
Конвентсия оид ба њуќуќи маъюбон 
                      

  

Давлатҳои аъзои ин Конвентсия, 

 

a) бо дарназардошти он, ки мутобиқи принсипњои дар Оинномаи 

Созмони Милали Муттањид эълонгардида эътирофи шарафи хос, 

њуќуќњои баробар ва ҷудонопазири њамаи аъзои љомеа асоси таъмини 

озодї, адолат ва сулњ дар рўи замин мебошад, 

b) бо эътирофи он, ки Созмони Милали Муттањид дар Эъломияи 

умумии њуќуќи башар ва дар Паймонњои байналмилалї доир ба њуќуќи 

башар эълон намуд, ки њар як инсон бояд бидуни тафовуте тамоми 

њуќуќњо ва озодињои дар онњо зикргардидаро дошта бошад,  

 

с) бо тасдиќи умумият, људонопазирї, вобастагии тарафайи ва бо 

њам робита доштани њамаи њуќуќњои инсон ва озодињои асосї, инчунин 

зарурати ба маъюбон кафолат додани истифодаи пурраи онњо бидуни 

табъиз, 

 

d) бо такя ба Паймони байналмилалї доир ба њуќуќи иќтисодї, 

иљтимої ва фарњангї, Паймони байналмилалї доир ба њуќуќи фитрї ва 

сиёсї, Ковентсияи байналхалќї дар бораи барњам додани тамоми 

шаклњои табъизи нажодї, Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои 

муносибат ва љазои берањмона, ғайриинсонї тањкиркунандаи шаъну 

шараф, Конвентсия оид ба њуќуќи кўдак ва Конвентсияи байналхалќї 

дар бораи њимояи њуќуќи њамаи коргарони муњољир ва аъзоёни оилаҳои 

онҳо, 

 

e) бо эътирофи он, ки маъюбї ин мафњуми тањаввулкунанда аст ва 

маъюбї  натиљаи таъсири мутаќобилаест, ки дар байни нуќсонњои 

мављудаи саломатии одамон ва монеањои муносибатию муњитї ба вуљуд 

омада, бањри иштироки пурра ва босамари онњо, дар ќатори шахсони 

дигар, дар њаёти љомеа садди роњи онњо мегардад, 

 

f) бо эътирофи муњим будани он, ки принсипњо ва майлони 

роњбарикунандаи Барномаи умумиљањонии амалиёт нисбат ба маъюбон 

ва Ќоидањои стандартии таъмин намудани имкониятњои баробар барои 

маъюбон, ки аз нуќтаи назари ќадр намудан, тањия, ва арзёбии 

стратегияњо, наќшањо, барномањо ва чорабинињои сатњи миллї, 
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минтаќавї ва байналхалќї барои таъмини минбаъдаи маъюбон бо 

имкониятњо љой доранд, 

   

g) бо ќайди муњим будани масъалаи маъюбон њамчун ќисми 

таркибии сратегияњои дахлдор рушди устувор, 

 

h) инчунин бо эътирофи он, ки табъиз нисбат ба њар шахс аз рўи 

нишонаи маъюбї паст задани шаъну шараф ва арзиши хоси шахсияти 

инсонист, 

 

i) бо эътирофи минбаъди гуногуншаклии маъюбї, 

 

j) бо эътирофи зарурати љонибдорї ва њимояи њуќуќи инсон ва 

тамоми маъюбон, аз љумла, онњое, ки ба ѓамхории фаъолтар 

ниёзманданд, 

 

k) бо изњори ташвиш аз он, ки сарфи назар аз ин санадњои 

мухталиф ва ибтикорот, маъюбон дар тамоми ќисматњои дунё дар роњи 

иштирокашон дар њаёти љомеа њамчун аъзои баробарњуќуќ то њол бо 

монеањо ва вайроншавии њуќуќњояшон  рў ба рў мешаванд, 

 

l) бо эътирофи муњим будани њамкорињои байналхалќї бањри 

бењтар намудани шароити зисти маъюбон дар тамоми кишварњо, 

махсусан дар кишварњои рў ба тараќќї, 

 

m) бо эътирофи сањми кунунии пурарзиш ва нерўманди маъюбон 

дар некўањволии куллї ва гуногуншаклии иттињоди мањаллии онњо ва он 

вазъияте, ки мусоидат кардан ба татбиќи пурраи њуќуќи инсон ва 

озодињои асосї аз љониби маъюбон ва инчунин ба иштироки комили 

маъюбон боиси мустаќам шудани дарки мансубияти онњо ва ноил шудан 

ба муваффаќиятњои назаррас дар рушди инсонї, иљтимої ва иќтисодиии 

љамъият ва решакан кардани ќашшоќї мегардад,  

  

n) бо эътирофи он, ки барои маъюбон соњибихтиёрї ва 

мустаќилияти шахсии онњо, аз љумла, озодона шахсан интихоб кардани 

онњо муњим аст, 

 

o) бо назардошти он, ки маъюбон бояд ба раванди ќабул намудани 

ќарор бобати стратегия ва барномањо, аз љумла барномањое, ки бевосита 



ба онњо дахл доранд, имкониятњои фаъолона љалб гардиданро дошта 

бошанд, 

 

p) бо изњори ташвиш аз шароитњои вазнине, ки маъюбон ба онњо 

рў ба рў мешаванд ва гирифтори шаклњои сершумору шадиди табьиз аз 

рўи аломатњои нажодї, ранги пўст, љинс, забон, дин, эътиќоди сиёсию 

аќидањои дигар, асли миллї, ќавмї, бумию иљтимої, вазъи молумулкї, 

таваллуд, синну сол ё њолати дигар мегарданд,   

 

q) бо эътирофи он, ки занони маъюб ва духтарони маъюб њам дар 

хона ва њам берун аз он дар бисёр мавридњо гирифтори хавфи калони 

хушунат, бардоштани љароњат, тањќир, муносибати хунукназаронаю 

беэътиноёна, муомилаи бад ва истисмор мегарданд,  

 

r) бо эътирофи он, ки кўдакони маъюб бояд дар ќатори кўдакони 

дигар аз тамоми њуќуќњои инсон ва озодињои асосї пурра бархурдор 

бошанд ва ба ин муносибат бо ёдоварї аз ўњдадорињое, ки давлатњои 

аъзои Конвентсия оид ба њуќуќи кўдак ба зима гирифтаанд, 

 

s) бо ќайд намудани зарурати ба инобат гирифтани љабњаи гендерї 

дар тамоми талошњои мусоидат ба татбиќи пурраи њуќуќњои инсон ва 

озодињои асосї аз љониби маъюбон,  

 

t) бо ќайд намудани факте, ки аксарияти маъюбон дар сатњи  

ќашшоќї умр ба сар мебаранд ва ба ин муносибат бо эътироф намудани 

зарурати амиќи машѓул шудан ба масъалаи таъсири манфии ќашшоќї ба 

маъюбон, 

 

u) бо назардошти  он, ки вазъияти љањон ва амният, ки ба эњтироми 

пурраи маќсаду принсипњои муќаррарнамудаи Оинномаи Созмони 

Милали Муттањид ва риояи шартномањои татбиќшавандаи соњаи њуќуќи 

инсон асос ёфтаанд, шартњои њатмии њимояи пурраи маъюбон, аз љумла 

њангоми муноќишањои мусаллањона ва истилои хориљї мебошанд, 

 

v) бо эътирофи он, ки дастрас будани муњити воќеъї, иљтимої, 

иќтисодї ва фарњангї, тандурустї ва маориф, инчунин иттилооту алоќа 

муњим аст, зеро он ба маъюбон имкон медињад, ки аз њуќуќњои инсон ва 

озодињои асосиоро пурра истифода баранд, 

 



w) бо назардошти он, ки њар як инсони алоњида дар муносибат бо 

одамони дигар ва коллективе, ки ў ба он тааллуќ дорад, ўњдадор буда, 

бояд ба ташвиќ ва риояи њуќуќњои эътирофнамудаи Билли байналхалќї 

оид ба њуќуќи инсон муваффаќ  гардад, 

  

x) бо боварї аз он, ки оила ячейкаи ягона ва асосии љомеа аст ва ба 

њимояи љомеа ва давлат њуќуќ дорад ва маъюбону аъзои оилаи онњо бояд 

аз њимоя ва ёрии лозимие бархурдор бошанд, ки ба оилањо бањри 

њиссагузорї дар истифодаи пурра ва баробори њуќуќхои маъюбон 

имконият фароњам оварад, 

 

y) бо боварї аз он, ки конвенсияи ягона ва фарогири байналхалќї 

оид ба љонибдорї ва њимояи њуќуќњои маъюбон ва шаъну шарафи 

маъюбон њиссаи муњиммест дар роњи бартараф сохтани вазъияти басо 

номатлуби иљтимоии маъюбон ва интишоф додани иштироки онњо дар 

њаёти фитрї, сиёсї, иќтисодї ва фарњангї бо имкониятњои баробар чї 

дар кишварњои мутараќќї ва чї рў ба тараќќї ба мувофиќаи зайл 

расиданд: 

 

Моддаи 1: Маќсад  

 

Маќсади Конвентсияи мазкур аз љонибдорї, њимоя ва таъмин намудани 

татбиќи пурра ва баробари тамоми њуќуќњои инсон ва озодињои асосї аз 

љониби тамоми маъюбон ва инчунин тарафдорї кардани эњтироми ќадру 

ќимати ба онњо хос иборат аст. Ба ќатори маъюбон шахсони дорои 

нуќсони љисмонї, рўњї, зењнї ё њиссї дохил мешаванд, ки њангоми рў ба 

рў шудан бо монеањои мухталиф иштироки босамари онњо дар баробари 

шахсони дигар дар њаёти љамъиятї халалдор мегардад.     

 

Моддаи 2: Мафњумњо 

 

Барои маќсадњои Конвентсияи мазкур: 

«муошират» маънои истифодаи забонњо, матњо, алифбои Брайл, 

муоширати ломиса, њарфњои калон, васоити чандрасонаї, баробар ба 

маводи чопї, васоити аудиої, забони муќаррарї, ровиён, инчунин усул, 

тарзу шаклњои муоширати таќвиятдињандаю алтернативї, аз љумла 

технологияњои дастраси иттилоотию коммуникатсиониро дорад; 

«забон» забонњои  гуфтугўї ва  имову ишорат ва шаклњои дигари 

забонњои ѓайригуфтугўиро дар бар мегирад; 



«табъиз аз рўи нишонаи маъюбї» маънои тамоми тафовут, истисно 

ё мањдудкунї аз рўи нишонаи маъюбиро дорад, ки маќсаду натиљаи он 

паст задану инкор кардани эътироф, татбиќ ё амалї сохтани тамоми 

њуќуќњои инсон ва озодињои асосї  дар соњањои сиёсї, иќтисодї, 

иљтимої, фарњангї ва фитрї ё тамоми соњањои дигар дар баробари 

шахсони дигар мебошад. Он тамоми шаклњои табъиз, аз љумла, мањрум 

сохтан аз мутобиќсозии оќилонаро дар бар мегирад; 

«мутобиќсозии оќилона»  маънои њангоми зарурат дар њолати 

мушаххас љорї кардани навоварию ислоњњои зарурї ва мувофиќро 

дорад, ки бо маќсади дар ќатори дигарон аз љониби маъюбон таъмину 

татбиќ гардидани тамоми њуќуќњои инсон ва озодињои асосї  номувофиќ 

ва бори беманфиат нагардад; 

«ороиши универсалї» маънои ороиши ашё, чињоз, барномањо ва 

хизматрасонињоро дорад, ки маќсади амали мазкур онњоро то њадди 

имкони бештар  бидуни мутобиќсозї ё ороиши махсус ќобили истифодаи 

тамоми одамон гардондан аст. «Ороиши универсалї» таљњизоти 

ёрирасонро барои гурўњи муайяни маъюбон дар њолатњои зарурї сарфи 

назар намекунад. 

