакай вомехӯранд8. 

Чун манбаи ҳуқуқии мувофиқ истифодаи моддаи 32 

Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқи кӯдак тавсия дода 

мешавад.  

 

                                                           
8 Дар дастури таълимии ТБМ барои парлумончиён №3/2002, ки ба «Барҳам 

додани шаклҳои бадтарини меҳнат” бахшида шудааст.  
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ШАКЛҲОИ БАДТАРИНИ МЕҲНАТИ КӮДАКОН 
 

Истилоҳи «шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон» ба 

муомилоти ҳуқуқи байналмилалӣ ба шарофати Конвенсияи 

ТБМ № 182 ворид гардид. Маҳз санади мазкур ба тариқи 

расмӣ муҳимияти фавран ва бебозгашт барҳам додани баъзе 

шаклҳои хатарноки меҳнати кӯдаконро эълом дошта, онро ба 

тариқи ҳуқуқӣ ба расмият даровардааст. Дар айни ҳол ин 

тарзи муносибати конвенсионӣ мақсади қаб-лан 

баёнгардидаи умда ва дарозмуддати дар маҷмӯъ барҳам 

додани меҳнати кӯдаконро аз байн набурдааст. Мавҷудияти 

меҳнати кӯдакон дар замони муосир ба ҷой доштани 

фарқиятҳо дар сатҳи инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии 

кишварҳои гуногун, хусусиятҳои тарзи ҳаёти анъанавӣ-

фарҳангӣ, динӣ ва ғайра вобастагӣ дорад. Дар баробари ин 

мавқуф гузоштани мубориза бар зидди шаклҳои бадтарини 

меҳнати кӯдакон мавқуфгузориро намеписандад ва чунин 

мавқеи принсипиалӣ дастоварди назарраси ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дар ин самт ба шумор меравад.  

Маънидодкунии амиқи тафсирии мазмуни истилоҳи 

«шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон» маҳз дар Конвенсияи 

ТБМ № 182 оварда шудааст. Тавсияҳои ТБМ № 190 бошад 

доир ба воридсозии (имплементатсияи) ин меъёрҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ ба қонунгузории миллӣ роҳнамоӣ менамояд.  

Таҳти мафҳуми «шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон» 

инҳо фаҳмида мешаванд:  

а) тамоми шаклҳои ғуломӣ ё таҷрибаи ба ғуломӣ монанд, 

ба мисли фурӯши кӯдакон ва савдои онҳо, асорати қарзӣ ва 

вобастагии крепостноӣ, инчунин меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ, аз 

ҷумла ҷалби маҷбурӣ ё ҳатмии кӯдакон барои истифодаи онҳо 

дар низоъҳои мусаллаҳона; 
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б) истифода, ҷалб ё пешниҳод намудани кӯдакон барои 

машғул шудан ба фоҳишагарӣ, барои истеҳсоли маҳсулоти 

порнографӣ ё барои намоишҳои порнографӣ; 

б) истифода, ҷалб ё пешниҳод намудани кӯдакон барои 

машғул шудан ба фаъолияти ғайриқонунӣ, аз ҷумла барои 

истеҳсол ва фурӯши воситаҳои нашъадор, тавре ки онҳо дар 

шартномаҳои дахлдори байналмилалӣ муайян гардидаанд; 

г) коре, ки аз рӯи хислати худ ё шароитҳои иҷро 

гардиданаш, метавонад ба саломатӣ, бехатарӣ ё ахлоқи 

кӯдакон зарар расонад. 

 Чунон ки аз мазмуни мафҳуми мазкур бармеояд, истилоҳи 

зикршуда бағоят мураккаб ва маҷмӯӣ буда, аз унсурҳои зиёде, 

ки ҳар кадом барои маънидодкунии дуруст ва ошкор 

намудани ҳолатҳои истифодаи шаклҳои бадтарини меҳнати 

кӯдакон аҳамияти калидӣ доранд, иборат мебошад.  

Ин ҷо бояд зикр намуд, ки ба мазмуни истилоҳи мазкур 

унсурҳои дохилӣ, аз ҷумла унсурҳое, ки ба ҷинояткории 

муташаккилона алоқамандӣ доранд, шомил гардидаанд. Ҳар 

яке аз ин унсурҳо дорои хусусиятҳои васеъ ва мураккаби 

маънидодкунӣ ва бандубасткунанда мебошанд. Аз ҷумла, 

сухан дар бораи зуҳуроти ғуломӣ, савдои кӯдакон, ҷалб 

намудан ба фаъолияти хатарноки зиддиҷамъиятӣ ва ҷиноятӣ 

(фоҳишагарӣ, порнография, муомилоти ғайриқонунии 

воситаҳои нашъадор) ва дигар шаклҳои марбутаи истисмор, 

инчунин истифодаи кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона 

меравад.  

Ҳамзамон дар мисоли банди d)-и мафҳуми дар боло 

зикршуда (вобаста ба коре, ки аз рӯи хислати худ ё шароитҳои 

иҷро гардиданаш, метавонад ба саломатӣ, бехатарӣ ё ахлоқи 

кӯдакон зарар расонад) дар маҷмӯъ шабоҳати мафҳуми 

мазкурро бо истилоҳи «меҳнати кӯдакон», ки дар санадҳои 

ТБМ ва СММ бо тобиши манфиаш истифода гардидааст, 
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метавон ба мушоҳида гирифт9. Моҳиятан чунин хулосабарорӣ 

кардан мумкин аст, ки мафҳуми «меҳнати кӯдакон», ё чӣ 

тавре, ки мо қаблан муродифи онро бо номи «шаклҳои 

имконнопазири меҳнати кӯдакон» пешниҳод намуда будем, 

пурра мазмуни истилоҳи «шаклҳои бадтарини меҳнати 

кӯдакон»-ро ифода менамояд. Фарқияти ягонаи онҳо - 

муқаррарот дар хусуси таъсири манфӣ доштан ба таҳсилот ва 

инкишофи кӯдак мебошад. Ҳамин тариқ, ин ҷо масъалае 

пайдо мешавад, ки он бо зарурати дар оянда аз нав 

баҳогузорӣ, аз нав баррасӣ ва ихчам намудани истилоҳоти 

«меҳнати кӯдакон», «шаклҳои имконнопазири меҳнати 

кӯдакон» ва «шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон» вобаста 

мебошад.  

 
  

МОНИТОРИНГИ МЕҲНАТИ КӮДАКОН 
 

Танзими пурраи мазмунии истилоҳи «мониторинги меҳнати 

кӯдакон» умуман дар санадҳои байналмилалии ҳуқуқии аз 

ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ (ратификатсия)-шуда 

инъикос нагардидааст. Ҳамзамон, бояд зикр намуд, ки 

истилоҳи «мониторинг» моҳиятан муродифи истилоҳи 

«назорат» буда, он бе ягон маънидодкунии тафсирӣ танҳо дар 

моддаи 5 Конвенсияи ТБМ № 182 зикр гардидааст. Таҳлилҳои 

гузаронидашуда муайян намуданд, ки ҳангоми 

маънидодкунии истилоҳи мазкур маҳз тавзеҳоте, ки аз ҷониби 

баъзе коршиносони ТБМ дар маводҳои гуногуни манбавӣ, 

методӣ ва раҳнамункунанда дода шуда, аз тарафи умум 

эътироф гардида буданд, ба инобат гирифта шудаанд.10 

                                                           
9 Ниг. дар боло таҳлили истилоҳи «меҳнати кӯдакон».  
10 - Таҳлили раванди мониторинги меҳнати кӯдакон (ба забони русӣ), Барномаи 
байналмилалии ТБМ оид ба барҳам додани меҳнати кӯдакон, Турин, соли 2005.  
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Ҳангоми интихоб ва муайян намудани мазмуни истилоҳи 

мазкур дар ин давра бояд маънидодкунии тавсиявие, ки дар 

баъзе маводҳои методии ТБМ мавҷуд мебошад, чун асос ба 

назар гирифта шавад. Мутобиқи он таҳти мафҳуми мониторинг 

назорати мунтазам, мушоҳида, санҷиш, бозравонӣ ба 

хадамоти дахлдор ва ҳамоҳангсозӣ фаҳмида шуда, диққати 

асосӣ ба ошкор намудан ва роҳ надодани ҷалб гардидани 

кӯдакон ҷиҳати машғул шудан ба шаклҳои имконнопазир ва 

бадтарини меҳнати кӯдакон дода мешавад. Ҳамзамон, бояд 

ба инобат гирифт, ки ба сабаби набудани тавзеҳоти ҳатмии 

(императивии) байналмилалии ин истилоҳот, давлатҳо 

метавонанд вобаста ба мавқеи дохилии миллии худ мазмуни 

онро такмил диҳанд.  

