Резаахбор
Оғози лоиҳаи муштарак: “Тавсеаи ҳамкорӣ
ва муколама байни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
мақомоти давлатӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва
озодиҳои асосӣ”
БРЮССЕЛ, ДУШАНБЕ
МАЙИ 2020
1 феврали соли 2020 Мушорикати байналмиллалӣ оид ба ҳуқуқи инсон (МБҲИ, Брюссел) дар
якҷоягӣ бо Фонди ҷамъиятии «Нота Бене» (узви Эътилофи зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар
Тоҷикистон, Душанбе) ва ТҶ «Хома» (узви Шӯрои ВАО-и Тоҷикистон, Душанбе), лоиҳаи тавсеаи
ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомоти давлатии Тоҷикистон, инчунин мониторинги риояи
ҳуқуқҳои асосии инсонро оғоз намуданд. Лоиҳа аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо (Воситаи Устуворӣ ва
Сулҳ (IcSP)) маблағгузорӣ мешавад ва давоми 18 моҳ дар Тоҷикистон татбиқ мегардад.
Дар доираи ин лоиҳа, Нота Бене ва Хома бо мақомоти гуногуни давлатӣ барои ба роҳ мондани
ҳамкорӣ ва амалҳои ҳамоҳангшуда дар заминаи омодагӣ ба қабули Стратегияи миллӣ оид ба
ҳимояи ҳуқуқи инсон, таҳияи нақшаи амал барои соли 2021 ва татбиқи он ҳамкорӣ хоҳанд кард.
Доираи васеи ҷомеаи шаҳрвандӣ - аъзои Шӯрои ВАО ва Эътилофи зидди шиканҷа ва беҷазоӣ
дар кори платформаҳои умумимиллӣ барои машварат ва татбиқи раванди омодасозӣ ба қабули
Стратегияи миллӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон иштирок хоҳанд кард.
Дар ҳамкорӣ бо шарикони давлатӣ ва созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, шарикони лоиҳа
инчунин заминаи қонунгузорӣ барои таъсиси шӯрои ҷамъиятии умумимиллӣ - мақомоти
махсусгардонидашударо таҳия мекунанд, ки ба институтсионалии (ниҳодинасозии) ҳамкориҳои
давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба як қатор масъалаҳои соҳаи сиёсат ва қонунгузорӣ кӯмак
мекунад.
Ҳадафи лоиҳа инчунин баланд бардоштани самаранокии ҳамкорӣ миёни кормандони васоити
ахбори омма ва мақомоти давлатӣ, таъмини дастрасӣ ба иттилооти умумӣ мебошад. Дар раванди
пиёдасозии лоиҳа як қатор чораҳо барои баланд бардоштани тавонмандии созмонҳои ҳифзи
ҳуқуқи инсон, рӯзноманигорон ва мансабдорони давлатӣ андешида мешаванд.
Авзоъ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои асосӣ ва озодии ВАО дар Тоҷикистон назорати наздик, мониторинг
ва тасдиқ бо санадро тақозо менамояд.

Ҳуҷҷати мазкур бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо омода гардидааст. Муҳтавои он
масъулияти истисноии ташкилотҳои ҷамъиятие мебошад, ки онро нашр мекунанд ва ба ҳеҷ
ваҷҳ наметавонад инъикосгари ақидаҳои Иттиҳоди Аврупо маҳсуб ёбад.

1

