КОНВЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ОИД БА ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ
ҲАМАИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТЇ ВА АЪЗОИ ОИЛАИ ОНЊО
Конвенсияи мазкур бо ќатъномаи Ассамблеяи Генералии Созмони Милали
Муттањид 45/158 аз 18 декабри соли 1990 ќабул шудааст.
МУЌАДДИМА
Давлатњои иштироккунандаи њамин Конвенсия бо назардошти
принсипњое, ки дар њуљљатњои асосии Созмони Милали Муттањид оид ба
њуќуќи инсон, аз љумла дар Эъломияи умумии њуќуќи башар, Паймони
байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї,
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї,
Конвенсияи байналмилалї дар бораи барњам додани тамоми шаклњои
табъизи нажодї, Конвенсия дар бораи барњам додани тамоми шаклњои
табъиз нисбати занон ва Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак баён
гардидаанд,
бо дарназардошти инчунин принсипњо ва стандартњои дар њуљљатњои
дахлдоре, ки дар доираи Ташкилоти байналхалќии мењнат тањия
шудаанд, махсусан Конвенсия дар бораи муњољирони мењнатї (№97),
Конвенсия дар бораи сўиистеъмолкунињо дар соњаи муњољират ва оид ба
таъмини муњољирони мењнатї ба баробарии имкониятњо ва мурољиат
(№143), дар Тавсияномањо оид ба муњољирони мењнатї (№86),
Тавсияномањо оид ба муњољирони мењнатї (№151), дар Конвенсия оид ба
мењнати маљбурї ё њатмї (№29) ва Конвенсия дар бораи барњам додани
мењнати маљбурї (№105) дарљ гардидаанд,
бори дигар муњимияти принсипњоеро, ки дар Конвенсияи Созмони
Милали Муттањид оид ба масъалањои маориф, илм ва фарњанг оид ба
мубориза бар зидди табъиз дар соњаи маориф дарљ ёфтаанд,
таъкид намуда, бо ёдоварї аз Конвенсияи зидди шиканља ва дигар
намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи
шаъну шараф, Эъломияи Конгресси чоруми Созмони Милали Муттањид
оид ба пешгирии љинояткорї ва муносибат бо ќонуншиканон, Кодекси
рафтори шахсони мансабдор оид ба нигоњдории тартиботи њуќуќї ва
Конвенсияњо оид ба ѓуломї,
бо ёдоварї аз он ки яке аз вазифањои Ташкилоти байналхалќии
мењнат, мутобиќи Оинномаи он, њифзи манфиатњои мењнаткашоне
мебошад, ки хориљ аз кишвари худ дар дигар кишварњо кор мекунанд ва
бо назардошти донишу таљрибаи ин ташкилот дар масъалањои марбут ба
муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо,
бо эътирофи муњимияти коре, ки дар робита бо муњољирони мењнатї
ва аъзои оилаи онњо дар маќомоти гуногуни Созмони Милали Муттањид
анљом дода шудааст, аз љумла дар Комиссияи њуќуќи инсон ва
Комиссияи рушди иљтимої, инчунин дар Ташкилоти озуќаворї ва
кишоварзии Созмони Милали Муттањид, Созмони Милали Муттањид

оид ба масъалањои маориф, илм ва фарњанг ва Ташкилоти умумиљањонии
тандурустї ва инчунин дар дигар созмонњои байналмилалї,
инчунин бо эътирофи пешрафте, ки баъзе давлатњо бар асоси
муносибатњои минтаќавї ва дуљониба дар бобати њимояи њуќуќи
муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо ба даст овардаанд ва инчунин
муњимият ва судмандие, ки созишномањои дуљониба ва бисёрљониба дар
ин соња доранд,
бо эњсоси ањамият ва миќёсњои падидаи муњољират, ки миллионњо
одамон ба он љалб карда шудаанд ва фарогири шумораи зиёди
давлатњои љомеаи љањонї мебошад,
бо дарназардошти таъсири љараёнњои муњољирони мењнатї ба
давлатњо ва шахсони дахлдор ва кўшиши муќаррар сохтани меъёрњое, ки
барои мувофиќ гардондани мавќеи давлатњо аз тариќи ќабули
принсипњои асосии марбут ба муносибат бо муњољирони мењнатї ва
аъзои оилаи онњо, мусоидат карда метавонанд,
бо дарназардошти вазъи осебпазирї, ки аксар ваќт муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо дар он ќарор мегиранд, аз љумла, он ки
онњо дар давлати аслиашон ќарор надоранд ва ба душворињое мумкин
аст рў ба рў шаванд, ки марбут ба истиќоматашон дар давлати кори
кироя мебошанд,
бо боварї ба он, ки њуќуќи муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо
то њол дар њељ љо ба дараљаи кофї эътироф нагардидааст ва аз ин рў
њимояи дахлдори байналмилалиро таќозо дорад,
бо назар гирифтани он њолате, ки муњољират аксар ваќт боиси
мушкилоти љиддї барои аъзои оилаи муњољирони мењнатї ва барои худи
онњо, махсусан, ба сабаби људоии оилањо мегардад,
бо дарназардошти он ки мушкилоти гуманитарие, ки бо муњољират
алоќаманданд, дар њолатњои муњољирати ѓайриќонунї боз њам тезу
тундтар мегарданд,
ва бо боварї ба он, ки дар робита бо ин зарур аст, ки пешбурди
фаъолияти дахлдор бо маќсади пешгирї ва барњам додани рафту омад ва
интиќолдињии ѓайриќонунию махфиёнаи муњољирони мењнатї, њамзамон
бо таъмини њимояи њуќуќњои асосии инсонии онњо, ба роњ монда шавад,
бо дарназардошти он ки муњољирони мењнатии дорои њуљљат набуда
ё маќоми доимї надошта, аксар ваќт дар муќоиса бо муњољирони
мењнатии дигар дар шароитњои кории камтар мусоидаткунанда ба киро
гирифта мешаванд ва ин баъзе корфармоёнро водор мекунад, ки чунин
ќувваи кориро бо маќсади ба даст овардани фоида аз раќобати
ѓайриодилона, љалб намоянд,
инчунин бо дарназардошти он ки эътирофи васеи њуќуќњои асосии
инсонии њамаи муњољирони мењнатї ба киро гирифта шудани коргарони
муњољири маќоми доимї надошта халал хоњад расонд ва инчунин ѓайр аз
он пешнињоди баъзе њуќуќњои иловагї ба муњољирони мењнатї ва аъзои
оилаи онњо, ки маќоми доимї доранд, њамаи муњољирон ва
корфармоёнро ба эњтиром кардан ва риоя намудани ќонунњо ва

тартиботи аз тарафи давлати дахлдор муќарраргардида, ташвиќ хоњад
кард,
бо боварї ба зарурати таъмин намудани њимояи байналмилалии
њуќуќњои њамаи муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо ва бори дигар
тасдиќ намудану муќаррар кардани меъёрњои асосї дар Конвенсияи
њамаро фарогиранда, ки мумкин аст татбиќи универсалї дошта бошад,
ба мувофиќаи зерин расиданд:
ЌИСМИ I
Доираи татбиќ ва мафњумњо
Моддаи 1
1. Конвенсияи мазкур бе њељ як тафриќагузорї аз рўи љинс, нажод, ранги
пўст, забон, дин ё эътиќод, аќидаи сиёсї ё аќидаи дигар, баромади
миллї, этникї ё иљтимої, шањрвандї, синну сол, вазъи иќтисодї,
молумулкї, оилавї ва табаќавї ё њар гуна аломатњои дигар нисбати
њамаи муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо татбиќ карда мешавад,
ба истиснои њолатњое, ки тартиби дигарро пешбинї мекунанд.
2. Конвенсияи мазкур дар давоми тамоми раванди муњољирати
муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки омодагї ба муњољират,
сафар, транзит ва њамаи давраи буду бош ва фаъолияти
пардохташавандаро дар давлати кори кироя ва инчунин бозгашт ба
давлати аслї ё давлати истиќомати муќаррариро дарбар мегирад, татбиќ
карда мешавад.
Моддаи 2
Барои маќсадњои Конвенсияи мазкур:
1. Истилоњи «муњољири мењнатї» шахсеро ифода мекунад, ки ба
фаъолияти музднок дар давлате машѓул мешавад, машѓул аст ё машѓул
шудааст, ки шањрванди он намебошад.
2.
а) Истилоњи «корманди наздисарњадї» муњољири мењнатиеро ифода
мекунад, ки љои истиќомати муќаррариашро дар давлати њамсоя нигоњ
дошта, ба он одатан њар рўз ё њадди аќќал як маротиба дар як њафта
бармегардад;
b) истилоњи «корманди мавсимї» муњољири мењнатиеро ифода менамояд,
ки кораш аз рўи хислати худ ба шароитњои мавсими сол вобаста буда,
танњо дар давоми як ќисми сол иљро карда мешавад;
с) истилоњи «бањрнавард», ки моњигиронро низ дарбар мегирад,
муњољирони мењнатиеро ифода мекунад, ки барои кор дар киштие ба
киро гирифта шудааст, ки ин киштї дар давлате, ки шањрванди он нест,
ба ќайд гирифта шудааст;
d) истилоњи «корманди дар дастгоњи наздисоњилии cтатсионарї
коркунанда» муњољирони мењнатиеро ифода мекунад, ки барои кор дар
дастгоњи назди соњилие ба киро гирифта шудаанд, ки он дастгоњ дар
тобеияти њуќуќии давлате мебошад, ки онњо шањрвандаш нестанд;

е) истилоњи «корманде, ки кораш ба рафту омад алоќаманд аст»
муњољири мењнатиеро ифода мекунад, ки одатан дар як давлат истиќомат
намуда, ба сабаби хусусияти кораш маљбур аст ба дигар давлат ё
давлатњо ба муњлатњои кўтоњ рафту омад кунад;
f) истилоњи «корманд дар лоиња» муњољири мењнатиеро ифода мекунад,
ки ба давлати кори кироя танњо аз рўи лоињаи мушаххас, ки корфармои ў
дар ин давлат ба амал мебарорад, ба муњлати муайян роњ дода шудааст;
q) истилоњи «корманди кирояи маќсаднок» ифодакунандаи муњољири
мењнатиест, ки:
i) аз тарафи кироягир ба муњлати мањдуд ё муайян барои иљрои вазифа ё
уњдадорињои мушаххас ба давлати кори кироя фиристода шудааст; ё
ii) дар давоми муњлати мањдуд ва муайян кореро иљро мекунад, ки
малакаи касбї, тиљоратї, техникї ё дигари махсусро талаб мекунад; ё
iii) бо хоњиши кироягир дар давлати кори кироя дар давоми муњлати
мањдуд ва муайян кореро иљро мекунад, ки хусусияти муваќќатї ё
кўтоњмуддат дорад;
ва давлати кори кирояро бояд бо гузаштани муњлати иљозатшудаи буду
бош ё пештар тарк кунад, агар ў ин вазифањои мушаххасро дигар иљро
накунад ё ба ин кор машѓул набошад;
h) истилоњи «корманди бидуни кироя коркунанда» муњољири мењнатиеро
ифода мекунад, ки ба фаъолияти пардохтшаванда, ки аз кори кироя
тафовут дорад, машѓул буда, аз њисоби чунин фаъолият воситаи
рўзгузаронии худро таъмин месозад ва чун ќоида, танњо ё якљоя бо аъзои
оилаи худ кор мекунад, инчунин њар як муњољири мењнатии дигар, ки
мувофиќи ќонунгузории татбиќшавандаи давлати кори кироя ё
созишномањои дуљониба ва бисёрљониба њамчун корманди бидуни кироя
коркунанда эътироф гардида аст.
Моддаи 3
Конвенсияи мазкур татбиќ намешавад:
а) нисбат ба шахсоне, ки аз тарафи ташкилоту муассисањои
байналмилалї фиристода ё кироя шудаанд ё шахсоне, ки аз тарафи ягон
давлат берун аз њудуди он барои иљрои вазифањои расмї, ки иљозат ва
вазъи онњо тавассути њуќуќи байналмилалии оммавї ё созишномањои
мушаххаси байналмилалї ё конвенсияњо танзим карда мешаванд,
фиристода ё кироя шудаанд;
b) нисбат ба шахсоне, ки аз тарафи давлат ё аз номи он берун аз њудуди
он фиристода ё кироя шудаанд ва дар амалисозии барномањои рушд ё
дигар барномањои њамкорї иштирок мекунанд, ки иљозат ва вазъи онњо
тавассути созишномаи бо давлати кори кироя басташуда танзим карда
мешавад ва тибќи ин созишнома онњо муњољирони мењнатї њисобида
намешаванд;
с) нисбат ба шахсоне, ки дар давлати аслии худашон истиќомат
намекунанд ва ба сифати сармоягузорон баромад (фаъолият) мекунанд;

d) нисбат ба гурезагон ва шахсони бешањрванд, агар чунин муќаррарот
дар ќонунгузории дахлдори миллї ё њуљљати байналмилалие, ки ба
давлати иштирокчии дахлдор пањн мегардад, пешбинї нашуда бошад;
е) нисбат ба хонандагон ва коромўзон;
f) нисбат ба бањрнавардон ва кормандоне, ки дар дастгоњњои
статсионарии наздисоњилї кор карда, ба онњо иљозати истиќомат ва
иштирок дар фаъолияти музднок дар давлати кори кироя дода
нашудааст.
Моддаи 4
Барои маќсадњои њамин Конвенсия истилоњи «аъзои оила» шахсонеро
ифода мекунад, ки дар никоњи муњољирони мењнатї ё бо онњо дар
муносибатњое ќарор доранд, ки мувофиќи њуќуќи татбиќшаванда
мумкин аст бо никоњ баробар дониста шаванд, инчунин фарзандон ва
дигар шахсоне, ки дар таъминоти онњо ќарор дошта, мувофиќи
ќонунгузории
татбиќшаванда
ё
созишномањои
дуљониба
ва
бисёрљонибаи миёни давлатњои дахлдор аъзои оила эътироф мешаванд.
Моддаи 5
Барои маќсадњои њамин Конвенсия муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи
онњо:
a) дорои њуљљат ё маќоми доимї њисобида мешаванд, агар онњо барои
ворид шудан, буду бош ва фаъолияти музднок дар давлати кори кироя
мувофиќи ќонунгузории ин давлат ва созишномањои байналмилалие, ки
ин давлат иштирокчии онњо аст, иљозат гирифта бошанд;
b) њуљљат ё маќоми доимї надошта њисобида мешаванд, агар онњо ба
шартњои дар зербанди (а)- и моддаи мазкур пешбинишуда љавобгў
набошанд.
Моддаи 6
Барои маќсадњои њамин Конвенсия:
a) истилоњи «давлати аслї» давлатеро ифода менамояд, ки шахси
дахлдор шањрванди он мебошад;
b) истилоњи «давлати кори кироя» давлатеро ифода менамояд, ки дар он
муњољири мењнатї вобаста ба њолати мушаххас ба фаъолияти музднок
машѓул мешавад, машѓул аст ё машѓул шудааст;
с) истилоњи «давлати транзит» давлатеро ифода менамояд, ки шахси
дахлдор њангоми рафтан ба давлати кори кироя ё омадан аз давлати
кори кироя ба давлати аслї ё давлати истиќомати муќаррарї тавассути
он мегузарад.
ЌИСМИ II
Манъи табъиз дар муносибат бо њуќуќњо
Моддаи 7

