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ПЕШГУФТОР
Азбаски	БРСММ	25-солагии	фаъолияти	худро	
дар	 Тоҷикистон	 ҷашн	 мегирад,	 мо	 чунин	
фикр	 кардем,	 ки	 вақти	 инъикос	 намудани	
муваффақиятҳои	чаҳоряки	гузаштаи	аср	дар	
самти	 расонидани	 кумак	 ба	 Ҳукумати	
Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	 ҷиҳати	 пешбурди	
баробарии	 гендерӣ	 ва	 афзоиш	 додани	
имкониятҳои	занон	фаро	расидааст.

Ҷашни	 мазкур	 низ	 ба	 муаи� ян	 намудани	
камбудҳои	тӯлонӣ	ва	баробари	ояндабинӣ	ва	
муаи� янсозии	 масири	 оянда,	 муқаррар	
кардани	роҳҳои	тезонидани	пешрафт	ба	сӯи	
имкониятҳои	баробар	барои	занону	мардон	
имконият	фароҳам	меорад,	 	ки	бо	Ҳадафҳои	
рушди	 устувор	 то	 соли	 2030	 ва	 Эъломияи	
Пекин	 ва	 Платформаи	 амали	 соли	 1995	
созгор	мебошад,	ки	ҷашни	25-солагии	худро	
низ	қаи� д	мекунанд.

Тавре	дар	нашрияи	мазкур	таъкид	шудааст,	
Тоҷикистон	 тӯли	 солҳои	 зиёд	 барои	 коҳиш	
додани	нобаробариҳои	 гендерӣ	 ва	фароҳам	
овардани	 имконият,	 ки	 занон,	 духтарон,	
ҷ а в о н о н 	 в а 	 о д а м о н 	 а з 	 г у р ӯ ҳ ҳ о и	
дарканормонда	ҳаққи	овоз	дошта	бошанд	ва	
дар	эҷоди	ояндаи	устувори	кишвар	ба	таври	
фаъол	иштирок	 карда	 тавонанд,	 тадбирҳои	
муҳими	қонунгузориро	андешидааст.

Тӯли	солҳои	зиёд,	БРСММ	таваҷҷуҳи	асосиро	
ба	он	зоҳир	намудааст	то	таъмин	кунад,	ки	
с и л сил аи 	 в а с е и 	 б а рнома ҳо яш 	 д а р	
ҳамоҳангсозӣ	 бо	 ҳукумат	 ва	 шарикони	
ҷ о м е а и 	 ш а ҳ р в а н д ӣ 	 а м а л ӣ 	 ш уд а ,	
ниёзмандиҳои	мушаххаси	занонро	пурра	ба	
эътибор	 гиранд,	 маҳоратҳову	 имкониятҳои	
онҳоро	барои	дарёфти	шуғли	музддор	баланд	
бардоранд	ва	ба	онҳо	имконият	диҳанд,	ки	
барои	қабули	қарор	дар	ҳамаи	сатҳҳои	ҷомеа	
иштирок	намоянд.

Доктор	Пратибҳа	Меҳта
Намояндаи	доимии	БРСММ	дар	Тоҷикистон

Анҷом	додани	корҳои	зиёде	барои	муваффақ	
шудан	ба	баробарии	воқеии	гендерӣ	дар	пеш	
аст.	Суръат	бахшидан	ба	қодирсозии	занон	на	
танҳо	ба	манфиати	шахсони	алоҳида,	балки	
тамоми	ҷомеаи	Тоҷикистон	аст.

То ҷи ки с т о н 	 б о я д 	 а з 	 а ф з а л и я т ҳо и	
демографие	 манфиат	 бардорад,	 ки	 аҳолии	
ҷавони	он	пешниҳод	менамояд.	Стратегияи	
рушди	миллии	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	барои	
давраи	 то	 соли	 2030	 тақвият	 додани	
зарфияти	 соҳибкории	 занону	 мардони	
ҷавонро	 тавассути	 баланд	 бардоштани	
маҳоратҳои	 касбии	 онҳо	 ва	 боло	 бурдани	
тавонмандии	 дастгирӣ	 кардани	 рушди	
устувор	 тавассути	 навовариҳо	 пешбинӣ	
менамояд.

Ин	 занону	 мардони	 ҷавон	 фарзандони	
инқилоби	 рақамӣ	 мебошанд.	 Тавассути	
дастгирӣ	 намудани	 ҷидду	 ҷаҳди	 онҳо	 ва	
вусъат	 додани	 рӯҳияи	 навоваронаи	 онҳо	
Тоҷикистон	метавонад,	ба	кумаки	давомдори	
БРСММ,	 ояндаи	 устувор,	 ободу	 шукуфо	 ва	
одилона	муваффақ	шавад.



СИПОСГУЗОРӢ
БРСММ	ба	Ҳукумати	Тоҷикистон	ва	маъмурияти	ҳукуматҳои	маҳаллӣ	барои	25	соли	ҳамкорӣ	бо	
БРСММ	Тоҷикистон	ва	дастгирии	онҳо	дар	омодасозии	гузориши	мазкур	изҳори	сипос	менамояд.	
Бисёр	шарикон	ва	кормандони	БРСММ	низ	дар	таҳияи	нашрияи	мазкур	кумак	расониданд.	Аз	
дафтари	 кишварии	 БРСММ	 дар	 Тоҷикистон	 саҳми	 шахсони	 зеринро	 мехоҳем	 махсус	 таъкид	
намоем:	 Наоко	 Такасу,	 Мубин	 Рустамов,	 Малика	 Ҳакимова,	 Парвиз	 Саидов,	 Зебо	 Ҷалилова,	
Наргизахон	 Усмонова,	 Алишер	 Каримов,	 Зарина	 Мавлонова,	Юсуфҷон	 Холов,	 Зарина	 Ҷӯраева,	
Таҳмина	Розиқова,	Парвиз	Акрамов,	Далер	Назаров,	Азиза	Мавлонова,	Наргис	Бобоева,	Анна	Граф,	
Лола	Латипова,	Гаи� ане	Товмасян,	Мавзуна	Бурҳонова,	Дилором	Аббосова,	Зарина	Мӯсоева,	Хуршед	
Холов,	Фирдавс	Фаи� зуллоев,	 Хуршеда	Акназарова,	Илҳом	Сафаров.	Мо	 аз	 Бҳарати	 Садасивам	 -	
роҳбари	гурӯҳ	оид	ба	амалияи	гендерӣ	аз	Маркази	минтақавии	БРСММ	барои	Аврупо	ва	Осиёи	
Марказӣ	ҷиҳати	тавзеҳоташ	дар	мавриди	пешнависи	гузориши	мазкур	сипосгузорем.

Мехоҳем	ба	созмонҳои	ғаи� ридавлатии	зерин	низ	ба	хотири	саҳм	гирифтан	дар	ин	амри	муҳим	
изҳори	сипос	намоем:	Марказ	оид	ба	ҳуқуқҳои	инсон;	“Ноил”;	Шабакаи	занони	мубтало	ба	ВНМО;	
“Алтернатива”;	 “Марям”;	Маркази	 рушди	 Ғарм;	Маркази	 дастгирии	 занон;	Маркази	 захиравии	
ҷамоати	 “Ғалаба”;	 GOPA	 Gmb	 дар	 Тоҷикистон;	 Хазинаи	 авруосиёгии	 Осиёи	 Марказӣ	 дар	
Тоҷикистон.

Ба	мушовирон	Никол	Поуп	ва	Нодира	Абдуллоева	барои	кори	онҳо	дар	нашрияи	мазкур	ва	тарроҳи	
графикӣ	Ҷаҳонгирхон	Осимов	барои	омодасозии	тарҳи	китоб	миннатдорӣ	изҳор	менамоем.

БРСММ	Тоҷикистон	2019
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Тӯли	 25	 соли	 охир,	 БРСММ	 дар	 ҳамкорӣ	 бо	
Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	барои	мусоидат	
намудан	 ба 	 рушди	 устувор	 ва 	 фарогири	
иқтисодиву	 иҷтимоӣ	 дар	 кишвар	 фаъолият	
менамояд.

Баробарии	гендерӣ	ва	вусъат	додани	ҳуқуқҳову	
имкониятҳои	 занон	 ҷузъҳои	 асосии	 рӯи� карди	
БРСММ	 ба	 рушд	 мебошанд.	 Вақте	 занону	
духтарон	ба	тавонмандии	комили	худ	муваффақ	
мешаванд	ва	дар	раванди	қабули	қарор	иштирок	
менамоянд,	 ҷомеа	 дар	 маҷмӯъ	 подоши	 зиёд	
мегирад.	

Рафъи	монеаҳои	институтсионалӣ	ва	иҷтимоие,	
ки	садди	роҳи	иштироки	фаъоли	занон	дар	ҳамаи	
сатҳҳои	 ҳаёти	 ҷамъиятиву	 иқтисодӣ	 мешаванд,	
омили	 нерӯманде	 барои	 рушди	 устувор	 ва	
одилона	аст.	Ба	раванди	қабули	қарор	дар	ҳамаи	
сатҳҳои	 ҷомеа	 ҷалб	 кардани	 занон	 –	 ҳам	 дар	
ҳудуди	 оила	 ва	 ҳам	 бизнес, 	 маъмурияти	
ҳокимияти	маҳаллӣ	ва	ниҳодҳои	миллии	сиёсӣ	–	
ба	сулҳу	субот	мусоидат	менамояд.

Баъд	 аз	 дарёфти	 истиқлолият	 дар	 соли	 1991,	
Тоҷикистон,	кишвари	кӯҳистонии	дорои	аҳолии	
тақрибан	 9	 миллион	 нафар,	 чанд	 соли	 низоъи	
шаҳрвандиро	 аз	 сар	 гузаронид,	 ки	 ба	 сохтори	
иҷтимоиву	 иқтисодии	 кишвар	 таъсири	 манфӣ	
гузошт.	Набудани	ҷои	кор	ҳазорон	одамро	маҷбур	
кардааст,	ки	барои	дарёфти	кор,	бештар	ба	Россия	
муҳоҷират	намоянд.

Аксарияти	ғолиби	муҳоҷирони	меҳнатӣ,	вале	на	
ҳама,	мардон	мебошанд.	Дар	натиҷа,	бисёр	занон,	
махсусан	онҳое,	ки	дар	минтақаҳои	деҳот	умр	ба	
сар	мебаранд,	идора	кардани	оилаҳову	хоҷагиҳои	
худро	бар	дӯш	гирифтаанд.	Вале	ин	нақши	муҳим	
мақоми	онҳоро	дар	ҷомеаҳои	анъанавӣ	ба	қадри	
қобили	мулоҳиза	баланд	набардоштааст.

Тӯли	 15	 соли	 охир,	 дар	 Тоҷикистон	 тағи� ироти	
мусбат	 рӯи� 	 дода,	 яке	 аз	 босуръаттарин	 сатҳҳои	
коҳиши	камбизоатӣ	дар	олам	мушоҳида	шудааст.	
Сатҳи	камбизоатӣ	аз	81	дарсад	дар	соли	1999	ба	
29,7	 дарсад	 дар	 соли	 2017	 коҳиш	 ёфтааст,	 дар	
ҳоле,	ки	камбизоатии	шадид	аз	73	дарсад	то	14	
дарсад	пои� ин	рафтааст.	