 

Моддаи 3: Принсипњои умумї 

  

Принсипњои Конвенсияи мазкур инњоанд: 

a) эњтиром намудани ќадру ќиммати ба инсон хос, соњибихтиёрии 

шахсии ў, аз љумла, озодии интихоби шахсї ва мустаќилият; 

b) адами табъиз; 

c) пурра ва босамар љалб намудану њамроњ шудан ба љомеа; 

d) эњтиром намудани махсусияти маъюбон ва ба сифати як љузъи 

гуогуншаклию ќисми башар пазируфтани онњо; 

e) баробарии имкониятњо; 

f) дастрасї; 

g) баробарии мардону занон; 

h) эњтиром намудани ќобилиятњои рў ба инкишофи кўдакони 

маъюб ва љонибдории њуќуќи кўдакон бањри њифз намудани фардияти 

хеш. 

 

Моддаи 4: Ўњдадорињои умумї 

 

1. Давлатњои аъзо татбиќи пурраи тамоми њуќуќњои инсон ва 

озодињои асосиро аз љониби маъюбон бе ягон намуди табьиз аз рўи 

аломати аъюбї таъмин ва љонибдорї мекунанд: 



a) андешидани тамоми тадбирњои лозимии ќонунию маъмурї ва 

чорањои дигар барои татбиќи њуќуќњои эътирофнамудаи Конвентсияи 

мазкур;   

b) андешидани тамоми тадбирњо, аз љумла ќоунунї, барои таѓйир 

додан ё бекор кардани ќонунњо, ќарорњо, анъана ва пояњое, ки нисбат ба 

маъюбон табьиз шуморида мешаванд; 

c) ба инобат гирифтани њимояю љонибдорї намудани њуќуќи 

инсони маъюб дар тамоми стратегия ва барномањо; 

d) худдорї кардан аз тамоми амалу усулњое, ба Конвентсияи 

мазкур мувофиќат намекунанд ва тибќи Конвентсияи мазкур таъмин 

намудани амали маќомоту муассисањои давлатї; 

e) андешидани тамоми тадбирњои лозимї аз љониби њар шахс, 

созмон ё корхонаи хусусї барои аз байн бурдани табъиз аз рўи аломати 

маъюбї;   

f) гузарондан ва љонибдорї кардани корњои тадќиќотию 

конструктории ашё, хизматрасонї, таљњизот ва объектњои ороиши 

универсалї (ки дар моддаи 2 Конвентсияи мазкур муайян шудааст), ки 

мутобиќсозињои онњо бояд ба эњтиёљоти мушаххаси маъюб бароњату 

камхарљ бошанд, мусоидат кардан ба мављудияту истифодаи онњо, 

инчунин пешбарї кардани аќидаи ороиши универсалї њангоми тањияи 

стандартњо ва нишонањои роњбарикунанда;  

g) гузарондан ва љонибдорї кардани корњои тадќиќотию 

конструкторї, инчунин мусоидат кардан ба мављудияту истифодаи 

технологияњои нав, аз љумла, технологияњои иттилоотию 

коммуникатсионї, воситањои осонкунандаи њаракат, таљњизоту 

технологияњои ёрирасони мувофиќ ба ниёзи маъюбон, бо назардошти 

таваљљўњи аввалиндараља ба технологияњои арзон;    

h) пешнињод кардани иттилооти дастрас ба маъюбон дар бораи 

воситањои осонкунандаи њаракат, таљњизот ва технологияњои ёрирасон, 

аз љумла технологияњои нав, инчунин, шаклњои дигари ёрї, 

хизматрасонињо ва объектњои ёрирасон; 

i) љонибдорї кардани кори таълими муаллимону мутахассисон ба 

маъюбоне, ки њуќуќњояшонро Конвентсияи мазкур њимоя мекунад, то, ки 

ёрию хизматрасонии кафолатдодаи ин њуќуќњо такмил дода шаванд. 

2. Нисбат ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї давлатњои 

аъзо чунин тадбирњоро дар доираи имкониятњои захирањои мављудаи 

онњо ва дар мавриди зарурат, дар доираи њамкории байналмилалї барои 

мунтазам ноил шудан ба татбиќи пурраи ин њуќуќњо, бе расондани зарар 

ба ўњдадорињои муќарраркардаи Конвентсияи мазкур меандешанд, ки 

тибќи њуќуќи байналхалќї бевосита ќобили татбиќанд. 



3. Давлатњои аъзо њангоми тањия ва татбиќи ќонунгузорї ва 

стратегия, ки ба амалї намудани Конвентсияи мазкур равона шудаанд ва 

дар доираи равандњои дигари ќабул кардани ќарорњои вобаста ба 

масъалањои маъюбон бо онњо, аз љумла кўдакони маъюб, машварат 

мекунанд ва онњоро тавассути созмонњои муаррификунандаашон ба 

таври фаъол љалб мекунанд.  

4. Дар ин Конвентсияи њељ чиз муќарраротеро, ки ба амалӣ 

намудани њуќуќњои маъюб бештар мусоидат менамоянд ва метавонад 

дар ќонунњои давлати аъзо ё дар меъёрњои њуќуќи байналхалќї, ки дар 

ин давлат амал мекунанд мавҷуд бошад, халалдор намесозад. Ба њељ 

намуди мањдуд ва кам кардани манзалати ягон њуќуќи инсон ва озодињои 

асосї, ки дар ин ё он давлати аъзои ин Конвентсия бо назардошти ќонун, 

конвентсия, ќоида ё анъана, бо бањонаи аз љониби Конвентсия ба инобат 

гирифта нашудани ин ё он њуќуќи инсон ё озодињои асосї ё камтар ба 

инобат гирифта шудани онњо, эътироф шудааст ё вуљуд дорад, роњ дода 

намешавад.   

5. Муќаррароти Конвентсияи мазкур дар тамоми ќисматњои 

давлатњои федеративї бе ягон мањдудият ва мусодиракунї эътибор 

доранд. 

 

Моддаи 5: Баробарї ва адами табъиз 

 

1. Давлатњои аъзо эътироф мекунанд, ки тамоми одамон дар назди 

ќонун баробаранд ва мувофиќи он ба њимояи баробари ќонун ва 

иистифодаи баробар аз он бидуни ягон табъиз њуќуќ доранд. 

2. Давлатњои аъзо тамоми намудњои табъизро аз рўи нишонаи 

маъюбї манъ мекунад ва ба маъюбон њимояи босамару баробари 

њуќуќиро аз табьизи гуногунасос кафолат медињад. 

3. Давлатњои аъзо барои љонибдории баробарї ва аз байн бурдани 

табъиз бањри таъмини мутобиќсозии оќилона тамоми тадбирњои 

лозимиро меандешанд.  

4. Тадбирњои мушаххасе, ки барои тезондан ё воќеан ноил шудан 

ба баробарии маъюбон заруранд, аз рўи мазмуни Конвентсияи мазкур, 

табъиз њисоб намешаванд. 

 

Моддаи 6: Занони маъюб 

 

1. Давлатњои аъзо эътироф мекунанд, ки занони маъюб ва 

духтарони маъюб мавриди табъизи сершумор ќарор мегиранд ва аз ин 

рў, бањри аз љониби онњо пурра ва баробар татбиќ гардидани тамоми 



њуќуќњои инсон ва озодињои асосии муќарраркардаи Конвентсияи 

мазкур тадбирњо меандешанд.   

2. Давлатњои аъзо барои таъмин намудани инкишофи њаматарафа, 

бењбудии вазъият ва васеъшавии њуќуќу имкониятњои занон тадбирњои 

лозимиро меандешанд, то ки њуќуќи инсон ва озодињои асосии 

муќаррарнамудаи Конвентсияи мазкур ба онњо кафолат дода шаванд. 

 

Моддаи 7: Кўдакони маъюб 

 

1. Давлатњои аъзо бањри таъмини татбиќи пурраи тамоми њуќуќњои 

инсон аз љониби кўдакони маъюб дар ќатори кўдакони дигар тамоми 

тадбирњоро меандешанд. 

2. Дар тамоми амалњои нисбат ба кўдаки маъюб диќќати 

аввалиндараља ба манфиатњои олии кўдак дода мешавад. 

3. Давлатњои аъзо бањри таъмини он мекўшанд, ки кўдакони маъюб 

барои ифодаи озоди аќидањои хеш оид ба тамоми масъалањои ба онњо 

дахлдошта њуќуќ дошта бошанд, зимнан ба аќидањои кўдакон бояд 

мутобиќ ба синну сол ва камолоти онњо  ањамияти зарурї дода шавад ва 

дар ќатори ќудакони дигар аз ёрие бархурдор гардад, ки ба маъюбї, 

синну сол ва татбиќи ин њуќуќњо мувофиќ кунад.   

 

Моддаи 8: Кори маърифатию тарбиявї 

 

1.Давлатњои аъзо ўњдадор мегарданд, ки тадбирњои таъхирнопазир, 

самаранок ва муносибро андешанд то ки : 

a) маърифатнокии кулии љомеа, аз љумла дар сатњи оила, оид ба 

масъалањои маъюбї баланд бардошта шавад ва эњтироми њуќуќ ва ќадру 

ќимати маъюбон таќвият ёбад; 

b) бар зидди ќолабњо, таассуб ва одатњои зараровар нисбат ба 

маъюбон, аз љумла дар асоси мансубияти љинсї ва синну сол, дар тамоми 

соњањои њаёт, мубориза бурда шавад; 

c) нерў ва њиссаи маъюбон тарѓиб гарданд. 

2. Тадбирњое, ки бо ин маќсад андешида мешаванд, инњоро дар бар 

мегиранд:  

a) густариш додану гузарондани маъракањои самараноки 

љамъиятию маърифатие, ки ба корњои зерин равона мешаванд: 

i) тарбия намудани эњсоси фањмиши њуќуќњои маъюбон; 

ii) љонибдорї кардани тасаввуроти мусбат дар бораи маъюбон ва 

аз љониби ањли љомеа боз њам амиќтар дарк гардидани онњо; 



iii) мусоидат кардан ба эътиорфи малака, ќадру ќимат ва ќобилияти 

маъюбон ва инчунин сањми онњо дар дар љои корашон ва бозори мењнат; 

b) дар њамаи сатњои соњаи маориф, аз љумла аз синни хурдсолии 

тамоми кўдакон, тарбия намудан дар рўњияи эњтироми њуќуќи маъюбон; 

c) њидоят намудани тамоми васоити ахбори умум ба он тасвири 

маъюбон, ки бо маќсадњои Конвентсияи мазкур мувофиќат мекунад; 

d) инкишоф додани барномањои тарбиявию шиносоие, ки ба 

маъюбону њуќуќњои онњо бахшида шудаанд.. 