Давлатњо – иштирокчиён уњдадор мешаванд, ки мувофиќи санадњои
байналмилалї оид ба њуќуќи инсон њуќуќи њамаи муњољирони мењнатї
ва аъзои оилаи онњоро, ки дар ин Конвенсия пешбинї шудаанд ва дар
њудуд ё тањти тобеияти њуќуќии онњо ќарор доранд, бидуни хељ навъи
тафовут аз рўи љинс, нажод, ранги пўст, забон, дин ё эътиќод, аќидаи
сиёсї ё аќидањои дигар, баромади миллї, этникї ё иљтимої, шањрвандї,
синну сол, вазъи иќтисодї, молумулкї, оилавї ва табаќавї ё њар гуна
аломати дигар, эњтиром ва таъмин созанд.
ЌИСМИ III
Њуќуќи инсонии њамаи муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо
Моддаи 8
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо метавонанд њар кадом
давлат, аз љумла давлати аслии худро озодона тарк намоянд. Ин њуќуќ
набояд мавриди ягон навъи мањдудият ќарор дода шавад, ба истиснои
мањдудиятњое, ки дар асоси ќонун буда, барои њифзи амнияти миллї,
тартиботи љамъиятї (ordre public), саломатї ё ахлоќии ањолї, њуќуќу
озодињои дигарон зарур мебошанд ва бо дигар њуќуќњои дар ин ќисми
Конвенсия эътирофшуда созгор мебошанд.
2. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ доранд, њар ваќт ба
давлати аслии худ ворид шаванд ва дар он љо монанд.
Моддаи 9
Њуќуќи муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњоро ба њаёт ќонун њифз
мекунад.
Моддаи 10
Муњољири мењнатї ва аъзои оилаи ў набояд мавриди шиканља, муомила
ё љазодињии берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шарафи
онњо ќарор дода шаванд.
Моддаи 11
1. Муњољири мењнатї ва аъзои оилаи ў набояд дар ѓуломї ва ё њолати
маљбурї нигоњ дошта шаванд.
2. Муњољири мењнатї ва аъзои оилаи ў набояд ба мењнати маљбурї ё
њатмї љалб карда шаванд.
3. Дар он давлатњое, ки барои љиноят мумкин аст ба сифати љазо
мањрумкунї аз озодї бо љалб ба корњои пурмашаќќат пешбинї карда
шавад, банди 2 моддаи мазкур барои иљро намудани корњои
пурмашаќќат, ки бо њукми суди босалоњият бароварда шудааст, монеъ
шуда наметавонад.
4. Барои маќсадњои ин модда истилоњи «мењнати маљбурї ё њатмї»
инњоро дарбар намегирад:

а) њар кадом кор ё хизмат, ки дар банди 3 њамин модда номбар
нашуда, ки одатан шахси дар мањбас буда бар асоси ќарори ќонунии суд,
ё шахси шартан аз чунин мањбас озодшуда, бояд иљро намояд;
b) њар кадом хизмат, ки дар мавридњои вазъияти фавќуллода ё
офатњои табиии ба њаёт ё некўањволии ба љомеа тањдидкунанда, њатмї
мебошад;
с) њар кадом кор ё хизмате, ки ба уњдадории муќаррарии шањрванд
мансуб мебошад, агар шањрвандони њамин давлат низ ба онњо љалб
карда шаванд.
Моддаи 12
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо ба озодии аќида, виљдон ва
дин њуќуќ доранд. Ин њуќуќ аз озодии доштан, ќабул кардани дин ё
эътиќод бо интихоби худ ва озодии пайравї кардани дин ё эътиќоди худ
шахсан ё дар якљоягї бо дигарон, ба таври оммавї ё хусусї, ибодат
намудан, анљом додани расму оин ва таълимоти динb ва анъанавиро
дарбар мегирад.
2. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо набояд мавриди
маљбуркунї ќарор дода шаванд, ки он боиси мањдуд гардидани озодии
бо интихоби худ доштан ё бо ихтиёри худ ќабул кардани дин ё эътиќоди
онњо гардад.
3. Озодии пайравї аз дин ё эътиќодро танњо дар асоси ќонун, бо маќсади
њифзи амнияти љамъиятї, тартибот, саломатї ва ахлоќ, њуќуќу озодињои
асосии шахсони дигар мањдуд кардан мумкин аст.
4. Давлатњо – иштирокчиёни њамин Конвенсия уњдадор мешаванд, ки
озодии падару модар ва дар њолатњои дахлдор парасторони ќонуниро,
агар яке аз онњо муњољири мењнатї бошад, барои тарбияи динию
ахлоќии фарзандонашон мувофиќи эътиќоди худ эњтиром кунанд.
Моддаи 13
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ доранд бе мамониат
андешаи худро дошта бошанд.
2. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо барои озодона баён
кардани андешаи худ њуќуќ доранд; ин њуќуќ озодии љустуљў, дарёфт ва
пањн кардани њама гуна иттилоот ва ѓояњоро новобаста аз марзњои
давлатї дар шаклњои шифоњї, хаттї, тавассути матбуот, дар шакли
ифодаи бадеї ё ба тарзњои дигар бо интихоби худашон дарбар мегирад.
3. Истифода бурдан аз њуќуќи дар банди 2-и њамин модда пешбинишуда
уњдадорї ва масъулиятњои махсусро талаб менамояд. Аз ин рў, он
метавонад дучори баъзе мањдудиятњо шавад, аммо мањдудиятњои мазкур
бояд тавассути ќонун муќаррар шаванд ва ба маќсадњои зерин љавобгў
бошанд:
а) барои эњтироми њуќуќ ва номи неки шахсони дигар;
b) барои њифзи амнияти миллии давлатњои дахлдор, тартиботи љамъиятї
(ordre public), саломатї ё ахлоќи ањолї;
с) бо маќсади пешгирии њама гуна ташвиќоти љанг;

d) бо маќсади пешгирии њама гуна баромадњое, ки бадбинии миллї,
нажодї ё диниро тарѓиб намуда, табъиз, хусумат ё зўровариро
бармеангезанд.
Моддаи 14
Муњољири мењнатї ва аъзои оилаи ў набояд мавриди дахолати
худсарона ва ѓайриќонунї ба њаёти шахсї ва оилавї, сўиќасди
худсаронаву ѓайриќонунї ба дахлнопазирии манзил ё мукотибаи
мањрамона, ё шаклњои дигари алоќаи ў, ё сўиќасдњои ѓайриќонунї ба
шаъну шараф ва номи неки ў ќарор гиранд. Њар як муњољири мењнатї ва
аъзои оилаи ў ба њимояи ќонун аз чунин дахолатњо ё чунин сўиќасдњо
њуќуќ доранд.
Моддаи 15
Муњољири мењнатї ва аъзои оилаи ў набояд беасос аз моликияте, ки дар
танњої ё якљоя бо шахсони дигар соњибї менамоянд, мањрум карда
шаванд. Дар љое, ки мувофиќи ќонунгузории амалкунандаи давлати
кори кироя дороињои муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў пурра ё ќисман
мусодира карда мешаванд, шахси дахлдор ба љуброни одилона ва
муносиб њуќуќ дорад.
Моддаи 16
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо ба озодї ва дахлнопазирии
шахсї њуќуќ доранд.
2. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо ба њимояи самарабахши
давлат аз зўроварї, љароњатњои љисмонї, тањдид ва тарсондан чи аз
тарафи шахсони мансабдори давлатї ва чи аз тарафи шахсони алоњида,
гурўњњо ё муассисањо, њуќуќ доранд.
3. Њама гуна тафтиши шахсияти муњољирони мењнатї ё аъзои оилањои
онњо аз тарафи шахсони мансабдори маќомоти њифзи њуќуќ мувофиќи
расмиёти муќаррарнамудаи ќонун анљом дода мешавад.
4. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо набояд танњо ё якљоя бо
дигарон худсарона ба њабс гирифта шаванд ё дар њабс нигоњ дошта
шаванд; онњо набояд аз озодї мањрум карда шаванд, магар аз рўи асос ва
тартиботе, ки ќонун муќаррар кардааст.
5. Ба муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки ба њабс гирифта
мешаванд, аз лањзаи ба њабс гирифтан ба ќадри имкон бо забоне, ки онњо
мефањманд, дар бораи сабабњои ба њабс гирифтанашон ва бе таъхир, ба
забоне, ки онњо мефањманд, дар бораи њама гуна айбдорие, ки нисбат ба
онњо эълон мешавад, хабар расонида мешавад.
6. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки бо гумони содир
намудани љиноят њабс ва ё боздошт мегарданд, бидуни таъхир ба назди
судя ё дигар шахси мансабдоре, ки аз рўи ќонун ваколати њокимияти
судиро дорад, оварда шуда, ба тафтишоти судї дар муњлати оќилона ё ба
озодшавї њуќуќ доранд. Дар њабс дар интизории баррасии судї нигоњ
доштан ќоидаи умумї ба шумор нарафта, озод кардани онњо метавонад

бо пешнињоди кафолати њозир шудан ба суд, њозир шудан ба муњокимаи
судї дар њамаи дигар марњилањои он ва дар мавриди зарурат, њозир
шудан барои иљрои њукм таъмин карда шавад.
7. Дар њолати ба њабс гирифтан ё дар мањбас нигоњ дошта шудан, ё
то суд дар њабс нигоњ дошта шудан ва ё ба ин ё он шакл боздошт шудани
муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў:
а) ба муассисањои консулї ё дипломатии давлати аслии ў ё давлате, ки аз
манфиатњои ин давлат намояндагї мекунад, агар ў дар ин хусус хоњиш
кунад, фавран хабари ба њабс гирифтан ё боздошт шудан ва сабабњои
онњо, расонида мешавад;
b) шахси дахлдор њуќуќ дорад, ки ба муассисањои номбурда тамос гирад.
Њамаи маълумоти шахсони дахлдор, ки ба муассисањои номбурда
фиристода шудаанд, фавран ба маълумоти онњо расонида мешавад ва
дастгиршудагон низ њуќуќ доранд, ки бидуни таъхир хабари ба
муассисањои номбурда ё аз онњо фиристодаро гиранд;
с) ба шахси дахлдор дар бораи ин њуќуќ ва њуќуќњое, ки аз њар кадом
шартномањои дахлдор бармеоянд, агар онњо дар муносибати байни
давлатњои дахлдор ќобили татбиќ бошанд, дар хусуси мукотиба кардан
ва мулоќот кардан бо намояндагони муассисањои номбурда ва шартнома
бастан бо онњо доир ба намояндагї кардан аз њуќуќњои шахси дахлдор
фавран хабар дода мешавад.
8. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо, ки бо сабаби њабс ё
дастгиршавї аз озодї мањрум шудаанд, њуќуќ доранд, ки дар суд
парванда оѓоз кунанд, то ки ин суд тавонад бетаъхир дар бораи ќонунї
будани боздошти онњо ќарор барорад ва агар дастгиркунї ѓайриќонунї
бошад, дар хусуси озод карда шудани онњо дастур дињад. Дар мавриди
иштироки онњо дар чунин муњокима онњо аз хизмати тарљумони шифоњї
дар њолати зарурат ройгон истифода мебаранд, агар онњо забони
истифодашавандаро нафањманд ё бо он гап зада натавонанд.
9. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо, ки аз њабс ва
боздошти ѓайриќонунї љабр дидаанд, барои љуброн њуќуќ доранд, ки бо
муљозоти њуќуќї таќвият дода мешавад.
Моддаи 17
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо, ки аз озодї мањрум
шудаанд, ба муомилаи инсондўстона ва эњтироми шараф, ки мансуб ба
шахсияти инсонї ва хоси мардуми фарњангї мебошад, њуќуќ доранд.
2. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо, ки айбдор карда
мешаванд, ба ѓайр аз њолатњои истисної, аз шахсони мањкумшуда људо
нигоҳ дошта шуда, ба онњо низоми алоњидаи мувофиќ бо маќоми
шахсони мањкумнашуда пешнињод карда мешавад. Айбдоршавандагони
ноболиѓ аз ба балоѓат расидагон људо карда шуда, парвандаи онњо дар
кўтоњтарин мўњлат баррасї карда мешавад.
3. Муњољири мењнатї ва аъзои оилаи ў, ки дар давлати транзит ё дар
давлати кори кироя барои вайрон кардани ќоидањои муњољират боздошт

шудааст, ба ќадри имконпазир, аз шахсони мањкумшуда, ё шахсони дар
интизории суд дар њабс нигоњдошташаванда, људо нигоњ дошта мешавад.
4. Дар њамаи даврањои мувофиќи њукми суд дар ҳабс нигоҳ дошта шудан,
маќсади асосии муомила бо муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў аз нав
тарбия намудан ва тавонбахши иљтимоии онњо ба њисоб меравад.
Љинояткорони хурдсол аз калонсолон људо нигоњ дошта шуда, ба онњо
муомилаи муносиб ба синну сол ва вазъи њуќуќиашон таъмин карда
мешавад.
5. Њангоми дастгир шудан ё дар њабс нигоҳ дошта шудан муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо баробари шањрвандони ин давлат аз њуќуќи
якхелаи дидорбинї бо аъзои оилаи худ истифода мебаранд.
6. Дар њама маврид, њангоми аз озодї мањрум шудани муњољири
мењнатї, маќомоти салоњиятдори давлати дахлдор мушкилоте, ки аъзои
оила, аз љумла њамсар ва кўдакони хурдсоли ў дучор хоњанд шуд, ба
назар мегиранд.
7. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, агар мувофиќи ќонуни дар
давлати кори кироя ё давлати транзит амалкунанда мавриди ягон шакли
дастгиркунї ё њабс ќарор гиранд, онњо айнан аз њамон њуќуќњое
истифода мебаранд, ки шањрвандони ин давлатњо дар вазъияти монанд
бархурдоранд.
8. Агар муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў бо маќсади муайян гардидани
вайронсозии ин ё он ќоидањои муњољират дастгир гарданд, онњо њељ гуна
харољоти ба ин амал алоќамандро ба уњда надоранд.
Моддаи 18
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо дар ќатори шањрвандони
давлати дахлдор дар назди судњо ва трибуналњо баробаранд. Њангоми
эълони њама гуна айбдории љиноятї ё муайян намудани њуќуќу
уњдадорињои онњо дар љараёни мурофиаи судї, онњо барои муњокимаи
одилона ва оммавии парванда аз тарафи суди босалоњият, мустаќил ва
беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ёфтааст, њуќуќ доранд.
2. Нисбат ба муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки дар содир
кардани љиноят айбдор мешаванд, то замони мувофиќи ќонун исбот
гардидани гунањгориашон фарзияи бегуноњї пањн мегардад.
3. Њангоми ба онњо пешнињод кардани њама гуна айбдоркунии љиноятї,
муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо ба кафолатњои зерини њадди
аќал њуќуќ доранд:
а) бидуни таъхир ва муфассал, бо забони ба онњо фањмо дар бораи
хусусият ва асосњои айбдории эълонгардида иттилоот дошта бошанд;
b) барои омода кардани њимояи худ ва мулоќот бо адвокате, ки худи
онњо интихоб кардаанд, муњлат ва имкониятњои кофї дошта бошанд;
с) бидуни таъхири беасос суд карда шаванд;
d) муњокимаи судї дар њузури онњо гузарад, худро шахсан ё ба воситаи
адвокате, ки худи онњо интихоб кардаанд, њимоя кунанд; агар онњо
адвокат надошта бошанд, оид ба ин њуќуќ огоњонида шаванд, аз хизмати
адвокати ба онњо таъингардида, ваќте ки манфиатњои адолати судї онро

