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иЗҲОРи СиПОСГуЗОРӢ
Таҳқиқоти мазкур бо ибтикори Лоиҳаи БРСММ "Волоияти қонун ва 
дастрасӣ ба адолат" дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби Вазорати корҳои 
хориҷии Финляндия маблағгузорӣ мешавад ва дар ҳамкорӣ бо Хазинаи 
нуфуси аҳолии Созмони Милали Муттаҳид (ЮНФПА) гузаронида шудааст. 
Миннатдории махсус ба Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирӣ дар таҳқиқот изҳор карда мешавад.

Ширкати таҳқиқотии M-Вектор Тоҷикистон ба коршиносоне, ки бо 
масъалоҳои хушунати гендерӣ машғуланд, ва дар татбиқи лоиҳа саҳм 
гузоштаанд, махсусан ба  Татяна Николаевна Бозрикова ва Хайринисо 
Абдурауфовна Расулова барои кӯмакашон дар омода кардани маводҳои  
лоиҳаи тадқиқотӣ - саволномаҳо барои пурсиши миқдорӣ ва дастурҳои 
пурсиши сифатӣ,инчунин барои кӯмак дар таҳияи ҳисоботи таҳлилӣ 
миннатдорӣ баён мекунад.

Ҳамчунин ба ҳамаи мусоҳибон ва намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
ки дар таҳқиқот ширкат варзиданд ва нисбат ба зӯроварии гендерӣ, инчунин 
усулҳои мубориза бо зуҳуроти зӯроварии гендерӣ дар Тоҷикистон изҳори 
назар ва баҳогузорӣ намуданд, миннатдорӣ баён карда мешавад.

 

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ
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ПЕШГуФТОР

"Зӯроварӣ нисбати занон яке аз монеаҳои ба даст овардани баробарӣ, 
рушд ва сулҳ аст" - омадааст дар Эъломияи барҳам додани зӯроварӣ 
нисбати занон, ки 20 декабри соли 1993 ҳангоми Конфронси умумиҷаҳонии 
Ҳуқуқи инсон қабул шудааст. дар рӯзномаи ҷаҳонии рушди устувор барои 
давраи то соли 2030 ба таъмини баробарии гендерӣ ва бештар намудани 
имкониятҳои ҳамаи занону духтарон аҳамияти махсус дода мешавад. 
Афзалиятҳои асосии ноил шудан ба ин ҳадаф таъмини дастрасии баробар 
ба захираҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, ҷалби занон ба равандҳои қабули 
қарор дар ҳама сатҳҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин 
таъмини зиндагии занон ва духтарон аз зӯроварӣ мебошад.

Қадами муҳим дар самти пешгирии зӯроварӣ нисбати занон дар Тоҷикистон 
қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҶТ) «дар бораи пешгирии зӯроварии 
хонаводагӣ», соли 2014 Барномаи давлатии пешгирии зӯроварии 
хонаводагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 буд. дар 
Стратегияи Миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030, 
дар қатори афзалиятҳои байнисоҳавӣ коҳиши нобаробарии гендерӣ дар 
заминаи такмили сиёсат дар самти таъмини баробарии воқеии гендерӣ ва 
пешгирии ҳама гуна зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон таъкид шудааст.

дар партави стратегия ва барномаҳои дар боло зикршуда, кӯшишҳои 
ташкилотҳои давлатӣ, ғайриҳукуматӣ ва байналмилалӣ фаъолиятҳои 
ҷилавгирӣ аз зӯроварӣ нисбати занон тақвият дода шуд. Аммо, сарфи назар 
аз корҳои анҷомдода, занон ва духтарон ҳам дар оила ва ҳам дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ (дар кӯчаҳо, нақлиёт, қаҳвахонаҳо ва ғ.), дар ҷои кор ва таҳсил 
қурбонии зӯроварии ҷисмонӣ, равонӣ, иқтисодӣ ва гендерӣ мегарданд.

Яке аз сабабҳои осебпазирии занон ва духтарон ба зӯроварӣ ва фаъолияти 
бади онҳо дар ин самт, эътироф накардани муҳимияти мушкилот аз 
ҷониби ҷомеа мебошад.Эҳёи баъзе урфу одатҳои анъанавӣ, ки аксар вақт 
иштибоҳан як ҷузъи анъанаҳои динӣ ҳисобида мешаванд, ба амалисозии 
ҳуқуқи занон барои ихтиёрдории озодона аз ҳаёт ва солимии ҷисмонӣ ва 
равонии онҳо халал мерасонад.

Зӯроварӣ нисбати занон яке аз механизмҳои иҷтимоиест, ки тавассути он 
занонро нисбат ба мардон барои ишғол намудани мавқеи тобеъ ин маҷбур 
менамояд. Фарқиятҳои мавҷудаи вазъи иҷтимоии мард (тасдиқи бартарии 
ӯ) ва зан (вобастагии иқтисодӣ ва психологӣ) ба муносибатҳои дохилии 
оила низ гузаронида мешаванд.

Нуқтаи назари васеъ паҳншуда вуҷуд дорад, ки хушунати хонаводагӣ 
кори оилавӣ, хусусӣ мебошад. Хусусиятҳои тафаккури шарқӣ, анъанаҳои 
муқарраршуда ва ғайра ҳамчун далелҳо оварда шудаанд. Мавҷудияти 
чунин муносибат ба мушкилоти зӯроварии хонаводагӣ боиси он мегардад, 
ки рафтори содиркунандагони зӯроварӣ аксар вақт беҷазо мемонад, ки ин 
ба ҳисси иҷозат ба такрори рафтори зӯроварӣ оварда мерасонад.

Ҳамзамон, оид ба ин мушкилот, аз ҷумла оид ба татбиқи ҳадафи ҲРу 5.2 
"Барҳам додани ҳама гуна зӯроварӣ нисбати ҳамаи занон ва духтарон дар 
соҳаҳои ҷамъиятӣ ва хусусӣ, аз ҷумла хариду фурӯши одамон, зӯроварии 
гендерӣ ва дигар намудҳои истисмор" маълумоти пурра зарурӣ мавҷуд 
нест.
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Барои арзёбии вазъ ва тасаввур кардани хушунати гендерӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
якҷоягӣ бо лоиҳаи БРСММ “Волоияти қонун ва дастрасӣ ба адолат” ва 
ЮНФПА таҳқиқоти миллии "Арзёбии вазъи зӯроварии гендерӣ нисбати 
занон дар Тоҷикистон"-ро бо ҷалби ширкати таҳқиқотии "М-Вектор" оғоз 
намуданд.

Мақсади асосии ин таҳқиқот таҳлили вазъи зуҳуроти зӯроварии гендерӣ 
нисбати занон ва духтарон дар ҷумҳурӣ ва таҳияи тавсияҳо барои ҳамаи 
ҷонибҳои манфиатдор оид ба рафъи зӯроварии гендерӣ нисбати занон ва 
духтарон мебошад.

умедворем, ки натиҷаҳои пешниҳодшудаи таҳқиқот ба тавсеаи пойгоҳи 
иттилоотӣ оид ба паҳншавии намудҳои гуногуни зӯроварӣ нисбати занон 
ва духтарон дар ҷумҳурӣ, тағйири муносибати аҳолӣ ба ин мушкилот ва 
ошкор кардани камбудиҳо дар фаъолияти ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор 
мусоидат хоҳанд кард. Маводи бадастомада дар таҳия ва татбиқи чораҳои 
пешгирии зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон, инчунин расонидани кӯмак 
ва дастгирӣ ба қурбониёни зӯроварӣ истифода мешаванд.

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ
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РӮЙХАТи иХТиСОРОТ
БОР - Бонки Осиёии Рушд

БРСММ - Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид

БҶКМ - Барномаи ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот

БҲҲи - Бунёди Ҳелсинки оид ба ҳуқуқи инсон

ВАО - Воситаҳои ахбори омма

ВМКБ - Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

ВМи - Вазорати маориф ва илм

ВНМО - Вируси норасоии масунияти одам

ВТҲиА - Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ

дастур - дастур оид ба гузаронидани пурсишҳои сифат 
(мусоҳибаҳои амиқ, гурӯҳҳои мақсаднок)

ЗНЗ - Зӯроварӣ нисбати зан

КиА - Комиссияи иқтисодии Аврупо

KКЗО - Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон

МА - Мусоҳибаи амиқ

МББ - Маркази бӯҳронӣ ва барқарорсозӣ

МГФ - Муҳокимаи гурӯҳи мақсаднок 

ММиМ - Марказҳои иттилоотӣ-машваратии ноҳиявӣ дар назди дар 
назди шуъбаҳои Кумитаи кор бо занон ва оила

НГ  - Нобаробарии гендерӣ

Никоҳ - дар қонунҳои оилавии исломӣ, издивоҷ байни марду зан

Нота Бене - Фонди ҷамъиятии  Нота Бене

НТҶ - Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ

САҲА - Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо

СММ - Созмони Милали Муттаҳид

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ



9

Талок - Талоқ дар ислом

TТдТ - Тадқиқоти тиббӣ-демографии Тоҷикистон

ТуТ - Ташкилоти умумиҷаҳонии Тандурустӣ

ТҒҲ - Ташкилоти ғайриҳукуматӣ

ТҶ - Ташкилоти ҷамъиятӣ

ФБМ - Федератсияи байналмилалии мураббиён

ХВ - Хонавода

ҲРу - Ҳадафҳои Рушди устувор

ҶЗО - Ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оила

ҶТ - Ҷумҳурии Тоҷикистон

ШККЗО - Шуъбаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ШВКд - Шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ

ШБҲи - Шарикии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон

PDV - Лоиҳаи пешгирии хушунати хонаводагӣ

PPS - усули мутаносиби интихоб

SPSS - Барнома барои коркарди маълумоти оморӣ

STATA - Таъминоти барномавии коркарди маълумотҳои оморӣ

TAPI - Ҷамъоварии маълумот бо истифодаи планшетҳо

UNFPA - Хазинаи нуфуси аҳолии Созмони Милали Муттаҳид 
(UNFPA)

UNICEF - Хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид

USAID - Агентии иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди 
байналмилалӣ
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РӮЙХАТи ҶАдВАЛҲО ВА РАСМҲО

ҶАдВАЛҲО

Ҷадвали 1.2.1 Шумораи пурсишҳои сифатӣ аз рӯи минтақа

Ҷадвали 1.2.2 Намуна барои пурсиши миқдории хонаводаҳо

Ҷадвали 3.2.1 Синну соли ҳамсарон/шарикони занҳои 
мусоҳибашуда -аъзои ХВ 

Ҷадвали 3.2.2 Таҳсилоти ҳамсарон/шарикони занҳои мусоҳибашуда 
-аъзои ХВ

Ҷадвали 3.3.1 Шумораи коргарон аъзои ХВ аз рӯи минтақа.

Ҷадвали 3.3.2 Шуғли сарони ХВ аз рӯи минтақаҳо.

Ҷадвали 4.1 Нишондиҳандаҳои зӯроварии гендерӣ дар 12 моҳи 
охир тибқи нишондиҳандаи ҲРу 5.2.1

Ҷадвали 4.1.1 Ҳолатҳои гуногуни назорат аз ҷониби шавҳар/шарики 
мусоҳиб аз рӯи минтақа

Ҷадвали 4.1.2 Зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳар/шарики шуғли 
занони аъзои ХВ

Ҷадвали 4.1.3 Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ (маълумоти 
пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як 
шахсро дар бар мегирад) дар тӯли ҳаёт

Ҷадвали 4.1.4 Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ (маълумоти 
пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як 
шахсро дар бар мегирад) дар 12 моҳи охир.

Ҷадвали 4.3.1 Намудҳои зӯроварии шахсони сеюм дар тӯли ҳаёт (на 
шавҳар/шарик)

Ҷадвали 4.3.2 Намудҳои зӯроварии шахсони сеюм (на шавҳар/
шарик) аз рӯи синну сол дар тӯли ҳаёт

Ҷадвали 4.3.3 Намудҳои зӯроварӣ аз ҷониби шахсони сеюм (на 
шавҳар/шарик) дар 12 моҳи охир.

Ҷадвали 4.3.4 Ҳодисаҳои зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби дигарон, ки 
ба як шахс дахл доранд

Ҷадвали 4.3.5 Басомади ҳодисаҳои зӯроварии иқтисодӣ. давраи аз 
15 солагӣва 12 моҳи охир

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ
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Ҷадвали 4.3.6 Шаклҳои зӯроварии равонӣ аз ҷониби шахсони 
сеюм (маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои 
зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар мегирад)

Ҷадвали 4.3.7 Ҳодисаҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шахсони 
сеюм

Ҷадвали 4.3.8 Ба андешаи  сарони ХВ зӯроварии гендерӣ бештар 
дар куҷо рух медиҳанд, аз рӯи минтақаҳо

Ҷадвали 4.4.1 Синну соли издивоҷи духтарон дар ҷои зисти 
посухдиҳандагон

Ҷадвали 4.4.2 Назари сарони ХВ дар бораи иддаои издивоҷи 
барвақтӣ

Ҷадвали 4.4.3 Сабабҳои издивоҷи маҷбурӣ

Ҷадвали 4.4.4 духтаре, ки маҷбуран ба шавҳар мебарояд, бояд чӣ 
кор кунад?

Ҷадвали 5.1.1 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар оила ба андешаи 
сарони ХВ ва занон-аъзои ХВ аз рӯи минтақа

Ҷадвали 5.1.2 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар оила ба андешаи 
сарварони ХВ аз рӯи намудҳои маҳал, оила ва ҷинс

Ҷадвали 5.1.3 Сабабҳои зӯроварӣ нисбати посухгӯяндагон аз рӯи 
минтақа

Ҷадвали 5.1.4а. Шуғли занони аъзои ХВ аз рӯи минтақа

Ҷадвали 5.1.4б Шуғли занони аъзои ХВ аз рӯи минтақаҳо дар тӯли 
зиёда аз як сол пеш

Ҷадвали 5.1.5а. Шуғли шавҳарон/шарикони занони аъзои ХВ

Ҷадвали 5.1.5б. Шуғли шавҳарон/шарикони занони аъзои ХВ зиёда аз 
як сол пеш

Ҷадвали 5.1.6 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар кӯча, ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ба андешаи сарони ХВ ва занон-аъзои ХВ 
аз рӯи минтақа

Ҷадвали 5.1.7 Сабаби зӯроарии гендерӣ дар кӯча, ҷойҳои ҷамъиятӣ, 
ба андешаи сарони ХВ, аз рӯи намудҳои маҳал ва 
ҷинс. Фикри роҳбарони ХВ

Ҷадвали 5.1.8 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар ҷои кор аз назари 
сарварони ХВ ва занони ХВ аз рӯи минтақа

Ҷадвали 5.2.1 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила барои 
ҷабрдида
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Ҷадвали 5.2.2 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила барои занон-
аъзои ХВ дар тӯли ҳаёт

Ҷадвали 5.2.3 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила барои занон-
аъзои ХВ дар 12 моҳи охир.

Ҷадвали 5.2.4 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила барои занон-
аъзои ХВ, ки зимни пурсиш дар тӯли ҳаёт муҷаррад 
ҳастанд, аз рӯи синну сол

Ҷадвали 5.2.5 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ аз ҷониби дигарон 
барои занон-аъзои ХВ дар тӯли ҳаёт

Ҷадвали 5.3.1 Ба кӣ муроҷиат намудед ва оё кӯмак расонида шуд

Ҷадвали 6.1.1 Вазифаҳои асосии мардон ва занон дар ҷомеа ба 
андешаи сарони ХВ аз рӯи минтақаҳо

Ҷадвали 6.1.2 Ба андешаи сарони ХВ аз рӯи минтақаҳо оё зан бояд 
кор кунад

Ҷадвали 6.1.3 Муносибати посухдихандагон оид ба кор таҳти 
роҳбарии зан

Ҷадвали 6.1.4 Сабабҳои асосии бемайлӣ ба кор таҳти роҳбарии зан

Ҷадвали 6.2.1 Басомади ҳолатҳои зӯроарии хонаводагӣ ба андешаи 
сарони хонаводаҳо, аз рӯи ҷинс ва намуди оила

Ҷадвали 6.2.2 Паҳншавии ҳолатҳои зӯроварии хонаводагӣ аз рӯи 
минтақа ва навъи оила аз рӯи занони хонаводаҳо

Ҷадвали 6.2.3 Басомади зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ аз 
рӯи ҷинс ва намуди маҳалли ҷойгиршавӣ

Ҷадвали 6.2.4 Паҳншавии ҳолатҳои зӯроварӣ берун аз хона аз рӯи 
занони ҲШ аз рӯи минтақа

Ҷадвали 6.2.5 Паҳншавии намудҳои ЗНЗ дар ҷойҳои гуногун тибқи  
андешаи сарони ХВ аз рӯи минтақаҳо

Ҷадвали 6.2.6 Намудҳои зӯроварии хонаводагӣ тибқи  андешаи 
сарварони ХВ аз рӯи ҷинс ва намуди оила

Ҷадвали 6.2.7 Намудҳои зӯроварӣ дар кӯча тибқи  андешаи 
сарварони ХВ аз рӯи ҷинс ва намуди маҳал

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ
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РАСМҲО

Расми 3.1.1 Тавсифи сарвари ХВ Ҳамагӣ N=1500

Расми 3.1.2 Намуд ва таркиби ХВ Ҳамагӣ N=1500

Расми 3.1.3. Тавсифи занон- аъзои ХВ. Ҳамагӣ N=1500

Расми 3.2.1 Мақоми оилавии занҳои аъзои ХВ.

Расми 3.2.2 Масъулият барои интихоби шавҳар ва синну соли 
издивоҷ

Расми 3.2.3 Мавҷудияти кӯдакон ва синну соли таваллуди кӯдаки 
аввал дар байни занон- аъзои ХВ

Расми 3.3.1. Баҳодиҳии сатҳи некӯаҳволии моддии хонаводаҳо. 
Ҳамагӣ N=1500

Расми 3.3.2. Шуғли сарони ХВ аз рӯи намуди маҳал. Ҳамагӣ 
N=1500

Расми 4.1. Намудҳои зӯроварии аз ҷониби шавҳар/шарики 
ҳозира содиршуда дар тӯли ҳаёт (маълумоти 
овардашуда маҷмӯи намудҳои гуногуни зӯровариро, 
ки ба як шахс татбиқ карда мешаванд дар бар 
мегирад).

Расми 4.2. Намудҳои зӯроварии шавҳари собиқ/шарик дар тӯли 
ҳаёт (маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи намудҳои 
гуногуни зӯровариро, ки ба як шахс татбиқ карда 
мешаванд дар бар мегиранд)

Расми 4.1.1 Басомади муноқишаҳо байни мусоҳиб ва шавҳар/
шарики ӯ

Расми 4.1.2 Ҳолатҳои назорат аз ҷониби шавҳар/шарик 
(маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи намудҳои 
гуногуни назоратро, ки ба як шахс татбиқ мешаванд) 
дар бар мегирад. Ҳамагӣ N=1366

Расми 4.1.3 Зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳар/шарик

Расми 4.1.4 Шаклҳои зӯроварии иқтисодӣ (маълумоти 
пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як 
шахсро дар бар мегирад)

Расми 4.1.5 Зӯроварии равонӣ аз ҷониби шавҳар/шарик

Расми 4.1.6 Шаклҳои зӯроварии равонӣ (маълумоти 
пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як 
шахсро дар бар мегирад)

РӮЙХАТи ҶАдВАЛҲО ВА РАСМҲО
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Расми 4.1.7 Зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шавҳар/шарик

Расми 4.1.8 Зӯроварии шаҳвонӣ аз ҷониби шавҳар/шарик

Расми 4.1.9 Зӯроварии шаҳвонӣ аз ҷониби шавҳари ҳозира/шарик 
аз рӯи синну сол

Расми 4.1.10 Басомадҳои ҳодисаи зӯроварии шавҳар/шарик дар 12 
моҳи охир

Расми 4.1.11 Тибқи  андешаи сарони ХВ кӣ бештар ба хушунати 
хонаводагӣ дучор мешавад. умуман, N=1500

Расми 4.2.1 Ҳолатҳои назорат аз ҷониби шавҳари собиқ/шарик. 
Ҳамагӣ N=1500

Расми 4.2.2 Ҳодисаҳои зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳари 
собиқ/шарик

Расми 4.2.3 Шаклҳои зӯроварии иқтисодӣ (маълумоти 
пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як 
шахсро дар бар мегирад)

Расми 4.2.4 Ҳодисаҳои зӯроварии равонӣ аз ҷониби шавҳари 
собиқ/шарик

Расми 4.2.5 Шаклҳои зӯроварии равонӣ аз ҷониби шавҳари собиқ/
шарик (маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои 
зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар мегирад)

Расми 4.2.6 Ҳодисаҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шавҳари 
собиқ/шарик аз рӯи синну сол

Расми 4.2.7 Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шавҳари 
собиқ/шарик (маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи 
шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар 
мегирад)

Расми 4.2.8 Басомадҳои ҳодисаҳои зӯроварии шавҳари собиқ/
шарик дар 12 моҳи охир

Расми 4.3.1 Зӯроварии равонии дигар ашхос алайҳи занон - аъзои 
ХВ

Расми 4.3.2 Кӣ зӯроварии равониро содир кардааст (ҳолатҳои 
зӯроварӣ ба як шахс аз ҷониби шахсони гуногун 
татбиқ карда мешаванд). Ҳамагӣ N=500

Расми 4.3.3 Ашхосе, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мавриди зӯроварӣ 
қарор мегиранд, тибқи  андешаи сарони ХВ. Ҳамагӣ  
N=1500

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ
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Расми 4.3.4. Ашхосе, ки дар оила ба зӯрварии гендерӣ даст 
мезананд, тибқи  андешаи сарони ХВ. Ҳамагӣ N=1500

Расми 4.3.5. Ҷойҳои хушунати гендерӣ тибқи  андешаи  сарварони 
ХВ. Ҳамагӣ  N=1500

Расми 4.4.1 Синни беҳтарин барои издивоҷ.  андешаи сарони ХВ. 
Ҳамагӣ  N=1500

Расми 4.4.2 Ташаббускор ва сабабҳои ба шавҳар додани 
духтарони то 18-сола

Расми 4.4.3 Басомади издивоҷи иҷбории духтарон/занон дар 
маркази аҳолии посухгӯяндагон.  андешаи сарони ХВ.

Расми 5.1.1 Сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ дар оила тибқи  
андешаи сарони хонаводаҳо ва занон-аъзои ХВ 
Ҳамагӣ  N=3000

Расми 5.1.2 Сабабҳои асосии зӯроварии гедерӣ дар кӯча ва 
ҷойҳои ҷамъиятӣ ба андешаи сарониХВ ва занон - 
аъзои ХВ. Ҳамагӣ  N=3000

Расми 5.1.3 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар кӯча ва ҷойҳои 
ҷамъиятӣ аз рӯи намудҳои маҳал, аз рӯи  занон- 
аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 5.1.4 Сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ дар ҷои кор 
ба андешаи сарони ХВ ва занон-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, 
N=3000

Расми 5.1.5 Сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ дар 
муассисаҳои таълимӣ ба андешаиХВ ва занон-аъзои 
ХВ. Ҳамагӣ, N=3000

Расми 5.2.1 Оқибатҳои манфӣ барои ҷабрдидагони зӯроварӣ дар 
оила  андешаи сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 5.2.2 Таъсири зӯроварӣ нисбати занон/духтарон ба ҷомеа.  
андешаи сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 5.3.1 Сатҳи муроҷиат барои кӯмак пас аз ҳолатҳои 
зӯроварӣ аз ҷониби шавҳар/шарики ҳозира

Расми 5.3.2 Сабабҳои муроҷиат накардани ҷабрдида барои 
кӯмак? Зан-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=531

Расми 5.3.3 Сатҳи муроҷиат барои кӯмак дар ҳолатҳои зӯроварии 
шавҳари собиқ/шарик

Расми 5.3.4 Сабабҳои муроҷиат накардани ҷабрдида барои 
кӯмак. Зан-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=21

РӮЙХАТи ҶАдВАЛҲО ВА РАСМҲО
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Расми 5.3.5 Сатҳи муроҷиат барои кӯмак дар ҳолатҳои зӯроварии 
шахсони дигар. Зан-аъзои ХВ, ки муроҷиат кардаанд

Расми 5.3.6 Сабабҳои муроҷиат накардани ҷабрдида барои 
кӯмак. Зан-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=72

Расми 5.3.7 Огоҳии сарони хонаводаҳо дар бораи ташкилотҳое, 
ки ба қурбониёни зӯроварӣ кӯмак мерасонанд

Расми 6.1.1 Вазифаҳои асосии мардон ва занон дар ҷомеа ба 
андешаи сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.1.2 Кӣ дар оила бояд бо корҳои хона машғул бошад ба 
андешаи ХВ

Расми 6.1.3 Муқаррароти пешниҳодшуда барои муайян кардани 
муносибат ба зӯроварӣ дар оила.  андешаи ҳамаи 
посухдиҳандагон. Ҳамагӣ, N=3000

Расми 6.1.4 Кадом ҳодисаҳоро зӯроварӣ дар оила ҳисоб намудан 
мумкин аст?  андешаи ҳамаи посухдиҳандагон. 
Ҳамагӣ, N=3000

Расми 6.1.5 дар кадом ҳолатҳо шавҳар метавонад зани худро 
занад ба андешаи сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.1.6 Басомади ҳолатҳои зӯроварӣ нисбати занон аз 
ҷониби шавҳарон / ҳамзистон.  андешаи сарони ХВ. 
Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.1.7 Басомади ҳодисаҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби 
хешовандони шавҳар нисбати келинҳо, намудҳои 
зӯроварӣ.  андешаи сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.1.8 Арзёбии андешаҳои мусоҳибон дар бораи баробарии 
гендерӣ ба андешаи сарониХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.1.9 Нобаробарии гендерӣ дар чӣ зоҳир мегардад? 
Ҳамагӣ, N=133

Расми 6.1.10 Огоҳӣ аз қонунҳои "дар бораи кафолатҳои давлатии 
баробарии мардон ва занон ва имкониятҳои баробари 
амалигардонии онҳо" ва "дар бораи пешгирии 
зӯроварӣ дар оила". Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.1.11 Тамоюли огоҳӣ аз қонунҳои асосии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи баробарии гендерӣ аз рӯи 
маълумотнокӣдар байни сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.1.12 Муносибат ба зан-роҳбар ба андешаи сарони сарони 
ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ
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Расми 6.2.1 Басомади ҳодисаҳои хушунат нисбати занон/духтарон 
ба андешаи сарони сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.2.2 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ ба андешаи сарони 
сарони ХВ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳалли зисти 
посухдиҳанда аз рӯи намуди маҳал

Расми 6.2.3 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ ба андешаи сарони 
сарони ХВ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳалли зисти 
посухдиҳанда аз рӯи минтақа

Расми 6.2.4 Басомади ҳолатҳои зӯроварӣ дар оила ба андешаи 
сарони ХВ

Расми 6.2.5 Паҳншавии зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон дар 
оила.  андешаи занон-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.2.6 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар кӯча, ҷойҳои 
ҷамъиятӣ.  андешаи сарони ХВ.

Расми 6.2.7 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар ҷои кор  ба 
андешаи сарони   ХВ

Расми 6.2.8 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар ҷои таҳсил  ба 
андешаи сарони   ХВ

Расми 6.2.9 Паҳншавии зӯроварии гендерӣ берун аз хона аз рӯи 
занон- аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Расми 6.2.10 Намудҳои зӯроварии гендерӣ,  ки бештар дар оила 
рух медиҳанд ба андешаи сарони   ХВ. Ҳамагӣ, 
N=1500

Расми 6.2.11 Намудҳои зӯроварии гендерӣ,  ки бештар дар кӯча 
рух медиҳанд ба андешаи сарони   ХВ. Ҳамагӣ, 
N=1500

РӮЙХАТи ҶАдВАЛҲО ВА РАСМҲО
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АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

МуҚАддиМА

ин тадқиқот ба таҳлили вазъи зуҳури зӯроварии гендерӣ нисбати занон 
ва духтарон (ЗНЗд) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи тавсияҳо барои 
ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор оид ба бартарафсозии ЗНЗд мутобиқи 
нишондиҳандаҳои Ҳадафҳои Рушди устувор - ҲРу 5 бахшида шудааст.

Тадқиқот Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, 
шаҳри душанбе, ноҳияҳо ва ҷамоатҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро фаро 
гирифт.

Гурӯҳи мақсаднок барои гузаронидани тадқиқоти миқдорӣ ва сифатӣ 
тавассути саволномаҳо, мусоҳибаҳои амиқ ва гурӯҳҳои мақсаднок инҳо 
буданд:

Сардорони хонаводаҳо ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд•  - 
1500 посухдиҳанда дар 1500 ХВ, ки аз он 59% мардҳо ва 41% занон 
мебошанд. Ҳамзамон,  гурӯҳи асосии синну сол аз 35-54 сола иборат 
аст, ки дар он мардон 44% шумораи умумии мардон - сардорони 
хонаводаҳо ва занон - 39%-ро ташкил медиҳанд. Аксарияти 
сарварони хонаводаҳо маълумоти миёнаи пурра доранд, аз ҷумла 
шумораи умумии мардон, ин рақам 41% ва дар байни занон 56% 
-ро ташкил медиҳад.

Аъзои хонаводаҳои аз 18-сола ва боло • - 1500 зан дар 1500 ХВ, 
ки синну солашон аз 18 то 34 сола аст ва 58%-ро ташкил медиҳад. 
Аксарияти занон - 49% - таҳсилоти ибтидоии касбӣ доранд.

Маълумотдиҳандагони асосӣ•  - намояндагони (коршиносони) 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ (9 нафар), ки бо масъалаҳои зӯроварии 
гендерӣ нисбати занон ва духтарони синнашон аз 15 боло, сарукор 
доранд, намояндагони фаъоли ҷомеаҳои маҳаллӣ, кумитаҳои 
маҳаллаҳо (10 МГФ), инчунин худи қурбониёни зӯроварӣ (7 нафар 
занон)

Намуди мақсадноки 1500 хонавода аз 85% оилаи калони якчанд насл ва 
ҷуфти оиладор 15% аз оилаи оддии як ҷуфти ҳамсар иборат буд.

дар ҷараёни таҳқиқот, барои омӯзиши ҳолат ва шаклҳои зуҳури зӯроварии 
гендерӣ нисбати занон ва духтарон, гурӯҳи тадқиқотӣ мафҳумҳо ва 
истилоҳотро, ки дар тавсияҳои умумии Кумитаи барҳам додани ҳама гуна 
табъиз нисбати занон ва духтарон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар 
бораи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ" №954 аз 19 марти соли 2013 ва 
ҲРу 5 "Ноил шудан ба баробарии гендерӣ ва тавонмандии ҳамаи занон ва 
духтарон” ва зербахшҳои он 5.2.1. ва 5.2.2.истифода карда шудаанд.
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Мавзӯи омӯзиш зуҳури ЗНЗ дар хона ва берун аз хона, ки дар шакли 
зӯроварии ҷисмонӣ, равонӣ, гендерӣ, иқтисодӣ ва/ё дар якҷоягии онҳо 
ифода ёфтааст, бо назардошти:

ҲРу 5.2.1. Теъдоди  занону духтарони ҳамеша шарики 15-сола ва • 
калонтар, ки дар 12 моҳи охир аз ҷониби як шарики ҳозира ё собиқ 
ба зӯроварии ҷисмонӣ, гендерӣ ва равонӣ гирифтор шудаанд, аз 
рӯи намудҳои зӯроварӣ ва синну сол;

ҲРу 5.2.2 Теъдоди  занон ва духтарони синнашон аз 15-сола боло, • 
ки дар 12 моҳи охир аз ҷониби шахси дигаре, ба ғайр аз шарики 
наздикаш зӯроварии шаҳвонӣ дидаанд, аз рӯи синну сол ва маҳалли 
ҷойгиршавӣ.
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АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

НАТиҶАҲОи ТАҲҚиҚОТ

Таҳқиқот нишон дод, ки сатҳи некӯаҳволии моддии хонаводаҳои 
пурсидашуда дар саросари кишвар фарқ мекунад:

Посухдиҳандагон аз ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти Суғд худро • 
ба гурӯҳи хонаводаҳои бештар таъминшуда дохил мекунанд.
Ба гурӯҳҳои нисбатан камтар таъминшуда ХВ-ро аз ВМКБ, Хатлон • 
ва душанбе шуморидан мумкин аст.

Таҳлили маълумот дар маҷмӯъ дар кишвар нишон дод, ки:

Шумораи бештари посухдихандагон (41%) хонаводаи худро ба • 
гурӯҳҳое муроҷиат карданд, ки пули кофӣ барои хӯрок ва либос 
доранд, аммо молҳои гаронарзишро харида наметавонанд.
Тақрибан ҳар як хонаводаи сеюм (32%) барои хӯрок маблағи кофӣ • 
дорад, аммо барои либос пул намерасад.
12% хонаводаҳо метавонанд хариди калон дошта бошанд.• 
Гурӯҳи хонаводаҳое, ки амалан ҳеҷ мушкиле надоранд, зеро онҳо • 
метавонанд ҳама чизи дилхоҳашро харидорӣ кунанд, 8% -ро ташкил 
медиҳад.

Паҳншавӣ ва зуҳуроти намудҳои гуногуни ЗНЗ аз ҷониби шавҳар/шарики 
ҳозира (дар тӯли ҳаёт ва дар тӯли 12 моҳи охир) ва сабабҳои онҳо

Намуди паҳншудаи зӯроварӣ нисбати занон аз ҷониби шавҳар/шарик дар 
тӯли ҳаёт, ки дар тадқиқот муайян карда шудааст, зӯроварии иқтисодӣ 
мебошад (31%). Ҳамзамон,  зӯроварии равонӣ 21%, зӯроварии ҷисмонӣ 
20% ва 6% зӯроварии шаҳвонӣ мебошад.

Ҳамзамон,  пурсиш нишон медиҳад, ки теъдоди асосии заноне, ки расман 
издивоҷ кардаанд ва/ё дар никоҳ мебошанд, таҳти назорати ҳамаҷониба 
қарор доранд. Зиёди занон бояд иҷозати дидорбинӣ бо волидайнро 
бигиранд, барои ташриф овардан ба муассисаи тиббӣ иҷозат пурсанд, 
дар бораи макони будубоши худ хабар диҳанд, ки ин дарвоқеъ маҳдуд 
кардани озодии занон аст, ба зӯроварии равонӣ ишора мекунад, аммо ин 
тибқи тарбияи анъанавӣ, аз ҷониби занон ё сардорони хонаводаҳо ҳамчун 
зӯроварӣ пазируфта намешавад. ин фаҳмиши маҳдуди зӯроварии равонӣ 
сабаби кам будани ин намуди зӯроварӣ (21%) дар кишвар мебошад.

Хоҳиши назорати зан як рафтори нисбатан маъмули шавҳар буда, 
хусусияти доимӣ дорад. Тадқиқот нишон дод, ки ҳамаи занон-аъзоёни ХВ, 
ки дар 12 моҳи охир мавриди назорати гуногуни шавҳар/шарикро аз сар 
гузаронидаанд, чунин аст: назорати ташрифи зан ба хонаи волидайн: ва 
ташриф ба муассисаи тиббӣ. 

Арзёбии нишондиҳандаи ҲРу 5.2.1 нишон дод, ки ба зӯроварӣ бештар 
заноне, ки дар синни 25-34 сола (бо афзоиши хароҷоти хонавода аз ҳисоби 
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калон шудани кӯдакон) ва дар синни 65 ва боло (вобастагӣ аз фарзандон 
ва келинҳо).

дар ҷараёни таҳқиқот ягон ҳолати аз ҷониби ашхоси дигар (на шавҳар/
шарики ӯ) дар 12 моҳи охир мавриди зӯроварии шаҳвонӣ қарор гирифтаанд, 
муайян карда нашудааст, (ки ин ба арзёбии нишондиҳандаи ҲРу 5.2.2 
имкон надод).

Сабабҳои асосии хушунати хонаводагӣ, ба андешаи сарони сарони 
хонаводаҳо ва аъзои занони хонавода, инҳоянд:

мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоии оилаҳо;1. 
сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқии занон;2. 
қолабҳои шахшуда ва урфу одатҳо3. 

Паҳншавӣ ва зуҳури намудҳои гуногуни зӯроварӣ нисбати занон аз ҷониби 
шавҳари собиқ/шарик (дар тӯли ҳаёт ва дар тӯли 12 моҳи охир) ва сабабҳои 
онҳо

Шакли маъмултарини хушунати равонӣ тарсондан ё таҳдид бо нигоҳ ё 
дод задан аст (49%). дар ин ҳолат, духтарони ҷавон (18-24 сола) дар тӯли 
ҳаёти худ бештар ба зӯроварии психологӣ (равонӣ) гирифтор шуданд. 
Ҳамин тариқ, онҳо таҳдиди расонидани дард, тарсондан, таҳқир дар 
ҳузури одамони дигар ва таҳқирро эҳсос намуданд (50%). Тибқи посухи 
мусоҳибони гурӯҳи синну солашон калонтар (55-сола ва аз он боло), 
онҳо зӯроварии равониро аз ҷониби собиқи шавҳар/шарики худ эҳсос 
накардаанд.

Қайд намудан зарур аст, ки натиҷаҳои таҳқиқоти қаблӣ ва таҳлили натиҷаҳои 
гурӯҳҳои мақсаднок нишон медиҳанд, ки барои занони ҷудошуда хушунати 
психологӣ ва қолабҳои шахшудаи ҷомеа, ки онҳоро  «вайроншуда», 
«бетоқат», «бевафо» номида, гунаҳкори талоқ ҳисоб мекунанд, аламовар 
аст. Ҷамъият нисбат ба мардон таҳаммулпазиртар аст, масалан, агар мард  
пас аз 3-6 моҳи вафоти занаш издивоҷ кунад, ҷомеа ӯро сафед мекунад 
ва агар бевазан пас аз 1 сол издивоҷ кунад, вай мавриди интиқод қарор 
мегирад.

Қолабҳои шахшудаи гендерӣ ба занон имкон намедиҳанд, ки маълумоти 
босифат гиранд, ки ин сабаби вобастагии иқтисодии ӯ аз шавҳар ва оилаи 
ӯ мегардад. дар ҳолати талоқ, зане, ки таҳсил ё ҳунар надорад, барои 
волидони худ бори гарон мешавад ва бинобар ин, оилаи ӯ низ барои ҳифзи 
оилаи духтараш талош карда, барои талоқ монеагӣ мекунад. Бо дарки 
вобастагии занон, шавҳарон дар ҳолатҳои зӯроварӣ бе ҷазо мондани 
худро ҳамчун воқеият қабул мекунанд.

Аксар ҳолатҳои зӯроварии ҷисмонӣ дар байни посухдихандагоне, ки қаблан 
издивоҷ кардаанд ё  муносибат доштанд, дар душанбе (86%) ва ноҳияҳои 
тобеи марказ (89%) ба қайд гирифта шуданд.
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Паҳншавии намудҳои гуногуни зӯроварӣ аз ҷониби дигарон (на шавҳар/ 
шарик) (дар тӯли ҳаёт ва дар тӯли 12 моҳи охир) ва сабабҳои онҳо

Зӯроварӣ аз ҷониби шахсони дигар (на шавҳар/шарик), хусусан зӯроварии 
равонӣ (аз ҷониби хушдоман, хоҳарони шавҳар, хусур, зани бародари 
шавҳар) аз ҷониби занон ва ҷомеа дар маҷмӯъ ҳамчун зӯроварӣ ва 
маҳдуд кардани озодӣ эътироф карда намешавад. Мувофиқи анъанаҳо 
ва қолабҳои шахшуда занон аз рӯзҳои аввали хонадорӣ бояд тартибот 
ва қоидаҳои хонаи шавҳарро омӯзанд, аз ин рӯ, маҳдудиятҳо ва фишори 
равонӣ раванди тарбия ба ҳисоб меравад.  дар баробари ин, зимни таҳқиқот 
ҳолатҳое ошкор гардид, ки хушдоманҳое, ки бо келинҳои худ зиёда аз 10-15 
сол зиндагӣ кардаанд, дар ҳолатҳои муноқиша бо шавҳараш (бо писараш) 
ҳимоятгари ашаддии онҳо мешаванд.

дар робита ба ин, пурсиши занон-аъзоёни хонаводаҳо нишон дод, ки 
дар тӯли ҳаёти худ танҳо 7% онҳо ба зӯроварии равонӣ, 2% ба шаклҳои 
иқтисодӣ ва ҷисмонии зӯроварӣ ва 0,1% ба зӯроварии гендерӣ аз ҷониби 
шахсони дигар (на шавҳар/шарик) гирифтор шудаанд.

Хусусан, занон аз синни 15-солагӣ аз ҷониби хушдоман (34%), хоҳарони 
шавҳар (10%) ва бародарон ва хоҳарони худ (13%) ба зӯроварии иқтисодӣ 
гирифтор мешуданд.

Занони синну соли аз 65 боло дар давоми ҳаёташон нисбат ба дигар 
гурӯҳҳои синну солӣ бештар ба хушунатҳои психологӣ (17%), ҷисмонӣ 
(6%) ва зӯроварии иқтисодӣ (5%) дучор шуданд. Зӯроварии шаҳвонӣ аз 
ҷониби шахсони сеюм танҳо дар гурӯҳи синну солии 25-34 ба қайд гирифта 
шудааст (0,2%).

издивоҷи бармаҳал ва маҷбурӣ ҳамчун як амали зараровар, омилҳо ва 
сабабҳо

На бештар аз 5% посухдихандагони таҳқиқот (сарварони хонаводаҳо ва 
занон-аъзои ХВ) тасдиқ карданд, ки онҳо дар бораи ҳолатҳои ба шавҳар 
додани духтарон дар синни то 16-солагӣ ва дар синни 16-солагӣ шунидаанд. 

дар 12 моҳи охир зуд-зуд ба зӯроварии иқтисодӣ гирифтор мешуданд. Ҳамагӣ N=34

50%
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Хоҳарони 
шавҳар

Хушдоман

Бародарон ва 
хоҳарони Шумо

Аз расидан ба синни 15 солагӣ зуд-зуд ба зӯроварии иқтисодӣ гирифтор мешуданд. 
Ҳамагӣ N=34
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Асосан, посухдиҳандагон қайд мекунанд, ки духтарон дар маҳалҳояшон 
одатан дар синни 18-солагӣ ва боло ба шавҳар медиҳанд.

Тадқиқот нишон дод, ки гарчанде ки издивоҷҳои барвақтӣ ба назар 
мерасанд, онҳо ниҳоят каманд, зеро тафаккури ҷомеа тадриҷан тағйир 
меёбад. Аксари посухдиҳандагон издивоҷҳои бармаҳал ва омода 
набудани ҷавононро ба ҳаёти оилавӣ ва бемасъулиятиро сабаби талоқ 
қайд менамоянд. дар баробари ин, 19% сарварони хонаводаҳо ва 23% 
занони хонаводаҳо посух доданд, ки баъзан духтарон дар 17-солагӣ дар 
маҳаллаҳои худ издивоҷ мекунанд, ки ин мавҷудияти издивоҷи бармаҳалро 
тасдиқ мекунад.

Аз рӯи посухдиҳандагон - сарварони хонаводаҳо синну соли барои 
издивоҷ аз ҳама муносибро барои духтарон 19-20 сола (53%) ва барои 
ҷавононписаронон 24-сола ва аз он болотар меҳисобанд. Аммо дар ВМКБ 
тақрибан нисфи посухдиҳандагон чунин мешуморанд, ки духтарон бояд 
баъд аз 21 солагӣ оиладор шаванд.

иштирокчиёни гурӯҳҳои мақсаднок қайд карданд, ки ҳолатҳои издивоҷи 
бармаҳал махсусан барои деҳаҳои дурдаст хос аст. Синну соли миёнаи 
издивоҷ, ба гуфтаи иштирокчиёни гурӯҳҳои мақсаднок, 18-20 сол аст. 
Ятимдухтарон ва ё духтарон аз оилаҳои серфарзанд бо сабабҳои 
камбизоатӣ барвақт ба шавҳар мебароянд. Ташаббускорони ҳолатҳои то 
18-солагӣ ба шавҳар додани духтарон асосан волидони духтар ё домод 
мебошанд. Ба истиснои ВМКБ, ки тақрибан нисфи посухдиҳандагонҷавоб 
доданд, ки издивоҷи бармаҳал метавонад бо хоҳиши худи духтар ё аз рӯи 
муҳаббат сурат гирад.

Мусоҳибони пурсидашуда ва иштирокчиёни гурӯҳҳои мақсаднок сабаби 
асосии издивоҷи духтарони то 18-соларо камбизоатӣ мешуморанд. 
Волидон духтари худро барвақт хонадор намуда,  вазифаи худро 
иҷрошуда меҳисобанд, ба ин васила барои нигоҳубини духтарашон пул 
сарфа мекунанд. иштирокчиёни гурӯҳҳои мақсаднок инчунин мушкилоти 
моддии оиларо сабаби издивоҷи бармаҳал мешуморанд. Аммо баъзе 
иштирокчиёни гурӯҳҳои мақсаднок қайд намуданд, ки сабаби издивоҷи 
бармаҳал метавонад рафтори номуносиби духтар бошад, ки ба ҳуввияти 
миллии тоҷикон мувофиқат намекунад. Аз ин рафтори духтар падару 
модарон кӯшиш мекунанд, ки духтарашонро зудтар ба шавҳар диҳанд, то 
мушкилоти оянда пешгирӣ карда шавад.

Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ ва дастгирии қурбониёни зӯроварӣ

Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ бо таъсири манфии дарозмуддат ба солимии 
равонӣ ва эмотсионалии ҷабрдида ва фарзандони ӯ  тавсиф карда 
мешаванд. Зуҳуроти асосии оқибатҳои зӯроварии гендерӣ инҳоянд:

депрессия (осеби рӯҳии занон/духтар) • 
ҷароҳатҳои вазнинии гуногун, бад шудани саломатӣ • 
таъсири манфӣ ба кӯдакон (мавҷуда ва оянда) • 
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худкушӣ ё сӯиқасд  ба худкушӣ • 
коҳиш ёфтани эътимод ва эътибори худ ба зан/духтар • 
истеъмоли машрубот ва моддаҳои зараровар • 
ҳамли номатлуб/исқоти ҳамл • 
мушкилоти муошират бо мардони дигар/одамон • 

Зӯроварии гендерӣ барои ҷомеа низ оқибатҳои манфӣ дорад, ки ин аз рӯи 
ҷавоби посухдиҳандагон дар афзоиши шумораи талоқҳо инъикос меёбад. 
ин андешаро сардорони хонаводаҳои пурсидашуда дастгирӣ мекунанд. 
Аммо, шумораи ками посухдиҳандагон ҳастанд, ки барои ҷомеа ягон 
оқибате намебинанд.

Аксарияти занони хонаводаҳое, ки қаблан издивоҷ карда буданд ва 
зӯроварии шаҳвониро аз ҷониби собиқи шавҳар/шарики худ аз сар 
гузаронидаанд, депрессияро натиҷаи зӯроварӣ номиданд - 70%. Ҳамзамон, 
дар бораи оқибатҳои он танҳо гурӯҳи синну соли то 55-сола маълумот 
доданд.

Гузашта аз ин, дар 12 моҳи охир, танҳо дар байни занони 25-34 сола, 
ҳар зани панҷум дар ҳолати депрессия қарор дошта, коҳиши бовариро 
эҳсос намуданд ва ба захмҳои вазнин, шикастҳо ва осеби узвҳои дарунӣ 
гирифтор буданд.

умуман, ҳама посухгӯяндагон чунин мешуморанд, ки депрессия ва алам 
оқибатҳои асосии зӯроварии гендерӣ буда, дар ҳама ҷабрдидагон бидуни 
истисно зоҳир мешаванд. дар ҳолати тарки ҷабрдида аз таҷовузкор (дар 
асоси таҳлили мусоҳибаҳои амиқ бо қурбониёни зӯроварӣ), вақте ки зан 
имконияти барқарор намудани саломатии ҷисмонӣ ва равонӣ ва зиндагии 
навро пайдо мекунад, лаҳзаҳои мусбии кӯтоҳмуддатро мушоҳида намудан 
мумкин аст. Ҳамзамон, ба оқибатҳои манфии дарозмуддат бемориҳои 
музмин, иллати рӯҳӣ, дарди сар, таваллуди кӯдаки бемор бо имкониятҳои 
маҳдуди ҷисмонӣ ва осебҳои равонӣ дохил мешаванд.

дастгирии ҷабрдидагони зӯроварӣ ва сатҳи муроҷиати онҳо барои кӯмак

Тадқиқот нишон дод, ки занон дар ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ асосан 
кам муроҷиат мекунанд. дар байни занони аъзои хонаводаҳое, ки дар 
вақти пурсиш издивоҷ кардаанд/дар никоҳ буданд ва  мавриди зӯроварӣ  
қарор гирифтаанд, танҳо 18% кумак хостаанд. Аз онҳо, ҳиссаи бештари 
дархостҳо дар вилояти Суғд сабт шудааст.

Пеш аз ҳама, занон барои кӯмак ба волидони худ, ба волидони шавҳар ё ба 
хешовандони обрӯманди шавҳар муроҷиат мекунанд. Қисми ками занон ба 
мақомоти салоҳиятдор (мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ба кумитаи маҳаллаҳо, ба 
муассисаҳои тиббӣ) ё марказҳои бӯҳронӣ (ТҒҲ) муроҷиат мекунанд. дар 
маҷмӯъ, ин нишон медиҳад, ки ҷабрдидагон кӯшиш мекунанд, ки кумакро 
дар дохили оила пайдо кунанд.

дар аксари ҳолатҳо, вақте ки ҷабрдида кӯмак пурсидааст, ба онҳо  кӯмак 
расонидаанд (98% волидон кӯмак карданд, 80% волидони шавҳар занро 
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дастгирӣ карданд, кумитаҳои маҳаллаҳо 87% ба занон кумак карданд).

Бисёр заноне, ки мавриди зӯроварӣ қарор гирифтаанд, онро зӯроварӣ 
намешуморанд (71%), тақрибан ҳар зани шашуми мавриди зӯроварӣ 
қарордошта чунин мешуморад, ки ин масъалаи оилавӣ аст ва ихтилоф 
бояд дар оила ҳал карда шавад (16%).

дар байни занон-аъзои ХВ, ки қаблан издивоҷ карда буданд ва аз ҷониби 
шавҳари собиқ/шарик мавриди зӯроварӣ қарор гирифтаанд, танҳо 20% 
барои кӯмак муроҷиат кардаанд. Муроҷиатҳо танҳо аз ҷониби занони Суғд 
ва душанбе буданд. Онҳо бештар ба волидайн, волидайни шавҳар ва 
хешовандони шавҳар муроҷиат намуда, дар ҳамаи ҳолатҳо ба онҳо кумак 
расонида шудааст. Аксари занони ҷудошуда ба зӯроварӣ тоқат намуда, ба 
хотири ҳифзи оила ва умеди ояндаи нек барои кумак муроҷиат накарданд 
(62%).

иштирокчиёни ҚЗ (қурбониёни зӯроварӣ) тамоюли умумиеро тасдиқ 
мекунанд, ки ҷабрдида одатан аз доираи наздик - хешовандон ва дӯстони ӯ 
кӯмак мепурсад. Ҳамаи иштирокчиён гуфтанд, ки онҳо танҳо ба волидайни 
шавҳар ва волидайни худ муроҷиат кардаанд ва одатан волидайн занро 
дастгирӣ мекарданд.

Тадқиқот нишон дод, ки марказҳои бӯҳронӣ ва ташкилотҳое, ки бо 
қурбониёни зӯроварӣ кор мекунанд ва имкони ба онҳо кумак намуданро 
доранд,  маъракаҳои калони иттилоотиро барои огоҳ кардани аҳолӣ 
намегузаронанд. дар ҷараёни пурсиши сарони хонаводаҳо маълум 
шуд, ки тақрибан 20% посухдихандагон дар бораи марказҳои бӯҳронии 
маҳалҳои худ, ки ба қурбониёни зӯроварӣ кӯмак мерасонанд, огоҳанд. 
Аз ин огоҳии бештари посухдиҳандагон дар бораи марказҳои бӯҳронӣ 
дар Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ мушоҳида шудааст. Аммо, беш аз 
нисфи сардорони бохабари хонаводаҳо намедонанд, ки ин ташкилотҳо ба 
қурбониёни зӯроварӣ чӣ гуна кӯмак ва дастгирии мушаххас мерасонанд.

Афкори ҷамъиятӣ дар бораи баробарии гендерӣ дар оила ва ҷомеа

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки ҷомеаи Тоҷикистон нақшҳои 
гендериро аз рӯи қолабҳои муқарраршуда тақсим кардааст - мард 
саробон, зан хонанишин аст. ин ақидаро тамоми сарварони хонаводаҳои 
пурсидашуда баён мекунанд. Ҳамзамон, назари мардуми шаҳр ва деҳот 
дар бораи кори занон гуногун аст. Аҳолии деҳот зарурати кор кардани 
занро намебинанд, зеро барои ӯ корҳои хонаро  кофӣ медонад. Аҳолии 
шаҳр бештар қайд карданд, ки зан бояд  кунад, аммо ин ӯро аз иҷрои 
корҳои хона сабук намекунад. умуман, дар асоси натиҷаҳои пурсиш, занон 
дар ҷомеа нисбат ба мардон функсияҳои хеле камтар доранд, дар ҳоле ки 
мардон дар тақсимоти захираҳои моддӣ ва қабули қарорҳо нақши бештар 
доранд.

Арзёбии паҳншавӣ ва муҳимияти мушкилоти зӯроварии гендерӣ дар оила 
ва ҷомеа
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Сарфи назар аз гуногунии арзёбии посухдиҳандагон оид ба паҳншавии 
зӯроварӣ нисбати занон дар кишвар, аксарияти посухдиҳандагон 
(сардорони хонаводаҳо) паҳншавии зӯровариро нисбати занон ҳам дар 
сатҳи ҷумҳуриявӣ (63%) ва ҳам дар ҷои истиқомати мусоҳиб (62%) эътироф 
мекунанд.

Ба фарқиятҳои назаррас дар баҳодиҳии паҳншавии зӯроварӣ дар сатҳи 
ҷумҳуриявӣ ва дар ҷои истиқомати посухдиҳандагондиққат медиҳем. Агар 
дар сатҳи ҷумҳуриявӣ танҳо 4% боварӣ дошта бошанд, ки зӯроварӣ вуҷуд 
надорад, пас дар сатҳи маҳалли онҳо аллакай 7 маротиба зиёдтар аст - 
28%.

ин ба он алоқаманд аст, ки дар фаҳмиши мусоҳиб ҳолатҳои зӯроварӣ дар 
муҳити ӯ зӯроварӣ нест, балки урфу одатҳо ва корҳои дохилии оилавӣ 
мебошанд ва мусоҳибон тавассути ВАО-и расмӣ дар бораи ҳолатҳои 
зӯроварӣ дар ҷумҳурӣ маълумот мегиранд, ки дар онҳо далелҳои табъиз 
ва зӯроварӣ нисбати занон равшан оварда шудаанд.

дар натиҷаи пурсиши сарварони хонаводаҳо инчунин маълум шуд, ки 
намуди зӯроварии паҳншудатарин нисбат ба занон зӯроварии равонӣ 
дар оила (39%), дар кӯча (36%), дар ҷои кор (16%) ва дар муассисаҳои 
таълимӣ (20%) мебошад.