 

Моддаи 9: Дастрасї 

 

1. Давлатњои аъзо дар ќатори шахсони дигар бањри ба маъюбон 

додани имконияти пешбурди тарзи њаёти мустаќил ва иштироки 

њамаљонибаи онњо дар тамоми љабњањои њаёт кулли тадбирњоро бобати 

ба онњо дастрас гардондани муњити воќеъї, наќлиёт, иттилооту 

мухобирот, аз љумла технологияњо ва системањои коммутикатсионї ва 

инчунин обьектњо ва хизматрасонињои дигаре меандешанд, ки барои 

ањолї њам дар шањрњо ва њам ноњияњо бозанд ё пешнињод мешаванд. Ин 

тадбирњое, ки бањри ошкор ва бартараф кардани садду монањои роњи 

дастрасї андешида мешаванд, бояд нисбат ба инњо татбиќ мегардад, аз 

љумла: 

a) ба бино, роњњо, наќлиёт ва объектњои дохилию берунї, аз љумла 

мактабњо, хонањои истиқоматї, муассисањои тандурустї ва љойҳои корї; 

b) ба хадамоти иттилоотї, коммуникатсионї ва дигар хадамот, аз 

љумла хадамоти электронї ва фаврї. 

 

1.Давлатњои аъзо аз љумла чунин чорањои заруриро меандешанд: 

 a) тањия намудани ҳадди аќалли стандартҳо ва аломатњои дастурие, 

ки дастрасї ба объект ва хизматрасонињои озод ва ба ањолї 

пешнињодшавандаро пешбинї мекунанд, дар амал татбиќ намудани 

онњо ва назорати риояи онҳо; 

b) таъмини ба инобат гирифтани њамаи љабњањои барои маъюбон 

дастрас аз тарафи корхонањои хусусї ҳангоми пешнињод намудани 

объект ва хизматрасонињои озод ё барои ањолӣ пешнињодшаванда; 

с) барои њамаи тарафњои љалбшуда ташкил намудани омўзишњо 

оид ба проблемањои дастрас, ки маъюбон бо онњо рў ба рў мегарданд; 



 d) таљњизонидани бино ва дигар объектњои барои ањолї озод бо 

аломатњо бо истифода аз алифбои Брайл дар шакли содда ва фањмо; 

е) расондани намудњои ҷудогонаи хизмат ба ёварон ва миёнравњо, 

аз ҷумла роњбаладњо, хонандањо ва тарҷумонњои касбии имову ишора, 

бо маќсади осон намудани дастрасї ба бино ва дигар объектњои барои 

ањолї озод; 

f) вусъат додани шаклњои дигари кўмакрасонї ва дастгирии 

маъюбон, ки дастрасии онњоро ба иттилоот таъмин менамоянд; 

g) љонибдорї кардани дастрасии маъюбон ба технологияњо ва 

системањои нави иттилоотию коммуникатсионї, аз љумла Интернет; 

 

h) љонибдорї кардани лоињакашї, тањия, истењсол ва густариши 

технологияњо ва системањои иттилоотию коммуникатсионии аз аввал 

дастрас, то ки дастрасї ба ин технологияю системањо бо харљоти 

камтарин ба даст ояд.  

 

Моддаи 10: Њуќуќ ба њаёт 

 

Давлатњои аъзо њуќуќи људонопазири њар инсонро ба њаёт бори 

дигар эътироф намуда, њамаи чорањои заруриро  барои таъмини татбиќи 

босамари он аз љониби маъюбон дар ќатори шахсони дигар меандешанд.  

 

Моддаи 11: Њолати хавф ва вазъияти фавќулоддаи башарї 

 

Давлатњои аъзо тибќи ўњдадорињои худ оид ба њуќуќи 

байналхалќї, аз ҷумла њуќуќи байналхалќии башарї ва њуќуќи 

байналхалќии њуќуќи инсон, њамаи тадбирњои заруриро бањри таъмин 

намудани њифз ва амнияти маъюбон дар вазъи хавф, аз љумла 

муноќишањои мусаллањона, њолатҳои фавќулоддаи башарї ва офатњои 

табии меандешанд. 

 

Моддаи 12: Баробарї дар назди ќонун 

 

1. Давлатњои аъзо тасдиќ мекунанд, ки њар як маъюб, сарфи назар 

аз макони љойгиршавиаш, ба њимояи баробањуќуќ њаќ дорад. 

2. Давлатњои аъзо эътироф мекунанд, ки маъюбон дар ќатори 

дигарон дар тамоми љабњањои њаёт дорои ќобилияти соњибњуќуќианд.  



3. Давлатњои аъзо бањри ба маъюбон пешнињод намудани дастрасї 

ба дастггирї чорањоеро меандешанд, ки њангоми татбиќи ќобилияти 

соњибњуќуќиашон лозим мешаванд.  

4. Давлатњои аъзо таъмин мекунанд, ки тамоми тадбирњои вобаста 

ба татбиќи ќобилияти соњибњуќуќї бояд кафолатњои лозимї ва 

самараноки аз байн бурдани суиистифода тибќи њуќуќи байналхалќии 

њуќуќи инсон пешбинї гарданд. Чунин кафолат бояд чораҳои вобаста 

татбиќи ќобилияти соњибњуќуќиро тарзе таъмин намояд, ки он ба 

эњтироми њуќуќ, ирода ва афзалияти шахс самтгирї гардида, аз 

ихтилофи манфиат ва таъсири номатлуб озод бошад ва ба вазъи ин шахс 

мувофиқ ва мутобиќ бошад, дар мўњлати њар чї кўтоњтар татбиқ гарданд 

ва аз тарафи мақомоти ваколатдор, мустақил ва холис ё инстансияи судї 

мунтазам мавриди тафтиш ќарор гирад. Ин кафолатњо бояд ба дараљае 

мувофиќ бошанд, ки дар он чунин тадбирњо ба њуќуќ ва манфиатњои 

шахси мазкур дахолат намояд. 

5. Давлатњои аъзо бо назардошти муќаррароти моддаи мазкур 

тамоми тадбирњои зарурї ва судмандро љињати таъмини њуќуќи 

баробари маъюбон ба соњибияти амвол ва ба мерос додани он, идораи 

корњои молиявии хусусї, инчунин дастрасии баробар ба ќарзњои бонкї, 

ќарзњо барои харидани манзил ва шаклњои дигари ќарзгирии молиявї 

меандешанд, то ки маъюбон беасос аз амвол мањрум нашаванд.  

 

Моддаи 13: Дастрас будани адолати судї 

 

 1. Давлатҳои аъзо дар ќатори дигарон ба маъюбон дастрасии 

судманди адолати судиро таъмин менамоянд, аз љумла пешбинї 

намудани ислоњоти мурофиавї ва мувофиќ ба синнну сол, ки бо иљрои 

он наќши пурсамари иштирокчиёни мустаќиму ѓайримустаќимро сабук 

мекунанд, аз љумла шоњидон, дар њамаи даврањои мурофиаи њуќуќї, 

инчуиин дар давраи тафтишот ва дигар марњилањои истењсолоти 

пешакї. 

 2. Давлатњои аъзо барои мусоидат ба таъмини истифодаи 

самарабахши маъюбон аз адолати судї ба омўзиши лозимии шахсоне 

кўмак мерасонанд, ки дар соњаи иљрои адолати судї, аз љумла дар 

сохтори милитсия ва муассисањои ислоњї кор мекунанд. 

 

Моддаи  14: Озодї ва дахлноиазирии шахсї 

1.Давлатњои аъзо ба маъюбон дар ќатори дигарон инњоро таъмин 

менамоянд: 

 a) истифода бурдан аз ҳуқуқи озодї ва дахлнопазии шахсї; 



 b) ѓайриќонунї ё беасос маҳрум нагардидан аз озодї ва ҳама гуна 

мањрумкунї аз озодї бояд ба қонун мувофиқ бошад ва маъюбї бояд њељ 

ваќт асоси мањрум шудан аз озодї нагардад. 

2. Давлатњои аъзо таъмин мекунанд, ки дар сурате агар маъюбон 

дар асоси ягон муќаррарот аз озодї мањрум гарданд, ба онњо дар ќатори 

дигарон кафолатњои мутобиќ ба њуќуќи байналхалќии њуќуќи инсон 

лозиманд ва муносибат ба онњо бояд ба маќсаду принсипњои 

Конвентсияи мазкур, аз љумла мутобиќсозии оќилона,  мувофиќ бошад.  

 

Моддаи 15: Озод будан аз шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои 

берањмона, ѓайриинсонї тањќиркунандаи шаъну шараф 

 

1.Њељ кас бояд дучори шиканља ва дигар намудњои муносибат ва 

љазои берањмона, ѓайриинсонї тањќиркунандаи шаъну шараф нагардад. 

Аз ҷумла, ягон шахс набояд бе ризоияти шахсии худ мавриди таљрибаи 

тиббї ё илмї ќарор гирад.  

2. Давлатњои аъзо тамоми тадбирњои судманди ќонунгузорї, 

маъмурї, судї ё чораҳои дигарро меандешад, то ки маъюбон дар ќатори 

дигарон дучори шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои 

берањмона, ѓайриинсонї тањќиркунандаи шаъну шараф нагарданд. 

 

Моддаи 16: Озод будан аз истисмор , зўроварї ва тањќир 

 

1. Давлатњои аъзо тамоми тадбирњои лозимии ќонунгузорї, 

маъмурї, иљтимої, маърифатї ва ѓайраро барои њимояи маъюбон чї дар 

хона ва чї берун аз он аз тамоми шаклњои истисмор, зўроварї ва тањќир, 

аз љумла аз он љабњањои онњо меандешанд, ки дорои сабабњои пинњонии 

гендерианд. 

2. Давлатҳои аъзо инчунин тамоми тадбирњои лозимиро бањри аз 

байн бурдани тамоми шаклњои истисмор, зўроварї ва тањќир 

меандешанд, аз љумла ба таъмини шаклњои мувофиќи расондани ёрї ва 

дастгирї, бо дарназардошти хусусиятњои сннусолию љинсии маъюбон, 

оилањои онҳо ва шахсони парастори маъюбон, аз љумла бо роҳи 

шиносої ва маърифатї ба масъалае, ки чї тавр бояд зуњуроти истисмор, 

зўроварї ва тањќирро пешгирї кард, онњоро муайян ва дар бораи онњо 

хабар дод. Давлатњои аъзо таъмин мекунанд, ки хизматрасонї оид ба 

њимоя бояд бо назардошти хусусиятњои синнусолию љинсї ва омили 

маъюбї  сурат гирад. 

3. Давлатњои аъзо бањри барњам додани зуњуроти тамоми шаклњои 

истисмор, зўроварї ва тањќир кўшиш намуда, тањти назорати 

http://mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digarКонвенсияи%20зидди%20шиканља%20ва%20дигар%20намудњои%20муносибат%20ва%20љазои%20берањмона.doc
http://mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digarКонвенсияи%20зидди%20шиканља%20ва%20дигар%20намудњои%20муносибат%20ва%20љазои%20берањмона.doc
http://mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digarКонвенсияи%20зидди%20шиканља%20ва%20дигар%20намудњои%20муносибат%20ва%20љазои%20берањмона.doc
http://mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digarКонвенсияи%20зидди%20шиканља%20ва%20дигар%20намудњои%20муносибат%20ва%20љазои%20берањмона.doc
http://mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digarКонвенсияи%20зидди%20шиканља%20ва%20дигар%20намудњои%20муносибат%20ва%20љазои%20берањмона.doc
http://mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digarКонвенсияи%20зидди%20шиканља%20ва%20дигар%20намудњои%20муносибат%20ва%20љазои%20берањмона.doc


самараноки маќомоти мустаќил будани њамаи муассисањо ва барномањои 

дорои таъйиноти хизматрасонии маъюбонро таъмин менамоянд. 

