Татбиќи Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 20132020 дар соли 2018
Дар доираи амалисозии марњилаи дуюми (2015-2018) Барномаи таълим
дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020 соли 2018 аз ҷониби
маќомоти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Ҷумњурии Тоҷикистон
корњои зерин анҷом дода шуданд:
1. Тибќи дастури Роњбари Дастгоњи иҷроияи Президенти Ҷумњурии
Тоҷикистон №32/10-2-10 аз 31 октябри соли 2017 бо маќсади омода
намудани тренерон дар соњаи њуќуќи инсон дар заминаи «Мактаби њуќуќи
инсон» рўзњои 2-6 апрели соли 2018 ва 7 - 11 октябри соли 2018 2 тренинги
омўзишии хотимавї барои 15 нафар намояндагони вазорату идорањои
дахлдор ташкил ва гузаронида шуда. Гузаронидани чунин тренингњо барои
омода намудани њайати нави тренерон дар соли 2019 низ пешбинї шудааст.
2. Бо иштироки тренерон дар Маркази таълимии судяњои Суди Олии
ҶТ, Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти ҶТ, Донишкадаи
ҷумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифи
Вазорати маориф ва илми ҶТ ва филиалњои он дар шањрњои Бохтар, Кўлоб
ва Хуҷанд барои гурўњњои маќсаднок семинарњои омўзишї гузаронида
шуданд.
3. Гурўњи кории маќомоти ВЊИ ҶТ бо роњбарии Ваколатдор оид ба
њуќуќи кўдак дар шањрњои Хоруғ, Хуҷанд, Исфара ва ноњияњои Рўшон,
Ишкошим, Сангвор, Балҷувон ва Б. Ғафуров рўзњои ќабули шањрвандонро
гузарониданд ва инчунин бо намояндагони сохторњои дахлдори маќомоти
иҷроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњои зикргардида, аз ҷумла
Комиссияњо оид ба њифзи њуќуќњои кўдак, масъулини шуъбањои маориф ва
илм, тандурустї, њифзи иҷтимоии ањолї, маќомоти њафзи њуќуќ, ҷамоатњои
шањраку дењот, сохторњои ҷомеаи шањрвандї ва ВАО вохўрињо анҷом дода,
пањлўњои мухталифи њуќуќу озодињои инсон ва наќши маќомот дар
пешбурд, риоя ва њифзи њуќуќи инсонро матрањ намуданд.
4. Дар соли сипаришуда бо ибтикори маќомоти ВЊИ ҶТ 63
чорабинињои иттилоотї (3-конференсия, 41-мизи мудаввар, 8-семинар, 6тренинг, 2-нишасти матбуотї) гузаронида шуда, иштироки кормандони
ВЊИ дар 123 чорабинињо оид ба љанбањои гуногуни њуќуќ ва озодињои
инсон таъмин карда шуд.
5. Бо маќсади баланд бардоштани маърифати шањрвандон дар соњаи
њуќуќи инсон дар соли 2018 аз љониби кормандони Дастгоњи марказии ВЊИ
238 ва аз љониби кормандони Намояндагињо ва Ќабулгоњњои љамъиятии
ВЊИ 89, љамъ 327 баромад дар воситањои ахбори омма таъмин карда шуд.
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6. Намояндагињо ва Ќабулгоњњои љамъиятии ВЊИ 247 машваратњои
сайѐри њуќуќї гузарониданд, ки дар онњо зиѐда аз 12 000 нафар иштирок
намуданд.
7. Дар ин давра маводи иттилоотии зерин чоп карда шуд:
 Маърўзаи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон барои соли 2017 (бо
забонњои тољикї, русї ва англисї) – 300 нусха;
 Маърўзаи Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак барои соли 2017(бо
забонњои тољикї, русї ва англисї) – 300 нусха;
 Маљмўи санадњои меъѐрии њуќуќї дар бораи Ваколатдор оид ба
њуќуќи инсон – 200 нусха;
 Роњнамо барои омўзиши њуќуќи инсон – 250 нусха;
 Ахбори Ваколатдор №1(26) с.2018 – 360 нусха;
 Ахбори Ваколатдор №2(27) с.2018 – 360 нусха;
 Ахбори Ваколатдор №3(28) с.2018 – 360 нусха;
 Маљмўи санадњои асосии байналмилалї ва миллї оид ба адолати
судї нисбати ноболиѓон - 300 нусха;
 Њуќуќњои худро муњофизат намо (буклет) – 2000 нусха;
 Њуќуќњои кўдак ба њифзи саломатї (овеза) – 500 нусха.