дар ҷои дуюм, мусоҳибон зӯроварии иқтисодиро дар оила (11%), дар 
кӯча (5%), дар ҷои кор (16%) ва дар муассисаҳои таълимӣ (5%) қайд 
карданд. Ҳангоми таҳлили ҷавобҳои посухдиҳандагон аз рӯи намудҳои 
оила маълум гардид, ки занон-аъзои ХВ  аз оилаҳои оддӣ бештар қайд 
карданд, ки  ҳолатҳои зӯроварӣ дар оилаҳо дар маҳалли зисти онҳо каму 
беш дида  мешаванд, дар ҳоле ки намояндагони оилаҳои калон инро рад 

16-17 сола

18-24 сола

25-34 сола

35-49 сола

50-64 сола
65 сола  

ва калонтар
Ҳамагӣ, 
N=1500

17%

5%

9%

3%

1%

5%

5%

5%

1%

3%

3%

2%

2%

8%

10%

4%

11%

10%

6%

5%

3%

5%

8%

7%

25%

14%

22%

12%

37%47%

21%14%

27%26%

20%15%

20%

16%16%

23%18%

Зӯроварии ҷисмонӣ
Зӯроварии шаҳвонӣ 
Зӯроварии психологӣ
Шакли дилхоҳи зӯроварии ҷисмонӣ ва/ё шаҳвонӣ  
Шакли дилхоҳи зӯроварии ҷисмонӣ, шаҳвонӣ ва/ё зӯроварии психологӣ
Зӯроварии иқтисодӣ
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карданд. дар байни ҷавобҳои "дигар" посухдиҳандагон гуфтанд, ки ҳатто 
агар зӯроварӣи хонаводагӣ рух диҳад ҳам, мардум дар ин бора хомӯширо 
авлотар медонанд. Қисми ками посухдихандагон қайд карданд, ки зӯроварӣ 
ё дар ҳар оила ё дар ҳар оилаи дуюм рух медиҳад. Сатҳи пасти чунин 
ҷавобҳоро бо он шарҳ додан мумкин аст, ки мушкилоти анъанавӣ дар оила 
ҳал карда мешаванд ва "баровардани партовҳо аз кулба" ба ҳамбастагии 
оила мусоидат намекунад ва ба ояндаи кӯдакон ва обрӯи оила таъсири 
манфӣ мерасонад.





УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТӢ

1
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уСуЛҲОи ТАҲҚиҚОТӢ
1.1 МАҚСАд ВА ВАЗиФАҲОи ТАҲҚиҚОТ

Мақсади тадқиқот: Ҳадафи асосии ин таҳқиқот таҳлили вазъи зуҳуроти 
зӯроварии гендерӣ нисбати занон ва духтарон дар ҷумҳурӣ ва таҳияи 
тавсияҳо барои ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор оид ба бартараф кардани 
зӯроварии гендерӣ дар муқобили занон ва духтарон мебошад.

Барои ноил шудан ба ҳадафи дар боло зикршуда, вазифаҳои зерин ҳал 
карда шуданд:

Омӯзиши таҷрибаҳо.1.   Шарҳи арзёбиҳо ва таҳқиқоти қаблӣ дар 5 соли 
охир оид ба зӯроварии гендерӣ нисбати занон дар Тоҷикистон;
Омӯзиши афкори ҷамъиятӣ 2. нисбати қабул, дарки шаклҳои гуногун, 
ҷойҳои ҳодиса ва оқибатҳои зӯроварии гендерӣ нисбати занон ва 
духтарон;
Муайян кардани омилҳои асосӣ ва сабабҳои зӯроварии гендерӣ 3. 
нисбат ба занон ва духтарон;
Муайян кардани шаклҳои маъмултарини зӯроварии гендерӣ нисбати 4. 
занон дар давоми умр ва дар 12 моҳи охир, бо назардошти шаклҳои 
фарқкунандаи табъиз нисбати занон, аз ҷумла синну сол ва мақоми 
хонавода ва ҷомеа;
Муайян кардани гурӯҳҳои нисбатан осебпазири занон ва духтарон 5. 
ба зӯроварии гендерӣ;
Баррасии мушкилоти зӯроварӣ нисбати занон (ЗНЗ) аз  нуқтаи 6. 
назари муносибати ҷабрдида бо шахси зӯроварӣ содирнамуда; 
Омӯзиши таъсири зӯроварии гендерӣ ба занон ва духтарони 7. 
гирифтори зӯроварӣ;
Омӯзиши вазъи муроҷиати қурбониёни зӯроварӣ барои кӯмак ба 8. 
муассисаҳои гуногуни давлатӣ ва ғайридавлатӣ Муайян кардани 
модели маъмултарини рафтор дар муносибат бо ҷинояткор;
Таҳияи тавсияҳо ба сохторҳои гуногун ҷиҳати рафъи зӯроварӣи 9. 
гендерӣ нисбати занон ва духтарон.

Ҷуғрофияи омӯзиш: (рӯйхати пурраи шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ҷамоатҳои 
фарогирифташуда дар замимаи N3 оварда шудааст)

Шаҳри душанбе• 
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ• 
Вилояти Хатлон• 
Вилояти Суғд• 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон.• 
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1.2 уСуЛҲО ВА ГуРӮҲҲОи МАҚСАдНОКи ТАҲҚиҚОТ

Гурӯҳи мақсадноки таҳқиқот:

Сардорони хонаводаҳо1.  ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд
Занон-аъзои хонавода аз 18-сола ва боло2. 
Маълумотдиҳандагони асосӣ3.  - намояндагони (коршиносони) 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки бо масъалаҳои зӯроварии гендерӣ 
нисбати занон ва духтарони аз 15-сола ва боло сарукор доранд, 
намояндагони фаъоли ҷамоатҳо, кумитаҳои маҳаллаҳо, инчунин 
худи ҷабрдидагони зӯроварӣ.

Барои таъмини принсипи триангулятсияи баҳодиҳӣ, ки иборат аз арзёбии 
бисёрҷонибаи вазъият ва муносибати ҷамъиятӣ ба зӯроварӣ, шаклҳо ва 
сабабҳои он дар Тоҷикистон мебошад, гуруҳи M-Вектор (минбаъд Ширкат) 
бо мусоидати коршиносон дар амалисозии ҷамъоварии маълумот ва таҳлил 
се самти асосиро истифода намуд: омӯзиши таҷрибаҳо, ки аз ҷамъоварӣ ва 
таҳлили маълумоти дақиқ, усули миқдории тадқиқот тавассути ҷамъоварӣ 
ва таҳлили иттилооти аввалия ба воситаи  мусоҳибаҳои инфиродӣ бо 
пурсидашавандагон,  усули сифатии таҳқиқот тавассути мусоҳибаҳои амиқ 
ва гурӯҳҳои мақсаднок  бо иттилоотдиҳандагони асосӣ иборат аст.

Маводи  тадқиқотӣ
Тадқиқоти миқдорӣ

дар раванди гузаронидани таҳқиқоти миқдорӣ бо кӯмаки коршиносони 
гендерии БРСММ ва ЮНФПА ва коршиносони Ширкат 2 намуди 
саволномаҳои расмӣ таҳия карда шуданд: барои зан- аъзои хонавода ва 
сардори хонавода, ки саволҳои ҳам кушод ва ҳам рӯпӯш доранд. Зимни 
таҳияи мавод оид ба ба зӯроварӣ нисбати занон модули UNECE оид ба ба 
зӯроварӣ нисбати занон ва методологияи ТБТ оид  ба солимии занон ва 
зӯроварии хонаводагӣ нисбат ба занон истифода гардид.

диққати асосии саволномаҳо ба муайян кардани ҳолатҳои зӯроварӣ 
нисбати занон ва духтарон дар оила ва ҷойҳои ҷамъиятӣ, инчунин муайян 
кардани огоҳии посухдиҳандагон оид ба намудҳои зӯроварӣ ва муносибати 
онҳо ба зуҳуроти намудҳои гуногуни зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон 
равона карда шуд.

Саволнома барои занон-аъзои ХВ аз қисматҳои зерин иборат буд:

Тавсифи иҷтимоию демографии занон• 
Вазъи оилавии мусоҳиб• 
Муносибати мусоҳиб бо шавҳари ҳозира ё охирин (шарик). Паҳншавии • 
зӯроварии ҷисмонӣ, шаҳвонӣ, равонӣ ва иқтисодӣ аз ҷониби шавҳар 
(шарик)
Муносибати мусоҳиб бо шавҳари собиқи худ (шарик). Паҳншавии • 
зӯроварии ҷисмонӣ, гендерӣ, равонӣ ва иқтисодӣ аз ҷониби шавҳари 
собиқ (шарик), инчунин аз ҷониби шиносҳо ва ношиносон - на шавҳар 
(шарик)



32

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

Назари занон ба зӯроварии хонаводагӣ ва иҷтимоӣ• 
Пешниҳодҳо оид ба решакан кардан ва пешгирии зӯроварӣ нисбати • 
занон ва духтарон.

Саволнома барои сарони ХВ  аз модулҳои зерин иборат буд, ба монанди:

Профили сардори хонавода ва хонавода• 
Андешаи сарвари хонавода дар бораи баробарии мардон ва занон• 
Арзёбии сарвари хонавода оид ба паҳншавии зӯроварӣ нисбати занон • 
ва духтарон дар ҷойҳои гуногун
Зӯроварии хонаводагӣ нисбат ба занон ва духтарон• 
Муносибат ба издивоҷи барвақтӣ ва маҷбурӣ• 
Пешниҳодҳо оид ба бартараф ва пешгирии зӯроварӣ нисбати занон ва • 
духтарон.

Тадқиқоти босифат

инчунин, бо сайю кӯшишҳои муштарак дастурҳо барои гузаронидани 
МА бо ҷабрдидагони зӯроварӣ, бо мутахассисоне, ки бо масъалаҳои 
зӯроварии гендерӣ машғуланд ва роҳнамо барои МГФ таҳия гардид, ки 
асосан аз саволҳои кушод иборат буданд, то ин ки байни модератор ва 
иштирокчиёни МГФ (иттилоотдиҳандаи асосӣ) дар чаҳорчӯбаи масъалаи 
таҳқиқшаванда мубоҳисаи озод гузаронида шавад.

дар маҷмӯъ 10 МГФ гузаронида шуд, ки аз онҳо 5-то бо занон ва 5-то 
бо мардон, 7 мусоҳибаи амиқ бо ҷабрдидагони зӯроварӣ ва 9-то бо 
намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятие, ки бо масъалаҳои зӯроварии 
гендерӣ нисбати занон ва духтарон сарукор доранд.Тақсимот аз рӯи 
минтақаҳо ва шумораи мусоҳибаҳои сифатӣ дар ҷадвали 1.2.1 нишон 
дода шудааст.

Ҷадвали 1.2.1 Шумораи пурсишҳои сифатӣ аз рӯи минтақа

Минтақа
МА МГФ

Бо ҷабрдидагон Бо мутахассисон Мардон Занон
душанбе 2 3 1 1

Суғд 2 2 1 1
Хатлон 1 2 1 1

НТҶ 1 1 1 1
ВМКБ 1 1 1 1

Ҳамагӣ 7 9 5 5

Рӯйхати коршиносон барои иштирок дар МА дар асоси «Маҷмӯаи алоқаҳои 
хадамот ва ташкилотҳои кӯмакрасон ба шаҳрвандон, алахусус - занон ва 
духтарони ҷабрдидагонизӯроварии хонаводагӣ», ки дар доираи лоиҳаи 
БРСММ «Тақвияти амнияти ҷомеа ва пешгирии зӯроварӣ дар Тоҷикистон» 
дар соли 2019, ки бо тими БРСММ мувофиқа карда шудааст. Ҷабрдидагони 
зӯроварӣ бо истифода аз усули барфпӯшӣ интихоб карда шуданд, зеро 
коршиносон ва ташкилотҳое, ки бо масъалаҳои зӯроварии гендерӣ 
машғуланд, ё пешбарии посухдиҳандагонро аз байни бенефитсиарҳои 



33

уСуЛҲОи ТАҲҚиҚОТӢ 1
худ рад карданд ё худи ҷабрдидагон, ки онҳо пешниҳод карданд, рад 
карданд. Сарфи назар аз мушкилоте, ки асосан бо ташкили вохӯриҳо бо 
ҷабрдидагони зӯроварӣ алоқаманданд, дар ниҳоят мусоҳибаҳои амиқ 
гузаронида шуданд, ки таҳлили онҳо дар ин тадқиқот оварда шудааст.

Пеш аз пурсиш, барои омӯзиши саволноматадқиқоти  санҷиши 
саволнома гузаронида шуд (16 мусоҳиба дар 8 хонавода). давомнокии 
миёнаи як мусоҳиба барои сардори хонавода аз 30 то 50 дақиқа ва барои 
зан-узви хонавода 40-60 дақиқаро ташкил дод, ки ин имкон дод, ки 
ҳамаи нишондиҳандаҳои зарурӣ барои ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот сабт 
карда шаванд.Тадқиқот аз 9 декабри соли 2019 то 10 январи соли 2020 
гузаронида шуд.

Методологияи тадқиқоти миқдории хонаводаҳо.

дар доираи ҷузъҳои миқдорӣ шумораи  таҳқиқшавандагон тамоми аҳолии 
шаҳру деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар гирифт. Ҳамзамон, хатои 
интихоб дар сатҳи миллӣ аз 2,5% зиёд набуд. Бо ин мақсад, бо 3000 
посухдиҳандаи 18-сола ва боло дар 1500 ХВ бо истифодаи планшетҳо 
мусоҳиба карда шуд (TAPI - Tablet Assisted Interviewing Personal). Бо 
мақсади намояндагӣ, намунаи интихоби бисёрсатҳӣ, табақабандӣ, ҳудудӣ 
ва тасодуфӣ истифода шудааст.

Табақабандӣ дар 5 минтақа (вилоятҳо) гузаронида шуд: шаҳри душанбе, 
вилояти Суғд, вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи марказ ва ВМКБ. дар дохили 
минтақаҳо табақабандӣ аз рӯи намуди маҳалли ҷойгиршавӣ тақсим карда 
шуд: шаҳр ва деҳа. дар маҷмӯъ 9 қишр ташаккул ёфт. Ҳамаи вилоятҳо 
ва ноҳияҳои тобеи марказ, ба истиснои душанбе, ба қишрҳои деҳотӣ ва 
шаҳрӣ тақсим карда шудаанд - тақсимоти мутаносиб дар байни қишрҳои 
шаҳр ва деҳот истифода шудааст. 

Пас аз он, воҳидҳои ибтидоии интихобкунӣ (Вии), кластерҳо дар дохили 
қишрҳои шаҳрӣ ва деҳотӣ дар асоси интихоби тасодуфии интихобшуда 
интихоб карда шуданд. дар дохили қишрҳои деҳот, деҳаҳо ҳамчун кластерҳо 
(Вии) ва ноҳияҳо/кварталҳо/маҳаллаҳо дар қишрҳои шаҳрӣ истифода 
шуданд. Аз рӯи натиҷаҳои ташаккули интихоб рӯйхати 150 Вии тартиб 
дода шуд. дар ҳар як Вии шумораи хонаводаҳо барои тадқиқот 10 ададро 
ташкил дод. интихоби деҳаҳо дар қишри деҳот ва ноҳияҳо / кварталҳо/
маҳаллаҳо дар қабатҳои шаҳрӣ бо усули PPS (ProbabilityProportionaltoSize, 
усули мутаносиби интихоб) - ҷадвали 1.2.2 гузаронида шудааст.
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Ҷадвали 1.2.2 Намуна барои пурсиши миқдории хонаводаҳо

Маҳалҳо Маҳал
деҳа/шаҳр

Аҳолӣ, ҳаз. 
наф.

Таносуби 
аҳолӣ аз рӯи 
қишрҳо, %

Шумораи
Вии 

(кластерҳо) 

Шумораи 
хонавода-
ҳо (ХВ) ба-
рои пурсиш

Шумораи 
посух-

диҳандагон

душанбе Город 831,4 9,31% 13 130 260

Суғд
Город 646,2 7,24% 10 100 200
Село 1962,4 21,97% 33 330 660

Хатлон
Город 580,6 6,50% 9 90 180
Село 2617,9 29,31% 39 390 780

НТҶ
Город 266,2 2,98% 4 40 80
Село 1803 20,19% 27 270 540

ВМКБ
Город 29,9 0,33% 3 30 60
Село 193,7 2,17% 12 120 240

Ҳамагӣ дар ҶТ 8931,3 100% 150 1500 3000

интихоби хонаводаҳо дар асоси интихоби эҳтимолии тасодуфӣ бо 
истифода аз усули интихоби марҳилавии марҳила ба марҳилае, ки ба 
шумораи хонаводаҳо дар Вии ба квотаи мусоҳиба дар кластер тақсим 
карда шудааст, гузаронида шуд. дар ҳар як хонавода бо истифода аз 
шакли махсуси интихоб (таҳқиқи) - ду нафар мусоҳиб- сардори хонавода (ё 
шахсе, ки ӯро иваз мекунад),  гузаронида шуд - ки аз рӯи мақоми мусоҳиб 
дар байни аъзоёни хонавода интихоб шудааст ва як зани хонаводаи 18-
сола ва калонтар, ки бо истифода аз ҷадвали рақамҳои тасодуфӣ интихоб 
карда шуданд (агар дар хонавода зиёда аз 1 зан бошад).

Пас аз гирифтани тамоми маълумот, фавран пеш аз оғози таҳлил, барои 
ислоҳи намояндагии интихоб, маълумот дар пойгоҳи SPSS таҳлил карда 
шуд, то ин ки намуна ба таносуби шумораи умумии аҳолӣ оварда шавад.

1.3 МАФҲуМҲОи АСОСӢ Оид БА САВОЛҲОи АСОСии ТАҲҚиҚОТ

1.3.1 истилоҳоте, ки дар таҳқиқот истифода шудааст

дар ҷараёни таҳқиқот, барои омӯзиши ҳолат ва шаклҳои зуҳуроти 
зӯроварии гендерӣ нисбати занон ва духтарон, мафҳумҳои асосии зерин 
барои омӯзиши масъалаҳои асосӣ, аз ҷумла истилоҳот ва мафҳумҳое, ки 
мутобиқи онҳо истифода мешаванд, қабул карда шуданд:

тавсияҳои умумии Кумита оид ба барҳам додани ҳама намудҳои • 
табъиз нисбати занон ва духтарон ва алахусус бо "Тавсияҳои 
умумии № 35 оид ба зӯроварӣ нисбати занон дар асоси мансубияти 
ҷинсии онҳо, ки ба тавсияҳои умумии CEDAW № 19" тағйирот ворид 
менамояд;
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, алахусус бо Қонуни Ҷумҳурии • 
Тоҷикистон, №954 аз 19 марти соли 2013 "дар бораи пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ";
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SDG 5 «Ноил шудан ба баробарии гендерӣ ва тавонмандии ҳамаи • 
занону духтарон ва зербахшҳои он 5.2.1 ва 5.2.2;

Тибқи тавсияҳои умумии 19 CEDAW ва дигар санадҳои байналмилалӣ, 
мафҳуми "зӯроварӣ нисбати занон" (ЗНЗ) таъкид мекунад, ки ин зӯроварӣ 
дар пояи мансубияти ҷинсӣ  асос ёфтааст. истилоҳи "зӯроварии гендерӣ" 
мафҳуми "гендер"-ро дар бар мегирад, зеро аксарияти ҷабрдидагони 
зӯроварии байнишахсӣ занон мебошанд. Зӯроварӣ нисбати занон зоҳир 
мешавад, зеро онҳо намояндагони ҷинси заиф ҳастанд ва дар муносибат 
бо мардон қудрати нобаробар доранд ва инчунин дар ҷомеа ва  умуман дар 
ҷаҳон мақоми пасттар доранд. дар натиҷаи ин – бо назардошти нисбатан 
камқувватӣ  ва мақоми паст - занон ба муқобили амалҳои зӯроварӣ 
осебпазир мешаванд.

Дискриминатсия - ин муносибати беадолатона ва манфӣ нисбати инсон 
бо сабаби он ки ӯ хусусияти фарқкунанда дорад. ин хислат ба меъёри 
гурӯҳи дигар, калонтар ё бонуфузтар рост намеояд. дар  тадқиқоти мазкур 
табъизи гендерӣ, ки муносибати ноадолатона ва манфӣ нисбати инсонро 
вобаста ба ҷинс, алахусус нисбати занон, аз ҷониби аъзоёни оила ва 
ҷомеа дар назар дорад, баррасӣ мегардад.

истилоҳи зӯроварии гендерӣ (НГ) барои фарқ кардани зӯроварии маъмул 
аз зӯроварӣ истифода мешавад, ки ба шахсони алоҳида ё гурӯҳҳои ашхос 
дар асоси гендерӣ равона карда шудааст. Зӯроварии гендерӣ аз ҷониби 
Кумитаи Конвенсия оид ба барҳам додани ҳама намудҳои табъиз нисбати 
занон ҳамчун зӯроварӣ, ки ба шахс аз рӯи ҷинс равона карда шудааст, 
муайян карда шуда, амалҳоеро дар бар мегирад, ки боиси зарари 
ҷисмонӣ, равонӣ, гендерӣ ё азоб, таҳдиди чунин амалҳо, маҷбурӣ ва дигар 
маҳдудиятҳои озодиҳо мешаванд.

истилоҳи зӯроварӣ нисбати занон (ЗНЗ) - ин ҳама гуна зӯроварии 
гендерӣ, ки дар танҳоӣ ё дар назди мардум амалӣ гашта ба занон ва 
духтарон зарари ҷисмонӣ, гендерӣ ва равонӣ мерасонад ё метавонад 
расонад. Зӯроварӣ нисбати занон як шакли зӯроварии гендерӣ мебошад. 
дар асоси ин мафҳум истилоҳи ЗНЗ, формат ва саволҳои пурсиш таҳия 
карда шуданд.

истилоҳи ЗНЗ дар тавсияҳои CEDAW ва дар ин таҳқиқот ифодагари он аст, 
ки мансубияти ҷинсӣ боиси зӯроварӣ ва ба он таъсиркунанда мебошад. 
Зӯроварӣ нисбати занон аз рӯи мансубияти ҷинсии онҳо яке аз воситаҳои 
асосии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ мебошад, ки тавассути он мавқеи 
вобастаи занон нисбат ба мардон ва нақшҳои қолабии онҳо пойдор карда 
мешавад. Аз ин рӯ, истифодаи ин истилоҳ маънои онро дорад, ки ЗНЗ 
бештар мушкилоти иҷтимоӣ на инки  мушкилоти инфиродӣ, ки вокуниши 
ҳамаҷонибаро талаб мекунад, ва на рӯйдодҳои алоҳидаи зӯроварон 
ва ҷабрдидагони хусусӣ мебошад.  ин зӯроварӣ монеаи муҳим барои 
ба даст овардани баробарии доимии байни занон ва мардон, инчунин 
қобилияти занон барои истифода аз ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосии 
дар Конвенсияи CEDAW пешбинишуда мебошад.
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ЗНЗ дар тӯли ҳаёт шаклҳои гуногунро пайдо менамояд, аз ҷумла амалҳо 
ё беамалии барқасдона, ё ба онҳо расонидан, ё ба марг расонидан, ё 
расонидани зарари ҷисмонӣ, гендерӣ, равонӣ ё иқтисодӣ ё азоб барои 
занон, таҳдиди чунин амалҳо, таъқиб, маҷбуркунӣ ва маҳрумсозии 
худсарона аз озодӣ.

Таҳқиқот ба инобат мегирад, ки ҳуқуқи занон барои зиндагии бидуни 
зӯроварӣ дар  асоси мансубияти ҷинсӣ аз ҳуқуқҳои дигари инсон, аз ҷумла 
ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва амнияти шахс, ҳуқуқ ба баробарӣ ва ҳифзи 
баробар дар оила, озодӣ аз шиканҷа, бераҳмӣ муносибати ғайриинсонӣ 
ва таҳқиркунандаи шаъну шараф, озодии баён, ҳаракат, иштирок дар 
маҷлисҳо ва ҷамъомадҳо ҷудонашаванда ва ба ҳам вобаста мебошад.

Зӯроварии нисбати занон метавонад шиканҷа ё муносибати бераҳмона, 
ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шарафро дар ҳолатҳои муайян, 
аз қабили таҷовуз, зӯроварии хонаводагӣ ё амалҳои зараровар ва ғайра 
ташкил диҳад.

Зӯроварии хонаводагӣ - ин озори ҷисмонӣ, лафзӣ, эҳсосӣ, равонӣ ва / ё 
шаҳвонии зан аз ҷониби шарик ё ҳамсари ӯст. ин намуди НГ метавонад 
истифодаи таҳдид ё амали зӯроварӣ, латукӯб, истифодаи силоҳ, таҷовуз 
ба номус, ҳабс, назорати молиявӣ, зӯроварӣ нисбати зан ё ашхоси дигар 
ва чизҳои барои ӯ азиз, инчунин суханони таҳқиромез ва / ё таҳқиромезро 
дар ҳаққи ӯ дар бар гирад. 

Тавсияҳои умумии Кумита оид ба барҳам додани табъиз нисбати занон 
(CEDAW) оид ба зӯроварӣ нисбати занон дар асоси мансубияти ҷинсии 
онҳо № 28 (2010) оид ба ӯҳдадориҳои асосии давлатҳои аъзо қайд 
мекунанд, ки тибқи моддаи 2 Конвенсия, ӯҳдадории онҳо эҳтиром, ҳимоя 
ва амалӣ намудани ҳуқуқҳои занон аз поймолкунии ҳуқуқ ва баробарии 
қонунӣ ва воқеӣ мебошад.

Аз ин рӯ, таҳқиқот, инчунин барои муайян кардани афкори ҷамъиятӣ дар 
бораи қонунҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулгардида, ки тадбирҳои 
таъмини баробарии гендерӣ, сатҳи огоҳии мардум ва инчунин истифодаи 
воқеии қонунҳо ва қоидаҳои қабулшударо амалӣ мекунанд, равона карда 
шудааст.

Азбаски зӯроварӣ дар асоси мансубияти ҷинсӣ ба занон дар тӯли тамоми 
ҳаёти онҳо таъсир мерасонад, таҳқиқот саволҳоро дар бораи истифодаи 
зӯроварӣ нисбати занони аз 15-соларо  дар бар мегирад. Мувофиқи 
маълумоти Кумитаи барҳам додани ҳама намудҳои табъиз нисбати занон, 
зӯроварӣ нисбати занон дар асоси мансубияти ҷинсӣ дар чунин омилҳои 
гендерӣ, ба монанди идеологияи ҳуқуқ ва бартарии мардон нисбат ба занон, 
меъёрҳои иҷтимоӣ дар бораи мардонагӣ, зарурати ташкили назорати мард 
ё қудрат, татбиқи  нақшҳои гендерӣ, ё пешгирӣ, рӯҳбаланд накардан ё ҷазо 
додани он чизе, ки барои занон рафтори номатлуб ҳисобида мешавад. 
ин омилҳо инчунин сабаби қабули иҷтимоии ифодаёфта ё ифодаёфтаи 
зӯроварӣ (анъана ва менталитет) нисбати занон дар асоси мансубияти 
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ҷинсӣ мебошанд, ки то ҳол аксар вақт масъалаи шахсӣ ҳисобида мешаванд 
ва беҷазо мемонанд. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, алахусус 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, №954 аз 19 марти соли 2013 "дар бораи 
пешгирии зӯроварии хонаводагӣ" мафҳумҳои зерин вобаста ба мавзӯи 
таҳқиқот тасдиқ карда шуданд:

Зӯроварии хонаводагӣ - амали барқасдонаи ғайриқонунии дорои 
хусусияти ҷисмонӣ, равонӣ, гендерӣ ва иқтисодӣ мебошад, ки дар доираи 
муносибатҳои оилавӣ аз ҷониби як аъзои оила нисбат ба аъзои дигари 
оила содир карда шудааст, ки сабаби вайрон кардани ҳуқуқ ва озодиҳои 
ӯ мегардад, ки боиси дарди ҷисмонӣ ё зарари ҷисмонӣ ба саломатии ӯ ё 
таҳдиди рух додани он мегардад ё таҳдиди расонидани чунин зарар ба 
саломатӣ.

Фарқи байни зӯроварӣи хонаводагӣ ва зӯроварӣ дар хона асосан дар 
ҳолати сабти расмии муносибатҳо бо зан (мавҷудияти дафтари сабти 
аснод) ифода меёбад. Зӯроварии хонаводагӣ, дар фарқият аз зӯроварӣ 
дар хона, метавонад алайҳи зане, ки издивоҷи расмӣ надорад, истифода 
шавад. дар ҷомеаи Тоҷикистон, ба мисли дигар кишварҳои мусалмон, 
«никоҳ» - паҳншавии ҳамзистии марду зан дар асоси издивоҷи динӣ, 
бидуни сабти асноди расмӣ, паҳн шудааст. дар ин робита, дар фаҳмиши 
посухдиҳандагон, зӯроварӣи хонаводагӣ ва зӯроварӣ дар хона якхелаанд. 
Бо назардошти ин ҷиҳатҳо, саволҳои саволнома бо назардошти ҳувият ва 
анъанаҳои ҷомеаи Тоҷикистон таҳия карда шуданд.

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 намуди зӯроварии хонаводагӣ 
мавҷуданд:

Зӯроварии ҷисмонӣ дар оила•  - ин амали барқасдона ғайриқонунии 
як узви оила нисбат ба аъзои дигари оила, дар натиҷаи истифодаи 
қувваи ҷисмонӣ мебошад, ки боиси дарди ҷисмонӣ ё расонидани 
зарар ба саломатии ӯ мегардад
Зӯроварии равонӣ дар оила•  - таъсири барқасдонаи равонӣ, паст 
задани шаъну шарафи як аъзои оила аз ҷониби як аъзои дигари 
оила бо роҳи таҳдид, таҳқир, шантаж ё маҷбуркунӣ барои содир 
намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ё кирдорҳои барои ҳаёт ва саломатӣ 
хавфнок, инчунин боиси вайрон кардани рушди психологӣ, ҷисмонӣ 
ё шахсии инсон мебошад
Зӯроварии шаҳвонӣ дар оила • - ин амали барқасдона ғайриқонунии 
як узви оила нисбат ба аъзои дигари оила, ки ба масунияти ҷинсӣ 
ва озодии ҷинсии шахс, инчунин амалҳои ҷинсии нисбати узви 
ноболиғи оила содиршуда мебошад.
Зӯроварии  иқтисодӣ дар оила•  - ин амали барқасдонаи 
ғайриқонунии як узви оила нисбат ба аъзои дигари оила бо мақсади 
маҳрум сохтани ӯ аз манзил, хӯрокворӣ, либос, амвол ё маблағе 
мебошад, ки ҷабрдида ҳуқуқи пешбининамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад ва ин амал метавонад боиси ҷисмонӣ 
ё равонӣ гардад саломатӣ ё дигар оқибатҳои номатлуб.



38

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

Тадқиқот ба назар гирифта шудааст, ки зӯроварии хонаводагӣ аҳёнан 
дар яке аз шаклҳои дар боло зикршуда зоҳир мешавад ва чун қоида, 
он ҳамзамон дар якҷоягӣ бо намудҳои гуногуни зӯроварӣ, ки ба як шахс 
татбиқ мешаванд, зоҳир мешавад. Сӯиистифодаи ҷисмонӣ ҳамеша бо 
зӯроварии равонӣ алоқаманд аст ва зӯроварии гендерӣ бо зӯроварии 
ҷисмонӣ алоқаманд аст ва барои ҷабрдида оқибатҳои равонӣ дорад. 
Манбаи ибтидоии зуҳуроти шаклҳои гуногуни зӯроварӣ ва омезиши онҳо 
нобаробарии гендерӣ ва зулми ҳуқуқу имкониятҳои духтарон ва занон 
мебошад, ки аз анъанаҳо ва менталитети маҳаллӣ сарчашма мегиранд.

1.3.2. Тавсифи нишондиҳандаҳои асосии ҲРу 5, ки дар таҳқиқот ба назар 
гирифта шудааст

Яке аз ҳадафҳои асосии тадқиқот пайгирии дастовардҳои ҲРу 5 таъмини 
баробарии гендерӣ ва васеъ намудани ҳуқуқу имкониятҳои ҳамаи занон 
ва духтарон дар сатҳи миллӣ буд. Ҳамзамон, диққати асосии таҳқиқот 
пайгирии ноил шудан ба Ҳадафи Рушди Устувор 5.2 “Бартараф кардани 
ҳама гуна зӯроварӣ нисбати ҳама занон ва духтарон дар соҳаҳои ҷамъиятӣ 
ва хусусӣ, аз ҷумла хариду фурӯши одамон ва истисмори шаҳвонӣ ва дигар 
шаклҳои истисмор” буд. ин вазифа аз сабаби номуайян будани меъёрҳо 
ва таърифҳои муайян кардани чунин ҳолатҳо, инчунин гуногунии худи 
парвандаҳо ва иттилооти нокофӣ дар бораи кишвар заҳматталаб буд.

Ҳангоми коркарди натиҷаҳои пурсиш, инчунин таҳлили вазъият аз рӯи 
нишондиҳандаҳои 5 Ҳадафи Рушди устувор, хусусан нишондиҳандаҳо 
гузаронида шуд:

ҲРу 5.2.1. Теъдоди занону духтарони   15-сола ва калонтари дорои • 
шарик, ки дар 12 моҳи охир аз ҷониби як шарики ҳозира ё собиқ 
зӯроварии ҷисмонӣ, гендерӣ ва равонӣ дидаанд, аз рӯи намудҳои 
зӯроварӣ ва синну сол
ҲРу 5.2.2 Теъдоди занон ва духтарони синнашон аз 15-сола боло, • 
ки дар 12 моҳи охир аз ҷониби шахси дигаре, ғайр аз шарики  
наздикаш зӯроварии гендерӣ дидаанд, аз рӯи синну сол ва маҳалли 
ҷойгиршавӣ.

Аммо, тавре ки дар методология нишон дода шудааст, пурсиш дар байни 
мусоҳибони синнашон аз 18 ва боло гузаронида шуд, мутаносибан 
нишондиҳандаҳои ҲРу 5.2 барои ин гурӯҳҳои синну сол ҳисоб карда 
шуданд. Ҳамзамон, посухдиҳандагон дар бораи гирифторӣ ба зӯроварӣи 
гендерӣ дар тӯли тамоми ҳаёти худ, аз синни 15-солагӣ пурсида шуданд.

Ғайр аз он, гурӯҳи заноне, ки то 18-солагӣ издивоҷ кардаанд, алоҳида ҷудо 
карда шуданд ва барои ин гурӯҳ ҳисобҳои алоҳидаи нишондиҳандаҳои 
намудҳои гуногуни зӯроварӣ дар тӯли ҳаёт, аз 15-сола сар карда шуданд.

дар доираи тадқиқот, тавассути пурсишнома, таносуби занону духтарон 
муайян карда шуд, ки ё дар тӯли тамоми ҳаёташон ё дар 12 моҳи охир ба 
зӯроварӣ дучор шудаанд:



39

уСуЛҲОи ТАҲҚиҚОТӢ 1
зӯроварии ҷисмонӣ (латукӯб (муштзанӣ), лагадкӯбӣ, торсакӣ, • 
партофтани ашёҳои гуногун, тела додан, кашидани мӯй, буғӣ 
кардан, сӯзондан қасдан, таҳдид ё истифодаи воқеии корд, чӯб ё 
дигар силоҳ);
зӯроварӣи рӯҳӣ ва / ё равонӣ (таҳдиди берун кардан аз хона бидуни • 
ризқу рӯзӣ, хоҳиши бадном кардан дар назди  хешовандон ва дӯстон, 
таҳқир, манъи баромадан ба кӯча, манъи муошират бо дӯстон, бо 
хешовандон, таҳқир дар байни хешовандон ва дӯстон);
зӯроварии шаҳвонӣ ё кӯшиши зӯроварии шаҳвонӣ (маҷбуркунӣ ба • 
алоқаи ҷинсӣ бидуни хоҳиш, доштани алоқаи ҷинсӣ бидуни хоҳиш, 
аз тарси он, ки зӯровар метавонад ягон амалеро анҷом диҳад 
(зарба, тарк кардан, ба назди зани дигар рафтан ва ғ.), Таъқиб 
ва маҷбуркунӣ ба ҳама гуна амалҳои шаҳвонӣ, ки таҳқиромез ва 
ҳақирона буд);
зӯроварӣи иқтисодӣ (рад кардани узви оила / ҳамзист аз додани • 
маблағи кофӣ барои хароҷоти хонагӣ, ҳатто агар ӯ барои хароҷоти 
дигар пул дошта бошад, пинҳон кардани даромади оила ва дастрасии 
зан ба онҳо, надодани пул барои хӯрокворӣ ва ниёзҳои аввалия, 
надодани пул барои хароҷоти зарурӣ барои кӯдакон, надодани пул 
барои хароҷоти шахсӣ (либос, пойафзол, ашёи гигиенӣ);

инчунин, ҳангоми пурсиш, мусоҳибаҳои амиқ ва гурӯҳҳои мақсаднок 
маълумоти асосии зерин ошкор карда шуданд:

Назари посухдиҳандагон дар бораи баробарии мардон ва занон • 
дар кишвар ва маҳалҳои онҳо
дониши посухдиҳандагони дар бораи қонунҳои дар Тоҷикистон • 
қабулшуда оид ба мубориза бо зӯроварӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои занон
Басомади зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон, ҷойҳои зӯроварӣ, • 
амалҳое, ки дар чунин ҳолатҳо аз ҷониби ҷабрдида, сохторҳои 
дахлдор, ҷомеа, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва байналмилалӣ содир 
мешаванд
Сабабҳои зӯроварӣи хонаводагӣ, роҳҳои пешгирии зӯроварӣ дар • 
оила ва ҷомеа аз нуқтаи назари мардон ва занон.
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АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН
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2. ШАРҲи МуХТАСАРи ЗАМиНАи МЕЪЁРии 
ҲуҚуҚӢ ВА ТАдҚиҚОТи ГуЗАРОНидАШудА дАР 

ТОҶиКиСТОН Оид БА ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи ЗАНОН
Тафсири мазкур тадқиқотҳоеро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 
ҳам мақомоти давлатӣ ва ҳам ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ, 
марказҳои илмӣ дар тӯли панҷ соли охир гузаронида шудаанд, дар бар 
мегирад (рӯйхати таҳқиқот, дар Замимаи 4).

2.1. ШАРҲи МуХТАСАРи ЗАМиНАи ҲуҚуҚӢ Оид 
БА ЗӮРОВАРии ГЕНдЕРӢ

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли солҳои истиқлолият заминаи 
қонунгузорӣ барои таъмини баробарии гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ 
нисбати занон ташаккул ёфтааст. Конститутсияи  Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки заминаи асосии қонунгузорӣ мебошад, ҳуқуқи баробар барои занон ва 
мардонро кафолат медиҳад. Шомил шудани Тоҷикистон ба Конвенсияи 
барҳам додани ҳама гуна табъиз нисбати занон (1993) ва дигар санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи баробарии гендерӣ нақши муҳим дошта, 
ин имкон дод, ки фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
паст кардани сатҳи зӯроварии гендерӣ дар кишвар пурзӯр карда шавад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи кафолатҳои давлатии 
баробарии мардон ва занон ва имкониятҳои баробар барои татбиқи 
онҳо" (2005).

Қонун муносибатҳоро барои таъмини кафолатҳои конститутсионии 
баробарии мардон ва занон дар соҳаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва 
инчунин дар ҳама соҳаҳои дигар ба танзим медарорад, ба пешгирии табъиз 
аз рӯи ҷинс равона карда шудааст ва кафолатҳои давлатии имкониятҳои 
баробар барои шахсони ҷинси гуногунро муқаррар менамояд.

Моддаи 3 - манъи табъиз. Табъизи ҳуқуқи мардон ва занон манъ аст. Вайрон 
кардани принсипи баробарии гендерӣ (пешбурди сиёсати давлатӣ, содир 
намудани амалҳои дигаре, ки мардон ва занонро дар вазъи нобаробар аз 
рӯи ҷинс қарор медиҳанд) табъиз ҳисобида мешавад ва бояд дар ҳолатҳо 
ва тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур бартараф карда шавад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи пешгирии зӯроварӣи 
хонаводагӣ" (2013).

Қонун муносибатҳои ҷамъиятии марбут ба пешгирии зӯроварии 
хонаводагиро танзим мекунад ва вазифаҳои субъектҳои пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ, муайян, пешгирӣ ва бартараф кардани сабабҳо ва 
шароити ба зӯроварии хонаводагӣ мусоидро муайян мекунад

Қадами муҳим дар таъмини баробарии гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣи 
хонаводагӣ қабули як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим, аз қабили Барномаи давлатии 
пешгирии зӯроварии хонаводагӣ барои солҳои 2013-2023 ва Нақшаи 
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чорабиниҳои соли 2014 мебошад, ки ба ин санад рост меояд. инчунин, 
масъалаҳои зӯроварии хонаводагӣ дар Стратегияи баланд бардоштани 
нақши занон барои солҳои 2011-2020 қайд шудаанд.

2.2 НАТиҶАҲОи АСОСии ТАҲҚиҚОТЕ, Ки дАР ҶуМҲуРӢ 
дАР 5 СОЛи ОХиР Оид БА МуШКиЛОТи ЗӮРОВАРӢ 
НиСБАТи ЗАНОН ГуЗАРОНидА ШудАНд

Муҳимтарин таҳқиқот дар 5 соли охир Тадқиқоти Демографӣ ва 
Тандурустии Тоҷикистон мебошад, ки аз ҷониби Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 бо дастгирии Агентии 
иМА оид ба рушди байналмилалӣ USAID, инчунин ЮНиСЕФ, ЮНФПА, ICF 
гузаронида шудааст. Ҳаҷми намунаи намояндагии TJDHS - 2017 10.718 
занони аз 15 то 49-соларо ташкил дод.

Тибқи натиҷаҳои таҳқиқот, сабт шудааст, ки тақрибан аз ҳар 4 зан (1%) аз 15-
солагӣ ба зӯроварии ҷисмонӣ дучор омадаанд. Занҳои дорои маълумоти 
паст ва занони хонаводаҳои камбизоат бештар мавриди зӯроварӣ қарор 
мегиранд. Шавҳар аксар вақт шахсест, зӯроварии ҷисмнӣ содир мекунад.  
дар байни занҳое, ки ҳеҷ гоҳ издивоҷ накардаанд, онҳо аксар вақт аз ҷониби 
модарон / модарони угай, бародарон ва хоҳарон таҳқир карда мешаванд.

дар гузориш қайд карда мешавад, ки зиёда аз 60% занони синну соли 
15-49 амалҳои зӯровариро сафед мекунанд ва мутмаинанд, ки шавҳар 
ҳуқуқ дорад, ки занашро лату кӯб кунад. Аксар вақт,  сабабҳои  баҳс бо 
шавҳар ё бе огоҳии шавҳар аз хона баромада рафтан, дастбардоштанро 
ба  сабабҳои  сафедкунанда мансуб медонанд.

Ҳамин тариқ:

16% занон зӯроварӣи эмотсионалӣ (зӯроварии равонӣ) -ро қайд • 
мекунанд;
Зӯроварии шаҳвониро 2% занони шавҳардор ва 4% занони • 
ҷудошуда, танҳо ва  бевазанон қайд намудаанд..
дар натиҷа, ҷомеа чунин ақидаро нигоҳ медорад, ки зӯроварӣи • 
хонаводагӣ кори дохили оила аст ва занон чунин мешуморанд, ки 
"корҳои" хонаводагиро ба берун набароранд.
75% ҳеҷ гоҳ барои пешгирии зӯроварӣ ба касе нагуфтаанд ва ё • 
кӯмак  ҳам напурсидаанд;
15% дар бораи зӯроварӣ нақл карданд, аммо кӯмак напурсиданд;• 
10% занон барои боздоштани зӯроварӣ кӯмак хостаанд.• 

Тадқиқоте, ки ташкилотҳои байналмилалӣ ва маҳаллии ҷомеаи шаҳрвандӣ 
анҷом додаанд.

Таҳқиқоти "Зӯроварии хонаводагӣ дар Тоҷикистон: замони барқарор 
кардани адолат"

ин тадқиқот аз ҷониби IPHR, HFHR ва NotaBene гузаронида шуда, моҳи 
марти соли 2017 интишор карда шуд. дар ҳисобот оид ба набудани омори 
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дақиқ (махзани ягонаи мутамарказ) оид ба далелҳои зӯроварӣи хонаводагӣ 
диққат дода шудааст.

 Паст кардани нишондиҳандаҳои ҳисобот проблемаи доимист. Аммо, баъзе 
тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки тақрибан 50% занони тоҷик дар баъзе 
лаҳзаҳои ҳаёти худ аз ҷониби шавҳарон, хушдоманҳо ё аъзои дигари оила 
зӯроварии хонаводагиро аз сар мегузаронанд.

дар хулосаҳо қайд карда мешавад, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ, вақте ки дахолати 
давлатӣ имкон медиҳад, ки ҳам сабабҳо ва ҳам оқибатҳои зӯроварӣи 
хонаводагӣ нисбати занон бомуваффақият бартараф карда шаванд, 
то ҳол дар Тоҷикистон амалӣ нагардидааст: Ҳукумати кишвар то ҳол 
натавонистааст як низоми муносиби вокуниш ба зӯроварии хонаводагиро 
нисбати занон дар асоси ва заминаи ҳамаҷонибаи меъёрии ҳуқуқиро 
ташкил диҳад. ин вазъ боиси беҷазо мондани нафарони зӯроварӣи 
хонаводагӣ ва инчунин амалияи давомдори вайронкунии ҳаррӯзаи ҳуқуқи 
занон дар саросари кишвар мегардад. дар таҳқиқот ба мақомоти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба паст кардани сатҳи зӯроварӣ нисбати 
занон тавсияҳо оварда шудаанд.

Омӯзиши "Зӯроварии хонаводагӣ: Арзёбии босуръати монеаҳои 
институтсионалӣ", ки соли 2018 гузаронида шуд.

Ҳангоми баррасӣ ва тафсири таҳқиқоти марбут ба гендер дар 5 соли охир, 
таваҷҷӯҳ ба таҳлили вазъи зӯроварӣи хонаводагӣ, ки аз ҷониби якчанд 
ташкилотҳои ҳуқуқи инсон гузаронида шудааст, ҷалб карда мешавад. (Аз 
ҷумла ТҶ "Гендер ва Рушд", "Лигаи занони ҳуқуқшинос", "Фидокор", "Начоти 
кудакон", КМи "Гулрухсор"). дар ин гузориш системаи институтсионалӣ дар 
маҷмӯъ фаҳмида мешавад: институтҳо (қонун, ташкилотҳо ва муассисаҳои 
дахлдори ваколатдор) ва институтҳо (меъёрҳо, урфу одатҳои рафтор дар 
ҷомеа).

Натиҷаҳои мусоҳибаҳо бо ҶЗО нишон медиҳанд, ки механизми 
маъмултарини муроҷиати занон ин интиқол тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ 
(волидайн, хешовандон, дӯстон, шиносҳо) ва шахсони бонуфуз дар маҳалли 
истиқомат мебошад (ва дар муҳити шаҳр, ин метавонад раиси маҳалла 
бошад, ки аксар вақт тавсия медиҳад, ки ба зӯроварӣ тоб оранд ва оиларо 
якҷоя нигоҳ доред). Шабакаи иҷтимоӣ аксар вақт кӯмаки "масофаи пиёда" 
аст ва пас онҳо ба шӯъбаи кор бо занон ва оила муроҷиат мекунанд, ки дар 
он ҷо дар бораи салоҳиятҳои қонунии муқарраршуда маълумот доранд. 
Аммо қонун амалҳои мушаххаси мақомотро оид ба расонидани кӯмак 
ба шахсони муроҷиаткарда дар ҳолати зӯроварии хонаводагӣ пешбинӣ 
намекунад.

Қадами навбатӣ равон намудан ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ, марказҳои 
бӯҳронӣ (дар он ҷо алгоритми таҳияшудаи амалҳо барои пешниҳоди 
хидмат ба довталабон вуҷуд дорад) ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад.
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ШАРҲи МуХТАСАРи ЗАМиНАи МЕЪЁРии ҲуҚуҚӢ ВА 
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Аммо, шакли ягонаи протоколи равонкунӣ вуҷуд надорад. инчунин, на дар 
ҳама нуқтаҳои арзёбии фаврӣ, кормандон дониши мукаммали ваколатҳо ва 
ташкили сабти омори ҳолатҳои зӯроварии хонаводагиро нишон доданд.

Ҷолиби диққат аст, ки дар рӯйхати дар боло зикршудаи шахсони ваколатдор 
ягон васоити ахбори омма мавҷуд нест, ки ҷалби онҳо ба истифодаи яке аз 
шабакаҳои муассиртарини алоқа - телевизион ва радио барои пешбурди 
корҳои иттилоотӣ ва таълимӣ имкон фароҳам меорад.

Арзёбии фаврӣ оид ба монеаҳои институтсионалӣ имкон дод, ки тавсияҳо 
барои мақомот ва ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба паст кардани сатҳи зӯроварӣ 
нисбати занон таҳия карда шаванд.

Таҳқиқоти "Тоҷикистон: омилҳои расонидани кӯмак ба қурбониёни 
зӯроварӣи хонаводагӣ" ба омӯзиши сабабҳои расонидани кумаки 
номуносиб ба қурбониёни зӯроварӣ бахшида шудааст.

дар  пажӯҳиши HumanRightsWatch, ки соли 2019 нашр шудааст, қайд 
шудааст, ки мақомоти Тоҷикистон барои таҳқиқ ва ба ҷавобгарӣ кашидани 
зӯроварӣи хонаводагӣ саъйи кофӣ намекунанд ва вазъи кумак ба 
ҷабрдидагон чандон қаноатбахш нест. дар бораи шумораи заноне, ки 
зӯровариро аз ҷониби шарик аз сар мегузаронанд, маълумоти дақиқ 
мавҷуд нест, зеро давлат ин гуна оморро мунтазам ҷамъ намекунад. 
Коршиносон мегӯянд, ки зӯроварӣ нисбати занон дар ҷомеаи Тоҷикистон 
ҳанӯз  паҳншуда аст ва аксар вақт шаклҳои шадид, то куштор ва худкуширо 
мегирад ва на ҳамаи чунин ҳолатҳо ба дасти мақомот мерасанд.

Таҳқиқот ба механизмҳои татбиқи Қонун "дар бораи пешгирии зӯроварии 
хонаводагӣ" таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намудааст, ки пас аз шаш соли қабули он, 
масъалаҳои истифодаи дурусти он ҳанӯз ҳам ҳалли худро наёфтаанд.

Қайд карда мешавад, ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аксар вақт аз 
гузаронидани тафтишоти пурра, фармони муҳофизатӣ ё дастгир кардани 
шахси зӯровар даст мекашанд - ҳатто дар ҳолатҳое, ки сухан дар бораи 
шаклҳои шадиди зӯроварӣ меравад.

Масъалаи таҳқиқи далелҳои зӯроварӣи хонаводагӣ дар деҳот вуҷуд дорад, 
ки дар он ҳузури давлат хеле кам аст ва кормандони милиса баъзан барои 
гузаронидани тафтишот масофаи зиёдро тай мекунанд, бинобар ин онҳо 
ба ҷабрдидаҳо пешниҳод мекунанд, ки ҷинояткорро мустақилона ба 
идораи милиса баранд.

Кормандони милиса ба ҷои иҷрои тавсияҳои байналмилалӣ дар бораи 
афзалияти ҳабс ва таъқиби додгоҳӣ нисбати ҳамсарон оштӣ шуданро бор  
мекунанд.

дар Тоҷикистон норасоии шадиди хизматрасонии кӯмак ба ҷабрдидагони 
зӯроварии хонаводагӣ ба назар мерасад. дар кишваре, ки қариб 9 миллион 
нафар аҳолӣ дорад, танҳо чор паноҳгоҳ мавҷуд аст. Кӯмаки воқеии ҳуқуқӣ 
низ тақрибан дастнорас аст, аз ҷумла манфиати ҷабрдидагони зӯроварӣ 
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АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

дар парвандаҳои таъқиби ҷиноятӣ, талоқ, нигоҳубини кӯдакон ва алимент, 
ё тақсими амвол дар ҳолати талоқ.

Монеаи дигар он аст, ки бисёр занҳо манбаи даромади худро кам ё тамоман 
надоранд ва аз шарики бадгумон вобастагӣ доранд. Аксар вақт онҳо 
метарсанд, ки ӯро ба зиндон андозанд, зеро ин  аз даст додани манбаи 
зиндагӣ барои худ ва фарзандонашон аст. дар сурати талоқ, падар аксар 
вақт дастгирии молиявии фарзандонро қатъ мекунад ва қарорҳои суд дар 
бораи таъин кардани алимент на ҳамеша иҷро карда мешаванд.

Сарфи назар аз қонуншиканӣ, амалҳои зараровар, аз қабили бисёрзанӣ, 
сабти ном нашуда, издивоҷи маҷбурӣ ва бо кӯдакон идома доранд. 
Меъёрҳои табъизи ҷинсии рафтор бо анъанаҳои падаршоҳӣ шадидтар 
мешаванд. Ҳисобот дар бораи натиҷаҳои таҳқиқот ба Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ тавсияҳо пешниҳод мекунад.

Арзёбии гендерии кишвар дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби Бонки Рушди 
Осиё гузаронида шудааст, масъалаи дастрасии занон ба адолати судиро 
муфассал баррасӣ мекунад. Таҳлил ҳам ба фаъолияти низоми ҳуқуқӣ ва 
ҳам ба ислоҳи беадолатӣ дахл мекунад.

Гузориш қайд мекунад, ки қабули қонуни соли 2013 оид ба пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ имкон дорад, ки ҳимоят аз ҷабрдидагони зӯроварӣи 
хонаводаро ба таври назаррас тақвият диҳад. Қонун се намуди воситаҳои 
ҳуқуқиро ҷорӣ мекунад:

огоҳии расмӣ,• 
фармоиши муҳофизатӣ,• 
ҳабси маъмурӣ.• 

Ҳамзамон, қонун механизмҳои татбиқи ин воситаҳои ҳуқуқиро пешбинӣ 
намекунад. Қонун ба ҷинояткорони зӯроварӣи хонаводагӣ тамаркуз карда, 
ҳуқуқҳои ҷабрдидагони зӯроварӣро (ба монанди ҳуқуқҳо дар масъалаҳои 
шаҳрвандӣ, кафолати кӯмаки ройгони ҳуқуқӣ, инчунин ҷуброни зарари 
расонидашуда ва ғ.) муқаррар накардааст.

Ҳуқуқшиносии додгоҳии табъизи гендерӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз чандон 
рушд накардааст ва судяҳо таҷрибаи маҳдуди истифодаи меъёрҳои 
ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ дар чунин ҳолатҳо доранд. Ҳангоми 
посух додан ба саволҳо дар бораи таҷрибаи онҳо дар татбиқи қонунҳои 
мушаххас, танҳо 11,2% муқаррароти Қонун дар бораи кафолатҳои 
давлатии баробарҳуқуқии мардон ва занон барои ҳимояи ҳуқуқи занон 
истифода бурданд, аммо 19,6% ҳангоми баррасии парвандаҳои марбут ба 
ҳуқуқи мардон аз онҳо истифода кардаанд. Танҳо 7% судяҳо муқаррароти 
CEDAW-ро истифода бурданд (дар ҳолатҳои марбут ба занон ва мардон) 
ва аксари судяҳо қарорҳои худро танҳо дар асоси қонунҳои асосӣ, яъне 
Кодекси оила, Кодекси ҷиноятӣ ва Кодекси меҳнат, ки муқаррароти маҳдуд 
дар бораи табъиз доранд, қабул карданд.
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ШАРҲи МуХТАСАРи ЗАМиНАи МЕЪЁРии ҲуҚуҚӢ ВА 
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Оид БА ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи ЗАНОН 2
Тадқиқот ба хулосае меояд, ки эҳёи арзишҳои консервативии патриархалӣ 
дар Тоҷикистон боиси издивоҷи бармаҳал ва бисёрзанӣ шуда, қобилияти 
занон ва духтаронро ба пуррагӣ барои беҳтар кардани сифати зиндагии 
худ зери хатар гузошта, занонро аз иштироки комил дар рушди кишвар ва 
бардошти  манфиат аз ин дур месозад.

дар ҳисобот нуқтаҳои баромад барои таъмини баҳисобгирии ҳамаҷонибаи 
мушкилоти гендерӣ пешниҳод гардидааст.

Натиҷаҳои мониторинги ҷамъиятӣ: "Мушкилоти асосии татбиқи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон" Дар бораи пешгирии зӯроварӣи 
хонаводагӣ "дар сатҳи маҳаллӣ ва механизмҳои баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти субъектҳои асосӣ дар татбиқи он.