4. Давлатњои аъзо тамоми чорањои лозимиро барои мусоидат 

намудан ба барќарорсозии љисмонї, модарзодї ва рўњї, тавонбахшї ва 

њамгироии такрории иљтимоии маъюбон меандешанд, ки ќурбони њама 

гуна истисмор, зўроварї ва тањќир, аз љумла тавассути расондани 

хизмати мудофиа гардиданд. Чунин барќарорсозї ва њамгироии 

такрории иљтимої дар вазъияти мусоидат намудан ба таќвияти 

саломатї, бењбудї, худэњтиромкунї, шаъну шараф ва мустаќилияти 

шахси дахлдор ба вуќўъ мепайвандад ва бо назардошти эњтиёљоти 

вобаста ба  синну сол ва љинс амалї карда мешавад.  

5. Давлатњои аъзо ќонунгузорї ва стратегияњои самаранокро қабул 

менамоянд, аз љумла нисбат ба занон ва кўдакон, барои таъмини он, ки 

њодисањои истисмор, зўроварї ва тањќир нисбат ба маъюбон ошкор 

гарданд, тафтиш дар њолатњои лозимї таъќиб карда шаванд. 

 

Моддаи 17: Њимояи тамомияти шахсї 

 

Њар як маъюб ба эњтироми тамомияти љисмонї ва рўњии худ дар 

ќатори дигарон њуќуќ дорад. 

Моддаи 18: Озодии рафтуомад ва шањрвандї 

 

1. Давлатњои аъзо њуќуќњои маъюбонро ба озодии рафтуомад, 

озодии интихоби мањалли зист ва шањрвандї дар ќатори дигарон, аз 

љумла, тавассути таъмини њуќуќњои зерин эътироф мекунад: 

a) соњиб шудан ба шањрвандї ва таѓйир додани он, беихтиёр ё бо 

сабаби маъюбї мањрум нашудан аз шањрвандии худ; 

b) аз рўи нишонаи маъюбї мањрум нашудан аз имконияти 

гирифтани њуљљатњои тасдиќкунандаи шањрвандї ё њуљљатњои дигари 

тасдиќкунандаи шахсияти онњо, соњиб шудан ба чунин њуљљатњо ва 

истифода бурдани онњо ё истифода бурдан аз тартиботи дахлдор, 

масалан, муњољират, ки барои  осон шудани татбиќи њуќуќи рафтуомади 

озоди онњо зарур хоњанд буд.    

c) њуќуќ ба озодона тарк кардани њар як мамлакат, аз љумла 

мамлакати худ; 

d) бе ихтиёр ё бо сабаби маъюбї мањрум нашудан аз њуќуќи вуруд 

ба мамлакати худ. 

2. Кўдакони маъюб якбора баъд аз таваллуд ба ќайд гирифта 

мешаванд ва аз лањзаи таваллудашон ба ном ва соњиб шудан ба 

шањрвандї њуќуќ доранд, инчунин пас аз таваллуд, то њадди имкони 



бештар, њуќуќи донистани волидайни худ ва њуќуќ ба ѓамхории онњо 

доранд. 

 

Моддаи 19: Тарзи мустаќили њаёт ва љалб шудан ба љомеаи 

Мањаллї 

 

Давлатњои аъзои Конвенсияи мазкур њуќуќи баробари тамоми 

маъюбонро ба интихоби манзили зист дар љойњои муќаррарї дар 

ќатори дигарон эътироф менамоянд, чорањои смамараноку лозимиро 

барои мусоидат намудан ба татбиқи пурраи ин њуќуќњо аз тарафи 

маъюбон ва ворид шудан ва ҷалб намудани онњо ба љомеаи мањаллї, аз 

он ҷумла барои таъмини ин њуќуќњо бояд: 

 а) маъюбон ҳуќуќ дошта бошанд дар ќатори дигарон љойњои 

истиќомати худ, дар куљо ва бо кї зистанро интихоб намоянд ва барои 

сукунат дар шароити муайяни зист ўњдадор набошад; 

в) маъюбон аз хизматрасонии гуногун, ки дар хона ё дар љойи 

истиќомат ва дигар хизматрасонињои ёрирасон дар асоси љомеаи 

мањаллї, аз љумла ба ёрии инфиродї, ки барои љонибдории њаёт дар 

љомеаи мањаллї ва љалб шудан ба он, бархурдор бошанд, инчунин барои 

роњ надодан ба људо нигоҳ доштан ва тафриқа аз љомеаи мањаллї;  

 d) хизматрасонї ва объектњои истифодаи умум, ки пурра барои 

ањолї муќаррар гардидаанд, дар сатњи баробар ба маъюбон дастрас ва 

ба эњтиёљоти онњо љавобгў бошанд. 

 

Моддаи 20: Зудњаракатии инфиродї 

 

Давлатҳои аъзо барои таъмини зудњаракатии инфироди маъюбон 

бо дараљаи баланди имконияти мустақилияти онњо, аз љумла бо роҳҳои 

зерин чораҳои самаранокро меандешанд: 

 а) мусоидат намудан ба зудҳаракатии инфиродии маъюбон бо 

тарзҳо ва вақти интихобнамудаи онҳо ва нархи ба онҳо дастрас; 

 в) осон гардонидани дастрасии маъюбон ба воситањои 

сабуккунандаи зудҳаракатї, дастгоҳҳо, технологияҳои ёрирасон ва 

хизматрасонии босифат, ёварон ва миёнаравон, аз ҷумла аз њисоби онҳо 

бо пешнињод гардидани нархи мувофиқ; 

 с) ба маъюбон, аз ҷумла бо кадрҳои мутахассисе, ки бо онҳо кор 

мекунанд, омўзондани малакаи зудҳаракатї; 

d) водор сохтани корхонањое, ки ба истеҳсоли воситаҳои 

сабуккунандаи зудҳаракатї, дастгоҳҳо ва технологияҳои ёрирасон 



машѓул мебошанд, барои ба ҳисоб гирифтани ҳамаи љанбаҳои 

зудҳаракатии маъюбон. 

Моддаи 21: Изњори озоди фикру аќида ва дастрасї ба иттилоот 
 

Давлатњои аъзо тамоми тадбирњои лозимиро бањри таъмин 

намудани он меандешанд, ки маъюбон тавонанд аз њуќуќи изњори озоди  

фикру аќида, аз љумла, озодии љустан, дарёфтан ва пањн кардани 

иттилооту идеяњо дар ќатори дигарон истифода баранд, тибќи интихоби 

худ аз аз тамоми шаклњои муошират бархурдор гарданд, ки дар моддаи 2 

Конвентсия муайян шудаанд, аз љумла:   

a) сари ваќт ва бидуни пардохти маблаѓи иловагї  таъмин 

намудани маъюбон бо иттилооте, ки ба оммаи васеъ дар шаклњои 

дастрас таъйин шудааст ва бо истифода аз технологияњое, ки шаклњои 

гуногуни маъюбиро ба инобат мегирад; 

b) ќабул намудан ва мусоидат кардан ба истифода аз алифбои 

Брайл, воситањои таќвиятдињанда ва алтернативии муошират ва њамаи 

намудњои дигари дастрас, усул ва шаклњои алоќа дар муносибатњои 

расмї бо интихоби худи маъюбон;  

c) фаъолона водор намудани корхонањои хусусие, ки ба оммаи 

васеъ хизмат мерасонанд, аз љумла тавассути Интернет, ба пешнињод 

намудани итилооту хизматрасонињо дар шаклњои дастрасу муфиди 

маъюбон; 

d) водор намудани васоити ахбори омма, аз љумла онњое, ки 

тавассути Интернет иттилоотро пешнињод мекунанд, ба тадбил додани 

зиматрасонињо ба шаклњои ба маъюбон дастрас. 

e) эътироф ва љонибдорї намудани забони имову ишора. 

 

Статья 22: Дахлнопазирии њаёти хусуї  

 

1. Сарфи назар аз љои истиќомат ё шароитњои зист ба њаёти шахсї 

ва оилавии ягон маюб дахолати худсарона ва ѓайриќонунї кардан, ба 

дахлнопазирии манзил ё сирри мукотиботи ў худсарона ва ѓайриќонунї 

суиќасд намудан ё ба шрафу обрўи ў ѓайриќонунї суиќасд кардан 

мумкин нест. Маъюбон ба муњофизат аз чунин дахолату суиќасд њуќуќ 

доранд. 

2. Давлатњои аъзо махфї нигоњ доштани маълумот дар бораи 

шахсият, вазъи саломатї ва тавонбахшии маъюбонро дар ќатори 

дигарон мањфуз медоранд. 

 



Моддаи 23: Эњтирому хона ва оила 

 

1. Давлатњои аъзо бањри аз байн бурдани табъизи маъюбон оид ба 

тамоми масъалањои вобаста ба никоњ, оила, падарї, модарї ва 

муносибатњои шахсї дар ќатори дигарон тадбирњои самарабахшу 

лозимиро меандешанд ва зимнан таъмин менамоянд, ки:  

a) њуќуќњои тамоми маъюбони синну соли ќобили никоњ бањри 

бастани аќди никоњ ва барпо намудани оила дар асоси ризоияти пурра ва 

тарафайни издивољкунандагон эътироф карда шаванд; 

b) њуќуќњои маъюбон ба гирифтани тасмим дар бораи шумораи 

фарзандон ва фосилаи байни таваллуди онњо ва бархурдор шудан аз 

иттилооти ба синну солашон мувофиќ  ва омўзиши масъалањои вобаста 

ба рафтори репродуктивї, банаќшагирии оила, пешнињод шудани 

маблаѓњо барои татбиќ гардидани ин њуќуќњо эътироф карда шаванд; 

c) маъюбон, аз љумла кўдакон, дар ќатори дигарон ќобилияти 

идома додани наслро нигоњ доранд. 

2. Давлатњои аъзо ҳуќуќ ва вазифањои маъюбонро нисбат ба 

васоят, парасторї, сарпарастї ва фарзандхондї, гирифтани кўдакон ва 

бахшњои шабеҳи инњо таъмин менамоянд, агар ин мафњум дар 

ќонунгузории миллї мављуд бошад; дар тамоми њолатњо ба манфиатњои 

олии кўдак аҳамияти аввалиндараља дода мешавад. Давлатҳои аъзо 

барои иљрои ўњдадорињои худ оид ба тарбияи кӯдак ба маъюбон ёрии 

лозимї мерасонанд. 

 3. Давлатҳои аъзо ҳуќуќи баробари кўдакони маъюбонро дар 

ҳаёти оилавї таъмин менамоянд. Давлатҳои аъзо барои татбиқи ин 

ҳуқуќњо ва роҳ надодан ба пинњонкунии кўдакони маъюб, партофтани 

онҳо, саркашї  кардан аз нигоҳубин ва људокунии (сегрегатсияи) онҳо 

вазифадор мегарданд, ки пеш аз ҳама, кўдакони маъюб ва оилањои 

онҳоро бо иттилооти ҳаматарафа таъмин намуда, аз  хизматрасонї ва 

љонибдории хеш бархурдор созанд. 

4. Давлатҳои аъзо бар хилофи хоҳиши кўдакон аз модар људо 

нашудани онҳоро таъмин менамоянд, ба истиснои ҳолатҳое, ки 

маќомоти ваколатдори зертобеъи судҳо мутобиқи қонунҳо ва тартиботи 

љорї дар бораи ба манфиатњои олии кўдак будани чунин људокуниро 

муайян месозанд. Кўдак ба њељ ваљњ наметавонад аз волидайн бо сабаби 

маъюбии худи кӯдак ё маъюбии волидайн ё яке аз волидон ҷудо карда 

шавад 

5. Давлатҳои аъзо дар ҳолатҳои имконияти нигоҳубини кўдаки 

маъюбро надоштани хешу табори наздик вазифадор мегарданд кўшиш 

намоянд, ки нигоҳубини алтернативиро аз ҳисоби љалби хешу табори 



дур ва ҳангоми мављуд набудани чунин имконият аз ҳисоби фароњам 

овардани шароити оилавї барои зисти кўдак дар маҳалли истиқоматаш 

ташкил намоянд. 