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                 
 - Дастури ТБМ оид ба ташкил ва гузаронидани мониторинги меҳнати кӯдакон, 
соли 2011.  
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2. ХУЛОСАҲОИ МУХТАСАР 
 

Натиҷаҳои таҳлили тафсириву муқоисавии як қатор 

истилоҳоти калидӣ нишон доданд, ки дар маънидодкунии 

онҳо баъзе фарқиятҳо вуҷуд доранд. Фарқиятҳои мазкур ба 

дурустӣ ва муҳимияти чорабиниҳое, ки аз ҷониби давлат дар 

самти пешгирии меҳнати кӯдакон гузаронида мешаванд, 

таъсири худро мерасонанд.  

Хусусиятҳои мухолифатҳои ошкоршуда дар он ифода 

меёбад, ки онҳо аз номувофиқатиҳои дар худи санадҳои 

байналмилалии ҳуқуқӣ ё дар қонунгузории миллӣ ҷойдошта 

маншаъ мегиранд.  

Дар чунин ҳолатҳо якчанд роҳи ҳалли масъаларо пешбинӣ 

намудан мумкин аст. Аз ҷумла, воситаи дурнамои нисбатан 

самарабахшу боэътимод ин оғоз намудани раванди 

маънидодкунии мавзуни ин истилоҳот бо ҷалби мушовирони 

байналмилалии сатҳи баланд ба шумор меравад. 

Имрӯз бошад ба сифати чораҳои кӯтоҳмуддат ва фаврӣ 

тавсия дода мешавад, ки давлатҳо маънидодкунии ин ё он 

истилоҳотро мустақилона, дар асоси муқаррароте, ки аз матни 

санадҳои байналмилалии аз ҷониби ин давлатҳо тасдиқ 

(ратификатсия)-шуда бармеоянд, интихоб намоянд.  

Масалан, дар мавриди муайян намудани истилоҳоти 

“савдои одамон” ва “савдои кӯдакон” чун мабдаи тавзеҳотӣ 

маҳз истифодаи Протоколи Палермо11 тавсия дода мешавад, 

на Протоколи иловагӣ ба Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак12. 

Ҳамзамон матни санади байналмилалӣ бо дарназардошти 

                                                           
11 Ниг. м.3 Протоколи иловагии Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории муташакки-
лонаи фаромиллӣ, ки ба пешгирӣ ва рафъи савдои одамон, хусусан занону кӯдакон 
ва ҷазо барои он бахшида шудааст, аз соли 2000. 
12 Моддаҳои 2 ва 3 Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки ба 
савдои кӯдакон, фоҳишагии кӯдакон ва порнографияи кӯдакона дахл дорад, аз 
соли 2000.  
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хусусиятҳои қонунгузории миллӣ бояд дар шакли каме 

такмилдодашуда қабул карда шавад, ки ин тарзи муносибат 

дар маҷмӯъ ба фаҳмиши принсипиалии истилоҳоти мазкур 

таъсири манфии худро намерасонад13.  

 Таҳлилҳои гузаронидашуда муайян намуданд, ки дар 

аксари санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ, аз ҷумла 

конвенсияҳои ТБМ ва СММ тавзеҳоти равшан ва фаҳмои 

истилоҳи “меҳнати кӯдакон” вуҷуд надорад. Ин ҳолат барои 

маънидодкунии ягона ва қатъии ин истилоҳот аз ҷониби 

тарафҳои манфиатдор мушкилӣ эҷод менамояд. Дар чунин 

ҳолатҳо, мутобиқи таҷрибаи ҷойдошта, на конвенсияҳо, балки 

маводҳо ва дастурҳои методии ТБМ, ки аксаран чун 

сарчашмаҳои ягонаи имконпазир шуморида намешаванд, 

мавриди истифода қарор мегиранд. Дар натиҷа ду роҳи ҳалли 

масъала пайдо мегардад. Аввалан, ин мушкилӣ бояд тавассути 

гузаронидани ҳамоишҳои машваратии амиқ ва фаъоли сатҳи 

баланд бо ҷалби сохторҳои ваколатдори давлатӣ, шарикони 

иҷтимоӣ ва ТБМ ҳалли худро пайдо кунад. Ё худ, 

маънидодкунии мавҷудаи устуворгардида, ки меҳнати 

кӯдаконро нисбатан маҳдуд ва чун зуҳуроти манфӣ баррасӣ 

мекунад, қабул ва мавриди истифода қарор дода шавад. 

Инчунин роҳи сеюми ҳалли масъала низ вуҷуд дорад. Яъне 

мумкин аст, ки ба муомилоти ҳуқуқии миллӣ ба ҷои истилоҳи 

“меҳнати кӯдакон” мафҳумҳои “шаклҳои имконнопазири 

меҳнати кӯдакон” ва “шаклҳои имконпазири меҳнати кӯдакон” 

ворид карда шавад.  

 

 
 
 
 

                                                           
13 Нигар ба саҳ. 12-16-и Фарҳанги мазкур.  
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3. ФАРҲАНГИ ИСТИЛОҲОТ 
 

А Айнияткунонии қурбониёни савдои одамон 
Ин муқаррар кардан ва санҷиши шахсияти қурбониёни 

эҳтимолии савдои одамон мебошад. 

 
Сарчашма: 

моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва 

расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон”, аз соли 2014. 

 

Б Барномаи байналмилалии барҳамдиҳии  

меҳнати кӯдакон (БББМК) 
Ин барномаи ҳамкории техникии ТБМ мебошад, ки аз 

соли 1992 дар зиёда аз 90 кишвари олам амал мекунад. 

Мақсади асосии БББМК - ин ноил гардидан ба 

барҳамдиҳии умдаи тадриҷии истисмори меҳнати 

кӯдакон, алалхусус барҳам додани шаклҳои бадтарини 

он мебошад. Барномаи мазкур дар самтҳои гуногун 

амалӣ карда мешавад, аз ҷумла: мусоидат намудан дар 

таҳия ва татбиқи чораҳои мушаххас ҷиҳати барҳам 

додани шаклҳои имконнопазири меҳнати кӯдакон дар 

кишварҳои гуногуни олам, дастгирии коршиносӣ-

машваратии соҳавӣ, гузаронидани чорабиниҳои 

байналмилалӣ ва миллӣ, ки барои тағйир додани 

афкори омма, инчунин роҳандозии ақидаи зарурати 

тасдиқ (ратификатсия) намудан ва иҷрои конвенсияҳои 

дахлдори ТБМ ва ғайра равона гардидаанд.  

 
Сарчашма:  

Аз муҳтавои маводҳои барномавии БББМК. 
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Барномаи миллӣ оид ба барҳамдиҳии 
шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 
Ин санади барномавии давлатӣ мебошад, ки мавқеъ 

ва мақсадҳои бунёдии умумимиллиро вобаста ба 
барҳамдиҳии шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон 
эълом дошта, инчунин тамоми номгӯи вазифаҳо ва 
чорабиниҳои банақшаги-рифтаро дар ин самт муайян 
намудааст. 

 

Сарчашма: 
Аз мазмуни Барномаи миллӣ оид ба барҳамдиҳии шаклҳои бадтарини 

меҳнати кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020.  

Бехатарии меҳнат 
Маҷмӯи чорабиниҳо, ки барои таъмини ҳифзи 

кормандон дар раванди фаъолияти меҳнатӣ равона 
шуда, таъсири омилҳои хатарнок ва зараровари 
истеҳсолиро истисно мекунанд. 

 

Сарчашма: 
Моддаи 1 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

В Вақти корӣ 
Ин вақте мебошад, ки дар давоми он корманд тибқи 

қоидаҳои тартиботи дохилӣ, реҷаи корӣ ва ё шартҳои 
шартномаи меҳнатӣ уҳдадориҳои меҳнатии худро бояд 
иҷро намояд.  

 

Сарчашма: 
Моддаи 1 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Васӣ ва парастор 
Шахсоне, ки ба мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 

шахсони ғайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал 
надошта, аз ҷониби мақомоти васоят ва парасторӣ тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудаанд. 

  

Сарчашма: 
 моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», аз соли 2011. 
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Ғ Ғуломӣ 

Ҳолат ё вазъияти шахс фаҳмида мешавад, ки нисбат ба 

вай баъзе ё тамоми салоҳияти ба ҳуқуқи моликият 

хосбуда татбиқ карда мешавад.  
 