Тӯли	 солҳои	 охир	 рушди	 иқтисодӣ	 устувор	 буд,	
вале	манфиатҳои	он	дар	ҷомеа	баробар	мубодила	
намешаванд.	 Занон,	 кӯдакон	 ва	 гурӯҳҳои	
дарканормонда	 ба	 камбизоатӣ	 осебпазир	 боқӣ	
мемонанд.	

Бекорӣ	миёни	занону	ҷавонони	то	30-сола,	ки	66	
дарсади	 аҳолиро	 ташкил	медиҳанд,	фавқулодда	
баланд	боқӣ	мемонад.	Аз	ин	рӯ,	таъмин	намудани	
дастрасии	 баробари	 онҳо	 ба	 имкониятҳо	 барои	
рушди	 устувору	 одилона	 аҳамияти	 ҳалкунанда	
дорад.

МУҚАДДИМА

08  |         



Эъломияи	Пекин	ва	Платформаи	амал	чунин	изҳор	менамояд,	ки:

џ Ҳуқуқи	занон	ҳуқуқи	инсон	аст.

џ Қодирсозии	занон	ва	иштироки	комили	онҳо	бар	асоси	баробарӣ	дар	ҳамаи	соҳаҳои	ҷомеа,	аз	
ҷумла,	иштирок	дар	ҷараёни	қабули	қарор	ва	дастрасӣ	ба	ҳокимият,	барои	муваффақ	шудан	ба	
баробарӣ,	рушд	ва	сулҳ	аҳамияти	бунёдӣ	дорад.

џ Ҳуқуқҳо,	имкониятҳо	ва	дастрасии	баробар	ба	захираҳо,	тақсими	баробари	масъулиятҳои	
оиладорӣ	аз	ҷониби	мардону	занон	ва	шарикии	ҳамоҳанг	миёни	онҳо	барои	некӯаҳволии	худи	
онҳову	оилаҳояшон	ва	таҳкими	демократия	аҳамияти	ҳалкунанда	доранд.

џ Аз	баи� н	бурдани	камбизоатӣ	бар	асоси	рушди	устувори	иқтисодӣ,	рушди	иҷтимоӣ,	ҳифзи	муҳити	
зист	ва	адолати	иҷтимоӣ	ҷалби	занонро	ба	рушди	иқтисодиву	иҷтимоӣ,	имкониятҳои	баробар	ва	
иштироки	комилу	баробари	занону	мардонро	ҳамчун	намояндагон	ва	баҳрабардорандагони	
рушди	устувори	ба	одамон	нигаронидашуда	тақозо	менамояд.	

Чанд	соҳаи	муҳимтарини	Платформаи	амали	Пекин	баъдтар	ба	Ҳадафҳои	рушди	устувор	барои	давраи	то	
соли	2030	ворид	карда	шуд.	Имрӯз,	Платформаи	амали	Пекин	сарчашмаи	нерӯманди	илҳом	ва	роҳнамои	
насли	нави	мудофеони	ҳуқуқи	занон	боқӣ	мемонад.

Эъломияи	Пекин	ва	платформаи	амал	чист?

Моҳи	 сентябри	 соли	 1995,	 намояндагони	 ҳукуматӣ	 ва	 мудофеони	 ҳуқуқи	 занон	 аз	
саросари	 олам	 дар	 Пекин	 барои	 иштирок	 дар	 чаҳорумин	 конфронси	 ҷаҳонӣ	 оид	 ба	
мақоми	занон	ҷамъ	омаданд.	Ду	ҳафтаи	мубоҳисаҳои	пурҳарорат	ба	қабули	Эъломияи	
Пекин	 ва	 Платформаи	 амал	 –	 харитаи	 тасаввурии	 роҳ	 ба	 сӯи	 баробарии	 гендерӣ	 ва	
вусъат	додани	ҳуқуқҳову	имкониятҳои	занону	духтарон	натиҷа	дод.	

Тавсияҳои	 Эъломияи	 Пекин	 ва	 Платформаи	 амал	 ба	 чунин	 12	 соҳаи	 муҳимтарин	
таваҷҷуҳ	зоҳир	мекунанд:	

Занон ва камбизоатӣ
Таҳсилу таълими 

занон
Занон ва тандурустӣ

Зӯроварӣ бар 

зидди занон

Занон дар ҳокимият 

ва қабули қарор

Занон ва воситаҳои 

ахбори омма

Занон ва низоъи 

мусаллаҳона

Механизмҳои 

институтсионалӣ барои 

беҳсозии мақоми занон

Занон ва муҳити зист

Занон ва иқтисод

Ҳуқуқҳои башарии 

занон

Духтарон
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Дар	 баробари	 дигар	 уҳдадориҳои	 баи� налмилалие	 мисли	 Рӯзномаи	 рушди	 устувор	 барои	
давраи	то	соли	2030	ва	17	Ҳадафи	рушди	устувори	он	ва	Конвенсия	дар	бораи	барҳам	додани	
тамоми	шаклҳои	табъиз	нисбат	ба	занон	(CEDAW),	Платформаи	амали	Пекин	1995	рӯзномаи	
рушди	миллии	Ҷумҳурии	Тоҷикистонро	роҳнамоӣ	менамояд.	Нақшаи	стратегӣ	ва	Стратегияи	
баробарии	гендерии	БРСММ	бо	чаҳорчӯбаҳову	рӯзномаҳои	мазкур	созгор	таҳия	шудааст.	

25	СОЛИ	САҲМИ	БРСММ	БАРОИ	ҚОДИРСОЗИИ	ЗАНОН	ДАР	ТОҶИКИСТОН



АРЗЁБИИ УМУМИИ СОҲАҲОИ ИНТИХОБШУДАИ МУҲИМ, 
КИ БА ПЛАТФОРМАИ АМАЛИ ПЕКИН ДАХЛ ДОРАНД 

ЗАНОН ВА 

КАМБИЗОАТӢ 

КОМЁБИҲО:	 Сатҳи	 камбизоатӣ	 ва	 камбизоатии	
шадид	 ба	 таври	 назаррас	 коҳиш	 ёфтааст.	
Хонаводаҳое,	 ки	 камбизоат	 эътироф	 шудаанд,	
кумаки	иҷтимоӣ	мегиранд.

МУШКИЛОТ:	Набудани	маълумоте,	ки	аз	рӯи	ҷинс	
ва	 синну	 сол	 тақсимбандӣ	 шудааст,	 андозагирии	
камбизоатиро	 аз	 рӯи	 ҷинс	 ва	 таҳия	 намудани	
таҳлили	 гендерии	 масъалаҳои	 асосӣ	 душвор	
менамояд.	 Таҳлили	 сарчашмаҳои	 воситаҳои	
маишат	осебпазирии	бештари	иҷтимоӣ-иқтисодии	
занонро	 нишон	 медиҳад.	 Занон	 аз	 маблағҳои	
интиқолии	 муҳоҷирони	 меҳнатӣ	 махсусан	
вобастаанд.	

КОМЁБИҲО:	 Ҳиссаи	 духтарон	 дар	 муассисаҳои	
таълимии	миёнаи	махсус	ва	донишгоҳҳо	афзоиш	
ёфтааст.	 Барои	 бартараф	 намудани	 дастрасии	
нобаробари	 духтарони	 деҳот	 ба	 таҳсилоти	 олӣ	
соли	 1997	 квотаи	 президентӣ	 ҷорӣ	 карда	 шуд.	
Ҳ у к у м а т 	 б а 	 т а ъ л и м 	 д о д а н и 	 к а с б ҳ о и	
ғаи� рианъанавӣ	 барои	 духтарону	 занон	 оғоз	
намуд.

МУШКИЛОТ:	Дар	ҳоле,	ки	сатҳи	таҳсилоти	мардон	
афзоиш	ёфтааст,	сатҳи	таҳсилоти	занон,	махсусан	
дар	 таҳсилоти	 касбӣ	 коҳиш	 ёфтааст.	 Шумораи	
занони	 дорои	 таҳсилоти	 олӣ	 ба	 ҳар	 1000	 нафар	
зани	синнаш	15-сола	ва	болотар	аз	он,	дар	муқоиса	
бо	 мардон	 тақрибан	 2,5	 маротиба	 камтар	 аст.	
Нобаробарии	қавии	гендерӣ	дар	соҳаҳои	гуногуни	
ихтисос	 дар	 таҳсилоти	 миёна	 ва	 олӣ	 ҳифз	
мешавад.	 Дастрасӣ	 барои	 занони	 маъюб	 маҳдуд	
боқӣ	мемонад.

ТАҲСИЛУ 

ТАЪЛИМИ ЗАНОН

КОМЁБИҲО:	Ҳоло,	барои	вусъат	додани	дастрасии	
занон	 ба	 хидматрасониҳои	 тиббӣ,	 аз	 ҷумла	
тандурустии	 репродуктивӣ	 ва	 ҷинсӣ,	 пешгирии	
вируси	 норасоии	 масунияти	 одам	 (ВНМО)/	
бемории	паи� дошудаи	норасоии	масуният	 (БПНМ)	
ва	 муолиҷаи	 ВНМО	 як	 қатор	 барномаҳову	
стратегияҳо	 амалӣ	 шуда	 истодаанд.	 Як	 қатор	
нишондиҳандаҳои 	 да страсии 	 з анон 	 ба	
хидматрасониҳои	 тиббӣ	 тамоюли	 мусбат	 нишон	
медиҳанд.

МУШКИЛОТ:	 Бисёр	 занон	 ҳанӯз	 ҳам	 кӯшиш	
мекунанд,	ки	барои	худ	ба	кумаки	тиббӣ	дастрасӣ	
паи� до	 кунанд.	Маблағгузорӣ	 яке	 аз	 масъалаҳои	
асосӣ	 мебошад.	 Одамоне,	 ки	 бо	 ВНМО	 зиндагӣ	
мекунанд,	ба	кумаки	рои� гони	махсуси	тиббӣ	дар	
муассисаҳои	 давлатии	 тандурустӣ,	 аз	 ҷумла,	
дорувориҳо	ҳуқуқ	доранд.	Вале	меъёрҳои	мазкур	
дар	амал	иҷро	намешаванд.	Занони	ҳомиладор,	ки	
гирифтори	 ВНМО	 ҳастанд,	 ба	 кумаки	 махсус	 ва	
дастгирии	давлат	ниёзманд	мебошанд.

ЗАНОН ВА 

ТАНДУРУСТӢ

КОМЁБИҲО: 	 Барномаи	 давлатии	 Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 оид	 ба	 пешгирии	 зӯроварӣ	 дар	 оила	
барои	 солҳои	 2014–2023	 соли	 2014	 қабул	 шуд.	
Мақомоти	ҳифзи	ҳуқуқ	талошҳоро	барои	тафтиши	
ҳолатҳои	зӯроварӣ	дар	оила	фаъол	намуданд,	ки	ба	
афзоиши	 шумораи	 парвандаҳои	 ҷиноятӣ	 ва	
протоколҳои	 маъмурӣ	 натиҷа	 додаанд.	 Қарори	
ҳукумат	 расонидани	 кӯмаки	 рои� гони	 ҳуқуқиро	
дастгирӣ	 менамояд	 ва	 идораҳои	 давлатӣ	 оид	 ба	
масъалаҳои	ҳуқуқӣ	таъсис	дода	шудаанд.	Соли	2018,	
дар	 назди	 Кумитаи	 кор	 бо	 занон	 ва	 оила	 ҷиҳати	
расонидани	 кумаки	 ҳуқуқӣ	 ва	 равоншиносӣ	 ба	
қурбониёни	 зӯроварии	 оилавӣ	 Маркази	 захиравӣ	
таъсис	дода	шуд.