 

Моддаи  24: Маориф 

 

1. Давлатҳои аъзо ҳуқуқи маъюбонро ба таҳсил эътироф 

менамоянд. Давлатњои аъзо бо маќсади амалї намудани ин њуќуќ бидуни 

табъиз ва дар асоси баробарии имкониятњо тањсилоти фарогирро дар 

тамоми зинањо ва омўзиширо дар давоми тамоми њаёт таъмин мекунанд, 

зимнан кўшишњои хешро ба иљрои корњои зерин равона месозанд:  

а) ба рушди њамаљонибаи нерўи инсонї ва инчунин эњсоси шаъну 

шараф ва иззати нафс ва ба таќвияти эњтироми њуќуки инсон, озодињои 

асосї ва гуногуншаклии инсонї; 

b) ба рушди шахсият, мањорат ва эљодиёти маъюбон, инчунин 

ќобилияти фикрию љисмонии онњо то андозаи њадди аксар; 

с) ба фароњам овардани имкониятњои иштироки самарабахши 

маъюбон дар њаёти љомеаи озод. 

2. Давлатњои аъзо зимни амалї намудани њуќуќи мазкур 

имкониятњои зеринро таъмин мекунанд, то ки : 

а) маъюбон аз рўи нишонаи маъюбї аз системаи умумии тањсилот 

ва кўдакони маъюб аз системаи тањсилоти ройгон ва њатмии ибтидої ё 

тањсилоти миёна хориљ нашаванд;  

b) ба маъюбон, дар ќатори дигарон, дар мањалњои зисташон 

тањсилоти фарогир, босифат ва ройгони ибтидої дасрас бошанд; 

c) бо назардошти талаботи инфиродї мутобиќсозињои оќилона 

дастрас бошанд; 

d) маъюбон дар дохили системаи тањсилоти умумї барои осон 

намудани тањсилоти самараноки онњо аз дастгирии зарурї бархурдор 

бошанд; 

e) дар вазъияти ба азхудкунии дониш ва рушди иљтимої 

мусоидаткунанда бо маќсадњои фарогири  бањри  ташкили дастгирии 

таъйиноти инфиродї андешидани тадбирњои самарабахш. 

3. Давлатњои аъзо ба маъюбон имкониятњои аз худ кардани 

малакањои њаётию љамъиятиро фароњам меоранд, то ки иштироки пурра 

ва баробари дар раванди тањсилот ва инчунин њамчун аъзои љомеаи 

мањаллї осон гардонанд. Давлатњои аъзо дар ин самт тадбирњои 

лозимиро меандешанд, аз љумла: 

а) барои азхудкунии алифои Брайл, њуруфи альтернативї, усулњои 

таќвиятдињанда ва алтернативї, тарзу шаклњои муошират ва инчунин 



малакањои майлону серњаракатї кўмак намуда, бањри пайдо намудани 

љонибдории њамсолону мураббиён мусоидат мекунанд; 

b) барои азхудкунии забони имову ишора ва љонибдории њуввияти 

забонии шахсони ношунаво мусоидат мекунанд; 

с) омўзиши шахсон, аз ҷумла кўдакони нобино, ношунаво ё 

нобинову ношунаворо таврзе таъмин менамоянд, ки бо ёрии забони ба 

маьюб мувофиќ, усулњо ва роњњои муошират ва дар шароите амалї 

гардад, ки ба тарзи аз ҳама беш ба азхудкунии забон ва рушди иљтимої 

мусоидат менамояд.  

4. Давлатњои аъзо љиҳати мусоидат ба татбиќи ин њуќуќњо барои ба 

кор ҷалб намудани омўзгорон, аз ҷумла омўзгорони маъюб, онњое, ки 

забонҳои имову ишора ва ё алифбои Брайлро медонанд ва барои 

омўзиши мутахассисон ва њайати кормандоне, ки дар њамаи самтҳои 

соњаи маориф кор мекунанд, чорањои лозимиро меандешанд. Чунин 

омўзиш соњаи маорифро оид ба масьалаҳои маъюбї ва истифодаи 

усулњои мувофиќи тақвиятдињанда ва алтернативӣ, тарзу шаклњои 

муошират, мавод ва воситањои таълимро барои дастгирии маъюбон 

фаро мегирад. 

5.Давлатњои аъзо чунин таъмин менамоянд, ки маъюбон аз 

тањсилоти умумї ва олї, тањсилоти касбї, тањсилот барои калонсолон ва 

омўзиш дар давраи њаёт бе ягон мањдудият дар ќатори дигарон 

бархурдор бошанд. Бо ин маќсад давлатњои аъзо барои маъюбон 

мутобиќсозии оќилонаро таъмин менамоянд. 

 

Моддаи 25: Тандурустї 

 

Давлатњои аъзо ҳуқуқ маъюбонро барои расидан ба сатҳи 

баландтарини саломатї, бидуни табъиз аз рӯи нишонаҳои маъюбї, 

эътироф менамоянд. Давлатҳои аъзо ҳамаи чорањои лозимиро барои 

таъмини дастрас будани хизматрасонии соҳаи тандурустї, бо 

дарназардошти хусусиятҳои гендерї, аз љумла бо роҳи  тавонбахшии 

саломатї меандешанд. Аз ҷумла, давлатҳои аъзо корҳои зеринро ба 

сомон мерасонанд: 

а) маъюбонро бо тамоми маљмўъ, сифат ва дараљаи 

хизматрасонињо ва барномањои ройгони њифзи сињатие таъмин 

менамояд, ки шахсони дигар аз онњо бархурдор мегарданд, аз љумла дар 

соњаи сињатии љинсї ва репродуктивї ва тавассути барномањои давлатии 

тандурустии барои ањолї;        

b) дар соњаи тандурустї он хизматњоеро мерасонанд, ки бевосита 

барои маъюбон бо сабаби маъюбиашон заруранд, аз љумла муоинаи 



ибтидої ва дар њолатњои лозимї ислоњ кардану хизматрасонињое, ки 

маъюбиро то њадди имкон кам мекунад ва пайдоиши минбаъдаи онро 

бартараф месозад, аз љумла, дар байни кўдакону пиронсолон. 

с) ин хизматњои тиббиро то њадди имкон дар наздикии макони 

бевоситаи зисти ин ашхос, аз љумла дар ноњияњои дењот мерасонанд; 

d) талаб менамоянд, ки мутахассисони соњаи тандурустї ба 

маъюбон чун ба шахсони дигар хизматњои босифатро расонанд, аз љумла 

дар асоси ризоияти озод ва дорои иттилоот, дар ќатори иќдомоти дигар, 

тавассути баланд бардоштани маълумотнокї оид ба њуќуќњои инсон, 

шаъну шараф, мустаќилият ва эњтиёљоти маъюбон аз њисоби омўзиш ва 

пазируфтани  стандартњои ахлоќї барои тандурустии давлатї ва хусусї; 

е) табъизро нисбат ба маъюбон њангоми пешнињод намудани 

суѓуртаи тиббї ва суѓуртаи њаёт, агар онро ќонунгузории миллї иљозат 

дода бошад, манъ мекунад ва пешнињод гардидани онро дар асоси 

адолату хирад пешбинї мекунад; 

f) радкунии дорои хусусияти табъизро аз рўи нишонаи маъюбї дар 

тандурустї ва хадамоти дигари ин соња ё гирифтани ѓизо ё моъе манъ 

мекунанд. 

 

Моддаи 26: Абилитатсия ва тавонбахшї 

 

1. Давлатњои аъзо, аз љумла бо дастгирии маъюбони дигар, барои 

ба маъюбон имкониятњои босамару лозимии  ноил шудан ба 

мустаќилияти њадди аќал ва нигоњ доштани он, ќобилияти пурраи 

љисмонї, фикрї, ќобилиятњои иљтимої ва касбї ва пурра љалбу ворид 

шудани  онњо ба њамаи соњањои њаёт, фароњам меорад. Давлатњои аъзо 

бо ин маќсад хизматрасонию барномањои комплексии абилитатсионї ва 

тавонбахширо, махсусан дар соњаи тандурустї, шуѓл, маориф ва 

хадамоти иљтимої ташкилу таќвият дода, васеъ менамоянд, то ки ин 

хизматрасонињою барномањо: 

а) њар чї зудтар татбиќ гарданд ва ба арзёбии серљабњаи эњтиёљот 

ва љињатњои пурзўри маъюбон асос ёбанд; 

b) барои љалбу ворид гардидан ба љомеаи мањаллї ва тамоми 

соњањои њаёти љомеа мусоидат намоянд, хусусият ихтиёрї дошта 

бошанд ва барои маъюбон наздиктар ба мањалли бевоситаи зисти онњо, 

аз љумла дар ноњияњои дењот, дастрас бошанд. 

2. Давлатњои аъзо рушди тањсилоти ибтидої ва минбаъдаи 

мутахассисон ва њайати кормандонро љонибдорї мекунанд, ки дар 

соњаи абилитатсия ва тавонбахшї фаъолият доранд. 



3. Давлатњои аъзо доштани дониш ва истифода бурдани таљњизоту 

технологияњои ёрирасони марбут ба абилитатсия ва тавонбахширо 

љонибдорї мекунанд, ки барои маъюбон таъйин шудаанд. 

 

Моддаи 27: Мењнат ва шуѓл 

 

1. Давлатњои аъзо дар ќатори дигарон њуќуќи маъюбонро ба 

мењнат эътироф менамояд; он њуќуќи  пайдо кардани имконияти бо роњи 

мењнат ба даст овардани маблаѓ барои њаётро дар бар мегирад, ки маъюб 

онро озодона интихоб мекунад ё озодона бо он розї шудааст, дар сурате, 

ки бозори мењнат ва муњити истењсолї барои маъюбон кушода, фарогир 

ва дастрас бошад. Давлатњои аъзо татбиќи њуќуќ ба мењнатро, аз љумла, 

барои шахсоне, ки дар рафти фаъолияти мењнатї маъюб мешаванд, 

таъмин ва љонибдорї мекунанд, аз љумла тибќи муќаррароти 

ќонунгузорї тадбирњои лозимиро меандешанд, ки ба самтњои зерин 

нигаронида шудаанд: 

а) манъ кардани табьиз бо нишонањои маъюбї нисбат ба њамаи 

масъалањое, ки ба тамоми намудњои шуѓл, аз љумла шарти ќабул ба кор, 

киро кардан ва шуѓл, нигоњ доштани кор, пешравї дар љойи кор ва 

шароитњои бехавф ва солими кор; 

b) дар ќатори дигарон њифз кардани њуќуќњои маъюбон дар 

шароити одилона ва мусоиди мењнат, аз љумла имкониятњои баробар ва 

њавасмандгардонии баробар ба мењнати баробарарзиш, шароити бехавф 

ва солими мењнат, аз љумла њифозат аз даъво ва ќонеъ гардондани 

шикоят; 

c) дар ќатори дигарон таъмин намудани он, ки маъюбон  њуќуќњои 

мењнатї ва иттифооќњои касабаи худро  татбиќ карда тавонанд; 

d) ба маъюбон додани имконияти дастрасии cамарабахш ба 

барномањои умумии дорои тамоюлотии техникї ва касбї, хадамоти 

шуѓл, маълумоти касбию давомдор; 

e) дар бозори мењнат васеъ намудани имкониятњо барои шуѓли 

маъюбон ва пешравии онњо дар љойи хизмат, инчунин кўмак расондан 

дар љусљў, дарёфт, нигоњ доштан ва аз нав сар кардани кор; 

f) васеъ намудани имкониятњо барои фаъолияти фардии мењнатии 

соњибкорї, рушди кооперативњо ва ташкили кори хусусї; 

g) киро кардани маъюбон барои бахши давлатї; 

h) њавасманд гардондани кирои маъюбон барои бахшњои хусусї бо 

ёрии стратегия ва тадбирњои лозимие, ки метавонанд барномањои  

амалиёти мусбат ва тадбирњои дигарро дар бар гиранд; 

i) ба маъюбон таъмин намудани мутобиќсозии оќилонаи љойи кор; 



j) љонибдорї кардани маъюбон бобати азхудкунии таљрибаи корї 

дар шароити бозори мењнат;  

k) љонибдорї кардани барномањои тавонбахшии касбию тахассусї, 

нигоњ доштани љойњои корї ва ба кор баргардондани маъюбон. 