Сарчашма: 

 моддаи 7 Конвенсияи иловагии СММ оид ба барҳам додани ғуломӣ, 

савдои ғуломон ва урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд аз соли 1956. 
  

Д Давомнокии вақти корӣ 

Ин давомнокии кори ҳаррӯза (баст) мебошад, ки бо 

қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ ё ҷадвали баст, ки 

онро корфармо баъд аз машварати пешакӣ бо 

намояндагони кормандон бо назардошти хусусияти кор 

ва риояи давомнокии ҳафтаи кории аз ҷониби 

қонунгузорӣ муқарраргардида тасдиқ менамояд, муайян 

карда мешавад.  
 
Сарчашма: 

Аз мазмуни м.74 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
  

И Иттиҳод (алянс) барои ноил гардидан  

ба Мақсади 8.7. 
Ин иттиҳоди умдаи гуногунҷанба ҷиҳати сафарбар 

намудани кӯшишҳои мувофиқашуда ва мақсадноки 

ҳамаи шахсон ва тарафҳои манфиатдор ҷиҳати мусоидат 

намудан ба давлатҳои узви СММ барои ноил гардидан 

ба Мақсади 8.7-и Рӯзнома дар самти рушди устувор 

мебошад. Мақсади 8.7. барои андешидани чораҳои 

фаврӣ оид ба барҳам додани меҳнати маҷбурӣ, ғуломии 

муосир, савдои одамон, таъмини манъ намудан ва 

барҳам додани шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон, 
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ҷалбкунӣ ва истифодаи кӯдакон-сарбозон, инчунин 

меҳнати кӯдакон дар ҳама шаклҳои зуҳури он равона 

гардидааст.  
 
Сарчашма:  

Қатъномаи СММ оид ба қабул намудани рӯзнома дар самти рушди 

устувор барои давраи то соли 2030. 
  

К Кафолати ҳуқуқҳои кормандон  

ба ҳифзи меҳнат 

Шароит ва воситаҳое, ки ба корманд имконияти 

пурраи истифода бурдани ҳуқуқҳои тибқи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси меҳнат ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқарраргардидаро оид ба ҳифзи меҳнат медиҳанд. 
 
Сарчашма: 

Моддаи 1 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
  

Комиссияи миллӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак 

Ин мақоми доимоамалкунандаи машваратӣ 

мебошад, ки дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис ёфта, барои дар доираи муқаррароти 

қонунгузории миллӣ ва уҳдадориҳои байналмилалии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳанг сохтани 

фаъолияти ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, инчунин 

корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо оид ба 

масъалаҳои марбут ба таъмини ҳимояи ҳамҷонибаи 

ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кӯдакон масъул мебошад.  
 
Сарчашмаҳо:  

Низомнома «Дар бораи комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак», аз соли 2017. 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак», аз соли 2015. 
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Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид  

дар бораи ҳуқуқи кӯдак 

Ин санади байналмилалии ҳуқуқии дорои хусусияти 

ҳатмӣ мебошад, ки соли 1989 қабул гардида, доираи 

васеи ҳуқуқҳои кӯдаконро муқаррар кардааст. 

Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак аз 54 модда иборат 

буда, фарогири як қатор масъалаҳои муҳим, аз қабили 

ҳифзи кӯдакон аз истисмори иқтисодӣ ва ҳама гуна коре, 

ки ба саломатӣ, инкишофи ҷисмонӣ, ақлонӣ, рӯҳӣ, 

ахлоқӣ ва иҷтимоии онҳо хавфнок аст, ё барои таҳсили 

онҳо монеъ мешавад, мебошад.  
 

Сарчашма: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

Конвенсияи ТБМ № 138 дар бораи синни 

камтарини қабул намудан ба кор 

Ин санади байналмилалии ҳуқуқӣ мебошад, ки ба 

номгӯи конвенсияҳои асосии ТБМ шомил буда, ба 

танзими масъалаҳои марбут ба истифодаи меҳнати 

ноболиғон тавассути муқаррар кардани ҳадди 

камтарини синну соли қабул намудан ба кор бахшида 

шудааст. Амали конвенсияи мазкур ба ҳамаи соҳаҳои 

иқтисодиёт ва тамоми намудҳои шуғл паҳн гардида, он 

номгӯи истисноҳои эҳтимолиро низ муайян намудааст.  
 
Сарчашма: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c138_ru.htm 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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Конвенсияи ТБМ № 182 дар бораи манъ 
кардан ва татбиқи чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати 
аз байн бурдани шаклҳои бадтарини меҳнати 
кӯдакон  

Ин санади байналмилалии ҳуқуқӣ мебошад, ки соли 
1999 қабул гардида, мақоми конвенсияҳои асосии ТБМ-
ро дорад. Конвенсияи мазкур андешидани чораҳои 
фавриро ҷиҳати барҳам додани шаклҳои бадтарини 
меҳнати кӯдакон эълом доштааст. Кишварҳое, ки 
конвенсияи мазкурро тасдиқ (ратификатсия) намудаанд, 
аз ҷумла ба зиммаи худ уҳдадорӣ гирифтаанд, ки 
барномаҳои дахлдори амалҳоро таҳия ва амалӣ 
намоянд. Ин барномаҳои амалҳо бояд тавонбахшии 
кӯдакон ва ба онҳо пешниҳод намудани дастрасӣ ба 
таҳсилот ва омодагии касбӣ-техникии ройгонро 
пешбинӣ намоянд.  

 

Сарчашма: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml 

Корманди хадамоти иҷтимоӣ 
Шаҳрванде, ки бо мақомоти идораи хизматрасонии 

иҷтимоӣ ва ё ташкилоти иҷтимоии ба аҳолӣ 
хизматрасонанда муносибати меҳнатӣ дорад ва 
уҳдадории асосии меҳнатиаш хизматрасонии иҷтимоӣ 
ба аҳолӣ мебошад.  

 

Сарчашма:  
Моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасонии 

иҷтимоӣ» аз соли 2008. 

Кӯдак  
Ин шахсе мебошад, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ 

нарасидааст. 
 

Сарчашма:  
Моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои 

кӯдак», аз соли 2015. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml
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Кӯдаки беназорат 

Кӯдаке, ки рафтори вай, бинобар уҳдадориҳои худро 

иҷро накардан ё ба таври номатлуб иҷро кардани 

намояндагони қонуниаш ҷиҳати нигоҳубин, таълим ва 

тарбияи ӯ, беназорат мондааст.  
 

Сарчашма: 

Фарҳанги истилоҳот ва мафҳумҳои асосӣ оид ба меҳнати кӯдакон (ба 

забони русӣ), соли 2012 

Кӯдаки бепарастор 
Кӯдаке, ки бо сабабҳои маҳдуд ё маҳрум карда 

шудани падару модар, падар ё модари танҳояш аз 

ҳуқуқи падару модарӣ, бедарак ғоиб эътироф ё фавтида 

эълон гардидани падару модар, ғайри қобили амал 

(дорои қобилияти маҳдуди амал) дониста шудани онҳо, 

барои адои ҷазо дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ қарор 

доштани падару модар, саркашӣ кардани падару модар 

аз тарбияи кӯдак ё ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ӯ, аз ҷумла 

ҳангоми рад кардани гирифтани кӯдаки худ аз 

муассисаҳои таълимӣ - тарбиявӣ ва ё табобатӣ, инчунин 

дар дигар ҳолатҳо бе парастории падару модар 

мондааст. 
 

Сарчашма: 

моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои 

кӯдак», аз соли 2015.  

Кӯдаки бехонумон 
Кӯдаки беназорат, ки ҷои муайяни истиқомат ва (ё) 

будубош надорад.  
 