талаб менамояд, дар њама њолат ва ба таври ройгон, ваќте ки барои
пардохти чунин хизматњо маблаѓи кофї надоранд, истифода баранд;
е) шоњидони зидди онњо нишондоддодаро пурсиш намоянд ё барои
пурсиш намудани онњо њуќуќ дошта бошанд, барои даъват ва пурсиши
шоњидони ба љонибдории онњо нишондоддињанда бо њамаи шарту
шароите, ки барои шоњидони зидди онњо шоњидидода мављуд буданд,
њуќуќ дошта бошанд;
f) агар онњо забони дар суд истифодашавандаро нафањманд ё бо он гап
зада натавонанд, њуќуќ доранд аз ёрии тарљумон ба таври ройгон
истифода баранд;
q) барои додани нишондод муќобили худ ё эътироф кардани гуноњи худ
маљбур карда нашаванд.
4. Дар муносибат ба ноболиѓон мурофиа бояд тарзе сурат гирад, ки
синну сол ва зарурияти ёрї расондан барои аз нав тарбия намудани онњо
ба инобат гирифта шавад.
5. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки барои ягон љиноят
мањкум шудаанд, барои аз нав баррасї шудани мањкумшавї ва њукми
онњо аз тарафи маќомоти болоии судї мувофиќи ќонун њуќуќ доранд.
6. Агар муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў бо ќарори нињої барои содир
кардани љиноят мањкум шуда бошад ва агар њукми барои ў бароварда
бар асоси он, ки кадом як њолати нав ё нав ошкоршуда мављуд будани
хатои судиро бе шакку шубња исбот менамояд, баъдтар бекор карда
шуда бошад ё авф карда шуда бошад, он гоњ шахсе, ки дар натиљаи
чунин мањкумкунї љазо дидааст, мувофиќи ќонун љубронпулї мегирад,
агар исбот карда нашавад, ки њолати номаълуми мазкур ба таври
истисно ё ќисман бо айби шахси дахлдор сари ваќт ошкор карда
нашудааст.
7. Муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ўро барои љинояте, ки ў мувофиќи
ќонун ва њуќуќи мурофиавии љиноятии давлати дахлдор пурра мањкум ё
сафед карда шуда буд, такроран суд кардан ё љазо додан мумкин нест.
Моддаи 19
1. Муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў набояд дар содир кардани љиноят
гунањгор эътироф карда шаванд, агар он дар натиљаи њаракат ё
бењаракатие содир шуда бошад, ки мувофиќи ќонунгузории
амалкунандаи дохилидавлатї ё њуќуќи байналмилалї кирдори мазкур
дар лањзаи содиршавї љиноят њисоб намеёфт; њамчунин набояд љазои
вазнинтар аз оне, ки дар лањзаи содиршавии кирдор татбиќ мегардид,
таъин карда шавад. Агар баъди содир кардани њуќуќвайронкунї ќонун
љазои нисбатан сабуктарро муќаррар намуда бошад, он гоњ амали ин
ќонун ба ў пањн мегардад.
2. Њангоми баровардани њукм барои њуќуќвайронкуние, ки муњољири
мењнатї ё аъзои оилаи ў содир кардаааст андешањои инсондўстие, ки ба
вазъи муњољирони мењнатї, аз љумла њуќуќи истиќомат ё кор ёфтан
тааллуќ доранд, бояд ба назар гирифта шаванд.

Моддаи 20
1. Иљро накардани ягон уњдадорињои шартномавї набояд асос барои
њабс гирифтани муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў гардад.
2. Иљро накардани уњдадорињое, ки аз созишномаи мењнатї бармеоянд,
набояд асос барои мањрум сохтани муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў аз
иљозатномаи истиќомат ё кор ё боиси берун кардани онњо гардад, ба
истиснои њолатњое, ки агар иљрои чунин уњдадорї яке аз шартњои
гирифтани чунин иљозатнома бошад.
Моддаи 21
Ѓайр аз шахси мансабдори давлатї, ки ќонун ба ў салоњиятњои
дахлдорро додааст, њељ кас наметавонад бо тартиби муќарраркардаи
ќонун њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсият, њуљљатњои иљозатдињандаи
ворид шудан ё буду бош, истиќомат ё сокин шудан дар ќаламрави миллї,
ё иљозатномаи корро мусодира намояд, нобуд созад ё кўшиши нобуд
сохтан намояд. Њама гуна мусодираи иљозатдодашудаи чунин њуљљатњо
набояд бе додани забонхати муфассал ба амал бароварда шавад. Дар
ягон њолат ба нобуд кардани шиноснома ё дигар њуљљатњои ба он
монанди муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў роњ дода намешавад.
Моддаи 22
1. Ба муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо чорањои берункунии
дастљамъона пањн намегардад. Њар як њолати берун кардан бо тартиби
инфиродї баррасї ва њаллу фасл карда мешавад.
2. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо аз њудуди давлати
иштироккунанда танњо бо маќсади ба иљро расонидани ќароре, ки
маќоми салоњиятдор мувофиќи ќонун ќабул кардааст, мумкин аст берун
карда шаванд.
3. Чунин ќарор бо забони фањмо ба маълумоти онњо расонида мешавад.
Дар њолати њатмї набудани чунин маълумотдињї, бо хоњиши онњо ќарор
дар шакли хаттї ба маълумоташон расонида мешавад, њангоми мављуд
набудани њолатњои истисноие, ки ба манфиатњои амнияти давлатї
алоќаманданд, сабабњои ќабул карда шудани чунин ќарор низ хабар
дода мешавад. Шахсони манфиатдор оид ба ин њуќуќњо то баровардан
ва аз рўи зарурат њангоми баровардани ќарор, огоњ карда мешаванд.
4. Ба истиснои њолатњое, ки ќарори нињоиро маќомоти судї мебарорад,
шахсони манфиатдор њуќуќ доранд далелњоро муќобили берун карда
шудан ва аз нав дида баромадани парвандаашон аз тарафи маќоми
салоњиятдор пешнињод созанд, агар манфиатњои олии амнияти давлатї
чизи дигарро талаб накунад. То анљоми аз нав дида баромадани
парванда шахсони манфиатдор њуќуќ доранд оид ба манъи ќарори
берункунї дархост пешнињод созанд.
5. Агар ќарори иљрошуда оид ба берун кардан баъдтар бекор карда
шавад, шахсони манфиатдор њуќуќ доранд мувофиќи ќонун дар бораи
љубронпулї дархост пешнињод намоянд, ќарори пештар ќабулшуда

наметавонад барои такроран ба њамин давлат ворид шудани онњо монеа
гардад.
6. Дар њолати берун кардан ба шахсони дахлдор пеш аз баромадан ё
баъди баромадан имконияти муносиб барои њаллу фасл намудани њама
гуна даъвоњои вобаста ба музди кор ё дигар маблаѓњое, ки бояд ба онњо
пардохта шаванд ва дилхоњ уњдадорињои ба иљро нарасида, дода
мешавад.
7. Бе зиён расондан ба иљрои ќарор оид ба берун кардан, муњољири
мењнатї ё аъзои оилаи ў, ки ќарори мазкур нисбати ў пањн мегардад,
метавонад ѓайри давлати аслиаш барои ворид шудан ба давлати дигар,
ѓайри давлати аслиаш иљозат пурсад.
8. Дар њолати берун кардани муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў онњо
харољоти вобаста ба берункуниро ба дўши худ намегиранд. Ба шахси
дахлдор мумкин аст талабот оид ба пардохти харољоти сафараш
пешнињод гардад.
9. Чораи берун кардан аз давлати кори кироя ба њамаи њуќуќњои
муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў, ки мувофиќи ќонунњои ин давлат ба
даст овардаанд, аз љумла њуќуќи гирифтани музди кор ва маблаѓњое, ки
бояд ба ў пардохта шаванд, зиёне намерасонад.
Моддаи 23
Муњољири мењнатї ва аъзои оилаи онњо дар њолати вайрон шудани
њуќуќњои њамин Конвенсия эътирофкарда, њуќуќ доранд, ки аз
муассисањои консулї ё дипломатии давлати аслии худ ё давлате, ки
манфиатњои ин давлатро намояндагї мекунад, њимоя ва кўмак гиранд.
Махсусан шахси дахлдор њангоми берункунї бидуни таъхир оид ба ин
њуќуќ огоњ карда шуда, њукумати давлате, ки шахс аз њудуди он берун
карда мешавад, барои ба амал баровардани ин њуќуќ мусоидат
менамояд.
Моддаи 24
Њар кадом муњољири мењнатї ва њар кадом аъзои оилаи муњољири
мењнатї дар њама љо њуќуќ доранд, ки субъекти њуќуќї будани онњо
эътироф карда шавад.
Моддаи 25
1. Муњољирони мењнатї аз муомилаи на камтар мусоидаткунандае
истифода мебаранд, ки нисбат ба шањрвандони давлати кори кироя дар
масъалањои подошдињї ва:
а) дигар шароитҳои кор, яъне: ваќти изофакорї, ваќти корї, истироњати
њарњафтаина, рухсатињои пардохтшаванда, бехатарї, њифзи саломатї,
ќатъи муносибатњои байнињамдигарии мењнатї ва њама гуна шароити
дигари мењнат, ки мувофиќи ќонунњои миллї ва амалия ин мафњум пањн
мегардад;

b) шароитњои дигари шуѓл, махсусан: њадди аќќали синни шуѓл,
мањдудияти кори хонагї ва дигар масъалањое, ки мувофиќи ќонунњои
миллї ва амалия шароити шуѓл ба њисоб мераванд.
2. Дар шартномањои кирояи хусусї рад намудани принсипи муомилаи
баробар ё созгор, ки дар банди 1 њамин модда зикр ёфтааст, ѓайриќонунї
мебошад.
3. Давлатњо – иштирокчиён тамоми тадбирњои лозимаро меандешанд, то
шароитеро муњаё созанд, ки муњољирони мењнатї аз њељ як њуќуќи аз
принсипи мазкур бароянда аз рўи ягон навъи раднамої дар маќоми
иќомат ё шуѓл мањрум нашаванд. Махсусан, корфармоён аз ягон
уњдадорињои њуќуќї ё шартномавї озод нашуда, уњдадорињои онњо ба
њељ ваљњ бинобар чунин раднамої мањдуд намегардад.
Моддаи 26
1. Давлатњои иштироккунанда њуќуќњои зерини муњољирони мењнатї ва
аъзои оилаи онњоро эътироф мекунанд:
а) иштирок дар маљлисњо ва чорабинињои иттифоќњои касаба ва њама
гуна иттињодияњои дигар, ки мувофиќи ќонун бо маќсади њимояи
манфиатњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва дигар манфиатњо таъсис
дода шудаанд, бо шарти итоат кардан танњо ба ќоидањои ташкилоти
дахлдор;
b) озодона дохил шудан ба њама гуна иттифоќњои касаба ва њар навъи
иттињодияњои дар боло номбаршуда, бо шарти итоат кардан танњо ба
ќоидањои ташкилоти дахлдор;
с) барои ёрї ва дастгирї мурољиат кардан ба њама гуна иттифоќи касаба
ва њар навъи иттињодияи дар боло номбаршуда.
2. Барои амалї намудани ин њуќуќњо њељ гуна мањдудият гузоштан
мумкин нест, ба ѓайр аз мањдудиятњое, ки ќонун пешбинї намудааст ва
дар љомеаи демократї барои таъмини манфиатњои амнияти миллї,
тартиботи љамъиятї ё њимояи њуќуќу озодињои шахсони дигар зарур
мебошанд.
Моддаи 27
1. Он чи ки марбут ба таъминоти иљтимої аст, муњољирони мењнатї ва
аъзои оилаи онњо дар давлати кори кироя аз њуќуќњо баробари
шањрвандони он ба дараљае, ки онњо талаботи пешбининамудаи
ќонунгузории
татбиќшавандаи
ин
давлат
ва
шартномањои
татбиќшавандаи дуљониба ё бисёрљонибаро иљро менамоянд, истифода
мебаранд. Маќомоти салоњиятдори давлати аслї ва давлати кори кироя
метавонанд њар ваќт расмиёти заруриро барои муайян намудани
шароитњои татбиќи ин меъёр муќаррар созанд.
2. Дар мавридњое, ки ќонунгузории татбиќшаванда барои муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ ба кўмакпулиро пешбинї накунад,
давлатњои дахлдор дар асоси муомилаи баробар бо шањрвандони худ
имконияти ба шахсони манфиатдор љуброн кардани маблаѓњои