2. Давлатњои аъзо таъмин мекунанд, ки маъюбон дар ѓуломї ё 

вазъи иљборї нигоњ дошта навшаванд ва дар ќатори дигарон аз мењнати 

маљбурию њатмї муњофизат карда шаванд. 

 

Моддаи 28: Дараљаи кофии њаёт ва њифзи иљтимої 

 

1. Давлатњои аъзо њуќуќи маъюбон ва оилаи онњоро ба дараљаи 

кофии њаёт, аз љумла ѓизо, пўшок ва манзили  кофї, инчунин ба 

бењтаршавии муттасили шароити зист эътироф мекунанд ва бањри 

таъмину љонибдории татбиќи ин њуќуќ, бидуни табъиз аз рўи амломати 

маъюбї, тадбирњои лозимї меандешанд.     

2. Давлатњои аъзо њуќуќи маъюбонро ба њифзи иљтимої ва 

истифода аз ин њуќуќ, бидуни табъиз аз рўи аломати маъюбї, эътироф 

менамоянд ва бањри таъмину љонибдории татбиќи ин њуќуќ тадбирњои 

лозимї меандешанд, аз љумла: 

а) оид ба таъмин намудани дастрасии баробар барои гирифтани 

оби тоза ва оид ба таъмини дастрасї ба хизматрасонињо, дастгоњњо ва 

дигар ёрињои муносиб ва арзон ба маъюбон, барои ќонеъ гардондани 

эњтиёљоти вобаста ба маъюбї; 

b) оид ба таъмин намудани дастрасии маъюбон, аз љумла занон, 

духтарон ва шахсони пиронсоли маъюб ба барномањои њифзи иљтимої 

ва барномањои паст кардани сатњи камбизоатї; 

c) оид ба таъмин намудани дастрасии маъюбон ва оилањои онњо, ки 

дар шароити камбизоатї зиндагї мекунанд, ба кўмаки давлатї бо 

маќсади пўшондани харољоти вобаста ба маъюбї, аз љумла барои 

омўзиш, машварат, ёрии молиявї ва нигоњубини ѓамхоронаи муваќќатии 

лозимї; 

d) оид ба таъмин намудани дастрасии маъюбон ба барномањои 

давлатии манзил; 

e) оид ба таъмин намудани дастрасии маъюбон ба барномањои 

ёрдампулї ва нафаќа. 

 

Моддаи 29: Иштирок кардан дар њаёти сиёсию љамъиятї  

Давлатњои аъзо ба маъюбон њуќуќњои сиёсї ва имкониятњои 

истифодаи онњоро дар ќатори дигарон кафолат медињанд ва вазифањои 

зеринро ба ўњда мегиранд: 



а) таъмин менамоянд, ки маъюбон бевосита ё тавассути 

намояндагони озодона интихобнамудаи худ дар ќатори дигарон дар 

њаёти сиёсї ва љамъиятї самаранок ва њаматрафа иштирок карда 

тавонанд, аз љумла бо роњњои зерин ба овоз додану интихоб шудан 

њуќуќ ва имконият дошта бошанд: 

i) таъмин намудани мувофиќат, дастрасї ва барои фањмиш ва 

истифода осон будани тартибот, бино ва маводи овоздињї; 

ii) њифз намудани њуќуќќњои маъюбон барои иштирок дар 

овоздињии пинњонї дар интихобот ва райъпурсии умумї бе тарсондан 

ва ба пешнињоди номзадњои худ ба интихобот, ба ишѓоли воќеии 

вазифањо ва иљрои њама гуна вазифањои умумї дар њамаи сатњи 

њокимияти давлатї бо мусоидати истифодаи технологияњои ёрирасон ва 

нав дар љойи мувофиќ;  

iii) кафолат додани изњори иродаи озоди маъюбон њамчун 

интихобкунанда ва бо ин маќсад, дар мавридњои зарурї ќонеъ намудани 

хоњиши онњо оид ба расонидани ёрї аз тарафи ягон шахси 

интихобнамудаи онњо барои овоздињї; 

b) барои ба вуљуд овардани вазъияте, ки дар он маъюбон дар 

идоракунии корњои давлатї, бидуни табъиз ва дар ќатори дигарон 

самараноку фаъолона иштирок карда тавонанд, ва љонибдорї кардани 

иштироки онњо дар корњои давлатї, аз љумла: 

i) иштирок дар созмонњо ва иттињодияњои ѓайридавлатие, ки кори 

онњо ба њаёти давлатию сиёсии мамлакат, аз љумла дар фаъолияти 

њизбњои сиёсї ва роњбарї кардани онњо вобаста аст;  

ii) таъсис додани созмонњои маъюбон ва дохил шудан ба онњо бо 

маќсади муаррифї намудани маъюбон дар миќёси байналхалќї, миллї 

ва мањаллї. 

 

Моддаи 30: Иштирок кардан дар њаёти фарњангї, доир гузарондани 

истироњату фароѓат ва шуѓ варзидан ба варзиш 

 

1. Давлатњои аъзо њуќуќи маъюбонро дар ќатори дигарон барои 

иштирок кардан дар њаёти фарњангї эътироф менамоянд ва тамоми 

табдирњои лозимиро менадешанд то ки маъюбон: 

а) аз асарњои фарњангї дар шаклњои дастрас бархурдор бошанд; 

b) аз барномањои телевизионї, филмњо, театр ва дигар 

чорабинињои фарњангї дар шаклњои дастрас бархурдор бошанд; 

с) аз љойњои чорабинї ё хизматрасонињои фарњангї, ба мисли 

театрњо, осорхонањо, кинотеатрњо, китобхонањо, хадамоти туристї 



бархурдор бошанд ва инчунин ба ёдгорињою обьектњои дорои ањамияти 

фарњангї дастрасии то њадди имкон бештаре дошта бошанд. 

2. Давлатњои аъзо тадбирњои лозимиро бањри он меандешанд, ки 

маъюбон имкониятњои инкишоф додану истифода бурдани нерўи эљодї, 

бадеї ва аќлонии худро на танњо ба манфиати худ, балки бањри ѓановати 

кулли љомеа истифода бурда тавонанд.   

3. Давлатњои аъзо тибќи њуќуќи байналхалќї тамоми тадбирњои 

лозимиро бањри таъмини он меандешанд, ки ќонунњо дар бораи њифзи 

њуќуќи моликияти зењнї барои бархурдор шудани маъюбон аз осори 

фарњангї монеаи рафънопазир ва табъизї нашаванд.      

 4. Маъюбон дар ќатори дигарон ба эътирофу љонибдорї 

намудани њуввияти махсуси фарњангию забонии худ, аз љумла забони 

имову ишора ва фарњанги шахсони ношунаво, њаќ доранд.  

 5. Давлатњои аъзо барои дар ќатори дигарон таъмин намудани 

иштироки маъюбон дар гузарондани фароѓат, истироњат ва 

чорабинињои варзишї чунин тадбирњои лозимиро меандешанд: 

a) барои њавасмандгардонї ва ташвиќоти иштироки њарчї 

бештари маъюбон дар чорабинињои умумии варзишї дар тамоми сатњњо; 

b) барои таъмини он, ки маъюбон имконияти ташкили 

чорабинињои варзишї ва фароѓатї, махсусан барои маъюбон, инкишоф 

додани онњо ва шииркат кардан дар онњоро дошта бошанд ва ба ин 

муносибат бањри он мусоидат кунанд, ки ба маъюбон дар ќатори 

дигарон омўзиш, тайёрї ва захирањои лозимї пешнињод шаванд; 

с) барои таъмини он, ки маъюбон аз объектњои варзишї, фароѓатї 

ва туристї бархурдор шаванд; 

d) барои таъмини он, ки кўдакони маъюб, дар ќатори кўдакони 

дигар, имконияти баробари иштирок кардан дар бозињо, гузарондани 

фароѓату истироњат ва чорабинињои варзишї, аз љумла чорабинињо дар 

доираи системаи мактабиро дошта бошанд; 

e) барои таъмини он, ки маъюбон аз хизматрасонињои шахсони 

масъули ташкили фароѓат, туризм, истироњат ва чорабинињои варзишї 

бархурдор бошанд. 

 

Моддаи 31: Омор ва гирдоварии маълумот 

 

1. Давлатњои аъзо ўњдадор мегарданд, ки иттилооти лозимиро гирд 

оваранд, аз љумла, маълумоти оморї ва тадќиќотиро, ки бо маќсади 

иљрои  Конвенсияи мазкур барои тањия ва амалї сохтани стратегияњо 

имконият фароњам меоранд. Дар раванди гирдоварї ва нигоњ доштани 

иттилооти мазкур инњо заруранд: 



а) риоя намудани кафолатњои муќаррарнамудаи  њуќуќї, аз љумла 

ќонунгузорї дар бораи њифзи маълумот барои таъмини махфї нигоњ 

доштан ва дахлнопазирии њаёти шахсии маъюбон; 

 в) риоя намудани меъёрњои эътирофнамудаи байналхалќї, ки ба 

њифзи њуќуќи инсон ва озодињои асосї дахл доранд, имчунин 

принсипњои ахлоќї њангоми гирд овардан ва истифода бурдани 

маълумоти оморї. 

2.Иттилооте, ки мувофиќи моддаи мазкур гирд оварда мешавад, ба 

таври мувофиќ пањн мегарданд ва барои мусоидат кардан ба арзёбии 

иљрои ўњдадорињои давлатњои аъзо аз рўи Конвентсияи мазкур, инчуни 

ошкор ва бартраф намудани монеањои сари роњи маъюбон њангоми 

татбиќи њуќуќњои онњо истифода мешавад. 

 3.Давлатњои аъзо ўњдадории пањн кардани ин маълумоти омориро 

ба зиммаи худ мегиранд ва дастрасии онњоро барои маъюбону шахсони 

дигар таъмин мекунанд. 