Сарчашма: 

Фарҳанги истилоҳот ва мафҳумҳои асосӣ оид ба меҳнати кӯдакон (ба 

забони русӣ), соли 2012. 
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Кӯдаконе, ки дар вазъияти  

душвори ҳаётӣ қарор доранд 

Ин кӯдаконе, ки аз парастории падару модар маҳрум 

шудаанд; кӯдаконе, ки имкониятҳояшон маҳдуд 

мебошад (кӯдакони маъюб); кӯдакон-қурбониёни 

низоъҳои мусал-лаҳона ва байнимиллӣ, вазъияти 

зӯроварӣ дар дохили кишвар, фалокатҳои экологӣ ва 

техногенӣ, офатҳои табиӣ; кӯдакони оилаҳои гурезаҳо ва 

муҳоҷирони иҷборӣ; кӯдаконе, ки дар шароитҳои 

фавқулодда қарор гирифтаанд; кӯдакон-қурбониёни 

зӯроварӣ; кӯдаконе, ки дар муассисаҳои махсуси 

таълимӣ - тарбиявӣ қарор доранд; кӯдаконе, ки дар 

оилаҳои камбизоат зиндагӣ менамоянд; кӯдаконе, ки 

рафтори нодуруст доранд; кӯдаконе, ки фаъолияти 

ҳаётиашон ба сабаби ба миён омадани ҳолатҳои муайян 

ба таври объективӣ вайрон шуда, онҳо имконият 

надоранд, ки мустақилона ё бо кумаки оила ин 

ҳолатҳоро бартараф намоянд.  
 

Сарчашма: 

моддаи 1 Қонуни амсилавии ИДМ «Дар бораи кафолатҳои асосии 

ҳуқуқи кӯдак дар давлат». 

К Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак» 

Ин санади меъёрии ҳуқуқии миллӣ мебошад, ки 
асосҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ва кафолатҳои 
давлатии амалишавии онҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян менамояд.  

 

Сарчашма:  
Аз мазмуни дебочаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 

ҳуқуқҳои кӯдак», соли 2015  
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Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд» 
Ин санади меъёрии ҳуқуқӣ мебошад, ки 

муносибатҳои ҷамъиятиро бо мақсади пурзӯр намудани 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 
дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми 
арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин 
ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд танзим менамояд.  

 
Сарчашма:  
Аз мазмуни дебочаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», аз соли 2011. 

М Мақсадҳо дар самти  
рушди устувори СММ (МРУ) 

Ин рӯзномаи умдаи умумиҷаҳонии амалҳо мебошад, 
ки соли 2015 дар доираи СММ қабул гардида, он то соли 
2030 аз ҷониби ҳамаи кишварҳо ва ҷонибҳои 
манфиатдор, ки ҳамкории шарикона доранд, ба амал 
бароварда мешавад. Рӯзномаи мазкур дар самти рушди 
устувор 17 мақсад ва 169 вазифаро, ки онҳо фарогири 
соҳаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ 
мебошанд, дарбар гирифтааст.  

 
Сарчашма:  
Қатъномаи СММ оид ба қабул намудани рӯзнома дар самти рушди 

устувор барои давраи то соли 2030. 

Маҳакҳои муайян намудани шаклҳои  
имконнопазир ва бадтарини меҳнати кӯдакон 

Ин воситаҳои муайянкунӣ ва нишондиҳандаҳо 
мебошанд, ки дар асоси онҳо мавҷудияти шаклҳои 
имконнопазир ва бадтарини меҳнати кӯдакон муайян 
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карда мешавад. Ба номгӯи ин маҳакҳои баҳодиҳӣ ҳадди 
ақал унсурҳои зерин шомиланд: синну соли кӯдак, ба 
мактаб рафтани кӯдак, қатъ намудани раванди таҳсил, 
миқдори вақти (соатҳои) корӣ, мавҷудияти ҳолатҳои 
истифодаи зӯроварӣ ё татбиқи ҷазо аз ҷониби 
калонсолон, шароитҳои меҳнат, хатарнокии кори 
иҷрошаванда, мавҷудияти таъсири манфии он ба вазъи 
ҷисмонӣ, ақлонӣ, рӯҳӣ, ахлоқӣ, иҷтимоии кӯдакон ва 
инкишофи онҳо.  

 
Сарчашма:  
Аз мазмуни мафҳуме, ки дар Фарҳанги истилоҳот ва мафҳумҳои асосӣ 

оид ба меҳнати кӯдакон (БББМК) соли 2012 зикр гардидааст. 

Меҳнати арзанда 
Ин имконияти доштани кори пурмаҳсул, ки подоши 

одилона дорад, бехатариро дар ҷойҳои корӣ ва ҳимояи 
иҷтимоии оилаҳоро кафолат медиҳад, имконияти 
инкишофи шахсият ва ба ҷамъият ворид гардидани ӯро 
таъмин мекунад, кафили аз ҷониби одамон озодона 
ифода гардидани мавқеи худ, муттаҳид шудан ба 
ташкилотҳо ва иштирок дар қабули қарорҳое, ки ба 
ҳаёти онҳо дахл дорад, буда, ҳамчунин баробарии 
гендериро таъмин менамояд.  

 
Аз мазмуни маводҳои мазкур:  
“Саволҳои санҷишӣ барои ширкатҳо - Барҳам задан ва роҳ надодан ба 

меҳнати кӯдакон”, соли 2016 (ба забони русӣ). 

Меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ 
Ин ҳама гуна кор ё хизматрасоние мебошад, ки аз 

ҷониби шахс зери таҳдиди татбиқи ин ё он намуди ҷазо 
иҷро карда шуда, шахс барои иҷро кардани он ихтиёран 
изҳори хоҳиш нанамудааст.  

Истилоҳи «меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ» инҳоро дарбар 
намегирад:  
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a) ҳама гуна кор ё хизмат, ки иҷрои онҳо мувофиқи 
қонунҳо дар бораи уҳдадории хизмати ҳарбӣ талаб 
карда шуда, барои иҷрои корҳое, ки танҳо хусусияти 
ҳарбӣ доранд, амалӣ карда мешаванд;  

б) ҳама гуна кор ё хизмат, ки қисми уҳдадориҳои 
маъмули граждании шаҳрвандони давлати соҳибихтиёр 
мебошад; 

в) ҳама гуна кор ё хизмат, ки иҷрои он аз шахс 
бинобар эътибори қонунӣ пайдо намудани ҳукми суд 
талаб карда мешавад ва агар ин кор ё хизмат таҳти 
назорат ва назоратбарии мақомоти давлатӣ анҷом дода 
шуда, шахси мазкур ба ихтиёри шахсони хусусӣ, 
ширкатҳо ва ҷамъиятҳо дода ё супорида нашавад;  

г) ҳама гуна кор ё хизмат, ки иҷрои он бо сабаби ба 
миён омадани вазъияти фавқулодда, яъне ҳангоми ҷанг 
ё офатҳо, ё таҳдиди ба вуқӯъ омадани чунин офатҳо, аз 
қабили сӯхторҳо, обхезиҳо, гуруснагӣ, заминҷунбӣ, 
эпидемияҳо (касалиҳои сирояткунанда) ё эпизоотияҳои 
(муромурии ҳайвонот) шадид, ҳуҷуми ҳайвонот, ҳашарот 
ё паразити растаниҳо ва умуман ҳолатҳое, ки ҳаёт ва 
шароитҳои муътадили ҳаётии тамоми аҳолӣ ё қисми 
онро таҳти хатар қарор медиҳанд, ё қарор дода 
метавонанд, талаб карда мешавад; 

ғ) корҳои хурди хусусияти ҷамоатидошта, ки бевосита 
барои манфиати бевоситаи коллектив аз ҷониби 
аъзоёни ҳамин коллектив иҷро карда шуда, бо ин асос 
уҳдадориҳои маъмулии граждании аъзоёни коллектив 
ҳисобида мешаванд, ба шарте, ки аҳолӣ ва ё 
намояндагони бевоситаи он ҳуқуқи иброз намудани 
ақидаи худро нисбат ба мақсаднокии чунин корҳо дошта 
бошанд. 

 

Сарчашма: 
моддаи 2 Конвенсияи ТБМ № 29 дар бораи меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ. 
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Меҳнати хатарноки кӯдакон 
Меҳнати хатарноки кӯдакон намуди меҳнате 

мебошад, ки натиҷаи иҷрои он метавонад 
сабаби марг, захм ва ё зарар гардад. Шаклҳои 
хатарноки меҳнати кӯдакон вобаста ба сохтори 
иқтисодиёт ва равандҳои истеҳсолию саноатӣ 
муайян карда мешаванд. 

Мониторинги меҳнати кӯдакон 
Ин раванди мунтазами назорат, мушоҳида, санҷиш, 

бозравонӣ ва ҳамоҳангсозӣ мебошад, ки ҷиҳати ошкор 
намудан ва роҳ надодан ба ҷалб намудани кӯдакон ва 
наврасон ба шаклҳои имконнопазири меҳнати кӯдакон 
ва шаклҳои бадтарини он равона шудааст. 

 

Сарчашмаҳо:  
 - Таҳлили низоми мониторинги меҳнати кӯдакон, Барномаи 

байналмилалии ТБМ оид ба барҳам додани меҳнати кӯдакон, Турин, соли 
2005 (ба забони русӣ).  