МУШКИЛОТ: 	 Сарфи	 назар	 аз	 маъракаҳои	
сершумори	 баланд	 бардоштани	 сатҳи	 огаҳӣ,	
нишонаҳои	 тағи� ири	 назаррас	 дар	 аксуламали	
ҷомеа	ба	зӯроварии	оилавӣ	аз	набудани	рӯи� карди	
ҳамаҷонибаву	 гуногунсоҳа	 ва	 дар	 ҷомеа	 ҷои� 	
надоштани	 тафоҳум	 дар	 бораи	 миқёси	 масъала	
вобастаанд.	Таърифи	ҳуқуқии	зӯроварӣ	ва	озори	
гендерӣ,	аз	ҷумла	озори	ҷинсӣ	вуҷуд	надорад	ва	
“Барномаи	давлатӣ	оид	ба	пешгирии	зӯроварӣ	дар	
оила” 	 тадбирҳои	 мубориза	 бо	 зӯроварии	
гендериро	 ҳамаҷониба	 дар	 бар	 намегирад.	 Дар	
бораи	 озори	 ҷинсӣ	 ё	 издивоҷи	 маҷбурӣ	 оморе	
мавҷуд	нест.

ЗӮРОВАРӢ БАР 

ЗИДДИ ЗАНОН
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КОМЁБИҲО:	Тавассути	тадбирҳое	мисли	грантҳои	
президентӣ	 ҷиҳати	 дастгирӣ	 намудани	 занони	
соҳибкор,	 ҳукумат	 ба	 эҷод	 намудани	 шароитҳое	
идома	медиҳад,	ки	ба	васеъ	кардани	имкониятҳои	
иқтисодии	 занон	 шароит	 фароҳам	 меоранд.	
Ҳиссаи	занон	дар	миёни	гирандагони	қарз	ба	39,5	
дарсад	 расидааст.	 Бо	 пуштибонии	 шарикони	
баи� налмилалӣ,	муассисаҳои	молиявӣ	фаъолияти	
соҳибкории	 занонро	 тавассути	 қарзҳои	 хурд	 ба	
таври	фаъол	дастгирӣ	карданд.

МУШКИЛОТ:	 Бисёр	 тадбирҳое,	 ки	 ба	 нақша	
гирифта	шуда	буданд,	амалӣ	нашуданд.	Рӯи� карди	
рушднаёфтаи	 баи� нисоҳавӣ	 муваффақ	 шудан	 ба	
ҳадафҳоро	 имконнопазир	 кард	 ва	 дигаргуниҳо	
дар	тағи� ироти	ҷории	бозори	меҳнат	ва	шуғл	ба	
таври	 кофӣ	 ба	 эътибор	 гирифта	 нашуданд.	 Дар	
ҳоле,	 ки	 таносуби	 мардон	 дар	 миёни	 аҳолии	
машғули	 меҳнат	 афзоиш	 ёфтааст,	 ҳиссаи	 занон	
тӯли	 солҳои	 охир	 ба	 таври	 назаррас	 коҳиш	
ёфтааст.	 Бозори	 меҳнат	 ҳанӯз	 ҳам	 ба	 касбҳои	
“мардона”	ва	“занона”	тақсим	мешавад.	Холигоҳи	
гендерӣ	 миёни	 музди	 меҳнати	 мардону	 занон	
васеъ	боқӣ	мемонад.	Ҳанӯз	занон	аксари	корҳои	
бемузди	нигоҳубинро	анҷом	медиҳанд.

КОМЁБИҲО:	Бо	мақсади	дастгирии	шуғли	занон	
ба	“Тартиби	қабул	ба	мансабҳои	давлатӣ	бар	асоси	
озмун”	 тағи� ироту	 иловаҳо	 ворид	 карда	 шуд.	
Барномаи	 давлатии	 захираҳои	 инсонӣ	 мақсад	
дорад,	ки	то	соли	2022	ҳиссаи	занонро	дар	миёни	
хидматчиёни	давлатӣ	то	40	дарсад	ва	дар	сатҳҳои	
роҳбарикунанда	то	30	дарсад	афзоиш	диҳад.

МУШКИЛОТ:	 Арзёбӣ	 кардани	 самаранокии	
тадбири	 махсус	 барои	 дастгирии	 заноне,	 ки	
довталаби	 дарёфти	 кор	 дар	 хадамоти	 давлатӣ	
мебошанд,	душвор	боқӣ	мемонад.	Сарфи	назар	аз	
талошҳои	 Ҳукумат	 ва	 созмонҳои	 ҷомеаи	
шаҳрвандӣ	барои	пешбурди	занон	ба	мансабҳои	
роҳбарикунанда,	 мардон	 дар	 ҷараёни	 қабули	
қарор	 бартарӣ	 доранд.	 Занони	 роҳбар	 асосан	
мансабҳои	 пасттар	 ё	 миёнаи	 роҳбарикунандаро	
ишғол	менамоянд.

КОМЁБИҲО:	Ҳамаи	бахшҳои	Стратегияи	миллии	
Ҷумҳурии	Тоҷикистон	оид	ба	паст	кардани	хавфи	
офатҳои	 табиӣ 	 барои	 солҳои	 2019-2030	
масъалаҳои	гендериро	дар	бар	мегиранд.	

МУШКИЛОТ:	 Бартарафсозии	 нобаробариҳои	
гендерӣ	 дар	 соҳаи	муҳити	зист	ва	паст	кардани	
хавфи	офатҳои	табиӣ	бо	мавқеи	занон	дар	ҷомеа,	
татбиқи	Ҳадафҳои	рушди	устувор	ва	дар	маҷмӯъ,	
сиёсати	гендерӣ	алоқамандии	наздик	дорад.	

ЗАНОН ВА ИҚТИСОД

ЗАНОН ДАР ҲОКИМИЯТ 

ВА ҚАБУЛИ ҚАРОР

ЗАНОН ВА 

МУҲИТИ ЗИСТ

КОМЁБИҲО:	 Ҷонишини	 Ваколатдор	 оид	 ба	
ҳуқуқи	инсон	–	Ваколатдор	оид	ба	ҳуқуқи	кӯдак	
т аъи� и н 	 шуд , 	 к и 	 м ехани змҳои 	 миллии	
институтсионалии	 ҳифзи	 ҳуқуқҳои	 кӯдак,	
махсусан,	 духтаронро	 тақвият	 медиҳад.	 Соли	
2014,	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	Барномаи	
миллии 	 Ҷ умҳурии 	 Тоҷики с т он 	 оид 	 б а	
барҳамдиҳии	 бадтарин	 шаклҳои	 меҳнати	 кӯдак	
барои	солҳои	2015-2020-ро	қабул	намуд.	

МУШКИЛОТ:	 Сиёсатҳо	 дар	 робита	 бо	 кӯдакону	
ҷавонон	 ғолибан	 рӯи� карди	 аз	 нигоҳи	 гендерӣ	
бетарафро	 нишон	 медиҳанд, 	 ки	 таҳлили	
гендерии	 ҳамаҷонибаро	 надорад.	 Дастрасии	
духтарон	 ба	 сатҳҳои	 гуногуни	 низоми	 маориф	
бештар	 маҳдуд	 боқӣ	 мемонад.	 Амалияҳои	
зиёновари	 издивоҷҳои	 бармаҳалу	 маҷбурӣ	
масъалаҳои	 доғи	 рӯз	 боқӣ	 мемонанд	 ва	 барои	
рафъи	 онҳо	 механизмҳои	 самаранок	 таҳия	
нашудаанд.	Синни	ҳуқуқии	издивоҷ	18-солагист,	
вале	 Кодекси	 оила	 дар	 ҳолатҳои	 истисноӣ	 бо	
қарори	 додгоҳ	 коҳиш	 додани	 синни	 издивоҷро	
иҷозат	медиҳад.

ДУХТАРОН 

Сарчашма:	Гузориши	алтернативии	Эътилофи	созмонҳои	ғайридавлатии	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	“Аз	баробарии	ҳуқуқӣ	то	
баробарии	воқеӣ”	оид	ба	амалисозии	Платформаи	амали	Пекин+25
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ГЕНДЕР ВА 
ҲАДАФҲОИ 
РУШДИ УСТУВОР
Соли	 2005,	 ҷомеаи	 баи� налмилалӣ	 Рӯзномаи	
рушди	 устувор	 ва	 17	 ҳадафи	 рушди	 устуворро	
(ҲРУ)	қабул	намуд.
	
Рӯзномаи	рушди	устувор	нақшаи	баландпарвози	
рушди	устуворро	дар	саросари	ҷаҳон	ба	манзури	
“Ҳеҷ	касро	қафо	намегузорем”	таъмин	менамояд.	

Ҳадафҳои	рушди	устувор,	ки	унсурҳои	Эъломияи	
Пекин	 ва	 Платформаи	 амалро	 дар	 бар	 мегирад,	
асоси	 фаъолияти	 БРСММ	 дар	 Тоҷикистон	 ва	
саросари	ҷаҳонро	ташкил	медиҳад.

Баробарии	 гендерӣ	 дар	 дидгоҳи	 Рӯзномаи	
ҷаҳонии	рушди	устувор	то	 соли	2030	мавқеи	
марказӣ	 дорад.	 Ин	 ҳадафи	 алоҳидаест,	 ки	
ҳамчун	ҳадафи	5	инъикос	шудааст:	“Муваффақ	
шудан	ба	баробарии	гендерӣ	ва	вусъат	додани	
ҳуқуқҳову	 имкониятҳои	 ҳамаи	 занону	
духтарон.”	

Вусъат	 додани	 ҳуқуқҳову	 имкониятҳои	 занону	
духтарон	 ва	 таъмин	 намудан,	 ки	 онҳо	 мисли	
мардону	 писарон	 аз 	 имкониятҳои	 яксон	
бархурдор	 бошанд,	 низ	 дар	 45	 ҳадаф	 ва	 53	
нишондиҳандаи	 мушаххаси	 гендерии	 Рӯзномаи	
рушди	 устувор	 то	 соли	 2030	 инъикос	 шуда,	
унсури	 асосии	 Ҳадафи	 8	 (“Кори	 арзанда	 ва	
имкониятҳо	 барои	 ҳама”),	 Ҳадафи	 10	 (“Коҳиш	
додани	нобаробарӣ”)	ва	Ҳадафи	16	(“Сулҳ,	адолат	
ва	ниҳодҳои	қавӣ”)	мебошад.
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ЧОРЧӮБАҲОИ ҚОНУНГУЗОРӢ БАРОИ 
БАРОБАРИИ ГЕНДЕРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 
ЗАМИНАҲОИ	МЕЪЕ� РИВУ	ҲУҚУҚИ� 	БАРОИ	БАРОБАРИИ	ГЕНДЕРИ� 	ДАР	
ҶУМҲУРИИ	ТОҶИКИСТОН

Соли	 1994,	 Ҳукумати	 Тоҷикистон	 барои	 нахустин	
бор	 уҳдадории	 муваффақ	 шудан	 ба	 баробарии	
гендериро	 бар	 дӯш	 гирифт.	 Тӯли	 солҳои	 гузашта	
дар	кишвар	як	қатор	қонунҳое	қабул	шуданд,	ки	ба	
беҳсозии	 ҳифзи	 ҳуқуқи	 занон,	 мубориза	 бо	
зӯроварӣ	дар	оила	ва	рафъи	монеаҳои	иҷтимоиву	
иқтисодӣ	 дар	 роҳи	 қодирсозии	 занону	 духтарон	
равона	 шудаанд.	 Принсипи	 баробарӣ	 ва	 роҳ	
надодан	 ба	 табъиз	 дар	 Конститутсия	 таҷассум	
ёфтааст.