 

Статья 32: Њамкории байналхалќї 

 

1. Давлатњои аъзо зарурати њамкорињои байналхалќї ва 

њавасмандгардониро барои дастгирии кўшишњои сатњи миллї оид ба 

татбиќи маќсаду вазифањои Конвенсияи мазкур эътироф менамоянд ва 

вобаста ба ин тадбирњои лозимию самарабахшро дар самтњои 

байнидавлатї, дар љойи мувофиќ дар њамкорї бо созмонњои дахлдори 

байналхалќї ва минтаќавї ва љомеаи шањрвандї, аз љумла бо созмонњои 

маъюбон, меандешанд. Чуиин табдирњо метавонанд, аз љумла инњоро 

дар бар гиранд: 

a) таъмин намудани он, ки њамкории байналхалќї, аз љумла 

барномањои байналхалќии рушд, маъюбонро дар бар гиранд ва барои 

онњо дастрас бошад;  

b) осон гардондан ва дастгирї намудани таќвияти имкониятњои 

мављуда, аз љумла тавассути мубодилаи иттилоот, таљриба, барномањо 

ва корњои  пешќадам; 

с) мусоидат намудан ба њамкорї дар соњаи тадќиќот ва дастрас 

гардидани дониши илмию техникї; 

d расондани ёрии техникию иќтисодї дар љойи мувофиќ, аз љумла 

тавассути осон намудани дастрасї ба технологияњои ёрирасон ва бо 

роњи мубодилаи тарафайни онњо ва инчунин интиќол додани 

технологияњо. 

2. Муќаррароти моддаи мазкур ба ўњдадорињои њар як давлати аъзо 

бобати иљрои онњо тибќи Конвентсияи мазкур дахолат намекунанд. 



Моддаи  33: Амалигардонии миллї ва мониторинг 

 

1. Давлатњои аъзо мувофиќи сохтори ташкилии худ дар назди 

њукумат якчанд маќомотро таъйин менамоянд, ки онњо ба масъалањои 

вобаста ба амалї сохтани Конвенсияи мазкур масъул мебошанд ва 

имкониятњои лозимии таъсис ва таъйин намудани механизми 

њамоњангсозро дар њукумат барои мусоидат  ба кор дар бахшњои гуногун 

ва дар сатњи гуногуни дахлдор меомўзанд. 

2. Давлатњои аъзо мувофиќи сохти њуќуќї ва маъмуриашон дар 

назди худ сохтореро дастгирї мекунанд, таќвият медињанд, таъин 

мекунанд ё таъсис медињанд, ки тибќи салоњдид як ё якчанд механизмњои 

мустаќилро барои њавасмандгардонї, њифз ва мониторинги татбиќи 

Конвенсияи мазкур дар бар мегиранд. Давлатњои аъзо њангоми таъин ё 

таъсис намудани чунин механизм принсипњои вобаста ба маќом ва 

фаъолияти муассисаи миллиро ба инобат мегиранд, ки ба њифз ва 

љонибдории њуќуќњои инсон машѓуланд. 

3.Љомеаи шањрвандї, хусусан маъюбон ва созмонњои 

муаррификунандаи онњо, ба раванди мушоњида љалб гардида, дар он 

пурра иштирок мекунанд. 

 

Моддаи 34: Кумитаи оид ба њуќуќњои маъюбон 

 

1. Кумитаи оид ба њуќуќњои маъюбон (минбаъд «Кумита» номида 

мешавад) таъсис меёбад, ки вазифањои зеринро иљро мекунад. 

2. Њангоми мавриди амал ќарор гирифтани Конвенсияи мазкур 

Кумита аз 12 коршинос иборат мебошад. Баъди бо шастумин тасдиќи 

Конвенсия ё њамроњшавї ба он њайати аъзои Кумита то 6 нафар зиёд 

мегардад ва он то њадди аксар 18 нафарро ташкил медињад. 

3. Аъзои Кумита ба њайси шахси воќеъї баромад мекунанд ва 

дорои  сифатњои баланди ахлоќї, ваколат ва салоњияти эътирофшудаи 

соњњои Конвенсияи мазкурро мебошанд. Њангоми пешнињод намудани 

номзадњои худ ба давлатњои аъзо тавсия дода мешавад, ки муќаррароти  

банди 3 моддаи 4 Конвенсияи мазкурро њатман ба инобат гиранд. 

4. Аъзои Кумита аз тарафи давлатњои аъзо интихоб карда 

мешаванд, дар айни замон, ба таќсимоти одилонаи географї, 

намояндагии шаклњои гуногуни тамаддун ва системањои асосии њуќуќї, 

пешнињоди ботавозуни љинсњо ва иштироки маъюбони коршинос диќќат 

дода мешавад. 

5. Аъзои Кумита бо овоздињии пинњонї аз рўихати номзадњои 

пешнињоднамудаи давлатњои аъзо аз њисоби шањрвандонашон дар 



љаласањои конференсияњои давлатњои аъзо интихоб карда мешаванд. 

Дар ин љаласањо, ки дар онњо аз се ду њиссаи давлатњои аъзо кворумро 

ташкил медињанд, он номзадњое ба Кумита инихобшуда дониста 

мешаванд, ки шумораи аз њама зиёди овозањо ва овозњои мутлаќи зиёди 

њозирин ва дар овоздињї иштирокдорони намояндагони давлатњои 

аъзоро соњиб шудаанд. 

6. Интихоботи нахустнн на дертар аз шаш моњ аз рўзи мавриди 

амал ќарор гирифтани Конвенсияи мазкур гузаронда мешавад. Дар 

нињояти кор, дар давоми чор моњи то рўзи баргузории њар интихобот 

Сармуншии Созмони Милали Муттањид барои пешнињод намудани 

номзадњо дар давоми ду моњ ба давлатњои аъзо бо мактаби расмї 

мурољиат мекунад. Сипас Сармуншї бо тартиби алифбої рўихати њамаи 

номзадњоро бо тартиби пешнињод шудаашон, бо ишора намудани 

давлатњон аъзо тањия намуда, ба давлатњои аъзои Конвенсияи мазкур 

мефиристонад. 

7. Аъзои Кумита ба мўњлати чор сол интихоб карда мешаванд. 

Онњо њуќуќ доранд, танњо як маротиба аз нав интихоб шаванд. Вале 

мўњлати ваколатњои шаш нафар аъзои дар интихоботи аввалин 

интихобшуда дар мўњлати ду сол ба охир мерасад; фавран баъд аз 

интихоботи якум номњои ин шаш нафар аъзоро раисикунандаи ин љаласа 

бо роњи ќуръапартої муайян мекунад, ки дар бори ин тартиб дар банди 5 

моддаи мазкур зикр гардидааст.  

8. Интихоби шаш нафар аъзои иловагии Кумита ба интихоботи 

муќаррарї матрањ карда мешаванд, ки тибќи муќаррароти моддаи 

мазкур танзим мегарданд.  

9. Агар ягон нафар аъзои Кумита вафот кунад ё ба истеъфо равад ё 

эълон кунанд, ки минбаъд бо сабабе ба иљро кардани вазифањояш ќодир 

нест, давлати аъзо, ки номзадии ин узвро пешбарї намуда буд, барои 

мўњлати боќимондаи ваколат коршиноси дигарро таъйин мекунад, ки ў 

бояд дорои ихтисоси љвобгў ба талаботи муќарраркардаи моддаи мазкур 

бошад. 

10. Кумита ќоидањои расмиёти худро муќаррар менамояд. 

11. Сармуншии Созмони Милали Муттањид мувофиќи Конвенсияи 

мазкур њайати кории зарурї ва воситањои моддиро барои иљрои 

самарабахши вазифањои Кумита пешнињод менамояд ва љаласаи якуми 

онро даъват мекунад. 

12. Аъзои Кумита, ки мутобиќи Конвенсияи мазкур таъсис ёфтааст, 

мукофоти тасдиќнамудаи Ассамблеяи генералии Созмони Милали 

Муттањидро аз њисоби маблаѓњои Созмони Милали Муттањид бо тартиб 



ва шартњои тасдиќнамудаи Ассамблея бо дарназардошти ањамияти 

ўњдадорињои Кумита муќаррар кардааст, мегиранд. 

13.Аъзои Кумита ба имтиёз, бартарият ва масуниятњои 

коршиносон дар сафарњои хизматии вобаста ба корњои Созмони Милали 

Муттањид њуќуќ доранд, ки дар ќисматњои дахлдори Конвенсия оид ба 

бартарият ва масуниятњои Милали Муттањид муќаррар шудаанд. 

 

Моддаи 35: Гузоришњои давлатњои аъзо 

 

1. Њар як давлати аъзо ба Кумита тавассути Сармуншии Созмони 

Милали Муттањид оид ба тадбирњое, ки барои татбиќи ўњдадорињои 

вобаста ба вазифањои Конвенсияи мазкур андешида мешаванд ва оид ба 

пешрафти бадастомадаи самти мазкур дар давоми ду соли пас аз 

мавриди амал ќарор гирифтани ин Конвенсия, барои давлати дахлдори 

аъзо гузориши фарогирро пешнињод менамояд. 

2. Сипас давлатњои аъзо гузориши минбаъдаро на кам аз як 

маротиба дар чор сол, инчунин њангоме, ки Кумита инро дархост 

мекунад, пешнињод менамоянд. 

3. Кумита принсипњои дастуриеро муќаррар мекунад, ки мазмуни 

гузориши мазкурро муайян менамоянд. 

4. Ба давлати аъзое, ки гузориши нахустини фарогирро ба Кумита 

пешнињод намудааст, дар гузоришњои минбаъда такрор кардани 

иттилооти ќаблан пешнињодшуда зарурат надорад. Ба давлатњои аъзо 

тавсия дода мешавад, ки оид ба кушоду шаффоф намудани  раванди 

тањия ва ба Кумита пешнињод кардани гузориш андеша кунанд ва 

муќаррароти банди 3 моддаи 4 Конвентсияи мазкурро ба инобат 

гиранд. 

5. Дар гузоришњо метавонанд омилњо ва мушкилоте ќайд гарданд, 

ки ба дараљаи иљрои ўњдадорињои муќарраркардаи Конвенсияи мазкур 

таъсир расонанд. 

 

Моддаи 36: Баррасї намудани гузоришњо 

 

1. Њар як гузориш аз тарафи Кумита баррасї мегардад ва он аз рўи 

гузориши мазкур дархосту тавсияњои умумии мувофиќи матлабро ба 

давлати аъзои дахлдор мефиристонад. Давлати аъзо њама гуна 

маълумотро бо салоњдиди худ ба тариќи љавоб ба Кумита фиристонда 

метавонад. Кумита аз њар як давлати аъзо вобаста ба иљрои татбиќи 

Конвентсияи мазкур маълумоти иловагиро дархост карда метавонад. 



2. Ваќте, ки давлати аъзо пешнињод намудани гузоришро ќатъиян 

ба таъхир гузорад, Кумита метавонад давлати аъзои дахлдорро дар ин 

бора огоњ созад, ки агар дар мўњлати се моњи баъди ин огоњсозї 

гузориши дахлдор пешнињод нашавад, дар асоси иттилооти мўътамаде, 

ки Кумита дар ихтиёр дорад, баррасии масъалаи татбиќи Конвенсияи 

мазкур дар ин давлати аъзо талаб карда мешавад. Кумита ба давлати 

дахлдори аъзо тавсия менамояд, ки дар чунин баррасї иштирок кунад. 

Агар давлати аъзо њамчун љавоб гузориши дахлдорро пешнињод 

намояд, муќаррароти банди 1 моддаи мазкур татбиќ мегардад. 

3. Сармуншии Созмони Милали Муттањид гузоришњоро ба њамаи 

давлатњои аъзо пешнињод мекунад. 

4. Давлатњои аъзо дастрасии васеи ањли љомеаро ба гузоришњои 

худ дар кишварњояшон таъмин менамоянд ва шиносоиро бо 

пешнињодоту тавсияњои умумии вобаста ба гузориши мазкур осон 

мегардонад. 

