
Татбиќи Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон 

барои солњои 2013-2020 дар соли 2016 

Бо маќсади тавсеа ва такмили марњилавии низоми иттилоотӣ, 

маърифатӣ ва таълимӣ дар соњаи њуќуќи инсон, гузаштан ба сатњи 

сифатан нави тайѐр кардани кадрњо мутобиќи талаботи ќонунгузории 

миллӣ ва стандартњои байналмилалӣ ва бо дарназардошти принсипњо, 

маќсаду вазифањои марњилаи дуюми Барномаи умумиљањонии таълим 

дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2010-2014 аз љониби маќомоти 

Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи 

инсон барои солњои 2013-2020 тањия ва бо ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 12 декабри соли 2012 №678 тасдиќ гардид. 

Барномаи мазкур фарогири таълими соњаи њуќуќи инсон дар низоми 

маориф, курсњои омӯзишӣ ва бозомӯзии муаллимон, судяњо, 

хизматчиѐни шањрвандӣ, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва 

хизматчиѐни њарбии њамаи сатњњо мебошад. 

Татбиќи Барнома дар се марњила пешбинӣ гардида, айни замон 

марњилаи дуюми он, ки солњои 2015-2018-ро дар бар мегирад амалӣ шуда 

истодааст. Аз љумла, рӯзи 15 марти соли 2016 љаласаи навбатии Шӯрои 

њамоњангсози байниидоравӣ оид ба татбиќи Барномаи таълим дар соњаи 

њуќуќи инсон баргузор гардид, ки дар кори он омӯзгорони фанни њуќуќи 

инсони муассисањои таълимӣ ва марказњои такмили ихтисоси назди 

вазорату идорањои давлатӣ иштирок намуданд. Зимни чорабинии мазкур 

масъалањои вобаста ба раванди татбиќи Барномаи таълим дар соњаи 

њуќуќи инсон дар муассисањои таълимӣ ва такмили ихтисос, мазмун ва 

моњияти тањияи модулњо оид ба таълими фанни њуќуќи инсон, дарсњои 

омӯзишӣ (тренингњо) барои такмили малакаи тренерон дар самти 

таълими њуќуќи инсон мавриди баррасӣ ќарор дода шуданд. 

Њамзамон дар њамкорӣ бо намояндагии САЊА дар ЉТ «Мактаби 

њуќуќи инсон» таъсис дода шуда, дар заминаи он рӯзњои 25-29 апрел ва 2-

4 июли соли 2016 барои омӯзгорони муассисањои таълимӣ ва такмили 

ихтисоси назди вазорату идорањои давлатӣ ва намояндагони љомеаи 

шањрвандӣ тренингњо гузаронида шуданд. 

Аз љониби гурӯњњои кории назди Шӯрои њамоњангсози 

байниидоравӣ аз фанни “Њуќуќи инсон” 17 барномањои маќсаднок тањия 

гардиданд, ки соли 2016 онњо дар шакли китоби алоњида зери унвони 

«Лоињаи барномањои таълимӣ аз фанни њуќуќи инсон» ба нашр расид. 

Барномањои маќсадноки мазкур дар вазорату идорањо мавриди истифода 

ќарор гирифтаанд. 



Илова ба ин, санадњои миллӣ ва санадњои асосии байналмилалӣ оид 

ба њуќуќи инсон ба забони давлатӣ ба тарзи содда ва оммафањм тарљума 

ва тањрир шуда, зери унвони «Маљмӯи санадњои асосии байналмилалӣ ва 

миллӣ оид ба њуќуќи инсон» аз чоп баромад. 

Дар доираи амалисозии чорабинињо дар самти таълим дар соњаи њуќуќи 

инсон моњњои октябр-декабри соли 2016 Маркази миллии таълимӣ оид 

ба муќовимат ба савдои одамон дар якљоягӣ бо Комиссияи 

байниидоравӣ оид ба муќовимат бо савдои одамон ва Созмони 

байналмилалии муњољират барои донишљӯѐни ихтисоси њуќуќшиносӣ ва 

ѓайрињуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон дар мавзӯи 

“Савдои одамон њамчун љинояти фаромиллӣ: пешгирӣ ва таъќиби 

љиноятӣ” зиѐда аз 20 семинар баргузор намуд, ки Ваколатдор оид ба 

њуќуќи инсон дар кори онњо иштирок намуда, оид ба наќши маќомоти 

ВЊИ дар муќовимат ба савдои одамон машѓулият гузарониданд 