аъзоњаќќиеро, ки онњо дар робита бо ин кўмакпулї додаанд, баррасї
мекунанд.
Моддаи 28
Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо баробари шањрвандони
давлати дахлдор барои гирифтани њама гуна ёрии тиббї, ки барои
нигоҳдории њаёт ё пешгирии зиёни ислоњнопазири ба саломатии онњо
тањдидкунанда бенињоят зарур аст, њуќуќ доранд. Ба онњо рад намудани
расондани чунин ёрии таъљилии тиббиро бинобар ягон таѓйироте дар
маќоми иќомат ё шуѓл мумкин нест.
Моддаи 29
Њар як кўдаки муњољири мењнатї барои гирифтани ном, сабти таваллуд
ва шањрвандї њуќуќ дорад.
Моддаи 30
Њар як кўдаки муњољири мењнатї баробари шањрвандони давлати
дахлдор њуќуќ ба тањсил дорад. Ба муассисањои томактабии таълимии
давлатї ё мактабњо рафтани онњо набояд ба сабаби мављуд набудани
маќоми доимї, аз љумла иќомат ё шуѓли яке аз волидон, ё ба сабаби
набудани маќоми доимї, аз љумла иќомати чунин кўдак дар давлати
кори кироя рад ё мањдуд карда карда шавад.
Моддаи 31
1. Давлатњои иштироккунанда чунин шароитеро таъмин месозанд, ки ба
фарњанги махсуси муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо эњтиром
гузошта шавад ва ба онњо барои нигоњ доштани робитањои фарњангї бо
давлати аслиашон монеа эљод нагардад.
2. Давлатњои иштироккунанда метавонанд бо маќсадњои кўмак расондан
ва мусоидат намудан ба кўшишњо дар ин самт тадбирњои лозимиро
андешанд.
Моддаи 32
Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо бо анљом ёфтани буду
бошашон дар давлати кори кироя њуќуќ доранд, ки маблаѓу пасандозњои
худро интиќол дињанд ва мувофиќи ќонунгузории татбиќшавандаи
давлати дахлдор молу мулк ва ашёи шахсии худро берун баранд.
Моддаи 33
Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ доранд аз давлати аслї,
давлати кори кироя ё давлати транзит вобаста ба шароит иттилоотеро
дастрас созанд, ки ба инњо тааллуќ дорад:
а) њуќуќњои онњо, ки аз њамин Конвенсия бармеоянд;
b) шароити буду бош, њуќуќу вазифањои онњо мувофиќи ќонун ва
амалияи давлатњои дахлдор ва дигар масъалањои ба ин монанд, ки ба

онњо имконият медињанд, то расмиёти маъмурї ва ѓайраро дар ин давлат
риоя созанд.
2. Давлатњои иштироккунанда тамоми тадбирњоеро, ки мувофиќи маќсад
мешуморанд, барои пањн намудани маълумоти мазкур ё таъмини
пешнињоди он аз љониби кироягирон, иттифоќњои касаба ё маќомоту
муассисањои дигари дахлдор меандешанд. Дар мавридњои зарурї онњо
бо дигар давлатњои манфиатдор њамкорї менамоянд.
3. Чунин маълумоти комилан мувофиќ ба муњољирони мењнатї ва аъзои
оилањои онњо бо хоњиши онњо ройгон ва ба ќадри имкон бо забоне, ки
онњо фањмида метавонанд, пешнињод мешавад.
Моддаи 34
Њељ як муќаррароти ин ќисми Конвенсия муњољирони мењнатї ва аъзои
оилаи онњоро аз уњдадории риоя намудани ќонунњо ва ќоидањои њар
кадом давлатњои транзит ва давлати кори кироя ё аз уњдадории эњтиром
намудани фарњанги махсуси ањолии чунин давлатњо озод намесозад.
Моддаи 35
Њељ як чиз дар ин ќисми Конвенсия набояд чун дарназардорандаи
муќаррарсозии маќоми доимї барои муњољирони мењнатї ва аъзои
оилањои онњо, ки њуљљат ё маќоми доимї надоранд, ё ягон њуќуќе барои
гирифтани чунин маќоми доимї, тафсир карда шавад, њамчунин набояд
барои иљрои тадбирњое, ки ба фароњам овардани шароити оқилона ва
одилона ба муњољирати байналмилалї тибќи муќаррароти ќисми VI
њамин Конвенсия нигаронида шудаанд, монеъ гардад.
ЌИСМИ IV
Дигар њуќуќњои муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки дорои
њуљљат ё маќоми доимї мебошанд
Моддаи 36
Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки дорои њуљљат ё маќоми
доимї дар давлати кори кироя мебошанд, ба ѓайр аз њуќуќњое, ки дар
ќисми III муќаррар шудаанд, аз њуќуќњое истифода мебаранд, ки дар ин
ќисми Конвенсия муќаррар гардидаанд.
Моддаи 37
Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ доранд њанўз то сафар
кардан ё дери дер њангоми ворид шудан ба давлати кори кироя аз тарафи
давлати аслї ё давлати кори кироя вобаста ба њолати мушаххас дар
бораи тамоми шароитњои иљозати онњо, махсусан оид ба шароитњои
буду бош ва фаъолияти муздноке, ки онњо метавонанд машѓул шаванд,
инчунин доир ба талаботе, ки онњо бояд дар давлати кори кироя риоя

намоянд ва маќомоте, ки онњо бояд бо маќсади ягон навъи таѓйирёбии
ин шароитњо мурољиат кунанд, пурра огоњ карда шаванд.
Моддаи 38
1. Давлатњои кори кироя тамоми кўшишро ба харљ медињанд, ки вобаста
ба њолати мушаххас ба муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо иљозат
дињанд, ки бе расонидани зиён ба иљозатномаи буду бош ё кор,
муваќќатан ѓоиб бошанд. Дар ин њолат давлатњои кори кироя эњтиёљот
ва уњдадорињои хосаи муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњоро,
махсусан дар давлатњои аслї, ба эътибор мегиранд.
2. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ доранд, ки дар бораи
шароитњои додани иљозатнома барои муваќќатан ѓоиб будан, пурра
маълумот дошта бошанд.
Моддаи 39
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои онњо аз њуќуќњои озодона
рафту омад кардан дар ќаламрави давлати кори кироя ва интихоби
озодонаи љои истиќомат дар он истифода мебаранд.
2. Он чи дар банди 1 њамин модда зикр ёфтааст, мавриди њељ гуна
мањдудкунї ќарор намегирад, ба ѓайр аз мањдудиятњое, ки ќонун
пешбинї карда барои њифзи амнияти миллї, тартиботи љамъиятї,
саломатї ё ахлоќи ањолї ё њуќуќу озодињои шахсони дигар заруранд ва
бо њуќуќњои дигари дар ин Конвенсия эътирофшуда, созгор мебошанд.
Моддаи 40
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ доранд бо маќсади
таъмин ва њифз намудани манфиатњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва
дигар манфиатњо дар давлатњои кори кироя иттињодияњо ва иттифоќњои
касаба таъсис дињанд.
2. Истифода аз ин њуќуќ мавриди њељ гуна мањдудият ќарор намегирад,
ба ѓайр аз мањдудиятњое, ки дар ќонун пешбинї шудаанд ва дар љомеаи
демократї барои манфиатњои амнияти миллї, тартиботи љамъиятї
(ordre public) ва њимояи њуќуќу озодињои шахсони дигар зарур
мебошанд.
Моддаи 41
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо њуќуќ доранд, ки дар њаёти
љамъиятии давлати буду бошашон иштирок намоянд, дар ин давлат
мувофиќи ќонунгузории он интихоб кунанд ва интихоб шаванд.
2. Ба давлатњое, ки муќаррароти мазкур дахл дорад, аз рўи зарурат ва
мувофиќи ќонунгузории худ барои амалишавии ин њуќуќ мусоидат
мекунанд.
Моддаи 42
1. Давлатњои иштироккунанда масъалаи созмон додани расмиёт ё
муассисањоеро, ки тавассути онњо чи дар давлати аслї ва чи дар давлати

кори кироя эњтиёљоти махсус, орзуву омол ва уњдадорињои муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо мумкин аст ба эътибор гирифта шаванд,
баррасї намуда, дар њолатњои дахлдор имкониятеро пешбинї мекунанд,
ки муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо дар ин муассисањо
намояндагони ба таври озод интихобнамудаи худро дошта бошанд.
2. Давлатњои кори кироя мувофиќи ќонунгузории миллии худ ба он
мусоидат менамоянд, ки њангоми ќабули ќарорњои марбут ба зист ва
идоракунии љамъиятњои мањаллї бо муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи
онњо машварат карда шавад ё онњо дар ќабули чунин ќарорњо иштирок
намоянд.
3. Муњољирони мењнатї метавонанд дар давлати кори кироя аз њуќуќњои
сиёсї истифода баранд, агар ин давлат дар ба амал баровардани
соњибихтиёрии худ ба онњо чунин њуќуќњоро пешниҳод намояд.
Моддаи 43
1. Муњољирони мењнатї ба мисли шањрвандони давлати кори кироя аз
низоми баробар истифода мебаранд, аз љумла:
а) дастрасї ба муассисањои таълимї ва хизматрасонињо мувофиќи
шароитњои ќабул ва ќоидањои дигари нисбати муассиса ва
хизматрасонињои дахлдор амалкунанда;
b) дастрасї ба хадамоти рањнамоии касбї ва кортаъминкунї;
с) дастрасї ба муассисањои тайёрии касбї ва бозомўзї;
d) таъмин бо манзил, аз љумла манзиле, ки аз рўи барномањои таъминоти
иљтимої ва њимоя аз истисмор тавассути пардохти иљорапулї барои
манзил, пешнињод мегардад;
e) дастрасї ба хизматрасонињои иљтимої ва тиббї бо шарти риоя
намудани талаботе, ки барои иштирок дар барномањои дахлдор
пешнињод карда мешавад;
f) дастрасї ба кооперативњо ва муассисањои худидора, ки таѓйири
маќоми онњоро њамчун муњољир дар назар надорад, бо шарти риоя
намудани муќаррарот ва ќоидањои кооператив ва муассисањои дахлдор;
g) дастрасї ба њаёти фарњангї ва иштирок дар он.
2.Давлатњои иштироккунанда барои таъмини баробарии њаќиќии вазъ
шароит фароњам меоранд, то ки муњољирони мењнатї аз њуќуќњое, ки дар
банди 1 њамин модда зикр ёфтаанд, дар њама њолатњо, ваќте ки шароити
аз тарафи давлати кори кироя муќарраргардидаи буду боши онњо ба
талаботи лозим љавобгў бошад, истифода бурда тавонанд.
3. Давлатњои кори кироя ба кироягири муњољирони мењнатї дар фароњам
овардани шароити манзилї, иљтимої ва фарњангї барои онњо монеа
эљод намесозанд. Дар асоси моддаи 70 њамин Конвенсия давлати кори
кироя метавонад фароњам овардани чунин шароитро бо талаботе
вобаста созад, ки онњо одатан дар ин давлат истифода бурда мешаванд.
Моддаи 44

1. Давлатњои иштироккунанда бо эътирофи он, ки оила љузъи табиї ва
асосии љамъият буда, барои њимоя гардидан аз тарафи љамъият ва давлат
њуќуќ дорад, барои таъмини њимояи ягонагии оилаи муњољирони
мењнатї тадбирњои лозимиро меандешанд.
2. Давлатњои иштироккунанда бо маќсади мусоидат намудан ба
пайвастани муњољирони мењнатї бо њамсарони худ ё шахсоне, ки бо
муњољири мењнатї дар муносибатњое мебошанд, ки тибќи њуќуќи
татбиќёбанда мумкин аст ба никоњ баробар дониста шаванд, инчунин бо
фарзандони ноболиѓашон, ки никоњ надоранд, тадбирњоеро ба амал
мебароранд, ки онњо зарур мешуморанд ва ба доираи салоњияташон
дохил мешаванд.
3. Давлатњои кори кироя бо дарназардошти андешаи инсондўстї
масъалаи фароњам овардан низоми баробарро ба дигар аъзои оилаи
муњољирони мењнатї мувофиќи муќаррароти банди 2-и њамин модда ба
тариқи мусбат баррасї мекунанд.
Моддаи 45
1. Аъзои оилаи муњољирони мењнатї дар давлати кори кироя аз низоми
баробар бо шањрвандони ин давлат истифода мебаранд, дар иртибот бо:
а) дастрасї ба муассисањои таълимї ва хизматрасонињо мувофиќи
шароитњои ќабул ва ќоидањои дигаре, ки нисбати ин муассисањо ва
хизматрасонињои дахлдор амал мекунанд;
b) дастрасї ба муассиса ва идорањои тайёрї ва роњнамоии касбї бо
шарти ба иљро расондани талабот оид ба иштирок;
с) дастрасї ба хизматрасонии иљтимої ва тиббї бо шарти риоя намудани
талаботе, ки нисбат ба иштирок дар барномањои дахлдор пеш гузошта
мешаванд;
d) дастрасї ба њаёти фарњангї ва иштирок дар он.
2. Давлатњои кори кироя дар њоле, ки бамаврид дониста шавад, дар
њамкорї бо давлати аслї сиёсатеро пеш мебаранд, ки ба љалб кардани
фарзандони муњољирони мењнатї дар низоми таълими мактабии мањаллї
махсусан таълими забони мањаллї, ба онњо равона шудааст.
3. Давлатњои кори кироя кўшиш мекунанд, ки барои ба фарзандони
муњољирони мењнатї таълим додани забони модариашон ва шинос
намудани онњо бо фарњанги аслї (модарї) мусоидат намоянд, давлатњои
аслї бошад дар ин бобат ваќте ки зарурат пеш ояд, њамкорї мекунанд.
4. Давлатњои кори кироя метавонанд барномањои махсуси таълимиро ба
забони модарии фарзандони муњољирони мењнатї ва дар мавриди
зарурат њамкорї бо давлати аслї ташкил намоянд.
Моддаи 46
Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо бо дарназардошти
ќонунгузории
татбиќшавандаи
давлатњои
дахлдор,
инчунин
созишномањои байналмилалї ва уњдадорињои давлатњои дахлдор оид ба
ин масъала, ки аз иштирок дар иттињодияњои гумрукї бармеоянд, барои
содироту воридоти амволи шахсї, ашёњои таъиноти маишї, инчунин

ашёњое, ки барои амалї намудани фаъолияти музднок заруранд ва барои
онҳо дар давлати кори кироя иљозат дода мешавад, аз бољу хирољ озод
карда мешаванд, аз љумла:
а) њангоми баромадан аз давлати аслї ё давлате, ки одатан истиќомат
мекунанд;
b) њангоми бори аввал иљозат гирифтан ба давлати кори кироя;
с) њангоми пурра баромадан аз давлати кори кироя;
d) њангоми пурра бозгаштан ба давлати аслї ё давлате, ки одатан
истиќомат мекунанд.
Моддаи 47
1. Муњољирони мењнатї њуќуќ доранд, ки маблаѓњои бадастоварда ва
пасандозњои худро, аз љумла маблаѓњое, ки барои нигоњ доштани оилаи
онњо заруранд, аз давлати кори кироя ба давлати аслї ё њар кадом
давлати дигар интиќол дињанд. Чунин интиќол бояд мувофиќи расмиёти
муќаррарнамудаи ќонунгузории татбиќшавандаи давлати дахлдор ва
созишномањои байналмилалии татбиќшаванда ба амал бароварда
шаванд.
2. Давлатњои дахлдор барои осон намудани чунин интиќолњо тадбирњои
лозимаро меандешанд.
Моддаи 48
1. Бе расондани зиён ба созишномањои татбиќшаванда оид ба бартараф
намудани андозбандии дукарата, муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи
онњо дар хусуси музди кор дар давлати кори кироя:
а) бо њама гуна андоз, бољу хирољњо новобаста аз хусусияташон, ки аз
андоз, бољу хирољи дар њолатњои шабењ барои шањрвандони худашон
муќарраршуда баландтар ё вазнинтар мебошад, андозбандї карда
намешаванд;
b) барои сабукї додан ё озод кардан аз њама гуна андозњо новобаста аз
хусусияташон, ба њама гуна тахфифњои андозї, ки ба шањрвандон дар
њолатњои шабењ, аз љумла тахфифњои андозї ба шахсони дар таъминоти
онњо буда - аъзои оилањои онњо пешнињод мегардад, њуќуќ доранд.
2. Давлатњои иштироккунанда андешидани тадбирњои лозимаро бо
маќсади бартараф намудани андозбандии дукарата аз музди кор ва
пасандозњои муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо таъмин месозанд.
Моддаи 49
1. Агар мувофиќи ќонунгузории миллї барои истиќомат ва кори кироя
иљозати алоњида пешбинї шуда бошад, давлатњои кори кироя ба
муњољирони мењнатї иљозати истиќоматро то њадди имкон барои даврае
медињанд, ки ба муњлати ба онњо додашудаи амали иљозатномаи машѓул
шудан ба кори музднок баробар бошад.
2. Муњољирони мењнатие, ки ба онњо дар давлати кори кироя озодона
интихоб кардани навъи фаъолияти музднок иљозат дода мешавад, танњо
ба сабаби ќатъ гардидани фаъолияти музднокашон то гузаштани