5. Кумита гузоришњои давлатњои аъзоро, дар сурати бамаврид 

шуморидан ба муассисањо, фондњо ва барномањои 

махсусгардондашудаи Созмони Милали Муттањид, инчунин маќомоти 

дигари дахлдор мефиристад, то ки ба онњо ба дархостњои дар бораи 

машварати техникї ё кўмаки дар он зикршуда ё ба супориши дар бораи 

зарурати расондани кўмаки дар гузориш омада ањамият дињанд, якљоя 

бо хулоса ва тавсияњои Кумита (агар онњо бошад) оид ба ин хоњиш ва 

супориш мефиристонад. 

 

Моддаи 37: Њамкорињои байни давлатњои аъзо ва Кумита 

 

1. Њар як давлати аъзо бо Кумита њамкорї дорад ва ба аъзои он 

бањри иљрои ваколатњояшон мусоидат мекунад.   

2. Кумита дар муносибатњояш бо Давлатњои аъзо роњњо ва 

воситањои ѓанї гардондани имкониятњои миллиро бобати татбиќи 

Конвентсияи мазкур, аз љумла бо ёрии  њамкорињои байналхалќї, ба 

таври лозимї ба инобат мегирад.    

 

Моддаи 38: Муносибати Кумита бо маќомоти дигар 

 

Барои њамкории судманди татбиқи Конвенсияи мазкур ва 

љонибдории байналхалќї дар соњаи фарогири он: 

 а) муассисањои махсусгардонидашуда ва дигар маќомоти 

Созмони Милали Муттањид њуќуќ доранд, њангоми баррасии масьалаи 

татбиќи чунин њолати Конвентсияи мазкур, ки ба ваколатњои онњо 



мувофиқ меояд, пешнињод карда шаванд. Агар Кумита дар сурати ба 

маврид шуморидани он метавонад ба муассисањои махсусгардондашуда 

ва дигар маќомоти босалоњият вобаста ба татбиќи Конвенсияи мазкур 

дар соњае, ки ба эътиборномаи онњо мувофиқ мебошад, додани хулосаи 

экспертиро тавсия дињад. Кумита ба муассисаи махсусгардонда ва 

мақомоти Созмони Милали Муттањид маърўзањоро дар бораи татбиқи 

Конвенсия дар соњаи вобаста ба фаъолияти онњо тавсия карда метавонад; 

 в) Кумита зимни иљрои эътиборномаи худ, дар мавридњои 

мувофиқ, бо дигар мақомоти дахлдор, муассисањо аз рӯи шартномањои 

байналхалќї оид ба њуқуқи инсон, ба хотири таъмин намудаи 

мувофиќсозї ба принсипњои дахлдори дастурии пешпињод намудани 

гузоришњо, инчунин њангоми манзур намудани пешнињодоти онњо ва дар 

тавсияњои умумї ва канорагир кардан аз такроршавї ва айният њангоми 

татбиқи вазифањои онњо машварат мегузаронад. 

 

Моддаи 39: Гузориши Кумита 

 

Кумита дар ду сол як маротиба ба Ассамблеяи Генералї ва Шўрои 

Иљтимої дар бораи фаъолияти худ гузориш пешнињод менамояд ва 

дархосту тавсияњои умумиро дар асоси баррасии гузоришу иттилооте, ки 

аз љониби давлатњои аъзо ворид шудаанд, пешбарї карда метавонад. 

Чунин дархосту тавсияњои умумї бо шарњу тафсири давлатњои аъзо 

(агар онњо бошанд) ба гузориши Кумита ворид карда мешаванд.   

 

Моддаи 40: Конферентсияи давлатњои аъзо 

 

1. Давлатњои аъзо барои баррасии тамоми масъалањои вобаста ба 

татбиќи Конвентсияи мазкур мунтазам дар Конвентсияи давлатњои аъзо 

љамь меоянд. 

2. Сармуншии Созмони Милали Муттањид на дертар аз шаш 

Конферентсияи давлатњои аъзоро даъват мекунад. Љаласаи минбаъда аз 

љониби Сармуншї дар ду сол як маротиба ё мувофиќи ќарори 

Конферентсияи давлатњои аъзо даъват карда мешавад.    

 

Моддаи 41: Мањфуздорї 

 

Мањфуздорандаи  Конвентсияи мазкур Сармуншии Созмони Милали 

Муттањид мебошад. 

 

 



Моддаи  42: Имзокунї  

 

Ин Конвенсия барои имзо кардан аз тарафи њамаи давлатњо ва 

созмонњои њамгироии минтаќавї дар Муассисањои марказии Созмони 

Милали Муттањид  дар Нию-Йорк аз 30 марти соли 2007 боз мебошад. 

 

Статья 43: Ризоият ба вољибият 

 

Конвентсияи мазкур бояд аз љониби давлатњое, ки онро имзо 

намуданад ва созмонњои њамгироии минтаќавие, ки онро расман 

пазируфтаанд, тасбиќ карда шавад. Конвентсия барои њамроњшавии 

њамаи давлатњо ё созмонњои њамгироии минтаќаве, ки онро имзо 

накардаанд, боз аст. 

 

Моддаи  44: Созмонњои њамгироии минтаќавї  

 

1. «Созмонњои њамгироии минтаќавї» созмонњои аз љониби 

давлатњои соњибистиќлоли минтаќаи муайян таъсисёфтае, ки давлатњои 

аъзо ба онњо салоњияти њалли масъалањои танзимшавандаи Конвентсияи 

мазкурро додаанд. Чунин созмонњо дар асноди хеш дар бораи тасдиќи 

расмї ва њамроњшавї доираи салоњияти худро  нисбат ба масъалањое 

нишон медињанд, ки Конвентсияи мазкур танзим мекунад. Дар натиља 

онњо мањфуздорандаро дар бораи тамоми таѓйироти љиддї дар доираи 

салоњияти худ воќиф месозанд.       

2. Истинод овардан ба «давлатњои аъзо» дар Конвентсияи мазкур 

ба чунин созмонњо дар доираи салоњияти онњо дахл дорад.   

3. Барои маќсадњои банди 1 моддаи 45 ва бандњои 2 ва 3 моддаи 47 

Конвентсияи мазкур ягон асноде, ки аз љониби созмони њамгироии 

минтаќавї барои нигањдорї супорида шудааст, ба эътибор гирифта 

намешавад. 

4. Дар масъалањои вобаста ба ваколати онњо, созмонњои њамгироии 

минтаќавї метавонад њуќуќњои овози худро дар конференсияи давлатњои 

аъзо бо њисоби овозњои баробар ба шумораи давлатњои аъзои онњо 

амалї созанд, ки иштирокчии Конвенсияи мазкуранд. Чунин созмон 

њуќуќи овози худро татбиќ карда наметавонад, агар њуќуќи худро кадоме 

аз давлатњои аъзои онњо амалї созад ё баъракс. 

 

 

 

 



Моддаи 45: Пайдо кардани эътибор 

 

1. Ин Конвенсия дар рўзи сиюми баъд аз ба нигоњдорї супорида 

шудани тасдиќнома ё санади бистум дар хусуси њамроњшавї, эътибор 

пайдо мекунад. 

2. Барои њар як давлат ё созмони њамгироии минтаќавие, ки ин 

Конвенсияро тасдиќ мекунад ё ба он баъд аз  ба нигоњдорї супорида 

шудани тасдиќнома ё санади  бистум дар хусуси њамроњшавї, њамроњ 

мешавад, ин Конвенсия дар рўзи сиюми баъд аз санаи ба нигоњдорї 

супорида шудани тасдиќнома ё санад дар хусуси њамроњшавии он давлат, 

эътибор пайдо мекунад. 

 

Статья 46: Ислоњњо 

 

1. Ислоње, ки хилофи маќсаду вазифањои ин Конвентсия бошад, 

пазируфта намешавад. 

2.  Ислоњњоро њар ваќт бекор кардан мумкин аст.   

 

Моддаи  47: Таѓйирот 

 

1. Њар давлати аъзо ба ин Консептсия метавонад таѓйирот 

пешнињод кунад ва онро ба Сармуншии  Созмони Милали Муттањид  

ирсол намояд. Котиби Генералї  баъди таѓйироти пешнињодшударо ба 

давлатњои аъзо ирсол намудан хоњиш менамояд, ки ба ў хабар дињанд, ки 

оё онњо љонибдори даъвати конференсияи давлатњои аъзо бо маќсади 

баррасии ин пешнињод ва овоздињї оид ба он њастанд ё не. Агар дар 

давоми чор моњ аз таърихи фиристода шудани чунин нома, њадди аќќал 

аз се як њиссаи шумораи давлатњои аъзо барои баргузории чунин 

конференсия овоз дињанд, Сармуншї тањти сарпарастии Созмони 

Милали Муттањид конференсияро даъват мекунад. Њар таѓйироте, ки бо 

аксари овозњои давлатњои аъзои дар конференсия њозирбуда ва дар 

овоздињї иштирокдошта ќабул мешавад, аз љониби Ассамблеяи 

Генералї барои тасдиќ пешнињод карда мешавад. 

2. Таѓйироте, ки тибќи банди 1 моддаи мазкур маъќул дониста 

шуда, тасдиќ гардидааст, дар рўзи сиюми баъди он, ки шумораи санади 

дар бораи ќабул ба мањфуздорї супоридашуда ба теъдоди аз се ду њиссаи 

давлатњои иштирокчї расад, ин таѓйирот аз рўзи маъќул дониста 

шуданаш мавриди амал ќарор дода мешавад. Минбаъд таѓйирот барои 

њамаи давлатњои аъзо дар рўзи сиюми барои мањфуздорї супорида 



шудани ин санади худ оид ба ќабул мавриди амал ќарор дода мешавад. 

Таѓйирот  танњо барои давлатњое њатмист, ки онњоро ќабул намудаанд. 

3. Агар конференсияи давлатњои аъзо ќарори дахлдорро якдилона 

ќабул намоянд, он гоњ таѓйироте, ки тибќи банди 1 моддаи мазкур 

маъќул дониста шуда, тасдиќ гардидааст ва комилан ба моддањои 34, 38, 

39 ва 40 дахл доранд, барои њамаи давлатњои аъзо дар рўзи сиюми баъди 

он, ки миќдори аснодии барои мањфуздорї супоридашуда дар бораи 

ќабул ба теъдоди шумораи аз се ду њиссаи давлатњои аъзо расад, аз рўзи 

маъќул шуморида шудани ин таѓйирот мавриди амал ќарор дода 

мешавад. 

Моддаи 48: Ќатъи фаъолият  

 

Давлатњои аъзо метавонанд фаъолияти Конвенсияи мазкурро 

тавассути ба тариќи хаттї хабардор сохтани Сармуншии Созмони 

Милали Муттањид ќатъ кунанд. Ќатъи фаъолият пас аз як сол аз рўзи 

чунин огоњсозиро ќабул кардани Сармуншї мавриди амал ќарор дода 

мешавад. 

 

Моддаи 49: Шакли дастрас 

 

Матни Конвентсия мазкур бояд дар шаклњои дастрас таъмин карда 

шавад. 

 

Моддаи 50: Матнњои сањењ 

Матнҳои ин Конвенсия ба забонњои англисӣ, арабӣ, испанӣ, хитоӣ, 

русӣ ва франсавї сањењ буда, бо њам баробаранд. 

Бо тасдиќи нуктаҳои зикргардида намояндагони ваколатдори дар 

зер имзогузоштае, ки аз тарафи њукуматњои дахолдори худ ваколатдор 

шудаанд, Конвенсияи мазкурро ба имзо расонданд. 

 