Мониторинг ва арзёбии ҷамъиятӣ аз ҷониби Эътилофи "Аз баробарии 
ҳуқуқӣ ба баробарии воқеӣ" дар соли 2019 дар доираи лоиҳаи БРСММ 
"Тақвияти амнияти ҷамъиятӣ ва пешгирии зӯроварӣ нисбати занон", ки аз 
ҷониби Saferworld дар ҳамкорӣ бо шарикони маҳаллӣ - ТҶ "Ҷаҳон" ва ТҶ 
"Заршедабону" амалӣ карда шудааст ".

Тибқи натиҷаҳои мониторинг, маълум гардид, ки тайи 3 соли охир дар ноҳияҳо 
/ шаҳрҳои мақсаднок Бохтар, Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор, ноҳияҳои Ҳамадонӣ 
ва Рӯдакӣ, фаъолияти ҳамаи субъектҳо оид ба пешгирии зӯроварии 
хонаводагӣ ба таври назаррас афзудааст, ки ба шарофати он огоҳӣ ва 
таваҷҷӯҳи аҳолӣ ба ин мушкилот тадриҷан меафзояд. Аммо, паҳншавии 
зӯроварӣ дар ҳаёти ҳаррӯзаи оилаҳо боқӣ мемонад ва ҳолатҳои зӯроварӣ 
кам намешаванд. Масъалаҳои ҳалношуда ва механизмҳои номукаммали 
институтсионалӣ, меъёрӣ, ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва молиявии татбиқи Қонун дар 
сатҳи миллӣ ба таъсири Қонун дар бораи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ 
дар сатҳи маҳаллӣ мустақиман таъсир мерасонанд.

Зарурати фаврӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ маблағгузорӣ 
кардани фаъолият оид ба проблемаҳои зӯроварии хонагӣ ба миён омадааст. 
Яке аз омилҳое, ки ба баланд бардоштани самаранокии фаъолиятҳое, 
ки субъектҳои асосии Қонун халал мерасонанд, номукаммалии равиши 
интегралӣ ва байнисоҳавӣ дар ташкили системаи чорабиниҳо оид ба 
пешгирии зӯроварӣ ва расонидани кӯмак ба ҷабрдидагони зӯроварӣ, аз 
ҷумла зӯроварии хонаводагӣ мебошад.

Маълумотҳое, ки дар ҷараёни мониторинг оид ба муроҷиат ба ШВКД, 
ШККЗО, утоқҳои офиятбахшии тиббӣ ва иҷтимоии муассисаҳои 
тиббӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҷамъ оварда шудаанд, аз паҳншавии 
зӯроварии ҷисмонӣ, равонӣ, иқтисодӣ ва мавҷудияти шумораи зиёди 
ҳолатҳои гендерӣ ва ҳамзамон якчанд намуди зӯроварӣ шаҳодат медиҳанд. 
Ноҳияҳо/шаҳрҳо, доираи ҷинояткорони зӯроварӣи хонаводагӣ хеле 
васеъ буда, аз шавҳар/шарик/шавҳари собиқ ва то бо дигар аъзои 
оила тамом мешавад.
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АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

Таҳаммулпазирии ҷомеа ба зӯроварӣи хонаводагӣ на танҳо аз ҷониби 
меъёрҳои фарҳангӣ ва анъанавии муносибатҳои оилавӣ, ки зӯроварии 
хонаводагиро бармеангезанд, балки бо радди доимии мансубият ба 
зӯроварӣ, зуҳури муносибати бераҳмонаи зан, келин, хоҳар ва ғайра ё 
назорати доимӣ аз болои зиндагӣ ва рафтори онҳо муайян карда мешавад. 
Ҳамзамон, чунин мешуморанд, ки, агар шавҳар ё хешовандонаш нисбат ба 
ӯ зӯроварии ҷисмонӣ истифода кунанд, худи зан гунаҳгор аст. дар байни 
ҷавонон, худи занон, алахусус дар байни хушдоманҳо тарафдорони ин 
ақида зиёданд.

дар гузориш тавсияҳо оид ба механизмҳои баланд бардоштани самаранокии 
субъектҳои Қонун "дар бораи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ" оварда 
шудаанд.

2.3 АРЗЁБии ПАҲНШАВии ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи ЗАНОН ВА 
дуХТАРОН дАР АСОСи ГуЗОРиШҲО ВА ГуЗОРиШҲОи МиЛЛӢ

Шашумин гузориши даврии Тоҷикистон ба Кумитаи СММ оид ба 
Конвенсия оид ба барҳам додани ҳама намудҳои табъиз нисбати 
занон (2017). дар гузориш қайд карда мешавад, ки ҳолатҳои зӯроварии 
гендерӣ дар кишвар ҳанӯз ҳам паҳн шудаанд, аммо таблиғи кофӣ ба даст 
намеоранд, аз ҷумла аз он сабаб, ки 97% мардон ва 72% занон чунин 
мешуморанд, ки барои нигоҳ доштани оила, зан бояд ба зӯроварӣ тоб 
орад.

дар ҳисобот ба набудани стратегияи мукаммал оид ба мубориза бо ҳама 
шаклҳои зӯроварии гендерӣ нисбати занон ва беҷазо мондани омилони 
зӯроварии гендерӣ нисбати занон диққат дода шудааст. Шумораи ками 
таъқибот ва ҳукмҳо, гузоришҳо дар бораи ҳамдастии кормандони милиса 
дар ҷиноятҳо, таъкид ба мусолиҳа ва ҳимоят накардани махфияти 
ҷабрдидагони далели ин аст.

Қайд карда мешавад, ки вазорату идораҳо оид ба пешгирии зӯроварии 
хонаводагӣ корҳои назаррасро анҷом доданд. Аз ҷумла, дар соли 2017 ба 
ВКд 1296 шикоят оид ба зӯроварии хонаводагӣ ворид шудааст, ки 1036-тои 
он аз ҷониби кормандони милисаи ноҳия, 260-тоаш аз ҷониби нозирони 
зӯроварии хонаводагӣ баррасӣ шудааст. Аммо, дар гузориш норасоии 
маълумоти оморӣ дар бораи чунин ҳолатҳо ва набудани маълумот оид ба 
истифодаи муқаррароти Конвенсияи CEDAW қайд карда мешавад.

Кумитаи СММ аҳамияти ҷорӣ кардани принсипҳои баробарӣ ва табъизро 
дар ҳамаи 17 ҲРР ба ёд меорад ва аз давлати узв даъват мекунад, ки 
занонро ҳамчун нерӯи пешбарандаи рушди устувор дар кишвар эътироф 
кунад ва дар ин самт сиёсат ва стратегияҳои мувофиқро қабул кунад.

Бознигарии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи Эъломия 
ва Платформаи амалҳои Пекин (1995) дар доираи Барномаи татбиқи 
Устувори 2030 татбиқ карда мешавад. ин азназаргузаронии миллӣ ба 
фаъолияти Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
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ШАРҲи МуХТАСАРи ЗАМиНАи МЕЪЁРии ҲуҚуҚӢ ВА 
ТАдҚиҚОТи ГуЗАРОНидАШудА дАР ТОҶиКиСТОН 

Оид БА ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи ЗАНОН 2
Тоҷикистон дар самти татбиқи Барномаи давлатии пешгирии зӯроварии 
хонаводагӣ равона шудааст. Соли 2018 дар назди Кумита дар якҷоягӣ бо 
Бунёди Авруосиё дар Тоҷикистон барои пешгирии зӯроварӣи хонаводагӣ 
телефони боварии 1313 кушода шуд. Шабакаи марказҳои бӯҳронии 
занон ва дастгирии занон дар саросари кишвар ҷойгир карда шудааст 
(33 маркази бӯҳронӣ ва 4 паноҳгоҳи муваққатӣ), аммо ин дар маҷмӯъ дар 
қиёс ба  мушкилот номутаносиб аст. Ҳамзамон, кумакҳои психологӣ ва 
машваратҳои пешниҳодшуда асосан бо талошҳои оштӣ кардани қурбонии 
зӯроварӣ бо таҷовузгар маҳдуд мешаванд, ки ин аксар вақт бинобар 
набудани мутахассисони соҳибихтисоси соҳаи кӯмаки иҷтимоӣ ва равонӣ 
ба бозгашти ҷабрдида ба муҳити зӯроварӣ оварда мерасонад,.

дар соли 2017, 14.636 шикояти занон ва 6925 мард дар бораи зӯроварӣ 
сабт шудааст. дар 9 моҳи соли 2018 ба марказҳои иттилоотӣ ва машваратии 
ноҳиявӣ (RICC) 12841 нафар шаҳрвандон муроҷиат карданд, ки аз онҳо 
6127 нафарашон занон ва 3442 нафар мардон оид ба зӯроварӣи хонаводагӣ 
мебошанд.

Ҳамин тавр, мақомоти корҳои дохилӣ оид ба далелҳои зӯроварии хонаводагӣ 
дар солҳои 2014-2017 ва нимаи аввали соли 2018 927 парвандаи ҷиноӣ боз 
намуда, 2681 протоколи маъмурӣ оид ба далелҳои зӯроварӣи хонаводагӣ 
тартиб додаанд. Танҳо дар соли 2017 прокуратура 80 ҷинояти марбут ба 
зӯроварии хонаводагӣ, аз ҷумла 29 куштори барқасдона, 27 далели рондан 
ба худкушӣ, 30 далели таҷовуз ба номус ва аъмоли зӯровариомези дорои 
хусусияти ҷинсиро тафтиш кардааст.

додситонҳо муайян карданд, ки танҳо дар солҳои 2016-2017 ва дар 9 моҳи 
соли 2018 92  зан ба намудҳои шадиди зӯроварии гендерӣ гирифтор шуданд. 
Баъзе занон дар натиҷаи куштор ё сӯиқасд ба он ба ҳалокат расиданд ва 
ё зарари вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. Қариб ҳамаи ин амалҳои куштор 
ё кӯшиши куштор хусусияти оилавӣ ва хонагӣ доранд.

дар давоми солҳои 2014-2017 ва 9 моҳи соли 2018 судҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 661 парвандаи ҷиноятиро нисбати 702 ашхоси марбут ба 
зӯроварӣ нисбати занон баррасӣ карданд. дар гузориш таъкид шудааст, ки 
яке аз оқибатҳои манфии зӯроварӣи хонаводагӣ алайҳи занон ин сӯиқасд 
ба ҷони худ аст.  Оид ба далелҳои расонидан ба худкушӣ дар қаламрави 
ҷумҳурӣ дар давраи солҳои 2014-2017 ва 9 моҳи соли 2018, тибқи моддаи 
109 Кодекси ҷиноятӣ 224 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, бо айбнома 
ба суд фиристода шудааст. дар давраи таҳлилшуда хизматчиёни ҳарбӣ 
беш аз 15 ҷинояти марбут ба зӯроварӣ нисбати занон содир кардаанд.





ХУСУСИЯТҲОИ УМУМИИ 
ПОСУХДИҲАНДАГОН

3



52

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

3. ХуСуСиЯТҲОи уМуМии ПОСуХдиҲАНдАГОН
3.1 ХуСуСиЯТҲОи иҶТиМОиЮ 
дЕМОГРАФии ПОСуХдиҲАНдАГОН.

дар тамоми минтақаҳои кишвар дар маҷмӯъ 3000 посухдихандагон - 1500 
сардорони хонаводаҳо (ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд) ва 1500 нафар 
занон-аъзои ХВ пурсида шуданд. Сипас, тавсифи иҷтимоию демографии 
ҳар як категорияи посухдихандагонро алоҳида дида мебароем.

Сардорони хонаводаҳо ва шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд

Тақрибан аз се ду ҳиссаи сардорони хонаводаҳоро мардон ташкил 
медоданд, ки ин ба тартиботи патриархалии ҷомеа, ки мард сардори оила 
мебошад, рост меояд. Нақши роҳбари хоҷагӣ танҳо аз синни 35-солагӣ 
ба зан бармегардад. Асосан, сардорони хонаводаҳои пурсидашуда, 
ҳам дар байни мардон ва ҳам занон, танҳо маълумоти миёнаи пурра 
доранд. Тахминан, ин ба он алоқаманд аст, ки аксари сарони хонаводаҳои 
пурсидашуда пас аз хатми мактаб таҳсилро ба сабаби надоштани 
захираҳои молиявӣ ва зарурати кумак ба насли калонсол барои дастгирии 
оилаҳояшон идома надоданд (Расми 3.1.1).

Расми  3.1.1 Портрети сардори хонавода. Ҳамагӣ N=1500
 

Мардон Занон

41%
59%

47%
53%

43%
57%

Ҳамагӣ, N=1500

НТҶ, n=310

Суғд, n=430

Ҷинси сардори ХВ

30%
70%

26%
74%
75%

25%

Хатлон, n=480

ВМКБ, n=150

душанбе, n=130

22%
16%

37%
26%

39%
44%

65 сола ва калонтар

55-64 сола

35-54 сола

Синну соли сардори ХВ

2%
13%

1%

25-34 сола

18-24 сола
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дар Тоҷикистон одатан дар як хонавода якчанд оила зиндагӣ мекунад. 
Одатан писарон ҳамсари худро ба хонаи волидонашон меоранд, то ба 
волидони пиронсол дар корҳои хона кумак кунанд. Мувофиқи ин, дар 
ҷараёни таҳқиқот, аксарияти кулли  хонаводаҳо оилаҳои калон (якчанд 
насл ва ҷуфти оиладор) буданд, ки ҳар кадом 6-10 нафар буданд. дар як 
ХВ (Расми 3.1.2).

Расми 3.1.2 Намуд ва таркиби хонаводаҳо. Ҳамагӣ N=1500

 

Мардон Занон

3%
1%Бе таҳсилот ё таҳсилоти ибтидоӣ (синфи 1-4)

11%
23%

1%
4%

10%
16%

Таҳсилоти олӣ (диплом гирифт)

Таҳсилоти олии нопурра (диплом нагирифт)

Таҳсилоти миёнаи махсус

Таҳсилоти сардори ХВ

1%
7%

56%
41%

18%
8%

Таҳсилоти ибтидоии касбӣ

Таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфи 10-11)

Таҳсилоти миёнаи нопурра (синфи 5-9)

Оилаи хурд, иборат аз 
падару модар (як ҷуфти 
никоҳӣ ) ва кӯдакон

Ҳамагӣ, N=1500

НТҶ, n=310

Суғд, n=430

Намуди ХВ

Хатлон, n=480

ВМКБ, n=150

душанбе, n=130

15% 85%

12%

16%

16%

19%

7%

88%

84%

84%

81%

93%

Оилаи калон, иборат аз 
якчанд насл ва ҷуфтҳои 
никоҳӣ

Ҳайати ХВ

30%

55%

11%

4%

11-15 наф.
6-10 наф..
2-5 наф.

Зиёда аз 15 наф.
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дар ин нишондиҳанда байни хонаводаҳо аз шаҳр ва деҳот фарқияти аз 
ҷиҳати оморӣ муҳим вуҷуд надошт. дар шаҳр 87% ХВ-ҳои пурсидашуда 
оилаҳои калон мебошанд, дар деҳот бошад, ин рақам 85%.

Аъзоёни хонавода

Аксарияти занони хонаводаҳои пурсидашуда ба категорияҳои синну 
солашон 25-34 ва 35-54 сола тааллуқ доранд. Қариб нисфи занони 
хонаводаҳои пурсидашуда танҳо маълумоти ибтидоии касбӣ доранд. Шояд 
ин аз он сабаб ба амал омадааст, ки занон кӯшиш мекунанд касбҳоеро 
азхуд кунанд, ки онҳоро метавон дар хона истифода бурд, масалан, 
дӯзандаҳо ё ошпазҳо, ки ин ба менталитети маҳаллӣ мувофиқат мекунад 
ва ҳамчунин  оид ба тарбияи  духтарон дар оила,  ки вазифаҳои асосии ӯ 
пешбурди  ҳаёти хонаводагӣ мебошад. (Расми 3.1.3). 

Расми 3.1.3 Тавсифи занон-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

 

Ҳамагӣ, N=1500

НТҶ, n=310

Суғд, n=430

Хатлон, n=480

ВМКБ, n=150

душанбе, n=130

5%

Синну соли занон-аъзои ХВ

22% 36%

26%

19%

23%

35%

40%

33%

34%

33%

42%

34%

28%

39%

33%

43%

22%

7%

4%

8%

9%

16%

1%

3%

1%

1%

2%

1%

35-54 сола25-34 сола18-24 сола 55-64 сола 65 сола  +

Бе таҳсилот ё таҳсилоти ибтидоӣ (синфҳои 1-4)

9%

6%

8%

49%

24%

3%

1%

Таҳсилоти олӣ (диплом гирифт)

Таҳсилоти олии нопурра (диплом нагирифт)

Таҳсилоти миёнаи махсус

Таҳсилоти занон-аъзои ХВ

Таҳсилоти ибтидоии касбӣ

Таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфҳои 10-11)

Таҳсилоти миёнаи нопурра (синфҳои 5-9)
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3.2 ХуСуСиЯТҲОи СОХТОРии ВАЗЪи 
ОиЛАВии ПОСуХдиҲАНдАГОН

Тибқи натиҷаҳои пурсиш, аксарияти посухдихандагон занон мебошанд. 
Хонаводаҳо бо сабти расмӣ дар САҲШ издивоҷ кардаанд - 87%. дар байни 
онҳое, ки дар вақти пурсиш бо мард муносибате надоштанд, 81% қаблан 
расман издивоҷ карда буданд. Ҳамин тариқ, гурӯҳи мақсадноки занони 
посухдиханда дорои таҷрибаи муносибати расмӣ бо мардон мебошанд 
(Расми 3.2.1.)

Расми. 3.2.1 Мақоми оилавии занон-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500.

 

 

Одатан, дар Тоҷикистон андешаи қатъӣ дар интихоби шавҳар барои 
духтар ба насли калонсол тааллуқ дорад. ин ақида бо пурсиш тасдиқ 
карда шудааст, ки аксарияти занони хонаводаҳои пурсидашуда ё ҳангоми 
интихоби шавҳар бо волидони худ розӣ буданд - 43% ё бо интихоби 
волидайн - 54% розӣ шуданд. Қисми зиёди посухдиҳандагон дар синни 18-
20 солагӣ издивоҷ кардаанд (Расми 3.2.2)

Мақоми оилавии   занон-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

87%

2% 3% 3%
5%

Якҷоя бо марде бе қайди САҲШ (никоҳ) 
зиндагӣ мекунам
Якҷоя бо марде  зиндагӣ мекунам (издивоҷи 
шаҳрвандӣ)
Айни ҳол издивоҷ накардаам ва бо марде 
зиндагӣ намекунам, бо мард ягон хел 
муносибат надорам

Оиладор (қайди САҲШ)

Якҷоя бо марде бе қайди САҲШ (никоҳ) 
зиндагӣ мекардам
Қаблан шарики доимӣ доштам/бе зиндагии 
якҷоя муносибат доштам
Якҷоя бо марде зиндагӣ мекардам 
(издивоҷи шаҳрвандӣ)

Оиладор будам (қайди САҲШ)
81%

2% 5%
12%

Мақоми оилавии қаблии онҳое, ки дар ҳолати пурсиш ягон хел 
муносибат бо марде надоштанд. Ҳамагӣ, N=42

Айни ҳол издивоҷ накардаам ва бо марде 
зиндагӣ намекунам, бо мард ягон хел 
муносибат надорам
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Расми 3.2.2 Масъулият барои интихоби шавҳар ва синну соли издивоҷ

 

92% посухдихандагон занон-аъзои хонаводаҳое мебошанд, ки ҳоло 
издивоҷ кардаанд, қаблан издивоҷ кардаанд ё бо марде муносибат 
доранд, фарзанд доранд. Қариб нисфи онҳо модари  нахустин фарзанд  
21 то 25 солагӣ шуданд. Аксаран занон  барвақттар аз 17 то 20 - сола 
модар мешаванд - 41% (Расми 3.2.3).

Шавҳарон ва / ё шарикони занон-аъзоёни ХВ пурсидашуда асосан миёнсол 
(25-34 сола) ва калонтар (35-54 сола) буданд - мутаносибан 37% ва 43%.

Ҳамагӣ, N=1412

НТҶ, n=288

Суғд, n=411

Хатлон, n=453

ВМКБ, n=147

душанбе, n=113

Масъулият барои интихоби шавҳар/шарик. Ҳамагӣ, N=1412

42%

35%

30%

50%

39%

4%

1%

2%

1%

54%

58%

68%

47%

28%

58%

2%

3%

1%

1%

3%

Худам интихоб намудам, падару модар розигӣ доданд

Худам интихоб намудам, вале падару модар зид буданд

Падару модар/хешовандон интихоб намуданд, вале ман розӣ шудам

Ман зид будам, ҳамаашро падару модар/хешовандон ҳал намуданд

2%

2%

4%

1%

1%68%

1%

Ҳамагӣ, N=1412

НТҶ, n=288

Суғд, n=411

Хатлон, n=453

ВМКБ, n=147

душанбе, n=113

Синну соли издивоҷ. Ҳамагӣ, N=1412

4% 63%

7%

3%

3%

6%

60%

69%

65%

44%

65%

28%

29%

25%

28%

35%

26%

5%

4%

3%

3%

3%

21%

21-25 сола18-20 сола16-17 сола 26 сола ва боло
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Расми 3.2.3 Мавҷудияти кӯдакони занон-аъзои ХВ ва сохтори синнусолӣ 
ҳангоми таваллуди фарзанди аввал 

 

Ҷадвали 3.2.1 Синну соли ҳамсарон/шарикони аъзоёни занҳои мусоҳиба-
шуда

Синну соли шавҳар/шарики 
зани узви хонавода (ХВ)

душанбе, 
n=107

ВМКБ, 
n=144

Хатлон, 
n=443

Суғд, 
n=398

НТҶ, 
n=279

Ҳамагӣ, 
N=1371

18-24 8% 1% 7% 4% 9% 6%
25-34 51% 24% 35% 36% 39% 37%
35-54 39% 50% 40% 46% 40% 43%
55-64 1% 15% 14% 10% 8% 10%

65 сола ва боло 1% 10% 4% 4% 4% 4%
Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ҷадвали 3.2.2 Таҳсилоти ҳамсарон / шарикони аъзоёни хонаводаи занҳои 
пурсидашуда

Таҳсилоти шавҳар/шарики узви зани 
хонаводаи

душанбе, 
n=107

ВМКБ, 
n=144

Хатлон, 
n=443

Суғд, 
n=398

НТҶ, 
n=279

Ҳамагӣ, 
N=1371

Бе таҳсил ё таҳсилоти ибтидоӣ 
(синфҳои 1-4) 1% 0% 1% 0% 1% 1%

Маълумоти асосии миёна (синфҳои 
5-9) 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Маълумоти миёнаи пурра (синфҳои 
10-11) 7% 6% 7% 16% 12% 11%

Таҳсилоти ибтидоии касбӣ 54% 28% 50% 46% 44% 45%
Таҳсилоти миёнаи касбӣ 3% 35% 14% 11% 13% 14%

Таҳсилоти олии нопурра (диплом 
нагирифтааст) 9% 5% 5% 4% 4% 5%

Таҳсилоти олӣ (дипломдор) 26% 26% 22% 22% 25% 23%
Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Оё зан-аъзои ХВ фарзанд дорад. 
Ҳамагӣ, N=1412

Ҳа Не

8%

92%

Сохтори синнусолии занон ҳангоми 
таваллуди кӯдаки якум. Ҳамагӣ, N=1294

21-25 сола17-20 сола

30 сола ва боло26-30 сола

49%

41%

9%

1%
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АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

Аксарияти ҳамсарон / шарикони занони хонаводаҳои пурсидашуда дорои 
маълумоти ибтидоии касбӣ мебошанд - 45%.

3.3 АРЗЁБии иҶТиМОиЮ иҚТиСОдии ВАЗЪи 
ХОНАВОдАҲОи ПОСуХдиХАНдАГОН.

умуман, шумораи зиёди посухдихандагон (41%) хонаводаи худро ба гурӯҳе 
мансуб донистанд, ки пули кофӣ барои хӯрок ва либос доранд, аммо молҳои 
гаронарзишро харида наметавонанд. Ба гуфтаи мусоҳибон, тақрибан ҳар 
хонаводаи сеюм (32%) барои хӯрокворӣ маблағи кофӣ дорад, аммо барои 
либос аллакай пул намерасад. дар айни замон, 8% хонаводаҳо, ба гуфтаи 
мусоҳибон, ҳатто пули хӯрокворӣ надоранд. 12% хонаводаҳо метавонанд 
хариди калон дошта бошанд.

Гурӯҳи хонаводаҳое, ки амалан ҳеҷ мушкилие надоранд ва  метавонанд 
ҳама чизи дилхоҳашонро харидорӣ кунанд, 8% -ро ташкил медиҳад.

Сатҳи некӯаҳволии моддии хонаводаҳои пурсидашуда дар саросари 
ҷумҳурӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Ба гурӯҳи хонаводаҳои сарватманд 
посухдихандагон аз ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти Суғд шомиланд. 
дар айни замон, хонаводаҳои ВМКБ, Хатлон ва душанберо метавон ба 
камбизоаттарин марбут донист, ки дар он ҷо зиёда аз 10% -и хонаводаҳо 
қайд карданд, ки ҳатто барои ғизо маблағи кофӣ надоранд.

Азбаски аъзоёни ХВ дар деҳот кӯшиш менамоянд, ки барои кор ба шаҳрҳо 
муҳоҷират намуда, аз ҷиҳати моддӣ ба оилаҳои худ кӯмак расонанд,аз 
ин ҳисоб то андозае инчунин   талаботи хонаводаи худро  ба ғизо қонеъ 
кунанд, аз ин рӯ нишондиҳандаи ХВ нисбатан доро аз нишондиҳандаи  
шаҳр ба фоидаи деҳа фарқ мекунад (Расми 3.3.1)

Расми 3.3.1 Баҳодиҳии сатҳи некӯаҳволии моддии хонаводаҳо. 
Ҳамагӣ, N = 1500

Ҳамагӣ, N=1500

НТҶ, n=310

Cуғд, n=430

Хатлон, n=480

ВМКБ, n=150

душанбе, n=130

Дар заминаи минтақаҳо

8% 32%

6%

1%

11%

11%

19%

23%

14%

43%

47%

49%

41%

45%

54%

32%

25%

35%

8%12%

16%11%

8%23%

8%7%

1%4%

3%5%

Барои хӯрока  мо пули кофӣ дорем, вале 
барои харидории  либос намерасадБарои хӯрока ва либос пул 

мерасад, вале ашёи қиматбаҳо 
(масалан, телевизор, яхдон) харида 
наметавонанд

Пул ҳатто барои хӯрока намерасад

Амалан метавонанд барои худ чизеро, 
ки хоҳанд, раво бинанд

Харидҳои калонро ба худ раво дида 
метавонанд (масалан, телевизор, 
яхдон)
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ХуСуСиЯТҲОи уМуМии ПОСуХдиҲАНдАГОН 3

Некӯаҳволии моддии хонаводаҳо бештар аз шумораи аъзои кории 
хонавода вобаста аст. Масалан, далели он, ки 8% хонаводаҳо ба 
хонаводаҳое тааллуқ доранд, ки ҳатто барои ғизо маблағи кофӣ надоранд, 
омили ғайричашмдошт нест, зеро  ки 8% хонаводаҳо дар оила аъзои корӣ 
надоранд.

дар аксар хонаводаҳо (70%) 1-2 нафар кор мекунанд. Асосан, дар ХВ 
1 мард ва/ё 1 зан кор мекунад. Қайд менамоем, ки 14% хонаводаҳои 
пурсидашуда мардони коргар надоранд ва дар айни замон ягон хонаводае 
нест, ки дар он ҷо зани корӣ набошад.

Таҳлили муқоисавии шумораи аъзоёни коргари хонаводаҳо аз рӯи минтақа 
нишон медиҳад, ки сатҳи бекорони аъзои хонавода дар ВМКБ 17%-ро 
ташкил медиҳад. дар айни замон, дар ВМКБ 30% хонаводаҳо умуман ягон 
марди коргар надоранд (Ҷадвали 3.3.1).

Теъдоди аъзои кории хонаводаҳо дар шароити шаҳр ва деҳот фарқияти 
омории ҷиддӣ надошт.

Тадқиқот нишон дод, ки беш аз нисфи сарони хонаводаҳо бекоранд. Аз 
онҳо: нафақахӯрон - 28%, бекорон - 11% ва занони хонашин - 15%.

дар баробари ин, сатҳи баландтарини бекоронро дар ВМКБ - 20% ва ҳиссаи 
умумии сарварони бекори хонаводаҳоро, ба истиснои нафақахӯрон, дар 
ноҳияҳои тобеи марказ - 39% (бекорон - 12% ва занони хонашин - 27%) 
мушоҳида кардан мумкин аст (Ҷадвали 3.3.2).

9%

11%

42%

30%

7%

6%

13%

37%

35%

9%

Амалан метавонанд барои худ чизеро, 
ки хоҳанд, раво бинанд

Харидҳои калонро ба худ раво дида метавонанд 
(масалан, телевизор, яхдон)

Барои хӯрока ва либос пул мерасад, вале ашёи 
қиматбаҳо (масалан, телевизор, яхдон) 

харида наметавонанд

Барои хӯрока  мо пули кофӣ дорем, 
вале барои харидории  либос намерасад

Пул ҳатто барои хӯрока намерасад

Дар заминаи шаҳр ва деҳа

деҳа, n=1110 Шаҳр, n=390
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Ҷадвали 3.3.1 Шумораи аъзои коргари хонаводааз рӯи минтақаҳо

Аъзои кории хонавода ХВ душанбе, 
n=130

ВМКБ, 
n=150

Хатлон, 
n=480

Суғд, 
n=430

НТҶ, 
n=310

Ҳамагӣ, 
N=1500

Ҳа
м

аг
ӣ 

ко
рг

ар
он

 д
ар

 
ои

ла

Коргар нест 3% 17% 10% 6% 4% 8%
1-2 62% 77% 72% 73% 64% 70%
3-4 29% 6% 16% 18% 28% 19%

5 ва зиёда 6% 0% 2% 3% 4% 3%
Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Аз
 о

нҳ
о:

 
м

ар
до

н

Коргарони мард нест 9% 30% 15% 15% 7% 14%
1 43% 60% 51% 48% 41% 49%
2 31% 9% 24% 28% 31% 26%

3 ва зиёда 17% 1% 10% 9% 21% 11%
Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Аз
 о

нҳ
о:

 
за

но
н

1 74% 92% 75% 79% 73% 78%
2 17% 8% 20% 16% 27% 18%

3 ва зиёда 9% 0% 5% 5% 0% 4%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ҷадвали 3.3.2 Шуғли сарони хонаводаҳо аз рӯи минтақаҳо

Сатҳи шуғл душанбе, 
n=107

ВМКБ, 
n=144

Хатлон, 
n=443

Суғд, 
n=398

НТҶ, 
n=279

Ҳамагӣ, 
N=1371

Ман барои кироя кор мекунам (дар 
ташкилоти буҷавӣ ё тиҷоратӣ) 15% 20% 15% 18% 17% 17%

Соҳибкори инфиродӣ ҳастам (худкор) 14% 5% 4% 10% 8% 8%
Корфармо 1% 1% 2% 1% 0% 1%

деҳқон/фермер 0% 5% 11% 7% 3% 6%
Муҳоҷири меҳнатӣ 1% 1% 9% 7% 8% 7%

Корҳои якдафъаинаро иҷро мекунам 5% 7% 7% 6% 6% 7%
Нафақахӯр 36% 38% 25% 33% 19% 28%

Бекор 3% 20% 13% 8% 12% 11%
Зани хонашин 25% 3% 14% 10% 27% 15%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Сатҳи бекорон дар деҳот нисбат ба шаҳр 2 маротиба зиёдтар аст, инчунин 
сатҳи онҳое, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекунанд (Расми 3.3.2).

Ҳамин тариқ, мусоҳибони ин тадқиқот занони дорои вазъи гуногуни 
иҷтимоию иқтисодӣ ва демографӣ ва таҷрибаи бойи муносибатҳои 
оилавиро намояндагӣ мекунанд.
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ХуСуСиЯТҲОи уМуМии ПОСуХдиҲАНдАГОН 3
Расми 3.3.2 Шуғли сарони хонаводаҳо аз рӯи намудҳои маҳал. Ҳамагӣ, 
N=1500

деҳа, n=1110 Шаҳр, n=390

15%

27%

17%

34%

Зани хонашин

Нафақахӯр

3%

9%
7%

6%

Корфармо

деҳқон/фермер

Корҳои якдафъаинаро иҷро мекунам

8%
3%

6%
11%

13%

16%

6%

20%

Муҳоҷири меҳнатӣ

Соҳибкори инфиродӣ ҳастам (худкор)

Бекор

Кироякор (дар ташкилоти буҷетӣ ё тиҷоратӣ)





ПЕШГИРӢ ВА ЗОҲИР 
НАМУДАНИ НАМУДҲОИ 

ГУНОГУНИ ЗӮРОВАРӢ НИСБАТИ  
ЗАНОНУ ДУХТАРОН ДАР ТОҶИКИСТОН

4
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АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
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дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

4. ПЕШГиРӢ ВА ЗОҲиР НАМудАНи 
НАМудҲОи ГуНОГуНи ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи  

ЗАНОНу дуХТАРОН дАР ТОҶиКиСТОН
Зӯроварӣ нисбати занон аз ҷониби шарикон, дар ҷумҳурӣ - таҷрибаи 
паҳншудаест, агар ба назар гирем, ки тақрибан ҳар як зани дуюми 
хонаводаи пурсидашуда дар тамоми ҳаёти худ ба шаклҳои гуногуни 
зӯроварии шавҳари ҳозира ё собиқаш дучор омадааст.

Намуди паҳнгаштаи зӯроварӣ, ки занон-аъзои  хонаводаҳо дар ҳаёти худ аз 
шавҳар/шарики ҳозирааш дучор омадаанд, зӯроварии иқтисодӣ мебошад 
(31%). Ғайр аз ин, ҳар як зани панҷум аз ҷониби шавҳар/шарики ҳозирааш 
зӯроварии равонӣ ва ҷисмониро аз сар гузаронидааст.

Сатҳи баландтарини зӯроварии ҷисмонӣ дар тӯли ҳаёт дар гурӯҳи синну 
соли 65 ва аз он болотар (31%) мушоҳида мешавад, ки эҳтимол аз сабаби 
синну сол ва таҷрибаи зиндагӣ бошад.  (Расми 4.1).

Расми 4.1 Намудҳои зӯроварӣ дар тӯли ҳаёт аз ҷониби шавҳар/шарики 
ҳозира содиршуда (маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи намудҳои гуногуни 
зӯровариро, ки ба як шахс татбиқ карда мешаванд) дар бар мегирад.

Сатҳи паҳншавии зӯроварии ҷисмонӣ, равонӣ, иқтисодӣ ва ҳатто шаҳвонии 
шавҳари собиқ/шарик дар тӯли ҳаёт хеле баланд аст, ки ин метавонад 
сабаби талоқ/ҷудоӣ аз шавҳар/шарик бошад. дар байни ҳама намудҳои 
ЗНЗ, зӯроварии ҷисмонӣ дар ин ҷо бартарӣ дорад (66%). дар айни замон, 
категорияи синну соли 65-сола ва аз он боло дар инҷо баландтарин сатҳи 
зӯроварии ҷисмонӣ - 86% мебошад. Ҳар як зани сеюми 18-24 ва 25-34-сола 
дар давоми умри худ аз ҷониби шавҳари собиқ/шарики худ ба зӯроварии 
гендерӣ дучор шудааст (Расми 4.2).

Ҳангоми таҳлил, баррасии вазъи зӯроварии гендерӣ дар асоси меъёрҳои 
ҲРу 5.2, ки дар дастури омори СММ қабул шудаанд, муҳим буд.

18-24 сола

25-34 сола

35-54 сола

55-64 сола

65 сола ва боло

Ҳамагӣ, N=1366

31%

33%

29%

29%

31%

12%

12%

25%

20%

17%

31%

20%

3%

6%

7%

5%

6%

иқтисодӣ Психологӣ Ҷисмонӣ Шаҳвонӣ

6%

14%

25%

22%

25%20%

21%
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Расми 4.2 Намудҳои зӯроварии шавҳари собиқ/шарик (маълумоти 
пешниҳодшуда маҷмӯи намудҳои гуногуни зӯровариро, ки нисбати як шахс 
татбиқ карда мешаванд) дар бар мегирад.

 

Барои муайян кардани сатҳи зӯроварӣ аз ҷониби шарики ҳозира ё собиқи 
наздик, нишондиҳандаи 5.2.1 ҲРу ҳисоб карда шуд, ки бо фоизи занону 
духтарони синнашон аз 15 сола болотар, ки ҳамкорӣ доштанд,  аз ҷониби  
шарики ҳозира ё собиқ дар 12 моҳи охир зӯроварии ҷисмонӣ, шаҳвонӣ ё 
равониро аз сар гузаронидаанд, ки аз рӯи шакли зӯроварӣ ва синну сол 
ҷудо карда шудаанд. Аммо, бори дигар қайд менамоем, ки пурсиш дар 
байни занони 18-сола ва аз он боло гузаронида шудааст. Ҳангоми ҳисоб 
кардани ин нишондиҳанда гурӯҳи посухдиҳандагон, ки дар синни 16-17-
солагӣ издивоҷ кардаанд, алоҳида муайян карда шуданд ва аз ин рӯ, ҳамчун 
давраи мавриди зӯроварӣ қарор гирифтани занон, на дар 12 моҳи охир, 
тавре ки дар ҲРу 5.2.1 тавсия шудааст, балки оғоз аз 15 солагӣ гирифта 
шудааст. Намудҳои зӯроварӣ дар алоҳидагӣ баррасӣ гардида, (мутобиқи 
нишондиҳандаи ҲРу 5.2.1) маълум шуд, ки намуди зӯроварии маъмултарин 
зӯроварии равонӣ мебошад (10%). Ғайр аз ин, нишондиҳандаҳои ҲРу 
5.2.1 ЗНЗ-ро дар якҷоягӣ бо якчанд намудҳои зӯроварӣ баррасӣ мекунанд.
дар як вақт, 18% занони аъзои ХВ пурсидашуда дар 12 моҳи охир аз 
ҷониби шарики ҳозира ё собиқ гирифтори зӯроварии ҷисмонӣ, равонӣ ва 
гендерӣгаштанд.

дар муқоиса бо гурӯҳҳои дигари синнусолӣ, занони аз 25 то 34-сола дар 12 
моҳи охир бештар ба намудҳои гуногуни зӯроварӣ дучор меоянд. Аз ҷумла, 
ҷисмонӣ (9%), равонӣ (14%), инчунин омезиши шаҳвонӣ ва / ё гендерӣ 
(12%) ва шаҳвонӣ, гендерӣ ва/ё равонӣ (26%).

Зӯроварии иқтисодӣ ба нишондиҳандаҳои ҲРу 5.2.1 дохил карда 
нашудааст, аммо аз сабаби паҳн шудани ин намуди зӯроварӣ, тавре ки 
дар боло нишон дода шудааст (Расми 4.1), баррасии он аз нуқтаи назари 
ҲРу муҳим буд.Чунон ки ҳисобҳо нишон доданд, сатҳи зӯроварии иқтисодӣ 

иқтисодӣ Психологӣ Ҷисмонӣ Шаҳвонӣ

83%

66%

34%

100%

86%

70%

57%
66%

33% 30%
24% 28%

67% 67% 66%

49%
59%60%

18-24 сола 25-34 сола 35-54 сола 65 сола ва боло Ҳамагӣ, N=42
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нисбати занон, дар 12 моҳи охир, баландтарин (23%) буд, зиёда аз он, 
тақрибан дар байни ҳамаи гурӯҳҳои синну сол (ҷадвали 4.1).

Ҷадвали 4.1 Нишондиҳандаҳои зӯроварии гендерӣ дар 12 моҳи охир 
барои нишондиҳандаи ҲРу 5.2.1

Намудҳои зӯроварӣ 16-17 
сола

18-24 
сола

25-34 
сола

35-49 
сола

50-64 
сола

65 + 
сола

Ҳамагӣ, 
N=1500

Ҷисмонӣ 17% 5% 9% 3% 1% 5% 5%
Шаҳвонӣ 5% 1% 3% 3% 2% 0% 2%
Равонӣ 25% 8% 14% 10% 4% 11% 10%

Ҳар гуна шакли зӯроварии 
ҷисмонӣ ва/ё зӯроварии шаҳвонӣ 22% 6% 12% 5% 3% 5% 8%

Ҳар гуна шакли зӯроварии 
ҷисмонӣ, гендерӣ ва/ё равонӣ 47% 14% 26% 15% 7% 16% 18%

иқтисодӣ 37% 21% 27% 20% 20% 16% 23%

дар ҷараёни таҳқиқот, ягон зане муайян карда нашудааст, ки дар айни замон 
(дар 12 моҳи охир) аз ҷониби шахсони дигар (на шавҳар/шарики ӯ) мавриди 
зӯроварии шаҳвонӣ қарор гирифтааст. Мутаносибан, нишондиҳандаи 
ҲРу 5.2.2, ки бо ҳамчун ҳиссаи фоизи занону духтарони синнашон аз 15 
боло, ки дар тӯли 12 моҳи охир аз ҷониби шарики ғайримаҳрам зӯроварии 
гендерӣ дидаанд, муайян карда нашуд.

4.1 ПАҲНШАВӢ ВА ЗуҲуРОТи НАМудҲОи ГуНОГуНи ЗӮРОВАРӢ 
НиСБАТи ЗАНОН АЗ ҶОНиБи ШАВҲАР/ШАРиКи ҲОЗиРА

дар ин бахш ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ аз ҷониби шавҳар/шарики 
ҳозира дар робита бо занон-аъзоёни  пурсидашудаи хонавода баррасӣ 
мегардад. Мутаносибан дар инҷо натиҷаҳои пурсиши посухдихандагон 
оварда мешаванд, ки издивоҷ кардаанд (расмӣ, никоҳ ва шаҳрвандӣ) ва 
онҳое, ки дар вақти омӯзиш муносибат дошта  якҷоя зиндагӣ намекунанд.

Қариб ҳамаи ҷуфтҳо баъзан ҷанҷол ё ихтилофот доранд, аммо аксарияти 
посухдихандагон гуфтанд, ки байни онҳо ва шарикони онҳо ҳеҷ гоҳ  ҷанҷол 
намешавад - 60%. дар ин ҷо метавон тахмин кард, ки занон бо шавҳарашон 
бо сабаби тарбияи онҳо кам ҷанҷол мекунанд. дар оилаҳо, асосан ёд  
медиҳанд, ки бо калонсолон баҳс накунанд ва ба духтарон низ фаҳмонда 
мешавад, ки онҳо набояд бо шавҳарони худ баҳс кунанд, бояд онҳоро 
эҳтиром намоянд. (Расми 4.1.1). Аксарияти занон-аъзоёни ХВ аз ҷониби 
шавҳар / шарики худ таҳти назорат қарор мегиранд, хусусан вақте ки онҳо 
мехоҳанд  волидони худро хабар гиранд. (82%) ё ба муассисаи тиббӣ ташриф 
овардан (74%). Ҷолиби диққат аст, ки шубҳаҳо дар бораи хиёнат зуд-зуд ба 
назар мерасанд (5%), дар ҳоле ки зиёда аз нисфи шавҳарон дар ҳолате, ки 
занашон бо марди дигаре сӯҳбат мекунад, хашмгин мешавад ва инчунин 
аз занҳояшон талаб мекунад, ки макони будубоши худро ба онҳо бигӯянд 
(Расми 4.1.2). Шояд ин аз он сабаб ба амал меояд, ки рашк ҳангоми пайдо 
шудани сабаби воқеӣ зоҳир мешавад, масалан, вақте ки зан дар назди ӯ, бо 
телефон метавонад бо як ҳамкори мардаш муошират кунад.
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Расми 4.1.1 Басомади муноқишаҳо байни мусоҳиб ва шавҳар/шарики ӯ

Хоҳиши назорат кардани зан як рафтори нисбатан маъмули шавҳар аст 
ва он дорои характери мунтазамӣ аст. ин далели он аст, ки ҳамаи занон-
аъзои ҲВ, ки шаклҳои гуногуни назорати шавҳар/шарики худро аз сар 
гузаронидаанд, дар 12 моҳи охир ба ин дучор шуданд. Ҳамзамон, дар 12 
моҳи охир сатҳи назорат аз болои занҳо ҳангоми ба назди волидайнашон 
рафтан (71%) ва ташриф овардан ба муассисаи тиббӣ (71%) ба қайд 
гирифта шудааст (Расми 4.1.2).

Расми  4.1.2 Ҳодисаҳои назорати шавҳар/шарик (маълумоти пешниҳод-
шуда маҷмӯи назорати гуногунро барои як шахс истифода мебаранд). 
Ҳамагӣ, N=1366

 

Зуд-зуд

Баъзан

Ҳеҷ гоҳ

2%

8%

2%

2%

2%

2%

61%

49%

32%

45%

30%

38%

37%

43%

66%

53%

69%

60%

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1366

дар тӯли ҳаёт дар 12 моҳи охир

5%

4%

3%

3%

Зуд-зуд ба  хиёнат гумонбар мешавад

Муносибатро бо хешовандон 
маҳдуд мекунад

82%

74%
60%

71%

59%
32%

Барои рафтан ба назди 
волидайн бояд аз ӯ лозим аст 

Барои муроҷиат ба табиб 
иҷозати ӯ лозим аст

Агар ӯ бо марди дигар гап занад, 
хашмгин мешавад

52%
42%

13%
8%
9%

5%

7%

4%

Бо исрор талаб мекунад, 
ки дар куҷо буданашро

Ба вохӯрӣ бо дугонаҳо ва дӯстон 
монеагӣ мекунад

Ақидаҳои динии худро  бор мекунад

Писанд намекунад ё 
муносибати бепарвоёна дорад
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Ҷолиби диққат аст, ки вобаста аз минтақа, намудҳои назорат ва муносибати  
манфӣ, ба истиснои ВМКБ, зиёд тағйир намеёбанд. Масалан, ҳиссаи 
бештари заноне, ки бояд аз шавҳарашон барои хабаргирӣ ба назди 
волидони худ рафтан ҷавоб гиранд, дар душанбе - 91% ва аз ҳама кам 
дар ВМКБ - 52% ба қайд гирифта шудаанд. умуман, мусоҳибон дар ВМКБ  
аз ҳама камтар ба намудҳои назорат гирифторанд. (Ҷадвали 4.1.1).

Ҷадвали 4.1.1 Ҳолатҳои гуногуни назорат аз ҷониби шавҳар/шарики 
посухдиҳанда аз рӯи минтақаҳо

Оё чунин ҳолатҳо ягон вақт вуҷуд 
доштанд? душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

n=1366
Барои рафтан ба назди волидайн 

иҷозати ӯ лозим аст 91% 52% 81% 83% 84% 82%

Барои муроҷиат ба табиб 
иҷозати ӯ лозим аст 74% 40% 74% 73% 79% 74%

Агар ӯ бо марди дигар гап занад, 
хашмгин мешавад 64% 36% 55% 60% 64% 59%

Бо исрор талаб мекунад, 
ки дар куҷо буданашро хабар диҳад 64% 38% 48% 60% 46% 52%

Ба вохӯрӣ бо дугонаҳо ва дӯстон 
монеагӣ мекунад 17% 7% 9% 15% 14% 13%

Ақидаҳои динии худро бе хоҳиши ӯ 
ба зӯрӣ бор мекунад 5% 1% 8% 4% 18% 9%

Писанд намекунад ё муносибати 
бепарвоёна дорад 6% 9% 5% 3% 8% 5%

Зуд-зуд ба  хиёнат гумонбар мешавад  8% 10% 4% 5% 7% 5%
Муносибатро бо хешовандон маҳдуд 

мекунад 5% 5% 5% 3% 5% 4%

дар заминаи категорияҳои синну соли занон-аъзоёни хонаводаҳо, 
фарқиятҳои куллӣ ба назар нарасиданд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 
агар мард ба назорати амали занаш одат карда бошад, пас вай новобаста 
аз синну солаш ин корро мекунад.

Зӯроварии иқтисодӣ

Сипас, мо ҳар як намуди  зӯроварии гендериро  дар оилаи занон-аъзоёни  
хонаводаҳо оғоз, аз зӯроварии иқтисодӣ таҳлил хоҳем кард.

Одатан, дар оилаҳои тоҷик мард кор мекунад ва аз ин рӯ мард мехоҳад, ки 
пули коркардаашро мустақилона сарф кунад. Модоме, ки  шавҳар пул кор 
мекунад, ба хона хӯрок ва либос мехарад, пас ба зан пул умуман лозим 
нест. Мутаносибан, ҳар як зани сеюми хонаводаи пурсидашуда дар ҳаёти 
худ ба зӯроварӣи иқтисодӣ дучор шудааст. Сатҳи баландтарини зӯроварии 
иқтисодӣ дар Хатлон (40%) ва ноҳияҳои тобеи марказ (31%) қайд карда 
шуд. Ба эҳтимоли зиёд, ин аз он сабаб ба амал омадааст, ки аксарияти 
занони вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ кор намекунанд ва 
корҳои хонаро анҷом медиҳанд ва дар ихтиёри худ пули худро надоранд.

дар 12 моҳи охир тақрибан аз ҳар чор як зан аз ҷониби шавҳар/шарики 
худ зӯроварии иқтисодӣ дидааст. дар баробари ин, нишондиҳандаҳо 
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барои вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ дар муқоиса бо дигар 
минтақаҳо дар сатҳи баланд боқӣ мондаанд (Расми 4.1.3).

Расми 4.1.3 Зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳар/шарик 

Вобаста аз шуғли зан-аъзои ХВ сатҳи зӯроварии иқтисодӣ хеле фарқ 
мекунад. Занони хонашин аз ҷиҳати моддӣ аз ҳама бештар аз шавҳар/
шарики худ вобастаанд; мутаносибан, сатҳи зӯроварии иқтисодӣ ҳам дар 
тӯли ҳаёт (67%) ва ҳам дар 12 моҳи охир (65%) барои онҳо баландтарин 
аст.

инчунин мумкин аст, ки пас аз ба кор баромадани зан, шавҳар барои 
дастгирии моддии ӯро баҳонаҳои камтар дорад. ин тахмин ба он асос 
ёфтааст, ки сатҳи зӯроварии иқтисодӣ дар байни занони коргар дар 12 
моҳи охир 2%, яъне аз 8% то 10% афзудааст (Ҷадвали 4.1.2.)

Ҷадвали 4.1.2 Зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳар/шарик оид ба шуғли 
занон-аъзои ХВ

Шуғли занон-аъзоёни ХВ дар вақти пурсиш Зӯроварии иқтисодӣ 
дар тӯли ҳаёт 

Зӯроварии иқтисодӣ дар 
12 моҳи охир

Ман кироякор ҳастам (дар ташкилоти 
буҷавӣ ё тиҷоратӣ) 8% 10%

Соҳибкори инфиродӣ ҳастам (худкор) 3% 2%
Корфармо 1% 0%
деҳқон/фермер 4% 4%
Муҳоҷири меҳнатӣ 1% 1%
Корҳои якдафъаинаро иҷро мекунам 1% 1%
Нафақахӯр 1% 1%
Бекор 12% 14%
Таҳсил мекунам, донишҷӯ 2% 1%
Зани хонашин 67% 65%
Нигоҳубини кӯдак 0,3% 0,3%
Ҳамагӣ 100% 100%

Мушкилоти муайян кардани зӯроварии иқтисодӣ дар он аст, ки он метавонад 
дар шаклҳои гуногун зоҳир шавад ва аксар вақт ҷабрдида метавонад дарк 
накунад, ки ӯро мавриди таҳқир қарор медиҳанд.

Зӯроварии иқтисодӣ дар 
тӯли ҳаёт

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Cуғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1366

13% 11%

20%

40%

25%

31%

31%

15%

36%

12%

27%

24% Зӯроварии иқтисодӣ дар 
12 моҳи охир
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Шакли маъмултарини зӯроварии иқтисодӣ он аст, ки шавҳар барои 
хароҷоти шахсӣ ба ҳамсараш (20%), инчунин барои хӯрокворӣ ва ашёи 
ниёзи аввалия (18%) дар тӯли ҳаёташ пул намедиҳад. Тамоюли монанд 
дар 12 моҳи охир идома дорад - 17% занон барои хароҷоти шахсӣ ва 16% 
барои хӯрокворӣ ва ниёзҳои аввалия пул намегиранд.

Бо назардошти шаклҳои маъмултарини зӯроварии иқтисодӣ аз рӯи синну 
сол, қайд менамоем, ки ҳиссаи баландтарин дар байни духтарони ҷавон 
аз 18 то 24 сола мушоҳида мешавад, ки барои хароҷоти шахсӣ аз шавҳар / 
шарики ҳозираашон ҳам дар давоми умр (22%) ва  дар тӯли 12 моҳи охир 
(21%) пул нагирифтаанд.  инчунин, дар байни онҳо, ҳар панҷумин нафар 
дар тӯли ҳаёти худ каме камтар аз 12 моҳи охир (17%) барои хӯрок ва 
молҳои аввалия пул нагирифтаанд.

Ҷолиб он аст, ки дар байни гурӯҳҳои синну соли 65 сола ва аз он боло, дар 
маҷмӯъ, сатҳи пасти шаклҳои гуногуни зӯроварии иқтисодӣ ҳам дар тӯли 
ҳаёти худ ва ҳам дар 12 моҳи охир қайд карда шуд. Масалан, танҳо 13% 
посухдихандагон дар ин категория синну сол посух доданд, ки онҳо барои 
хароҷоти шахсӣ ҳам дар тӯли ҳаёти худ ва ҳам дар тӯли 12 моҳи охир пул 
нагирифтаанд (Расми 4.1.4).

Расми 4.1.4 Шаклҳои зӯроварии иқтисодӣ (маълумоти пешниҳодшуда 
маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар мегирад)

Барои хароҷоти шахсӣ пул намедиҳад
Барои хароҷоти зарурии кӯдакон пул намедиҳад
Барои хӯрока ва ашёи зарурии аввалия пул намедиҳад
даромади оиларо пинҳон мекунад ва зан ба он ҳуқуқ надорад
Барои хароҷоти ХВ пул намедиҳад, ҳарчанд, ки ӯ пул дорад

5% 6% 7% 9% 6%
8%

11% 6% 5%

6%
8%

21% 19%
17% 18%

14%

18%

15%

22%

17%

19%

16%

19%

17%

19%

14%

13% 16%

20%

18-24 сола 25-34 сола 35-54 сола 55-64 сола 65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1366

Зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳар/шарик дар тӯли ҳаёт
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Зӯроварии психологӣ (равонӣ)

21% занони аъзои хонаводаҳо дар ҳаёти худ гирифтори зӯроварии равонӣ 
гаштаанд, дар ҳоле ки сатҳи баландтарини ин намуди зӯроварӣ дар 
минтақаҳо дар душанбе (36%) нишон дода шудааст. Сабаби ин шояд он 
бошад, ки занон дар душанбе нисбат ба дигар посухдихандагон бештар 
бо шавҳарони худ муноқиша мекунанд (тавре ки дар расми 4.1.1 оварда 
шудааст), дар натиҷа шавҳарон ба таҳқир, таҳдид ва / ё таҳдид рӯ меоранд. 
Ва инчунин занони пойтахт бештар озод ва мустақиланд ва нисбат ба 
таассуб камтар ҳассосанд, ки ин ҷанбаҳои манфии муносибатҳоро пинҳон 
кардан зарур аст.

дар 12 моҳи охир, 11% занон-аъзои ХВ аз ҷониби шавҳар/шарики ҳозираи 
худ ба зӯроварӣи равонӣ дучор омадаанд. дар байни посухдихандагон аз 
душанбеин нишондиҳанда нисбат ба дигар минтақаҳо баландтарин аст - 
22% (Расми 4.1.5).