муњлати амали иљозатномаи кор ё иљозатномањои шабењи онњо, маќоми
доимї ё иљозатномаи истиќоматро гумкарда ба њисоб намераванд.
3. Бо маќсади ба муњољирони мењнатии дар банди 2-и њамин модда
зикрёфта пешнињод кардани ваќти кофї барои љустуљўи навъи дигари
фаъолияти музднок, то њадди имкон иљозатномаи истиќомати онњо дар
давоми давраи мувофиќ ба муњлате, ки тўли он мумкин аст онњо ба
гирифтани кўмакпулї барои бекорї њуќуќ дошта бошанд, бекор карда
намешавад.
Моддаи 50
1. Њангоми вафоти муњољири мењнатї ё бекор шудани никоњ, давлати
кори кироя масъалаи ба аъзои оилаи ин муњољири мењнатї, ки дар ин
давлат дар асоси пайвастани оила истиќомат доранд, пешнињод
намудани иљозатномаи истиќоматро мусбат баррасї мекунад; давлати
кори кироя муњлате, ки дар давоми он дар ин давлат онњо аллакай
зиндагї кардаанд, ба эътибор мегирад.
2. Ба аъзои оила, ки барояшон додани чунин иљозатнома рад карда
шудааст, то баромадан аз ин давлат муњлати ваќти оќилона дода
мешавад, то онњо тавонанд корњои худро дар давлати кори кироя ба
сомон расонанд.
3. Муќаррароти бандњои 1 ва 2-и њамин модда набояд њамчун
мањдудкунандаи ягон хел њуќуќ барои истиќомат ё кор, ки бо дигар
асосњо ба чунин аъзои оила аз рўи ќонунгузории давлати кори кироя ё аз
рўи шартномањои дуљониба ё бисёрљонибаи нисбат ба ин давлат
татбиќшаванда пешнињод шудааст, маънидод карда шавад.
Моддаи 51
Муњољирони мењнатие, ки дар давлати кори кироя барояшон иљозати
озодона барои худ интихоб кардани фаъолияти музднок дода нашудааст,
маќоми ќонунї надошта ба њисоб намераванд ва иљозатномаи
истиќомати онњо фаќат ба сабаби ќатъ ёфтани фаъолияти музднокашон
то гузаштани муњлати амали иљозатномаи кор эътибори худро гум
намекунад, ба истиснои њолатњое, ки агар дар иљозатномаи истиќомат,
фаъолияти муздноки мушаххас алоњида пешакї ќайд шуда бошад ва
онњо барои машѓул шудан ба он роњ дода шуда бошанд. Чунин
муњољирони мењнатї дар давоми муњлати боќимондаи амали
иљозатномаи корашон барои љустуљўи кори дигари кироя, иштирок дар
барномањои корњои љамъиятї ва азнавтайёркунї, бо дарназардошти
шароит ё мањдудиятњое, ки дар иљозатномаи кор пешакї муайян
шудаанд, њуќуќ доранд.
Моддаи 52
1. Муњољирони мењнатї њуќуќ доранд дар давлати кори кироя бо
дарназардошти мањдудият ва шартњои дар зер баёнёфта фаъолияти
муздноки худро озодона интихоб кунанд.
2. Давлати кори кироя нисбат ба њар як муњољири мењнатї метавонад:

а) барои дараљањои кори кироя, вазифањо, навъи машѓулият ё фаъолият
њангоми ба манфиатњои ин давлат зарур будан ва дар ќонунгузории
миллї пешбинї гардидан, мањдудият муќаррар намояд;
b) озодона интихоб кардани фаъолияти музднокро мувофиќи
ќонунгузории худ, ки ба эътирофи тахассуси касбии берун аз њудуди он
гирифта дахл дорад, мањдуд созад. Бо вуљуди ин давлатњои
иштироккунандаи дахлдор кўшиш мекунанд, ки эътироф гардидани
чунин тахассусро таъмин намоянд.
3. Нисбат ба муњољирони мењнатие, ки иљозатномаи аз рўи муњлат
мањдуди корро гирифтаанд, давлати кори кироя метавонад инчунин:
а) њуќуќи озодона интихоб кардани фаъолияти муздноки худро
пешнињод созад, ба шарте, ки муњољири мењнатї дар ќаламрави он бо
маќсади фаъолияти музднок дар давоми муњлати дар ќонунгузории
миллии он пешбинишуда, ки набояд аз ду сол бештар бошад, ќонунї
зиндагї карда бошад;
b) бо маќсади амалї намудани сиёсат оид ба пешнињоди афзалият ба
шањрвандони худ ё шахсони бо онњо бо ин маќсад омезишёфта
(ассимилятсияшуда), аз рўи амали ќонунгузорї ё созишномањои
дуљониба ё бисёрљониба дастрасии муњољири мењнатиро ба фаъолияти
музднок мањдуд созад. Њама гуна чунин мањдудият нисбат ба муњољири
мењнатї, ки дар њудуди он бо маќсади фаъолияти музднок тайи муддати
дар ќонунгузории миллї пешбинигардида, ки набояд аз панљ сол бештар
бошад, ќонунї зиндагї мекунад, татбиќнопазир аст.
4. Давлатњои кори кироя шартњоеро муќаррар менамоянд, ки мувофиќи
онњо муњољири мењнатии барои кори кироя ба кишвар иљозатдодашуда
метавонад барои интихоби озодонаи кор иљозатнома гирад. Даврае, ки
тўли он муњољири мењнатї ќонунї дар давлати кори кироя ќарор дошт,
ба назар гирифта мешавад.
Моддаи 53
1. Ба аъзои оилаи муњољири мењнатие, ки худ дорои иљозатномаи
истиќомат ё рухсатномаи ворид шудан ба кишвар, ки муњлаташ
номањдуд ё худ ба худ таљдидшаванда аст, интихоби озоди фаъолияти
музднок бо њамон шартњое, ки ба муњољири мењнатии мазкур мувофиќи
моддаи 52-и њамин Конвенсия татбиќ мешаванд, иљозат дода мешавад.
2. Нисбат ба аъзои оилаи муњољири мењнатї, ки барояшон озодона
интихоб кардани фаъолияти музднок иљозат дода нашудааст, Давлатњои
иштироккунанда ба онњо барои гирифтани иљозатномаи машѓул шудан
ба фаъолияти музднок нисбат ба он коргароне, ки барои ворид шудан ба
давлати кори кироя бо дарназардошти созишномањои татбиќшавандаи
дуљониба ва бисёрљониба рухсат гирифтан мехоњанд, масъалаи
пешнињод кардани афзалиятро баррасї менамоянд.
Моддаи 54
1. Бе расонидани зиён ба шароитњое, ки ба онњо иљозатномаи истиќомат
ё иљозатномаи кор, инчунин њуќуќњои дар моддањои 25 ва 27-и њамин

Конвенсия пешбинишуда пешнињод намудаанд, ба муњољирони мењнатї
низоми баробар бо шањрвандони давлати кори кироя пешнињод
мегардад, аз љумла:
а) њимояи зидди аз корозодкунї;
b) кўмакпулї барои бекорї;
с) дастрасї ба барномањои корњои љамъиятї, ки бо маќсади мубориза
бар зидди бекорї гузаронида мешаванд;
d) дастрасї ба дигар кори кироя дар њолати аз даст додани кор ё ќатъ
гардидани навъи дигари фаъолияти музднок бо риояи муќаррароти
моддаи 52-и ин Конвенсия.
2. Агар муњољири мењнатї изњор намояд, ки шартњои созишномаи
мењнатии ў аз тарафи кироягир вайрон шудаанд, њуќуќ дорад ба
маќомоти салоњиятдори давлати кори кироя мувофиќи шартњое, ки дар
банди 1-и моддаи 18-и ин Конвенсия зикр ёфтааст, бо парвандаи худ
мурољиат кунад.
Моддаи 55
Муњољирони мењнатие, ки барояшон иљозатномаи машѓул шудан ба ягон
фаъолияти музднок дода шудааст, бо дарназардошти шароити додани
чунин иљозатнома, ба муносибати баробар бо шањрвандони давлати
кори кироя барои ба амал баровардани ин фаъолияти музднок, њуќуќ
доранд.
Моддаи 56
1. Муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњоро, ки њамин ќисми
Конвенсия нисбат ба онњо пањн мешавад, аз давлати кори кироя берун
кардан мумкин нест, магар аз рўи њолатњое, ки дар ќонунгузории миллии
ин давлат пешбинї шудаанд ва бо риояи кафолатњое, ки дар ќисми III
пешбинї гардидаанд.
2. Истифода бурдани берун карда шудан бо маќсади мањрум кардани
муњољири мењнатї ё аъзои оилаи ў аз њуќуќњое, ки ба онњо тавассути
иљозатномаи истиќомат ва иљозатномаи кор пешнињод шудааст, мумкин
нест.
3. Њангоми баррасии масъалаи берун кардани муњољири мењнатї ё аъзои
оилаи ў, бояд андешањои инсондўстї, инчунин муњлати истиќомати
шахси мазкур дар давлати кори кироя ба назар гирифта шавад.
ЌИСМИ V
Муќаррароте, ки ба категорияи мушаххаси муњољирони мењнатї ва аъзои
оилаи онњо татбиќ мешаванд
Моддаи 57
Категорияњои мушаххаси муњољирони мењнатї ва аъзои оилањои
онњо, ки дар њамин ќисми Конвенсия зикр ёфтаанд ва дорои њуљљат ё
маќоми доимї мебошанд, аз њуќуќњои дар ќисми III дарљгардида ва ба

истиснои таѓйироти дар зер баёнёфта аз њуќуќњои дар ќисми ќисми IV
дарљгардида истифода мебаранд.
Моддаи 58
1. Коргарони наздисарњадї, ки таърифашон дар банди 2 (а) моддаи 2
Конвенсияи мазкур дода мешавад, аз њуќуќњое истифода мебаранд, ки
дар ќисми IV пешбини шудаанд ва ин ҳуқуқҳо нисбати онњо мумкин аст
ба сабаби будубош ва корашон дар ќаламрави давлати кори кироя ва бо
назардошти он, ки онњо дар ин давлат љои истиќомати муќаррариро
надоранд, татбиќ карда шаванд.
2. Давлатњои кори кироя масъалаи пешнињод намудани њуќуќи озодона
интихоб кардани фаъолияти музднокро ба коргарони наздисарњадї
баъди гузаштани муњлати муайяни ваќт, хайрхоњона баррасї мекунанд.
Пешнињоди чунин њуќуќ ба маќоми коргари наздисарњадї будани онњо
дахолат намекунад.
Моддаи 59
1. Коргарони мавсимї, ки таърифашон дар банди 2 b) моддаи 2-и њамин
Конвенсия дода шудааст, аз њамаи њуќуќњои дар ќисми IV пешбинишуда
истифода мебаранд ва ин ҳуқуқҳо нисбати онњо бо сабаби њузур доштан
ва кор карданашон дар њудуди давлати кори кироя ва мувофиќ будан бо
маќоми онњо дар ин давлат њамчун коргарони мавсимї, яъне бо
дарназардошти он ки онњо дар ин давлат фаќат як ќисми сол њузур
доранд, татбиќ карда мешавад.
2. Давлати кори кироя бо дарназардошти банди 1-и ҳамин модда
масъалаи ба коргарони мавсимї, ки дар њудуди он муњлати зиёд ба кироя
гирифта шуда буданд, пешнињод намудани имконияти машѓул шудан ба
навъи дигари фаъолияти музднокро баррасї намуда, нисбат ба
коргарони дигаре, ки кўшиш мекунанд дар асоси созишномањои
дуљониба ё бисёрљонибаи татбиќшаванда барои ворид шудан ба ин
давлат иљозатнома гиранд, ба онњо бартарї медињад.
Моддаи 60
Коргароне, ки корашон ба рафту омад алоќаманд аст ва таърифашон
дар банди 2 е) моддаи 2-и њамин Конвенсия оварда шудааст, аз њуќуќњои
дар ќисми IV пешбинишуда истифода мебаранд ва ин ҳуқуқҳо мумкин
аст нисбат ба онњо ба сабаби њузур доштан ва кор карданашон дар
ќаламрави давлати кори кироя пешнињод карда шавад ва онҳо бо
маќоми коргарони корашон дар ин давлат ба рафту омад алоќамандбуда
мувофиќ мебошад.
Моддаи 61
1. Коргарони дар лоињањо коркунанда, ки таърифашон дар банди 2 (f)
моддаи 2 Конвенсияи мазкур оварда мешавад ва аъзои оилаи онњо дорои
њуќуќњое мебошанд, ки дар ќисми IV ба истиснои бандњои 1 (b) ва (с)- и
моддаи 43; банди 1(d) моддаи 43, ки марбут ба додани манзил тибќи