Тӯли	солҳои	охир,	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	
талошҳои	худро	дар	самти	қодирсозии	занон	фаъол	
намуд.	Баробарии	гендерӣ	мавзӯи	гуногунсоҳае	дар	
Стратегияи	миллии	 рушди	Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	
барои	 давраи	 то	 соли	 2030	 буда,	 бо	 Рӯзномаи	
ҷаҳонии	рушди	устувор	то	соли	2030	алоқаи	наздик	
дорад,	ки	ба	коҳиш	додани	нобаробариҳои	гендерӣ,	
мубориза	бо	зӯроварӣ	бар	зидди	занону	духтарон	
ва	 мусоидат	 намудан	 ба	 ҷалби	 бештари	 занон	 ба	
ҳамаи	ҷанбаҳои	ҳаёти	ҷамъиятиву	иқтисодӣ	равона	
шудааст.	

Ба	 шарофати	 квотаҳои	 президентӣ	 шумораи	
бештари	духтарон	ба	таҳсилоти	олӣ	дастрасӣ	паи� до	
карданд,	вале	холигоҳи	гендерӣ	дар	ҳамаи	сатҳҳо	
боқӣ	мондааст	ва	соҳаҳои	ихтисосӣ	аз	нигоҳи	ҷинсӣ	
фарқ	 доранд.	 Тадбирҳои	 наве	 мисли	 муассисаҳои	
қарзҳои	хурд	барои	рафъи	баъзе	монеаҳое	таъсис	
дода	шуданд,	 ки	 ба	 дастрасии	 баробари	 занон	 ба	

Тоҷикистон	чунин	паймонҳои	
байналмилалиеро	имзо	кардааст,	ки	ба	
баробарии	гендерӣ	ва	вусъат	додани	

ҳуқуқҳову	имкониятҳои	занон	мусоидат	
мекунанд

џ Конвенсияи	СММ	дар	бораи	барҳам	додани	
ҳамаи	 шаклҳои	 табъиз	 нисбат	 ба	 занон	
(CEDAW),	ки	соли	1993	тасвиб	шудааст	ва	
протоколи	 иловагӣ,	 ки	 соли	 2014	 қабул	
шудааст.	

џ Конвенсияи	баи� налмилалӣ	оид	ба	ҳимояи	
ҳуқуқи	 ҳамаи	 муҳоҷирони	 меҳнатӣ	 ва	
аъзоёни	оилаҳои	онҳо	дар	соли	2002.

џ Паи� мони	 баи� налмилалӣ	 оид	 ба	 ҳуқуқҳои	
сиёсӣ	ва	шаҳрвандӣ,	1999;

џ Паи� мони	 баи� налмилалӣ	 оид	 ба	 ҳуқуқҳои	
иқтисодӣ,	иҷтимоӣ	ва	фарҳангӣ,	1999;

џ Конвенсия	оид	ба	ҳуқуқи	кӯдак,	1993.

Кумитаи	 кор	 бо	 занон	 ва	 оилаи	 назди	
Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон,	ки	соли	1996	
таъсис	 ёфтааст,	мақоми	асосии	ҳамоҳангсози	
тадбирҳо	барои	пешбурди	баробарии	гендерӣ,	
пешгирии	табъиз	бар	зидди	занон,	духтарон	
ва	 гурӯҳҳои	 осебпазир	 ва	 рафъи	 хушунати	
гендерӣ	мебошад.	

Стратегияҳое,	 ки	 барои	 муваффақ	 шудан	 ба	
ҳадафҳои	мазкур	ҷорӣ	шудаанд,	инҳоянд:	

џ Барномаи	давлатии	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	
оид	ба	пешгирии	зӯроварӣ	дар	оила	барои	
солҳои	2014-2023.

џ Стратегияи	миллии	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	
оид	ба	баланд	бардоштани	мақоми	занон	
барои	солҳои	2011-2020.

џ Стратегияи	 миллии	 рушди	 Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 барои	 давраи	 то	 соли	 2030	
(СМР	 2030),	 ки	 ба	 андозаи	 назаррас	 бо	
Рӯзномаи	рушди	устувор	то	 соли	2030	ва	
Барномаи	миёнамуҳлати	рушди	Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 барои	 солҳои	 2016-2020	
созгор	аст.

џ Гурӯҳи	 корӣ	 оид	 ба	 такмил	 додани	
санадҳои	меъёрӣ-ҳуқуқии	рафъи	қолибҳои	
гендерӣ,	ҳифзи	ҳуқуқи	занон	ва	пешгирии	
зӯроварӣ	 дар	 оила	 моҳи	 июни	 соли	 2017	
таъсис	дода	шудааст.

МЕХАНИЗМҲОИ	ДАВЛАТИ� 	БАРОИ	
ПЕШБУРДИ	БАРОБАРИИ	ГЕНДЕРИ�
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Тадбирҳои	ҳуқуқие,	ки	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	ҷиҳати	мусоидат	намудан	ба	
баробарии	гендерӣ,	вусъат	додани	ҳуқуқҳову	имкониятҳои	занону	духтарон	ва	пешгирӣ	
кардани	зӯроварӣ	дар	оила	андешидааст

џ Қонун	“Дар	бораи	кафолатҳои	давлатии	баробарҳуқуқии	мардону	занон	ва	имкониятҳои	баробари	
амалигардонии	онҳо»	(2005).

џ Қонун	“Дар	бораи	ҳимояи	ғизодиҳии	табиии	кӯдакон”	(2006)

џ Қонун	“Дар	бораи	суғуртаи	давлатии	иҷтимоӣ”	(2008)

џ Иловаҳо	ба	Кодекси	оилаи	Ҷумҳурии	Тоҷикистон,	ки	синни	қонунии	издивоҷро	аз	17	то	18	сола	
баланд	мебардорад	(2010)

џ Қонун	“Дар	бораи	пешгирии	зӯроварӣ	дар	оила”	(2013)

џ Қонун	“Дар	бораи	муқовимат	ба	савдои	одамон	ва	расонидани	кӯмак	ба	қурбониёни	савдои	одамон”	
(2014).

молия	монеъ	мешуданд.	Тақрибан	аз	се	як	ҳиссаи	
соҳибкорон	занонанд,	ҳарчанд	соҳибкориҳои	онҳо	
аксар	 ба	 хидматрасонӣ	 нигаронида	 шудаанд,	 ба	
коҳиши	гардиши	молу	маҳсулот	маи� л	доранд.	

Бо 	 пуштибонии 	 шарикони 	 рушд, 	 ҷиҳати	
қодирсозии	занон,	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	
ба 	 ҷавонзанон 	 таълим 	 додани 	 касбҳои	
ғаи� рианъанавие	 мисли	 устои	 барқ,	 корманди	
техникӣ	ё	хиштчинро	оғоз	намуд.	Ин	касбҳо	ҳанӯз	
бо	дарки	мардсолорӣ	маҳдуда	буда,	шуғли	берун	аз	
соҳаи	 кишоварзӣ	 ва	 соҳаҳои	 каммузде	 мисли	
тандурустӣ	ва	маорифро	маҳдуд	менамоянд,	ки	ба	
таври	 анъанавӣ	 барои	 занон	 муносиб	 ба	 шумор	
мераванд.	 Мисли	 пешин,	 занон	 ҳанӯз	 аксари	
масъулиятҳои	 кори	 хоҷагидорӣ	 ва	 нигоҳубини	
бемуздро	бар	дӯш	доранд.	

Ҳукумат	 ба	 ҷалби	 васеътари	 занон	 ба	 раванди	
қабули	қарор	дар	ҳукуматҳои	маҳалливу	миллӣ	ва	
иқтисодиёт	 мусоидат	 менамояд.	 Муассисаҳои	
кӯмаки	ҳуқуқӣ,	ҳам	давлатӣ	ва	ҳам	ғаи� ридавлатӣ,	
дастрасиро	ба	адлия	такмил	медиҳанд.

Ҳукумат	 низ	 Барномаи	 маҷмӯии	 давлатии	
Ҷумҳурии	Тоҷикистон	оид	ба	пешгирии	 зӯроварӣ	
дар	 оила	 барои	 солҳои	 2014-2023-ро	 бо	 мақсади	
мубориза	бо	зӯроварӣ	дар	оила	қабул	намуд,	ки	дар	
ҷомеаи	Тоҷикистон	масъалаи	васеъ	паҳншуда	боқӣ	
мемонад.	 Бо	 афзоиши	 ифротгароии	 мазҳабӣ	
меъёрҳои	мардсолорӣ	дар	баъзе	соҳаҳо	амиқ	реша	
давонидаанд.	 Амалияҳои	 зиёноваре	 мисли	
бисёрзанӣ	 ва	 издивоҷҳои	 бармаҳал	 ё	 маҷбурӣ	
ривоҷ	ёфтаанд.	

14  |         



Таҳаввулоти	шохисҳои	рушди	инсон,	рушди	гендерӣ	ва	нобаробарии	гендерӣ

ШОХИСИ	НОБАРОБАРИИ	ГЕНДЕРӢ:	Шохиси	
нобаробарии	гендериро	ҳамчун	талафи	рушди	инсон	ба	
сабаби	 нобаробарии	миёни	муваффақиятҳои	мардону	
занон	 дар 	 се 	 ҷанба 	 метавон	 маънидод	 кард :	
тандурустии	репродуктивӣ	(бо	сатҳи	фавти	модарон	ва	
таваллуд	дар	 баи� ни	ноболиғон	 андозагирӣ	мешавад);	
қодирсозӣ	(бо	ҳиссаи	ҷои� ҳои	нишаст	дар	парлумон,	ки	
занон	ишғол	кардаанд	ва	дарёфти	маълумоти	миёнаву	
олӣ	 аз	 ҷониби	 ҳар	 як	 ҷинс	 андозагирӣ	 мешавад);	 ва	
фаъолияти	 иқтисодӣ	 (бо	 сатҳи	 иштироки	 занону	
мардон	дар	бозори	меҳнат	андозагирӣ	мешавад).

ШОХИСИ	РУШДИ	ИНСОН:	Шохиси	рушди	инсон	
андозагирии	 умумии	 муваффақиятҳои	 миёна	 дар	
ҷанбаҳои	асосии	рушди	инсон	мебошад:	умри	тӯлониву	
солим,	дониш	ва	сатҳи	шоистаи	зиндагӣ.	Шохиси	рушди	
инсон	ифодаи	геометрии	шохисҳои	меъёрии	ҳар	яке	аз	
се	ҷанба	мебошад.

ШОХИСИ	 РУШДИ	 ГЕНДЕРӢ:	 Шохиси	 рушди	
гендерӣ	 холигоҳи	 гендериро	 дар	 муваффақиятҳои	
рушди	инсон	тавассути	ҳисоб	кардани	нобаробариҳои	
миёни	занону	мардон	дар	се	ҷанбаи	асосии	рушди	инсон	
андозагирӣ	 менамояд:	 тандурустӣ	 (бо	 давомдории	
интизорравандаи	 умри	 занону	 мардон	 ҳангоми	
таваллуд	 андозагирӣ	 мешавад),	 маориф	 (бо	 солҳои	
интизорравандаи	таҳсил	дар	мактаб	барои	духтарону	
писарон	ва	солҳои	миёнаи	калонсолони	синнашон	25-
сола	ва	болотар	андозагирӣ	мешавад);	ва	ихтиёрдории	
захираҳои	 иқтисодӣ	 (бо	 маҷмӯи	 даромади	 миллии	
сарикасӣ	барои	занону	мардон	андозагирӣ	мешавад).