 - Дастури ТБМ оид ба ташкил ва гузаронидани мониторинги меҳнати 
кӯдакон, соли 2011 (ба забони русӣ).  

Муассисаи (маркази, паноҳгоҳи) махсус оид ба 
расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон 

 Шахси ҳуқуқие мебошад, ки бо мақсади расонидани 
кумаки равонӣ, ҳуқуқӣ, тиббӣ ва (ё) дигар намуди кумак 
ба қурбониёни савдои одамон, аз ҷумла ҷиҳати 
муваққатан таъмин ва ҷойгиркунӣ бо мақсади ҳифзи 
ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳо, инчунин 
мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии онҳо 
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил 
карда шудааст.  

 

Сарчашма: 
моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба 

савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон”, аз 
соли 2014. 
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Н Намояндаи қонунии кӯдак 
Падару модар, фарзандхондҳо, васӣ, парастор ё дигар 

шахсони онҳоро ивазкунанда, ки мувофиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхорӣ, таълим, 
тарбия, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак ба зиммаи 
онҳо гузошта шудааст.  

  
Сарчашма: 
 моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак», соли 2015 

Низоми мониторинги  
меҳнати кӯдакон 

Ин маҷмӯи чорабиниҳои мусалсал мебошад, ки 
ҷиҳати расонидани кумак ба кӯдаке, ки ба шаклҳои 
имконнопазир ё бадтарини меҳнат ҷалб карда шудааст, 
равона гардида, тавассути санҷиш, ошкор, ҷудо кардан, 
ҳифз намудан, ҳамоҳангсозӣ, бозравонӣ ва тавонбахшии 
кӯдакони зарардида ба амал бароварда мешавад.  

 
Сарчашма:  
Аз мазмуни муқаррароти маводҳои ТБМ (БББМК» «Сабақҳо аз 

таҷрибаи амалӣ, ки дар рафти амалӣ намудани лоиҳаҳо оид ба рушди 
низоми мониторинги меҳнати кӯдакон дар Тоҷикистон андӯхта 
шудаанд», соли 2013. 

Р Рӯзи умумиҷаҳонии мубориза  
бо меҳнати кӯдакон 

Санаи 12 июн бо ташаббуси ТБМ таҷлил гардида, 
барои ҷалби таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳаракати дар 
тамоми кишварҳо паҳнгардида оид ба манъ намудани 
меҳнати кӯдакон, алалхусус шаклҳои бадтарини он 
равона шудааст.  

 
Сарчашма: 
Иттилоот аз сомонаи расмии ТБМ. 
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Рӯйхати корҳои шароиташон зарарнок ва хав-фнок, 
ки дар онҳо истифодаи меҳнати шахсони ба синни 
ҳаждаҳ нарасида манъ карда мешавад ва ҳадди 
ниҳоии меъёри борҳое, ки барои онҳо дастӣ 
бардоштан ва кашонидан иҷозат дода мешавад  

Ин меъёрҳое мебошанд, ки аз тарафи қонунгузорӣ 
пешбинӣ гардида, номгӯи шаклҳои бадтарини меҳнати 
кӯдакон, корҳои шароиташон зарарнок ва хатарнок, 
инчунин ҳадди ниҳоии меъёри борҳоеро, ки барои онҳо 
дастӣ бардоштан ва кашонидани шахсони ба синни 
ҳаждаҳ нарасида иҷозат дода мешавад, муайян 
намудаанд.  

 

Сарчашма:  
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 169 аз 4 марти соли 2014 

“Дар бораи Рӯйхати корҳо, ки дар онҳо истифодаи меҳнати кормандони 
ба синни ҳаждаҳ нарасида манъ карда мешавад ва ҳадди ниҳоии меъёри 
борҳое, ки барои онҳо дастӣ бардоштан ва кашонидан иҷозат дода 
мешавад». 

С Савдои одамон 
Ин бо мақсади истисмор ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, 

пинҳонкунӣ ё гирифтани одамон бо роҳи таҳдиди зурӣ ё 
истифодаи он ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, рабудан, 
қаллобӣ, фиреб, суиистифодаи мансаб ё ҳолати заифӣ, ё 
бо роҳи ришва додан дар шакли пардохт ё фоида барои 
гирифтани розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат 
мекунад, мебошад. Истисмор дар ин маврид ҳадди ақал 
истисмори (суиистифодаи) фоҳишагарии дигар шахсон ё 
дигар шакли истисмори (суиистифодаи) шаҳвоният, 
меҳнати маҷбурӣ, ғуломӣ, урфу одатҳои ба ғуломӣ 
монанд, ҳолати ноилоҷӣ ё гирифтани узву бофтаҳоро дар 
назар дорад.  

 
 

Сарчашмаҳо:  
1) Моддаи 3 Протоколи иловагӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду 

фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он, ки иловаи 
Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ 
мебошад; 

2) Моддаи 130.1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Савдои 
одамон» 
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Савдои кӯдакон 

Ин ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, пинҳонкунӣ ё 
гирифтани кӯдакон бо мақсади истисмор мебошад. 
Истисмор ҳадди ақал истисмори (суиистифодаи) 
фоҳишагарии дигар шахсон ё дигар шакли истисмори 
(суиистифодаи) шаҳвоният, меҳнати маҷбурӣ, ғуломӣ, 
урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд, ҳолати ноилоҷӣ ё 
гирифтани узву бофтаҳоро дар назар дорад.  

  

Сарчашма: 
банди с) Моддаи 3 Протоколи иловагӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи 

хариду фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он, ки иловаи 
Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ 
мебошад. 

Синни камтарини қабул намудан ба кор 
Ин маҳдудияти синнусолӣ (сенз) ҷиҳати қабул 

намудан ба ҳама намуди кор аз рӯи киро ё кори дигар 
дар тамоми соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ мебошад. 
Синни камтарини қабул ба кор мутобиқи Конвенсияи 
ТБМ № 138 ва қонунгузории миллӣ дар соҳаи меҳнат аз 
рӯйи сатҳи инкишофи ҷисмонӣ ё ақлонии наврас, 
хусусият ва шароити кор, инчунин сатҳи хатари 
эҳтимолии кор ба саломатӣ, амният ё ахлоқи наврас 
муқаррар карда мешавад. 

  

Сарчашма: Аз мазмуни Конвенсияи ТБМ № 138 дар бораи синни 
камтарини қабул намудан ба кор ва Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 

Т Тарбияи кӯдак 
Раванди мақсадноки ба воя расонидани фарзанд аз 

ҷониби падару модар, муассисаи таълимӣ, ҷомеа ва ба 
зиндагии мустақилона омода намудани ӯ.  

 
 

Сарчашма: 
Моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», аз соли 2011. 
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Тарбияи меҳнатӣ 
Ин ташкил ва ҳавасмандгардонии фаъолияти 

меҳнатии кӯдак, дар ӯ ташаккул додани қобилият ва 
малакаи меҳнатӣ, мустақилият, инчунин муносибати 
бовиҷдонона ба кор, аз ҷумла ҳавасмандгардонӣ ва 
инкишофи муносибати эҷодкорона ба меҳнат, 
ташаббуснокӣ ва эҳсоси талошварзӣ ҷиҳати ноил 
гардидан ба мақсадҳои худ мебошад. Тарбияи меҳнатӣ 
дар оила ва мактаб аз андӯхтани таассуротҳои нахустин 
оид ба уҳдадориҳои меҳнатӣ ибтидо гирифта, барои 
интихоби дурусти касб дар оянда мусоидат менамояд.  

 
Сарчашма:  
http://i-educator.ru 

Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат (ТБМ) 
Ин агентии махсусгардонидашудаи СММ буда, 

мақсади он дар ҳаёт татбиқ намудани принсипҳои 
адолати иҷтимоӣ, ҳуқуқҳои байналмилалии 
эътирофгардидаи инсон ва ҳуқуқҳо дар соҳаи меҳнат 
мебошад. Самтҳои асосии стратегии фаъолияти ТБМ 
инҳоянд:  

- дар ҳаёт татбиқ намудани принсипҳои асосӣ ва 
ҳуқуқҳо дар соҳаи меҳнат,  

- васеъ намудани имкониятҳои баробари гендерӣ ва 
таъмини шуғли арзанда,  

- васеъ намудани фарогирӣ ва самаранокии таъмино-
ти умумии иҷтимоӣ,  

- таҳкими трипартизм ва амалӣ намудани гуфтушуни-
ди иҷтимоӣ.  