барномањои таъмини иљтимої аст; банди 1 (b) моддаи 45 ва дар
моддањои 52-55 пешбинї гардидаанд.
2. Агар коргари дар лоиња коркунанда изњор кунад, ки шартњои
шартномаи мењнатии ў аз тарафи кироягир вайрон шудаст, ў њуќуќ
дорад, ки бо парвандаи худ ба маќомоти салоњиятдори давлате, ки ин
кироягир тањти тобеияти њуќуќии он ќарор дорад, мувофиќи шартњое, ки
дар банди 1 моддаи 18-и њамин Конвенсия зикр ёфтаанд, мурољиат
намояд.
3. Ба шарти риоя шудани муќаррароте, ки нисбат ба давлатњои дахлдори
иштироккунандаи созишномањои дуљониба ва бисёрљониба амал
мекунанд, ин Давлатњои иштироккунанда кўшиш менамоянд, ки ба
коргарони дар лоињањо коркунанда барои дар њимояи низоми таъмини
иљтимоии давлати аслии худ ё давлати истиќомати муқаррарb њангоми
кор дар лоињањо мондан, имконият дињанд. Давлатњои иштироккунандаи
дахлдор бо маќсади пешгирї кардани ягон хел радкунии њуќуќҳо ё
пардохтњои дукарата дар ин робита тадбирњои дахлдорро меандешанд.
4. Бидуни расонидани зарар ба муќаррароти моддаи 47-и њамин
Конвенсия, инчунин ба созишномањои мушаххаси дуљониба ё
бисёрљониба давлатњои иштироккунандаи дахлдор иљозат медињанд, ки
пардохти музди кори коргарони дар лоињањо коркунанда дар давлатњои
аслї ё давлати истиќомати муќаррарї ба амал бароварда шавад.
Моддаи 62
1. Коргарони кирояи маќсаднок, ки таърифашон дар банди 2 q)-и моддаи
2 оварда мешавад, дорои њуќуќњое мебошанд, ки ба муњољирони мењнатї
тааллуќ дошта, дар ќисми IV-и њамин Конвенсия пешбинї шудаанд, ба
истиснои њуќуќњои дар бандњои 1 b) ва с)-и моддаи 43; банди 1 d)-и
моддаи 43, ки пешнињоди манзилро мувофиќи барномањои таъминоти
иљтимої дарбар мегиранд; моддаи 52 ва банди 1 d)-и моддаи 54
пешбинигардида.
2. Аъзои оилаи коргари кирояи маќсаднок дорои њуќуќњое мебошанд, ки
ба аъзои оилаи муњољирони мењнатї дахл дошта, дар ќисми IV-и њамин
Конвенсия зикр ёфтаанд, ба истиснои муќаррароти модаи 53.
Моддаи 63
1. Муњољирони мењнатии бидуни кироя коркунанда, ки таърифашон дар
банди 2 h) моддаи 2-и њамин Конвенсия омадааст, аз њуќуќњои дар ќисми
IV пешбинишуда истифода мебаранд, ба истиснои њуќуќњое, ки танњо ба
коргарони шартномаи кироя дошта пешнињод мешаванд.
2. Бе расонидани зарар ба моддањои 52 ва 79-и њамин Конвенсия, ќатъ
ёфтани фаъолияти иќтисодии муњољирони мењнатии бидуни кироя
коркунанда боиси ќатъ гардидани иљозатномаи истиќомат ё
иљозатномаи фаъолияти музднок дар давлати кори кироя, ки ба онњо ё
аъзои оилаи онњо дода шудааст, намегардад, ба истиснои њолатњое, ки
агар иљозатномаи истиќомат бевосита ба намуди муайяни фаъолияти
музднок, ки барои иљрои он коргарон роњ дода шудаанд, вобаста бошад.

ЌИСМИ VI
Мусоидат намудан љињати фароњам овардани шароити муътадил,
одилона, инсондўстона ва ќонунї барои муњољирати байналмилалии
коргарон ва аъзои оилаи онњо
Моддаи 64
1. Бидуни расонидани зарар ба моддаи 79-и њамин Конвенсия Давлатњои
иштироккунандаи манфиатдор дар њолатњои дахлдор бо маќсади
мусоидат намудан љињати фароњам овардани шароити муътадил,
одилона, инсондўстона барои муњољирати байналмилалии коргарон ва
аъзои оилаи онњо, бо њамдигар машварат ва њамкорињо менамоянд.
2. Аз ин рў, таваљљуњи зарурї на танњо ба эњтиёљот ва захирањои
мењнатї, балки ба эњтиёљњои иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва дигар
эњтиёљоти муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, инчунин ба
оќибатњои чунин муњољират барои љомеањои дахлдор, дода мешавад.
Моддаи 65
1. Давлатњои иштироккунанда бояд хадамоти дахлдор оид ба
масъалаҳои ба муњољирати байналмилалии коргарон ва аъзои оилаи
онҳо дахлдошта дошта бошанд. Баробари дигар вазифањо ба доираи
вазифаи онњо дохил мешаванд:
а) тањия ва амалї намудани сиёсате, ки ба чунин муњољират дахл дорад;
b) мубодилаи иттилоот, машварат ва њамкорињо бо њокимияти
салоњиятдори дигар Давлатњои иштироккунанда, ки ин гуна муњољират
ба онњо дахл дорад;
с) пешнињоди иттилооти дахлдор, аз љумла, ба кироягирандагон,
коргарон ва ташкилотњои онњо дар бораи сиёсат, ќонуну ќоидањое, ки ба
муњољират ва кироя дахл доранд, оид ба созишномањо дар бахши
муњољират, ки бо дигар давлатњо баста шудаанд ва инчунин дигар
масъалањои дахлдор;
d) пешнињоди иттилоот ва расондани ёрии зарурї ба муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо, аз љумла оид ба иљозатномањое, ки талаб
карда мешаванд, расмиёту тартиботи ба сафар баромадан, рафту омад ва
ворид шудан ба сарњад, буду бош, фаъолияти музднок, баромадан ва
бозгаштан, инчунин иттилоот оид ба шароити мењнат, зист дар давлати
кори кироя ва дигар ќонуну ќоидањои зарурии гумрук, асъор, андоз ва
дигарҳо.
2. Давлатњои иштироккунанда дар њолатњои дахлдор барои пешнињоди
хизматрасонињои дахлдори консулї ва дигар намуди хизматрасонињо, ки
барои ќонеъ намудани талаботи иљтимої, фарњангї ва дигар эњтиёљоти
муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо заруранд, мусоидат мекунанд.
Моддаи 66
Ба шарти риоя шудани банди 2 ин модда њуќуќи пеш бурдани фаъолият
бо маќсади ба киро гирифтани коргар дар давлати дигар фаќат ба
маќомоти зерин тааллуќ дорад:

а) хадамоти давлатї ё маќомоти давлате, ки дар он чунин фаъолият пеш
бурда мешавад;
b) хадамоти давлатї ё маќомоти давлати кори кироя дар асоси
созишномаи байни давлатњои манфиатдор;
с) маќомоте, ки дар асоси созишномаи дуљониба ё бисёрљониба таъсис
дода шудааст.
2. Ба муассисањои эњтимолии кироягиранда ё шахсони аз номи онњо
амалкунанда низ њангоми мављуд будани ягон намуди иљозатнома,
ризоият ва зери назорати маќомоти Давлатњои иштироккунандаи
манфиатдор, ки мувофиќи ќонунгузории миллї ва амалияи ин давлатњо
таъсис дода шудаанд, мумкин аст барои пеш бурдани чунин фаъолият
иљозат дода шавад.
Моддаи 67
1. Давлатњои иштироккунандаи манфиатдор дар њолатњои дахлдор
њангоми андешидани тадбирњо оид ба бозгашти бонизоми муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо ба давлати аслї, агар онњо барои
бозгаштан ќарор ќабул карда бошанд ё агар муњлати иљозатномаи
истиќомат ё кор ба поён расида бошад ё агар онњо дар давлати кори
кироя бидуни маќоми доимї ќарор дошта бошанд, њамкорї мекунанд.
2. Дар муносибат бо муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки
маќоми доимї доранд, Давлатњои иштироккунандаи манфиатдор дар
мавридњои лозима оид ба шароитњое, ки байни ин давлатњо мувофиќа
шудааст, бо маќсади фароњам овардани шароити мусоиди иќтисодї
барои љойгиркунї ва осон намудани мутобиќшавии (њамгироии)
иљтимоию фарњангї дар давлати аслї, њамкорї мекунанд.
Моддаи 68
1. Давлатњои иштироккунанда, аз љумла давлатњои транзит љињати
пешгирї ё барњам додани рафту омад ё кирояи ѓайриќонунї ё пинњонии
муњољирони мењнатї, ки маќоми доимї надоранд, њамкорї менамоянд.
Тадбирњое, ки бо ин маќсадҳо дар доираи салоњияти њар як давлати
манфиатдор андешида мешаванд, инњоро дарбар мегиранд:
а) тадбирњои дахлдоре, ки бар зидди пањнсозии иттилооти
гумроњкунанда оид ба масъалањои эмигратсия ва муњољирати хориљї;
b) тадбирњо оид ба ошкор кардан ва роњ надодани гузариши
ѓайриќонунї ё пинњонии муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо ва
татбиќи муљозоти самарабахш бар зидди шахсон, гурўњњо ё сохторњое,
ки ба ташкил, баамалбарорї ё кўмак расондан ба чунин гузаришњо
машѓул мебошанд;
с) тадбирњо оид ба ќабули муљозоти самарабахш нисбат ба шахсон,
гурўњи ашхос ё сохторњое, ки ба муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи
онњо, ки маќоми доимї надоранд, зўроварї, тањдид ё тарсонданро ба кор
мебаранд.

2. Давлатњои кори кироя дар њудуди худ тамоми тадбирњои дахлдор ва
самарабахшро барои пешгирии кирояи муњољирони мењнатї, ки маќоми
доимї надоранд, меандешанд, аз љумла њангоми зарурат нисбат ба
кироягирони чунин коргарон муљозотро истифода менамоянд.
Тадбирњои мазкур набояд ба њуќуќњои муњољирони мењнатї, ки аз ба
киро гирифтан бармеоянд ва кироягирони онњо зарар расонанд.
Моддаи 69
1. Давлатњои иштироккрокчиён њангоми дар њудуди онњо ќарор доштани
муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки маќоми доимї надоранд,
тадбирњои лозимаро барои роњ надодан ба идомаи чунин њолат
меандешанд.
2. Дар мавриде, ки Давлатњои иштироккунандаи манфиатдор имконияти
ба тартиб даровардани њолати чунин шахсонро мувофиќи ќонунгузории
татбиќшавандаи миллї ё созишномањои дуљониба ё бисёрљониба
баррасї мекунанд, њолатњои воридшавї, муњлати буду боши онњо дар
давлати кори кироя ва дигар андешањои зарурї, махсусан андешањое, ки
ба вазъи оилавии онњо дахл доранд, ба таври дахлдор ба эътибор
гирифта мешаванд.
Моддаи 70
Давлатњои иштироккунанда тадбирњоеро меандешанд, ки ба муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо мусоид буда, аз тадбирњои нисбат ба
шањрвандони худї андешидашаванда кам набошанд ва барои
муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, ки маќоми доимї доранд,
чунин шароити мењнат ва зиндагиро таъмин созанд, ки ба меъёрњои
дахлдор, техникаи бехатарї, њифзи саломатї ва принсипњои шарафи
инсонї љавобгўй бошанд.
Моддаи 71
1. Давлатњои иштироккунанда дар њолати зарурї барои ба давлати аслї
баргардондани љасади муњољирони мењнатї ё аъзои оилаи онњо мусоидат
мекунанд.
2. Дар робита бо масъалаҳои љубронпулї, ки ба вафоти муњољири
мењнатї ё аъзои оилаи ў вобастаанд, Давлатњои иштироккунанда дар
мавридњои зарурї ба ашхоси дахлдор барои њарчї зудтар њал кардани
чунин масъалаҳо ёрї мерасонанд. Њалли чунин масъалањо дар асоси
ќонунгузории амалкунандаи миллї, мувофиќи муќаррароти њамин
Конвенсия ва њама гуна созишномањои дахлдори дуљониба ва
бисёрљониба њаллу фасл карда мешаванд.
ЌИСМИ VII. Татбиќи Конвенсия
Моддаи 72

1. а) Бо маќсади назорат бурдан ба татбиќи Конвенсияи мазкур
Кумита оид ба њимояи њуќуќи ҳамаи муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи
онњо (минбаъд «Кумита» номида мешавад) таъсис дода мешавад;
b) Кумита дар лањзаи эътибор пайдо кардани ин Конвенсия аз дањ
нафар, аммо баъди эътибор пайдо кардани ин Конвенсия барои Давлати
чилу якуми иштироккунанда - аз чордањ коршинос, ки дорои сифатњои
баланди ахлоќї, беѓаразї ва босалоњиятии эътирофгардида дар соњањои
Конвенсия дарбаргиранда мебошанд, ташкил меёбад.
2. а) Аъзои Кумита аз тарафи Давлатњои иштироккунанда аз љумлаи
рўйхати номзадњо, ки Давлатњои иштироккунанда пешбарї кардаанд, бо
овоздињии махфї интихоб карда мешаванд; дар ин њол таќсимоти
одилонаи љуѓрофї, аз љумлаи чb давлатњои аслї ва чb давлатњои кори
кироя ва намояндагии низоми асосии њуќуќї ба эътибор гирифта
мешавад. Њар кадом Давлати иштироккунанда метавонад як нафарро аз
љумлаи шањрвандони худаш пешбарї намояд;
b) аъзоён бо њузури шахсии худ интихоб мешаванд ва адои вазифа
мекунанд.
3. Интихоби аввал на дертар аз шаш моњ аз рўзи эътибор пайдо
кардани ин Конвенсия баргузор мешавад, интихоботи минбаъда бошад,
баъди њар ду сол. Њадди аќал чор моњ ќабл аз таърихи баргузории њар як
интихобот Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид ба њамаи
Давлатњои иштироккунанда нома фиристода дархост менамояд, ки дар
давоми ду моњ номзадњои худро пешбарї намоянд. Котиби Генералї
рўйхате тартиб медињад, ки дар он бо тартиби алифбої њамаи шахсони
ба њамин усул пешбарї кардашуда бо нишон додани Давлатњои
иштироккунанда, ки онњоро пешбарї кардаанд, ва ин рўйхатро на
дертар аз як моњ то таърихи баргузории интихоботи дахлдор якљоя бо
тарљимаи њоли шахсони ба њамин тариќ пешбаришуда, ба Давлатњои
иштироккунанда пешнињод мекунад.
4. Интихоботи аъзои Кумита дар машварати Давлатњои
иштироккунанда, ки аз тарафи Котиби Генералї дар Муассисањои
марказии Созмони Милали Муттањид даъват карда мешавад, гузаронида
мешавад. Дар ин машварат, ки њузури аз се ду њиссаи Давлатњои
иштироккунанда кворумро ташкил медињад, шахсњои дар Кумита
интихобшуда њамон номзадњое ба њисоб мераванд, ки миќдори аз њама
бештари овозњо ва аксарияти мутлаќи овозњои Давлатњои
иштироккунандаро, ки дар овоздињї њузур доранд ва иштирок мекунанд,
мегиранд.
5. а) Аъзоёни Кумита ба муддати чор сол интихоб карда мешаванд.
Вале муддати ваколатњои панљ аъзое, ки њангоми интихоботи якум
интихоб шудаанд, бо гузаштани танњо ду сол анљом меёбад; фавран
баъди интихоботи якум ному насаби ин панљ аъзо ба тариќи ќуръакашї
аз тарафи Раиси машварати Давлатњои иштироккунанда интихоб карда
мешаванд;
b) интихоби чор аъзои иловагии Кумита тибќи муќаррароти
бандњои 2, 3 ва 4 њамин модда баъди эътибор пайдо кардани Конвенсияи