АҲОЛӢ				

ММД	ба	ҳар	
сари	аҳолӣ			 	 		

		
Ҳиссаи	аҳолии	
деҳот:		 	 	

Холигоҳи	ҷаҳонии	гендерӣ	
Тоҷикистон	дар	миёни	149	кишвар	бо	нишондиҳандаи	0,638	хол	дар	ҷои	123-ум	раддабандӣ	шудааст	(бар	
асоси	иштироки	иқтисодӣ	ва	имкониятҳо	барои	занон,	 сатҳи	маориф,	тандурустӣ	ва	давомдории	умр	ва	
имкониятҳои	сиёсӣ)	⁴	

Таносуби	хонаводаҳое,	ки	
занон	сарварӣ	мекунанд:	 	 		

¹Гузориши	миллӣ	дар	бораи	амалисозии	санадҳои	стратегии	кишвар	дар		
		контексти	Ҳадафҳои	рушди	устувор
²Бонки	ҷаҳонӣ,	2018
³Бонки	ҷаҳонӣ,	2018
⁴Гузориши	Форуми	ҷаҳонии	иқтисодӣ	оид	ба	холигоҳи	гендерӣ,	2018
⁵Бонки	ҷаҳонӣ,	2017

ТОҶИКИСТОН БО РАҚАМҲО 
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ТАҲСИЛОТИ	ИБТИДОӢ:

48,5
дарсади	хонандагони	мактабҳои	
ибтидоиро	ташкил	медиҳанд.

Духтарон

Таносуби	духтароне,	ки	дар	
муассисаҳои	таҳсилоти	миёна	таҳсил	
мекунанд,	баи� ни	солҳои	2000/2001	
ва	2015/2016	аз	44,3	дарсад	то	

ТАҲСИЛОТИ	МИЁНА:

дарсад	афзоиш	ёфтааст.	Маълумот	
дар	бораи	сатҳи	тарки	мактаб	аз	
ҷониби	духтарон	дастрас	нест.

60 

ТАҲСИЛОТИ	КАСБӢ:				

дарсади	ҳамаи	донишҷӯёнро	дар	
солҳои	2016/2017	ташкил	додаанд.	
Ин	тамоюл	бо	тамаркузи	баланди	
духтарон	дар	омӯзишгоҳҳои	
омӯзгорӣ	(70	дарсади	ҳамаи	
донишҷӯён)	ва	тандурустӣ	(70	
дарсад)	алоқаманд	аст.

59

Омӯзишгоҳи	касбӣ	маъмултарин	
роҳи	таҳсил	барои	духтарон	аст,	ки	
тақрибан

ТАҲСИЛОТИ	ОЛӢ:	

Шумораи	духтароне,	ки	дар	
донишгоҳҳо	таҳсил	мекунанд,	аз	24	
дарсад	дар	соли	2000/2001	то	

35
дарсад	дар	соли	2015/2016	афзоиш	
ёфтааст.	

ЗАНОН	ВА	
МАОРИФ

ИШТИРОК	ДАР	
БОЗОРИ	МЕҲНАТ:

ЗАНОН	ВА	ШУҒЛ	

Меҳнати	занон	асосан	дар	корҳои	
кишоварзӣ	ва	нигоҳубини	бемузд	
истифода	мешавад.	Нигоҳубини	
бемузди	кӯдакон,	калонсолон	ё	
маъюбонро	асосан	занон	анҷом	
медиҳанд,	ки

75,8 дарсади	шумораи	

шахсони	нигоҳубинкунандаро	
ташкил	медиҳанд.

ХОЛИГОҲИ	ГЕНДЕРӢ	ДАР	
МУЗДИ	МЕҲНАТ:

Миёни	солҳои	2014	ва	2017,	
таносуби	музди	занон	дар	муқоиса	
бо	музди	мардон	асосан	бетағи� ир	
боқӣ	мондааст.	Дар	охири	соли	
2017,	таносуби	мазкур	ба	

59,6	дарсад	рост	меомад.

ВОБАСТАГӢ	АЗ	МАБЛАҒҲОИ	
ИНТИҚОЛӢ

Занон	–	

65	дарсад;	

мардон	–	35	дарсад.

НАМОЯНДАГӢ	ДАР	
ПАРЛУМОН:

Занон	

20,2	

дарсади	шумораи	умумии	аъзоёни	
ҳар	ду	маҷлиси	Парлумонро	ташкил	
медиҳанд	(19,4	дарсад	дар	маҷлиси	
поёнӣ	–	Маҷлиси	намояндагон	ва	
20,5	дарсад	дар	маҷлиси	болоӣ	–	
Маҷлиси	миллӣ)

ЗАНОН	ДАР	ҲАЁТИ	
ҶАМЪИЯТӢ	

ЗАНОН	ДАР	ХИДМАТИ	
ДАВЛАТӢ:	

Дар	вазоратҳо,	таносуби	занони	
корманд	аз	

72,2	

дарсад	дар	Вазорати	тандурустӣ	ва	
ҳифзи	иҷтимоии	аҳолӣ	то	

15,2 
дарсад	дар	Вазорати	корҳои	хориҷӣ	
ва	

18,1 
дарсад	дар	Вазорати	кишоварзӣ	
зиёд	тағи� ир	меёбад.

САТҲИ	ФАВТИ	МОДАРОН:	

Сатҳи	фавти	модарон	миёни	солҳои	
2010	ва	2017	аз	

45 то 25	

нафар	ба	ҳар	1000	таваллуди	зинда	
коҳиш	ёфтааст.	Ин	сатҳи	фавт	яке	аз	
баландтарин	дар	Осиёи	Марказӣ	
боқӣ	мемонад.

ТАНОСУБИ	ЗАНОНЕ,	КИ	
КӮМАКИ	ПЕШ	АЗ	ТАВАЛЛУД	
ДАРЁФТ	МЕКУНАНД:

Дарсадии	мазкур	аз	79	дарсад	дар	
соли	2012	то	

92	дарсад	дар	соли	2017	афзоиш	

ёфтааст	

ҲОЛАТҲОИ	БА	ҚАЙД	
ГИРИФТАШУДАИ	ВНМО:

То	31	марти	соли	2019,	

3,252	зан	дар	Тоҷикистон	бо	

ВНМО	зиндагӣ	мекунанд

Агентии	омори	назди	Президенти	Ҷумҳурии	Тоҷикистон

Гузориши	миллӣ	дар	бораи	амалисозии	санадҳои	стратегии	кишвар	дар	контексти	Ҳадафҳои	рушди	устувор

Аз	“Мониторинги	амалисозии	Қонуни	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	“Дар	бораи	кафолатҳои	давлатии	баробарҳуқуқии	мардону	занон	
ва	имкониятҳои	баробари	амалигардонии	онҳо”,	ки	Кумитаи	кор	бо	занон	ва	оилаи	назди	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	соли	
2018	баргузор	кардааст.

Назарсанҷӣ	дар	бораи	қувваи	корӣ	-	2016

Назарсанҷии	дар	бораи	қувваи	корӣ	-	2016,	ки	дар	“Гузориши	алтернативии	Эътилофи	созмонҳои	ғаи� ридавлатии	Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	“Аз	баробарии	ҳуқуқӣ	то	баробарии	воқеӣ”	оид	ба	амалисозии	Платформаи	амали	Пекин+25”	иқтибос	шудааст.

Гузориши	миллӣ	дар	бораи	амалисозии	санадҳои	стратегии	кишвар	дар	контексти	Ҳадафҳои	рушди	устувор

Агентии	омори	назди	Президенти	Ҷумҳурии	Тоҷикистон,	ки	дар	“Гузориши	алтернативии	Эътилофи	созмонҳои	ғаи� ридавлатии	
Ҷумҳурии	Тоҷикистон	“Аз	баробарии	ҳуқуқӣ	то	баробарии	воқеӣ”	оид	ба	амалисозии	Платформаи	амали	Пекин+25”	иқтибос	
шудааст.	

Бознигарии	миллии	ихтиёрӣ	оид	ба	амалисозии	Рӯзномаи	ҷаҳонии	рушди	устувор	то	соли	2030,	2017

Аз	“Мониторинги	амалисозии	Қонуни	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	“Дар	бораи	кафолатҳои	давлатии	баробарҳуқуқии	мардону	занон	
ва	имкониятҳои	баробари	амалигардонии	онҳо”,	ки	Кумитаи	кор	бо	занон	ва	оилаи	назди	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	соли	
2018	баргузор	кардааст.

Аз	“Мониторинги	амалисозии	Қонуни	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	“Дар	бораи	кафолатҳои	давлатии	баробарҳуқуқии	мардону	занон	
ва	имкониятҳои	баробари	амалигардонии	онҳо”,	ки	Кумитаи	кор	бо	занон	ва	оилаи	назди	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	соли	
2018	баргузор	кардааст.	

Бознигарии	миллии	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	оид	ба	амалисозии	Эъломияи	Пекин	ва	Платформаи	амал	(1995),	2019

Гузориши	миллӣ	дар	бораи	амалисозии	санадҳои	стратегии	кишвар	дар	контексти	Ҳадафҳои	рушди	устувор

Бознигарии	миллии	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	оид	ба	амалисозии	Эъломияи	Пекин	ва	Платформаи	амал	(1995),	2019

Тӯли	солҳои	охир,	иштироки	занон	
дар	бозори	меҳнат	коҳиш	ёфтааст.	
Соли	2016,	занон	

40,5 
дарсади	шумораи	умумии	аҳолии	
машғули	меҳнатро	ташкил	
медоданд.	Соли	2004,	таносуби	
мазкур	

46,6 
дарсад	буд.	Иштироки	мардон	дар	
бозори	меҳнат	тӯли	ҳамин	давра	аз	
53,4	то	59,5	дарсад	афзоиш	ёфтааст

ЗАНОН	ВА	
ТАНДУРУСТӢ	
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џ Меъёрҳои	 решадавондаи	 мардсолорӣ	 ва	
қолибҳои	гендерӣ,	ки	вусъат	додани	ҳуқуқҳову	
имкониятҳои	 занону	 духтаронро	 маҳдуд	
мекунанд.

џ Набудани	 рӯи� карди	 ҳамаҷонибаи	 баи� нисоҳавӣ	
дар	 таҳияи	 стратегияҳое, 	 ки	 ҳуқуқҳову	
имкониятҳои	 занонро	 вусъат	 мебахшанд	 ва	
пешбурди	 масъалаҳои	 гендериро	 дар	 ҳамаи	
соҳаҳои	сиёсӣ	дастгирӣ	мекунанд,	ки	мутобиқи	
Ҳадафҳои	рушди	устувор	бо	омори	муътамад	ва	
ҳамаҷонибаи	гендерӣ	пуштибонӣ	мешаванд.

џ Баррасии	 нопурраи	 сабабҳои	 сохтории	
нобаробарии	 ҳуқуқҳои	 занону	 мардон	 дар	
қонунгузорӣ	 ва	 амалия	 (дастрасии	 маҳдуд	 ба	
навъҳои	 гуногуни	 захираҳо,	 қабули	 қарор,	
зӯроварӣ	бар	зидди	занон).	