Расми  4.1.5 Зӯроварии равонӣ аз ҷониби шавҳар/шарик

дар байни ҳама шаклҳои зӯроварии равонӣ, тарсонидан ва таҳдид бартарӣ 
дорад (14%), ки дар 12 моҳи охир дар 7% занони хонаводаҳои пурсидашуда 
такрор мешаванд.

Бо сабаби ҷавонӣ ва паҳн шудани рӯҳияи ошиқона дар байни ҷуфти 
ҷавон, сатҳ ва шаклҳои зӯроварии равонӣ нисбати духтарони ҷавон (18-24 

18-24 сола 25-34 сола 35-54 сола 55-64 сола 65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1366

3% 4% 4% 3% 4%5% 9% 3% 1% 6%
6%

17%
16%

14% 16% 13%
16%

13%

21%

14%

16%

13%

15%

16%

18%

13%

13%
14%

17%

Зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳар/шарик дар 12 моҳи охир

Зӯроварии психологӣ 
дар тӯли ҳаёт

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1366

36% 22%

11%

17%

24%

19%

21%

8%

9%

12%

11%

11%

Зӯроварии психологӣ 
дар 12 моҳи охир
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сола) дар муқоиса бо гурӯҳҳои дигар хеле паст аст. Аммо, ҳолат нисбат 
ба категорияҳои калонсоли то 54-сола ба куллӣ тағйир меёбад.Масалан, 
тарсонидан ва таҳдид дар байни духтарони ҷавон (18-24 сола) дар сатҳи 
8% дар тӯли ҳаёт қайд карда мешавад, пас дар гурӯҳи синну соли аз 25 
то 34 сола ин нишондиҳанда бештар аз 2 маротиба зиёд (18%) ва каме 
камтар дар категорияи 35-54 сола (14%). истисно категорияҳои 55-64 сола 
мебошад. Эҳтимол, ин ба он вобаста аст, ки дар ин синну сол зан дар оила 
мавқеи баландтарро ишғол мекунад, тавре ки қаблан қайд карда будем, 
занон аксар вақт дар ин синну сол сарвари хонаводаҳо мешаванд.

дар 12 моҳи охир аксар вақт шаклҳои гуногуни зӯроварии равонӣ нисбат 
ба занони гурӯҳи 25-34 такрор мешуданд. Ҳиссаи аз ҳама бузургтар 
тарсонидан ва таҳдид алайҳи ин гурӯҳи синну сол (11%) мебошад.

Расми 4.1.6 Шаклҳои зӯроварии психологӣ (маълумоти пешниҳодшуда 
маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар мегирад)

 

Зӯроварии ҷисмонӣ

Ба ҳамин монанд, бо вазъи зӯроварии равонӣ ҳар як зани панҷум аъзои 
ХВ аз ҷониби шавҳар / шарики ҳозира ба зӯроварии ҷисмонӣ гирифтор 

3%
8% 5% 3% 6%4%

10%
9%

1% 12%
8%8%

18%

14%

8%

6%

14%
4%

4%

2%

13%

6% 3%

18-24 сола 25-34 сола 35-54 сола 55-64 сола 65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1366

Зӯроварии психологӣ аз ҷониби шавҳар/шарик дар тӯли ҳаёт

2% 5% 3% 3% 4%2%
6%

4% 6%
4%6%

11%

6% 6%
7%3%

3%

1%
7%

6%
2%

18-24 сола 25-34 сола 35-54 сола 55-64 сола 65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1366

Зӯроварии психологӣ аз ҷониби шавҳар/шарик дар 12 моҳи охир

Бо гап таҳдид мекард, ки зарар 
мерасонад
Метарсонид ё қасдан таҳдид мекард

дар ҳузури одамони дигар паст мезад
Таҳқир мекард ё маҷбуран  нисбати худ  ба 
фикри бад водор менамуд



73

ПЕШГиРӢ ВА ЗОҲиР НАМудАНи НАМудҲОи ГуНОГуНи 
ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи  ЗАНОНу дуХТАРОН дАР ТОҶиКиСТОН 4

шудааст. Мантиқан, агар сатҳи баландтарини зӯроварии равонӣ дар 
душанбе мушоҳида шуда бошад, пас сатҳи баланди зӯроварии ҷисмонӣ 
дар душанбе низ қайд карда шуд. Марде, ки қодир ба таҳқир кардан / ё 
тарсондани зан аст, эҳтимол дорад, ки бар зидди ҳамсараш даст дароз 
кунад. Зане, ки як вақтҳо шавҳараш ӯро латукӯб кардааст, эҳтимол дорад, 
ки аз ҳолатҳои муноқишавӣ канорагирӣ кунад. инчунин мумкин аст, ки 
мардон нисбат ба дигар намудҳои зӯроварӣ ба зӯроварии ҷисмонӣ камтар 
даст зананд. Ҳамин тариқ, дар муқоиса бо зӯроварии иқтисодӣ ва равонӣ 
сатҳи умумии зӯроварии ҷисмонӣ нисбат ба посухдиҳандагон дар 12 моҳи 
охир нисбат ба зӯроварии иқтисодӣ ва психологӣ хеле паст аст (6%) (Расми 
4.1.7).

Расми. 4.1.7 Зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шавҳар/шарик

Шакли аз ҳама паҳншудаи зӯроварии ҷисмонӣ нисбат ба ҳамаи категорияҳои 
синну соли занон ин торсакӣ ба рӯй аст (15%). Ҳамзамон, нишондиҳандаи 
баландтарини шаклҳои зӯроварӣ дар гурӯҳи синну соли 65 ва аз он 
болотар қайд карда шуд, ки дар байни онҳо 26% торсакӣ гирифтанд ва 
19%-и  онҳоротела кардаанд ва аз мӯйҳояшон  кашидаанд. Эҳтимоли ин 
ба синну соли посухдиҳандагон вобаста аст - одами калонсолтар эҳтимол 
дорад, ки ӯ дар ҳаёти худ дар оила ҳолатҳои гуногуни муноқишавӣ дошта 
бошад (Ҷадвали 4.1.3).

Ҷадвали 4.1.3 Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ (маълумоти пешниҳодшуда 
маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар мегирад) дар тӯли 
ҳаёт

Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз 
ҷониби шавҳар/шарик

18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1366

Торсакӣ мехӯрд,  чизҳоеро мепар-
тофт, ки менавонистанд захмдор 
кунанд  

9% 17% 16% 10% 26% 15%

Тела медод, аз мӯй мекашид 4% 10% 8% 4% 19% 8%
Бо мушт ва бо ашёе, ки метаво-
над захмдор кунад,  мезад 2% 6% 4% 2% 0% 4%

Лагадкӯб, кашолакунӣ, латукӯб 2% 3% 4% 0% 0% 3%
Буғӣ кардан, қасдан сӯзонидан 2% 1% 1% 0% 0% 1%
 Таҳдид, истифода аз силоҳ, корд 1% 0% 1% 0% 0% 1%

Зӯроварии ҷисмонӣ 
дар тӯли ҳаёт

душанбе

ВМКБ                                                    

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1366

35% 13%

10%

13%

26%

21%

20%

6%

4%

7%

6%

6%

Зӯроварии ҷисмонӣ дар 
12 моҳи охир
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Агар мо шаклҳои гуногуни зӯроварии ҷисмониро дар 12 моҳи охир баррасӣ 
кунем, пас торсакӣ ба рӯй нисбат ба дигар шаклҳо бартарӣ дорад (4%). 
дар айни замон, занони 65-сола ва калонтар дар 12 моҳи охир нисбат ба 
дигар категорияҳои синну сол (7%)  бештар торсакӣ хӯрдаанд.

дар маҷмӯъ, гурӯҳи осебпазиртарин гурӯҳи синнашон аз 25 то 34 сола 
мебошанд. Ҳамин тариқ, 6% занони ин категорияи синну сол торсакӣ 
ба рӯй гирифтанд, 5% занонро  тела дода, аз мӯйҳо кашиданд ва 3% 
посухдиҳандагон гуфтанд, ки онҳоро бо мушт ё бо ашёе, ки осеб метавон 
расонад, мезаданд (Ҷадвали 4.1.4).

Ҷадвали 4.1.4 Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ (маълумоти пешниҳодшуда 
маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар мегирад) дар 12 
моҳи охир

 Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз 
ҷониби шавҳар / шарик

18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1366

Торсакӣ мезад,  чизҳоеро 
мепартофт, ки менавонистанд 
захмдор кунанд  

5% 6% 2% 1% 7% 4%

Тела медод, аз мӯй мекашид 2% 5% 1% 0% 0% 3%
Бо мушт ва бо ашёе, ки 
метавонад захмдор кунад,  мезад 1% 3% 1% 0% 0% 2%

Лагадкӯб мекард, кашола мекард, 
латукӯб мекард 1% 2% 1% 0% 0% 1%

Буғӣ мекард, қасдан месӯзонид 1% 1% 0% 0% 0% 1%
Таҳдид мекард, дар асл  аз силоҳ 
ва корд истифода мекард 0% 0% 0,2% 0% 0% 0,1%

Зӯроварии шаҳвонӣ

дар байни ҳама намудҳои зӯроварӣ, ҳангоми пурсиш, ҳолатҳои камтарини 
сабтшудаи зӯроварии шаҳвонӣ аз ҷониби шавҳарон / шарикони ҳозираи 
занони аъзои ХВ - 6% дар тӯли ҳаёти худ ва 3% дар 12 моҳи охир (Расми 
4.1.8). инро бо он шарҳ додан мумкин аст, ки дигар намудҳои зӯроварӣ, 
аз қабили равонӣ ё ҷисмонӣ, дар гармии ҷанҷол, эҳсосӣ, дар ҳама ҷо рух 
дода метавонанд, ки ин, албатта, таҷовузкорро сафед намекунад. умуман 
зӯроварӣ дар пасманзари ҳама гуна мушкилоти оилавӣ ё шахсӣ зоҳир 
мешавад ва мард метавонад хашми худро ба зан ё фарзандонаш барорад. 
Мутаносибан, дар чунин вазъ наздикии ниҳонӣ (ҳамхобагӣ) охирин 
чизе аст, ки бояд андеша кунад. Зӯроварии шаҳвонӣ бошад, характери  
маҳрамона дорад, шавҳар / шарик мӯътақиданд, ки зан вазифадор аст 
хоҳишҳои худро, новобаста аз хоҳишҳо ва имкониятҳои ӯ, қонеъ кунад. 
Ҳамин тариқ, ӯ мутмаин аст, ки ин зӯроварӣ нест, сатҳи баландтарини 
зӯроварии шаҳвонӣ нисбати посухдиҳандагон дар тӯли тамоми ҳаёт дар 
вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст - 9%. дар навбати худ, дар 12 моҳи 
охир дар вилоятҳои Суғд ва душанбе нисбат ба дигар минтақаҳо сатҳи 
баландтар ба қайд гирифта шудааст - ҳар кадоме 4%.
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Расми 4.1.8 Зӯроварии шаҳвонӣ аз ҷониби шавҳар / шарик

 

дар тӯли ҳаёт, ҳама гурӯҳҳои синну сол (5-7%), ба истиснои ҷавонтарин  
18-24 сола (3%), тақрибан баробар ба зӯроварии шаҳвонӣ дучор 
меомаданд.

дар 12 моҳи охир, ҳиссаи ҷабрдидагони зӯроварии шаҳвонӣ низ дар байни 
ҳамаи категорияҳо тақрибан баробар тақсим карда шуд (2-3%), ба истиснои 
гурӯҳи синну солашон аз 65 сола боло. дар байни онҳо, дар 12 моҳи охир 
ягон ҳолати зӯроварии шаҳвонӣ аз ҷониби шавҳар / шарики ҳозира ба қайд 
гирифта нашудааст (Расми 4.1.9).

Расми 4.1.9 Зӯроварии шаҳвонӣ аз ҷониби шавҳари ҳозира / шарики аз 
рӯисинну сол

 

Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ

Бо мақсади муайян кардани басомади содир кардани намудҳои гуногуни 
зӯроварӣ дар 12 моҳи охир, аз мусоҳибон пурсиданд, ки ҳолатҳои зӯроварии 
хонаводагӣ чӣ қадар рух додааст.

дар асоси ҷавобҳои мусоҳибон, мо метавонем ба хулоса оем, ки дар 
аксари оилаҳо зӯроварӣ на инки мунтазам, балки лаҳзавӣ аст. Ҳамин 
тариқ, тибқи натиҷаҳои пурсиш, аксарияти посухдихандагон намудҳои 
гуногуни зӯровариро нисбати худ на аксар, балки баъзан дучор мешаванд. 

Зӯроварии шаҳвонӣ дар 
тӯли ҳаёт

душанбе

ВМКБ             

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1366
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1%
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Зӯроварии шаҳвонӣ дар 
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Зӯроварии шаҳвонӣ 
дар тӯли ҳаёт

Зӯроварии шаҳвонӣ дар 
12 моҳи охир2%

3%

55-64 сола

Ҳамагӣ, N=1366
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Ҳамзамон, 4% занони пурсидашуда қайд карданд, ки онҳо ҳамарӯза 
зӯроварии равонӣ ва иқтисодӣ ва 3% - ҷисмониро аз сар мегузаронанд. 
(Расми 4.1.10).

Расми  4.1.10 Ҳодисаҳои зӯроварии шавҳар / шарик дар 12 моҳи охир

 

Назари сарони ХВ дар бораи онҳое, ки бештар мавриди зӯроварии 
хонаводагӣ қарор мегиранд

Занон дар оила аз ҷиҳати рӯҳӣ ва ҷисмонӣ осебпазиранд ва гирифтори 
зӯроварӣ мешаванд. Ҳамин тариқ, ба гуфтаи сарони ХВ пурсидашуда, 
келинҳо, духтарони талоқшуда, ки ба хона баргаштанд ва занҳо бештар 
ба зӯроварии хонаводагӣ дучор мешаванд. Ҳамзамон, агар шумо ба 
ҷавобҳои посухдиҳандагоназ рӯи намудҳои оила нигаред, қайд кардан 
мумкин аст, ки фарқиятҳои назаррас вуҷуд надоранд. истисно ин аст, ки 
дар оилаҳои оддӣ нисфи посухдиҳандагон занон ба осебпазирӣ боварӣ 
доранд, дар оилаҳои калон ин нишондиҳанда 36% -ро ташкил медиҳад 
(Расми 4.1.11).

Ҳангоми таҳлили натиҷаҳои пурсиш аз рӯинишонаҳои гендерии сарварони 
хонаводаҳо ва навъи маҳал, байни посухҳо фарқияти назаррасе ба 
мушоҳида нарасидааст.

Мутахассисон, иштирокчиёни МА, дар маҷмӯъ, ба ҷавобҳои посухдиханда-
гони пурсиш дар бораи хонаводаҳо чунинҷавоб доданд - дар оила занҳо 
ва келинҳо қурбонӣ мешаванд, баъзан ҳатто хушдоман қурбонӣ шуда 
метавонад. ин аз вобастагии иқтисодӣ ва/ё бесаводии духтар вобаста аст. 
Аммо, ба гуфтаи мутахассисон, қурбонии зӯровариро ба таври равшан 
доварӣ кардан ғайриимкон аст, масалан, аксар вақт чунин мешавад, ки 
зан дар кор муваффақ мешавад, аммо дар хона вай мавриди зӯроварӣ 

Баъзан       1 маротиба дар як моҳ   1-2 маротиба дар як ҳафта   Ҳар рӯз                

94%

89%

95%

94%

94%

2%

5%

3%

3%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

3%

иқтисодӣ, n=334

Психологӣ, n=152

Ҷисмонӣ, n=79

Шаҳвонӣ, n=34

Якбора якчанд намуди 
зӯроварӣ, n=127
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қарор мегирад, ҳамааш аз шароит вобаста аст. дар ҳолатҳои фавқулодда, 
мард низ  метавонад қурбон шавад.

Расми  4.1.11 Ба андешаи сарониХВ ки бештар ба  зӯроварии хонаводагӣ 
дучор мешавад. Ҳамагӣ, N=1500

Ҳолатҳо гуногунанд ва бисёр чизҳо аз оилаҳое вобастаанд, ки зан дар 
он зиндагӣ мекунад. Ҳамин тавр мешавад, ки зане, ки муваффақ аст, ба 
шавҳар мебарояд ва шавҳар золими хона мешавад, ки шаклҳои гуногуни 
зӯровариро ҳамчун воситаи пахш кардани ирода ва итоати духтар истифода 
мебарад.ин метавонад новобаста аз категорияи зан, сатҳи маърифати 
вай, балки вазъият рӯй диҳад. Бисёр заноне ҳастанд, ки муваффақанд 
ва аз ин сабаб, шавҳаронашон, ки онро қабул карда наметавонандонҳоро 
"мешикананд".

Ҳамзамон, ба гуфтаи яке аз коршиносон, таҳқири эҳсосӣ нисбати мардон 
вуҷуд дорад. Масалан, вақте ки марди бомаърифат мехоҳад мувофиқи 
маълумот ва малакаи худ кори муносиб пайдо кунад, аммо занаш инро 
фаҳмидан намехоҳад, вай доимо шикоят мекунад, ки кӯдакон ба мактабе 
мераванд, ки вай намехоҳад, кӯдакони онҳо ба тарзи дилхоҳаш либос 
намепӯшанд, яъне ба иззати нафси шавҳараш мерасад. Ва ин ҳама бар 
дӯши мард ҳамчун бори гарон гузошта мешавад, ки ин ҳам зӯроварист.

дар маҷмӯъ

Оилаи оддӣ         

Оилаи калон

55%

54%

43%

9%

7%

7%

5%

59%

55%

50%

10%

6%

5%

6%

50%

52%

36%

9%

9%

9%

4%

Келинҳо

духтарони 
бозгаштшуда

Занҳо

духтарони 
бешавҳар
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4.2 ПАҲНШАВӢ ВА ЗуҲуРОТи НАМудҲОи ГуНОГуНи ЗӮРОВАРӢ 
НиСБАТи ЗАНОН АЗ ҶОНиБи ШАВҲАРи СОБиҚ/ШАРиК

дар ин бахш, мо ҳодисаҳои ЗНЗ аз шавҳари собиқ/шарикро дар робита 
бо занон-аъзои ХВ пурсидашудаи, ки қаблан издивоҷ кардаанд (расмӣ, 
никоҳ ва) ё бо ҳам зиндагӣ накарда, вале дар вақти пурсиш дигар издивоҷ 
накардаанд, баррасӣ хоҳем кард. Тарзи рафтори шавҳарон дар робита бо 
назорати занон, ҳам дар байни занони оиладор ва ҳам дар байни онҳое, 
ки қаблан издивоҷ кардаанд ва ё дар муносибатанд, одатан шабеҳ аст. 
Шавҳарони собиқ/шарикон инчунин муоширати занони худро бо волидони 
худ маҳдуд карданд (92%), иҷозати ташриф овардан ба муассисаҳои 
тиббиро талаб карданд (95%), талаб карданд, ки занон дар бораи куҷо 
буданашон ҳисобот диҳанд (82%) ва ғайра.

Танҳо фарқият дар ин ҷо дар он аст, ки дар 12 моҳи охир дараҷаи назорат 
дар маҷмӯъ якбора паст мешавад, масалан, агар дар тӯли ҳаёти худ 95% 
занон аз шавҳар/шарикони худ барои рафтан ба муассисаи тиббӣ иҷозат 
пурсида бошанд, пас дар 12 моҳи охир ин нишондиҳанда ба 23% поён 
рафт (Расми 4.2.1). ин бо назардошти он ки онҳо аз ҳам ҷудо шудаанд ва 
шавҳарони собиқашон дигар таъсире надоранд.

Расми 4.2.1 Ҳолатҳои назорат аз ҷониби шавҳари собиқ/шарик. Ҳамагӣ, 
N=42

 

Зӯроварии иқтисодӣ

Аксарияти занон-аъзои ХВ, ки қаблан оиладор буданд (60%) аз ҷониби 
шавҳари собиқ/шарики худ мавриди зӯроварии иқтисодӣ қарор гирифтанд. 
Саҳми посухдихандагон, ки дар 12 моҳи охир ба дараҷае аз ҷиҳати 
иқтисодӣ маҳдуд буданд, хеле кам аст (10%) ва дар ВМКБ ва Суғд 

дар тӯли ҳаёт                                       дар 12 моҳи охир

29%

8%

5%
Муносибатро бо хешовандон 

маҳдуд мекунад

Ақидаҳои динии худро  бор мекунад

95%

92%
18%
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24%

Барои муроҷиат ба табиб 
иҷозати ӯ лозим аст

Барои рафтан ба назди 
волидайн бояд иҷозати ӯ лозим аст 

Бо исрор талаб мекунад, 
ки дар куҷо буданашро

77%
16%

41%
13%

36%

15%

13%

Агар ӯ бо марди дигар гап занад, 
хашмгин мешавад

Ба вохӯрӣ бо дугонаҳо ва дӯстон 
монеагӣ мекунад

Писанд намекунад ё 
муносибати бепарвоёна дорад

Зуд-зуд ба  хиёнат гумонбар 
мешавад
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ҷабрдидагонизӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳари/шарики собиқи 
худ набуданд. Эҳтимол аз он сабаб бошад, ки занон дар муддати кӯтоҳ 
бо шавҳарони собиқашон дар 12 моҳи охир муносибат кардаанд (Расми 
4.2.2).

Расми 4.2.2 Ҳодисаҳои зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳари собиқ / 
шарик

 

Шаклҳои маъмултарини зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шавҳари собиқ / 
шарик ҳолатҳое мебошанд, ки вай барои хароҷоти шахсӣ пул надодааст 
(46%). ин посухи аксарияти мутлақи занони аз 18 то 24 сола (66%) ва аз 
25 то 34 сола (56%) буд.

Зоҳиран занони калонсол-аъзои  ХВ дар 12 моҳи охир бо шавҳарони / 
шарикони собиқи худ камтар муносибати молиявӣ доштанд. Ҳамин тариқ, 
занони аз 18 то 20-сола баробар ба он дучор шуданд, ки шавҳари собиқ / 
шарик даромади худро пинҳон медоштанд ва барои эҳтиёҷоти хонавода 
пул намедоданд, ҳатто агар ӯ пул дошта бошад - ҳар кадоме 17%. Аксар 
занони аз 25 то 34 сола дар 12 моҳи охир барои хароҷоти шахсӣ пул 
нагирифтанд (10%) (Расми 4.2.3).

Расми 4.2.3 Шаклҳои зӯроварии иқтисодӣ (маълумоти пешниҳодшуда 
маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро дар бар мегирад)

 

душанбе
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Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=42
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Зӯроварии равонӣ

Зиёда аз нисфи занони пурсидашуда дар тӯли ҳаёти худ ба зӯроварии 
равонии шавҳари собиқ/шарикихуд дучор омадаанд. Посухдихандагон 
аз душанбе (86%) ва ноҳияҳои тобеи марказ (78%) аз ҳама бештар ба 
зӯроварии равонӣ дучор шуданд.

дар тӯли 12 моҳи охир, 11% занон-аъзоёни ХВ ҷониби шавҳари собиқи худ/
шарики худ зӯроварии психологиро аз сар гузаронидаанд, ки аксарияти 
посухдиҳандагони НТҶ мебошанд (22%). Ба ҳамин монанд ба вазъи 
зӯроварии иқтисодӣ, дар 12 моҳи охир чунин ҳолатҳо дар ВМКБ ва Суғд 
пурра ошкор карда шуданд. ин тахминеро тасдиқ мекунад, ки занони дар 
ин минтақаҳо пурсидашуда кайҳост, ки аз шарикони худ ҷудо шудаанд ва 
бо онҳо робита надоранд (Расми 4.2.4).

Расми 4.2.4 Ҳодисаҳои зӯроварии равонӣ аз ҷониби шавҳари собиқ/
шарик

Шакли маъмултарини зӯроварии равонӣ тарсондан ё таҳдид бо нигоҳ ё дод 
задан аст (49%). дар айни замон, духтарони ҷавон (18-24 сола) дар тамоми 
ҳаёти худ бештар ба зӯроварии психологӣ гирифтор шуданд. Ҳамин тариқ, 
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Барои хӯрока ва ашёи зарурии аввалия пул намедод
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онҳо баробари таҳдидҳои дард, тарсондан, таҳқир дар ҳузури одамони 
дигар ва таҳқир шунидаанд - ҳар кадоме 50%. Тибқи гуфтаи мусоҳибони 
гурӯҳи синну солашон калонтар (55-сола ва аз он боло), онҳо зӯроварии 
равониро аз ҷониби шавҳари собиқи худ/шарики худ эҳсос накардаанд.

дар 12 моҳи охир, паҳншавии зӯроварии психологӣ аз ҷониби шавҳари 
собиқ/шарики ҳам дар маҷмӯъ (на бештар аз 5% барои ҳама шаклҳо) ва 
ҳам аз рӯи синну сол коҳиш ёфтааст. Танҳо занони ҷавони то 35-сола дар 
12 моҳи охир мавриди зӯроварии равонӣ қарор гирифтаанд. духтарони 
18-24-сола асосан таҳқир карда шуданд (17%) ва занони аз 25 то 34-сола 
- таҳдид ва таҳдид ба андозаи баробар - ҳар кадом 10% ва таҳқир дар 
ҳузури одамони дигар (5%) (Расми 4.2.5).

Расми 4.2.5 Шаклҳои зӯроварии равонӣ аз ҷониби шавҳари собиқ / шарик 
(маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои сӯиистифодаеро, ки нисбати 
ҳамон шахс содир шудааст) дар бар мегирад

 

Зӯроварии ҷисмонӣ

Зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шавҳари собиқ/шарик аз ҷониби 66% занони 
хонаводаҳои пурсидашуда аз сар гузаронида шудааст. Аксар ҳолатҳои 
зӯроварии ҷисмонӣ дар байни посухдихандагоне, ки қаблан издивоҷ 
кардаанд ё дар муносибат буданд, дар душанбе (86%) ва ноҳияҳои тобеи 
марказ (89%) ба қайд гирифта шуданд.

Занҳое, ки аз шавҳар/шарикони худ ҷудо шудаанд, пас аз ҷудошавӣ  бо 
онҳо шахсан кам муносибат мекунанд. Бинобар ин, эҳтимолияти мавриди 
зӯроварии ҷисмонӣ қарор гирифтани таҷовузкор хеле паст аст. ин далели 
он аст, ки танҳо 5% посухдихандагон дар 12 моҳи охир ҳолатҳои зӯроварии 
ҷисмониро аз сар гузаронидаанд (Расми 4.2.6).

Зӯрварии психологӣ дар тӯли ҳаёт
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Рақам: 4.2.6 Ҳодисаҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шавҳари собиқ/
шарик

 

 

дар байни шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ, паҳншудатарин торсакӣ (ё 
партофтан бо ашёе, ки зарар расонида метавонад) мебошанд - 56% 
посухдихандагон ба ин гирифтор шуданд. Ба монанди вазъи зӯроварии 
равонӣ, духтарони ҷавон (18-24 сола) дар ҳолати осебпазир қарор 
доштанд, ки бештар ба шаклҳои гуногуни зӯроварии ҷисмонӣ гирифтор 
буданд (беш аз 50%), ба истиснои сӯзонидан, гарчанде ки ин ҳисса хеле 
баланд аст (33%).

Аммо, дар 12 моҳи охир, танҳо занони аз 25 то 34-сола аз ҷониби 
шавҳари собиқ/шарики худ шаклҳои гуногуни зӯроварии ҷисмониро аз 
сар гузаронидаанд ва бештар ин торсакӣ (ё партофтани ашёе, ки осеб 
расонанд) ва ҳамзамон тела додан ва кашидани мӯй - 10% (Расми 4.2.7).

Расми 4.2.7 Шаклҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шавҳари собиқ/шарик 
(маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро 
дар бар мегирад)

 

душанбе

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=42

86% 14%

50%

54%

89%

66%

11%

5%

Зӯроварии ҷисмонӣ 
дар тӯли ҳаёт

Зӯроварии ҷисмонӣ дар 
12 моҳи охир

Зӯроварии ҷисмонӣ дар 12 моҳи охир

3%

5%
5%

5%
10%

10%

5%

25-34 сола Ҳамагӣ, N=42

3%

Лагадкӯб мекард, кашола мекард, латукӯб мекард
Бо мушт ва бо ашёе, ки метавонад захмдор кунад, 
мезад
Тела медод, аз мӯй мекашид
Торсакӣ мехӯрданд,  ё ӯ чизҳоеро мепартофт, ки 
менавонистанд захмдор кунанд 
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Зӯроварии шаҳвонӣ

Қариб ҳар як зани сеюми хонавода, ки дар вақти пурсиш муносибат 
надоштааст, аз ҷониби шавҳари собиқ/шарики худ мавриди зӯроварии-
шаҳвонӣ қарор гирифтааст. Ҳиссаи бештари чунин ҳолатҳо дар вилояти 
Хатлон ба қайд гирифта шудааст - 40%, дар минтақаҳои дигар чунин 
ҳолатҳо аз 30% зиёд набуданд, ба истиснои ВМКБ, ки дар онҳо ягон чунин 
ҳолат қайд нашудааст. Ҳамзамон, дар тӯли 12 моҳи охир танҳо як зан 
дар категорияи синну соли аз 18 то 24-сола қурбонии зӯровариишаҳвонӣ 
шудааст.

Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ

Ҳамаизанон-аъзои ХВ, ки ҳангоми пурсиш издивоҷ накардаанд ва ҳеҷ 
муносибате надоштанд, вале дар 12 моҳи охир аз шавҳари собиқи худ / 
шарики худ таҷрибаи ЗНЗ доштанд, қайд карданд, ки онҳо ба намудҳои 
гуногуни зӯровариро танҳо баъзан дучор мешаванд. Аммо, дар маҷмӯъ, 
шумораи посухдихандагон барои мушоҳидаҳо ва хулосаҳои омории 
аҳамият кофӣ нест (Расми 4.2.8).

Расми 4.2.8 Ҳодисаҳои зӯроварии шавҳари собиқ/шарик дар 12 моҳи 
охир

Буғӣ мекард,ё  қасдан месӯзонид
Таҳдид мекард, ё дар асл  аз силоҳ ё корд истифода мекард

Лагадкӯб мекард, кашола мекард, латукӯб мекард
Бо мушт ва бо ашёе, ки метавонад захмдор кунад, мезад
Тела медод, аз мӯй мекашид
Торсакӣ мехӯрданд,  ё ӯ чизҳоеро мепартофт, ки менавонистанд захмдор кунанд  

Зӯроварииҷисмонӣ дар тӯли ҳаёт

18-24 сола

25-34 сола

35-54 сола

65 сола ва боло

Ҳамагӣ, N=42

50%

55%

57%

86%

56%

50%

41%

25%

36%

67%

46%

8%

41%

33%

20% 5%

3%

24%

18%

67%

46%

32%

44%

иқтисодӣ. Ҳамагӣ, n=4

Психологӣ. Ҳамагӣ, n=4

Ҷисмонӣ. Ҳамагӣ, n=2

Шаҳвонӣ. Ҳамагӣ, n=1

Якбора якчанд намуди зӯроварӣ. Ҳамагӣ, n=3

100%

100%

100%

100%

100%

Баъзан       
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Занони шавҳардор аз сабаби надонистани фаҳмиши тарзи рафтор дар ин 
ҳолат, назорат ва зӯроварии шавҳаронро таҳаммул мекунанд. Онҳо аксар 
вақт чунин мепиндоранд, ки  ин як амали маъмулист. Мушкилот дар он аст, 
ки онҳо аз наздикони худ дастгирӣнамеёбанд.Аксар вақт ба онҳо мегӯянд, 
ки ин муқаррарӣ аст, ки зан тоқат кунад ва ҳамааш хуб мешавад., хусусан 
пас аз таваллуди кӯдакон. дар ин бора иштирокчиёни мусоҳибаҳои амиқ 
(Ми) - ҷабрдидагонизӯровариишаҳвонӣ, ки ҳангоми пурсиш талоқ шуда 
буданд, қайд карданд.дар вақти издивоҷ танҳо 2 зан кор мекарданд, 
боқимондаро шавҳаронашон иҷозат намедоданд кор кунанд, гузашта аз ин, 
хешовандони шавҳар аксар вақт занро барои  тамос бо волидайнаш манъ 
мекарданд ё шарт гузошта буданд, ки вай танҳо пас аз тоза кардани хонаи 
шавҳар метавонад ба назди волидонаш равад . Ба гуфтаи иштирокчиёни 
Ми, зӯроварӣ зуд-зуд, дар баъзе ҳолатҳо, ҳар рӯз рух медод. 

«Вақте ки ман дар ҳафтаи ҳафтуми ҳомиладорӣ будам, ӯ дасти 
худро ба ман дароз кард. Шаб ман худро бад ҳис кардам, онҳо 
ёрии таъҷилиро ҷеғ заданд, ман ду ҳафта дар он ҷо будам, 
ҳамааш хуб шуд. Ӯ узр пурсид, аммо боз ҳама чиз такрор 
шуд. Вай маро ҳангоми ҳомиладорӣ бештар латукӯб мекард 
ва пас аз таваллуд ман ҳама чизро бахшидам, аммо вай маро 
дубора зад. Пас аз таваллуди писарам, ман дигар тоқат карда 
натавонистам, писарам 5 моҳа буд ва ба назарам чунин менамуд, 
ки ӯ ҳис мекунад, мефаҳмад ва метарсад, ман билохира тасмим 
гирифтам, ки ҷудо шавам, то инки ҳамаи ин ба кӯдак таъсир 
нарасонад. Модарам зидди он буд ва ҳама вақт мегуфт, ки ин 
ҳама мегузарад, моро низ мезаданд ва акнун мо бояд ба ҳама чиз 
тоб орем.»

Иштирокчии МИ, ш. Хоруғ

4.3 ПАҲНШАВии НАМудҲОи ГуНОГуНи ЗӮРОВАРӢ АЗ ҶОНиБи 
диГАРОН (НА ШАВҲАР/ШАРиК)

дар байни занони хонаводаҳои пурсидашуда, 7% дар тӯли ҳаёти худ 
зӯроварии равониро аз сар гузаронидаанд, 2% -и ҳар яки онҳо ба зӯроварии 
иқтисодӣ ва ҷисмонӣ гирифтор шудаанд ва 0.1% аз ҷониби шахсони дигар 
(на шавҳар / шарик) зӯроварии шаҳвонӣдидаанд (Ҷадвали 4.3.1.).

Ҷадвали 4.3.1 Намудҳои зӯроварии шахсони сеюм дар тӯли ҳаёт (на 
шавҳар/шарик)

Намуди зӯроварӣ % (Ҳамагӣ N=1500)
Вобастагии иқтисодӣ (молиявӣ) 2%
Равонӣ 7%
Ҷисмонӣ 2%
Шаҳвонӣ 0,1%
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Занони категорияи синни аз 65 боло дар давоми ҳаёташон нисбат ба дигар 
категорияҳои синну сол бештар ба зӯровариҳои психологӣ (17%), ҷисмонӣ 
(6%) ва зӯроварии иқтисодӣ (5%) дучор шуданд. Зӯроварии шаҳвонӣ аз 
ҷониби шахсони сеюм танҳо дар гурӯҳи синну солии 25-34 ба қайд гирифта 
шудааст (0,2%) (Ҷадвали 4.3.2).

Ҷадвали 4.3.2 Намудҳои зӯроварии шахсони сеюм (на шавҳар/шарик) аз 
рӯи синну сол дар тӯли ҳаёт

Намуди зӯроварӣ 18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1500

Вобастагии иқтисодӣ 3% 2% 3% 0% 5% 2%
Равонӣ 6% 7% 7% 8% 17% 7%
Ҷисмонӣ 3% 2% 2% 2% 6% 2%
Шаҳвонӣ 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

дар тӯли 12 моҳи охир, категорияҳои 18-24 сола, 25-34 сола ва 35-54 сола 
- ҳар кадоме 3% ва гурӯҳи 55-64 сола - 2% баробар аз ҷониби шахсони 
сеюм мавриди зӯроварии равонӣ қарор гирифтанд. Барои намудҳои дигари 
зӯроварӣ, ҳиссаи фоиз аз 1% зиёд нест. Ҳамзамон, занони категорияи 
синни аз 64-сола боло  дар тӯли 12 моҳи охир аз ҷониби шахсони сеюм ба 
ягон намуди зӯроварии шаҳвонӣ  дучор наомадаанд.

Қайд менамоем, ки мувофиқи натиҷаҳои пурсиш, ҳолатҳои зӯроварии 
шаҳвонӣ аз ҷониби шахсони сеюм дар 12 моҳи охир ба қайд гирифта 
нашудаанд (Ҷадвали 4.3.3).

Ҷадвали 4.3.3 Намудҳои зӯроварӣ аз ҷониби шахсони сеюм (на шавҳар/
шарик) дар 12 моҳи охир

Намуди зӯроварӣ 18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
N=1500

Вобастагии иқтисодӣ 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Равонӣ 3% 3% 3% 2% 0,0% 3%
Ҷисмонӣ 1% 0,2% 1% 1% 0,0% 1%
Шаҳвонӣ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ба гуфтаи мусоҳибон, ҷои маъмултарини зӯроварӣ ё оила (оилаи худ ё 
оилаи шавҳар), ё ҷои ҷамъиятӣ, кӯча мебошад. 

Зӯроварии иқтисодӣ

Чӣ тавре ки қаблан қайд карда будем, хеле кам вомехӯрад,  заноне, ки  
маҳдудиятҳои молиявии худро аз ҷониби касе, махсусан одамони наздикро 
ҳамчун зӯроварӣ ҳисоб кунанд. Аз ин рӯ, танҳо 2% посухдиҳандагон 
гуфтаанд, ки онҳо ягон вақт мавриди зӯроварии иқтисодӣ қарор гирифта 
бошанд, ки нишондиҳандаи баландтарин дар муқоиса бо минтақаҳои 
дигар дар вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст - 6%.

Чунин муносибат асосан аз ҷониби аъзоёни оила - волидайн (1%), 
бародарон ва хоҳарон (1%) зоҳир мешавад. дар муқоиса бо минтақаҳои 
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дигар, ки амалан ягон зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби волидон ба қайд 
гирифта нашудааст, дар Суғд ин нишондиҳанда 3,5%-ро ташкил дод (падар 
- 2,1%, модар - 1,4%) (Замимаи 1 ҷадвали иловагии 4.3.4 дорад) ).

Занҳо давра ба давра ба зӯроварии иқтисодӣ дучор меоянд, зеро онҳо 
дар ҳаёти худ аз синни 15-солагӣ ва инчунин дар 12 моҳи охир якчанд 
маротиба дучор омадаанд. Ҳамзамон, маълум шуд, ки дар тӯли 12 моҳи 
охир аксарияти посухдихандагон зӯроварии иқтисодӣ надоштанд. дар ин 
ҷо муҳим он аст, ки мусоҳиб дигар бо шахси зӯровар зиста наметавонад, 
масалан, вай метавонист издивоҷ кунад ва хонаи волидонашро тарк кунад, 
дар он ҷое ки бародарон ва хоҳаронаш ӯро ба вобастагии моддӣ гирифтор 
намуданд, ё, баръакс, ҷудо шавад, то ки хешовандони шавҳар дигар ба 
ҳаёти ӯ таъсир нарасонанд (ҷадвали 4.3.5).

Ҷадвали 4.3.5 Басомади ҳодисаҳои зӯроварии иқтисодӣ. дар давраи  аз 
15 солагӣ то 12 моҳи охир

Басомади ҳодисаҳо аз рӯзи 
15 солагӣ. Ҳамагӣ, N=34
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1 маротиба 22% 36% 24% 0% 16% 0% 100% 100%
Якчанд маротиба 78% 64% 63% 100% 50% 0% 0% 0%
Аксар вақт 0% 0% 13% 0% 34% 100% 0% 0%

Басомади ҳодисаҳо дар 12 
соли охир. Ҳамагӣ, N=34
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1 маротиба 11% 24% 12% 0% 16% 0% 100% 33%
Якчанд маротиба 11% 0% 0% 48% 0% 0% 0% 0%
Аксар вақт 0% 0% 0% 0% 16% 50% 0% 0%
Рух надодааст 78% 76% 88% 52% 68% 50% 0% 68%

Зӯроварии равонӣ

Ҳиссаи умумии ҳолатҳои зӯроварии равонӣ аз ҷониби шахсони сеюм 7% 
-ро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки ҳиссаи баландтарини ҳолатҳои зӯроварии 
равонӣ аз ҷониби дигарон нисбат ба посухдиҳандагон дар душанбе нисбат 
ба дигар минтақаҳо ба қайд гирифта шудааст. Ҳиссаи хурдтарин дар ВМКБ 
ба қайд гирифта шудааст - танҳо 1%.

дар 12 моҳи охир ҳиссаи зӯроварии равонӣ дар маҷмӯъ беш аз 2 маротиба 
коҳиш ёфт. дар душанбе ин рақам 9% -ро ташкил дод, яъне ба таври 
назаррас коҳиш ёфт. Ҳамзамон, дар ВМКБ ин нишондиҳанда дар 12 
моҳи охир бетағйир монд, ки ин тамоюли манфии мӯътадил дар ҳолатҳои 
зӯроварии равониро дар минтақа нишон медиҳад (Расми 4.3.1).
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Расми 4.3.1 Зӯроварии равонӣ аз ҷониби дигарон нисбат ба аъзои хона-
водаи зан

 

Таҳқир дар назди дигарон дар муқоиса бо дигар намудҳои зӯроварии 
психологӣ дар тӯли ҳаёт шакли маъмултарини зӯроварии равонӣ (4%) аз 
ҷониби дигарон барои ҳама синну сол аст.  дар 12 моҳи охир, дар маҷмӯъ, 
сатҳи зӯроварии психологӣ нисбати занони хонаводаҳои пурсидашуда 
барои ҳама шаклҳои зӯроварии равонӣ на бештар аз 1%-ро ташкил ме-
диҳад. Асосан, занони ҷавон (25-34 сола) ба ин гирифтор шуданд - 2%-и 
онҳо дар ҳузури одамони дигар таҳқир ва 2% духтарони гурӯҳи 18-24-сола 
аз ҷониби дигарон таҳдид карда шуданд. инчунин, аз сабаби ҳуввияти 
эҳтиром ба калонсолон, занони синну соли 65 ва аз он боло дар 12 моҳи 
охир аз ҷониби шахсони дигар умуман мавриди зӯроварии равонӣ қарор 
нагирифтанд (Ҷадвали 4.3.6).

Ҷадвали 4.3.6 Шаклҳои зӯроварии равонӣ аз ҷониби шахсони сеюм 
(маълумоти пешниҳодшуда маҷмӯи шаклҳои зӯроварӣ нисбати як шахсро 
дар бар мегирад)

Шаклҳои зӯроварии психологӣ 
дар тӯли ҳаёт

18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
n=1500

Шуморо таҳқир мекард ё маҷбуран шуморо 
нисбатихуд  ба фикри бад водор менамуд 1% 4% 3% 2% 5% 3%

дар ҳузури одамони дигар паст мезад 4% 4% 4% 4% 5% 4%
Метарсонид ё қасдан таҳдид мекард 3% 4% 2% 6% 17% 3%
 Бо гап таҳдид мекард, ки ӯ ба ҷабрдида 

ва наздикони ӯ зарар мерасонад 2% 1% 1% 2% 5% 2%

Шаклҳои зӯроварии психологӣ 
дар 12 моҳи охир

18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
n=1500

Шуморо таҳқир мекард ё маҷбуран шуморо 
нисбати худ  ба фикри бад водор менамуд 0% 1% 1% 0% 0% 1%

дар ҳузури одамони дигар паст мезад 1% 2% 1% 1% 0% 1%
Метарсонид ё қасдан таҳдид мекард 2% 1% 1% 1% 0% 1%
Бо гап таҳдид мекард, ки ӯ ба ҷабрдида ва 
наздикони ӯ зарар мерасонад 1% 0% 0% 0% 0% 0%

душанбе

ВМКБ                                                

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

17% 9%

1%

1%

1%

4%

10%

5%

7%

2%

3%

3%

Зӯроварии психологӣ дар 
тӯли ҳаёт

Зӯроварии психологӣ дар 
12 моҳи охир
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Зӯроварии равонӣ нисбати занон асосан аз ҷониби аъзои оила содир карда 
мешавад, ки ҳиссаи бештари ҳолатҳои зӯроварӣ аз ҷониби хушдоман 
содир шудааст (1,2%) (Расми 4.3.2).

Расми 4.3.2 Кӣ дар тӯли ҳаёти худ бадрафтории психологӣ содир кардааст 
(ҳодисаҳои зӯроварӣ ба як шахс аз ҷониби шахсони гуногун татбиқ карда 
мешаванд. Ҳамагӣ, n=1500

 

Зӯроварии ҷисмонӣ

инчунин, ба монанди вазъи зӯроварии иқтисодӣ, танҳо 2% посухдиҳандагон 
гуфтаанд, ки онҳо дар тӯли ҳаёти худ зӯроварии ҷисмонии атрофиёнро 
аз сар гузаронидаанд. дар байни онҳо фоизи баландтарин дар душанбе 
(4%) мушоҳида мешавад.

дар 12 моҳи охир ин нишондиҳанда ҳам дар маҷмӯъ (1%) ва алахусус дар 
душанбе (2%) ду баробар кам шудааст. (ҷадвали 4.3.3).

Ҷадвали 4.3.7 Ҳодисаҳои зӯроварии ҷисмонӣ аз ҷониби шахсони сеюм

Намуди зӯроварӣ душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Зӯроварии ҷисмонӣ дар 
тӯли ҳаёт 4% 0% 2% 3% 1% 2%

Зӯроварии ҷисмонӣ дар 
12 моҳи охир 2% 0% 0% 1% 0% 1%

Аксар вақт, аъзои оила, одатан, волидон, бародарон / хоҳарон ва инчунин 
волидони шавҳар нисбати  зани аъзои пурсидашудаи ХВ зӯроварии 
ҷисмониро раво дидаанд.

Эҳтимол, посухдиҳандагон дар 12 моҳи охир бо таҷовузкор камтар робита 
дошанд, зеро дар ин муддат аксарияти посухдиҳандагонба зӯроварии 
ҷисмонии шахсони дигар дучор нашуданд.

Ашхосе, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба зӯроварӣ дучор меоянд

Ба гуфтаи мусоҳибон, занон дар маҷмӯъ бештар ба намудҳои гуногуни 
зӯроварӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва кӯча дучор мегарданд. Махсусан 

1.0%

1.2%

0,9%
0,9%

0,8%

0,6%

0,5%

0,4%
0,2%0,2% Падарарӯс

Ҳамсинфон/ҳамкурсон
Марди ношинос
Ҳамсояҳо
дугонаҳо-зан
Бародар ва хоҳарони шумо
Падар (падарандар)
Модар (модарандар)
Хоҳарони шавҳар
Хушдоман
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духтароне, ки хизматҳои шаҳвонӣ пешниҳод мекунанд (41%) ва духтарони 
ҷавони 18-сола ва калонтар (36%) аксар вақт мавриди зӯроварӣ қарор 
мегиранд (Расми 4.3.3). Гузашта аз ин, дар нисфи ҳолатҳо, зӯроварии 
равонӣ нисбати ҳарду категория татбиқ карда мешавад, ки бо муқоисаи  
андешаи сарони хонаводаҳо дар бораи намудҳои маъмултарини зӯроварӣ 
дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ва ашхоси таҳти ин намудҳои зӯроварӣ 
қарордошта муайян карда шудааст.

Расми 4.3.3. Ашхосе, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мавриди зӯроварӣ қарор 
мегиранд, дар ёди сарони хонаводаҳо гузошта мешаванд. Ҳамагӣ, 
N=1500

Коршиносон бо андешаи мусоҳибон розӣ ҳастанд, ки асосан духтарони аз 
16 то 25 сола дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мавриди зӯроварӣ қарор мегиранд.

Вале, онҳо қайд карданд, ки зӯроварӣ метавонад ба ҳар зан, дар ҳар синну 
сол таъсир расонад. Асос, ба гуфтаи коршиносон, дар ин бора хомӯш 
набудан, қодир ба мубориза бурдан ё худ муроҷиат ба мақомоти дахлдор 
барои ҷазо додани таҷовузкор мебошад.

Аксарияти иштирокчиёни МГФ чунин мешуморанд, ки заноне, ки хидматҳои 
шаҳвонӣ мерасонанд ё духтарони ҷавоне, ки либоси ғайримаъмулӣ 
доранд, бештар дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мавриди зӯроварӣ қарор мегиранд. 
инчунин, ба андешаи, духтароне, ки ба ҳайси пешхидмат кор мекунанд, ба 
зӯровариишаҳвонӣгирифтор мешаванд, вале боз танҳо онҳое, ки рафтори 
дағалона доранд ва беитоатӣ мекунанд. Ба гуфтаи иштирокчиёни МГФ, 
ҷавонон духтаронеро, ки либоси хоксорона пӯшида, чунин рафтор 
мекунанд, ташвиш намедиҳанд. Ҳамин тариқ, мардум айби асосии 
зӯроварӣ нисбати онҳоро ба дӯши худи занон бор мекунанд.

Назари мусоҳибон дар бораи категорияи одамоне, ки аксар вақт 
нисбати занон ва духтарони оила зӯроварӣ мекунанд

Аксар вақт зӯроварӣ аз ҷониби онҳое содир карда мешавад, ки ҷабрдида 
бо онҳо дар тамос аст. Барои занони шавҳардор ин шавҳар / шарик (69%), 

духтароне, ки шаҳвониро пешниҳод мекунанд

Ҷавондухтарон (18 сола ва боло)

духтарон (то 18 сола)

Кудакон (то 18 сола)

Намояндагони дигар миллатҳо

Маъюбон

Калонсолон

Ба ҷавоб додан душворӣ мекашам

41%

36%

22%

10%

7%

5%

4%

25%
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волидони шавҳар, яъне хушдоман (63%) мебошанд. дар байни занону 
духтарони бешавҳар, инҳо асосан бародарон (47%) ва волидайн (беш аз 
40%) мебошанд. ин  андешаи аксар сарони хонаводаҳои пурсидашуда 
мебошад (Расми 4.3.4).

Расми 4.3.4 Ашхосе, ки дар оила ба зӯровариигендерӣ даст мезананд, аз 
рӯи андешаисарони ХВ Ҳамагӣ, N=1500 

 

Ба гуфтаи коршиносон, духтарони бешавҳар низ аксар вақт аз бародарон 
ва падарон азият мекашанд, ки ба онҳо бисёр чизҳоро манъ мекунанд, 
масалан, ба тариқи дилхоҳ либос пӯшидан ё бо дӯстон муошират кардан. 
дар робита бо занони шавҳардор, ба гуфтаи коршиносон, волидони шавҳар 
ва шавҳарон намудҳои гуногуни зӯровариро зоҳирмекунанд.

Бо назардошти посухҳои  занони хонаводаҳо ва инчунин иштирокчиёни 
МГФ, дар маҷмӯъ, мо метавонем чунин хулоса барорем, ки ҳамаи 
посухдихандагон ба чунин хулоса омаданд, ки аксар вақт занон аз ҷониби 
хешовандон ва дӯстонашон - волидайн, бародарон, шавҳарон, хушдоман 
зӯроварӣ мебинанд. ин дар бораи бепаноҳии занон дарак медиҳад, 
зеро вақте ки  зӯроварӣ аз ҷониби марди бегона сар мезанад, масалан, 
дар кӯча, духтар албатта нороҳат мешавад, аммо вай медонад, ки хона 
дорад, одамони наздике, ки ӯро дастгирӣ мекунанд ва дигар ӯҳеҷ гоҳ дар 
зиндагӣ бо ин шахс вонамехӯрад. Аммо вақте, ки зӯроварӣ дар хона рух 
медиҳад, ӯ бояд ба куҷо равад, алахусус агар вай ҳуқуқҳои худро надонад, 
марказҳоеро намедонад, ки дар онҳо ба ҷабрдидагон кӯмак мерасонанд.

Бародар

Падар

Модар

Бобо ва бибӣ

Амаку тағо ва холаю амма

47%

46%

42%

8%

6% Нисбат ба духтарон

Шавҳар/ҳамхона

Хушдоман

Хоҳарони шавҳар

Занони бародарони шавҳар

Падарарӯс

Бародарони шавҳар

69%

63%

22%

11%

10%

5%
Нисбат ба занон
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Ҷойҳое, ки   зӯроварӣ нисбат ба занон ва духтарон, нисбатанбештар 
рух медиҳанд, ба андешаи посухдиҳандагон

Ҷойи маъмултарин, ки занон ва духтарон бештар ба зӯроварӣ дучор 
мешаванд, дар оила аст. ин фикри 74% сардорони хонаводаҳои пурсида-
шуда мебошад. дар вилояти Суғд ҳиссаи баландтарини онҳое, ки оиларо 
ҳамчун ҷои зуҳури зӯроварии асоси шаҳвонӣ қайд кардаанд, 81% ба қайд 
гирифта шудааст (Ҷадвали 4.3.8).

Ҷадвали 4.3.8 дар куҷо зўроварии гендерӣ аз рўи  андешаисарварони ХВ 
аз рўи минтақа бештаррух медиҳад

Ҷойҳое, ки зӯроварии гендерӣ   
бештар рух медиҳад душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

n=1500
дар оила 66% 72% 79% 81% 60% 74%
дар кӯча, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ 49% 23% 41% 38% 26% 37%
дар ҷои кор 12% 20% 13% 14% 3% 11%
дар ҷои таҳсил 12% 6% 11% 5% 8% 8%

Аз дигар ҷойҳое, ки дар онҳо зӯроварии гендерӣсодир шудааст, тақрибан 
нисфи аҳолии шаҳр посух  доданд, ки зӯроварии гендерӣ асосан дар кӯча 
ва ҷойҳои ҷамъиятӣ рух медиҳад (Расми 4.3.5).

Расми 4.3.5 Ҳодисаҳои зӯровариигендерӣ ба андешаи сарони саронихона-
водаҳо. Ҳамагӣ, N=1500 

Коршиносон ақидаеро дастгирӣ мекунанд, ки қисми зиёди зӯроварӣ дар 
оила рух медиҳад. Бо дарназардошти афкори ҷамъиятӣ, ки занон бояд 
таҳаммул кунанд, инчунин аз тарси қурбониҳо, пайгирӣ ва пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ хеле мушкил аст. дар айни замон, дар оилаҳо қариб 
ҳама намудҳои зӯроварӣ ба мушоҳида мерасанд, вале бештар -аз ҷиҳати 
иқтисодӣ ва равонӣ.

Пинҳон кардани нишонаҳои зӯроварии ҷисмонӣ мушкилтар аст ва дар 
маҷмӯъ, мардон дарк мекунанд, ки зан метавонад латукӯбро таҳаммул 
накунад, ё яке аз хешовандони ӯ метавонад ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
муроҷиат кунад. Аммо, агар зани худро бо сухан таҳқир кунед ё барои  
эҳтиёҷоташ ба ӯ пул надиҳед, эҳтимолияти ҷазо додани шумо камтар 
аст, бинобар ин, занони дорои чунин мушкилот бештар ба ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ муроҷиат мекунанд. Аммо сӯиистифодаи ҷисмонӣ ҳоло ҳам дар 
бисёр оилаҳо рух медиҳад ва аксар вақт ин корро на шавҳар, балки яке аз 

дар оила

дар кӯча, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ

дар ҷои кор

дар ҷои таҳсил

71%

33%

11%

7%

80%

49%

10%

12%
деҳа Шаҳр
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хешовандони ӯ карда метавонад. Вазъият аз он сабаб бадтар мешавад, 
ки аксарияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо мардоне кор мекунанд, ки қурбонии 
зӯроварӣ наметавонад бо онҳо дар бораи ҳодисаи бо ӯ рӯйдода ҳарф 
занад. 

«Озори шаҳвонӣ дар Тоҷикистон хеле кам ба назар мерасад. 
Зӯроварии ҷисмонӣ низ он қадар зиёд нест. Мардум аллакай 
ҳис карданд, ки қонун ҳаст, масъулият ҳаст. Фикр мекунам, 
зӯроварии иқтисодӣ дар ҷои аввал, зӯроварии равонӣ дар ҷои 
дуюм ва зӯроварии ҷисмонӣ дар ҷои сеюм аст.»