 

Сарчашма: 
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-

truda-mot 

http://i-educator.ru/
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot
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Ташкилоти корфармоён 
Ин иттиҳоди ҷамъиятӣ-касбӣ мебошад, ки бо мақсади 

пешбарӣ ва ҳифзи мувофиқа ва ҳамоҳангсозишудаи 
манфиатҳои умумии корфармоён дар сатҳи миллӣ ё 
умда таъсис дода мешавад. Иттиҳоди корфармоён 
метавонад дар шаклҳои мухталифи ташкилӣ-ҳуқуқии 
пешбиникардаи қонун-гузории ҳар давлат таъсис ёбад. 
Ташкилоти корфармоён унсури муҳимтарини механизми 
сеҷонибаи ҳамкории пешбининамудаи конвенсияҳои 
ТБМ, инчунин яке аз субъектҳои асосии амалӣ намудани 
конвенсияҳои мазкур ба шумор меравад. 

Ташкилоти меҳнаткашон 
(иттифоқҳои касаба) 

 Ин иттиҳоди ихтиёронаи касбии кормандон 
мебошад, ки бо мақсади ҳифзи манфиатҳои иқтисодии 
онҳо (қабл аз ҳама бо мақсади беҳтар намудани 
шароитҳои меҳнат ва баланд бардоштани музди меҳнат) 
таъсис ёфтааст.  

Дар доираи конвенсияҳои ТБМ иттифоқҳои касаба 
инчунин ба сифати субъекти гуфтушуниди сеҷониба 
баромад намуда, яке аз шарикони асосии иҷтимоӣ дар 
ҷанбаи таҳия ва амалӣ намудани аксари меъёрҳо ва 
санадҳои байналмилалии ҳуқуқии соҳавии ТБМ ба 
шумор меравад. 

У Урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд: 
Ин:  
а)  асорати қарзӣ, вазъият ё ҳолате, ки дар натиҷаи 

аз ҷониби қарздор ба гарав гузоштани меҳнати худ ё 
шахсони аз ӯ вобастабуда ба вуҷуд меояд, агар арзиши 
муайяншудаи кори иҷрошаванда барои пардохти қарз 
ҳисоб карда нашавад ё давомнокии ин корҳо номаҳдуд 
мебошад ё хислати он муайян нест; 
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б)  ҳолати крепостноӣ, чунин тарзи истифодабарии 
замин, ки дар он истифодабаранда дар асоси қонун, 
одат ё созиш уҳдадор аст, ки дар замине, ки ба шахси 
дигар тааллуқ дорад, кор ва зиндагӣ кунад ва корҳои 
муайянро бар ивази подош, ё бе подош иҷро мекунад ва 
ин ҳолати худро иваз карда наметавонад; 

в)  ҳама гуна институт ва одатҳое, ки дар он; 
i) занро падару модар, васӣ ё ҳама гуна шахси дигар ё 

гуруҳи шахсон бар ивази подоши пулӣ ё моддӣ бе 
ҳуқуқи рад намудани ӯ ба шавҳар медиҳанд;  

ii) шавҳари зан, оилаи шавҳар, ё қабилаи ӯ занро бар 
ивази подош супорад, ё  

iii) зан баъд аз марги шавҳараш ба тариқи мерос ба 
шахси дигар мегузарад; 

г) ҳама гуна институт, одат, ки дар асоси он кӯдак ё 
навраси аз 18-сола поён аз ҷониби як, ё ҳар ду падару 
модар ё аз ҷониби васии худ бар ивази подош ё бе он, 
бо мақсади истифодаи ин кӯдак ё наврас ё меҳнати ӯ ба 
шахси дигар дода мешавад. 

 

Сарчашма: 
Моддаи 1 Конвенсияи иловагӣ оид ба барҳам додани ғуломӣ, савдои 

ғуломон ва урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд аз 30 апрели соли 1956. 

Ф Фаъолнокии иқтисодии кӯдакон 
Ин фаъолияти истеҳсолӣ мебошад, ки аз ҷониби 

кӯдакон ба амал бароварда мешавад. Барои фаъолнокии 
иқтисодӣ шуморидани фаъолияти истеҳсолии кӯдакон 
муҳим нест, ки он ба манфиати бозор ба амал бароварда 
мешавад, ё не, музднок аст, ё ройгон, давомнокиаш 
якчанд соат аст, ё рӯзи пурраи корӣ, мунтазам аст, ё 
хусусияти лаҳзавӣ дорад, қонунӣ мебошад, ё 
ғайриқонунӣ.  

 

Сарчашма:  
Аз мазмуни мафҳуми мазкур, ки дар Фарҳанги истилоҳот ва маф-

ҳумҳои асосӣ оид ба меҳнати кӯдакон, аз соли 2012 дарҷ гардидааст. 
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Х Хизматрасонии иҷтимоӣ 
Ин маҷмӯи хиз-матҳои иҷтимоии марбут ба 

фаъолияти хадамоти иҷтимоӣ дар бобати дастгирии 

иҷтимоӣ, расонидани хизматҳои иҷтимоӣ - маишӣ, 

иҷтимоӣ - тиббӣ, равоншиносию педагогӣ, иҷтимоӣ-

ҳуқуқӣ, хизматҳои дигар ва кумаки моддӣ, мутобиқшавӣ 

ва офияти иҷтимоии шаҳрвандон, ки дар ҳолати 

душвори зиндагӣ қарор доранд, мебошад.  
 
Сарчашма:  

моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасонии 

иҷтимоӣ» аз соли 2008. 

Хадамоти иҷтимоӣ 
Ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият, 

соҳибкорони инфиродӣ, ки хизматҳои иҷтимоӣ 

мерасонанд.  
 
Сарчашма: 

моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасонии 

иҷтимоӣ» аз соли 2008. 

Хизматҳои иҷтимоӣ 

Намудҳои кору фаъолияте, ки ба қонеъ гардонидани 

талаботи шаҳрвандон ва ба манфиати онҳо бо мақсади 

расонидани кумак дар ҳолати душвори зиндагӣ ва 

пешгирии онҳо равона гардидаанд.  
 
Сарчашма: 

моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасонии 

иҷтимоӣ» аз соли 2008. 

Ҳ Ҳифзи қурбонии савдои одамон 
Системаи чораҳои аз ҷониби давлат кафолатдодашуда, 

ки барои таъмини бехатарӣ, ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва 
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озодӣ, риояи дигар ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахси аз 

ҷиноятҳо дар самти савдои одамон зарардида равона 
шудаанд.  

 

Сарчашма: 

моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва 

расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон”, аз соли 2014. 

Ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак 
Ин фаъолият оид ба таъмин ё барқарор намудани 

ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак, аз ҷумла роҳ надодан ба 

табъиз мебошад, ки бо санадҳои байналмилалии 

ҳуқуқии аз ҷониби умум эътирофгардида ва 

қонунгузории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

гардидаанд.  
 
Сарчашма: 

Аз мазмуни муқаррароти Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои 

кӯдак», соли 2015. 

Ҳолати оҷизии қурбонии савдои одамон 
Вазъияти аз ҷиҳати ҷисмонӣ, равонӣ, иҷтимоӣ ё 

иқтисодӣ ҳифзнашуда будани инсон, ки бинобар ба вуҷуд 

омадан ё қасдан аз ҷониби шахси гунаҳгор ба вуҷуд 

овардани шароити вазнини зиндагӣ ба миён омадааст ва 

ё вазъияти вобастагии моддӣ ва дигар вобастагии инсон, 

аз ҷумла вобаста ба синни кӯдакӣ ё пиронсолӣ, 

ҳомиладорӣ, бемории рӯҳӣ ё ҷисмонӣ ва ё норасогии 

ҷисмонии инсон, ки ӯро барои додани розигӣ ба 

маҷбуркунӣ ва (ё) истисмори ӯ водор кардаанд. 
 
Сарчашма: 

моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба 

савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон”, аз 

соли 2014. 
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Ш Шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон 
Ин:  
а) тамоми шаклҳои ғуломӣ ё таҷрибаи ба ғуломӣ 

монанд, ба мисли фурӯши кӯдакон ва савдои онҳо, 
асорати қарзӣ ва вобастагии крепостноӣ, инчунин 
меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ, аз ҷумла ҷалби маҷбурӣ ё 
ҳатмии кӯдакон барои истифодаи онҳо дар низоъҳои 
мусаллаҳона; 

б) истифода, ҷалб ё пешниҳод намудани кӯдакон 
барои машғул шудан ба фоҳишагарӣ, барои истеҳсоли 
маҳсулоти порнографӣ ё барои намоишҳои порнографӣ; 

в) истифода, ҷалб ё пешниҳод намудани кӯдакон 
барои машғул шудан ба фаъолияти ғайриқонунӣ, аз 
ҷумла барои истеҳсол ва фурӯши воситаҳои нашъадор, 
тавре ки онҳо дар шартномаҳои дахлдори 
байналмилалӣ муайян гардидаанд; 

г) коре, ки аз рӯи хислати худ ё шароитҳои иҷро 
гардиданаш, метавонад ба саломатӣ, бехатарӣ ё ахлоқи 
кӯдакон зарар расонад. 