џ Механизмҳои	 нокифоя	 барои	 амалисозии	
меъёрҳои	 қонунгузорӣ	 оид	 ба	 ҳуқуқи	 занон,	
баробарии	 гендерӣ	 ва	 механизмҳои	 заифи	
ҳимояи	институтсионалӣ.

џ Сатҳи	 пасти	 огоҳӣ	 оид	 ба	 ҳуқуқҳои	 занон	 ва	
баробарии	 гендерӣ	 дар	 ҷомеа	 ва	 муассисаҳои	
давлатӣ.	

џ Набудани	 буҷетсозии	 гендерӣ	 ва	 норасоии	
захираҳои	 молиявӣ	 барои	 татбиқи	 сиёсат	 ва	
афзалиятҳои	 барномавӣ	 дар	 соҳаи	 баробарии	
гендерӣ.

џ Набудани	таҳлили	ҳатмии	гендерӣ	дар	санадҳои	
нави	меъёрӣ-ҳуқуқӣ.

џ Қолибҳои	 гендерӣ,	 ки	 ба	 пешбурди	 ҳуқуқҳои	
занон	дар	ҳамаи	соҳаҳо	монеъ	мешаванд.

џ Ҷалби	маҳдуди	созмонҳои	ҷомеаи	шаҳрвандӣ	ба	
банақшагирӣ,	 амалисозӣ	 ва	 мониторинги	
сиёсатҳо	 то	 таъмин	 шавад,	 ки	 онҳо	 ҷанбаҳои	
гендериро	ба	эътибор	мегиранд.

џ Ривоҷ	 ёфтани	 амалҳои	 зиёноваре	 мисли	
бисёрзанӣ,	 издивоҷҳои	 бармаҳал,	 зӯроварии	
васеъ	паҳншуда	дар	оила	ва	озори	ҷинсӣ.

џ Баррасии	 нокифояи	 мушкилоти	 наве	 мисли	
муҳоҷирати	 номуназзам,	 таъсири	 харобиовари	
тағи� ири	 иқлим	 ва	 меъёрҳои	 тақвиятёбандаи	
мардсолорӣ	ва	таъсири	онҳо	ба	занон.

МУШКИЛОТИ	ВУҶУДДОШТА	
ВА	ЗОҲИРШАВАНДА

Дар	бознигарии	шашумин	гузориши	давравии	Тоҷикистон	дар	соли	2018,	Кумитаи	СММ	
оид	ба	бартарафсозии	табъиз	бар	зидди	занон	Ҳукуматро	исроркорона	даъват	намуд	то	
“қабули	қонунгузориеро	тезонад,	ки	барои	ҳамаи	шаклҳои	зӯроварии	гендерӣ,	аз	ҷумла	
зӯроварӣ	 дар	 оила,	 таҷовуз	 ҳангоми	 дар	 издивоҷ	 қарор	 доштан	 ва	 озори	 ҷинсӣ	 дар	
доираи	издивоҷ	ва	берун	аз	он	ҷавобгарии	ҷиноятиро	пешбинӣ	менамояд”.

РӮЗНОМАИ БАРОБАРИИ ГЕНДЕРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

31 

Танҳо	
	

зан	барои	боздоштани	зӯроварие,	ки	таҳаммул	
кардааст,	БА	КӮМАК	МУРОҶИАТ	НАМУДААСТ.	
Аз	чаҳор	се	зан	на	барои	кӯмак	муроҷиат	
кардаанд	ва	на	ба	ягон	шахс	дар	бораи	зӯроварӣ	
хабар	додаанд.

ЗӮРОВАРӢ	ДАР	ОИЛА:	
МАСЪАЛАИ	ФАРОГИР

дарсади	занони	синнашон	15-49	сола	аз	синни	
15-солагӣ	ба	ЗӮРОВАРИИ	ҶИСМОНӢ	дучор	
шудаанд	ва	17	дарсад	дар	давоми	12	моҳи	пеш	аз	
назарсанҷӣ	зӯровари	ҷисмониро	таҳаммул	
кардаанд.	Ду	дарсади	занон	як	замоне	зӯроварии	
ҷинсиро	аз	сар	гузаронидаанд.	

24

дарсади	заноне,	ки	замоне	издивоҷ	кардаанд,	
чунин	гузориш	доданд,	ки	шавҳари	кунунӣ	ё	
охирӣ	ҳадди	ақал	се	навъи	РАФТОРИ	МАХСУСИ	
НАЗОРАТКУНӢ	зоҳир	намудааст.	

29

дарсади	заноне,	ки	замоне	издивоҷ	кардаанд,	
чунин	гуфтанд,	ки	аксари	вақтҳо	онҳо	АЗ	
ШАВҲАРИ	КУНУНӢ	Ё	ОХИРӢ	ТАРСУ	БИМ	
ДОРАНД	ва	5	дарсад	гуфтанд,	ки	онҳо	баъзе	
вақтҳо	аз	ӯ	тарсу	бим	доранд.

39 

23

дарсади	заноне,	ки	замоне	издивоҷ	кардаанд,	
ЗӮРОВАРИИ	ҶИСМОНӢ,	ҶИНСӢ	Ё	ЭҲСОСОТИИ	
шавҳари	кунунӣ	ё	охирии	худро	аз	сар	
гузаронидаанд.	Сатҳи	паҳншудагии	зӯроварӣ	ба	
ҳамсар	дар	давоми	5	сол	аз	замони	Назарсанҷии	
демографӣ	ва	тандурустӣ	дар	Тоҷикистон	2012	
то	7	нуқтаи	дарсадӣ	афзоиш	ёфтааст.

Дар	миёни	занони	замоне	издивоҷкарда,	ки	
зӯроварии	ҷисмонӣ	ё	ҷинсии	ҳамсарро	аз	сар	
гузаронидаанд,	

дарсад	аз	ягон	шакли	осеб	азият	кашидаанд.
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25	СОЛИ	САҲМИ	БРСММ	БАРОИ	ҚОДИРСОЗИИ	ЗАНОН	ДАР	ТОҶИКИСТОН



ФАЪОЛИЯТИ БРСММ ДАР ТОҶИКИСТОН

Аз	 соли	 1994	 инҷониб,	 БРСММ	 бо	 Ҳукумати	
Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	 барои	 коҳиш	 додани	
камбизоатӣ	ва	ташвиқ	намудани	рушди	фарогиру	
устувори	иқтисодӣ	дар	кишвар	ҳамкорӣ	мекунад.	
Пешбурди	 баробарии	 гендерӣ	 ва	 вусъат	 додани	
ҳуқуқҳову	 имкониятҳои	 занон	 унсурҳои	 асосии	
рӯи� карди	БРСММ	ба	рушд	мебошанд.

Бо	 надоштани	 захираҳои	 табиӣ	 ва	 имкониятҳои	
маҳдуди	шуғл,	сарфи	назар	аз	пешрафти	назаррас	
дар	самти	коҳиш	додани	камбизоатӣ	тӯли	солҳои	
охир, 	 Тоҷикистон	 яке	 аз	 камбизоаттарин	
кишварҳои	Осиёи	Марказӣ	боқӣ	мемонад.	Ҳазорон	
одам,	 ки	 аксарияти	 онҳо	 мардонанд,	 дар	 хориҷа	
кор	меҷӯянд.	Оилаҳои	 сершумор	дар	Тоҷикистон	
барои	пои� дории	молиявӣ	ба	маблағҳои	интиқолии	
муҳоҷирони	меҳнатӣ	умед	мебанданд.

Вале	 муҳоҷирати	 меҳнатӣ	 ба	 ҷомеаҳои	 маҳаллӣ,	
махсусан	 ба	 занону	 кӯдакон	 таъсири	 назаррас	
мегузорад.	Заноне,	ки	аксари	корҳои	кишоварзиро	
анҷом	медиҳанд,	тақрибан	чаҳоряки	хонаводаҳоро	
дар	Тоҷикистон	сарварӣ	менамоянд.

Пешбурди	вусъат	додани	ҳуқуқҳову	имкониятҳои	
занон	 барои	 таъмин	 намудани	 рушди	 устувори	
иқтисодиву	 иҷтимоӣ	 дар	 Тоҷикистон	 нақши	
ҳалкунанда	мебозад.	Ҳарчанд	баробарии	гендерӣ	
дар	 қонунгузорӣ	 аз	 соли	 1994	 таҷассум	 ёфтааст,	
дар	 воқеият,	 занон	 ҳанӯз	 бо	 табъиз	 рӯбарӯ	
мешаванд	ва	дар	сатҳи	қабули	қарорҳо	дар	ҳаёти	
ҷамъиятиву	иқтисодӣ	намояндагии	заиф	доранд.	
Қолибҳои 	 анъанавии 	 гендерӣ 	 ва 	 дарки	
мардсолорӣ	 роҷеъ	 ба	 нақши	 занон	 дар	 ҷомеаи	
Тоҷикистон	қавӣ	боқӣ	мемонад.

БРСММ	 талошҳои	 мақомоти	 Тоҷикистонро	
пуштибонӣ	 мекунад	 то	 баробарии	 гендериро	 ба	
воқеият	 табдил	диҳад	 ва	 таъмин	намояд,	 ки	 ҳеҷ	
зан	 ё	 духтар	 ақиб	намонад.	 Ҳадафи	лоиҳаҳое,	 ки	
БРСММ	 ва	 шарикони	 он	 –	 вазоратҳои	 давлатӣ,	
агентиҳои	 СММ,	 созмонҳои	 баи� налмилалӣ,	
ширкатҳои	 бахши	 хусусӣ,	 созмонҳои	 ҷомеаи	

БРСММ	 дар	 Тоҷикистон	 пешрафти	 кишварро	
ҷиҳати	 муваффақ	 шудан	 ба	 Ҳадафҳои	 рушди	
устувор	 ва	 дар	 назар	 гирифтани	 соҳаҳои	
афзалиятдори	Эъломияи	Пекин	ва	Платформаи	
амал	 тавассути	 стратегияҳову	 сиёсатҳои	 паст	
кардани	 сатҳи	 камбизоатӣ	 дастгирӣ	 менамояд,	
ки	ба	қонеъсозии	ниёзмандиҳои	занону	мардон	
ва	пешбурди	иштироки	фаъоли	онҳо	дар	ҳамаи	
сатҳҳои	 ҷомеа	 равона	 шудаанд.	 Фаъолияти	
БРСММ	 ба	 чаҳор	 соҳаи	 афзалиятдор	 равона	
шудааст:	

џ Идоракунӣ,	волоияти	қонун	ва	дастрасӣ	ба	адлия

џ Рушди	устувор	ва	одилонаи	иқтисодӣ

џ Адолати	иҷтимоӣ	ва	ҳифзи	гурӯҳҳои	осебпазир	
аз	зӯроварӣ	ва	табъиз

џ Субот	ва	устувории	экологӣ.	

шаҳрвандӣ	ва	кишварҳои	донор	–	таҳия	ва	амалӣ	
мекунанд,	вусъат	додани	ҳуқуқҳову	имкониятҳои	
занон,	ҷавонон	ва	одамони	маъюб	тавассути	ҳифзи	
ҳуқуқҳои	баробар,	мубориза	бо	табъиз	ва	амалҳои	
зиёновар	 ва	 қолибҳои	 шахшудаи	 (стереотипҳои)	
мушкилсоз	мебошад.