Рухшона Шобидинова, ноҳияи Рӯдакӣ,
Директори ҶММ"Мумтоз"

«Мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки зӯроварӣ дар ҳоли 
афзоиш аст, зеро шумораи занони расман муроҷиаткунанда 
афзоиш меёбад. Бисёре аз занон/ духтароне, ки қурбонии 
зӯровариишаҳвонӣ шудаанд, аз додани шаҳодат худдорӣ 
мекунанд, зеро муфаттиш аз духтарон ба таври муфассал 
мепурсад, ки ин чӣ гуна рух додааст. Барои духтар, ин таҷовузи 
дуюм аст, аммо муфаттиш вазифадор аст, ки ӯро муфассал 
пурсад. Ва барои духтарони мо ин ҳам шармандагӣ ва ҳам нанг 
аст, вай аллакай рӯҳафтода шудааст, муфассал гуфтан душвор 
аст, ки чӣ гуна бо ӯ чӣ кор карданд. Муфаттишоне, ки зӯроварии 
хонаводагиро  меомӯзанд, бояд занон бошанд. Азбаски зан бо зан 
ошкоротар ҳарф мезанад, новобаста аз он ки чӣ қадар замонавӣ 
бошад ҳам, аз мард шарм медорад. Ин ҳуввияти анъанавии мо, 
хиҷолат аст.»

Хамидова Каноат, шахри Душанбе
Директори иҷроияи Лигаи занони ҳуқуқшинос

дар муқоиса бо ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила, коршиносон қайд 
карданд, ки дар ҷойҳои дигар зӯроварӣ камтар рух медиҳад ва дар чунин 
ҳолатҳо занон амалан ба марказҳои бӯҳронӣ намераванд. Асосан, ин 
зӯроварии равонӣ дар кӯча аст, вақте масалан,  ҷавонон дар кӯча метавонанд 
ба духтар чизе таҳқиромез гӯянд. Як коршинос қайд кард, ки тайи 3 соли 
охир шумораи чунин ҳолатҳо дар душанбе бо талошҳои маъмурияти шаҳр 
кам шудааст. Тадбирҳои ҷазои маъмурӣ андешида шуданд. дар бораи 
ин гуна ҳолатҳо, махсусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ, бештар менависанд, 
бинобар ин шумораи онҳо кам шуда истодааст. Ҷавонон акнун медонанд, 
ки метавонанд ҷазо гиранд. Боз ба мақомоти салоҳиятдор шикоят кардан 
аз шахси ношинос ё ҳамкораш аз ҷиҳати равонӣ осонтар аст. Гузашта аз 
ин, аксар вақт ин танҳо як муноқишаи байниҳамдигариест, ки   аксар вақт 
дар бозорҳо рух медиҳад.
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Коршиносоне, ки дар деҳот кор мекунанд, қайд карданд, ки онҳо ҳолатҳои 
зӯроварӣ нисбати занон ё духтаронро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар ҷои кор, 
асосан дар оила хеле кам мушоҳида мекунанд. Ва агар чунин ҳодиса рӯй 
диҳад, одатан дар байни ҷуфти ҷавон, ки  дар боғҳо ё хиёбонҳо мулоқот 
мекунанд ва метавонанд байни худ ҷанҷол кунанд. Як коршинос аз Хоруғ 
ҳодисаи зӯроварӣ дар ҷои ҷамъиятиро нақл кард, дар ҳоле ки оқибатҳои 
он барои духтар ғайричашмдошт манфӣ буданд, гарчанде ки ӯ ҷабрдида 
буд:

«Чанд сол пеш, дар Чорбоғ ҷавоне духтареро латукӯб кард, ӯро 
ба беморхона бурданд. Ин як парвандаи пурсарусадо буд, Сабаби 
ба беморхона бурдани духтарак  шадидан латукӯб а шудани ӯ 
дар назди мардум буд. Пас аз баромадан аз беморхона, ӯро аз 
донишгоҳ ронданд, ӯ донишҷӯ буд. Вайро ба бадахлоқӣ  айбдор 
карданд. Мо кӯшиш кардем, ки ӯро пуштибонӣ кунем, то ки ӯ дар 
канор намонад, аммо мо ба ин муваффақ шуда натавонистем.
Ман худам бисёр лату кӯби мардумро дидаам. Дар наздикии 
мо варзишгоҳ дорем ва одатан дар он ҷо ҷавоно ва духтарон 
дар онҷо баҳсу ҷанҷол мекунанд. Дар он ҷо дидам, ки ҷавоне 
маъшуқашро латукӯб мекунад.»

ДодхудоеваНабот, Хоруғ
Роҳбари ТҒҲ "Мадина"

 
дар робита ба паҳншавии ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ иштирокчиёни 
МГФбарои додани посухи дақиқ дар бораи он, ки ин гуна ҳолатҳо дар 
маҳалҳои зисташон чӣ гуна рух медиҳанд, душворӣ кашиданд. дар маҷмӯъ, 
иштирокдорон ба хулоса омаданд, ки ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дар ҳама 
ҷо рух дода метавонанд, аммо аксар вақт он дар оилаҳое рух медиҳад, 
алахусус дар хонаводаҳое, ки дар онҳо якчанд оила зиндагӣ мекунанд, ё 
оилаҳои серфарзанд ё оилаҳо бо даромади пасти моддӣ. иштирокчиён 
дар бораи ҳолатҳои зӯроварӣ дар кӯча ё ҷойҳои ҷамъиятӣ сухан ронда, 
асосан ҳолатҳои муноқишавии байни одамонро мисол оварданд, масалан 
вақте ки як зани фурӯшанда бо муштарӣ дар бозор ҷанҷол мекунанд, 
чунин ҳолатро зӯроварӣ номидан душвор аст, зеро дар ин ҷо ду нафар 
байни  дар шароитҳои баробар муноқиша мекунанд.

дар байни намудҳои маъмули зӯроварӣ дар берун аз хона, иштирокчиён 
асосан зӯроварии равонӣ ва ҷисмониро номбар карданд, ки он асосан 
дар байни ҷавонон рух медиҳад, вақте ки ҷавонписар  духтареро, ки бо 
ӯ муошират мекунад, таҳқир мекунад ё қувваи ҷисмонӣ нишон медиҳад. 
иштирокчиёни МГФ қайд карданд, ки бинобар паст будани сатҳи тарбия 
ва эҳтиром ба атрофиён аз ҷониби ҷавонон ҳолатҳои муноқишавӣ байни 
онҳо ( байни писар ва духтар) аксар вақт дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ 
мушоҳида карда мешаванд. 
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4.4 иЗдиВОҶи БАРМАҲАЛ ВА МАҶБуРӢ ҲАМЧуН 
ЯК АМАЛи ЗАРАРОВАР

дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон синни издивоҷ аз 18-солагӣ 
муқаррар шудааст. Ҳамзамон, ба муллоҳо бидуни санади расмии тасдиқи 
издивоҷ дар мақомоти давлатӣ маросими никоҳи динӣ манъ аст. Аммо, 
қонун ҳуқуқ ба ҳолатҳои истисноиро муқаррар мекунад, масалан, дар 
сурати ҳомиладории барвақт  ё бемории вазнини волидайн, суд ҳуқуқ дорад 
синни издивоҷро бо дархости шахсоне, ки мехоҳанд издивоҷ кунанд, на 
бештар аз як сол кам кунад, яъне  дар 17 солагӣ иҷозат диҳад. дар натиҷа, 
баъзан волидон аз ин ҳуқуқ сӯиистифода мекунанд. 

Тибқи таҳқиқоти "Издивоҷи бармаҳал ҳамчун сабаби талоқ ва худкушӣ 
дар Тоҷикистон" (моҳи феврали соли 2019 нашр шудааст), дарвоқеъ, 
издивоҷи бармаҳал дар Тоҷикистон ҳамчунон вуҷуд дорад: дар 7% ҳолатҳо 
духтарон дар синни 17-солагӣ издивоҷ мекунанд, 5% посухдиҳандагон 
гуфтанд, ки дар 16-солагӣ, 28% ишора кардаанд, ки духтарон дар 18-
солагӣ издивоҷ мекунанд ва 60% посухдиҳандагонҷавоб доданд, ки ин пас 
аз 18-солагӣ рух медиҳад.

Тибқи маълумоти ин таҳқиқот, на бештар аз 5% сарварони хонаводаҳо ва 
занони хонаводаҳо дар бораи издивоҷи духтарон дар синни то 16 ва дар 
синни 16 солагӣ шунидаанд. Асосан, посухдиҳандагон қайд мекунанд, ки 
духтарон дар маҳалҳояшон одатан дар синни 18-солагӣ ба шавҳар дода 
мешаванд.

Мутаносибан, дар асоси маълумоти таҳқиқоти дар боло овардашуда ва 
инчунин маълумоте, ки дар ҷараёни ин таҳқиқот ба даст оварда шудааст, 
баҳс кардан душвор аст, ки издивоҷи бармаҳал як амали маъмулист, 
инчунин ин ҳодисаи нодир аст. инчунин қайд кардан бамаврид аст, ки 
19% сарварони хонаводаҳо ва 23%  занони хонаводаҳо посух доданд, 
ки духтаронимаҳалли зисташон дар 17-солагӣ ба шавҳар мебароянд, 
ҳарчанд аҳёнан.  

Ғайр аз ин, бояд дар назар дошт, ки аксарияти посухдихандагони ин 
тадқиқот дар бораи издивоҷи барвақтӣ маълумот надоранд.

Метавон гуфт, ки таҷрибаи издивоҷи барвақтӣ ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад, аммо 
барои муайян кардани маълумоти дақиқ, шояд ба мақомоти бақайдгирии 
издивоҷ, судҳое муроҷиат намоем, ки дар ҳолатҳои истисноӣ қарорҳои 
издивоҷи то 18-соларо мебароранд. (Ҷадвал 4.4.1).

Ҷадвали 4.4.1 Синну соли издивоҷи духтарон дар деҳаи посухдиҳандагон

Андеша То 16 
солагӣ

дар 16 
солагӣ

дар 17 
солагӣ

дар 18 
солагӣ

Баъди 18 
солагӣ

За
но

н-
 

аъ
зо

и 
  Х

В Бисёр вақт 0% 0% 0% 8% 41%
Аксар вақт 0% 0% 1% 39% 40%
Аҳёнан 4% 5% 23% 38% 15%
Намедонад 96% 95% 76% 15% 4%
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Андеша То 16 
солагӣ

дар 16 
солагӣ

дар 17 
солагӣ

дар 18 
солагӣ

Баъди 18 
солагӣ

С
ар

он
и 

ХВ

Бисёр вақт 0% 0% 0% 7% 38%
Аксар вақт 0% 1% 1% 32% 45%
Аҳёнан 5% 6% 19% 46% 14%
Намедонад 95% 93% 80% 15% 3%

Синни мувофиқтарини духтарон, ба гуфтаи мусоҳибон - сарварони 
хонаводаҳо, 19-20 сола (53%) ҳисобида мешавад, аммо дар ВМКБ 
тақрибан нисфи посухдихандагон чунин мешуморанд, ки духтар бояд пас 
аз 21 солагӣ издивоҷ кунад.

Посухдиҳандагон синну соли баъд аз издивоҷро барои мардон бо он 
шарҳ медиҳанд, ки мард бояд маълумот гирад; мутаносибан, қариб 
нисфи посухдихандагон синну соли мувофиқтарини издивоҷро 24 ва аз 
он болотар мешуморанд ва ин ақида дар душанбе ва ВМКБ бештар аст 
(Расми 4.4.1).

Расми 4.4.1 Синни мувофиқтарин барои издивоҷ. Фикри сарварони 
хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500

 

духтарро  барвақт ба шавҳар додан танҳо дар сурате имконпазир аст, ки 
агар қонун  риоя нашавад, ба истиснои ҳолатҳои дар боло зикршуда. Аз ин 

душанбе

ВМКБ                                                

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

2% 7% 18% 74%

2% 9% 20% 69%

1% 9% 45% 45%

1% 6% 50% 44%

2% 9% 42% 47%

1% 8% 43% 48%

18 сола 19-20 сола 21-23 сола 24 сола ва боло

Барои ҷавонписарон

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

3%34% 37% 26%

17%4% 32% 47%

1%30% 51% 18%

1%18% 62% 19%

1%33% 53% 13%

2%27% 53% 19%

18 сола 19-20 сола 21-23 сола 24 сола ва боло

               Барои ҷавондухтарон
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рӯ, ҳолатҳои издивоҷи барвақтӣ, агар рӯй диҳанд, пас ба тариқи пинҳонӣ, 
зеро дар баробари мусоҳибони тадқиқоти миқдорӣ, иштирокчиёни МГФ 
низ қайд карданд, ки онҳо аз ин ҳолатҳо ба таври оммавӣ огоҳ нестанд, 
гарчанде ки онҳо шунидаанд, ки чунин ҳолатҳо вуҷуд доранд, хусусан дар 
деҳаҳои дурдаст. Синну соли миёнаи издивоҷ, ба гуфтаи онҳо, 18-20 сола 
аст. Аз рӯи онҳо, агар духтарро то синни 18-солагӣ ба шавҳар диҳанд, 
пас асосан, агар ӯ ятим  ё аз оилаи калон аст ва ҳамаи ин ҳолатҳоро  он 
муттаҳид мекунад, ки инҳо оилаҳои камбизоатанд.

дар ҳолатҳое, ки духтарро то 18-солагӣ ба шавҳар медиҳанд, ташаббускорон 
асосан волидони духтар мебошанд. Ягона истисно ВМКБ аст, ки тақрибан 
нисфи посухдихандагон посух доданд, ки издивоҷи бармаҳал метавонад 
бо дархости худи духтар сурат гирад. иштирокчиёни МГФ розӣ ҳастанд, ки 
ташаббускорони издивоҷи барвақтӣ аксар вақт волидони духтар, баъзан 
волидони домод мебошанд. Бо вуҷуди ин, ҳолатҳое низ ҳастанд, ки 
ҷавонон ошиқ мешаванд ва агар ҳарду ҷониб розӣ шаванд ва ба духтари 
то 18-солагӣ ҳамагӣ чанд моҳ монда бошад, пас барои издивоҷи то 18-
сола тавассути додгоҳ иҷозат гирифтан мумкин аст.

Мусоҳибони пурсидашуда сабаби асосии издивоҷи духтарони то 18-соларо 
бад будани вазъи молиявии оила мешуморанд. дар айни замон, фикри ҳам 
сарони хонаводаҳо ва ҳам занони хонаводаҳо оид ба ин нишондиҳанда 
амалан шабеҳ аст (Расми 4.4.2).

иштирокчиёни МГФ инчунин мушкилоти моддии оиларо сабаби издивоҷҳои 
бармаҳал мешуморанд ва ё волидони домод инро таъкид мекунанд. 
Аммо, баъзе иштирокчиён қайд карданд, ки баъзан духтарон метавонанд 
тарзи ҳаёти нодурустро оғоз кунанд, ки ба ҳуввият мувофиқат намекунад, 
масалан, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ беодобӣ кунанд ва агар волидон чунин 
тамоюлро бинанд, онҳо кӯшиш мекунанд, ки духтарашонро зудтар ба 
шавҳар диҳанд.

Расми 4.4.2 Ташаббускорон ва сабабҳои ба шавҳар додани духтарони то 
18-сола

 

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

25% 25% 38% 6%

19% 13% 46% 12%

12%

12%

31% 23% 31% 11%

26% 33% 11% 16%

40% 17% 19%

31% 25% 25%

Падари духтар Модари духтар Худи духтар Волидайни домод

Ташаббускорони ба шавҳар додани духтарон дар синни то 18 солагӣ ба ақидаи сарони ХВ. 
Ҳамагӣ, N=1500
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Коршиносон асосан бо он духтарон/занон кор мебаранд, ки ба онҳо 
муроҷиат мекунанд ва омори умумии издивоҷҳои барвақтиро пеш 
намебаранд. Бинобар ин, онҳо боварӣ доранд, ки ақди никоҳи барвақтӣ 
имрӯз ҳадди аққал хеле кам ба назар мерасад. Албатта, духтарро тибқи 
ойинҳои динӣ (никоҳ) ба шавҳар додан мумкин аст, аммо барои маросим 
мулло бояд аз идораи сабти аснод шаҳодатномаи издивоҷро талаб кунад 
ва танҳо пас аз он маросимро анҷом диҳад. Ҳолатҳое низ мавҷуданд, ки 
тавассути суд иҷозат гирифта мешавад.

«Дар шаҳр издивоҷ бо духтарони то 18-сола хеле кам ба назар 
мерасад.Бо назардошти он ки ба кодекси оила тағйиру иловаҳо 
ворид карда шуданд,ки синни издивоҷ аз 18 сол сар мешавад,тибқи 
Кодекси ҷиноятӣиздивоҷи бармаҳал ҷазо дода мешавад.. Дар ин 
робита, намояндагони рӯҳониён барои гузаронидани маросими 
никоҳ  мавҷудияти аризаро дар дафтари САҲШ талаб мекунанд. 
Ман худам дар судҳо барои паст кардани синни издивоҷ 
иштирок кардаам. Дар ҳолатҳои истисноӣ (агар, масалан, 
духтар ҳомиладор шавад), синни никоҳ аз 17-солагӣ иҷозат дода 
мешавад.»

Муборова Зухро Муминовна, Душанбе
Адвокат, Коллегияи адвокатҳои "Кафолат"

илова бар мушкилоти иқтисодӣ, коршиносон сабабҳои асосиро ҳуввият 
ва тафаккури қолабӣ медонанд, ки агар духтар то синни 20-солагӣ издивоҷ 
накарда бошад, пас баъзе мушкилот дорад ё ба хотири хешовандони 
калонсоле, ки мехоҳанд тӯйи набераҳояшонробинанд. Баъзан он мета-
вонад ҳомиладории барвақт бошад.

Вазъи бади модии оила

Хоҳиши хешутаборшавӣ бо одамони “мӯътабар”

Баъди 18 солагӣдухтаронро ба шавҳар додан мушкил аст

Муҳаббат ба домод

Ҳомиладоршавӣ ё таваллуди кӯдак

дигар

Намедонам

24% 26%

20% 19%

17% 18%

16% 16%

8% 7%

4%

12%

4%

12%

Зан-аъзои ХВ Сардори ХВ

Сабабҳое, ки волидайн духтаронашонро то 18 солагӣ ба шавҳар медиҳанд, 
ба ақидаи тамоми посухдиҳандагон. Ҳамагӣ, N=3000
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«Масалан, духтар падару модар надорад ва хешовандонаш 
намехоҳанд«нонхури” зиёдатиро сер кунанд ва аз ин рӯ мехоҳанд, 
ки духтарро зудтар ба шавҳар диҳанд. Ё бибӣ ё бобои бемор, 
шояд волидонашон бемор бошанд, бинобар ин онҳо зуд мехоҳанд 
издивоҷ кунанд ва/ё ба шавҳар диҳанд, тӯи арӯсии фарзандонро 
бубинанд. Ё агар таҷовуз ё ҳомиладории ғайриқонунӣ вуҷуд 
дошта бошад.»

Шафоат Бобоева, Хуҷанд
Муассис ва мушовири ҶММ "Чашмаи Ҳаёт"

дар байни посухдихандагон, аз нисф зиёди онҳо боварӣ доранд, ки волидон 
кай ба шавҳар додани духтарро беҳтар медонанд, ва розӣ нестанд, ки агар 
духтар мехоҳад ба шавҳар барояд, синну солаш муҳим нест.

инчунин, қисми бештари посухдихандагон издивоҷро то 18-солагӣ маҳкум 
мекунанд ва чунин мешуморанд, ки қабл аз ҳама маълумот гирифтан 
лозим аст.дар маҷмӯъ, мусоҳибон  то синни 18-сола ба шавҳар доданро  
поймол кардани  ҳуқуқ мешуморанд (Ҷадвали 4.4.2).

Ҷадвали 4.4.2 Назари сарони хонаводаҳо дар бораи иддаои издивоҷи 
барвақтӣ

Шумо бо ин ё он ақида розӣ ҳастед? 
Фикри сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

  Комилан 
розӣ ҳастам

Қисман розӣ 
ҳастам Розӣ нестам

Волидон беҳтар медонанд, ки духтарашонро 
кай ба шавҳар диҳанд 52% 27% 20%

Ман издивоҷи духтари то 18-соларо маҳкум 
мекунам 63% 18% 19%

Агар духтар розӣ шавад, ки ба шавҳар 
барояд,   синну солаш муҳим нест 20% 28% 52%

духтар бояд маълумоти миёнаи пурра дошта 
бошад, пас издивоҷ кунад 88% 10% 2%

духтар ҳарчи зудтар ба шавҳар барояд, 
беҳтар аст. Барои роҳ надодан ба 
вайроншавии ахлоқ

26% 29% 45%

издивоҷ то синни 18 солагӣ поймол кардани 
ҳуқуқи духтар аст 60% 18% 22%

Бо дарназардошти ақидаҳои анъанавии аксарияти посухдихандагон, 
ки волидон  замони издивоҷи духтарашонро беҳтар медонанд, ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст, ки на ҳамеша дар бораи шароити ба шавҳар 
додани духтар тасаввуроти равшан вуҷуд дорад. 

Ҳамин тариқ, ба андешаи сарони саронихонаводаҳо, дар маҳалҳои 
аҳолинишине, ки онҳо зиндагӣ мекунанд, амалан ягон ҳолати издивоҷи 
маҷбурии духтарон дида намешавад (Расми 4.4.3).
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Расми 4.4.3 Басомади издивоҷи иҷбории духтарон/занон дар маркази 
аҳолии посухдиҳандагон. Фикри сарони ХВ

дар ҳолатҳое, ки духтарро таҳти фишор ба шавҳар медиҳанд, мусоҳибон 
сабаби маъмултарини издивоҷи духтарро анъанаҳое меҳисобанд, ки 
дар ҷомеа волидайн  қарор мекунад ва духтар бояд розӣ шавад - 30%. 
ин сабабро аксар вақт мусоҳибон дар Хатлон ва Суғд қайд карданд. 
дар душанбе ва ВМКБ, аксари посухдихандагон сабаби асосиро беҳтар 
шудани вазъи молиявии оила мешуморанд (Ҷадвали 4.4.3).

Ҷадвали 4.4.3 Сабабҳои издивоҷи маҷбурӣ

Сабабҳои ба шавҳар додани 
духтарон/занон таҳти фишор душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

N=1500
дар мо чунин қабул шудааст. 
Қарорро волидон қабул мекунанд  13% 23% 36% 32% 24% 30%

Хоҳиши издивоҷ бо касе аз доираи 
худ 22% 12% 21% 29% 12% 21%

Беҳтар намудани вазъи молиявӣ 
(издивоҷи мақсаднок) 38% 32% 15% 15% 19% 18%

Ба даст овардани мақоми муайян 
ва "мавқеъ дар ҷомеа" 5% 6% 6% 9% 3% 6%

Таҳдидҳои иҷтимоию иқтисодии 
шахс, мехоҳам 3% 2% 2% 3% 5% 4%

Агар ба духтар боварӣ набошад, 
рафтори ӯ метавонад бадтар шавад 2% 0% 3% 0% 8% 2%

Таҳдидҳои ҷисмонии шахсе, ки 
мехоҳад издивоҷ кунад 2% 2% 1% 1% 2% 2%

Чунин чизе нест 4% 21% 11% 5% 12% 9%
Намедонам 11% 2% 6% 7% 14% 8%

духтареро, ки маҷбуран ба шавҳар медиҳанд, бояд барои ҳуқуқи худ 
мубориза барад. Вай метавонад ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё хешовандонаш 
муроҷиат кунад ва истодагарӣ кунад. Чунин аст фикри аксар сарони 
ХВ пурсидашуда. Аммо, тақрибан ҳар панҷумин посухдиҳанда чунин 
мешуморад, ки духтар бояд интихоби волидони худро қабул кунад ва 
бо он розӣ шавад. Ҳиссаи бештари чунин посухҳо дар вилояти Хатлон 
мушоҳида мешавад (ҷадвали 4.4.4).

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

3% 35% 57% 5%

2% 31% 65% 2%

10%

5%

2% 47% 47% 3%

3% 48% 45% 3%

3% 24% 63%

2% 40% 52%

Зуд-зуд Баъзан дар мо чунин ҳодисаҳо нест             Намедонам
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Ҷадвали 4.4.4 духтаре, ки маҷбуран ба шавҳар мебарояд, бояд чӣ кор 
кунад?

духтар/зан дар сурати издивоҷи маҷбурӣ 
бояд чӣ кор кунад. 
Фикри сарони ХВ.

душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Шикоят ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 29% 57% 43% 42% 43% 42%
Аз хешовандон/дӯстон кӯмак пурсад 29% 43% 38% 50% 23% 38%
Қабул кунад, калонсолон (волидон/
хешовандон) беҳтар медонанд) 20% 3% 28% 21% 17% 22%

Боисрор рад кардан ва бо  андешаи 
хешовандон/дӯстон розӣ набудан 39% 8% 22% 24% 14% 22%

Ба ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ барои 
кумак муроҷиат намояд 9% 17% 13% 2% 13% 10%

Барои ҷавоб душворӣ мекашам 6% 13% 6% 7% 8% 7%

Коршиносон инчунин мегӯянд, ки издивоҷи маҷбурӣ имрӯз ҳадди аққал 
дар шаҳрҳо хеле кам ба назар мерасад. дар деҳот чунин ҳолатҳо рух 
медиҳанд, аммо боз ҳам, то он даме, ки духтар кӯмак напурсад, пайгирӣ 
кардани он душвор аст.

Сабабҳо одатан бо издивоҷи барвақтӣ якхелаанд, яъне волидон ба ҷиҳати 
моддӣ менигаранд, манфиат меҷӯянд, мебинанд, ки оилаи домод то чӣ 
андоза таъмин аст. Ҳамзамон, тибқи анъанаҳои қавӣ, вақте ки волидон ба 
мувофиқа мерасанд,  духтар дигар илоҷе надорад.

Ба фикри коршиносон иштирокчиёни МГФрозӣ шуда, гуфтанд, ки ҳолатҳои 
издивоҷи маҷбурӣ кам ба назар мерасанд ва ҳатто агар ба волидон  оилаи 
домод маъқул шаваду, аммо домод ба духтар  маъқул нашавад, онҳо 
одатан аз духтарашон борҳо хоҳиш менамоянд, ки  бо ин шахс  издивоҷ 
кунад, яъне маҷбуркунии махсус вуҷуд надорад. Аммо ҳолатҳои алоҳида 
низ рух медиҳанд, ки масалан, дар ноҳияҳои тобеи марказ шавҳари 
духтари ҷавон вафот кард ва ӯ бо ду фарзанд монд, пас хешовандонаш 
ӯро маҷбур карданд, ки бо марди пире издивоҷ кунад.

Боз ҳам сабаб вазъи иқтисодии оилаҳо ва анъанаҳост. Масалан, оилаҳое 
ҳастанд, ки волидон духтаронро дар синни мактабӣ хостгорӣ мекунанд 
ва вақте ки онҳо ба синни балоғат мерасанд, дигар илоҷе надоранд ва 
мефаҳмонанд, ки онҳо ба оилаи домод қавл  додаанд, ки агар духтар розӣ 
нашавад, ин барои оила шармандагӣ хоҳад буд.

Вале, асосан, тавре ҳам коршиносон ва ҳам иштирокчиёни МГФ қайд 
мекунанд,  имрӯзҳо оилаҳо талош доранд, ки духтарони худро бо ризоияти 
худ ба шавҳар диҳанд.
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5. САБАБҲО ВА ОҚиБАТҲОи ЗӮРОВАРии ГЕНдЕРӢ 
ВА дАСТГиРии ҶАБРдидАГОНи ЗӮРОВАРӢ

5.1 САБАБҲОи ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН 
АЗ НуҚТАи НАЗАРи ПОСуХдиҲАНдАГОН

Сабабҳои зӯроварии хонаводагӣ

Занҳое, ки мавриди зӯровариигендерӣ қарор гирифтаанд, одатан ҳуқуқҳои 
худро намедонанд ва намедонанд, ки ба куҷо муроҷиат кунанд. илова бар 
ин, зӯроварӣ аксар вақт дар заминаи мушкилоти иқтисодӣ дар оила зоҳир 
мешавад. Ҳатто агар оила обод бошад ҳам, як зани бекор бо сатҳи пасти 
маърифатнокӣ бе гуфтугӯаз таҷовузкор ба вобастагии иқтисодӣ дучор ва 
ба зӯроварӣ гирифтор мешавад, зеро ӯ намедонад, ки чӣ гуна худаш ва 
фарзандонашро таъмин мекунад, ки одатан пас аз талоқ бо модарашон 
мемонанд. ин сабабҳоро пурсиши сарони хонаводаҳо тасдиқ мекунад.
дар маҷмӯъ, посухҳои  занони хонаводаҳо дар бораи сабабҳои зӯроварии 
гендерӣ дар оила аз  андешаи сарони хонаводаҳо фарқе надоранд; аммо 
онҳо дар муқоиса бо сардорони хонаводаҳо сабабҳои иқтисодии зӯроварӣ 
ва то андозае сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқии занонро  таъкид мекунанд 
(Расми 5.1.1).

Расми 5.1.1 Сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ дар оила ба андешаи 
сарони хонаводаҳо ва  занони хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=3000

 

Барои таҳлили тасвири пурраи сабабҳои асосии зӯровариигендерӣ дар 
оила,  посухҳои сарони хонаводаҳо ва  занони хонаводаҳоро аз рӯи 
минтақаҳо муқоиса кунем. Ҳамин тариқ, сарварони хонаводаҳои Хатлон, 
Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ, мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоии оилаҳоро 
бештар, ба ҳисоби миёна, 45% посухдихандагон арзёбӣ намуданд. 
Ҳамзамон, теъдоди бештар - 43% -и занони хонаводаҳои пурсидашудаи 
Хатлон, дар муқоиса бо дигар минтақаҳо инро яке аз сабабҳои асосии 
зӯроварии шаҳвонӣ дар оила ҳисоб мекунад.

Мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоии оилаҳо

Сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқии занон

Қолабҳои шахшуда ва урфу одатҳои муқарраршуда

Вобастагии иқтисодии занон аз мардон

Беҷазоӣ барои хушунати хонаводагӣ

Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ
Набудани таваҷҷӯҳи зарурӣ аз ҷониби

мақомоти ҳокимияти давлатӣ

Набудани ҷазои ҷиноӣ барои хушунати хонаводагӣ 

34%

37%

44%

39%

30% 31%

25% 29%

17% 19%

14% 16%

9%

8%

15%

7%

Зан-аъзои ХВ Сардори ХВ
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Оид ба сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқӣ дар ВМКБ аз ҳама камтар ҳам 
сарварони хонаводаҳо ва ҳам занони хонаводаҳо қайд намуданд. дар 
минтақаҳои дигар ин сабабро тақрибан 40% сарварони хонаводаҳо зикр 
кардаанд ва ин сабаби муҳимтарин барои занони хонавода мебошад, 
хусусан дар вилояти Хатлон дар муқоиса бо дигар минтақаҳо.

Ҷолиби диққат аст, ки қолабҳои шахшуда дар ноҳияҳои тобеи марказ 
камтар аз ҳама дар муқоиса бо дигар минтақаҳо зикр шудаанд, ҳам дар 
байни сардорони хонаводаҳо - 24% ва дар байни занони хонавода - 18%.

Ба ҳамин монанд, барои ҳарду категорияи посухдихандагон дар ноҳияҳои 
тобеи марказ вобастагии иқтисодии занон нисбат ба мардон нисбат ба 
минтақаҳои дигар хеле камтар қайд карда мешавад - танҳо 12% инро 
ҳамчун сабаби зӯроварии шаҳвонӣ асоснок эътироф кардаанд. Ҳамзамон, 
назари занони хонаводаҳо дар ВМКБ нисбат ба вобастагии иқтисодӣ 
ҳамчун сабаби зӯроварӣ аз  андешаи сарони хонаводаҳои ҳамон минтақа 
фарқ мекунад. Ҳамин тариқ, дар ВМКБ 41% занон ин сабабро нишон 
доданд, дар ҳоле ки дар байни сардорони хонаводаҳо ин нишондод 28% 
-ро ташкил додааст.

умуман, аз рӯи  минтақаҳо, дар байни сарварони хонаводаҳо, зикр кардани 
чунин сабаб, ба монанди беҷазоӣ барои зӯроварии хонаводагӣ, нисбат 
ба ВМКБ хеле камтар ба мушоҳида расидааст, ки 55% посухдиҳандагон 
чунин ҷавоб додаанд. Сабаби марбут ба беҷазоӣ нисбат ба зӯроварии 
хонаводагӣ, аз қабили таваҷҷӯҳи зарурӣ аз ҷониби давлат, низ бештар 
дар ВМКБ зикр шуда буд - 39% сарони хонаводаҳои пурсидашуда инро 
яке аз сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ дар оила мешуморанд. Барои 
занони хонаводаҳои ВМКБ, дар муқоиса бо дигар минтақаҳо, беҷазо 
мондани зӯроварии хонаводагӣ - 51% ва набудани назорати давлат - 
36% низ сабабҳои назаррас мебошанд, ки тақрибан ба ҷавобҳои сарони 
хонаводаҳои ВМКБ шабоҳат дорад. ин нишон медиҳад, ки ин сабаб барои 
онҳо муҳимтарин аст. 

Паҳншавии майзадагӣ ва нашъамандӣ ҳамчун сабаби зӯроварии гендерӣ 
дар оила аксар вақт аз ҷониби ҳарду категорияи посухдихандагон аз 
душанбе қайд карда шуд, дар дигар минтақаҳо ин нишондиҳанда ба 
ҳисоби миёна 13% -ро ташкил дод (ҷадвали 5.1.1 дар Замимаи 1). 
Таҳлили сабабҳои зӯроварӣ аз рӯи намудҳои маҳал, нишон дод, ки дар 
посухҳои занони хонаводаҳо байни намояндагони шаҳр ва деҳа фарқияти 
назаррас вуҷуд надорад. Аммо барои сардорони хонаводаҳои шаҳр сатҳи 
пасти саводнокии ҳуқуқӣ нисбат ба сокинони деҳот, инчунин вобастагии 
иқтисодии занон аз мардон ва паҳн шудани майзадагӣ ва нашъамандӣ 
муҳимтар аст.

Мушоҳидаи дигари муҳим ин муқоисаи чӣ гуна посух додани  мардон ва 
занон-сарони ХВ ба ин савол мебошад. Ҳамин тариқ, дар байни мардон 
чунин посухҳо, ба монанди мушкилоти иқтисодӣ дар оила, беҷазо 
мондани зӯроварии хонаводагӣ, набудани таваҷҷӯҳи давлат ба мушкилоти 
зӯроварии хонаводагӣ нисбат ба занон бештар ба назар мерасиданд.
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Бо дарназардошти ҷавобҳои посухдиҳандагон аз рӯи навъҳои оила,  қайд 
менамоем, ки фарқияти бештари ҷавобҳо дар вобастагии иқтисодии 
занон ба мардон мушоҳида шудааст, яъне намояндагони оилаҳои оддӣ 
ин сабабро нисбат ба намояндагони оилаҳои калон бештар зикр кардаанд 
(Ҷадвали иловагии 5.1.2 дар замима).

Барои қариб аз ҳар сеюмин қурбонии мустақими зӯроварии хонаводагӣ 
сабабҳои таҷовуз беҷазо мондани зӯроварӣ ва мушкилоти моддӣ 
мебошанд. Қайд менамоем, ки дар душанбе 59% ҷабрдидагони зӯроварӣ 
худро дар мавриди зӯроварӣ гунаҳгор меҳисобанд. инчунин дар байни 
ҷабрдидагонизӯроварӣ онҳое ҳастанд, ки ба зӯроварӣ нисбати онҳо 
содиршуда бовар намекунанд. инҳо асосан ҷабрдидагонизӯроварии 
иқтисодӣ мешаванд, зеро аксари занон, гарчанде ки онҳо гуфтанд, ки 
имконоташонромаҳдуд менамоянд, вале намедонистанд, ки ғайр латукӯб 
ва таҳқир, маҳдудиятҳои молиявӣ ва шантаж инчунин зӯроварӣ нисбати 
шахс мебошанд (Ҷадвали 5.1.3).

Ҷадвали 5.1.3 Сабабҳои зӯроварӣ дар оила нисбати мусоҳиб аз рӯи 
минтақаҳо

Сабабҳои зӯроварӣ нисбати 
посухдиҳанда душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

n=650
Беҷазо мондани зӯроварӣ дар оила 16% 25% 33% 20% 35% 28%
Мушкилоти моддӣ дар оила 9% 11% 43% 10% 28% 27%
Худам айбдор будам, бояд фурӯтан 
мешудам ва либоси оддӣ мепӯшидам 59% 25% 14% 19% 21% 21%

Қолабҳои шахшуда ва расму оинҳо, 
ки   зӯроварӣ дар муносибатро раво 
мебинанд

26% 15% 20% 26% 13% 20%

Барои муносибати дигар аъзои оила 
нисбати ман (хушдоман, хоҳаршӯй, 
хусур)

10% 21% 19% 28% 13% 19%

истифодаи маводи спиртӣ, /мухаддир 
аз ҷониби шарик/шавҳар 2% 17% 11% 6% 6% 8%

Аз ҷиҳати моддӣ ман аз ӯ вобастаам 
ва ӯ аз ин истифода мебарад. 5% 13% 10% 6% 4% 7%

Ӯ дар ҷои дигар зан дорад/дошт 3% 4% 6% 3% 7% 5%
Ба зӯроварӣ дучор шудааст, вале инро 
зӯроварӣ ҳисоб намекунад 0% 4% 4% 5% 6% 4%

Вобастагии моддии занон ҳамчун сабаби зӯроварии гендерӣ дар оила бо он 
шарҳ дода мешавад, ки дар вақти пурсиш аксарияти кулли аъзоёни занони 
хонаводаҳо бекоранд (Ҷадвали 5.1.4а). дар байни занони пурсидашуда, 
дар тӯли 12 моҳи охир танҳо 18% бо кор машғуланд, дар ҳоле ки нисбат ба 
соли гузашта ҳиссаи занон дар соҳаҳо ва корхонаҳои мухталиф 4% коҳиш 
ёфтааст (Ҷадвали иловагии 5.1.4b дар Замимаи 1).

дар маҷмӯъ, сатҳи баландтарини шуғли занон аз ҷониби занон дар ВМКБ 
ба қайд гирифта шудааст - 29% (25% мустақил, 2% мустақил ва 2% корҳои 
яквақта мекунанд), дар ҳоле ки яке аз баландтарин сатҳи бекорӣ низ дар 
ВМКБ ба қайд гирифта шудааст - 39%.
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Ҷадвали 5.1.4а Шуғли занон-аъзои ХВ аз рӯи минтақаҳо

Сатҳи таҳсилот душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Кор мекунам (дар ташкилоти буҷетӣ 
ётиҷоратӣ) 5% 25% 7% 16% 9% 12%

Соҳибкори инфиродӣ мебошам (корӣ 
инфиродӣ) 5% 2% 2% 3% 1% 2%

Корфармо 1% 0% 0% 0% 0% 0%
деҳқон/фермер 0% 0% 4% 2% 1% 2%
Муҳоҷири меҳнатӣ 0% 1% 1% 0% 0% 0%
Корҳои яквақтаро иҷро мекунам 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Нафақахӯр 1% 3% 1% 2% 2% 2%
Бекор 12% 39% 9% 2% 47% 18%
Таҳсил мекунам/донишҷӯ 7% 3% 3% 5% 2% 4%
Хонашин 65% 25% 71% 67% 36% 57%
Рухсатии ҳомиладорӣ 0% 1% 0% 3% 0% 1%

Мушкилоти иқтисодӣ дар оила, ҳамчун як сабаби зӯроварӣ, бо он шарҳ 
дода мешавад, ки барои мардум дар маҷмӯъ таъмини оилаҳояшон бо 
ҳама чизҳои зарурӣ мушкил аст. Ҳар як шавҳари чоруми/шарики занҳои 
пурсидашудаи хонаводаҳо тақрибан доимо дар муҳоҷирати меҳнатӣ 
қарор дорад ва танҳо 18% дар 12 моҳи охир ё зиёда аз як соли пеш кор 
кардаанд. Қобили қайд аст, ки сатҳи баланди кори яквақтаи муваққатӣ 
(аз 13% то 25%) ва бекорӣ дар байни ҳамсарон/шарикон аз 7% то 11% 
(ҷадвали 5.1.5а ва ҷадвали 5.1.5b дар Замимаи 1)

Ҷадвали 5.1.5а Шуғли шавҳарон/шарикони занон-аъзои ХВ

Шуғли шавҳар/шарикони занон-аъзои 
ХВ дар 12 моҳи охир душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

N=1371
Кор мекунам (дар ташкилоти буҷетӣ 
ётиҷоратӣ) 26% 30% 15% 19% 15% 18%

Соҳибкори инфиродӣ мебошам (корӣ 
инфиродӣ) 21% 4% 10% 18% 12% 13%

Корфармо 5% 1% 1% 0% 1% 1%
деҳқон/фермер 0% 4% 11% 9% 3% 7%
Муҳоҷири меҳнатӣ 11% 14% 28% 22% 33% 25%
Корҳои яквақтаро иҷро мекунам 25% 13% 13% 17% 20% 17%
Нафақахӯр 2% 13% 7% 6% 4% 7%
Бекор (дар ҷустуҷӯи кор) 8% 19% 13% 7% 10% 11%
дигар 2% 2% 1% 2% 1% 2%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Сабабҳои зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ

Яке аз мушкилоти ҷомеа паҳн шудани майзадагӣ ва нашъамандист, ки 
сабаби зӯроварии гендерӣдар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ мегардад. илова 
бар ин, аксар вақт мушоҳида кардан мумкин аст, вақте ки  ҷавонон духтарро 
дар кӯча таҳқир кунанд ва ҳеҷ кас дахолат намекунад, ин далели он аст, ки   
муносибат ба зӯроварӣ нисбати занон тоқатпазир аст. дар ҷараёни пурсиш 
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тақрибан нисфи посухдихандагон гуфтанд, ки паҳн шудани майзадагӣ 
ва нашъамандӣ сабаби асосии зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон 
дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад. Ва инчунин қисми назарраси 
посухдихандагон гуфтанд, ки зӯровариигендерӣ дар кӯча аз муносибати 
тоқатпазиронаи ҷомеа вобаста аст (Расми 5.1.2).

Расми 5.1.2 Сабабҳои асосии зӯровариигендерӣ дар кӯча ва ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ба андешаи сарони хонаводаҳо ва занон-аъзоёни хонаводаҳо. 
Ҳамагӣ, N=3000

 

Ба ҳамин монанд, ба таҳлили вазъи зӯроварии гендерӣ дар оила, биёед 
бубинем, ки посухдиҳандагон аз рӯи минтақа чӣ гуна посух доданд. Барои 
аксари сарони хонаводаҳои пурсидашуда дар вилояти Суғд, паҳн шудани 
майзадагӣ сабаби пайдоиши зӯровариигендерӣ дар кӯча ва ҷойҳои 
ҷамъиятӣ - 54% мебошад, дар ҳоле ки дар байни занони хонавода ин 
сабаб бештар дар шаҳри душанбе - 62% зикр шудааст.

инчунин, дар байни занони хонаводаҳои пурсидашуда аз душанбе, ҳиссаи 
бештар дар муқоиса бо дигар минтақаҳо, тоқатпазирии ҷомеаро нисбат ба 
зӯроварии гендерӣ дар кӯча нишон дод.

Фикру мулоҳизаҳои роҳбарони ХВ ва занони аъзои ХВ дар ВМКБ ба таври 
умум мувофиқа карданд, ки беҷазоӣ барои зуҳуроти зӯроварии гендерӣ ва 
набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои озори гендерӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ 
сабабҳои асосии зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошанд 
(Ҷадвали иловагии 5.1.6 дар Замима 1).

Вазъияти зӯроварии гендерӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ аз рӯи намуди 
маҳал фарқ мекунад, зеро дар деҳа мардум баръакси шаҳр зичтар зиндагӣ 
мекунанд ва якдигарро мешиносанд.

дар муқоиса бо сокинони деҳот, зиёда аз нисфи занони ХВ дар шаҳрҳо 
чунин мешуморанд, ки нашъамандӣ ва майзадагӣ сабаби маъмултарини 
зӯроварии гендерӣ дар кӯча нисбат ба деҳот мебошад. инчунин,  
таҳаммулпазирии ҷомеа дар шаҳр бештар ба назар мерасад (Расми 
5.1.3).

Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии гендерӣ 

Беҷазоӣ барои содир кардани зӯроварӣ

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои иддаои шаҳвонӣ 

Тарғибибераҳмӣ ва зӯроварӣ дар ВАО

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомот

Намедонам

48% 44%

31% 30%

23% 15%

27% 21%

27% 20%

10%

1%

6%

19%

Занон-аъзои ХВ                     Сарони ХВ
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Расми 5.1.3 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ аз 
рӯи намудҳои маҳал, аз рӯи аъзои занони ҲШ. Ҳамагӣ, N=1500

 

Роҳбарони ХВ дар байни аҳолии шаҳр  андешаи занони аъзои ХВ-ро дар 
бораи он, ки нашъамандӣ ва майзадагӣ, инчунин таҳаммулпазирии иҷтимоӣ 
сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошанд, 
тарафдорӣ мекунанд (Ҷадвали иловагии 5.1.7 дар Замимаи 1).

Сабабҳои зӯроварӣ дар ҷои кор

Мусоҳибон чунин мешуморанд, ки дар ҳолатҳое, ки зӯроварӣ дар ҷои кор 
рух медиҳад, сабаби асосӣ сӯиистифода аз мастӣ мебошад. дар айни 
замон, қисми зиёди занони хонаводаҳои пурсидашуда ин сабабро нишон 
доданд - 38%, дар байни сардорони хонаводаҳо ин рақам 26% -ро ташкил 
медиҳад.

Сабаби дигари назаррас, ба гуфтаи аъзои занони ХВ, набудани 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таъқиб дар ҷои кор ва мувофиқан, беҷазоӣ ва 
таҳаммулпазирӣ барои содир кардани зӯроварӣ мебошад. Қисми зиёди 
занони аъзои ХВ ин сабабҳоро дар муқоиса бо сарониХВ муайян карданд 
(Расми 5.1.4).

Расми 5.1.4 Сабабҳои асосии зӯровариигендерӣ дар ҷои кор, ба гуфтаи 
сарварони хонаводаҳо ва занон-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=3000

 

Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии гендерӣ

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои иддаои шаҳвонӣ 

Тарғибибераҳмӣ ва зӯроварӣ дар ВАО

Беҷазоӣ барои содир кардани зӯроварӣ

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомот

44% 57%

30% 35%

27% 28%

26% 27%

22%

11%

25%

7%

деҳа Шаҳр

Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои иддаои шаҳвонӣ 

Беҷазоӣ барои содир кардани зӯроварӣ

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии гендерӣ

Тарғибибераҳмӣ ва зӯроварӣ дар ВАО

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар 
мақомот

Рафтори ношоиста ва либоси 
ғайрихоксоронаи духтарон/занон

38% 26%

35% 18%

26% 8%

25% 19%

8% 6%

8%

4%

5%

4%

Занон-аъзои ХВ                     

Сарони ХВ
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Ҳангоми таҳлили сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар ҷойҳои корӣ аз 
рӯи минтақаҳо қайд кардан мумкин аст, ки паҳншавии нашъамандӣ ва 
майзадагӣ, ҳамчун сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар ҷои кор, бештар аз 
ҷониби сарварони хонаводаҳои вилояти Суғд - 37% қайд карда мешавад. 
Ҳамзамон, занони хонаводаҳо дар вилояти Суғд ин сабабро ба ҳадди 
ақалл қайд карданд.

Қисми зиёди посухдихандагони пурсидашуда дар ВМКБ, ҳам дар байни 
сардорони хонаводаҳо ва ҳам дар байни занони аъзои хонавода, далелҳои 
асосии зӯровариигендерӣ дар ҷои кор беҷазоӣ ва набудани ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои омилони зӯроварии гендерӣ асосёфта мебошанд (Ҷадвали 
иловагии 5.1.8 дар Замимаи 1).

Сабабҳои зӯроварӣ дар ҷои таҳсил

Паҳншавии майзадагӣ ва нашъамандӣ барои занони хонавода сабаби 
асосии ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дар муассисаҳои таълимӣ - 56% 
мебошад. Сардорони хонаводаҳо низ дар аксарият ин сабабро 32% қайд 
карданд (Расми 5.1.5).

дар байни занони аъзои хонаводаҳое, ки аҳолии шаҳрро намояндагӣ 
мекунанд, мушкилоти паҳншавии майзадагӣ ва нашъамандӣ ҳамчун сабаби 
асосии зӯроварии гендерӣ дар ҷои таҳсил бештар ба назар мерасад - 63% 
маҳз ҳамин сабабро номбар карданд.

Расми 5.1.5 Сабабҳои асосии зӯровариигендерӣ дар муассисаҳои таълимӣ 
аз рӯи гуфти сардорони хонаводаҳо ва занони аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=3000

 

Сабабҳои зӯроварии гендерӣба андешаи иштирокчиёни МА ва МГФ

Ба андешаи саронииштирокчиёни таҳқиқоти сифатӣ (МА ва МГФ)
майзадагӣ, огоҳии пасти занон дар бораи ҳуқуқҳои худ, қолабҳои шахшуда 
ва анъанаҳои муқарраршуда, инчунин мушкилоти моддӣ дар оила, аз 
ҷумла вобастагии иқтисодии занон аз мардон - ин омилҳои маъмултарини 
зӯроварии гендерӣ дар оила мебошанд.

Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии гендерӣ

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои иддаои 
шаҳвонӣ дар ҷои таҳсил

Беҷазоӣ барои содир кардани зӯроварӣ

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомот

56% 32%

23% 17%

23% 12%

22%

11%

6%

4%

Занон-аъзои ХВ                     Сарони ХВ
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«Вақте ки шавҳари ман менӯшид, вай хашмгин мешуд. Рӯзе ӯ 
маст ба хона омада, бо овози баланд маро ҷеғ задан гирифт. Он 
лаҳза ман намоз мехондам ва ҷавоб дода наметавонистам, аммо 
писарам ба ӯ гуфт, ки ман намоз мехонам. Баъд писарашро бо 
чӯб зад, сипас ба наздам омад ва бо ҳамон чӯб маро зад. Аз он 
вақт инҷониб тахтапуштам дард мекунад.»

Узви МА, Хатлон

«Хушдоманам  талаб мекард, ки рӯймол бандам. Вақте ба ҷое 
мебаромадам, ман рӯймол мебастам, аммо дар хона бе рӯймол 
мегаштам. Шавҳарам ҳеҷ гоҳ ба ман дар бораи либос ягон эрод 
намегирифт. Вале, боре бояд ба хонаи мо меҳмон меомад ва 
хушдоман гуфт, ки ман бояд дар назди мардон бо рӯймол бошам,  
ман розӣ шудам ва қарор додам, ки пеш аз омадани онҳо рӯймол 
мебандам. Аммо вақте ки мо ба омадани меҳмонон омодагӣ 
мегирифтем, ман саргарми кор, бастани  рӯймолро фаромӯш 
кардам. Вақте меҳмонон омаданд, ман бе рӯймол будам ва 
хушдоманам маро  барои  рӯймолбанӣ фиристод. Шавҳарам аз 
паси ман рафт ва дар хона маро зада, гуфт, ки ман бояд гуфтаҳои 
модарашро иҷро кунам ва оиларо шарманда накунам.»

Иштирокчии  МА, ш.Душанбе

Ғайр аз он, коршиносон сабабҳои зӯроварии хонаводагиро бо худдорӣ аз 
фаҳмиши якдигар, алахусус аз ҷониби хешовандони шавҳар, масалан,  
баъди таваллуди келин, ки  ба ӯ бо сабабҳои тиббӣ иҷозати меҳнати 
ҷисмонӣ чанд муддат дода намешавад, рабт медиҳанд. Аксаран, вақте 
ки шавҳарон дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанд, зан қурбонии зӯроварии 
хешовандони шавҳар мегардад.

«Мардуми мо мегӯянд:"Ҳанӯз касе аз кори хона намурдааст". 
Аммо вақте ки онҳо ба таҳдиду тарсонидан шурӯъ мекунанд, 
ин зӯроварист. Онҳо фаҳмидан намехоҳанд, ки келин фарзанди 
хурд дорад. Зан нав таваллуд кардааст, ба ӯ аз ҷиҳати ҷисмонӣ 
истироҳат ва нигоҳубини кӯдак лозим аст, аммо афзалият ба 
шустани зарфҳо, тозагӣ ва ғайра дода мешавад. - ин хуб нест. 
Аммо агар имконият бошад - албатта, бешак бояд бо корҳои 
хона машғул шуд. Ҳолатҳое мешаванд, ки келин бемор аст, худро 
хуб ҳис намекунад, аммо, бо вуҷуди ин, хушдоман ба ӯ мегӯяд, ки 
палрогардонад, ҳавлиро рӯбад. Яъне, бо истифода аз қудрат, 
салоҳияти худ, ба фармондиҳии келин шурӯъ мекунад. Ва ҷолиб 
он аст, ки дар семинарҳо вақте аз хушдоман мепурсем, ки чаро 
чунин рафтор мекунанд, онҳо худро  сафед карда мегӯянд, ки 
хушдомани онҳо низ чунин рафтор мекардааст.»

Ҳамидова Қаноат, шаҳри Душанбе
Директори иҷроияи Лигаи занони ҳуқуқшинос
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Сарфи назар аз он, ки зан дар вазъияти муайян чӣ гуна рафтор кардааст, 
дастбардоштан ва дигар намудҳои зӯроварӣ ғайри қобили қабуланд, 
зеро зӯроварӣ зуҳури қудрати қавиро бар нотавонон дар назар дорад, 
шаъну эътибори шахсро паст мекунад. Аммо якчанд иштирокчиёни МГФ, 
ҳам мардон ва ҳам занон, бар онанд, ки худи занон барои ба зӯроварии 
хонаводагӣ гирифтор шуданашон айбдоранд, зеро онҳо ба шавҳар ва ё 
хешовандони ӯ итоат намекунанд.

   
«Вақте зан мебинад, ки чӣ гуна ҳамсоягонаш зиндагӣ мекунанд, 
ӯ низ мехоҳад, ки ҳамон сатҳи зиндагиро дошта бошад, аммо 
шавҳараш наметавонад барои ӯ ва фарзандонаш чунин зиндагиро 
таъмин кунад. Аз ин ҷо ҷанҷолҳо  сар мезананд, ки боиси зӯроварӣ 
мешаванд.»

МГФ №3 бо занон, НТҶ

«Духтароне, ҳастанд, ки принсипҳои худро аз дигарон боло 
мегузоранд. Зан бояд фасеҳ ва оқил бошад. Баъзан шавҳар хаста 
меояд, зан бояд шавҳарро эҳсос кунад.»

МГФ №4 бо мардон МГФ, Хатлон

«Мо худ занон, дар зӯроварӣ нисбати мо гунаҳгорем, агар мо 
фармонбардор, боэҳтиром бошем, пас ҳеҷ мушкиле нахоҳад 
буд.»

МГФ No2 бо занон, Душанбе

«Новобаста аз категория, вай зан ё духтар аст, агар якрав 
бошад, бештар ба зӯроварӣ дучор мешавад, зеро он чизе ки 
мехоҳад мекунад, ба касе итоат намекунад.»

МГФ No1 бо мардон, Душанбе

Мусоҳибон ва коршиносон оид ба сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ 
дар берун аз хона (дар кӯча, дар ҷои кор, дар муассисаҳои таълимӣ) 
гуногунандешаанд.дар байни мусоҳибон ақидае бартарӣ дорад, ки 
сабаби маъмултарини зӯроварии гендерӣ дар берун аз хона паҳн шудани 
майзадагӣ ва нашъамандӣ ва набудани ягон намуди  ҷазо барои содир 
кардани зӯроварии шаҳвонӣ ва ҷиноятӣ ва ҷамъиятӣ мебошад.