мазкур барои Давлати чилу якум, гузаронида мешавад. Муддати
ваколатњои ду аъзои иловагї, ки дар ин маврид интихоб карда
мешаванд, бо гузаштани ду сол анљом меёбад; ному насаби ин аъзоён аз
тариќи ќуръакашии Раиси машварати Давлатњои иштироккунанда
интихоб карда мешаванд;
с) аъзоёни Кумита мумкин аст дар њоли такроран пешбарї шудани
номзадиашон ба муддати нав интихоб карда шаванд.
6. Агар узви Кумита вафот кунад ё истеъфо дињад, ё изњор намояд,
ки бо ягон сабаб наметавонад вазифањои худро дар Кумита ба иљро
расонад, Давлати иштироккунандаи номзадии ин коршиносро
пешбарикарда, аз љумлаи шањрвандони худ коршиноси дигарро ба
ќисмати боќимондаи муњлат таъин менамояд. Таъйиноти нав бояд аз
тарафи Кумита тасдиќ карда шавад.
7. Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид њайати шахсї ва
шароити заруриро барои босамар ба амал баровардани вазифањои
Кумита фароњам месозад.
8. Аъзоёни Кумита аз маблаѓњои Созмони Милали Муттањид
мувофиќи шартњое, ки Ассамблеяи Генералї муайян менамояд,
мукофотпулї (музд) мегиранд.
9. Аъзоёни Кумита ба имтиёзу сабукињо ва масунияти коршиносоне,
ки супоришњои Созмони Милали Муттањидро иљро мекунанд ва дар
фаслњои дахлдори Конвенсия дар бораи имтиёзњо ва масуниятњои
Созмони Милали Муттањид пешбинї шудаанд, њуќуќ доранд.
Моддаи 73
1. Давлатњои иштироккунанда уњдадор мешаванд, ки ба Котиби
Генералии Созмони Милали Муттањид барои баррасї дар Кумита
маърўзањоро дар бораи тадбирњои ќонунгузорї, судї, маъмурї ва ѓайра,
ки барои ба амал баровардани муќаррароти Конвенсияи мазкур ќабул
шудаанд, пешнињод кунанд:
а) дар давоми 1 сол аз рўзи эътибор пайдо кардани њамин Конвенсия
барои Давлати иштироккунандаи манфиатдор;
b) минбаъд баъди њар 5 сол ва њар ваќт њангоме, ки Кумита дар ин
бора дархост намояд.
2. Дар маърузањое, ки мувофиќи њамин модда пешнињод мегарданд,
омилњо ва душворињо агар вуљуд дошта бошанд, ки ба татбиќи њамин
Конвенсия таъсир мерасонанд, инчунин маълумот дар бораи хусусияти
љараёнњои муњољират, ки ба Давлатњои иштироккунанда дахл доранд,
нишон дода мешаванд.
3. Кумита дастурњои дигареро, ки марбут ба мазмуни маърўзањо
мебошад, ќабул мекунад.
4. Давлатњои иштироккунанда ошкоро будани маърўзањои худро
дар кишварашон таъмин менамоянд.
Моддаи 74

1. Кумита маърўзањоеро, ки њар кадом Давлати иштироккунандаи
њамин Конвенсия пешнињод мекунад, баррасї мекунад ва ба Давлати
иштироккунандаи манфиатдор њар мулоњизањоеро, ки мувофиќи маќсад
медонад, ирсол менамояд. Ин давлати иштироккунанда метавонад ба
Кумита мулоњизањоро доир ба њар кадом шарње, ки Кумита мувофиќи
хамин модда додааст, пешнињод кунад. Њангоми баррасии ин маърўзањо
Кумита метавонад аз Давлатњои иштироккунанда маълумоти иловагї
талаб намояд.
2. Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид дар ваќти муносиб
то оѓози њар љаласаи навбатии Кумита ба Директори генералии Бюрои
байналмилалии мењнат
нусхаи маърўзањоеро, ки
Давлатњои
иштироккунандаи дахлдор пешнињод кардаанд бо маълумоти марбут ба
баррасии ин маърўзањо ирсол менамояд, то ба Бюро имкон дињад, ки ба
Кумита аз тариќи пешнињод кардани нуќтаи назари коршиносон аз рўи
чунин масъалањое, ки њамин Конвенсия танзим мекунад ва дар доираи
салоњиятњои Ташкилоти байналмилалии мењнат мебошанд, кўмак
расонад. Дар рафти кори худ Кумита мулоњизаву маводи ирсолнамудаи
Бюроро баррасї мекунад.
3. Котиби генералии Созмони Милали Муттањид метавонад
инчунин баъди машваратњо бо Кумита ба муассисањои махсуси дигар ва
инчунин ташкилотњои байнињукуматї нусхаи њамон ќисмати маърўзањои
номбурдаро равона кунад, ки мазмунашон ба доираи салоњияти онњо
дохил мешавад.
4. Кумита метавонад ба муассисањои махсусгардонидашуда ва
маќомоти дигари Созмони Милали Муттањид, инчунин ташкилотњои
байнињукуматї ва манфиатдори дигар пешнињод кунад, ки дар бораи
њамон масъалањое, ки дар доираи ихтиёри онњо ќарор доранду дар њамин
Конвенсия танзим карда мешаванд, барои баррасї дар Кумита
маълумоти хаттї пешнињод намоянд.
5. Кумита ба Бюрои байналмилалии мењнат пешнињод мекунад, ки
намояндагонро барои иштирок дар љаласањои Кумита бо њуќуќи
овоздињии машваратї таъин намояд.
6. Кумита
метавонад
намояндагони
дигар
муассисањои
махсусгардонидашуда ва маќомоти Созмони Милали Муттањид,
инчунин ташкилотњои байнињукуматиро даъват намояд, то ки онњо дар
љаласањои он њангоме, ки масъалањои марбут ба салоњияти онњо баррасї
мешаванд, њузур дошта бошанд ва шунида шаванд.
7. Кумита маърўзаи солонаро ба Ассамблеяи Генералии Созмони
Милали Муттањид дар хусуси иљрои њамин Конвенсия пешнињод
мекунад, ки дар он нуќтаи назар ва тавсияњое, ки аз љумла бар
баррасињои маърўзањо ва њар гуна мулоњизањои Давлатњои
иштироккунанда пешнињодкарда асос ёфтаанд, дарљ мегарданд.
8. Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид маърўзањои
њарсолаи Кумитаро ба давлатњои иштироккунандаи њамин Конвенсия,
Шўрои Иќтисодї ва Иљтимої, Комиссияи Созмони Милали Муттањид

оид ба њуќуќи инсон, Директори Генералии Бюрои байналхалќии мењнат
ва дигар ташкилотњои дахлдор ирсол мекунад.
1.
2.
3.
4.

Моддаи 75
Кумита ќоидањои расмиёти махсуси худро ќабул мекунад.
Кумита шахсони мансабдори худро ба муддати ду сол интихоб
мекунад.
Кумита одатан љаласањои худро њар сол мегузаронад.
Љаласањои Кумита одатан дар Муассисањои марказии Созмони
Милали Муттањид баргузор мегарданд.

Моддаи 76
1. Давлати иштироккунандаи њамин Конвенсия мувофиќи њамин
модда метавонад њар ваќт изњор намояд, ки вай салоњияти Кумитаро оид
ба гирифтан ва баррасї кардани ахборот дар бораи он, ки як Давлати
иштироккунанда эълом медорад, ки Давлати иштироккунандаи дигар
уњдадорињои марбут ба ин Конвенсия доштаи худро ба иљро
намерасонад, эътироф менамояд. Ахбороти дар ин модда
пешбинишавандаро фаќат дар њолате ќабул ва баррасї кардан мумкин
аст, ки онњо аз тарафи Давлати иштироккунандае пешнињод шудаанд, ки
дар бораи салоњияти Кумитаро нисбат ба худ эътироф карданаш,
изњорот додааст. Кумита ахборотро ќабул намекунад, агар онњо ба
Давлати иштироккунандае дахл дошта бошанд, ки чунин изњорот содир
накардааст. Ахбороти тибќи њамин модда гирифташуда мувофиќи
расмиёти зайл баррасї карда мешаванд:
а) агар ягон Давлати иштироккунандаи њамин Конвенсия чунин
шуморад, ки Давлати иштироккунандаи дигар уњададорињои худро
марбут ба њамин Конвенсия иљро намекунад, вай ин масъаларо
метавонад аз тариќи ахбори хаттї ба иттилои Давлати
иштироккунандаи мавриди назар расонад. Давлати иштироккунанда
метавонад инчунин ин масъаларо ба иттилои Кумита расонад. Дар
давоми се моњ баъди гирифтани ахбор Давлати гирандаи он ба Давлати
ирсолкунандаи ахбор баённома ё њар кадом дигар изњоротро дар шакли
хаттї бо баёни муфассали ин масъала ва то њадде, ки имкон дорад ва
мувофиќи матлаб аст, нишон додани расмиёти дохилї ва тадбирњои
ислоњ кардани вазъ, ки доир ба ин масъала андешида шуда буданд,
андешида мешаванд ё мумкин аст андешида шаванд, пешнињод
менамояд;
b) агар њалли масъала њар ду Давлати иштироккунандаро дар
давоми шаш моњ баъди ахборро бори аввал гирифтани Давлати гиранда
ќаноатманд накунад, њар кадом аз ин Давлатњо њуќуќ доранд масъаларо
ба Кумита бо огоњ намудани Кумита ва давлати дигар, ирсол намоянд;
с) Кумита масъалаи ба вай ирсолшударо танњо баъди боварї њосил
кардани он, ки њамаи воситањои мављудаи дохилии њимояи њуќуќ доир ба
ин масъала мутобиќи принсипњои аз љониби умум пазируфташудаи
њуќуќи байналмилалї истифода ва сарф шудаанд, баррасї мекунад. Ин

ќоида дар њолатњое амал нахоњад кард, ки аз назари Кумита истифодаи
ин воситањо беузр тўл мекашад;
d) бо риояи муќаррароти зербанди (с)-и њамин банд, Кумита ба
Давлати иштироккунандаи манфиатдор бо маќсади дўстона ва бар асоси
эњтироми уњдадорињои дар њамин Конвенсия баёнёфта њаллу фасл
намудани масъала, хизматњои неки худро мерасонад;
е) њангоми баррасии ахбороти дар њамин модда пешбинишаванда,
Кумита љаласаи пўшида мегузаронад;
f) аз рўи њар кадом масъалаи барои баррасї пешнињодшуда
мувофиќи зербанди (b) њамин модда Кумита метавонад ба Давлати
иштироккунандаи манфиатдори дар зербанди (b) зикрёфта, мурољиат
карда хоњиш намояд, ки њар гуна маълумоти ба масъала алоќамандро
пешнињод кунад;
g) Давлатњои иштироккунандаи манфиатдор, ки дар зербанди (b)-и
њамин банд зикр ёфтаанд, њуќуќ доранд, ки њангоми баррасии масъала
дар Кумита намояндагї дошта бошанд ва ба тарзи шифоњї ва ё хаттї
гузориш дињанд;
h) Кумита дар давоми дувоздањ моњ аз рўзи гирифтани огоњинома
дар бораи ахбори аввалї, мутобиќи зербанди (b) њамин банд маърўза
пешнињод мекунад:
i) агар њаллу фасли масъала дар доираи муќаррароти зербанди (d)
њамин банд муяссар шуда бошад, Кумита дар маърўзаи худ бо баёни
мухтасари далелњо ва њалли бадастомада мањдуд мешавад;
ii) агар њаллу фасли масъалаи дар доираи муќаррароти зербанди (d)
њамин банд ба даст наояд, Кумита дар маърўзаи худ далелњои дахлдори
марбут ба масъалае, ки байни Давлатњои иштироккунандаи манфиатдор
ба вуљуд омадааст, баён менамояд. Маълумотњои хаттї ва сабти
гузоришњои шифоњї, ки аз тарафи Давлатњои иштироккунанда
расидаанд, ба маърўза замима карда мешаванд. Кумита ба иттилои
Давлатњои иштироккунандаи манфиатдор метавонад инчунин њар гуна
нуќтаи назаре, ки вай барои њалли масъалаи байни онњо бавуљудомада
мумкин аст муњим шуморад, расонад.
Дар њамаи њолатњо гузориш ба Давлатњои иштироккунандаи
дахлдор фиристода мешавад.
2.Муќаррароти ин модда ваќте эътибор пайдо мекунад, ки дањ
Давлати иштироккунандаи њамин Конвенсия мутобиќи банди 1 ин модда
изњорот содир кунанд. Чунин изњорот барои нигоњдорї аз љониби
Давлатњои иштироккунанда ба Котиби Генералии Созмони Милали
Муттањид, ки нусхаи онњоро ба Давлатњои иштироккунандаи дигар
ирсол менамояд, супорида мешаванд. Изњорот мумкин аст дар њар ваќт
аз тариќи огоњ кардани Котиби Генералї бекор карда шавад. Чунин
бекоркунї барои баррасии њар гуна масъалае, ки мавзўи ахбороти тибќи
њамин модда аллакай ирсолшуда мебошад, монеа намегардад; њељ гуна
ахбороти минбаъда аз ягон Давлати иштироккунанда доир ба ин модда
баъди огоњинома гирифтани Котиби Генералї дар хусуси бекоркунии