Бо	 шарикони	 худ,	 БРСММ	 рӯи	 бартарафсозии	
монеаҳое	кор	мебарад,	ки	ба	занону	духтарон	дар	
самти	 муваффақ	 шудан	 ба	 тавонмандии	 пурраи	
худ	ва	манфиат	бардоштан	аз	имкониятҳои	ҳамсон	
мисли	 мардон-ҳамтоёни	 худ	 халал	 мерасонанд.	
Лоиҳаҳо	 дар	 Тоҷикистон	 ба	 беҳсозии	 воситаҳои	
маишат	дар	минтақаҳои	деҳот,	таҳкими	идоракунӣ	
ва	 дастрасӣ	 ба	 адлия,	 мусоидат	 ба	 шуғл	 ва	
соҳибкорӣ, 	 баланд	 бардоштани	 устувории	
ҷомеаҳои	 деҳот	 ва	 пешбурди	 устувории	 экологӣ	
равона	шудаанд.
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Тӯли	 25	 соли	 охир,	 БРСММ	 ба	 идоракунии	
самаранок,	 шаффоф,	 масъулиятшинос	 ва	 хаи� рхоҳ	
мусоидат	кардааст	то	манфиатҳои	бештари	рушдро	
барои	ҳама	дар	Тоҷикистон	таъмин	намояд.	БРСММ	
ин	корро	тавассути	ҳамкорӣ	бо	Ҳукумати	Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 анҷом	 медиҳад	 то	 таъмин	 шавад,	 ки	
сиёсат	нобаробариҳои	афзояндаро	дар	ҷомеа	рафъ	
ва	ҷудоиандозиро	пешгирӣ	намояд.	

Бо	 баланд	 бардоштани	 тавонмандии	 ниҳодҳои	
милливу	 маҳаллӣ	 барои	 амалӣ	 кардани	 сиёсати	
мазкур	 ва	 таъмин	 намудани	 дастрасии	 бештар	
одилонаи	одамони	камбизоат	ва	дарканормонда	ба	
хидматрасониҳо,	 ин	 кор	 ба	 эҷоди	 эътимод	 ба	
мақомоти	 давлатӣ	 низ	 саҳм	 мегузорад.	 Сиёсат	 ва	
қонунгузорие, 	 ки 	 беҳсозии	 банақшагирӣ,	
тақсимоти	буҷет	ва	харидҳои	давлатиро	бо	мақсади	
таъмин	 намудани	 устуворӣ	 ва	 масъулиятшиносӣ	
дастгирӣ	мекунанд,	дар	самти	муваффақ	шудан	ба	
ҳадафи	мазкур	низ	саҳм	мегузоранд.

ИДОРАКУНӢ, ВОЛОИЯТИ ҚОНУН ВА ДАСТРАСӢ БА АДЛИЯ

“Самти	 муҳими	 сиёсати	 Ҳукумати	 Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 беҳсозии	 пайвастаи	 мақоми	 занон	
дар	 ҷомеа	 мебошад.	 Дар	 натиҷаи	 талошҳои	
мазкур,	имрӯз	13	зан-вакил	дар	маҷлиси	поёнии	
парлумон	(Маҷлиси	намояндагон)	кор	мекунанд	
ва	 нақши	 онҳо	 дар	 таҳияву	 қабули	 санадҳои	
меъёрӣ-ҳуқуқии	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	назаррас	
аст.”	

Хайринисо	 Юсуфӣ,	 муовини	 раиси	 Маҷлиси	
намояндагони	 (маҷлиси	 поёнии)	 парлумони	
Тоҷикистон

“Имрӯз,	 занону	 духтарон	 дар	 замони	 шадиди	
ҷаҳонишавӣ	 (глобализатсия)	 умр	 ба	 сар	
мебаранд	ва	аз	ин	рӯ,	бояд	эҳсоси	худбовариро	аз	
айёми	 бармаҳали	 кӯдакӣ	 ташаккул	 диҳанд.	
Занону	 духтарон	 бояд	 ҳар	 гуна	 шакли	
зӯровариро	рад	кунанд.	Ҳар	як	зану	духтар	бояд	
худро	дӯст	дорад,	ҳама	корро	анҷом	диҳад	то	аз	
нигоҳи	ҷисмиву	рӯҳӣ	солим	бошад.	Вале	барои	
ин,	онҳоро	 зарур	 аст,	 ки	 ба	 хидматрасониҳои	
иҷтимоӣ,	иқтисодӣ	ва	сиёсӣ	дастрасӣ	дошта,	
ба	 баёни	 андешаҳои	 худ	 қодир	 бошанд.	 Занон	
бояд	 дар	 ҷараёни	 қабули	 қарор	 раъйи	 қавӣ	
дошта	бошанд	ва	аз	ин	рӯ,	мо	бояд	нерӯҳои	худро	
муттаҳид	намоем.	Барои	иҷрои	ин	амал,	ҷомеа	
бояд	 барои	 баробарии	 гендерӣ	 шароитҳо	
муҳайё	 кунад . 	 Қолибҳои	 мавҷудаи	 нақши	
зертобеи	 духтарону	 занон	 бояд	 шикаста	
шавад.”

Қурбонгул	 Қосимова,	 Роҳбари	 ташкилоти	
ҷамъиятии	“Наҷоти	кӯдакон”,	Аъзои	“Шабакаи	
дастрасӣ	ба	адлия	ва	волоияти	қонун”

БРСММ	такмил	додани	таъмини	хидматрасониҳои	
одилонаи	давлатиро	дар	тамоми	ҷомеа,	аз	ҷумла	ба	
гурӯҳҳои	 дарканормондае	 мисли	 одамоне,	 ки	 бо	
ВНМО	 зиндагӣ	 мекунанд	 ё 	 одамоне,	 ки	 бо	
маъюбиятҳо	 зиндагӣ 	 мекунанд, 	 тавассути	
идоракунии 	 мукаммал 	 ва 	 мониторинги	
самараноки	 хидматрасониҳо	 ҳам	 дар	 минтақаҳои	
шаҳр	ва	ҳам	минтақаҳои	деҳот	пуштибонӣ	мекунад.	

Ислоҳоти	низоми	сабти	асноди	ҳолати	шаҳрвандӣ	
таъмин	 хоҳад	 кард,	 ки	 рӯи� додҳои	 ҳаётие	 мисли	
таваллуд,	фавт	ва	издивоҷ	саривақт	сабт	шуда,	ба	
мақомот 	 имконият 	 медиҳад, 	 ки 	 одамони	
ниёзмандро	муаи� ян	ва	сиёсатро	дақиқтар	ба	ҳадаф	
расонанд.	 БРСММ	низ	 талош	менамояд,	 ки	 ҷалби	
ҷомеаи	 шаҳрвандиро	 дар	 таҳия,	 амалисозӣ	 ва	
мониторинги	 стратегияҳо	 ва	 хидматрасониҳо	
вусъат	бахшад.	
	
БРСММ	 амалисозии	 тадбирҳои	 самараноки	
институтсионалӣ	 ва	 ҳуқуқӣ,	 инчунин	 ҷалби	
васеътари	ҳукумат	ва	ҷомеаи	шаҳрвандиро	барои	
муаи� янсозӣ	ва	мубориза	бо	амалҳои	коррупсионӣ	
дастгирӣ	менамояд.

СОҲАҲОИ	ВОБАСТАИ	МУҲИМИ	
ПЛАТФОРМАИ	ПЕКИН	БАРОИ	АМАЛ
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Бо	мақсади	мусоидат	намудан	ба	баробарии	гендерӣ	
ва	қодирсозии	занон,	БРСММ	бо	Ҳукумати	Ҷумҳурии	
Тоҷикистон,	 агентиҳои	 СММ	 ва	 созмонҳои	 ҷомеаи	
шаҳрвандӣ	ҳамкорӣ	менамояд	то	тасаввуроти	амиқ	
решадавонда	 дар	 бораи	 нақшҳои	 гендериро	
бартараф	намояд,	ки	иштироки	занонро	дар	ҳаёти	
сиёсӣ	 ва	 равандҳои	 қабули	 қарор	 дар	 сатҳҳои	
милливу	 маҳаллӣ	 ҳамвора	 маҳдуд	 менамоянд.	
БРСММ	 ин	 корро	 тавассути	 дастгирӣ	 намудани	
инъикоси	 масъалаҳои	 гендерӣ	 дар	 стратегияҳо,	
қонунгузорӣ,	барномаҳову	лоиҳаҳо	ва	пуштибонӣ	аз	
ниҳодҳои	ҳукуматӣ	анҷом	медиҳад.

БРСММ	 ба	 омодасозии	 Стратегияи	 миллии	 рушди	
Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	 барои	 давраи	 то	 соли	 2030	
кӯмак	 кардааст,	 ки	 баробарии	 гендериро	 ҳамчун	
ҳадафи	 баи�нисоҳавӣ	 инъикос	менамояд.	 Тавассути	
омӯзиш	БРСММ	талошҳои	мақомоти	Тоҷикистонро	
оид 	 ба 	 баланд 	 бардоштани 	 сатҳи 	 огоҳии	
кормандони	муассисаҳои	давлатӣ	оид	ба	баробарии		
гендерӣ	 ва	 вусъат	 додани	 ҳуқуқҳову	 имкониятҳои	

занон	 пуштибонӣ	 менамояд	 ва	 ба	 баррасии	
масъалаҳои	 гендерӣ	 дар	 ҳамаи	 ниҳодҳо	 мусоидат	
мекунад.	 Васеъ	 кардани	 доираи	 ҷамъоварии	
маълумоти	 тақсимбандишуда	 барои	 арзёбӣ	
намудани	 ниёзмандиҳои	 занону	 мардон,	 муаи� ян	
кардани	 гурӯҳҳои	 осебпазир	 ва	 мавриди	 назорат	
қарор	додани	таъсири	сиёсат	муҳим	аст.
	
Дар	 барномаҳову	 лоиҳаҳои	 худ,	 БРСММ	 кӯшиш	
менамояд,	 ки	 иштироки	 занонро	 дар	 раванди	
қабули	 қарор,	 аз	 ҷумла	 тавассути	 квотаҳо	 вусъат	
бахшад	 ва	 таъмин	 мекунад,	 ки	 занон	 баробар	
манфиат	бардоранд.	Силсилаи	фаъолиятҳое	мисли	
семинарҳои	омӯзишӣ	оид	ба	ҳуқуқи	занон,	роҳбарӣ,	
пешбурди	 музокирот	 ва	 дигар	 маҳоратҳои	 вусъат	
додани	 имкониятҳо	 барои	 тақвият	 додани	 нақши	
занон	 дар	 раванди	 қабули	 қарор,	 махсусан	 дар	
ҷомеаҳои	 деҳоте	 тарҳрезӣ	 шудаанд,	 ки	 меъёрҳои	
мардсолорӣ	 ҳанӯз	 амиқ	 реша	 давонидаанд.	
Марказҳои	 кӯмаки	 рои� гони	 ҳуқуқӣ	 аз	 дастрасии	
занон	ба	адлия	пуштибонӣ	мекунанд.	