 

Сарчашма: 
моддаи 3 Конвенсияи ТБМ №182 дар бораи манъ кардан ва татбиқи 

чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати аз байн бурдани шаклҳои бадтарини 
меҳнати кӯдакон. 

Шаклҳои имконпазири меҳнати кӯдакон 
Ин меҳнате мебошад, ки ба меъёрҳои амалкунандаи 

ҳуқуқӣ мувофиқат намуда, ба саломатӣ, инкишофи кӯдак 
ё таҳсили ӯ дар мактаб зарар намерасонад.  

 

Сарчашмаҳо:  
1) Дастури таълимии ТБМ барои парлумончиён №3/2002, ки ба 

барҳам додани шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон бахшида шудааст 
(ба забони русӣ).  

2)Фарҳанги истилоҳот ва мафҳумҳои асосӣ оид ба меҳнати кӯдакон 
(ба забони русӣ), аз соли 2012, ки бо дастгирии техникии Бюрои ТБМ 
барои кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ (БББМК) омода 
гардидааст, саҳ.45. 
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Шаклҳои имконнопазири меҳнати кӯдакон 
Ин:  

1) ҳама гуна кор ё хизматрасонӣ, ки онро кӯдакон, 

ба сабаби бағоят хурд будани синну солашон ва 

бинобар барои онҳо нолоиқ будани иҷрои онҳо, 

набояд иҷро кунанд;  

2) ҳама гуна кор ё хизматрасонӣ, ки ба ҳаёт ё сало-

матии кӯдакон хатарноканд;  

3) метавонанд барои таҳсилоти кӯдакон монеъ ша-

ванд;  

4) метавонанд ба саломатӣ, инкишофи ҷисмонӣ, 

ақлонӣ, рӯҳӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоии кӯдакон зарар 

расонанд.  

 
Аз мазмуни сарчашмаҳои мазкур: 

1) Дастури таълимӣ оид ба татбиқи Конвенсияи ТБМ № 182. 

Воситаи таълимӣ барои парлумончиён №3/2002, саҳ. 14,  

2) Саволҳои санҷишӣ барои ширкатҳо - Барҳам задан ва роҳ надодан 

ба меҳнати кӯдакон, соли 2016. 
  

Шароити меҳнат 

Ин шартҳои пардохти музди меҳнат, бамеъёрдарории 

меҳнат, реҷаи вақти кор ва вақти истироҳат, тартиби 

ҷобаҷогузории касб (вазифа), васеъкунии ҳудуди 

хизматрасонӣ, иҷрои вазифаи корманди муваққатан 

ҳузурнадошта, бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат, шароити 

техникӣ, омилҳои истеҳсолӣ - иҷтимоӣ ва дигар шартҳои 

бо созиши тарафҳо мувофиқашуда мебошад.  
 
Сарчашма:  

Моддаи 1 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Шароитҳои хавфноки меҳнат 
Чунин шароитҳои меҳнат мебошанд, ки дар онҳо 

қоида ва меъёрҳои техникаи бехатарӣ риоя 

намешаванд, кормандон бо сару либоси инфиродии 

муҳофизатӣ таъмин нестанд, равшании зарурӣ, гармӣ, 

шамолдиҳӣ мавҷуд намебошанд, инчунин воситаҳои 

муҳофизат аз оқибати садоҳои зарарнок, нурафкан, 

ларзиш ва дигар омилҳое, ки ба саломатии кормандон 

таъсири манфӣ мерасонанд, вуҷуд надоранд.  
 
Сарчашма:  

Аз маънидодкунии баръакси мазмуни моддаи 138 Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд 
Васӣ, парастор, фарзандхондагон, шахсоне, ки дар 

асоси шартнома кӯдакро тарбия мекунанд, дигар 

намояндагони қонунии онҳо, муассисаҳо ва дигар 

ташкилотҳое, ки кӯдак дар таълиму тарбияи онҳо қарор 

дорад.  
 
Сарчашма: 

моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару 

модар дар таълиму тарбияи фарзанд», аз соли 2011. 

Э Эъломияи ТБМ дар бораи принсипҳо ва  

ҳуқуқҳои асосӣ дар соҳаи меҳнат 
Ин санади байналмилалии ҳуқуқӣ буда, соли 1998 

қабул гардидааст ва он, аз ҷумла эълом доштааст, ки 

ҳамаи давлатҳои узви ТБМ бояд принсипҳоеро, ки ба 

ҳуқуқҳои асосӣ дахл дошта, объекти конвенсияҳои 

бунёдӣ мебошанд, риоя кунанд, ҷиҳати риоя гардидани 

ин принсипҳо мусоидат намоянд ва онҳоро дар ҳаёт 

татбиқ кунанд. Присипҳо ва ҳуқуқҳои бунёдие, ки дар 
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Эъломияи мазкур инъикос ёфтаанд, озодии муттаҳид 

шудан, эътирофи амалии ҳуқуқи бурдани гуфтушунидҳои 

коллективӣ, барҳам додани ҳамаи шаклҳои меҳнати 

маҷбурӣ ё ҳатмӣ, манъи воқеии меҳнати кӯдакон ва роҳ 

надодан ба табъиз дар соҳаи шуғл ва меҳнатро фаро 

мегиранд. 
 
Сарчашма: 

Аз мазмуни муқаррароти Эъломияи ТБМ «Дар бораи принсипҳо ва 

ҳуқуқҳои асосӣ дар соҳаи меҳнат ва механизми амалигардонии он» (соли 

1998). 
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4. РӮЙХАТИ 

САРЧАШМАҲОИ ИСТИФОДАШУДА: 
 

 Қатъномаи СММ оид ба қабул намудани рӯзнома дар самти 

рушди устувор барои давраи то соли 2030 (ба забони русӣ). 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf 

  

 Протоколи иловагӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду 

фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он, 

ки иловаи Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории 

муташаккилонаи фаромиллӣ мебошад, аз соли 2000 (ба 

забони русӣ).  
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml 

 

 Конвенсия СММ дар бораи ҳуқуқи кӯдак (соли 1989) (ба 

забони русӣ).  
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

 Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки ба 

савдои кӯдакон, фоҳишагии кӯдакон ва порнографияи 

кӯдакона дахл дорад (соли 2000) (ба забони русӣ). 
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_prot

ocol2.shtml 

 

 Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки ба 

иштироки кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона дахл дорад 

(соли 2000) (ба забони русӣ). 
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_prot

ocol1.shtml 
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 Конвенсияи СММ оид ба мубориза бо савдои одамон ва 
истисмори фоҳишагарӣ аз тарафи шахсони сеюм (соли 
1949) (ба забони русӣ).  

 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_supp
ression.shtml  

 
 Конвенсияи иловагии СММ оид ба барҳам додани ғуломӣ, 

савдои ғуломон ва урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд (соли 
1956) (ба забони русӣ).  

 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconv
ention_slavery.shtml 

 
 Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои гражданӣ ва сиёсӣ 

(соли 1966) (ба забони русӣ). 
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

 
 Конвенсияи ТБМ соли 1950 дар бораи озодии иттиҳодияҳо 

ва ҳимояи ҳуқуқи муттаҳид шудан ба иттифоқҳои касаба 
(№87) (ба забони русӣ). 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm 

 
 Конвенсияи ТБМ соли 1951 дар бораи татбиқи принсипҳои 

ҳуқуқи муттаҳид шудан ба иттифоқҳои касаба ва бурдани 
гуфтушунидҳои коллективӣ (№ 98) (ба забони русӣ). 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ru.htm 

 
 Конвенсияи ТБМ соли 1953 дар бораи пардохти музди ба-

робар ба мардону занон барои меҳнати баробарарзиш (№ 
100) (ба забони русӣ).  