изњорот, ќабул нахоњад шуд, фаќат агар Давлати иштироккунандаи
манфиатдор изњороти нав содир накарда бошад.
Моддаи 77
1. Давлати иштироккунандаи њамин Конвенсия метавонад њар ваќт
мутобиќи њамин модда изњор намояд, ки вай салоњияти Кумитаро барои
гирифтан ва баррасї кардани ахборот аз шахсони дар тањти тобеияти
њуќуќии вай ќарордошта, дар хусуси он ки Давлати иштироккунанда
њуќуќњои шахсии онњоро, ки њамин Конвенсия пешбинї мекунад, вайрон
кардааст, эътироф менамояд. Кумита њељ гуна ахборотро, ки ба Давлати
иштироккунандаи чунин изњорот содирнакарда дахл доранд, ќабул
намекунад.
2. Кумита њар гуна ахборотро мутобиќи њамин модда, ки беном
бошад ё ба назари вай иборат аз сўиистифодабарї аз њуќуќи пешнињод
кардани чунин ахборот бошад, ё бо муќаррароти њамин Конвенсия
созгор набошад, ќобили ќабул намешуморад.
3. Кумита њељ гуна ахборотро аз ягон шахс мутобиќи њамин модда
мавриди баррасї ќарор намедињад, агар боварї њосил накунад, ки:
а) худи њамин масъала тибќи расмиёти дигари муњокима ё
батанзимдарории байналмилалї баррасї нашудааст ва баррасї
намешавад;
b) шахси мазкур тамоми воситањои мављудаи дохилии њимояи
њуќуќиро истифода бурдааст; ин ќоида дар мавридњое амал намекунад,
ки истифодаи чунин воситањо ба аќидаи Кумита, беасос тўл мекашад ё
эњтимол дорад, ки њимояи самарабахши ин шахсро таъмин намесозад.
4. Бо назардошти муќаррароти банди 2 њамин модда Кумита њар
гуна ахбороти мутобиќи њамин модда ба он расонидашударо ба иттилои
Давлати иштироккунандаи њамин Конвенсия, ки тибќи банди 1 изњорот
содир карда ва гўё ин ё он муќаррароти њамин Конвенсияро вайрон
мекунад, мерасонад. Дар давоми шаш моњ давлати ин иттилоъро
гирифта ба Кумита баённомаи хаттї ё изњоротро бо шарњи ин масъала
ва њар гуна тадбире, ки дар ин бобат мумкин аст аз тарафи ин давлат
андешида шуда бошад, пешнињод мекунад.
5. Кумита ахбороти мутобиќи њамин модда гирифтаро бо
назардошти тамоми иттилооте, ки аз шахси дахлдор ё аз номи ў ва
Давлати иштироккунандаи дахлдор расидааст, мавриди баррасї ќарор
медињад.
6. Њангоми баррасии ахбороти дар њамин модда пешбинишаванда
Кумита љаласаи пўшида мегузаронад.
7. Кумита аќидаи худро ба Давлати иштироккунанда ва шахси
дахлдор ирсол менамояд.
8. Муќаррароти њамин модда ваќте эътибор пайдо мекунад, ки дањ
Давлати иштироккунандаи ин Конвенсия мутобиќи банди 1 њамин модда
изњорот содир кунанд. Чунин изњорот барои нигоњдорї аз љониби
Давлатњои иштироккунанда ба Котиби Генералии Созмони Милали
Муттањид, ки нусхаи онњоро ба Давлатњои иштироккунандаи дигар

ирсол менамояд, супорида мешаванд. Изњорот мумкин аст дар њар ваќт
аз тариќи огоњ кардани Котиби Генералї бекор карда шавад. Чунин
бекоркунї набояд ба баррасии њар гуна масъалае, ки мавзўи ахбороти
тибќи њамин модда аллакай ирсолшуда мебошад, зарар расонад; њељ гуна
ахбороти минбаъдаи аз њар кадом шахс ё аз номи ў равонкардашуда
мутобиќи њамин модда баъди огоњинома гирифтани Котиби Генералї
дар хусуси бекоркунии изњорот, ќабул карда намешавад, агар Давлати
иштироккунандаи дахлдор изњороти нав содир накарда бошад.
Моддаи 78
Муќаррароти моддаи 76 Конвенсияи мазкур бе зараре ба њама гуна
расмиёти њалли ихтилофњо ё баррасии шикоятњо дар соњањое, ки њамин
Конвенсия дар бар гирифта ва дар њуљљатњои таъсисии Созмони Милали
Муттањид ва муассисањои махсусгардонидашуда ё конвенсияњои
ќабулкардаи он баён ёфтааст, мавриди истифода ќарор гирифта ба
Давлати иштироккунанда барои чора љустан бо истифодаи њар гуна
расмиёти њалли ихтилофњо тибќи созишномањои байналмилалие, ки дар
муносибати байни онњо амал мекунанд, монеа намешаванд.
ЌИСМИ VIII. Муќаррароти умумї
Моддаи 79
Њељ як муќаррароти њамин Конвенсия ба њуќуќњои њар кадом Давлати
иштироккунанда оид ба муќаррар намудани меъёрњои танзимкунандаи
иљозати муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо дахолат намекунад.
Дар робита бо масъалањои дигар, ки ба вазъу низоми њуќуќии онњо ба
сифати муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо дахл дорад, Давлатњои
иштироккунанда аз мањдудиятњое пайгирї мекунанд, ки дар њамин
Конвенсия муќаррар карда шудаанд.
Моддаи 80
Њељ чиз дар ин Конвенсия набояд чун кам намудани ањамияти
муќаррароти Оинномаи Созмони Милали Муттањид ва оинномањои
муассисањои махсусгардонидашуда, ки уњдадорињои дахлдори маќомоти
гуногуни
Созмони
Милали
Муттањид
ва
муассисањои
махсусгардонидашударо нисбат ба масъалањои дар њамин Конвенсия
баррасишаванда муайян мекунад, шарњ дода шавад.
Моддаи 81
1. Њељ як муќаррароти њамин Конвенсия њуќуќ ё озодињои нисбатан
васеъро, ки ба муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо дар асоси:
а) ќонун ё амалияи Давлати иштироккунанда; ё
b) њама гуна шартномаи дуљониба ё бисёрљонибае, ки барои Давлати
иштироккунандаи дахлдор эътибор дорад, пешнињод мешавад, халалдор
намесозад.

2. Њељ як муќаррароти њамин Конвенсия набояд тарзе маънидод шавад,
ки гўё ба њар як давлат, гурўњи ашхос ё шахсони алоњида њуќуќи дар
њама гуна фаъолият иштирок кардан ё њама гуна амалро анљом доданро
медињад, ки мумкин аст боиси халалдор гардидани ин ё он њуќуќ ё
озодињои дар њамин Ковенсия пешбинишуда гарданд.
Моддаи 82
Њуќуќњои муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњоро, ки дар њамин
Конвенсия пешбинї шудаанд, рад кардан мумкин нест. Ба муњољирони
мењнатї ва аъзои оилаи онњо овардани фишор, новобаста аз шаклаш, то
онњо њар як њуќуќи дар боло зикрёфтаро инкор ё рад кунанд, иљозат дода
намешавад. Дар асоси ягон ќарордод мањдуд кардани њуќуќњои дар
њамин Конвенсия эътирофшуда иљозат дода намешавад. Давлатњои
иштироккунанда барои таъмини риояи ин принсипњо тадбирњои зарурї
меандешанд.
Моддаи 83
Њар як Давлати иштироккунандаи њамин Конвенсия уњдадор мешавад,
ки:
а) ба њар шахс њуќуќу озодињои дар њамин Конвенсия эътирофшударо, ки
вайрон шудаанд, таъмин созад ва воситањои самарабахши њимояи
њуќуќиро, њатто агар ин вайронкунї аз љониби шахсони ба сифати расмї
амалкарда содир шуда бошад, ба кор барад;
b) шароите фароњам созад, ки даъвои њар кадом шахс, ки чунин њимояро
таќозо мекунад, баррасї гардад ва аз рўи он ќарори босалоњияти
њокимияти судї, маъмурї ё ќонунгузорї ё њар кадом маќоми
салоњиятдори дигар, ки низоми њуќуќии Давлат пешбинї кардааст,
бароварда шавад ва имкониятњои њимояи судї инкишоф дода
шавад;
с) истифодаи воситањои њимояи њуќуќиро аз тарафи њокимияти
босалоњият ваќте, ки онњо пешнињод мешаванд, таъмин намояд.
Моддаи 84
Њар як Давлати иштироккунанда уњдадор мешавад, ки тадбирњои
ќонунгузорї ва тадбирњои дигари заруриро барои ба амал баровардани
муќаррароти њамин Конвенсия андешад.
ЌИСМИ IX. Муќаррароти хотимавї
Моддаи 85
Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид мањфуздорандаи њамин
Конвенсия таъин карда мешавад.
Моддаи 86
1. Конвенсияи мазкур барои имзо кардани њамаи давлатњо кушода аст.
Вай бояд тасдиќ карда шавад.

2. Конвенсияи мазкур барои њамроњшавии њар як давлат кушода аст.
3. Тасдиќномањо ё њуљљатњои њамроњшавї барои нигоњдорї ба Котиби
Генералии Созмони Милали Муттањид супорида мешаванд.
Моддаи 87
1. Конвенсияи мазкур дар рўзи аввали моњи баъди гузаштани се моњ аз
рўзи барои нигоњдорї супорида шудани њуљљати бистум оид ба тасдиќ
намудан ё њамроњшавї, эътибор пайдо мекунад.
2. Барои њар кадом Давлат, ки Конвенсияи макурро тасдиќ мекунад, ё ба
он баъди эътибор пайдо карданаш њамроњ мешавад, Конвенсия дар рўзи
аввали моњи баъди гузаштани се моњ аз рўзи барои нигоњдорї њуљљати
худро оид ба тасдиќ намудан ё њамроњшавї супоридани ин давлат,
эътибор пайдо мекунад.
Моддаи 88
Давлате, ки Конвенсияи мазкурро тасдиќ мекунад, ё ба он њамроњ
мешавад, наметавонад, истифодаи њар кадом ќисми вайро истисно кунад,
ё бе ягон зарар барои моддаи 3, истифодаи онро нисбат ба категорияи
алоњидаи муњољирони мењнатї истисно кунад.
Моддаи 89
1. Њар кадом Давлати иштироккунанда метавонад Конвенсияи мазкурро
на барваќттар аз баъди гузаштани панљ сол баъди барои давлати мазкур
эътибор пайдо кардани Конвенсия аз тариќи фиристодани огоњиномаи
хаттї ба Котиби Генералии СММ, якљониба онро бекор кунад.
2. Чунин бекоркунї дар рўзи аввали моњи баъди гузаштани дувоздањ моњ
аз рўзи огоњиномаро гирифтани Котиби Генералии Созмони Милали
Муттањид, эътибор пайдо мекунад.
3.Чунин якљониба бекор кардан Давлати иштироккунандаро аз
уњдадорињояш, ки марбут ба њамин Конвенсия буда нисбат ба њар амал ё
бефаъолиятии то рўзи эътибор пайдо кардани бекоркунии якљониба
љойдошта, озод намекунад ва бекоркунии якљониба барои баррасии
минбаъдаи њар гуна масъала, ки то рўзи эътибор пайдо кардани чунин
бекоркунии якљониба аллакай мавриди баррасии Кумита ќарор гирифта
буд, њељ зараре намерасонад.
4.Баъди эътибор пайдо кардани бекоркунии якљонибаи Давлати
иштироккунанда, Кумита баррасии њар кадом масъалаи навро нисбат ба
ин давлат оѓоз намекунад.
Моддаи 90
1. Баъди гузаштани панљ сол аз рeзи эътибор пайдо кардани
Конвенсияи мазкур дархост дар бораи таљдиди назар кардани ин
Конвенсия мумкин аст њар ваќт аз тарафи Давлати иштироккунанда аз
тариќи фиристодани огоњиномаи хаттї ба унвони Котиби Генералии
Созмони Милали Муттањид, ба миён гузошта шавад. Котиби Генералї
сипас њар ислоњоти пешнињодшударо ба Давлати иштироккунандаи

њамин Конвенсия ирсол мекунад ва хоњиш менамояд то ба ў хабар
дињанд, ки оё онњо љонибдори даъват кардани конференсияи Давлатњои
иштироккунанда бо маќсади баррасии ин пешнињодњо ва гузаронидани
овоздињї оид ба онњо њастанд ё не. Агар дар давоми чор моњ аз рўзи
ирсоли чунин нома њадди аќал аз се як ќисми Давлатњои
иштироккунанда чунин конференсияро љонибдорї кунанд, Котиби
Генералии Созмони Милали Муттањид ин конференсияро тањти
сарпарастии Созмони Милали Муттањид даъват мекунад. Њар ислоњоте,
ки бо аксари овозњои Давлатњои иштироккунандаи дар овоздињї
њозирбуда ва ширкаткунанда ќабул шуда аст, барои тасдиќ ба
Ассамблеяи Генералї пешнињод карда мешавад.
2. Ислоњот баъди аз тарафи Ассамблеяи Генералии Созмони
Милали Муттањид тасдиќ шуданашон ва аз љониби аз се ду ќисми
Давлатњои иштироккунандаи њамин Конвенсия мутобиќи расмиёти
конститутсионии онњо ќабул карда шуданашон эътибор пайдо мекунанд.
3. Њангоме ки ислоњот эътибор пайдо мекунанд, онњо барои
Давлатњои иштироккунандае, ки онњоро ќабул кардаанд, њатмї
мешаванд, аммо барои дигар Давлатњои иштироккунанда муќаррароти
Конвенсияи мазкур ва њар кадом ислоњоти ќаблї, ки аз тарафи онњо
ќабул карда шудаанд, њатмї боќї мемонанд.
Моддаи 91
1. Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид мулоњизањоеро, ки
давлатњо њангоми имзо кардан, тасдиќ кардан ё њамроњ шудан баён
кардаанд, ќабул карда ва ба њамаи давлатњо ирсол менамояд.
2. Ба мулоњизае, ки ба мавзўъ ва маќсадњои Конвенсияи мазкур
мутобиќат надоранд, роњ дода намешавад.
3. Мулоњизањо мумкин аст дар њар ваќт аз тариќи огоњиномаи
дахлдор, ки ба унвони Котиби Генералии Созмони Милал Муттањид
фиристода мешавад, бозпас гирифта шаванд, ки сипас дар ин хусус ба
њамаи Давлатњои иштироккунанда хабар дода мешавад. Чунин
огоњинома аз рўзи гирифта шуданаш эътибор пайдо мекунад.
Моддаи 92
1. Њар гуна бањс байни ду ё якчанд Давлатњои иштироккунанда дар
мавриди тафсир ё истифодаи Конвенсияи мазкур, ки аз тариќи
гуфтушунид њал нашудаанд, бо хоњиши яке аз онњо ба баррасии њакамї
супорида мешавад. Агар дар давоми шаш моњ аз рўзи супоридани ариза
оид ба баррасии њакамї тарафњо натавонанд, ки дар мавриди
баргузории баррасии њакамї ба мувофиќа расанд, пас бо хоњиши њар
кадоме аз тарафњо бањси мазкур мумкин аст вобаста ба маќоми суд ба
Суди Байналмилалї бо тарзи пешнињод намудани ариза супорида шавад.
2. Њар як Давлати иштироккунанда њангоми имзо кардан ё тасдиќ
кардани Конвенсияи мазкур ё дар њоли њамроњшавї ба он метавонад
изњор намояд, ки вай худро побанди уњдадорињои аз банди 1 њамин
модда бароянда намењисобад. Дигар Давлатњои иштироккунанда худро

побанди муќаррароти банди 1 њамин модда нисбати ягон Давлати
иштироккунанда, ки чунин изњорот баён намудааст, намењисобанд.
3. Њар кадом Давлати иштироккунанда, ки мувофиќи банди 2 њамин
модда изњорот додааст, метавонад дар њар лањза бо огоњ намудани
Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид изњороти худро бекор
кунад.
Моддаи 93
1. Њамин Конвенсия, ки матнњои аслии англисї, арабї, испанї, хитої,
русї ва франсавии он бо њам баробар аст, барои нигоњдорї ба Котиби
Генералии Созмони Милали Муттањид супорида мешавад.
2. Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид нусхањои тасдиќшудаи
Конвенсияи мазкурро ба њамаи давлатњо ирсол менамояд.
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