Аммо коршиносон сабабҳои асосии тарбияи бади ҷавонон, беэҳтиромӣ 
нисбат ба занон/духтарон, сатҳи пасти маълумот, хоҳиши худро дар назди 
дӯстонашон дар кӯча нишон додан,  таҳқир кардани онҳое, ки заифтаранд, 
номбар карданд. Ҷолиби диққат аст, ки баъзе коршиносон, рӯирост 
набошад ҳам, ғайримустақим, худи занонро/духтаронро ба таблиғи 
зӯровариигендерӣайбдор карда, асосан  намуди зоҳирӣ (сарулибос) -и 
духтаронроёдовар мешаванд.
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«Сабабҳои зӯроварии гендерӣ  бисёранд. Ҳоло духтарон тавре 
либос мепӯшанд, ки либоси онҳо мардонро асабонӣ мекунад, аз 
ин рӯ хуни мард ҷӯш мезанад, вай мехоҳад занро паст занад. 
Чунин аст тарбия.»

Корманди иҷтимоӣ, PDV 

Бо назардошти ҷавобҳои иштирокчиёни МГФ, қайд кардан мумкин 
аст, ки дар ин ҷо ҷавобҳо амалан бо  андешаи коршиносон мувофиқат 
мекунанд.

Бисёре аз ширкаткунандагон гуфтанд, ки сатҳи пасти маълумот ва набудани 
тарбияи дурусти ҷавонон сабаби асосии зӯроварии гендерӣ дар кӯча ва 
ҷойҳои ҷамъиятӣ шуда истодааст. Ва ба монанди баъзе коршиносон, баъзе 
аз иштирокчиёни МГФ гуфтанд, ки агар духтарон хоксорона либос пӯшанд, 
хавфи қурбонии зӯровариигендерӣ дар ҷои ҷамъиятӣ коҳиш хоҳад ёфт.

5.2 ОҚиБАТҲОи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРӢ НиСБАТи 
ЗАНОН ВА дуХТАРОН дАР ОиЛА ВА ҶОМЕА 

Ҳар гуна зӯроварӣ, аз ҷумла зӯроварии гендерӣ, барои ҷабрдида бе оқибат 
намегузарад. Аксар вақт, ҷабрдидагони ба рӯҳафтодагӣ, вайроншавии 
асаб ва рӯҳияи бад дучор мешаванд. ин алалхусус ба психикаи ноустувор 
ва ҷавони духтарон таъсири манфӣ мерасонад, зеро зани болиғ ҳанӯз  
метавонад таҷовузкорро тарк кунад, зиндагии худро дигар кунад , вай 
метавонад ба кӯдакон дарафтад ё кӯшиши худкушӣ кунад. илова бар ин, 
пурсиши сарони хонаводаҳо нишон дод, ки эҳтимолияти захмӣ ва бад 
шудани ҷисмонии саломатӣ вуҷуд дорад (Расми 5.2.1).

Расми 5.2.1 Оқибатҳои манфӣ барои қурбонии зӯроварии хонаводагӣ. 
Фикри роҳбарони хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500

 
Рӯҳафтодагӣ, (руҳяи харобшудаи занон/духтарон)

Осебҳои вазниниашон гуногун, бад шудани саломатӣ

Таъсири манфӣ ба кӯдакон (мавҷуда ва оянда)

Худкушӣ ё сӯиқасд ба ҷон

Паст шудани боварӣ ва худбаҳодиҳии занон/духтарон

истифодаи машрубот ва дигар маводи зарарнок

Ҳомиладории номатлуб/исқоти ҳамл

Мушкилот дар муносибат бо мардони дигар/одамон

62%

50%

42%

25%

24%

7%

6%

6%
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Мусоҳибон дар душанбе бештар аз ҳама дар бораи осеби равонӣ ва 
таъсири манфӣ ба кӯдакон дар натиҷаи зӯроварии гендерӣ дар оила сӯҳбат 
мекарданд. дар муқоиса бо минтақаҳои дигар, ҳиссаи бештари онҳое, ки 
худкушӣ ё кӯшиши худкушӣ дар натиҷаи зӯровариро нишон додаанд, дар 
Хатлон - 33% ба қайд гирифта шудааст (Ҷадвали 5.2.1).

Ҷадвали 5.2.1 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила барои ҷабрдида

Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила 
барои ҷабрдида.  андешаи сарони ХВ душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

N=1500
Рӯҳафтодагӣ, (руҳяи харобшудаи за-
нон/духтарон) 77% 59% 68% 57% 52% 62%

Осебҳои вазниниашон гуногун, бад 
шудани саломатӣ 50% 61% 57% 43% 47% 50%

Таъсири манфӣ ба кӯдакон (мавҷуда 
ва оянда) 73% 45% 40% 45% 31% 42%

Худкушӣ ё сӯиқасд ба ҷон 23% 12% 33% 16% 28% 25%
Паст шудани боварӣ ва худбаҳодиҳии 
занон/духтарон 12% 38% 23% 37% 11% 24%

истифодаи машрубот ва дигар маводи 
зарарнок 9% 9% 4% 10% 8% 7%

Мушкилот дар муносибат бо мардони 
дигар/одамон 4% 4% 7% 10% 3% 6%

Ҳомиладории номатлуб/исқоти ҳамл 3% 8% 8% 6% 2% 6%
Барои ҷавоб мушкилӣ мекашам 8% 6% 5% 4% 7% 6%

Ғайр аз ҷабрдидагон, зӯровариигендерӣ низ барои ҷомеа оқибатҳои манфӣ 
дорад. Масъалаи асосӣ ё оқибати зӯроварии шаҳвонӣ, посухдиҳандагон 
дар афзоиши шумораи талоқҳоро мебинанд, зеро 73% сарони 
хонаводаҳои пурсидашуда чунин мешуморанд, ки дар натиҷаи зӯроварии 
шаҳвонӣ асосёфта оилаҳо аз ҳам ҷудо мешаванд. Аммо, як қисми ками 
посухдиҳандагон  барои ҷомеа ҳеҷ оқибатеро намебинанд - 7% ва бештар 
аз ҳама дар ВМКБ чунин гуфтаанд (Расми 5.2.2).

Расми 5.2.2 Таъсири иҷтимоии зӯроварӣ нисбати занон/духтарон. Фикри 
роҳбарони хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500

 
душанбе

ВМКБ   

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

4% 33% 58% 85%

13%

8%

7%

8%

7%

41% 66% 69%

40% 64% 78%

44% 60% 68%

20% 17% 70%

26% 55% 73%

Ягон хел оқибат нест
Фаъолнокии иҷтимоии қурбониён паст мегардад
Саломатии ҷисмонӣ ва руҳии ҷабрдидагони зӯроварӣ бад мешавад
Шумораи талоқ зиёд мешавад
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далели он, ки руҳафтодагӣ оқибати маъмултарини зӯроварӣ мебошад, 
инчунин пурсиши занони хонаводаҳо (оиладор ё дар муносибат), ки 
қурбонии зӯроварии хонаводагӣ аз ҷониби шавҳар/шарики худ шудаанд, 
шаҳодат медиҳад. Танҳо 2% занони хонаводаҳои пурсидашуда кӯшиши 
худкушӣ кардаанд, дар ҳоле ки онҳо категорияҳои нисбатан хурди 
синнусолиро ташкил медиҳанд (Ҷадвали 5.2.2).

Ҷадвали 5.2.2 Оқибатҳои зӯровариигендерӣ барои зан-аъзои ХВ дар тӯли 
ҳаёт

Таҷрибаи шахсии занон-аъзоёни ХВ, ки 
оиладор ҳастанд ё дар муносибат бо 

мард ҳастанд 
18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
n=650

Буридаҳо, харошидаҳо, захмҳо ё 
зарбаҳо 4% 7% 4% 2% 13% 5%

Осеби чашмҳо, гӯшҳо, кашишхӯрӣ, 
баромадан ё сӯхтан 2% 1% 2% 0% 0% 1%

Ҷароҳатҳои амиқ, шикастани дандонҳо, 
шикастани дандон, осеби дарунӣ 2% 2% 2% 0% 14% 2%

Бачапартоии беихтиёр 3% 5% 11% 7% 14% 7%
Руҳафтодагӣ (депрессия) 17% 31% 35% 18% 27% 29%
Кам шудани эътимод ва худбоварӣ 7% 11% 11% 2% 13% 10%
Кӯшишҳои худкушӣ 4% 2% 2% 0% 0% 2%

духтарони ҷавон дар 12 моҳи охир оқибатҳои зӯроварии гендериро 
бештар эҳсос кардаанд. Хусусан духтарони аз 18 то 24 сола, ки нисфи 
онҳо ба оқибатҳои ҷисмонӣ дучор шуда ва зиёда аз 70% кӯшиши худкушӣ 
кардаанд (Ҷадвали 5.2.3)

Ҷадвали 5.2.3 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила барои занон-
аъзоёни ХВ дар 12 моҳи охир

Таҷрибаи шахсиизанон- аъзои ХВ, ки оила-
доранд ё дар муносибат бо мард ҳастанд

18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
n=650

Буридаҳо, харошидаҳо, захмҳо ё 
контузияҳо, n=35 50% 33% 26% 0% 0% 32%

Осеби чашмҳо, гӯшҳо, кашишхӯрӣ, ҷудоӣ ё 
сӯхтанӣ, n=9 50% 100% 69% 0% 0% 75%

Захмҳои чуқур, шикастани дандонҳо, шика-
стани узвҳои дарунӣ, n=11 0% 76% 100% 0% 0% 61%

Бачапартоии беихтиёр, n=44 67% 18% 10% 0% 0% 15%
Руҳафтодагӣ, n=189 82% 54% 50% 13% 0% 53%
Кам шудани эътимод ва худбаҳодиҳӣ, n=63 71% 51% 56% 100% 0% 55%
Кӯшишҳои худкушӣ, n=12 75% 25% 39% 0% 0% 47%

дар байни занони аъзои хонаводаҳое, ки қаблан издивоҷ карда буданд 
ва аз ҷониби шавҳари собиқ/шарики худ  зӯровариигендери ро аз сар 
гузаронидаанд, қисми зиёди онҳо рӯҳафтодагиро  натиҷаи зӯроварӣ 
номиданд - 70%. Ҳамзамон, дар бораи оқибатҳои он танҳо категорияҳои 
синну соли то 55-сола гуфтанд (Ҷадвали 5.2.4). Гузашта аз ин, дар 12 
моҳи охир танҳо дар байни занони 25-34-сола, аз ҳар панҷум як нафар ба 
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депрессия дучор шуда, тақрибан 15% коҳиши эътимодро ҳис мекарданд 
ва ба харошидан ва зарбаҳо дучор меомаданд.

Ҷадвали 5.2.4 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила барои занон 
аъзоёни хонаводаҳое, ки дар вақти пурсиш дар тӯли ҳаёт муҷарраданд, 
аз рӯи синну сол

Таҷрибаи шахсии  занон-аъзои хонаводагӣ, ки қаблан 
издивоҷ кардаанд ё дар муносибат бо мард буданд

18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

Ҳамагӣ, 
n=26

депрессия 40% 84% 77% 70%
 Буридаҳо, харошидаҳо, захмҳо ё доғҳои кабуд 60% 54% 57% 54%
Кам шудани эътимод ва худбоварӣ 20% 62% 37% 45%
Кӯшишҳои худкушӣ 20% 31% 19% 25%
Захмҳои чуқур, шикастани устухонҳо, дандонҳои шикаста, 
захмҳои узвҳои дарунӣ 40% 15% 0% 17%

Осеби чашмҳо, гӯшҳо, кашишхӯрӣ, баромадани узвҳо ё 
сӯхтан 40% 0% 0% 8%

Бачапартоии беихтиёр 0% 8% 0% 4%

Барои занони хонаводаҳое, ки аз ҷониби шахсони дигар (на шавҳар/шарик), 
аз қабили падарон, бародарон, ношиносон зуҳури зӯроварии гендериро аз 
сар гузаронидаанд, оқибати асосӣ депрессия мебошад (56%). Бояд қайд 
кард, ки бинобар сатҳи пасти зӯроварии шахсони дигаре, ки дар ВМКБ 
ба қайд гирифта шудаанд (аз ҳама намудҳои зӯроварӣ, танҳо 1% ба 
зӯроварии равонӣ гирифтор карда шуданд), посухдиҳандагони ин минтақа 
натавонистанд оқибатҳои пас аз сар задани онҳоро ба ёд оранд.  (ҷадвали 
5.2.5).

Ҷадвали 5.2.5 Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ аз ҷониби дигар ашхос барои 
аъзои зани ХВ

Оқибатҳои зӯроварии гендерии аз ҷониби 
шахсони дигар содиршуда 

(на шавҳар/шарик)
душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

n=31

депрессия 20% 0% 78% 62% 0% 56%
Кам шудани эътимод ва худбоварӣ 20% 0% 45% 8% 0% 21%
Буридаҳо, харошидаҳо, захмҳо ё доғҳои 
кабуд 60% 0% 34% 15% 100% 35%

Кӯшишҳои худкушӣ 0% 0% 11% 0% 0% 4%
Захмҳои чуқур, шикастани устухонҳо, 
дандонҳои шикаста, захмҳои узвҳои 
дарунӣ

40% 0% 0% 0% 0% 7%

Осеби чашмҳо, гӯшҳо, кашишхӯрӣ, 
баромадани узвҳо ё сӯхтан 20% 0% 0% 0% 0% 4%

умуман, ҳама посухдиҳандагон чунин мешуморанд, ки депрессия, ҳамон 
вақт зоҳир мегардад, ки вақте ба шумо ягон намуди таҷовуз зоҳир мешавад 
ва ин ба таври табиӣ барои ҳама бидуни истисно рух медиҳад. Аммо, дар 
асоси суханони ҷабрдидагони мустақими зӯроварӣ, иштирокчиёни МА, 
мо метавонем ба хулоса оем, ки «зуҳуроти кӯтоҳмуддат» вуҷуд доранд, 
вақте ки зан таҷовузкорро тарк карда, ба худ омада, зиндагиро оғоз карда 
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метавонад. Баробари ин, оқибатҳои дарозмуддат низ мавҷуданд, ки аксар 
вақт дорои хусусияти ҷисмонӣ буда, ҳам барои ҷабрдида ва ҳам кӯдак  
занро дар тӯли ҳаёташ ҳамроҳӣ мекунад. Масалан, яке аз ҷабрдидагони 
зӯроварӣ то ҳол баъзан дарди сар аз он дошт, ки шавҳараш ӯро аксар 
вақт ба сараш мезад, зани дигаре, ки шавҳараш ӯро ҳангоми ҳомиладорӣ 
мезад, кӯдакаш бемор таваллуд шудааст, сеюмӣ пай бурд, ки вай зуд-зуд  
худ ба худ гап мезанад ва ин вақте оғоз ёфт, ки шавҳараш ӯро латукӯб 
мекард ва бинобар сабаби дастгирӣ надоштан, вай ба ин васила худро 
ором карданӣ шуд ва ин ба одат табдил ёфт. 

5.3 дАСТГиРии ҶАБРдидАГОНи ЗӮРОВАРӢ 
ВА САТҲи МуРОҶиАТи ОНҲО БАРОи КӮМАК

Занон дар ҳолатҳои зӯровариигендерӣ асосан кам муроҷиат мекунанд. 
Тадқиқот нишон дод, ки дар байни он занони хонаводаҳое, ки дар вақти 
пурсиш издивоҷ кардаанд ё бо марде муносибат доштанд, ки ба зӯроварӣ 
дучор шудаанд, танҳо 18% кӯмак пурсидаанд. Аз он ҷумла, ҳиссаи бештари 
дархостҳо дар вилояти Суғд (47%) ба қайд гирифта шудааст (Расми 
5.3.1).

Расми 5.3.1 Сатҳи муроҷиат барои кӯмак пас аз ҳолатҳои зӯроварӣ аз 
ҷониби шавҳари ҳозира/шарик  

Ҷадвали 5.3.1 Ман бо кӣ тамос гирифтам ва оё кумак расонида шуд 

Шумо барои ёрӣ ба кӣ муроҷиат 
кардед? душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

n=119
Ба падару модарам 100% 100% 65% 64% 78% 68%
Ба падару модари шавҳарам 25% 38% 59% 71% 56% 65%
Ба хешовандони бонуфузи шавҳар 
(амак, бибӣ, бобои шавҳар ва ғ.) 0% 31% 23% 37% 11% 31%

Ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 0% 31% 23% 37% 11% 4%
Ба ташкилоти ғайридавлатӣ 0% 0% 0% 1% 0% 1%
Ба кумитаи маҳалла 0% 19% 0% 9% 0% 6%
Ба муассисаи тиббӣ 0% 7% 6% 3% 11% 4%

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=650

7%

23%

8%

47%

7%

18%
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Оё онҳо ба шумо кӯмак карданд? душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ
Ба волидайни худам, n=80 100% 100% 100% 96% 100% 98%
Ба волидони шавҳар, n=78 100% 100% 60% 86% 40% 80%
Ба хешовандони бонуфузи шавҳар 
(амак, бибӣ, бобои шавҳар ва ғ.) n=37 0% 100% 100% 100% 100% 100%

Ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, n=4 0% 100% 0% 100% 100% 100%
Ба ташкилоти ғайридавлатӣ, n=1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ба кумитаи маҳалла, n=8 0% 100% 0% 86% 0% 87%
Ба муассисаи тиббӣ, n=5 0% 100% 100% 100% 100% 100%

Барои ҷабрдидагониЗНЗ, ки ба намудҳои гуногуни зӯроварӣ дучор 
омадаанд, вале кӯмак напурсидаанд, муҳим буд,  фаҳманд, ки чаро онҳо ба 
касе муроҷиат накарданд. Ва дар ин ҷо як ҳолати нишондиҳанда мавҷуд аст 
- 71% посухдихандагон, ки ба саволҳо оид ба ҳолатҳои зӯроварӣ нисбати 
онҳо, аз ҷониби шавҳари/шарики ҳозираи худ посухи мусбат додаанд, 
инро зӯроварӣ намешуморанд ва мувофиқан, онҳо барои муроҷиат ягон 
сабаб надоштанд (Расми 5.3.2).

Расми 5.3.2 Сабабҳои муроҷиат накардани ҷабрдида. Зан-Аъзои ХВ. 
Ҳамагӣ, N=531 

 

дар байни занони аъзои хонаводаҳое, ки қаблан издивоҷ карда буданд ва 
ё дар муносибат ба зӯроварии шавҳари собиқ/шарики худ дучор омада 
буданд, танҳо 20% муроҷиат карданд ва муроҷиат танҳо аз ҷониби занони 
Суғд ва душанбе буд (Расми 5.3.3). Онҳо бештар ба волидайн, волидайни 
шавҳар ва хешовандони шавҳар муроҷиат карданд ва дар ҳама ҳолатҳо 
кумак гирифтанд.

Расми 5.3.3 Сатҳи муроҷиат барои кумак дар ҳолатҳои зӯроварии шавҳари 
собиқ/шарик

 
душанбе

Суғд

Ҳамагӣ, N=26

25%

80%

20%

Ба зӯроварӣ дучор шудааст, вале инро зӯроварӣ 
намеҳисобад, аз ин рӯ муроҷиат накардааст

ин кори оилавӣ, худамон ҳал кардем

Намехост

Аз тарс

Барои ҷавоб душворӣ мекашам

Худам айбдор, тоқат мекунам

ин бефоида

71%

16%

3%

2%

2%

2%

1%
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Аксари занони ҷудошуда ба зӯроварӣ тоб оварданд ва барои нигоҳ доштани 
оилаҳояшон кумак наҷустанд ва умедвор буданд, ки ҳамааш хуб хоҳад 
шуд (62%) (Расми 5.3.4).

Расми 5.3.4 Сабабҳои муроҷиат накардани ҷабрдида. Зан-Аъзои ХВ. 
Ҳамагӣ, N=21

 

дар ҳолатҳое, ки зӯроварӣ аз ҷониби одамони дигар содир шудааст 
(на шавҳар/шарик), 38% занони аъзои ХВ дархости кумак карданд, ки 
аксарияти онҳо дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ мебошанд. дар 
ВМКБ касе кумак напурсид, ки ин сатҳи пасти зӯроварии шахсони дигари 
дар ВМКБ сабтшуда мебошад (аз ҳама намудҳои зӯроварӣ, танҳо 1% ба 
зӯроварии равонии шахси бегона гирифтор шудааст) (Расми 5.3.5).

Расми 5.3.5 Сатҳи муроҷиат барои кӯмак дар ҳолатҳои зӯроварии дигарон.  
Занон-аъзоиХВ, ки гуфтанд, ки онҳо муроҷиат кардаанд

Боз ҳам, ҳамаи муроҷиатҳо дар дохили оила буданд, яъне ё волидайни 
онҳо, волидайн ва дигар хешовандони шавҳар. Бештар кӯмак расонида 
шуд, ки дараҷаи баландтарин ҳангоми ба мусоҳиб расонида нашудани 
кӯмак 33% - вақте ки волидони шавҳар ба ҷабрдида кӯмак накарданд.

инчунин бояд баррасӣ кард, ки чаро ҷабрдида дар ҳолатҳои зӯроварӣ ба 
кӯмак муроҷиат накард? Тавре ки маълум шуд, дар аксари ҳолатҳо, зан 
тавонистааст, ки худашро ҳимоя кунад - 26% ва ҳар панҷумин ҷабрдида 
қарор кард, ки ин масъалаи оилавӣ аст ва онҳоро мустақилона ҳал кардан 
мумкин аст (Расми 5.3.6).

Барои нигоҳ доштани оила

Барои ҷавоб душворӣ мекашам

Аз тарс
Ба зӯроварӣ дучор шудааст, вале инро зӯроварӣ 

намеҳисобад, аз ин рӯ муроҷиат накардааст

62%

17%

15%

6%

душанбе

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=115

55%

18%

36%

54%

38%
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Расми 5.3.6 Сабабҳои муроҷиат накардани ҷабрдида. Зан аъзои ХВ. 
Ҳамагӣ, N=72

 

иштирокчиёни МА (ҷабрдидагони зӯроварӣ) тамоюли умумиеро тасдиқ 
мекунанд, ки ҷабрдида одатан аз доираи наздик - оила ва дӯстони ӯ кӯмак 
мепурсад. Ҳама ширкаткунандагон гуфтанд, ки онҳо танҳо ба волидони 
шавҳар ва волидони онҳо муроҷиат кардаанд. Одатан, волидон занро 
дастгирӣ мекарданд.

«Ман ба волидонаш гуфтам. Онҳо маро ором карданд ва 
дастгирии маънавӣ расониданд. Агар ман ҷароҳати ҷисмонӣ 
мегирифтам, онҳо маро ба беморхона мебурданд. Онҳо ӯро 
сарзаниш мекарданд, кӯшиш мекарданд, ки ӯро ором кунанд, 
фаҳмонанд. Аммо ӯ ба онҳо гӯш намедод.»

Иштирокчии МА, Суғд

Аммо, дастгирӣ асосан бо он маҳдуд буд, ки ба ҷабрдида танҳо барои 
ором кардани он кӯмак мекарданд, онҳо ба шавҳараш чиземегуфтанд, 
аммо касе чораҳои мушаххас намедид. Гузашта аз ин, ба ҷабрдида одатан 
мегуфтанд, ки ӯ бояд тоқат кунад, зан бояд шавҳари худро нигоҳубин 
кунад ва ин дар бисёр оилаҳо рух медиҳад. Гузашта аз ин, ба ҷабрдида 
дар ин бора ҳам волидони шавҳараш мегуфтаанд ва ҳам волидони онҳо 
метавонистанд бигӯянд.

«Боре ман ба модарам ҳамаашро нақл кардам, аммо модарам 
гуфт, ки  бояд тоқат кунем, бо мурури замон ҳама чиз хуб хоҳад 
шуд. Танҳо будан барои зан бад аст. Мардум чӣ мегӯянд? Ман 
ҳамчунин ба модари шавҳарам гуфтам, аммо вай писарашро 
дастгирӣ мекард. Вай гуфт, ки ман худам гунаҳгорам - ман бо 
шавҳарам забон ёфта наметавонам. Ҳама маро ором мекарданд. 
мегуфтанд, ки ин ҳама мегузарад ва мо бояд тоқат кунем, 
фарзанди дуюм таваллуд мешавад ва ҳамааш хуб хоҳад шуд.»

Узви МА ВМКБ

Худаш худашро муҳофизат кардааст

ин кори оилавӣ, худамон ҳал кардем

ин ҳодисаҳо кайҳо ва хеле кам рух додаанд

Ба зӯроварӣ дучор шудааст, вале инро зӯроварӣ 
намеҳисобад, аз ин рӯ муроҷиат накардааст

из страха

Это бесполезно

Сама виновата, терплю

Ради сохранения семьи

26%

21%

16%

11%

7%

6%

6%

5%
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Ба гуфтаи ҷабрдидагони зӯроварӣ, онҳо муддати дароз тоқат карда 
наметавонистанд, зеро дар ҳаёти онҳо чизе тағйир намеёфт, латукӯбҳо қатъ 
нагардиданд ва ҳеҷ кас наметавонист ба таҷовузкор таъсир расонад.

Яке аз ҷабрдидагон аз НТҶ гуфт, ки пас аз таҳқири тӯлонии шавҳар ва 
хушдоман, ӯ ба модараш гуфт, ки дигар намехоҳад чунин зиндагӣ кунад, аммо 
хушдоманаш ӯро аз хона баромадан намемонд. Сипас модари ҷабрдида 
занг зада, аз хушдоман хоҳиш кард, ки духтарашро барои аёдати онҳо 
иҷозат диҳад. Пас аз он ки зан ба назди волидонаш рафт, ба хушдоманаш 
хабар дод, ки ба назди онҳо барнамегардад, хушбахтона, тамоми аҳли 
оила ӯро дастгирӣ карданд. Пас аз он, ӯ ба коллеҷи тиббӣ дохил шуд ва 
дар он ҷо бо зане вохӯрд, ки ба ӯ дар бораи маркази бӯҳронии Мумтоз 
нақл мекунад. Мутаассифона, қаблан ӯ дар бораи чунин ташкилотҳое, ки 
дар он ҷо онҳо ба занон кӯмак мерасонанд, намедонист. Ҷабрдида ба ин 
ташкилот муроҷиат намуд ва дар он ҷо ба ӯ ёрии психологӣ расонида, 
барои барқарор кардани қувваи эҳсосӣ ва маънавӣ кӯмак карданд ва ҳоло 
ӯ ба оянда умед дорад.

дар робита ба муроҷиати ҷабрдидагонизӯроварӣ, коршиносон қайд 
карданд, ки ба онҳо бисёр занон муроҷиат мекунанд. Масалан, дар Суғд 
1400 зане, ки намудҳои гуногуни зӯровариро аз сар гузаронидаанд, дар 
соли 2019 ба маркази Гулрухсор муроҷиат карданд. Худи ҳамон сол, 
201 зан бо созмони ҷамъиятии Мадина, ки дар ВМКБ ҷойгир аст, тамос 
гирифтанд. Роҳбари маркази бӯҳронии Ғамхорӣ дар Хатлон гуфт, ки дар як 
сол 5430 зан ба онҳо муроҷиат кардаанд. Асосан ҷабрдидагони зӯроварии 
ҷисмонӣ ва равонӣ фиристода мешаванд. дар марказҳо ба онҳо ёрии 
ҳуқуқӣ расонида, дар ташкили алимент аз шавҳарашон кӯмак мерасонанд 
ва равоншиносон низ бо онҳо кор мекунанд. Мутаассифона, коршиносон 
мегӯянд, ки ба онҳо дар марҳилаи шадиди муноқиша, вақте ки ҷабрдидаро 
ба ҳадди ниҳоӣ мерасонанд ва танҳо як чизро мехоҳанд, оилаеро, ки дар 
он ҷо зулм аст, тарк кунанд ва ин на ҳамеша оилаи шавҳар аст.

Яке аз коршиносон дар душанбе саргузашти як духтари Қабодиёниро, 
ки аз зӯроварии холааш,  гурехтааст, мисол овард. духтар падару модар 
надошт, 14-сола буд ва тақрибан як сол бо аммааш зиндагӣ кард. Вай 
хоҳиши калонитаҳсилро дошт, ба ӯ барои таҳсил дар курсҳои дӯзандагӣ 
кӯмак расониданд. ихтисос, диплом гирифт. Баъд ӯ курсҳои хӯрокпазиро 
ба итмом расонид. Ҳеҷ кас намехост, ки вай ба назди холааш баргардад ва 
кормандони маркази онҳо як холаи дигареро дар Русияро пайдо карданд. 
Вақте коршиносон бо холае, ки дар ноҳияи Қабодиён зиндагӣ мекунад, 
суҳбат мекарданд, вай дағалӣнамуд. Маҷбур шудем милисаи маҳаллиро 
ҷалб намоем. Пас аз муддатедид, ки духтар чӣ қадар  тағйир ёфтааст, 
муносибати ӯ низ дигар шуд. Худи ӯ пешниҳод кард, ки духтарро ба назди 
хоҳараш ба Русия фиристад. Ҳоло ин духтар дар он ҷо зиндагӣ карда, дар 
қаҳвахона кор мекунад. Робита бо ӯ то ҳолидома дорад.
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Ташкилотҳое, ки дастгирииҷабрдидагони зӯровариро таъмин 
менамоянд

Мутаассифона, марказҳои бӯҳронӣ ва ташкилотҳое, ки бо ҷабрдидагони 
зӯроварӣ кор мекунанд ва метавонанд ба онҳо кумак кунанд, маъракаҳои 
васеъи иттилоотӣ баргузор намекунанд. Ҳамин тариқ, дар ҷараёни 
пурсиши сарварони хонаводаҳо маълум шуд, ки танҳо тақрибан 20% 
посухдиҳандагон аз марказҳои бӯҳронии маҳалҳои зисташон огоҳанд, ки 
ба ҷабрдидагони зӯроварӣ кӯмак мерасонанд. Аз ин огоҳии бештар дар 
бораи чунин марказҳо дар Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ мушоҳида 
шудааст.

Ҳамзамон, зиёда аз нисфи сардорони огоҳшудаи хонаводаҳо намедонанд, 
ки чӣ гуна ин ташкилотҳо ба ҷабрдидагони зӯроварӣ кӯмак мерасонанд 
(Расми 5.3.7).

Расми 5.3.7 Огоҳии сарварони хонаводаҳо дар бораи ташкилотҳое, ки ба 
ҷабрдидагони зӯроварӣ кӯмак мекунанд

 

дар байни созмонҳое, ки ба ҷабрдидагони зӯроварӣ кӯмак мерасонанд, 
иштирокчиёни МГФ тавонистанд се созмони ҷамъиятиро номбар кунанд, 
ба монанди "Гулрухсор" дар Суғд, "умедвор" ва "Мадина" дар ВМКБ. Ғайр 
аз он, дар ВМКБ ташкилоти байналмилалии Фонди Оғохон амал мекунад, 
ки яке аз вазифаҳои он кор бо занон мебошад.

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

5%

11%

12%

27%

24%

19%

Маълумот дар бораи ташкилоте, киба ҷабрдидагони зӯроварӣ ёрӣ мерасонанд. 
Ақидаи сарони ХВ.

Онҳо чӣ гуна ёрӣ мерасонанд? Ақидаи сарони ХВ. Ҳамагӣ, N=279

Медонам, ки ҳаст, вале намедонам, 
ки чӣ хел ёрӣ мерасонанд  

Суҳбатҳои тавзеҳӣ мегузаронанд

Ёрии иҷтимоӣ-иқтисодӣ

Ёрии ҳуқуқӣ

дигар

52%

33%

8%

6%

5%
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дар ҳолатҳои боқимонда, он асосан муассисаҳои давлатӣ, ба монанди 
кумитаҳои маҳаллаҳо ва кумитаҳои кор бо занон, инчунин милиса ва судҳо 
буданд.

Ҷабрдидагони зӯроварӣ - аъзои МА, аз ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки танҳо 
дар ноҳияҳои тобеи марказ "Мумтоз" ва "Ғамхорӣ"-ро дар Хатлон ном 
бурдаанд, дар ҳоле, ки онҳо пас аз ҷудошавӣ бо шавҳаронашон дар бораи 
ин ташкилотҳо маълумот пайдо карданд.





ОМИЛҲОИ АСОСИИ ЗӮРОВАРИИ ГЕНДЕРӢ 
НИСБАТ БА ЗАНОН ВА ДУХТАРОН

6
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6. ОМиЛҲОи АСОСии ЗӮРОВАРии ГЕНдЕРӢ 
НиСБАТ БА ЗАНОН ВА дуХТАРОН

6.1 АФКОРи ҶАМЪиЯТӢ дАР БОРАи 
БАРОБАРии ГЕНдЕРӢ дАР ОиЛА ВА ҶОМЕА 

Муносибатҳои оилавӣ дар Тоҷикистон: тақсимоти нақшҳои гендерӣ 
ва хусусиятҳои муносибатҳо

дар ҷомеаи мо нақшҳои гендерӣаз рӯиқолабҳоишахшуда тақсим карда 
мешаванд - мард саробон аст, зан “нигаҳбони оташдон” аст, зеро қариб 
ҳамаи сарони хонаводаҳои пурсидашуда чунин мешуморанд. Гарчанде ки 
аҳолии шаҳр ба андозаи бештар қайд карданд, ки зан ҳанӯз ҳам бояд кор 
кунад, бо вуҷуди он ки мард асосан масъули таъмини оила ва ниёз ба кор 
ва пул кор кардан аст, масъулияти ӯ дар хона аз ӯ бардошта намешавад. 
умуман, дар асоси натиҷаҳои пурсиш, занон дар ҷомеа нисбат ба мардон 
функсияҳои хеле камтар доранд, дар ҳоле ки мардон нақши бештарро 
мебозанд (Расми 6.1.1).

Расми 6.1.1 Вазифаҳои асосии мардон ва занон дар ҷомеа ба андешаи  
сарварони ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

 

Фикри посухдихандагон аз тамоми минтақаҳо тақрибан ба ҳам мувофиқат 
мекунад, ки вазифаи асосии мардон таъмини оила бо ҳама чизҳои зарурӣ 
мебошад. Ҳамзамон, посухдихандагон аз душанбе, дар муқоиса бо 

Пешбурди корҳои хонагӣ/кор дар хона  

Тарбияи фарзандон

Кор кардан,  пул кор кардан

57% 56%

67% 62%

16% 8%

Вазифаҳои занон

Таъмини оила бо ҳама чизҳои зарурӣ 
(либос ва ғ.)

Мард бояд меҳнат кунад, пул кор кунад

Кор барои давлат/хизмат ба Ватан

Тарбияи фарзандон

Корҳои хонагии мардона

Пешво, сардори оила будан, аз паси худ бурдан

дар кори ҷамъиятӣ муфид будан,
 фаъолонокии иҷтимоӣ

70% 66%

31% 18%

2% 4%

4% 5%

2% 4%

5%

2%

7%

5%

Шаҳр            деҳа

Вазифаҳои мардон
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минтақаҳои дигар, ба андозаи бештар мутмаинанд, ки вазифаи асосии 
мард кор ва пул кор кардан аст - 43%.

Тавре ки дар боло қайд кардем, вазифаҳои асосии занон, ба гуфтаи сарони 
хонаводаҳо, ба корҳои хонагӣ марбутанд, аммо барои посухдихандагон аз 
душанбе низ назар ба дигар минтақаҳо муҳим аст, ки зан кор кунад - 27%.  
(ҷадвали 6.1.1).

Ҷадвали 6.1.1 Вазифаҳои асосии мардон ва занон дар ҷомеа аз рӯи 
андешаисарварони хонаводаҳо аз рӯи минтақаҳо

Вазифаҳои асосии мардон душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

 Таъмини оила бо ҳама чизҳои зарурӣ   
(хӯрок, либос ва ғ.) 67% 78% 72% 65% 60% 67%

Мард бояд кор кунад, пул кор кунад 43% 15% 13% 24% 21% 21%
 Кор барои давлат / хизмат ба Ватан 2% 1% 4% 3% 4% 3%
 Тарбияи фарзандон 4% 1% 3% 7% 6% 5%
Корҳои хонагии мардона 2% 4% 2% 4% 4% 3%
 Пешво, сардори оила будан, аз паси худ 
бурдан 5% 1% 8% 5% 7% 6%

 дар кори ҷамъиятӣ муфид будан, фаъо-
лонокии иҷтимоӣ 2% 0% 2% 4% 8% 4%

Вазифаҳои асосии занон душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Пешбурди корҳои хонагӣ/ кор дар хона 58% 35% 52% 62% 56% 56%
Тарбияи фарзандон 72% 71% 64% 61% 61% 63%
Кор кардан,  пул кор кардан 27% 6% 7% 10% 9% 10%
дигар 0% 3% 5% 4% 6% 5%
Намедонам/барои ҷавоб мушкилӣ мека-
шам 0% 1% 2% 1% 2% 1%

Агар зан кор кардан хоҳад ё вазъи молиявии оила инро талаб кунад, пас вай 
метавонад ба кор равад - чунин аст фикри аксарияти сарони хонаводаҳои 
пурсидашуда. Ҳамзамон, ҳиссаи занони хонаводаҳо дар ин нишондиҳанда 
нисбат ба ҳиссаи мардон мутаносибан 70% ва 62% зиёдтар аст (Ҷадвали 
6.1.2).

Ҷадвали 6.1.2 Оё зан мувофиқи андешаи сарварони хонаводаҳо бояд ки 
кор кунад? (аз рӯи минтақаҳо) 

Оё зан мувофиқи  андешаи 
сарварони хонаводаҳо бояд ки 

кор кунад?

д
уш

ан
бе

ВМ
КБ

Ха
тл
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С
уғ

д

Н
ТҶ

М
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д
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н
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м
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n=

15
00

Бале, агар вай инро хоҳад 62% 73% 67% 54% 78% 62% 70% 65%
Бале, агар вазъи молиявии 
оила инро талаб кунад 27% 20% 14% 29% 8% 17% 21% 18%

Бале, агар вай даромади беш-
тар гирад 1% 1% 5% 2% 3% 4% 2% 3%
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Оё зан мувофиқи  андешаи 
сарварони хонаводаҳо бояд ки 

кор кунад?
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 Бале, агар вай шавҳар на-
дошта бошад, ё шавҳар дар 
муҳоҷират бошад 

0% 3% 1% 3% 1% 1% 1% 1%

Не, вай бояд корҳои хона ва 
тарбияи фарзандон машғул 
шавад

9% 4% 8% 10% 6% 11% 4% 8%

Не, худи мард бояд оилаи 
худро пурра таъмин кунад 2% 0% 5% 3% 4% 6% 1% 4%

Гарчанде ки бори асосии корҳои хона ба зиммаи зан аст, зану шавҳар 
метавонанд корҳои хонаро якҷоя  кунанд. ин  андешаи қариб ҳар як 
сарвари дуюми хоҷагӣ аст, дар ҳоле ки ҳам мардон ва ҳам занон аъзои 
ХВ дар ин масъала амалан розӣ буданд. инчунин, тақрибан сеяки 
посухдихандагон чунин мешуморанд, ки ҳолатҳое ҳастанд, ки ба кӯмаки 
мардон ниёз доранд, масалан, агар корҳои хона бо бардоштани чизҳои 
вазнин алоқаманд бошад.

Назари анъанавӣ оид ба ин масъала посухдихандагон дар НТҶ буд, ки 
дар он ҳиссаи посухдиҳандагон, ки зан бояд корҳои хонаро анҷом диҳад, 
дар минтақаҳои дигар аз ин нишондиҳанда зиёдтар аст (Расми 6.1.2).   

Расми 6.1.2 Ба ақидаи сарони ХВ дар оила ки бояд ба корҳои хона машғул 
шавад 

Муносибат ва фаҳмиши зӯроварии хонаводагӣ аз ҷониби мусоҳибон

Бо мақсади арзёбии хусусиятҳои муносибатҳои оилавӣ, ба мусоҳибон як 
қатор изҳоротҳо дода шуданд, ки нуқтаи назари онҳоро оид ба ҳолатҳои 
алоҳидаи зӯроварии шаҳвонӣошкор намоянд.

Тафаккури анъанавӣ, ки аъзои оила мавриди зӯроварӣ қарор мегиранд 
ва ин навъи қобили қабули муҷозот дар оилаҳои посухдиҳандагон нақши 
назаррас дорад. Ҳамин тариқ, беш аз нисфи сарони хонаводаҳо ва занони 
хонаводаи пурсидашуда чунин мешуморанд, ки занон ва кӯдакон дар оила 

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

15% 30% 55%

30% 18% 53%

16% 30% 54%

34% 14% 52%

13% 40% 47%

21% 28% 52%

Шавҳар, агар кор бо вазниниҳо алоқаманд бошад Зан Якҷоя ҳам шавҳар ва ҳам зан
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ҳангоми рафтори бадашон мавриди зӯроварӣ қарор мегиранд, яъне худи 
онҳо айбдоранд.

инчунин, тақрибан нисфи посухдихандагон розӣ ҳастанд, ки зӯроварии 
хонаводагӣ кори хусусии ҳар як оила аст ва ҳеҷ кас набояд дахолат кунад. 
ин  яке аз сабабҳои зӯроварии  гендериро, ки ҷомеа ба ҳолатҳои зӯроварӣ 
нисбати занон / духтарон таҳаммулпазир аст, тасдиқ мекунад.

Бояд қайд кард, ки гарчанде ки аксарияти посухдихандагон розӣ ҳастанд, 
ки зӯроварии хонаводагӣ кори хусусии оила аст, аммо зиёда аз 60%-и 
посухдихандагончунин мешуморанд, ки барои зӯроварии хонаводагӣ 
ҷавобгарии ҷиноятӣ зарур аст (Расми 6.1.3).

дар робита ба изҳорот дар бораи он, ки зӯроварии хонаводагӣ кори хусусии 
ҳар як оила аст, иштирокчиёни МГФ изҳори ақида карданд, ки дар бисёр 
оилаҳо одамон муноқиша мекунанд ва ин як амри маъмулист, аммо вақте  
ки вазъият талаб кунад, масалан, вақте ки ҷанҷоли оддӣ ба ҷанг, латукӯб 
табдил ёбад, бояд халос намуд. Ҳамзамон, ширкаткунандагон гуфтанд, 
ки фавран ба милиса занг задан лозим нест, шумо метавонед аввал 
мардумро ором кунед, ва агар ин фоидае набахшад, пас ба мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед. инчунин, пеш аз ҳама, волидони зану шавҳар 
бояд дахолат кунанд, кӯшиш кунанд, ки онҳоро оштӣ диҳад.

Эҳтимол,  занони аъзои ХВ таҷриба дошанд, вақте ки зӯроварии хонаводагӣ 
дар оилаҳои дорои даромади миёна ва ё баланд зоҳир мешуд. ин хулоса  
бар он далолат медиҳад, ки дар масъалаи паҳн шудани зӯроварӣ дар 
оилаҳое, ки сатҳи зиндагии онҳо паст аст, андешаи сарони хонаводаҳо 
ва занони хонаводаҳо гуногун аст, яъне танҳо 37% занони хонавода бо ин 
изҳорот розӣ ҳастанд, дар ҳоле ки дар байни сарварони хонаводаҳо ин 
рақам 49%-ро ташкил дод.

дар бораи он, ки зӯроварии хонаводагӣ ба оилаҳои камбизоат хос аст, 
иштирокчиёни МГФ посух доданд, ки ҳама чиз аз тарбия вобаста аст. 
Албатта, дар оилаҳои камбизоат вазъ душвор аст ва ин метавонад боиси 
зӯроварӣ гардад, вақте ки шавҳар камбудиҳои худро ба сари зан ва 
фарзандонаш бор мекунад, аммо зӯроварӣ дар оилаҳои сарватманд низ 
рух медиҳад.

Расми 6.1.3 изҳороти мушаххас оид ба муайян кардани муносибат ба 
зӯроварии хонаводагӣ. Фикри ҳамаи посухдиҳандагон. Ҳамагӣ, N=3000

 

Зӯроварӣ дар оила - ин кори шахсии ҳар оила аст 
Ҳеҷ кас набояд дахолат кунад

Занҳо ва кӯдаконгирифтори зӯроварӣ мешаванд, 
зеро онҳо рафтори бад мекунанд

Зӯроварии хонаводагӣ танҳо дар 
оилаҳои бо сатҳи пасти зиндагӣ вомехурад
Ҷорӣ намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои

 зӯроварии хонаводагӣ зарур аст

51%

53%

49%

61%

37% 49%

65% 61%

Зан-аъзои ХВ Сардори ХВ
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Қисми зиёди посухдиҳандагон чунин мешуморанд, ки нисбат ба занони 
оила (занон, келинҳо, духтарон) чунин маҳдудиятҳо, ба монанди моддӣ, 
манъи муошират бо хешовандон, дугонаҳо, манъи таҳсил ё кор зуҳуроти 
зӯроварии гендерӣ мебошанд. Аз ҳамаи ин категорияҳо камтарини зӯроварӣ 
манъи муоширати зан/келин бо дӯстон ва дугонаҳо буд - ба ҳисоби миёна, 
ин 55% посухдиҳандагонро ташкил медиҳад (Расми 6.1.4).

Расми 6.1.4 Кадом ҳодисаҳоро зӯроварии хонаводагӣ метавон ҳисобид? 
Фикри ҳамаи посухдиҳандагон. Ҳамагӣ, N=3000

 

иштирокчиёни МГФ инчунин ба таври умум посух доданд, ки ҳама гуна 
маҳдудиятҳо барои занон дар оила зӯроварист. Аммо, ба андешаи сарони 
сарони, дар баъзе оилаҳо маҳдудиятҳо бо сабабҳои ҷиддӣ, асосан ба 
тарбияи фарзандон марбутанд. Яке аз ширкаткунандагон чунин мисол 
овард:

«Келини ҳамсояҳои мо коллеҷи тиббиро хатм кардааст, аммо 
шавҳараш ба ӯ иҷозат намедиҳад, кор кунад, пурсидем, ки чаро 
шумо ба ӯ иҷозат намедиҳед, ки кор кунад? Шавҳараш мегӯяд, ки 
фарзанди онҳо дар 4 солу 8 моҳагӣ, бар асари менингит вафот 
кардааст, бинобар ин, аз ҳамсараш хоҳиш мекунад, ки дар хона 
бимонад ва кӯдаконро нигоҳубин кунад. Вай қобилияти таъмин 
кардани оилаашро дорад ва ӯ ба кор ниёз надорад.»

Иштирокчии МГФ, Хатлон

истифодаи қувваи ҷисмонӣ ҳамчун усули ҷазо нисбати зан дар оилаҳои 
посухдиҳандагон қобили қабул аст.

Ҷолиб он аст, ки ҳиссаи занони хонаводаҳое, ки зӯроварии ҷисмониро 
ҳамчун ҷазо содир мекунанд, аз ҳиссаи мардони хонаводаҳо зиёдтар 
аст. инро бо он шарҳ додан мумкин аст, ки занони хонаводаҳо асосан 
намояндагони гурӯҳҳои синнашон калонтаранд, ки фарзанд доранд, 
эҳтимолан писар доранд. Аз ин рӯ, зан ҳамчун хушдоман пурра иқрор 
мешавад, ки писараш метавонад занашро дар сурати гунаҳгор шуданаш 
занад.

Манъ ё маҳдуд намудани муносибат бо 
хешовандон ба зан/келин

Манъ ё маҳдуд намудани муносибат бо 
дугонаҳо ва дӯстон ба зан/келин

Маҳдуд кардани зан ба пул барои хӯрок, 
хароҷоти шахсӣ

Манъ кардани кор/таҳсил ба духтар

Манъ кардани кор/таҳсил ба зан

67%

55%

64%

68%

56%

68%

66% 67%

62% 59%

Зан-аъзои ХВ Сардори ХВ
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Ҳамзамон, сабаби ҷаззобтарини задани зан ҳангоми сӯҳбат бо марди 
дигар дар он аст - 45% занони хонавода ва 36% мардони хонавода чунин 
мешуморанд.

Ба гуфтаи мусоҳибон, камтар аз ҳама зан сазовори лату кӯби шавҳар 
аст, агар шавҳари вай муносибати маҳрамонаи ӯро рад кунад - 16% 
посухдиҳандагон чунин посух доданд (Расми 6.1.5).

Расми 6.1.5 дар кадом ҳолатҳо шавҳар метавонад мувофиқи  андешаи 
сарони хонаводаҳо занашро занад Ҳамагӣ, N=1500

 

дар байни сардорони хонаводаҳое, ки бо онҳо мусоҳиба гузаронида 
шуд, чунин ақида ҳукмфармост, ки зӯроварии хонаводагӣ нисбати занон 
аз ҷониби шавҳар ё ҳамзистон хеле кам рух медиҳад ё умуман рух 
намедиҳад.

Аммо, дар байни ҳама намудҳои зӯроварӣ, ки рух медиҳанд, посухдиҳандагон 
зӯроварии равониро ҳамчун намуди маъмултарин қайд карданд - 17% 
(Расми 6.1.6).

Расми 6.1.6 Басомади ҳолатҳои зӯроварӣ нисбати занон аз ҷониби 
шавҳарон / шарикон. Фикри сарони хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500

 

Аз ҷониби хешовандони шавҳар нисбат ба келинҳо, вазъ қариб ба ҳолати 
зӯроварии шавҳарон монанд аст. Аксарияти посухдиҳандагон чунин 
мешуморанд, ки чунин ҳолатҳо рух намедиҳанд ё хеле кам рух медиҳанд 
(Расми 6.1.7). Аз ҳамон ҳолатҳои нодири зӯроварӣ, ҳолати асосӣ психологӣ 

 Агар ӯ аз хона рафта, ба вай нагӯяд

 Агар ӯ бо дигар мард гап занад

 Агар ӯ ба кӯдакон ғамхорӣ накунад

 Агар ӯ бо вай баҳс кунад

 Агар ӯ ба шавҳар  муносибати 
маҳрамонаро рад кунад

26% 32% 29%

36% 45% 40%

22% 27% 24%

22% 24% 23%

14% 18% 16%

Мард Зан Ҳамагӣ, N=1500

иқтисодӣ

Шаҳвонӣ

Психологӣ

Ҷисмонӣ

Якбора якчанд намуди зӯроварӣ

6% 39% 45% 10%

7% 73% 20%

9% 46% 37% 7%

3% 28% 59% 10%

1% 22% 54% 22%

Зуз-зуд Баъзан Намешавад Намедонад
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ҳисобида мешавад - 46% посухдиҳандагон гуфтанд, ки ин ҳолатҳо, агар 
рӯй диҳанд, каманд.

Расми 6.1.7 Басомади ҳолатҳои зӯроварии ҷисмонии хешовандони 
шавҳар баъзе ё дигар намуди зӯроварӣ нисбати келинҳо. Фикри роҳбарони 
хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500

 

Баробарии занон ва мардон дар Тоҷикистон бо назари мусоҳибон

Ба андешаи аксари сарони хонаводаҳо (91%), дар ҷумҳурии мо занон ва 
мардон тибқи Қонун баробарҳуқуқанд. дар навбати худ, 7% посухдихандагон 
мутмаинанд, ки тибқи Қонун онҳо ҳуқуқҳои баробар доранд, аммо дар амал 
ин тавр нест. дар айни замон, 2% посухдихандагон чунин мешуморанд, ки 
занон на мувофиқи қонун ваё на дар амал ҳуқуқ ва имкониятҳои баробар 
надоранд (Расми 6.1.8)

Расми 6.1.8 Арзёбии андешаҳои мусоҳибон дар бораи баробарии ҷинсӣ 
ба андешаи сарони сарони сарони хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500

 

дар ин масъала аз ҷиҳати минтақа, навъи маҳал, синну сол ва маълумоти 
сарварони хонаводаҳо фарқияти омории ҷиддӣ набуд.

Ба гуфтаи посухдиҳандагон, ки занон бо мардон ҳуқуқи баробар надоранд, 
сабаби асосӣ дар урфу одатҳо, қолабҳо ва таъсири дин ба нақши занон 
дар ҷомеа аст (Расми 6.1.9).

Ҳамчун нишони нобаробарӣ, тақрибан нисфи посухдихандагон (45%) инро 
бо он алоқаманд мекунанд, ки мард дар ҳаёти воқеӣ ҳамеша баландтар 
аст. 12% посухдиҳандагон қайд карданд, ки қонунҳо нисбати занон риоя 
карда намешаванд ва занон иҷозати кор / таҳсил надоранд. 11% диққатро 
ба нобаробарии занон дар оила ҷалб карданд, зеро занон ҳуқуқҳои камтар 
доранд ва зан бояд ба шавҳари худ итоат кунад. Вобастагии иқтисодии 

 Тибқи қонун ҳуқуқҳои 
баробар доранд

 Тибқи қонун ҳуқуқҳои баробар 
доранд, вале ин тавр нест

 Занҳо на тибқи қонун, на дар амал 
ҳуқуқ ва имкониятҳои баробар надоранд

91%

7%

2%

иқтисодӣ

Шаҳвонӣ

Психологӣ

Ҷисмонӣ

Якбора якчанд намуди зӯроварӣ

8% 51% 34% 7%

1% 14% 65% 20%

17% 51% 28% 4%

4% 44% 43% 9%

1% 29% 50% 20%

Зуз-зуд Баъзан Намешавад Намедонад
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занон аз мардон 6% қайд карда шуд (Расми 6.1.9).

Расми 6.1.9 Нобаробарии гендерӣ чӣ гуна зоҳир мешавад? 
Ҳамагӣ, N=133

Аз рӯи минтақа посухдиҳандагон розӣ буданд, ки мард ҳамеша аз зан 
баландтар аст, ба истиснои ВМКБ, дар он ҷо посухдиҳандагон қайд карданд, 
ки  зуҳуроти муҳими нобаробарӣ вобастагии иқтисодии занон мебошад 
- 24%. дар ноҳияҳои тобеи марказ низ фарқияти ночизе мавҷуд аст, ки 
дар он аз панҷ як сарвари хонаводаҳои ноҳияҳои тобеи марказ ишора 
мекарданд, ки ба занон  кор / таҳсил манъ карда шудааст. дар минтақаҳои 
дигар ин нишондиҳанда ба ҳисоби миёна 10% -ро ташкил медиҳад.

иштирокчиёни МГФ инчунин диққатро ба фаъолияти меъёрҳои 
патриархалӣ ва мустаҳкам намудани мақоми олии мардон нисбат ба 
занон дар ҳуввияти одамон ҷалб карданд. Ба андешаи сарони сарони 
онҳо, дар ҳоле, ки мо дар сатҳи қонунгузорӣ баробарии гендериро дорем, 
занон баробари мардон ҳама гуна ҳуқуқҳо ба таҳсил, кор ва ғайра доранд, 
дар амал, дар оила, шавҳарон, падарон ё бародарон метавонанд занро 
аз гирифтани маълумоти олӣ манъ кунанд. таҳсил, кор, даромади худ, 
мустақил бошанд. Ғайр аз ҳуввият, иштирокчиёни МГФ қайд карданд, ки 
нигоҳдории нобаробарии гендерӣ аз нуқтаи назари динии мардон дар оила 
ва таҳсили одамон таъсири манфӣ дорад.

Анъанаҳо, дин, қолабҳои шахшуда

Мардум бесаводанд, 
ҳуқуқҳои худро намедонанд

Бо сабабҳои иқтисодӣ, 
асосан мард пул кор мекунад

Намедонам

Ҳуқуқҳои онҳоро маҳдуд мекунанд
 (шавҳар, падар, бародар) 

дигар

49%

20%

12%

12%

5%

3%

Сабабҳои нобаробарии гендерӣ. Ҳамагӣ, N=133

дар мо чунин қабул шудааст, 
ки мард ҳамеша болотар аст 

Кор/таҳсил кардан намемонанд

дар риоя накардани қонунҳо нисбати занҳо

дар оила занҳо нисбати мардон ҳуқуқи камтар 
доранд, зан бояд ба мард итоат кунад

Ҷавоб нест/намедонам

Занҳо кор намекунанд/вобастагии иқтисодӣ

45%

12%

12%

11%

10%

6%

Нобаробарии гендерӣ дар чӣ зоҳир мегардад? Ҳамагӣ, N=133
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«Сатҳи маълумот низ таъсир мерасонад. Агар дар бораи 
минтақаҳои кӯҳӣ, ба монанди Айнӣ, Масчоҳ сухан ронем, пас 
диндорӣ дар он ҷо каме баландтар аст, бинобар ин, ҳуқуқи занон 
хеле поймол карда мешавад. Агар мо Бадахшонро гирем, онҳо 
ба таълими духтарон, дар  фарқият  аз мо, таваҷҷӯҳи зиёд 
медиҳанд. Мо чунин имкониятҳоро ба духтарони худ намедиҳем, 
мо афзалиятро бештар ба писаронамон медиҳем. Мо фикр 
мекунем: "мо хоҳ нохоҳ духтарро ба шавҳар медиҳем." Биёед 
ростқавл бошем.»