 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/remuner.shtml 
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 Конвенсияи ТБМ соли 1960 дар бораи табъиз дар соҳаи 

меҳнат ва шуғл (№ 111) (ба забони русӣ).  
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/labour.shtml 
 

 Конвенсияи ТБМ соли 1930 дар бораи меҳнати маҷбурӣ ё 
ҳатмӣ (№ 29) (ба забони русӣ).  

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm 

 

 Конвенсия ТБМ соли 1959 дар бораи барҳам додани 
меҳнати маҷбурӣ (№ 105) (ба забони русӣ).  

 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm 

 

 Тавсияҳои ТБМ соли 2014 дар бораи чораҳои иловагӣ 
ҷиҳати пешгирии самарабахши меҳнати маҷбурӣ (№ 203) 
(ба забони русӣ).  

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_301803.pdf 

 

 Протоколи иловагӣ ба Конвенсияи ТБМ дар бораи меҳнати 
маҷбурӣ ё ҳатмӣ (№ 29) аз соли 2014 (ба забони русӣ).  

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_246385.pdf 

 

 Конвенсияи ТБМ соли 1976 дар бораи синни камтарини 
қабул намудан ба кор (№ 138) (ба забони русӣ).  

 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c138_ru.htm 

 

 Конвенсияи ТБМ соли 1999 дар бораи манъ кардан ва 
татбиқи чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати аз байн бурдани 
шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон (№182) (ба забони 
русӣ).  

 (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.
shtml 
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 Тавсияҳои ТБМ соли 1999 дар бораи манъ кардан ва 

татбиқи чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати аз байн бурдани 

шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон (№ 190) (ба забони 

русӣ). 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/wcms_r190_ru.htm 

 

 Эъломияи Филаделфиягии Ташкилоти Байналмилалии 

Меҳнат «Дар бораи мақсадҳо ва вазифаҳои Ташкилоти Бай-

налмилалии Меҳнат» (соли 1944) (ба забони русӣ).  

  http://lawrussia.ru/texts/legal_393/doc393a291x165.htm 

 

 Эъломияи ТБМ «Дар бораи принсипҳо ва ҳуқуқҳои асосӣ 

дар соҳаи меҳнат ва механизми амалигардонии он» (соли 

1998) (ба забони русӣ).  
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ilo_principles.sh

tml 

 

 Қонуни намунавии СММ (ЮНОДК) оид ба муқовимат ба 

савдои одамон, ки аз ҷониби Раёсати СММ оид ба назорати 

маводи нашъаовар ва пешгирии ҷинояткорӣ омода 

гардидааст (ба забони русӣ). 
 https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf 

 

 Қонуни амсилавии ИДМ «Дар бораи кафолатҳои асосии 

ҳуқуқи кӯдак дар давлат» (ба забони русӣ). 
 http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=29908 

 

 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=340#_T

oc482869568 
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 Барномаи миллӣ оид ба барҳамдиҳии шаклҳои бадтарини 
меҳнати кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2015-2020.  

 

 http://www.no-childlabour.tj 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти па-
дару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», аз соли 2011.  

 http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=257  

 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои 
кӯдак», аз соли 2015. 

 http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=322  

 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасонии 
иҷтимоӣ», аз соли 2008.  

 http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=184  

 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кумакҳои унво-
нии иҷтимоӣ», аз соли 2017.  

 http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=352   

    

 Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва 
расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон”, аз соли 
2014.  

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

 

 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
 http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23  

 

 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=343  

 

 Фарҳанги истилоҳот ва мафҳумҳои асосӣ оид ба меҳнати 
кӯдакон (БББМК) соли 2012 (ба забони русӣ).  

 http://www.no-childlabour.tj/ru/terms/glossary_ipec_ru.pdf 
 

http://www.no-childlabour.tj/
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=257
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=322
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=184
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=352
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=309
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=343
http://www.no-childlabour.tj/ru/terms/glossary_ipec_ru.pdf
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 Низомнома «Дар бораи Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак», аз 

соли 2017. 
 http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=128503 

 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 169 аз 4 марти 

соли 2014 “Дар бораи Рӯйхати корҳо, ки дар онҳо истифо-

даи меҳнати кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида манъ 

карда мешавад ва ҳадди ниҳоии меъёри борҳое, ки барои 

онҳо дастӣ бардоштан ва кашонидан иҷозат дода меша-

вад». 
 http://www.no-childlabour.tj/ru/.pdf 

 

 Саволҳои санҷишӣ барои ширкатҳо - Барҳам задан ва роҳ 

надодан ба меҳнати кӯдакон, соли 2016 (ба забони русӣ). 

 

 Дастури таълимии ТБМ барои парлумончиён №3/2002, ки 

ба барҳам додани шаклҳои бадтарини меҳнат бахшида 

шудааст (ба забони русӣ).  
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-

moscow/documents/publication/wcms_249086.pdf 

 

 Фарҳанги истилоҳот дар соҳаи муҳоҷират, СБМ, соли 2005 

(ба забони русӣ).  
 http://publications.iom.int/system/files/pdf/handbook_on_migration_termi

nology.pdf 

 

 Дастури ТБМ барои мақомоти қонунгузор ва ҳифзи ҳуқуқ 

таҳти унвони “Савдои одамон ва истисмори меҳнати 

маҷбурӣ” (соли 2005), (ба забони русӣ).  
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro 

moscow/documents/publication/wcms_308913.pdf 

 
 
 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=128503
http://www.no-childlabour.tj/ru/.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_249086.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_249086.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/handbook_on_migration_terminology.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/handbook_on_migration_terminology.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro%20moscow/documents/publication/wcms_308913.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro%20moscow/documents/publication/wcms_308913.pdf
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 Иттиҳоди (Алянси) умда муқобили меҳнати маҷбурӣ, ТБМ, 

соли 2005 (ба забони русӣ).  
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/docu

ments/publication/wcms_088486.pdf 

 
 Воситаи таълимии ТБМ таҳти унвони “Савдои одамон бо 

мақсади меҳнати маҷбурӣ”, соли 2006 (ба забони русӣ). 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-

moscow/documents/publication/wcms_309221.pdf 

 
 Дастур барои нозирони меҳнат таҳти унвони “Меҳнати 

маҷбурӣ ва савдои одамон”, соли 2009 (ба забони русӣ).  
 http://www.ilo.org/moscow/information-

resources/publications/WCMS_308913/lang--ru/index.htm 

 
 Маърӯзаи умдаи ТБМ “Арзиши маҷбуркунӣ”, соли 2009 (ба 

забони русӣ). 
  http://sartraccc.ru/Pub_inter/globwork09.pdf 

 
 Васоити таълимии ТБМ оид ба мубориза ба муқобили 

савдои кӯдакон бо мақсади истисмори меҳнатӣ, шаҳвонӣ ва 
дигар шаклҳои истисмор, соли 2012 (ба забони русӣ).  

 http://www.ilo.org/moscow/information-resources 
/publications/WCMS_308721/lang--ru/index.htm 

 
 Таҳлили раванди мониторинги меҳнати кӯдакон (БББМК), 

соли 2005 (ба забони русӣ).  
 http://www.ilo.org/moscow/information-

resources/publications/WCMS_308713/lang--ru/index.htm  

 
 Тафсир ба ҷиноятҳои ба савдои одамон алоқаманд, СБМ, 

соли 2011 (ба забони русӣ).  

 
 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_088486.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_088486.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_309221.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_309221.pdf
http://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_308913/lang--ru/index.htm
http://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_308913/lang--ru/index.htm
http://sartraccc.ru/Pub_inter/globwork09.pdf
http://www.ilo.org/moscow/information-resources%20/publications/WCMS_308721/lang--ru/index.htm
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 «Сабақҳо аз таҷрибаи амалӣ, ки дар рафти амалӣ намудани 
лоиҳаҳо оид ба рушди низоми мониторинги меҳнати кӯда-
кон дар Тоҷикистон андӯхта шудаанд», соли 2013 (ба забо-
ни русӣ).  

  http://www.no-childlabour.tj/ru/.pdf 

 
 Таҳлили низоми мониторинги меҳнати кӯдакон, Барномаи 

байналмилалии ТБМ оид ба барҳам додани меҳнати кӯда-
кон, Турин, соли 2005 (ба забони русӣ).  

 file:///C:/Users/HOME/Downloads/Overview_CLMS_process_RUS.pdf  

 

 Дастури ТБМ оид ба ташкил ва гузаронидани мониторинги 
меҳнати кӯдакон, соли 2011 (ба забони русӣ).  

 http://www.ilo.org/moscow/information-
resources/publications/WCMS_249101/lang--ru/index.htm 
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