Њамчунин Роњнамо аз фанни њуќуќи инсон барои ихтисосњои
ѓайрињуќуќшиносї ва Маљмуаи санадњои асосии байналмилалї ва миллї
оид ба њуќуќи инсон (нашри II) барои чоп пешнињод шудааст.
8. Оид ба маќомоти ВЊИ дар Сомонаи интернетии ВЊИ, сањифаи ВЊИ
ЉТ дар шабакаи иљтимоии «Faсebook», сомонаи АМИТ “Ховар” хабару
гузоришњо љой дода шуданд. Фаъолияти мунтазами сомонаи маќомот ва
сањифаи маќомот дар Фейсбук ба роњ монда шудааст.
9. Ҷињати сазовор таљлил намудани Рўзи њуќуќи инсон маќомоти ВЊИ
ҶТ дар њамкорї бо маќомоти давлатї, муассисањои илмї ва таълимї,
сохторњои љомеаи шањрвандї як ќатор чорабинињоро баргузор намуд. Аз
љумла:
 Санаи 4-уми декабр дар маќомоти ВЊИ ҶТ мизи мудаввар бахшида
ба љамъбасти мониторингњои аз љониби Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак
гузаронидашуда доир гардид. Дар мизи мудаввар намояндагони вазорату
идорањои дахлдор, раисони комиссияњои мањаллї оид ба њуќуќи кўдак,
намояндагони сохторњои љомеаи шањрвандї ва рўзноманигорон иштирок
намуданд;
 Санаи 6-уми декабр дар маќомоти мањалии њокимияти давлатии
ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе дар доираи таљлили њафтаи њуќуќи
инсон ва амалисозии Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони
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Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009-2019 семинари омўзишї баргузор
гардид. Дар чорабинї зиѐда аз 200 нафар намояндагони маќомоти иљроияи
мањаллї, маќомоти њифзи њуќуќ, кормандони соњањои маориф, фарњанг ва
тандурустї ва ањли љамоатчигии ноњия иштирок намуданд;
 Санаи 7-уми декабр дар доираи њафтаи њуќуќи инсон ва таљлили 70солагии ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон дар Академияи ВКД ҶТ Iумин Конференсияи илмї-назариявии байналмилалї дар мавзўи «Њуќуќи
инсон ва љањонишавї» бо фарогирии зиѐда аз 300 нафар устодону
шунавандагони Академия баргузор гардид;
 Санаи 8-уми декабр дар факултаи њуќуќшиносии Донишгоњи миллии
Тољикистон Конференсияи байналмилалии илмию амалї дар мавзўи:
«Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва равандњои муосири рушди њуќуќи
инсон: мушкилот ва дурнамо» гузаронида шуд. Дар кори конференсия
зиѐда аз 60 нафар намояндагони маќомоти давлатї
ва устодони
Донишгоњи миллии Тољикистон ширкат варзиданд;
 Санаи 10-уми декабр чорабинии љамъбастї вобаста ба 70-солагии
ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон баргузор гардид. Дар чоранибинї
намояндагони маќомоти давлатї, созмону ташкилотњои байналмилалї,
корпусњои дипломатї, сохторњои љомеаи шањрвандї ва ВАО иштирок
намуданд;
 Санаи 10-уми декабр дар њамкорї бо Мактаби олии Кумитаи
давлатии амнияти миллї бахшида ба таљлили Рўзи њуќуќи инсон семинари
омўзшї баргузор гардид. Дар семинар зиѐда аз 200 нафар устодону
шунавандагони Мактаби олии КДАМ иштирок намуданд.
Зимни баргузории чорабинињои мазкур дастовардњои Љумњурии
Тољикистон дар самти њуќуќи инсон, сиѐсати њуќуќии Љумњурии
Тољикистон, раванди иљрои уњдадорињои байналмилалї ва Наќшањои
миллии амал дар соњаи њуќуќи инсон, механизми амалишавии
ќонунгузории миллї ва дурнамои соња, инчунин наќши Эъломияи умумии
њуќуќи инсон дар рушди њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон ташвиќу
тарѓиб гардида, љараѐн ва натиљањои чорабинињо тариќи ВАО инъикос
ѐфтанд.
Бинобар ба итмом расидани марњилаи дуюми Барномаи таълим дар
соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020 лоињаи Наќшаи чорабинињо
барои марњилаи сеюм (солњои 2019-2020) тањия ва аз љониби Шўрои
њамоњангсози байниидоравї тасдиқ шуд.
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