Иштирокчии МГФ №1, мард, Душанбе

Тавре ки дар боло қайд шуд, аксарияти посухдихандагон тасдиқ мекунанд, 
ки тибқи қонун занон ва мардон ҳуқуқҳои баробар доранд.

Аксарияти мутлақи посухдихандагон дар бораи қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон "дар бораи кафолатҳои давлатии баробарии мардон ва 
занон ва имкониятҳои баробари татбиқи онҳо" - 82% ва қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон "дар бораи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ" - 72% чизе 
шунидаанд. Аммо, бояд қайд кард, ки фоизи сардорони хонаводаҳо низ 
хеле зиёданд, ки дар бораи ин Қонунҳо чизе намедонанд - мутаносибан 
18% ва 28% (Расми 6.1.10).

Расми 6.1.10 Огоҳӣ аз қонунҳо «дар бораи кафолатҳои давлатии 
баробарҳуқуқии мардон ва занон ва имкониятҳои баробари татбиқи онҳо» 
ва «дар бораи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ». Ҳамагӣ, N=1500  

 

Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқот, мо метавонем вобастагии афзояндаи 
дониши қонунҳоро аз сатҳи таҳсилот дар байни посухдихандагон - 
сардорони хонаводаҳо, яъне донишмандтарин посухдиҳандагони дорои 
маълумоти олӣ ё таҳсилоти баъдидипломӣ мебошанд муайян кунем. 
(аспирантура, ординатура ва ғ.) (Расми 6.1.11).

Бори аввал мешунавам

дар ин бора чизе 
шунидаам

Не, намедонам

15%

72%

11%

82%

13% 7%

Қонуни ҶТ “дар бораи пешгириизӯроварӣ дар оила”

Қонуни ҶТ “дар бораикафолатҳои давлатии баробарии мардон 
вазанон ва имкониятҳои баробаритатбиқи онҳо”
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Расми 6.1.11 Тамоюли огоҳӣ аз қонунҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи баробарии гендерӣ аз рӯи маълумот дар  байни сардорони ХВ. 
Ҳамагӣ, N=1500

Қисми назарраси посухдиҳандагон - сарварони хонаводаҳо ба савол дар 
бораи он, ки оё онҳо таҳти роҳбарии зан кор карда метавонанд, муносибати 
таҳаммулпазирона нишон доданд. Асосан, ба онҳо фарқ надоранд, ки 
роҳбар ки аст, аммо ҷолиби диққат аст, ки 22% посухдихандагон кор бо 
занони роҳбарро осонтар меҳисобанд (Расми 6.1.12).

Расми 6.1.12 Муносибат ба зан-роҳбарба андешаисарони хонаводаҳо. 
Ҳамагӣ, N=1500

Вале, дар ин савол инчунин бояд ба назар гирифта шавад, ки чӣ гуна 
сарварони хонаводаҳо аз шаҳру деҳот ва мардону занон ба ин савол посух 
доданд.

Ҳамин тариқ, агар дар деҳот фоизи онҳое, ки намехоҳанд таҳти роҳбарии 
зан кор кунанд, нисбат ба ин нишондиҳанда дар шаҳр танҳо 4% зиёдтар 
бошад, дар заминаи гендер, фоизи мардоне, ки намехоҳанд таҳти роҳбарии 
зан кор кунанд, аз фоизи занон хеле зиёд аст. - мутаносибан 18% ва 5% 
(ҷадвали 6.1.3).

Таҳсилоти ибтидоӣ /бе таҳсилот (синфи1-4)

Таҳсилоти миёнаи нопурра (синфи 5-9)

Таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфи 10-11)

Таҳсилоти ибтидоии касбӣ

Таҳсилоти миёнаи касбӣ

Таҳсилоти олии нопурра

Таҳсилоти олӣ

Таҳсилоти баъди олии касбӣ

69%

77%

80%

74%

87%

84%

92%

100%

58%

66%

68%

70%

80%

81%

83%

100%

Қонуни ҶТ “дар бораи пешгириизӯроварӣ дар оила”

Қонуни ҶТ “дар бораикафолатҳои давлатии баробарии мардон 
вазанон ва имкониятҳои баробаритатбиқи онҳо”

Ба ман фарқ надорад, роҳбар кист: зан ё мард

Мехостам, зеро бо занони роҳбар 
кор кардан осон

Не, намехостам

Намедонам

64%

22%

13%

1%
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Ҷадвали 6.1.3 Муносибати посухдиҳандагон ба кор таҳти роҳбарии зан

Мехостед таҳти роҳбарии зан кор кунед? Шаҳр деҳа Мард Зан Ҳамагӣ, 
n=1500

Не,  намехостам 10% 14% 18% 5% 13%
Ба ман фарқ надорад, ки роҳбар кист: зан 
ё мард. 64% 64% 68% 59% 64%

Мехостам, зеро бо занони роҳбар  кор 
кардан осонтар аст 26% 21% 13% 34% 22%

Намедонам 1% 1% 1% 1% 1%
Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100%

Онҳое, ки намехостанд таҳти роҳбарии зан кор кунанд, мавқеи худро 
асосан бо он асоснок карданд, ки зан бояд корҳои хона ва фарзандонро 
иҷро кунад - 41%. Ҷолиб он аст, ки тақрибан барои ҳар як саволдиҳандаи 
сеюм, ки намехоҳад таҳти назорати зан кор кунад, ин шармандагӣ ҳисобида 
мешавад (Ҷадвали 6.1.4).

Ҷадвали 6.1.4 Сабабҳои асосии норозигӣ барои кор кардан таҳти роҳбарии 
зан

Лутфан бигӯед, ки чаро намехостед таҳти 
роҳбарии зан кор кунед? Шаҳр деҳа Мард Зан Ҳамагӣ, 

n=190
Зан роҳбари хуб шуда наметавонад. 21% 18% 16% 33% 18%
Зан бояд бо корҳои хона ва кӯдакон 
машғул шавад 35% 42% 42% 32% 41%

Таҳти роҳбарии зан кор кардан шарман-
дагист 29% 31% 33% 14% 30%

дигар 3% 4% 3% 7% 4%
Бо мард кор кардан осонтар аст 9% 3% 3% 11% 4%
Намедонам 3% 3% 3% 4% 3%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100%

дар ҷараёни мусоҳибаҳои амиқ, коршиносони марказҳои бӯҳронӣ қайд 
карданд, ки дар сатҳи заминаи қонунгузорӣ ва стратегияи давлатии 
рушд занон ва мардон аз ҷиҳати ҳуқуқӣ баробаранд ва дар муҳити 
шаҳр баробарии гендерӣ дар маҷмӯъ ҳадди аққал дар муҳити иҷтимоӣ 
(маълумот, ҷойҳои корӣ) риоя карда мешавад. 

дар шаҳрҳои калони ҷумҳурӣ маълумоти миёнаро ҳам писарон ва ҳам 
духтарон баробар гирифта метавонанд ва ҳатто бояд гиранд. инчунин 
барои таъмини занон бо ҷои кор ҳеҷ мушкилие вуҷуд надорад, ҳатто дар 
ҳоле ки зан соҳиби вазифа шавад маошии ӯ кам намешавад. Аммо, соҳаҳое 
ҳастанд, хусусан  вазифаҳои роҳбарикунанда, ки расидан ба он барои 
занон хеле мушкил аст. Боз ҳам, агар оила барои таъмини фарзандон бо 
маълумоти олӣ маблағи кофӣ надошта бошад, афзалият ба писарон дода 
мешавад. ин аст он чизе ки як коршинос дар ин бора мегӯяд:



135

ОМиЛҲОи АСОСии ЗӮРОВАРии ГЕНдЕРӢ 
НиСБАТ БА ЗАНОН ВА дуХТАРОН 6

«Ҳукумат фармонҳо қабул мекунад, барномаҳои дарозмуддат 
ва миёнамӯҳлат оид ба баробарии занон қабул мекунад. 
Ҳукумат квотаҳо медиҳад, аммо бо вуҷуди ин, вакилони мард 
пешбарии занонро ба вазифаҳои баланд дастгирӣ намекунанд. 
Масалан, имсол, вақте ки парлумон квотаҳоро барои занон дар 
вазифаҳои роҳбарӣ баррасӣ мекард, аксарият ин квотаҳоро 
қабул накарданд. Бе квота барои занон расидан ба мансаб хеле 
мушкил аст. Аз ин рӯ, ин масъала ҳамеша муҳим аст. Ҷамъият 
баробарии гендериро намехоҳад.»

Додхудоева Набот, Хоруғ
Роҳбари ТҶҶ "Мадина"

«Агар оила маблағи кофӣ надошта бошад ва оила интихоби 
хонондани писар ё духтарро дошта бошад, пас онҳо  писарро 
интихоб менамоян.»

Хамидова Каноат, шахри Душанбе
Директори иҷроияи "Лигаи занони ҳуқуқшинос"

Ба гуфтаи коршиносон, дар деҳот вазъи баробарии гендерӣ мушкилтар 
аст. Занҳо асосан бо корҳои  хона ё меҳнати вазнини ҷисмонӣ машғуланд, 
аммо онҳо мардони кироякорро афзалтар медонанд.

Ҳамаи  коршиносонн ба он ақидаанд, ки то замони кӯмак пурсидани зан, 
дар шаҳр ва ё дар деҳот сатҳи баробарии гендериро пайгирӣ кардан 
ғайриимкон аст. Гузашта аз ин, бинобар тафаккури шарқӣ ва суннатҳои 
муқарраршуда мард дар оила аз зан болотар шуморида мешавад ва ин 
ҳатто дар тарбияи писарон ва духтарон зоҳир мешавад, вақте духтарон 
мегӯянд, ки барояшон қобилияти пешбурди хонавода бояд афзалиятнок 
барои гирифтани маълумот бошад.

Яке аз коршиносон диққатро ба он ҷалб кард, ки онҳо ба занон дар семинарҳо  
тарзи рафтор дар шароити муайянро омӯзонанд ва тавассути семинарҳо 
ва тренингҳо сатҳи огоҳии занонро аз қонунҳои ҳимояи ҳуқуқҳои худ баланд 
бардоранд. Аммо, аз тарафи дигар, ба рафтори занон таъсири ҳуввияти 
мардуми мо, тарс ва шарми  занҳо барои муроҷиат ба ин гуна ташкилотҳо 
таъсир мерасонад. Ба гуфтаи вай, ин аз хурдӣ тавассути тарбия гузошта 
шуда буд: шумо бояд тоқат кунед, агар шавҳаратон латукӯб кунад; мезанад 
- яъне, ки дӯст медорад; агар ба чашматон зарба занад, рӯймоле бандед, 
то касе чашми кабуди шуморо набинад; гапи хонаро ба кӯча набароред.
ин ҳама аз кӯдакӣ гузошта шудааст ва духтар ба касе барои ёрӣ муроҷиат 
намекунад.

«Мо бачаҳоро дар чунин рӯҳия тарбия мекунем, ки вай мард аст, 
набояд гиря кунад ва ба духтарон мегӯем, ки шумо зани ояндаед 
ва шумо бояд тамоми корҳои хонаро иҷро кунед. Ва ин баъдан 
метавонад ба ташаккули шахсият таъсир расонад. Ва мард пас 
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аз издивоҷ бовар дорад, ки зан бояд ба ӯ итоат кунад. Таълими 
шаҳвонӣ ҳамеша як масъалаи шадид аст ва мо бояд то ҳол дар 
ин самт кор кунем.»

Шафоат Исматовна, Хуҷанд
Корманди иҷтимоии "Маркази Гулрухсор"

Сарфи назар аз он, ки дар ҷумҳурӣ мунтазам барномаҳои нав, санадҳои 
қонунгузорӣ ва тадбирҳои мухталиф оид ба мусоидат ба баробарии 
шаҳвонӣ қабул карда мешаванд, имкониятҳои занон барои истифодаи 
ҳуқуқҳои худ ҳанӯз ҳам маҳдуданд. Ба гуфтаи коршиносон, ин аз он сабаб 
аст, ки занон, аввалан, аз ҳуқуқҳои худ ба қадри кофӣ огоҳ нестанд ва сониян, 
таъсири ҳуввияти анъанавӣ қавӣ аст, ки зан бояд тоқат кунад, ин як амри 
маъмулист ва баровардани гапи хона ба кӯча шармовар дониста мешавад." 
Барои решакан кардани таҷрибаи мавҷуда, барномаҳои давлатии рушди 
баробарии  гендерӣ бояд аз ҳисоби буҷаи дахлдор дастгирӣ карда шаванд, 
ки барои гузаронидани маъракаҳои иттилоотӣ на танҳо дар байни занон, 
балки дар байни мардон низ равона карда шаванд.

Ба ақидаи аксари иштирокчиёни мубоҳисаҳои гурӯҳҳои фокусӣ (МГФ), 
дар ҷумҳурӣ баробарии гендерӣ вуҷуд дорад, аммо қисми бештари онҳо 
дар рӯи коғаз аст ва вазъ дар шаҳр ва деҳа гуногун аст.иштирокчиёни 
муҳокимаҳо аз шаҳр мисолҳо оварданд, ки занон ва мардон дар шароити 
баробар таҳсил мекунанд, метавонанд дар як вазифа бошанд , бо ҳамон 
музди меҳнат. дар деҳот занон асосан ба корҳои хона ё кори вазнини 
ҷисмонӣ дар саҳро машғуланд, мардон асосан дар вазифаҳои роҳбарӣ. 

6.2 АРЗЁБии ПАҲНШАВӢ ВА АҲАМиЯТи ПРОБЛЕМАи 
ЗӮРОВАРии ГЕНдЕРӢ дАР ОиЛА ВА ҶОМЕА

Сарфи назар аз гуногунии арзёбии посухдиҳандагон оид ба паҳншавии 
зӯроварӣ нисбати занон дар кишвар, аксарияти куллии сардорони 
хонаводаҳо паҳншавии зӯровариро нисбати занон ҳам дар сатҳи ҷумҳуриявӣ 
(63%) ва ҳам дар ҷои истиқомати мусоҳиб (62%) эътироф мекунанд. 
Ҳамзамон, аксари сарони хонаводаҳои пурсидашуда чунин мешуморанд, 
ки ҳолатҳои зӯроварӣ нисбати занон асосан кам ба назар мерасанд (Расми 
6.2.1). диққат ба фарқиятҳои назаррас дар баҳодиҳии паҳншавии зӯроварӣ 
дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар ҷои истиқомати посухдиҳандагон ҷалб карда 
мешавад. Агар дар сатҳи ҷумҳуриявӣ танҳо 4% боварӣ дошта бошанд, ки 
зӯроварӣ вуҷуд надорад, пас дар сатҳи ҳалли онҳо аллакай 7 маротиба 
зиёдтар аст - 28%. Ҳамзамон, тақрибан ҳар як чорумин сардори хонаводаи 
пурсидашуда ба хусусияти зуд-зуд зӯроварии шаҳвонӣ асосёфта дар 
сатҳи ҷумҳуриявӣ ишора кард (аксар вақт - 20%, аксар вақт - 4%). Вақте 
ки сухан дар бораи маҳалли мусоҳиб меравад, ӯ одатан дар бораи муҳити 
наздики худ - кӯча, ҳамсоягонаш тасаввурот дорад, ки дар он ҷо танҳо дар 
бораи ҳолатҳои зӯроварӣ бо овозаҳо маълумот пайдо мекунад, дар ҳоле 
ки на ҳамеша онҳоро ҳамчун зӯроварӣ арзёбӣ мекунад, агар, масалан, 
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хушдоман гӯяд, ки ӯ келини худро барои гӯё саркашӣ карданаш ҷисман 
ҷазо додааст. Ҳамзамон, посухдиҳандагон дар бораи зӯроварӣ дар сатҳи 
ҷумҳуриявӣ аз ВАО маълумот мегиранд, ки дар он  возеҳу равшан нишон 
дода шудааст, ки фалон шахс мавриди зӯроварӣ қарор гирифтааст.

Расми 6.2.1 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ нисбати занон/духтарон ба 
андешаи  саронихонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500 

 

Сокинони шаҳр бештар ба зӯроварӣ дучор меоянд, қисми зиёди сокинони 
шаҳр қайд карданд, ки ЗНЗ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба дараҷаҳои гуногун паҳн 
шудааст ва тақрибан ҳар сеюми хонаводаҳо гуфтанд, ки ин ҳолатҳо зуд-
зуд рух медиҳанд. Боз ҳам, дар сатҳи маҳалли мусоҳиб, сокинони шаҳр 
ба андозаи бештар қайд карданд, ки зӯроварӣ вуҷуд надорад. ин фарзияи 
моро тасдиқ мекунад, ки мусоҳиб одатан ҳангоми сухан дар бораи маҳалли 
истиқомати худ доираи назликони худ, кӯчаи худ, ҳамсоягонро ба назар 
мегирад (Расми 6.2.2).

Расми 6.2.2 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ аз назари сарони хонаводаҳо 
дар сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳалли истиқомати посухдиҳанда аз рӯи намуди 
маҳал

 

Хеле бисёр

Зуд-зуд

Баъзан

Зӯроварӣ нест

Намедонам

4% 1%

20% 3%

63% 62%

4% 28%

8% 6%

дар сатҳи ҷумҳурӣ           дар сатҳи маҳалли зисти посухдиҳанда

Намедонам

Зӯроварӣ нест

Баъзан

Зуд-зуд

Хеле бисёр

6% 6%

27% 30%

64% 57%

3% 5%

1% 1% деҳа Шаҳр

Басомади ҳолатҳои зӯроварӣ ба ақидаи
cарони ХВ дар сатҳи маҳали зисти 

посухдиҳанда. Ҳамагӣ, N=1500

Намедонам

Зӯроварӣ нест

Баъзан

Зуд-зуд

Хеле бисёр

6%

5% 4%

4% 6%

Басомади ҳолатҳои зӯроварӣ ба ақидаи сарони 
ХВ дар сатҳи ҷумҳурӣ. Ҳамагӣ, N=15009%

64% 59%

18% 26%
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ин масъаларо аз рӯи минтақаҳо таҳлил намуда, қайд менамоем, ки дар 
сатҳи ҷумҳуриявӣ посухдиҳандагон аз ВМКБ бештар ба самти манфӣ майл 
доранд - қариб 60% посухдиҳандагон чунин мешуморанд, ки ҳолатҳои 
зӯроварӣ дар тамоми ҷумҳурӣ хеле зиёд рух медиҳанд (бисёр вақт - 14%, 
аксар вақт - 45%). Қариб ҳар як посухдиҳандаи сеюм чунин мешуморад, ки 
чунин ҳолатҳо дар маҳалли зисташон тамоман вуҷуд надоранд. Ҳамзамон, 
дар Суғд ҳиссаи хурдтарини онҳое, ки мавҷуд набудани ҳолатҳои 
зӯровариро дар деҳаи онҳо нишон медиҳанд - 18% дар муқоиса бо дигар 
минтақаҳо мавҷуд нест, дар ҳоле ки сокинони душанбе ба андозаи бештар 
қайд карданд, ки дар деҳаи онҳо чунин ҳолатҳо вуҷуд надоранд. - 44% 
(Расми 6.2.3).

Расми 6.2.3 Ҳодисаҳои зӯроварӣ ба андешаи саронихонаводаҳо дар сатҳи 
ҷумҳурӣ ва ҷойи истиқомати мусоҳиб аз рӯи минтақа

 

Ба андешаи мардон ва занони сарварони хонаводаҳо, дар ин масъала 
тафовути ҷиддӣ вуҷуд надорад.

Басомади ҳодисаҳои зӯроварии хонаводагӣ

Сипас, мо басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар ҷойҳои гуногунро баррасӣ 
хоҳем кард. Ба назар гирифтан муҳим аст, ки савол ба мусоҳибон барои 
муайян кардани андешаҳо ва таҷрибаи онҳо бо назардошти дучор шудан ба 
зӯроварии гендерӣ дода шудааст, мутаносибан, онҳо дар асоси ҳодисаҳои 
зӯроварӣ дар муҳити зист ва ҷомеаи худ посух доданд.

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, 
N=1500

5%

5%

7%

10%

10%

8%

5%

7%

6%

4%

10%

6%

5%

6%

5%

3%

5%

4%

44%

42%

27%

18%

34%

28%

63%

30%

67%

62%

62%

63%

47%

46%

64%

74%

53%

62%

25%

45%

18%

21%

18%

20%

3%

4%

3%

5%

3%

3%

2%

14%

4%

4%

5%

4%

Басомади ҳолатҳои 
зӯроварии гендерӣ 

дар ҷумҳурӣ

Басомади ҳолатҳои зӯроварии 
гендерӣ дар маҳалли зисти 

посухдиҳанда

Намедонам

Намедонам

Зӯроварӣ нест    

Зӯроварӣ нест    

Баъзан

Баъзан

Зуд-зуд Хеле бисёр

Зуд-зуд
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Тибқи гуфтаи қариб нисфи сарони хонаводаҳо, ягон ҳолати зӯроварии 
хонаводагӣ вуҷуд надорад ва 40% қайд кардаанд, ки чунин ҳолатҳо кам ба 
назар мерасанд.

дар ҳамаи минтақаҳо, ҳиссаи посухдиҳандагон, ки ягон ҳолати зӯроварии 
хонаводагӣ вуҷуд надоштанро тасдиқ мекунанд, ба ҳисоби миёна 55%-ро 
ташкил медиҳад. Ягона истисно посухдиҳандагон дар вилояти Суғд буд, 
ки дар он зиёда аз нисфи сарони хонаводаҳои пурсидашуда гуфтанд, ки 
ҳолатҳои зӯроварӣ вуҷуд доранд ва 10% гуфтанд, ки ин ҳолатҳо зуд-зуд 
рух медиҳанд (Расми 6.2.4).

Расми 6.2.4 Басомади ҳолатҳои зӯроварии хонаводагӣ ба андешаи  
саронихонаводаҳо

  

инчунин ҷолиб аст, ки дар заминаи гендерӣ тақрибан нисфи мардон ва 
занон даъво доранд, ки ягон ҳолати зӯроварии хонаводагӣ вуҷуд надорад 
(Ҷадвали 6.2.1).

Бо дарназардошти басомади ҳолатҳои зӯроварии гендерӣаз рӯи намуди 
оила,  метавон гуфт, ки дар 42% оилаҳои оддӣ сардорони хонаводаҳо 
қайд мекунанд, ки ҳолатҳои зӯроварӣ хеле каманд, дар ҳоле ки сардорони 
хонаводаҳои оилаҳои калон ба чунин ҳолатҳо камтар дучор меоянд 
(Ҷадвали 6.2.1).

Ҷадвали 6.2.1 Басомади ҳолатҳои зӯроварии хонаводагӣ ба андешаи 
саронихонаводаҳо аз рӯи ҷинс ва навъи оила

дар оила зӯроварии гендерӣ 
чи қадар рух медиҳад? Мард Зан Оилаи оддӣ Оилаи калон Ҳамагӣ, 

N=1500
Бисёр вақт 1% 0% 0% 0% 0%
Аксар вақт 5% 4% 5% 4% 5%
Аҳёнан 39% 41% 42% 37% 40%
 Намешавад 50% 48% 45% 53% 49%
Намедонад 5% 7% 8% 6% 6%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100%

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, 
N=1500

3% 35% 55% 7%

5%

2%

10%

3%

5%

31% 55% 8%

33% 59% 7%

55% 55% 3%

35% 35% 9%

40% 40% 6%

Зуд-зуд Баъзан Намешавад Намедонад
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Сарфи назар аз он, ки дар маҷмӯъ посухдиҳандагончӣ мегӯянд, ҳолатҳои 
зӯроварии хонаводагӣ кам ба назар мерасанд, ҳар як зани сеюми узви ХВ 
тасдиқ мекунад, ки вай аз ҳолатҳои алоҳида огоҳ аст (Расми 6.2.5).

Расми 6.2.5  Паҳншавии зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон дар оила. 
Ақидаи занон-аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

Зиёда аз нисфи ҳолатҳои ҷудогонаи маълум, аз рӯи маълумоти занони 
хонаводаҳои пурсидашуда, дар вилояти Суғд рух медиҳанд. инчунин, 
14% занони хонаводаҳои пурсидашуда дар вилояти Суғд изҳор медоранд, 
ки ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дар бисёр оилаҳо рух медиҳанд. дар 
дигар минтақаҳо, аксарияти посухдиҳандагон ё ба посух додан душворӣ 
кашиданд, ё гуфтанд, ки чунин ҳолатҳоро намедонанд.

Таҳлили ҷавобҳои посухдиҳандагоназ рӯи намудҳои оила дида мешавад, 
ки занҳои пурсидашудаи хонаводаҳо аз оилаҳои оддӣ бештар қайд 
карданд, ки дар ин ё он дараҷа ҳолатҳои зӯроварӣ дар оилаҳо дар маҳалли 
зисташон нисбат ба онҳое, ки аз оилаҳои калон мебошанд, рух медиҳанд. 
дар байни ҷавобҳои "дигар" посухдиҳандагон гуфтанд, ки ҳатто агар 
зӯроварии хонаводагӣ вуҷуд дошта бошад ҳам, одамон хомӯширо дар ин 
бора афзал медонанд ва инчунин зӯроварӣ ё дар ҳар оила ё дар ҳар як 
оилаи дуюм рух медиҳад, аммо дар маҷмӯъ чунин ҷавобҳо кам буданд 
(ҷадвал 6.2.2).

Ҷадвали 6.2.2 Паҳншавии ҳолатҳои зӯроварии хонаводагӣ аз рӯи минтақа 
ва намуди оила аз рӯи занони хонаводаҳо

Паҳншавии зӯроварии гендерӣ дар 
оила. Фикри занон- аъзои ХВ.

д
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50
0

Ҳодисаҳои алоҳида маълуманд 25% 32% 27% 51% 21% 37% 28% 32%
Ман аз чунин ҳолатҳо огоҳ нестам 15% 20% 13% 2% 33% 13% 17% 15%
дар бисёр оилаҳо 3% 4% 5% 14% 4% 9% 6% 7%
дигар 2% 4% 7% 3% 6% 6% 5% 5%
Ба ҷавоб додан мушкилӣ дорам 55% 40% 48% 30% 36% 35% 44% 41%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Ҳолатҳои алоҳида маълуманд

Ба ман чунин ҳолатҳо номаълум аст

дар бисёр оилаҳо

дигар

Ба ҷавоб додан душворӣ мекашам

32%

15%

7%

5%

41%
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Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ

Зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ асосан дар таъқиб ва таҳқир, 
баъзан дар истифодаи зӯроварии ҷисмонӣ нисбат ба зан/духтар ифода 
ёфтааст. Вобаста ба ҳолатҳои зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ, 39% 
сардорони хонаводаҳои пурсидашуда чунин ҳолатҳоро нодир меҳисобанд 
ва тақрибан ҳамон фоиз ҳеҷ гоҳ шоҳиди ҳолатҳои зӯроварии шаҳвонӣ дар 
кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ нашудаанд (Расми 6.2.6).

Аз рӯи минтақа, ҳиссаи посухдихандагон, ки гуфтанд, ки ягон ҳолати 
зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ нобаробар тақсим шудааст ва 
ВМКБ дар инҷо фарқ мекунад - 65% посухдиҳандагон гуфтанд, ки дар кӯча 
ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳолатҳои зӯроварӣ дида намешавад.

Расми 6.2.6 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар кӯча, ҷойҳои ҷамъиятӣ. 
Фикри сарони ХВ

Тибқи гуфтаи 44% сарони хонаводаҳо аз деҳот, дар кӯчаҳо ва ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дида намешавад, дар ҳоле ки 
намояндагони аҳолии шаҳр бештар қайд карданд, ки ҳолатҳои зӯроварӣ 
рух медиҳанд, аммо хеле кам.

Бояд қайд кард, ки дар байни занони сарвари хонаводаҳо ҳиссаи онҳое, 
ки гуфтанд, ки ягон ҳолати зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ вуҷуд 
надорад, 39%-ро ташкил медиҳад, ки ин ночиз аст, аммо аз фоизи онҳое, 
ки посух доданд, ки чунин ҳолатҳо каманд, зиёдтар аст (Ҷадвали 6.2 .3).

Ҷадвали 6.2.3 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ 
аз рӯи ҷинс ва намуди маҳалли ҷойгиршавӣ

Зӯроварии гендерӣ дар кӯча, ҷойҳои 
ҷамъиятӣ чи қадар рух медиҳад? Шаҳр деҳа Мард Зан Ҳамагӣ, 

n=1500
Аксар вақт 7% 3% 4% 4% 4%
Аҳёнан 43% 37% 41% 35% 39%
Рух намедиҳад 28% 44% 41% 39% 40%
Намедонад 22% 16% 14% 22% 17%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100%

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, 
N=1500

6% 45% 26% 23%

3%

4%

4%

2%

4%

25% 65% 6%

39% 42% 15%

45% 34% 16%

31% 47% 20%

39% 40% 17%

Зуд-зуд Баъзан Намешавад Намедонад
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ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар ҷои кор

Нисфи посухдихандагон, ки сарварони хонаводаҳо ҳастанд, гуфтанд, ки 
зӯроварии гендерӣ дар ҷойи кор рух намедиҳад. Шояд ин аз он сабаб 
бошад, ки бисёр сарварони хонаводаҳо нафақахӯранд ё бекор ҳастанд, 
бинобар ин онҳо аз вазъи зӯроварӣ дар ҷои кор комилан огоҳ нестанд.
дар вилояти Суғд, нисбат ба дигар минтақаҳо, посухдихандагон бештар 
гуфтанд, ки чунин ҳолатҳо рух медиҳанд, ҳарчанд кам - 22% (Расми 6.2.7). 
Ҳамзамон, дар байни занони сарвари хонаводаҳо, танҳо 15% ҳолатҳои 
ками зӯроварии гендериро мушоҳида кардаанд, 44% занони хонаводаҳо 
гуфтаанд, ки чунин ҳолатҳо дар ҷои кор рух намедиҳанд ва 40% дар бораи 
ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дар ҷои кор маълумот надоранд.

Расми 6.2.7 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар ҷои кор. Фикри роҳбарони 
хоҷагӣ

 

Ҳодисаҳои зӯроварӣ дар шароити мактаб

дар робита ба ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дар ҷои таҳсил, тақрибан ҳар 
посухдиҳандаи дуюм, сарварони хонаводаҳо гуфтанд, ки чунин ҳолатҳо 
рух намедиҳанд. Аммо, дар муқоиса бо минтақаҳои дигар, ҳиссаи бештари 
посухдиҳандагон, ки гуфтанд, ки чунин ҳолатҳо ҳарчанд кам рух диҳанд 
ҳам ба вилояти Суғд рост меояд - 25% (Расми 6.2.8). 

Расми 6.2.8 Басомади ҳодисаҳои зӯроварӣ дар шароити мактаб. Фикри 
роҳбарони хонаводаҳо

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

2% 17% 32% 49%

1%

1%

11% 68% 21%

17% 53% 30%

22% 45% 32%

10% 57% 33%

17% 50% 32%

Зуд-зуд Баъзан Намешавад Намедонад

душанбе

ВМКБ

Хатлон

Суғд

НТҶ

Ҳамагӣ, N=1500

2% 16% 31% 51%

1%

1%

1%

12% 71% 17%

20% 53% 26%

25% 45% 29%

13% 61% 26%

19% 51% 29%

Зуд-зуд Баъзан Намешавад Намедонад
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Аз ҳамаи сардорони хонаводаҳои пурсидашуда, 20% занони сарвар 
ҳолатҳои ками зӯроварии  гендериро ба назар гирифтаанд, 47% гуфтанд, ки 
чунин ҳолатҳо дар ҷои таҳсилашон рух намедиҳанд ва 33% намедонанд.

Назари занон-аъзои ХВ дар бораи зӯровариигендерӣ дар берун аз 
хона

Занон, алахусус занони ҷавон, нисбат ба сардорони хонаводаҳо 
эҳтимолияти зиёди берун аз хона дучори зӯровариро доранд ва инчунин, 
агар бо онҳо ё шиносҳои онҳо чунин ҳодиса рӯй диҳад, бо ҳамдигар 
мубодила мекунанд. Бинобар ин, нисфи занон-аъзои ХВ қайд карданд,  
ҳолатҳои зӯроварии гендерӣ дар берун аз хона рух медиҳанд, дар ҳоле ки 
26% чунин ҳолатҳоро кам меҳисобанд ва ҳар панҷумин зан гуфтааст, ки ин 
ҳолатҳои ҷудогона мебошанд (Расми 6.2.9).

Расми 6.2.9 Паҳншавии зӯроварии гендерӣ дар берун аз хона ба андешаи 
занон- аъзои ХВ. Ҳамагӣ, N=1500

 

Таносуби занони калонсол, ки аз ҳолатҳои алоҳида огоҳанд, нисбат ба 
духтарони ҷавон/занони то 35-сола бартарӣ доранд, ба эҳтимоли зиёд бо 
сабаби таҷрибаи зиндагӣ. Сарфи назар аз он, ки зӯроварӣ хеле кам рух 
медиҳад, маҳз гурӯҳи синну соли ҷавонон бештар қайд карда шуд (Ҷадвали 
6.2.4).

Ҷадвали 6.2.4 Паҳншавии ҳолатҳои зӯроварӣ дар хона ба андешаи занон- 
аъзои ХВ

Зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон берун 
аз хона то чӣ андоза паҳн шудааст?

18-24 
сола

25-34 
сола

35-54 
сола

55-64 
сола

65 сола 
ва боло

Ҳамагӣ, 
n=1500

Хеле васеъ 0% 0% 2% 1% 6% 1%
Ба таври васеъ 1% 4% 3% 2% 0% 3%
Аҳёнан 25% 25% 30% 18% 17% 26%
Ҳодисаҳои алоҳида   маълуманд 18% 18% 21% 37% 32% 20%
Намедонам 46% 43% 35% 32% 39% 40%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

дар минтақаҳо, сатҳи баланди зӯроварӣ дар берун аз хона, аз рӯи 
маълумоти занони хонавода, дар Суғд ба қайд гирифта шудааст - 66% 
(ба таври васеъ - 5%, кам - 30%, ҳолатҳои ҷудогона - 31% маълуманд) ва 

Хеле васеъ

Васеъ

Баъзан

Ҳолатҳои алоҳида маълуманд

Намедонам

Зӯроварӣ нест

1%

3%

26%

20%

40%

10%
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Хатлон - 50% (васеъ - 3%, кам - 26%, ҳолатҳои алоҳида маълуманд - 21%), 
дар дигар минтақаҳо ин нишондиҳанда ба ҳисоби миёна 35%-ро ташкил 
медиҳад.

Намудҳои ЗНЗ дар ҷойҳои гуногун ба андешаи сарони ХВ

Намуди маъмултарини зӯроварии хонаводагӣ нисбат ба занон/духтарон 
зӯроварии равонӣ мебошад. ин фикри тақрибан 40% сарони хонаводаҳост. 
Ҳамзамон, аксарияти мардони (43%) ин навъи зӯроварии хонаводагиро 
нисбат ба занони хонаводаҳо (33%) ҷудо кардаанд. Ҷолиби диққат аст, ки 
ҳам мардон ва ҳам занон сардорони хонаводаҳо баробар паҳн шудани 
зӯроварии ҷисмониро дар оила нишон доданд - ҳар кадоме 11% ва дар 
бораи зӯроварии шаҳвонӣ чизе нагуфтанд (Расми 6.2.10).

Расми 6.2.10 Намудҳои зӯроварии гендерӣ, ки бештар дар оила ба 
андешаи саронихонаводаҳо содир мешаванд. Ҳамагӣ, N=1500

 

дар робита ба паҳншавии зӯроварии ҷисмонӣ нисбати занон ва духтарон 
дар оила, ҳиссаи баландтарин дар вилояти Суғд - 16% ба қайд гирифта 
шудааст. инчунин ҷолиб аст, ки ҳиссаи якчанд намуди зӯроварӣ дар 
душанбе аз ҳама баландтар аст ва аз дигар минтақаҳо якбора фарқ 
мекунад (Ҷадвали иловагии 6.2.5 дар Замимаи 1). Ҳамзамон, дар байни 
намояндагони оилаҳои оддӣ, зӯроварии равонӣ бартарӣ дорад - 40% ва 
дар маҷмӯъ, сардорони хонаводаҳои оддӣ нисбат ба сардорони оилаҳои 
калон аксар вақт намудҳои гуногуни зӯровариро қайд карданд (Ҷадвали 
6.2.6).

Ҷадвали 6.2.6 Намудҳои зӯроварии хонаводагӣ ба андешаи саронихона-
водаҳо аз рӯи ҷинс ва навъи оила

Кадом намуди зӯроварии гендерӣ дар 
оила бештар маъмул аст? Шаҳр деҳа Оилаи 

оддӣ
Оилаи 
калон

Ҳамагӣ, 
n=1500

Якбора якчанд намудҳои зӯроварӣ  13% 3% 3% 8% 6%
Ҷисмонӣ 10% 11% 12% 9% 11%
иқтисодӣ 13% 11% 13% 10% 11%
Равонӣ 37% 39% 40% 37% 39%
Намедонам 26% 36% 32% 35% 33%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100%

Якбора якчад намуди зӯроварӣ

Ҷисмонӣ

иқтисодӣ

Психологӣ

Намедонам

3% 9%

11% 11%

13% 9%

43% 33%

30% 38%

Мард Зан
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Намуди аз ҳама маъмултарини зӯроварӣ дар кӯча, ба гуфтаи посухди-
ҳандагони сарварони хонаводаҳо, инчунин равонӣ мебошад - 36% 
(ҷадвали иловагии 6.2.5 дар Замимаи 1). Сардорон - занони хонаводаҳо 
одатан занҳои хонашин ҳастанд, бинобар ин, онҳо камтар дар кӯча ба 
зӯроварӣ дучор меоянд. Мутаносибан, онҳо, бештар аз мардон, ишора 
карданд, ки аз ҳолатҳои зӯроварӣ дар кӯча огоҳ нестанд - 54%.

Расми 6.2.11 Намудҳои зӯроварии гендерӣ, ки аксар вақт дар кӯча содир 
мешаванд, аз рӯи гуфти сардорони хонаводаҳо. Ҳамагӣ, N=1500

Сатҳи баландтарини зӯроварии равонӣ нисбати занон ва духтарон дар 
кӯча дар минтақаҳои Хатлон ва Суғд ба қайд гирифта шудааст, ки дар 
он 40% посухдихандагон ин намуди зӯровариро қайд кардаанд (Ҷадвали 
иловагии 6.2.5 дар Замимаи 1).

дар робита ба паҳншавии намудҳои зӯроварӣ дар кӯча аз рӯи маҳал, 
сокинони шаҳр, ки зӯроварии психологиро қайд кардаанд, нисбат ба ҳиссаи 
сокинони деҳот каме бештар аст. (ҷадвали 6.2.7).

Ҷадвали 6.2.7 Намудҳои зӯроварӣ дар кӯча ба андешаисаронихонаводаҳо 
аз рӯи намудҳои минтақа

Кадом намудҳои зӯроварии гендерӣ асосан дар кӯча рух медиҳад? Шаҳр деҳа Ҳамагӣ, 
n=1500

Ҷисмонӣ 7% 5% 6%
Равонӣ 38% 35% 36%
Шаҳвонӣ 1% 2% 2%
иқтисодӣ 8% 4% 5%
Якчанд намудҳои зӯроварӣ якбора 5% 2% 3%
Намедонам 43% 52% 49%

Ҳамагӣ 100% 100% 100%

Бо назардошти вазъи зӯроварии гендерӣ дар кор, қайд мекунем, ки дар 
байни онҳое, ки тавонистанд ба ин савол посух диҳанд, ҳамон як фоизи 
посухдиҳандагон гуфтанд, ки зӯроварии психологӣ ва иқтисодӣ аксар вақт 
дар ҷои кор дучор меояд - ҳар кадоме 16%.

Ҷисмонӣ

Психологӣ

Шаҳвонӣ

иқтисодӣ

Якбора якчад намуди зӯроварӣ

Намедонам

5% 6%

40% 30%

2% 2%

5% 5%

3%

45%

3%

54%

Мард Зан



146

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

Ҳамагӣ, агар андешаҳои сокинони шаҳр ва деҳот дар ин масъала амалан 
фарқ накунанд, пас дар байни посухҳои мардон ва занон қайд кардан 
мумкин аст, ки мардон нисбат ба занон намудҳои зӯроварии психологӣ ва 
иқтисодиро нисбат ба занон бештар зикр мекунанд (Расми 6.2.12).

Аз рӯи минтақаҳо, дар ҳама ҷо, ба истиснои вилояти Суғд ва ВМКБ, ба 
гуфтаи мусоҳибон, зӯроварии равонӣ нисбати занон дар ҷои кор бартарӣ 
дорад. дар вилояти Суғд 30% сарварони хонаводаҳо гуфтаанд, ки онҳо 
аксар вақт як намуди зӯроварии иқтисодиро нисбати занон дар ҷои кор 
мушоҳида мекунанд, дар ВМКБ ин рақам 13% -ро ташкил медиҳад (ҷадвали 
иловагии 6.2.5 дар Замимаи 1).

Расми 6.2.12 Намудҳои зӯроварии гендерӣ, ки аксар вақт дар ҷои кор ба 
андешаи  саронихонаводаҳо содир карда мешаванд. Ҳамагӣ, N=1500

Ба гуфтаи он сарварони хонаводаҳое, ки ба савол дар бораи кадом 
намудҳои зӯроварии гендерӣ асосан дар муассисаҳои таълимӣ бештар 
маъмуланд, посух доданд, ки навъи маъмултарин боз ҳам зӯроварии 
равонӣ аст. ин посух инчунин дар байни мардони хонаводаҳо нисбат ба 
занони хонавода бештар ба назар мерасад ва аксарияти  онҳо гуфтанд, ки 
онҳо намедонанд, ки кадом намудҳои зӯроварии гендерӣ дар муассисаҳои 
таълимӣ бештар маъмуланд (Расми 6.2.13).

Расми 6.2.13 Намудҳои зӯроварии гендерӣ, ки аксар вақт дар муассисаҳои 
таълимӣ ба андешаи саронихонаводаҳо содир карда мешаванд. 
Ҳамагӣ, N=1500

 

Психологӣ

иқтисодӣ

Якбора якчад намуди зӯроварӣ

Намедонам

18% 13%

19% 11%

1% 3%

62% 73%

Мард Зан

Якбора якчад намуди зӯроварӣ

Ҷисмонӣ

иқтисодӣ

Психологӣ

Намедонам

2% 4%

23% 16%

4% 5%

2% 3%

69% 74%

Мард Зан
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Арзёбии паҳншавии шаклҳои зӯроварии гендерӣ дар Тоҷикистон, ки 
дар ҷараёни таҳқиқот гузаронида шудааст, нишон дод, ки ба гуфтаи 
мусоҳибон, зӯроварии равонӣ, ҷисмонӣ ва иқтисодӣ бештар маъмул 
аст, ки асосан занони аз 18 то 55 сола дучори он мешаванд. Мувофиқи  
андешаи 48% занони хонаводаҳои пурсидашуда, ки ҳамсарашон аз синни 
15 болотар будааст, онҳо дар 12 моҳи охир аз ҷониби шарики ҳозира ё 
собиқи наздикашон ба шаклҳои гуногуни зӯроварӣ дучор омадаанд. Аммо 
вақте ки онҳо калонтар мешаванд, зӯроварӣ нисбати занон коҳиш меёбад. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки занон пас аз 40-50 сол, ки худашон сарвари 
оила мешаванд (аксар вақт шавҳар дар муҳоҷират ё аз роҳбарияти воқеии 
оила хориҷ карда мешаванд) камтар ба зӯроварӣ дучор меоянд.

Таҳлили муқоисавии паҳншавии зӯроварии хонаводагӣ нисбат ба занон 
дар шаҳр ва деҳот нишон дод, ки ба андешаи мусоҳибон, занон ҳам дар 
шаҳр ва ҳам дар деҳот асосан мавриди зӯроварии равонӣ қарор мегиранд. 
Ҳамзамон, посухдиҳандагон аз шаҳрҳо чунин мешуморанд, ки занон 
метавонанд ба якчанд намуди зӯроварии хонаводагӣ (психологӣ, иқтисодӣ, 
ҷисмонӣ) гирифтор шаванд. дар шаҳрҳо, дар фарқият аз занони деҳот аз 
18 то 24-сола, берун аз оила (дар кӯча, дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва ғ.), Онҳо 
бештар ба зӯроварии равонӣ ва таъқиб (як намуди зӯроварии шаҳвонӣ) 
гирифтор мешаванд.

Намуди зӯроварии камтар паҳншуда, ба гуфтаи мусоҳибон, ҳам дар оила 
ва ҳам дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, зӯроварии шаҳвонӣ мебошад, ки асосан 
дар зери хатари дучоршавӣ бо занони аз 18 то 35 сола қарор дорад. 
Бо назардошти мафҳуми маъмулан эътирофшудаи "вазифаи издивоҷ" 
дар муносибатҳои оилавӣ, занон зуҳури фишор ва зӯроварии хусусияти 
маҳрамонаи шавҳарро зӯроварии шаҳвонӣ намешуморанд, ки ин ба сатҳи 
пасти ошкор кардани ин намуди зӯроварӣ низ таъсир кардааст.

Он оилаҳое, ки дар онҳо зӯроварӣ ҳатто нисбат ба занони 50-60 сола 
маъмул боқӣ мондааст, ниҳоят кам ба назар мерасанд ва асосан дар 
оилаҳои номутаносиб, ки сардор ва / ё аъзои оила одатҳои бад доранд 
(майзадагӣ, нашъамандӣ ва ғ.).

Ҷойи маъмултарин, ки занон ва духтарон бештар ба зӯроварӣ 
дучор мешаванд, дар оила аст. ин фикри 74% сардорони хонаводаҳои 
пурсидашуда мебошад. дар вилояти Суғд ҳиссаи баландтарини онҳое, 
ки оиларо макони зуҳуроти зӯроварии асоси шаҳвонӣ муайян кардаанд, 
ба қайд гирифта шудааст - 81% Зӯроварӣ нисбати духтарони бештар дар 
шаклҳои психологӣ ва иқтисодӣ зоҳир мешавад ва асоснок аст чораҳои 
тарбиявӣ ва таъмини амнияти падар, бародар ва дигар хешовандони 
калонсол, ки онҳоро бисёр манъ мекунанд, масалан, мувофиқи хоҳиши 
худ либос мепӯшанд ё бо дӯстонашон берун мераванд.
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Гурӯҳи синну солии 18-35 сола (вақте ки синни асосии издивоҷ тибқи 
натиҷаҳои таҳқиқот 18-20 сола буд) қариб ба ҳама намуди зӯроварии 
хонаводагӣ дучор меояд ва аз ҷониби таҷовузкор ва хешовандони ӯ ҳамчун 
«мутобиқшавӣ» ва «тарбия» -и зани ҷавон дар оилаи шавҳар сафед карда 
мешавад. Аксар вақт, чораҳои тарбиявӣ ба ҳамла ва маҳдуд кардани зани 
ҷавон дар муошират бо дӯстон ва хешовандон, кӯшиши аз ҳаёт дур кардани 
муошират бо дӯстон (ҳамсинфон, ҳамсояҳо) оварда мерасонанд. Чунин 
муносибатро ба зани ҷавон аз муҳити атроф (оилаи шавҳар ва ҷомеае, 
ки оилаи ҷавон дар он зиндагӣ мекунад) таҳрик медиҳад. Хусусан барои 
духтароне, ки дар як қишри дигари иҷтимоии ҷомеа ба воя расидаанд, 
вақте ки вай дар оилаи фарҳангӣ ба воя расидааст ва фикри ӯ ба назар 
гирифта шуда, баъдтар оиладор шуда, ба оилаи патриархалӣ дохил 
шудааст, ки дар он ҷо овози ӯ аҳамият надорад.

Омӯзиши афкори ҷамъиятӣ, ки дар доираи ин таҳқиқот доир ба қобили 
қабул, дарки шаклҳо, ҷойҳои содир ва оқибатҳои зӯроварии гендерӣ 
нисбати занон ва духтарон гузаронида шудааст, нишон медиҳад, ки дар 
Тоҷикистон муносибати қобили қабул ба зӯроварии гендерӣ сараввал 
дар оила тарбия карда мешавад, ки онро ҷомеа   ислоҳ ва такмил дода, 
дар натиҷа, дар шакли ҳуввияти ҷомеа ташаккул меёбад. Гузашта аз ин, 
зӯроварии равонӣ ва ҷисмонӣ шаклҳои маъмултарини зӯроварӣ дар ҷомеа 
мебошанд. Бояд қайд кард, ки зӯроварии иқтисодӣ (дар нишондиҳандаҳои 
ҲРу 5 нишон дода нашудааст) намуди маъмултарини зӯроварӣ мебошад, 
аммо онро занон ва ҷомеа дар маҷмӯъ ҳамчун як намуди зӯроварӣ дарк 
намекунанд. Мушоҳидаҳо ва таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки истиқлолияти 
моддию иқтисодии зан зӯроварии психологӣ ва ҷисмониро нисбати занон 
«нисбатан» коҳиш дода, сатҳи эътимод ва худбаҳодиҳии  худро баланд 
мебардорад.

Тадқиқот нишон дод, ки баробарии дар оила дар сатҳи қонунӣ ва меъёрӣ 
дар ҷумҳурӣ таъмин карда мешавад, аммо ҳамзамон вазъ дар шаҳр ва 
деҳот фарқ мекунад. Занони шаҳр барои таҳсил ва кор дар баробари 
мардон  имкониятҳои бештар доранд. дар деҳот, занон бо назардошти 
вазъи иҷтимоию иқтисодӣ аз ин ҳуқуқҳо маҳдуданд ва асосан ба корҳои 
вазнини ҷисмонӣ дар саҳро ва корҳои хонагӣ машғуланд.

Тибқи ин таҳқиқот, омилҳои асосӣ ва сабабҳои зӯроварии дар оила дар 
оила тарбияи нобаробарии шаҳвонӣ ва тақсимоти нақшҳо дар оила, сатҳи 
саводнокӣ ва огоҳии ҳуқуқӣ, дарки ҳукмрон дар бораи сохти ҷомеа ва 
нақши ибтидоии мардон дар ҷомеа мебошанд. Ҳамин тариқ, ба гуфтаи 
мусоҳибон, сабабҳои асосии зӯроварии хонаводагӣ мушкилоти иқтисодӣ 
ва иҷтимоӣ, сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқии занон, қолабҳои шахшуда 
ва урфу одатҳои муқарраршуда, вобастагии иқтисодии занон аз мардон 
ва беҷазоӣ дар зӯроварии хонаводагӣ мебошанд. Вазъиятро бо он шарҳ 
додан мумкин аст, ки шавҳарон / шарикон кӯшиш мекунанд, ки дар оғози 
муносибатҳои оилавӣ худро дар зинанизоми оила баландтар гузоранд. 
Аксар вақт  насиҳатҳои ҷудогонаи   калонсолонро ба ҷавонон мушоҳида 
кардан мумкин аст, ки ба зани оянда бояд дар оғози издивоҷ «ҷойгоҳ» 
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-и худро нишон диҳад. инро рақамҳо баръало шаҳодат медиҳанд - 67% 
посухдиҳандагон қайд карданд, ки мард бояд пул кор карда, ҳама чизи 
заруриро таъмин кунад ва 63% посухдиҳандагон посух доданд ки зан бояд 
фарзандонро тарбия кунад. Гарчанде сарони хонаводаҳои пурсидашуда 
мегӯянд, ки зан бо хоҳиши худ кор карда метавонад, аммо бори вазнини 
хонагӣ аз ӯ бардошта нашудааст. дар баъзе ҳолатҳо, ин бор метавонад 
байни зану шавҳар тақсим карда шавад. дар баробари ин, посухдиҳандагон 
аз шаҳрҳо сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқиро ҳамчун сабаби асосии зӯроварӣ 
нисбати занон ва посухдиҳандагон аз деҳот - мушкилоти иқтисодӣ ва 
иҷтимоии оила қайд карданд.

Гурӯҳҳои аз ҳама осебпазири занон ва духтарон ба зӯроварии дар 
оила духтарон ва занони бесавод мебошанд, ки дар зери зулми мард ё 
таъсири насли калонсол ба воя расидаанд ва пас аз издивоҷ онҳо танҳо 
як таҷовузкорро бо дигаре иваз карданд. Чунин занон аз зӯроварии 
шавҳар ё оилаи ӯ дар байни хешовандонашон пуштибонӣ намеёбанд 
ва ба "тақдир"-и худ тан дода, дар ҳамин руҳия духтаронихудро тарбия 
мекунанд. Гурӯҳи дигари осебпазир занони ҷавон аз табақаи пешрафтаи 
иҷтимоӣ мебошанд, ки пас аз издивоҷ, дар оила бо ақидаҳои анъанавии 
қолабӣ ба сар мебаранд. Баъзеи онҳо ба вазъияти худ тоқат намекунанд, 
ки боиси муноқишаҳо, зӯроварии равонӣ, ҷисмонӣ ва иқтисодӣ ва дар 
натиҷа, талоқ мешавад. Аммо дар айни замон, духтароне, ки пас аз талоқ 
ба хона баргаштанд, зӯроварии хешовандон ва дӯстони худро таҳаммул 
мекунанд, аммо оқибатҳои шадиди зӯроварӣ ва фишори хешовандон низ 
ҳастанд - ин худкушӣ ё кӯшиши худкушӣ аст.

Аз сабаби сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқӣ ва надоштани маълумот дар 
бораи имконияти гирифтани кӯмаки иҷтимоӣ, равонӣ ва ҳуқуқӣ, аксари 
заноне, ки мавриди зӯроварӣ қарор гирифтаанд, кӯмак намехоҳанд. 
Аксар вақт ин ба он вобаста аст, ки мавзӯи зӯроварии хонаводагӣ то ҳол 
аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва суд диққати зарурӣ дода намешавад. 
Тибқи муносибат ва тафаккури ҳукмрон, чунин мешуморанд, ки зӯроварии 
хонаводагӣ кори дохилии оила аст ва ҳоҷати  дахолат ба он вуҷуд надорад. 
дар аксари ҳолатҳо, дар ҷомеа маъмулан қабул шудааст, ки худи зан 
таҷовузкорро ба зӯроварӣ овардааст ва худи ӯ гунаҳкори чунин муносибат 
бо ӯст. ин фаҳмиши сабабҳои зӯровариро насли калонсол низ дастгирӣ 
мекунад, ки ишора ба баровардани мушкилоти оилавӣ барои муҳокимаи 
васеъро маҳкум мекунад.

Оқибатҳои асосии зуҳуроти шаклҳои гуногуни зӯроварӣ нисбати занон 
ва духтарон пеш аз ҳама депрессия, паст будани сатҳи эътимод ба худ, 
осеби равонӣ, бад шудани вазъи солимии ҷисмонӣ ва равонӣ мебошанд, 
ки ин ба фарзандони оила низ таъсир мерасонад. Оқибатҳои манфии 
зӯроварии хонаводагӣ инчунин дар ташаккули фаҳмиши таҳрифшудаи 
кӯдакон (писарон ва духтарон) дар бораи нақши дар оила дар оила ва 
муносибати таҳаммулпазирӣ нисбат ба зӯроварӣ нисбати занон, ки аз оила 
ба воя расидаанд ва дар ҷомеаи маҳаллӣ паҳн шудаанд, ифода меёбанд, 
ки ин ба табиати даврии зӯроварӣ ва идомаи стереотипҳои устувор оварда 
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мерасонад. Ҳатто агар ҷавононе, ки издивоҷ мекунанд, пешрафта бошанд 
ҳам, зери фишори хешовандон ва ҷомеа, сарфи назар аз муносибатҳои  
муосир ба ҳаёти оилавӣ, онҳо бояд риояи қонунҳои аз ҷониби умум 
қабулшуда (манъи муоширати як зани ҷавон бо дӯстон / дугонаҳо / 
хешовандон, меъёрҳои муайяни намуди зоҳирӣ ва тарзи либоспӯшӣ, 
манъкуниҳо) дастрасӣ ба мағоза, бозор ва ғ.). Агар оилаи ҷавон қолабҳои 
муқарраршударо риоя накунад, он гоҳ шавҳар марди “занкалон” ва / ё зан  
“сабукпо” ҳисобида мешавад.

Ҷабрдидагони зӯроварӣ ошкоро дар бораи амалҳои зӯроварӣ аз ҷониби 
таҷовузкорро танҳо дар ҳолати ҷудошавӣ ё агар таҷовузкор имконияти аз 
нав татбиқ кардани ҳар гуна амалҳои таҳдидомез алайҳи ӯ (таҳқир, таъқиб, 
вайронкунии иқтисодӣ ва ғ.) –ро надошта бошад, ошкоро мегӯянд. Агар 
ҷабрдида то андозае аз таҷовузкор вобастагӣ дошта бошад, вай мавқеи 
ғайрифаъолро ишғол мекунад ва мекӯшад, ки ба амалҳои зӯроварии 
таҷовузкор "тоб орад".

Ҳамин тариқ, сатҳи муроҷиат ба мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои 
дахлдори ҷабрдидагони зӯроварӣ ба сатҳи маълумот ва саводнокии занон 
вобастагӣ дорад. Ҳар қадаре ки зан маълумотнок ва саводи қонунӣ дошта 
бошад, ҳамон қадар эҳтимоли муроҷиат ба мақомоти дахлдор зиёдтар 
мешавад. Нуқтаи муҳим ба ғайр аз таҳсилот сатҳи худбоварӣ ва эътимод 
ба зан, сатҳи омодагии равонӣ ва издивоҷи огоҳона мебошад, ки асосан 
дар духтароне, ки пас аз 21 сол издивоҷ мекунанд, ташаккул меёбад. 
Аммо аз сабаби он, ки синни асосии издивоҷ дар Тоҷикистон 18-20 сол аст, 
аксари духтароне, ки дар ин синну сол издивоҷ мекунанд, аз ҷиҳати равонӣ 
ба мушкилоти эҳтимолии ҳаёти оилавӣ омода нестанд, онҳо ба дараҷаи 
кофӣ дар рӯзгордорӣ таълим намегиранд, ки ин низ сабаби ихтилофи оила 
мегардад.

Баррасии арзёбиҳо ва таҳқиқоти қаблан гузаронидашуда нишон медиҳад, 
ки дар айни замон механизми фиристодани ҷабрдидагони зӯроварӣ (ҶЗ), 
дастгирии иҷтимоию психологии ҶЗ ва ҳамгироии минбаъдаи иҷтимоию 
иқтисодии онҳо ба дараҷаи кофӣ таҳия ва қабули қонунҳо дар ҳама сатҳҳо   
амалӣ карда мешавад, гарчанде ки вазоратҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
мақомоти судӣ ва иҷроия ва дар маҷмӯъ ҷомеаи шаҳрвандӣ барои пешгирии 
зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон корҳои зиёдеро анҷом додаанд ва 
дар асоси меъёрҳои қабулшудаи қонунгузорӣ ва ҳуқуқӣ барои ҷазо додани 
гунаҳкорон чораҳо андешидаанд. Мавҷуд набудани чунин механизми 
мукаммал имкон намедиҳад, ки ҷабрдидагони зӯроварӣ худро дар ҳолати 
бехатарӣ ҳис кунанд вале ба таҷовузкорон имконият дода мешавад, ки 
аксар вақт беҷазо бимонанд. Ҳамзамон, сатҳи огоҳии занон дар бораи 
марказҳои мавҷудаи бӯҳронӣ, паноҳгоҳҳо, марказҳои ёрии ҳуқуқӣ ва сатҳи 
маърифати онҳо аҳамияти калон дорад. Қолабҳои мавҷудаи ҷомеа ва 
тарбия дар оила нақши муҳим мебозанд.

дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон ба таври куллӣ пазируфта шудааст, ки 
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занон нигаҳбони оташдон дар оила ҳастанд ва на ҳамеша дар қабули 
қарорҳои муҳим нақши асосиро мебозанд. Чунин қолабҳое мавҷуданд, 
ки вазифаи асосии духтарон ва занон модарӣ, тарбияи фарзандон ва 
нигоҳубини хона мебошад. Оқибатҳои зӯроварии гендерӣ дар оила 
нисбати духтаронро хешовандон ҳамчун тарбия муаррифӣ мекунанд ва 
қобилияти ӯро дар баланд бардоштани маълумот, маърифат ва савод 
маҳдуд мекунанд. Сатҳи пасти саводнокӣ ва маърифати занон ба онҳо 
имкон намедиҳад, ки дар корҳои сердаромад кор кунанд ва бо мардон 
рақобатпазир бошанд ва бо ин роҳ пояҳои анъанавии ҷомеаро идома 
диҳанд.

Қолабҳои ҳукмрон бо таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ва чораҳои 
андешидаи давлат дар робита ба фаъолшавии ҷавонон, аз ҷумла 
духтарони ҷавон, барои гирифтани маълумоти олӣ тадриҷан тағйир 
меёбанд; ҷорӣ намудани баробарии гендерӣ дар шуғл; ҳавасмандгардонии  
занони пешвои ҷавон. Аммо монеа дар баланд бардоштани нақши занон 
дар ҷомеа ва таъмини баробарии гендерӣ мутобиқи нишондиҳандаҳои 
ҲРу 5, сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқӣ (аз рӯи гуфти занони мусоҳиб) ва 
вобастагии иқтисодӣ (ба андешаи   сарони хонаводаҳо) мебошад.

Таҳияи тавсияҳо барои сохторҳои гуногун оид ба рафъи зӯроварии 
гендерӣ нисбати занон ва духтарон.

Тадқиқот ба мо имкон медиҳад, ки тавсияҳои зеринро барои бартараф 
кардани зӯроварии гендерӣ нисбати занон ва духтарон пешниҳод 
намоем:

Дар сатҳи қонунгузорӣ ва ҳуқуқӣ

Барои татбиқи таҷрибаи муваффақонаи ҷаҳонӣ ва мутобиқсозии • 
он, бо назардошти ҳуввияти шарқӣ, арзишҳои оилавии халқи тоҷик, 
ки ба решакан кардани табъиз ва зӯроварии гендерӣ нисбати занон 
ва духтарон нигаронида шудаанд, таҳия ва татбиқи механизмҳои 
муроҷиат, кӯмаки иҷтимоӣ ва равонӣ, дастгирии ҳуқуқӣ, барқарорсозии 
иҷтимоию иқтисодӣ зарур аст ва муттаҳидсозии ҷабрдидагони 
зӯроварӣ. ин механизм бояд бо назардошти муносибати аз поён 
ба амаломада таҳия карда шавад, вақте ки чораҳои умедбахш оид 
ба пешгирӣ ва ҷазо додани зӯроварӣ дар асоси гендерӣ аз ҷониби 
ҷомеа пешниҳод карда мешаванд ва санҷида мешаванд. Масалан, 
таҳқиқот нишон дод, ки кумитаҳои маҳаллаҳо ҳамчун фишанги 
муассир дар деҳот истифода мешаванд ва истифодаи шабакаҳои 
иҷтимоӣ метавонад дар шаҳр ҳамчун омили муассир хидмат 
кунад.
Амалисозии самараноки Матрисаи амалҳои Стратегияи Миллии • 
2030 дар робита бо ҲРу 5 ва татбиқи барномаи баробарии гендерӣ 
дар Тоҷикистон дар давраи то 2025 тақсимоти буҷет ва ҳамоҳангсозии 
маблағҳои молиявии ташкилотҳои байналмилалиро барои таъмини 
маблағгузории мақсаднок мутобиқи вазифаҳои афзалиятнок дар 
ҳама сатҳҳо талаб мекунад.
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Ҷиноят  ҳисобидани зӯроварии хонаводагӣ, ки яке аз тавсияҳои • 
UPR давраи 2 (2006) мебошад, беҷазоӣ ва таҳаммулпазириро 
нисбат ба зӯроварӣ дар ҷомеа ва оила аз байн мебарад ва ба ин 
васила нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар татбиқи қонун дар бораи 
пешгирии зӯроварии хонаводагӣ баланд мебардорад.
Таъсиси заминаи ягонаи ҷумҳуриявӣ барои сабти ҳолатҳои ЗНЗ • 
имкон медиҳад, ки мониторинг ва арзёбии фасеҳ, механизми 
муроҷиати ҷабрдидагони зӯроварӣ ба низом дароварда шуда, 
инчунин пешгирии кӯшиши худкушӣ карда шавад.

Дар соҳаи омодакунии кадрҳо

Омӯзиш ва такмил додани саводнокии кормандони мақомоти ҳифзи • 
ҳуқуқ ва суд оид ба риоя ва истифодаи дурусти қонунҳо дар бораи 
баробарии гендерӣ, пешгирии зӯроварии хонагӣ, бо дарназардошти 
Конвенсияи барҳам додани ҳама гуна табъиз нисбати занон ва 
духтарон  муҳим аст. Амалҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва судро дар самти таъмини ҳуқуқ ва имкониятҳои 
ҷабрдидагони зӯроварӣ ҳамоҳанг кардан лозим аст.
Бо назардошти тарбияи шарқӣ ва арзишҳои оилавӣ таҳия ва ба • 
барномаи таълимии мактаб ворид кардани фанни «Гендер ва 
ҷомеаи муосир»   зарур аст. Ҳудуди таҳсил ва модули барнома бояд 
бо назардошти заминаҳои ҲРу, Конвенсияи барҳам додани ҳама 
намудҳои табъиз нисбати занон ва духтарон ва ҳамзамон ҳуқуқҳои 
баланд бардоштани саводнокии духтарон барои фаҳмидани нақшҳо 
ва масъулияти гендерии онҳо дар ҷомеаи муосири тоҷик асоснок 
карда шавад. Бояд байни фаҳмиши гендер  ва феминизм хати 
возеҳе кашида шавад, то ки аз таъсири манфии ҷомеа ҷилавгирӣ 
шавад.
Сатҳи тайёрӣ ва ихтисоси кормандонро ҳамчун равоншинос • 
ва кормандони иҷтимоӣ дар мактабҳо, муассисаҳои тиббӣ ва 
шӯъбаҳои милиса баланд бардоштан лозим аст, зеро набудани 
кӯмак ва машваратҳои баландихтисос аксар вақт сабаби муроҷиат 
накардани ҷабрдидагони зӯроварӣ мегардад.

Дар сатҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ

Пешбурди баробарии гендерӣ дар сатҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ • 
(ташкилотҳои ҷамъиятӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, бахши 
хусусӣ), яке аз омилҳои асосии таъмини баробарии гендерӣ 
дар маҳалҳо мебошад. дар робита ба ин, тавре ки аксарияти 
посухдиҳандагон қайд карданд, барои пешгирии зӯроварии гендерӣ 
дар ҷомеа ҷазоро сахттар кардан, истифодаи васоити ахбори 
омма ва салоҳияти кумитаҳои маҳалла зарур аст. Коҳиш ва рафъи 
зӯроварии гендерӣ дар оила, қадами аввалиндараҷаи ноил шудан 
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ба ҲШд 5, ки Тоҷикистон қабул кардааст, муносибати мунтазам ва 
ҳамаҷонибаро талаб мекунад. Ҳангоми таълим додани кӯдакон 
дар мактабҳо дар бораи фаҳмиши дурусти гендерӣ ва баробарии 
гендерӣ, бояд ҳамзамон волидайни онҳо дар ин мавзӯъ тавассути 
сӯҳбатҳо, вохӯриҳо, гурӯҳҳои фокусӣ ва маъракаҳои иттилоотӣ 
дар сатҳи маҳаллаҳо таълим дода шаванд. Тавре ки натиҷаҳои 
таҳқиқот нишон медиҳанд, гузаронидани корҳои инфиродӣ дар 
оилаҳо тавассути кори фаъолонаи пешвоёни афкори ҷомеа, 
тавсеаи барномаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таълимӣ, инчунин 
вусъат додани корҳои тарбиявӣ дар байни аҳолӣ дар бораи хатари 
издивоҷи бармаҳал барои духтарон ва ҷомеа метавонад шаклҳои 
муассири кор барои пешгирии зӯроварӣ дар оила.
Ба андешаи сарони сарони мусоҳибон, барои андешидани чораҳои • 
пешгирикунанда, дар баробари корҳои фаҳмондадиҳӣ, ҷарима низ 
ҷорӣ кардан лозим аст. Ва агар ҳар як парвандаи ҷазои як таҷовузкор 
ошкоро эълон карда шавад, пас мардум медонад, ки шахс ба 
меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқии ҷомеа, ки дар заминаи қонунгузорӣ ва 
ҳуқуқии кишвар муқаррар карда шудааст, риоя намекунад, барои чӣ 
ва чӣ гуна ҷазо гирифтор шуда метавонад.
Аз афкори ҷомеа решакан кардан лозим аст, ки зӯроварӣ кори шахсӣ • 
аст ва дар сурати дучор шудан бо чунин падида дар кӯча, мактаб, 
донишгоҳ, маҳалла дахолат кардан лозим нест. Тарбияи ҷавонон 
дар мавқеи фаъол дар ҳолати ошкор ё мушоҳидаи зӯроварии 
гендерӣ дар асоси таҳсил дар мактаб, донишгоҳҳо, тавассути ВАО 
ва шабакаҳои иҷтимоӣ муҳим аст.
Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки баланд бардоштани ҳассосияти • 
гендерии худи мардон ва ҷавонон зарур аст. Бояд аз худи кӯдакӣ 
оғоз кард. Агар ҳатто аз синфи 1 набошад ҳам, пас дар мактаб. 
Муаллимон ва мураббиёнро таълим додан лозим аст, то онҳо дар 
кӯдакон рӯҳияи баробариро талқин намоянд. Мувофиқи  андешаи 
коршиносон, заминаи қонунгузорӣ дар ҷумҳурӣ дар сатҳи хуб таҳия 
шудааст ва агар шумо қонунро риоя кунед, пас зан метавонад хуб 
муҳофизат карда шавад. Аммо, мушкилии калон дар он аст, ки 
вақте ҷабрдида ба мақомоти зиёде муроҷиат мекунад ва онҳо ба 
ӯ мегӯянд: «Ҳама латукӯб карда шуданд. Сабр кун ”, чунин мавқеи 
ҷомеа зӯроварӣ ва нобаробариро тақвият мебахшад.
Бо маърифати аҳолӣ бо пешвоёни динӣ, фаъолони маҳаллӣ, • 
одамони машҳур кор баред.

Дар соҳаи фаъолияти ташкилотҳои байналмилалӣ

Тадқиқот нишон дод, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ноил шудан ба • 
баробарии гендерӣ ва бартараф кардани зӯроварӣ дар ҷомеа 
саҳми калон дорад. Барномаҳо ва лоиҳаҳои рушд, ки ба пешгирии 
зӯроварии шаҳвонӣ асос ёфтаанд, дастгирии марказҳои ҳуқуқӣ ва 
бӯҳронӣ ҷузъи муҳими раванди баланд бардоштани нақши занон 
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дар ҷомеа ва ба даст овардани баробарии шаҳвонӣ мебошанд. 
Аммо тадбирҳои андешидаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо сабаби тағирёбии 
афзалиятҳои ҷомеаи донорҳо, вобастагӣ аз равандҳои беруна ва 
кӯмак пароканда ва ғайримуқаррарӣ мебошанд. дар робита ба ин, 
устувории тадбирҳои татбиқшаванда ба қадри кофӣ ба даст оварда 
намешавад ва аз ин рӯ тағйир додани ҳуввияти ҷомеа (хусусан дар 
деҳот) ба дараҷае душвор мегардад, ки ба устувории равандҳои 
рушд ва баробарии гендерӣ мусоидат кунад. Барои ноил шудан 
ба устуворӣ дар рушди баробарии гендерӣ, ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд 
лоиҳаҳои таъсири мақсаднокро дар сатҳи ҷомеа амалӣ намояд, 
ки таъсири мултипликатсионӣ дошта бошанд (ташкили гурӯҳҳои 
худидоракунии занон, кӯдакистонҳо, маҳфилҳои таълимӣ, саёҳатҳои 
марҳилавӣ ва мубодилаи таҷриба бо занони муваффақ, ки барои 
ҷомеаи маҳаллӣ салоҳият доранд)
дастгирии марказҳои бӯҳронӣ ва ҳуқуқӣ масъалаи мубрам   • 
аст, ки барои ҳалли мустақили маблағҳои давлат маҳдуд аст. 
Зимнан, дастрасии кумаки объективӣ ва ройгони ин марказҳо ба 
ҷабрдидагони зӯроварӣ омили асосии дастгирии занон дар лаҳзаҳои 
мушкилтарини ҳаёти онҳост.
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ЗАМиМАҲО

ЗАМиМАи 1. ҶАдВАЛҲОи иЛОВАГӢ

Ҷадвали иловагии 4.3.4 Ҳолатҳои зӯроварии иқтисодӣ аз ҷониби шахсони дигар, 
ки ба як шахс тааллуқ доранд

Намуди зӯроварӣ душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Зӯроварии иқтисодӣ 3% 1% 0,4% 6% 1% 2%

 Кӣ нисбати Шумо чунин амал содир кардааст? душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Падар (падари угай) 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 1%
Модар (модарандар) 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,6% 1%
Бародарон ва хоҳарони шумо 0,8% 0,0% 0,0% 1,4% 0,3% 1%
Хусур 0,8% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1%
Хушдоман 1,5% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,4%
Хоҳарони шавҳар 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Бародарони шавҳар 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
другие родственники мужа 0,0% 1,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%

Ҷадвали иловагии 5.1.1 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар оила ба  андешаи 
сарони хонаводаҳо ва занон-азои ХВ аз рӯи минтақа

Сабабҳои асосии зӯроварии гендерӣ дар оила душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Фикри сарони ХВ
Мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 28% 35% 46% 48% 43% 44%
Сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқии занон 40% 11% 47% 36% 32% 39%
Қолабҳои шахшуда ва урфу одатҳои муқарраршуда 28% 28% 33% 34% 24% 31%
Вобастагии иқтисодии занон аз мардон 35% 28% 33% 35% 12% 29%
Беҷазоӣ барои хушунати хонаводагӣ 15% 55% 25% 18% 7% 19%
Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ 38% 8% 13% 10% 19% 16%
Набудани таваҷҷӯҳи зарурӣ аз ҷониби давлат 8% 39% 21% 17% 4% 15%
Набудани ҷазои ҷиноӣ барои зӯроварии хонаводагӣ  3% 10% 9% 6% 5% 7%

Андешаи занон-аъзои ХВ
Мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоии оилаҳо 22% 33% 43% 34% 26% 34%
Сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқии занон 34% 13% 55% 23% 29% 37%
Қолабҳои шахшуда ва урфу одатҳои 
муқарраршуда, 35% 21% 31% 37% 18% 30%

Вобастагии иқтисодии занон аз мардон 27% 41% 31% 25% 12% 25%
Беҷазоӣ барои хушунати хонаводагӣ 19% 51% 17% 18% 9% 17%
Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ 23% 13% 13% 14% 13% 14%
Набудани таваҷҷӯҳи зарурӣ аз ҷониби давлат 6% 36% 9% 11% 3% 9%
Ҷазои ҷиноӣ барои хушунати хонаводагӣ пешбинӣ 
нашудааст 4% 9% 7% 14% 2% 8%
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Ҷадвали иловагии 5.1.2 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар оила ба  
андешаи сарони хонаводаҳо аз рӯи  намуди маҳал, оила ва ҷинс

 Сабабҳои асосии 
зӯроварии гендерӣ 

дар оила
Шаҳр деҳа Мард Зан Оилаи 

оддӣ
Оилаи 
калон

Ҳамагӣ, 
N=1500

Мушкилоти 
иқтисодӣ ва 
иҷтимоии оилаҳо

41% 45% 47% 39% 46% 42% 44%

Сатҳи пасти 
саводнокии 
ҳуқуқии занон

43% 37% 38% 40% 38% 40% 39%

Қолабҳои 
шахшуда ва 
урфу одатҳои 
муқарраршуда, ки 
ба зӯроварӣ дар 
муносибат роҳ 
медиҳанд  

30% 31% 30% 32% 28% 33% 31%

Вобастагии 
иқтисодии занон 
аз мардон

31% 28% 29% 29% 35% 23% 29%

Беҷазоӣ барои 
хушунати 
хонаводагӣ

18% 19% 20% 17% 17% 21% 19%

Паҳншавии 
нашъамандӣ ва 
майзадагӣ

24% 13% 14% 19% 13% 19% 16%

Набудани 
таваҷҷӯҳи зарурӣ 
аз ҷониби давлат

14% 16% 18% 12% 15% 15% 15%

Ҷазои ҷиноӣ 
барои хушунати 
хонаводагӣ 
пешбинӣ 
нашудааст

4% 8% 8% 6% 7% 7% 7%

Ҷадвали иловагии 5.1.4б Шуғли занон-аъзои ХВ зиёда аз як сол пештар 

Сатҳи маълумот душанбе, 
n=130

ВМКБ, 
n=150

Хатлон, 
n=480

Суғд, 
n=430

НТҶ, 
n=310

Ҳамагӣ, 
N=1500

Шумо бештар аз 1 сол пеш чӣ кор мекардед?
Ман кироякор ҳастам (дар 
ташкилоти буҷавӣ ё тиҷоратӣ) 6% 25% 8% 18% 10% 13%

Соҳибкори инфиродӣ (мустақилона 
кор мекунам) 4% 2% 2% 2% 1% 2%

Корфармо 1% 0% 1% 0% 0% 1%
деҳқон/деҳқон 0% 1% 5% 2% 2% 2%
Муҳоҷири меҳнатӣ 0% 4% 1% 0% 1% 1%
Корҳои якдафаинаро иҷро мекунам 3% 3% 2% 4% 3% 3%
Нафақахӯр 1% 3% 1% 2% 2% 1%
Бекор 9% 11% 3% 1% 4% 4%
Хонашин 64% 49% 72% 59% 73% 65%
Таҳсил мекардам 12% 4% 5% 12% 7% 8%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Ҷадвали иловагии 5.1.5б Шуғли шавҳарон/шарикони занон-аъзои ХВ 
зиёда аз як сол пештар.

Шуғли шавҳарон/шарикони занон-аъзои 
ХВ зиёда аз як сол пештар душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

N=1371
Ман кироя кор мекунам (дар 
ташкилоти буҷавӣ ё тиҷоратӣ) 24% 33% 14% 17% 13% 18%

Соҳибкори инфиродӣ (мустақилона 
кор мекунам) 21% 4% 9% 17% 13% 12%

Корфармо 5% 1% 1% 0% 0% 1%
деҳқон / деҳқон 0% 5% 10% 8% 3% 7%
Муҳоҷири меҳнатӣ 15% 13% 34% 25% 39% 28%
Корҳои якдафаинаро иҷро мекунам 26% 15% 14% 19% 18% 17%
Нафақахӯр 2% 12% 7% 6% 4% 6%
Бкор (дар ҷустуҷӯи кор будам) 6% 12% 7% 5% 7% 7%
дигар 2% 6% 3% 4% 4% 4%

Ҳамагӣ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Ҷадвали иловагии 5.1.6 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар кӯча, ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ба  андешаи сарони ХВ ва занон-аъзои ХВ аз рӯи минтақаҳо

Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар кӯча, 
ҷойҳои ҷамъиятӣ душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 

N=1500

Ан
де

ш
аи

 с
ар

он
и 

ХВ

Паҳншавии нашъамандӣ ва 
майзадагӣ 49% 10% 40% 54% 39% 44%

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии шаҳвонӣ 30% 27% 38% 30% 21% 30%

Беҷазоӣ барои содир кардани 
зӯроварӣ 14% 43% 21% 10% 10% 15%

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои иддаои шаҳвонӣ дар кӯча, 
ҷойҳои ҷамъиятӣ

8% 33% 25% 29% 10% 21%

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
дигар мақомот 2% 0% 10% 5% 4% 6%

Тарғиби бераҳмӣ ва зӯроварӣ дар 
ВАО 35% 16% 19% 19% 16% 20%

Рафтори ношоиста ва либоси 
ғайрихоксоронаи духтарон/занон 
дар кӯча

5% 2% 2% 1% 12% 4%

дигар 5% 0% 1% 1% 10% 3%
Намедонам 22% 12% 21% 14% 21% 19%

Ан
де

ш
аи

 з
ан

он
-а

ъз
ои

 Х
В

Паҳншавии нашъамандӣ ва 
майзадагӣ 62% 13% 52% 40% 49% 48%

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии гендерӣ 45% 20% 36% 25% 28% 31%

Беҷазоӣ барои содир кардани 
зӯроварӣ 27% 41% 22% 27% 15% 23%

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои иддаои гендерӣ дар кӯча,  
ҷойҳои ҷамъиятӣ

21% 51% 26% 39% 13% 27%

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
дигар мақомот 4% 3% 18% 8% 4% 10%

Тарғиби бераҳмӣ ва зӯроварӣ дар 
ВАО 30% 29% 27% 25% 27% 27%

дигар 1% 1% 3% 2% 4% 3%
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Ҷадвали иловагии 5.1.7  Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар кӯча, ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ба  андешаи сарони ХВ  аз рӯи намуди маҳал ва ҷинс

  Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар кӯча, 
ҷойҳои ҷамъиятӣ. Андешаи сарони ХВ Шаҳр деҳа Мужчина Женщина Ҳамагӣ, 

N=1500
Паҳншавии нашъамандӣ ва майзадагӣ 50% 42% 43% 46% 44%
Муносибати тоқатпазири ҷомеа нисбати 
зӯроварии гендерӣ 36% 29% 31% 29% 30%

Беҷазоӣ барои содир кардани зӯроварӣ 16% 15% 15% 15% 15%
Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
иддаои гендерӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ 18% 23% 23% 19% 21%

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар 
мақомот 5% 7% 7% 5% 6%

Тарғиби бераҳмӣ ва зӯроварӣ дар ВАО 23% 19% 22% 16% 20%
Рафтори ношоиста ва либоси 
ғайрихоксоронаи духтарон/занон дар кӯча 3% 5% 5% 4% 4%

дигар 2% 4% 5% 2% 3%
Намедонам 14% 20% 16% 23% 19%

Ҷадвали иловагии 5.1.8 Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар ҷои кор ба 
андешаи сарони   ХВ ва  занон-аъзои ХВ аз рӯи минтақаҳо

Сабабҳои зӯроварии гендерӣ дар ҷои кор душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N =1500

Ан
де

ш
аи

 с
ар

он
и 

ХВ

Паҳншавии нашъамандӣ ва 
майзадагӣ 9% 7% 27% 37% 18% 26%

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии гендерӣ 9% 7% 26% 15% 17% 19%

Беҷазоӣ барои содир кардани 
зӯроварӣ 8% 28% 12% 6% 4% 8%

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои иддаои гендерӣ дар ҷои кор 3% 37% 22% 22% 12% 18%

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ва дигар мақомот 1% 1% 5% 6% 4% 5%

Тарғиби бераҳмӣ ва зӯроварӣ дар 
ВАО 4% 5% 7% 7% 4% 6%

Намедонам 73% 27% 42% 34% 48% 43%

Ан
де

ш
аи

 з
ан

он
-а

ъз
ои

 Х
В

Паҳншавии нашъамандӣ ва 
майзадагӣ 45% 3% 48% 27% 40% 38%

Набудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои иддаои гендерӣ дар ҷои кор 45% 64% 26% 48% 26% 35%

Беҷазоӣ барои содир кардани 
зӯроварӣ 33% 36% 26% 35% 10% 26%

Муносибати тоқатпазири ҷомеа 
нисбати зӯроварии гендерӣ 22% 11% 34% 14% 31% 25%

Кори бади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ва дигар мақомот 6% 3% 14% 6% 5% 8%

Тарғиби бераҳмӣ ва зӯроварӣ дар 
ВАО 10% 9% 13% 4% 7% 8%
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Ҷадвали иловагии 6.2.5 Паҳншавии намудҳои  ЗНЗ дар ҷойҳои гуногун 
ба андешаи сарони ХВ аз рӯи минтақаҳо

Андешаи сарони ХВ душанбе ВМКБ Хатлон Суғд НТҶ Ҳамагӣ, 
N=1500

Н
ам

уд
ҳо

и 
зӯ

ро
ва

ри
и 

  д
ар

 
ои

ла

Шаҳвонӣ (таҷовуз, мачбуркунӣ 
ба муносибати шаҳвонӣ) 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Якбора якчанд намуди зӯроварӣ 29% 1% 2% 1% 8% 6%
Ҷисмонӣ (латукӯб, лагад задан, 
истифодаи корд ва ғ.,) 5% 10% 11% 16% 7% 11%

иқтисодӣ (надодани музди кор/
пул, вобастагии молиявӣ) 2% 12% 10% 23% 3% 11%

Равонӣ (Таҳдид, таҳқир, манъ 
кардан ва ғ.) 35% 23% 46% 42% 26% 39%

Намедонам 29% 54% 31% 18% 55% 33%

Н
ам

уд
ҳо

и 
зӯ

ро
ва

ри
и 

ге
нд

ер
ӣ 

да
р 

кӯ
ча

Ҷисмонӣ (латукӯб, лагад задан, 
истифодаи корд ва ғ.,) 3% 13% 8% 6% 2% 6%

Равонӣ (Таҳдид, таҳқир, манъ 
кардан ва ғ.) 44% 14% 41% 40% 22% 36%

Равонӣ (Таҳдид, таҳқир, манъ 
кардан ва ғ.) 0% 1% 5% 1% 0% 2%

иқтисодӣ (надодани музди кор/
пул, вобастагии молиявӣ) 0% 1% 1% 13% 2% 5%

Якбора якчанд намуди зӯроварӣ 5% 1% 2% 2% 5% 3%
Намедонам 48% 70% 43% 38% 69% 48%

Н
ам

уд
ҳо

и 
зӯ

ро
ва

ри
и 

ге
нд

ер
ӣ 

да
р 

ҷо
и 

ко
р

Ҷисмонӣ (латукӯб, лагад задан, 
истифодаи корд ва ғ.,) 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Равонӣ (Таҳдид, таҳқир, манъ 
кардан ва ғ.) 17% 9% 18% 16% 12% 16%

Шаҳвонӣ (таҷовуз, мачбуркунӣ ба 
муносибати шаҳвонӣ) 0% 1% 0% 1% 0% 0%

иқтисодӣ (надодани музди кор/
пул, вобастагии молиявӣ) 4% 13% 17% 30% 3% 16%

Якбора якчанд намуди зӯроварӣ 2% 1% 1% 1% 4% 2%
Намедонам 77% 76% 64% 51% 81% 66%

Н
ам

уд
ҳо

и 
зӯ

ро
ва

ри
и 

ге
нд

ер
ӣ 
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р 

ҷо
и 
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ҳс
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Ҷисмонӣ (латукӯб, лагад задан, 
истифодаи корд ва ғ.,) 2% 3% 5% 2% 2% 3%

Равонӣ (Таҳдид, таҳқир, манъ 
кардан ва ғ.) 20% 14% 25% 19% 15% 20%

Шаҳвонӣ (таҷовуз, мачбуркунӣ ба 
муносибати шаҳвонӣ) 0% 0% 0% 1% 0% 0%

иқтисодӣ (надодани музди кор/
пул, вобастагии молиявӣ) 0% 1% 2% 13% 1% 5%

Якбора якчанд намуди зӯроварӣ 0% 0% 2% 2% 4% 2%
Намедонам 78% 82% 66% 63% 78% 70%
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ЗАМиМАи 2. ТАВСиФи НАМуНАи ОМӮЗиШи МиҚдОРӢ

дар доираи ҷузъи миқдории тадқиқот, дар 1500 хонавода бо гурӯҳи 
мақсадноки тадқиқот 3000 мусоҳибаи рӯ ба рӯ гузаронида шуд (сардорони 
хонаводаҳо ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд; аъзои хонаводаи 
хонаводаҳо бо планшетҳо (TAPI -TabletAssistedPersviewing Personal)). 
БРСММ дар шароити техникӣ бо тақсимоти зерин дар сатҳи минтақавӣ: 
10% дар ВМКБ, 30% дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ, 30% дар 
Хатлон ва 30% дар Суғд.

Агар шумораи умумии шаҳрвандони сокини ноҳияҳо ва шаҳрҳои 
интихобшударо ба назар гирем (5.938 миллион нафар), намунаи 3000 
мусоҳиба ва сатҳи эътимод 95%, пас дар сатҳи тамоми ҷумҳурӣ фосилаи 
эътимод (хато) ± 1,79% мебошад. дар сатҳи ҳар як минтақа, фосилаи 
эътимод аз ± 3,5% зиёд набуд, ба истиснои ВМКБ, ки дар он фосилаи 
эътимод ± 5,65% буд.

дар сатҳи ноҳиявӣ ва шаҳрӣ, интихоб мутаносибан ба шумораи аҳолии 
ин ноҳияҳо / шаҳрҳо тақсим карда шуд. Таносуби посухдиҳандагони шаҳр 
ва деҳот дар намунаи додашуда аз 23% то 77% -ро ташкил медиҳад, ки 
аз таносуби шумораи умумии аҳолӣ каме фарқ мекунад. Барои ислоҳи ин 
номутаносибии хурд ва шаҳвонӣ, вазнҳо ҳисоб карда ва ҳангоми таҳлили 
маълумот истифода мешаванд. Барои интихоби кластерҳо (деҳаҳо, 
маҳаллаҳо) дар ҳар як ноҳия / шаҳрҳои интихобшуда, усули PPS (Probability 
Proportionaltosizes Ampling) истифода шудааст.

Намунаи таҳқиқот нобаробар тақсим карда шуд ва пас аз ҷамъоварии 
маълумот, пеш аз оғози таҳлил, вазнҳо барои ба таносуби аҳолии умум 
расонидани намуна истифода шуданд. Вазнҳо дар ҳар як марҳилаи 
интихоб ташаккул ёфтанд (эҳтимолияти интихоби кластер бо усули PPS, 
эҳтимолияти интихоби хонавода, эҳтимолияти интихоби посухдиҳанда аз 
хонавода). Вазнҳои ниҳоӣ бо роҳи зарб задани ҳамаи вазнҳои дар ҳар 
як марҳилаи интихоб бадастомада, сипас барои минтақа ва инчунин 
намуди маҳал (шаҳр / деҳот) тасҳеҳ карда шуданд. илова бар ин, ҳангоми 
тарозу нобаробарии маълумот дар сатҳи минтақавӣ бартараф карда шуд 
(таносуби воқеӣ дар сатҳи минтақавӣ: душанбе - 9,3%, Хатлон - 35,8%, 
Суғд - 29,2%, ВМКБ - 2,5%, НТҶ - 23,2 %) вазъиятро дар саросари ҷумҳурӣ 
таҳлил намояд. дар ҷадвали 2.1 намунаи муфассали посухдихандагон 
дар ҷумҳурӣ оварда шудааст.
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Ҷадвали 2.1 Тақсимоти намунаи пурсиши аҳолӣ аз рӯи ноҳияҳо/шаҳрҳои 
интихобшуда

Намуд Минтақа Ноҳия/Шаҳр Ҷамоат/Ноҳияҳо 
ш. душанбе деҳа/Маҳалла/Кӯча

Ш
ум

ор
аи

 х
оҷ

аг
ӣ 

ХВ

Ш
ум

ор
аи

 
по

су
хд

иҳ
ан

да
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н

Шаҳр душанбе ш. душанбе Сино 4. деҳи боло 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе Сино 10. Мовароуннаҳр 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе Сино 17. Р.Набиев 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе Сино 23. Панҷруд 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе Сино 29. Комсомол 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе и.Сомони 37. Шафақ 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе и.Сомони 46. Заҳматобод 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе Фирдавсӣ 51. Шахраки 23 10 20

Шаҳр душанбе ш. душанбе Фирдавсӣ 54. Кӯчаи А.Каххорова
кӯчаи Машъал 10 20

Шаҳр душанбе ш. душанбе Фирдавсӣ
56. Кӯчаи - даври-ҷанубӣ 
(Южно обходная) ва 
кӯчаи Крупская-2

10 20

Шаҳр душанбе ш. душанбе Шоҳмансур 59. Зафар 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе Шоҳмансур 65. Бедил 10 20
Шаҳр душанбе ш. душанбе Шоҳмансур 70. Камоли Хуҷандӣ 10 20
Шаҳр Суғд ш. Хуҷанд 75. Тутикалон 10 20
Шаҳр Суғд ш. Хуҷанд 82. Чаббор Расулов 10 20

Шаҳр Суғд ш. Хуҷанд 89. Темурмалик (3,8 
мкр., 80 сол душанбе) 10 20

Шаҳр Суғд ш. Хуҷанд 93. дустии халкхо 
(31,32,33 мкр.) 10 20

Шаҳр Суғд ш. Чкаловск 
(Бустон) 102. Озоди 10 20

Шаҳр Суғд ш. истаравшан 120. дилкушо 10 20
Шаҳр Суғд ш. истаравшан 133. Богот 10 20
Шаҳр Суғд ш. исфара 161. Ш. Боло 10 20
Шаҳр Суғд ш. Конибадам 188. Мир 10 20
Шаҳр Суғд ш. Пенджикент 213. Азизобод 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Бохтар 225. ургут 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Бохтар 233. у.Хайем 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Бохтар 236. Ч.Руми 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Бохтар 243. Ҳоҷишариф 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Сарбанд 255. Обшорон 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Норак Ҳисор 286. Шамсулло Юсупов 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Кӯлоб 304. Корвонгузар 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Кӯлоб 318. Абдушукуров 10 20
Шаҳр Хатлон ш. Кӯлоб 345. Борбад 10 20
Шаҳр ВМКБ ш. Хоруғ 368. Моеншо Назаршоев 10 20
Шаҳр ВМКБ ш. Хоруғ 370. Чоми 10 20
Шаҳр ВМКБ ш. Хоруғ 371. Гулмамад 10 20
Шаҳр НТҶ ш. Турсунзода 375. микрорайон 4 10 20
Шаҳр НТҶ ш. Рогун 389. Ҷавонон 10 20
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Намуд Минтақа Ноҳия/Шаҳр Ҷамоат/Ноҳияҳо 
ш. душанбе деҳа/Маҳалла/Кӯча
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Шаҳр НТҶ ш. Вахдат 408. Салимзода 10 20
Шаҳр НТҶ ш. Гиссар 365. Рудакӣ 10 20
Ноҳия ВМКБ Ванҷ 1. Вандж 7. убаридаргов 10 20
Ноҳия ВМКБ Ванҷ 4. Рованд 41. Ширговад 10 20
Ноҳия ВМКБ ишкошим 8. Вранг 68. Ниджгар 10 20

Ноҳия ВМКБ ишкошим 10. Р.Юсуфбек 
(ишкошим) 85. Раманит 10 20

Ноҳия ВМКБ дарвоз 14. Вишхарв 108. убагн 10 20
Ноҳия ВМКБ дарвоз 17. Сагирдашт 144. Сайдон 10 20
Ноҳия ВМКБ Мурғоб 22. Мургоб 173. Мургоб 10 20
Ноҳия ВМКБ Рошткалъа 27. Тавдем 232. Хабост 10 20

Ноҳия ВМКБ Рушон 31. Н.додхудоев   
(Бахрушан) 283. Бахрушон 10 20

Ноҳия ВМКБ Рушон 35. М.Абдулвосиев 
(Шидз) 308. дех 10 20

Ноҳия ВМКБ Шуғнон 39. Навобод 339. Сидж 10 20
Ноҳия ВМКБ Шуғнон 42. Сучон 362. Сипинз 10 20
Ноҳия НТҶ Варзоб 46. Айни 422. Шаршара 10 20
Ноҳия НТҶ Варзоб 51. Чорбог 477. Шодоб (Чагатай) 10 20
Ноҳия НТҶ Рашт 56. Навди 529. Калон махсуд 10 20
Ноҳия НТҶ Ҳисор 65. Алмоси 641. дарози 10 20
Ноҳия НТҶ Ҳисор 68. Хонакои Кухи 691. Нилу 10 20

Ноҳия НТҶ Ҳисор 71. М.Турсунзода 
(Карамкуль) 727. Баракат (Авзикент) 10 20

Ноҳия НТҶ Ҳисор 73. Навобод 763. Навобод 10 20
Ноҳия НТҶ Лахш 79. Муксу 806. Сасикбулок 10 20

Ноҳия НТҶ Нуробод 85. Хумдон 
(Навдонак) 877. Обилурд 10 20

Ноҳия НТҶ Рӯдакӣ 
(Ленинский)

90. Чимтеппа 
(Оккургон) 938. дарёбод 10 20

Ноҳия НТҶ Рӯдакӣ 
(Ленинский) 92. Зайнабобод 958. Файзоба 

(Янгимехнат) 10 20

Ноҳия НТҶ Рӯдакӣ 
(Ленинский)

93. Чорякорон 
(испечак)

981. Хуснобод 
(Каттасой) 10 20

Ноҳия НТҶ Рӯдакӣ 
(Ленинский)

96. Чоргултеппа 
(Куктош)

1026.Чорсу 
(ПартизаниСурх) 10 20

Ноҳия НТҶ Рӯдакӣ 
(Ленинский) 99. Рохати 1055. Моинкадж 10 20

Ноҳия НТҶ Рӯдакӣ 
(Ленинский)

101. Сарикишти 
(40-сола.Тадж.
ССР)

1095. Махмадшо Поён 10 20

Ноҳия НТҶ Вахдат 
(Кофарниҳон) 103. Бахор 1117. Шахристон 

(Киргизон) 10 20

Ноҳия НТҶ Вахдат 
(Кофарниҳон)

105. А.Абдулвосиев 
(Кофарнихон) 1150. Андигон 10 20

Ноҳия НТҶ Вахдат 
(Кофарниҳон) 107. Симигандж 1201. Нозиробод 10 20

Ноҳия НТҶ Вахдат 
(Кофарниҳон) 110. Чуянгарон 1246. Шоразм 10 20

Ноҳия НТҶ Вахдат 
(Кофарниҳон)

112. Б.Бурунов 
(Янгибазар)

1289. джавонон 
(Торбулок) 10 20
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Ноҳия НТҶ Тоҷикобод 124. М.Шогадоев 1415. Зафаробод 
(Мулло Темур) 10 20

Ноҳия НТҶ Турсунзода 127. дж. Рахмонов 
(Киров)

1454. А.Мирзоев 
(Пахташиркат) 10 20

Ноҳия НТҶ Турсунзода 128. Навобод 1483. истиклол 
(Галаботур) 10 20

Ноҳия НТҶ Турсунзода 132. Сешанбе 1526. Самарканд 
(Яхшиабад) 10 20

Ноҳия НТҶ Файзобод 136. джавонон 1574. Карсанг 10 20

Ноҳия НТҶ Шахринав 143. Хасанов 1618. Аджам (Кызыл 
Байрак) 10 20

Ноҳия НТҶ Шахринав 146. Шахринав 1672.Шахринав(вкл.
ЗаводиХишт) 10 20

Ноҳия Суғд Айни 151. дардар 1710.Хайробод 10 20
Ноҳия Суғд Ашт 157. Ошоба 1748.Ошоба 10 20

Ноҳия Суғд Ашт 160. Мехробод 
(Камишкурuон)

1768.
Хучистон(Камишкургон) 10 20

Ноҳия Суғд Ашт 163. Кирккудук 1786. Кирккудук 10 20
Ноҳия Суғд Ғончи 166. далёни-Боло 1801. далён 10 20
Ноҳия Суғд Ғончи 169. Муджум 1827. Нуробод (Кучкина) 10 20

Ноҳия Суғд Зафаробод 172. ш-к.
Зафаробод 1848. Хамробод (Кипчок) 10 20

Ноҳия Суғд исфара 178. Кулканд 1860. Кулканд 10 20
Ноҳия Суғд исфара 180. Навгилем 1866. Офтобруй 10 20
Ноҳия Суғд исфара 184. Чоркух 1879. Чоркух 10 20

Ноҳия Суғд Конибодом 186. Ш.Ортикова 1891. диловарон 
(Шахидкараянток) 10 20

Ноҳия Суғд Конибодом 189. Пулотон 1907. Сарикуй 10 20

Ноҳия Суғд Мастчох 192. Навбахор 1922. Санг чашма 
(Чолота) 10 20

Ноҳия Суғд Мастчох 194. Палдорак 1948. Палдорак 10 20

Ноҳия Суғд Спитамен (Нау) 196. истиклол 
(Октеппа) 1955. Саидкурган 10 20

Ноҳия Суғд Спитамен (Нау) 199. улджабоев 
(Нов) 1960. Нов 10 20

Ноҳия Суғд Панҷакент 202. Амондара 1980. Худҷа  пандж 10 20

Ноҳия Суғд Панҷакент 205. Лоик Шерали 
(Колхозчиён) 2006. Бахор 10 20

Ноҳия Суғд Панҷакент 208. Могиён 2030. Фони 10 20
Ноҳия Суғд Панҷакент 212. Хурми 2054. Сарикамар 10 20
Ноҳия Суғд Ҷ.Расулов 216. Гулхона 2103. Гулхона 10 20
Ноҳия Суғд Ҷ.Расулов 217. Гулакандоз 2111. Гулакандоз 10 20
Ноҳия Суғд истаравшан 221. Гулисурх 2123. Бафои 10 20

Ноҳия Суғд истаравшан 223. Калъаи 
Баланд 2142. Калаи баланд 10 20

Ноҳия Суғд истаравшан 225. Зархалол 
(Коммунизм) 2158. истаравшан 10 20

Ноҳия Суғд истаравшан 229. Пошкент 2181. Калачаи гулизард 10 20
Ноҳия Суғд Б.Ғафуров 232. Гозиён 2197. дехаи - Боло 10 20
Ноҳия Суғд Б.Ғафуров 234. исфисор 2217. исфисор 10 20



166

АРЗЁБии ВАЗЪи ЗуҲуРи ЗӮРОВАРии 
ГЕНдЕРӢ  НиСБАТи ЗАНОН ВА дуХТАРОН
дАР ҶуМҲуРии ТОҶиКиСТОН

ҲиСОБОТи ТАҲЛиЛӢ

Намуд Минтақа Ноҳия/Шаҳр Ҷамоат/Ноҳияҳо 
ш. душанбе деҳа/Маҳалла/Кӯча

Ш
ум

ор
аи

 х
оҷ

аг
ӣ 

ХВ

Ш
ум

ор
аи

 
по

су
хд

иҳ
ан

да
го

н

Ноҳия Суғд Б.Ғафуров 236. Хистеварз 
(Кистакуз)

2225. Хистеварз 
(Кистакуз) 10 20

Ноҳия Суғд Б.Ғафуров 238. унджи 2234. унджи 10 20
Ноҳия Суғд Б.Ғафуров 240. Х. усмонов 2264. Кулангир 10 20
Ноҳия Суғд Б.Ғафуров 241. Ёва 2281. Осарик 10 20
Ноҳия Суғд Шахристон 243. Янгикургон 2308. Себзор (увок) 10 20

Ноҳия Хатлон Вахш 246. дехахои ш-к.
Киров 2360. Янгиарик 10 20

Ноҳия Хатлон Вахш 249. Рӯдакӣ (Рохи 
Ленин) 2398. дусти 10 20

Ноҳия Хатлон Восеъ
252. 
М.Махмадалиев 
(Арал)

2433. Арал 10 20

Ноҳия Хатлон Восеъ 254. Мехнатобод 2453. Восеободи-Калон 10 20

Ноҳия Хатлон Восеъ 257. Х.Раджабов 
(Пахтакор) 2477. Саричашма 10 20

Ноҳия Хатлон данғара 260. Лолазор 2510. Оламафруз 
(Авзикент) 10 20

Ноҳия Хатлон данғара 263. Сангтуда 2542. Сангтуда 10 20

Ноҳия Хатлон Ҷиликул 267. д- ш-к.20-сол.
истиклол

2581. Мохи нав 
(Ойхотун) 10 20

Ноҳия Хатлон Ҷиликул 271. Нури Вахш 2618. Л.Шерали 10 20

Ноҳия Хатлон Хуросон 
(Гозималикский) 275. Кизилкалъа 2669. Мехнатобод 10 20

Ноҳия Хатлон Қубодиён 278. Э.Ниёзов 2704. Юлдузкок 10 20

Ноҳия Хатлон Қубодиён 282. Тахти Сангин 
(С.Худойкулов)

2725. С.Худойкулов 
(Тешиктош) 10 20

Ноҳия Хатлон Қубодиён 284. 20-солагии 
истиклол (Янгиюл) 2740. Лайлакуя 10 20

Ноҳия Хатлон Ҷ.Руми 
(Колхозобод) 288. Навобод 2770. Кизил Тоджикистон 10 20

Ноҳия Хатлон Ҷ.Руми 
(Колхозобод) 290. узун 2802. Болшевик 10 20

Ноҳия Хатлон Бохтар 293. д-ш-к.
Бохтариён

2835. 
Х.Ходжаев(Сангтуда) 10 20

Ноҳия Хатлон Бохтар 295. Заргар 2878. Фрунзе 10 20

Ноҳия Хатлон Бохтар 296. Сарвати 
истиклол 2910. уртабуз 10 20

Ноҳия Хатлон А.джоми 
(Ходжамастон) 299. Арал 2949. Навдидор 

(Навобод) 10 20

Ноҳия Хатлон А.джоми 
(Ходжамастон)

302. дустї 
(Октябрь) 2983. Фуркат 10 20

Ноҳия Хатлон Кулоб 306. дахана 3022. (Гулрез) Олтаул 10 20
Ноҳия Хатлон Кулоб 308. Зираки 3062. Офтобулок 10 20
Ноҳия Хатлон Кумсангир 312. Кумсангир 3094. джуйбор 10 20

Ноҳия Хатлон Кумсангир 314. истиклол 
(Телман)

3121. дехконобод 
(Калинин) 10 20

Ноҳия Хатлон Муъминобод 319. Кулчашма 3173. Геш (Гели) 10 20

Ноҳия Хатлон М.С.А.Хамадони 
(Московский) 323. Калинин 3266. давлатобод 

(Ш.Сафаров) 10 20

Ноҳия Хатлон М.С.А.Хамадони 
(Московский) 327. Панджоб 3290. Зафаробод 10 20
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Ноҳия Хатлон Фархор 331. Галаба 3329. Кизилсу 10 20
Ноҳия Хатлон Фархор 336. Фархор 3363. иттифок 10 20

Ноҳия Хатлон Панҷ 340. Намуна 3396. 10-солаги Вахдат 
(Кудуклы) 10 20

Ноҳия Хатлон Сарбанд 343. Гулистон 3424. Окгаза 10 20

Ноҳия Хатлон Темурмалик 350. Бирдам 
(Танобчи) 3498. Танобчии - Поён 10 20

Ноҳия Хатлон Шахритуз 356. X.Назаров 3562. Тоджикобод(и.
Муродов) 10 20

Ноҳия Хатлон Шахритуз 359. Сайёд 3582. Гулистон 10 20

Ноҳия Хатлон Ш.Шохин 
(Шуробод) 365. Шурообод 3668. Навобод 10 20

Ноҳия Хатлон Ёвон 370. дахана 3715. Гарав 10 20
Ноҳия Хатлон Ёвон 372. Обимуки 3733. Кингирджар 10 20
Ноҳия Хатлон Ёвон 375. Чоргул 3766. Шурча 10 20

Ноҳия Хатлон Н.Хусрав 
(Бешкент) 380. Фируза 3806. Бешкент-5 

(Фируза) 10 20

Ҳамагӣ 3000
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ЗАМиМАи 3. РӮЙХАТи МАВОдЕ, Ки дАР ТАҲЛиЛи КАБиНЕТӢ 
БАРОи ҲиСОБОТи МАЗКуР иСТиФОдА ШудААСТ 

№ Муаллифи нашрия  Сол Номи мавод Мақсад

I. Тадқиқоти сохторҳои давлатӣ   
1. Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон/USAID 

2017 Тадқиқоти демографӣ ва 
тандурустӣ: Тоҷикистон 
(MDIT)

MDIT бо мақсади таъмин 
намудани маълумот барои 
пайгирии вазъи демографӣ ва 
тандурустии Тоҷикистон таҳия 
шудааст

II. Тадқиқоти ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятии маҳаллӣ
2.1 IPHR - International 

Partnership for Human 
Rights; HFHR – Helsinki 
Foundation for Human 
Rights; NB – The Civil 
Foundation Nota Bene

2017 Зӯроварии хонаводагӣ 
дар Тоҷикистон: замони 
барқарор кардани 
адолат

дар ин гузориш сабабҳои 
то ҳол бе муҳофизат ва 
дастгирии самаранок 
мондани аксари ҷабрдидагони 
зӯроварии хонаводагӣ, пас аз 
чор соли қабули Қонуни нав 
дар бораи пешгирӣ зӯроварии 
хонаводагӣ баррасӣ мегардад

2.2 Тадқиқотро созмонҳои 
ҳуқуқи инсон дар 
Тоҷикистон "Гендер ва 
Рушд", "Лигаи занони 
ҳуқуқшинос", "Фидокор", 
"Начотикудакон" Кӯлоб, 
Маркази бӯҳронии 
Гулрухсор гузаронидаанд.

2018 Зӯроварии хонаводагӣ: 
арзёбии фаврӣ 
оид ба монеаҳои 
институтсионалӣ

Арзёбии фаврӣ  ба  муайян 
кардани вазъ дар ҳамаи 
минтақаҳои кишвар  барои 
ошкор намудани сатҳи 
паҳншавӣ ва хусусиятҳои   
монеаҳои мавҷудаи 
институтсионалӣ равона 
шудааст

2.3 Human Rights Watch 
(HRW)

2019 Тоҷикистон: Монеаҳо 
барои расонидани 
кӯмак ба ҷабрдидагони 
зӯроварии хонаводагӣ

Гузориш ва тавсияҳои 
он ба зӯроварӣ нисбати 
занон аз ҷониби шавҳар/
шарик, хушдоман ва дигар 
хешовандон бахшида  шудааст

2.4 Бонки Осиёии Рушд 2016 Арзёбии гендерии 
кишвар: Тоҷикистон

Арзёбии пешбурд оид 
ба афзоиши гендер ва 
фарогир дар кишварҳои рӯ 
ба тараққикунандаи Осиёи 
Марказӣ ва Ғарбӣ

2.5 Коалитсия “Аз баробарии 
ҳуқуқӣ ба баробарӣ 
дар амал” бо нақши 
пешбарандаи 
ОО «Ҷаҳон»/UNDP

2019    Натиҷаҳои 
мониторинги ҷамъиятии 
“Мушкилоти асосии 
татбиқи Қонуни ҶТ 
дар бораи пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ 
дар сатҳи маҳал 
ва механизмҳои 
баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти 
субъектҳои калидӣ оид 
ба татбиқи он (аз рӯи 
натиҷаҳои мониторинги 
ҷамъиятӣ)” 

Арзёбии фаъолияти ҳамаи 
субъектҳо оид ба пешгирии 
зӯроварӣ дар оила  

III. Мушкилоти зӯроварӣ нисбати занон дар гузориш ва ҳисоботҳои миллӣ 
3.1 Тафсири миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи Эъломия ва Платформаи амалҳои 

Пекин (1995) дар доираи татбиқи рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ва ҳуҷҷатҳои 
натиҷавии сессияи бисту сеюми махсуси Ассамблеяи Генералӣ (2000) дар доираи бисту 
панҷсолагии конфронси чоруми ҷаҳонӣ дар бораи вазъи занон ва қабули Эъломия ва 
Платформаи амалҳои Пекин дар соли 2020. (2019)

3.2 Шашумин гузориши даврии Тоҷикистон ба Кумитаи СММ оид ба барҳамдиҳии ҳама шаклҳои 
табъиз нисбати занон. (2017)
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