ДАР	МАҶМӮЪ,	45,210	МАРДУ	ЗАН	МИЁНИ	
СОЛҲОИ	2013-2018	КӮМАКИ	ҲУҚУҚӢ	
ГИРИФТААНД

2018

2017

2016

2015

2014

2013

58,13% 41,87%

58% 42%

67% 63%

64.63% 35.37%

66.92% 33.08%

73.88% 26.12%

ЗАНОН МАРДОН

11%

89%

ЭҶОДИ	ТАВОНМАНДӢ	ДАР	
ИДОРАКУНИИ	САРҲАД

КӮМАКИ	ТЕХНИКӢ	БА	МАҚОМОТИ	САБТИ	
АСНОДИ	ҲОЛАТИ	ШАҲРВАНДӢ

ЭҶОДИ	ТАВОНМАНДИИ	МАҚОМОТИ	
САБТИ	АСНОДИ	ҲОЛАТИ	ШАҲРВАНДӢ

ЛАПТОПҲО

ПРИНТЕРҲО

РОУТЕРҲО

4G USB (флешка)

37% 38%

15%
10%

322

124

446

ЗАНОН МАРДОН ҲАМАГӢ

ТАЪСИР

ЗАНОН МАРДОН
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Вақте	 ки	 Аҳмадҷони	 Муҳаммад,	 Замир	 Грезиев	 ва	
Диловар	 Фидоев	 дар	 бораи	 “Ҳакатон”	 барои	
тарроҳони	 технологияи	 иттилоотӣ	 шуниданд,	 ки	
мақсади	 он	 таҳия	 намудани	 роҳиҳалҳои	 вокуниши	
бетаъхир	 ба	 пешгирӣ	 кардан	 ва	 гузориш	 додани	
зӯроварӣ	дар	оила	буд,	дарҳол	тасмим	гирифтанд,	ки	
иштирок	намоянд.	Ин	 сокинони	Душанбе	 як	 ҷузъи	
насли	дар	қарни	иттилоотӣ	ба	воя	расида	мебошанд,	
ки	дар	истифодаи	воситаҳои	ахбори	оммаи	иҷтимоӣ	
ва	технологияҳои	рақамӣ	худро	роҳат	эҳсос	мекунанд.	

Дархости	асосии	онҳо	яке	аз	бисту	панҷ	лоиҳае	буд,	ки	
22	мард	ва	3	зани	ба	рӯи� хати	кӯтоҳи	озмун	воридшуда	
пешниҳод	кардаанд.	Пеш	аз	оғози	амалисозии	лоиҳа,	
аъзоёни	ҷавони	дастаи	“Тоҷвеб”	атрофи	зӯроварӣ	дар	
оила	маълумоти	норавшан	доштанд.	Аҳмадҷон	яке	аз	
ҳамсояҳояшро	медонист,	ки	аз	хушунати	оилавӣ	ранҷ	
мебурд.	Пеш	аз	 он,	 ки	маҳоратҳои	кории	худро	дар	
технологияи	 иттилоотӣ	 истифода	 баранд,	 онҳо	
тасмим	 гирифтанд,	 ки	 	 	 дар	 	 	 бораи	 масъала	 ва	
ниёзмандиҳои	 ҷабрдидагон	 маълумоти	 бештар	
гиранд.	

Ҷавонон	бо	равоншиносон	ҳамсуҳбат	шуданд	ва	дар	
бораи	сабабҳои	умумии	зӯроварӣ	ва	навъҳои	рафтори	
ҳуқуқваи� ронкунандагон	 маълумот	 ҳосил	 карданд.	
Онҳо	дар	бораи	силсилаи	аксуламалҳои	ҷабрдидагон	
нисбат	 ба	 зӯроварӣ	 маълумот	 гирифтанд.	 Онҳо	 бо	
ҳаи� рат	фаҳмиданд,	ки	зӯроварӣ	метавонад	иқтисодӣ,	
равонӣ	ва	ҷисмонӣ	бошад	ва	мардон	низ	метавонанд	
мавриди	 зӯроварӣ	 	 	 дар	 	 	 оила	 қарор	 гиранд.	
Муҳокимаҳо	 ба	 онҳо	 имкон	 доданд,	 ки	 миқёси	
масъаларо	дар	ҷомеаи	Тоҷикистон	дарк	кунанд.	

Онҳо	 ҳар	 чӣ	 бештар	 дар	 бораи	 зӯроварии	 оилавӣ	
маълумот	 мегирифтанд,	 ҳамон	 андоза	 бештар	 ба	
ҳавасмандие	 ташвиқ	мешуданд,	 ки	 дар	 бораи	рафъ	
намудани	ин	масъалаи	ҷиддӣ	рӯи� карди	наве	паи� до	
кунанд.	 Ғолиб	 омадан	 дар	 озмуни	 “Ҳакатон”	 ба	 як	
чизи	камарзиш	табдил	ёфт.	

Азбаски	қурбониёни	зӯроварӣ	бештари	вақтҳо	таҳти	
тарсдиҳии	доимии	ҳамсарон	ё	хешовандони	худ	умр	
ба	 сар	 мебаранд,	 коршиносони	 технологияи	
иттилоотӣ	нармафзори	дузинаиеро	бар	асоси	Android	
таҳия	намуданд.	Зинаи	болоӣ	-	“Оилаи	хушбахт”	дар	
бораи	нигоҳубини	кӯдак,	ғизо,	муносибатҳои	оилавӣ	
ва	хоҷагидорӣ	маълумоти	ба	оила	нигаронидашударо	
таъмин	менамояд.	Сатҳи	дувум,	ки	танҳо	тавассути	
гузарвожа	 (парол,	 пассворд)	 дастрас	 аст,	 тугмаи	
пинҳони	 бонги	 хатар	 (SOS)	 дорад,	 ки	 бо	 телефони	
боварии	 1313-и	 Маркази	 захиравӣ	 	 мустақиман	
паи� васт	буда,	дар	ихтиёри	Кумитаи	кор	бо	занон	ва	

 “ҲАКАТОН” (HACKATHON) 2019: ҶУСТУҶӮИ 
РОҲИҲАЛҲОИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ БАРОИ 

ВОКУНИШИ БЕТАЪХИР БА ЗӮРОВАРӢ ДАР ОИЛА

Ҳакатон”	дар	чаҳорчӯбаи	лоиҳаи	БРСММ	“Тақвият	
додани	 амнияти	 ҷомеа	 ва	 пешгирӣ	 кардани	
зӯроварӣ	 бар	 зидди	 занон	 дар	 Тоҷикистон”	 бо	
дастгирии	СММ	Занон	ва	EFCA	ташкил	шудааст.	

ТЕХНОЛОГИЯ БАРОИ ВУСЪАТ 
ДОДАНИ ҲУҚУҚҲОВУ ИМКОНИЯТҲОИ ЗАНОН 

оила	 қарор	 дорад.	 Нармафзор	 низ	 дар	 бораи	
қонунгузорӣ	оид	ба	зӯроварӣ	дар	оила	маълумот	ва	
маслиҳатҳое	муфид	медиҳад,	 ки	 ҷабрдидагон	дар	
ҳолати	 зӯроварӣ	 чӣ	 кор	 бояд	 кунанд,	 масалан	
“Ашёҳои	тезро	дур	нигоҳ	доранд”.	

Ҳифзи	 махфияти	 ҷабрдидагон	 мулоҳизаи	 муҳим	
барои	 	 	 	 тарроҳони 	 	 	 	 “Тоҷвеб”	 	 	 	 буд,	 ки	
истифодабарандагон	тавонанд	бо	телефони	боварӣ	
тамос	гиранд,	ҳатто	агар	онҳо	ба	Интернет	дастрасӣ	
надошта	 бошанд,	 чунки	 бисёр	 одамон	 дар	
Тоҷикистон,	 махсусан	 дар	 минтақаҳои	 деҳот,	 ба	
Интернет	дастрасии	маҳдуд	доранд.

Баъд	 аз	 рақобати	 саривақт	 таҳия	 намудани	
нармафзори	худ,	тарроҳони	ҷавон	аз	ғолиб	омадан	
дар	 озмун	 хушҳол	 буданд.	 Онҳо	 дар	 марҳилаи	
баъдтар	 илова	 намудани	 функсияҳои	 навро	 ба	
“Оилаҳои	 хушбахт”	 бесаброна	 интизоранд.	
Эҷодкорони	 ҷавони	 тағи� ирот	 умедворанд,	 ки	
роҳиҳалҳои	 технологии	 онҳо	 ба	 коҳиш	 додани	
зӯроварӣ	дар	оила	саҳм	мегузорад	ва	ба	қурбониён	
имкон	 медиҳад,	 ки	 ҳангоми	 зарурати	 фаврӣ	
бетаъхир	кӯмак	гиранд.		

22  |         



Зарина*	 сокини	 ҷамоати	 Зиракии	 минтақаи	
Кӯлобро	ба	издивоҷи	аз	пеш	таъи� иншуда	дар	синни	
17-солагӣ,	 дарҳол	 пас	 аз	 хатми	 таҳсилоти	 миёна	
маҷбур	 карданд.	 Волидаи� ни	 ӯ	 камбизоат	 буданд.	
Е�фтани	шавҳар	барои	духтари	онҳо	маънои	як	сар	
аъзои	ками	оиларо	дошт,	ки	таъмини	ӯ	барои	оила	
душвор	буд.

Аз	 нахустин	 рӯзҳои	 издивоҷи	 худ,	 Зарина	 бо	
таҳқиру	 зӯроварӣ	 аз	 дасти	 шавҳараш,	 модару	
хоҳари	 ӯ	 рӯ	 ба	 рӯ	 шуд.	 Зарина	 ба	 волидаи� ни	 худ	
шикоят	 кард,	 вале	 онҳо	 ӯро	 маҷбур	 карданд,	 ки	
сарфи	назар	аз	муносибати	бераҳмона	бо	шавҳараш	
бимонад.	

Тӯли	 10	 сол,	 Зарина	 ҳаёти	 пур	 аз	 зулмотро	 бо	
шавҳараш	ба	сар	бурд.	У,� 	ки	наметавонист	хонаро	
тарк	 кунад,	 рафиқе	 ҳам	 надошт,	 ки	 ба	 ӯ	 тавонад	
эътимод	кунад,	рӯзи	хуш	надошт.	

Мутаассифона,	вазъияти	ногувори	Зарина	ҳодисаи	
нодир	 нест.	 Зӯроварӣ	 дар	 оила	 дар	 Тоҷикистон	
васеъ	 паҳншуда	 боқӣ	 мемонад	 ва	 монанди	
аксарияти	зиёди	қурбониён,	Зарина	дар	бораи	ба	
милитсия	 хабар	 додани	 зӯроварӣ	 ҳаргиз	 фикр	
накардааст.	

Вақте	ки	шавҳари	 ӯ	ба	муҳоҷирати	меҳнатӣ	рафт,	
вазъи	 ҷавонзан	 беҳтар	 нашуд.	 Шавҳараш	 дар	
Россия	 мутобиқи	шариати	 ислом	 бо	 се	 маротиба	
такрор	 кардани	 “талоқ”	 аз	 ҳамсараш	 ҷудо	 шуд.	
Тоҷикистон	“талоқ”-ро	ҳамчун	шакли	расмии	ҷудо	
шудани	зану	шавҳар	эътироф	намекунад.	Бо	вуҷуди	
ин,	“талоқ”	васеъ	истифода	мешавад,	махсусан,	дар	

ЗАРИНА*:  БОЗСОЗИИ ЗИНДАГИЕ, КИ АЗ ЗӮРОВАРӢ 
ДАР ОИЛА ЗИЁН ДИДААСТ 

СҒД	 “Марям”	 дар	 контексти	 лоиҳаи	 БРСММ	
“Тақвият	 додани	 амнияти	 ҷомеа	 ва	 пешгирӣ	
кардани 	 з ӯроварӣ 	 бар 	 зидди 	 занон 	 дар	
Тоҷикистон”	 машварати	 рои� гони	 ҳуқуқиро	
таъмин	менамояд.	

ҲУҚУҚҲОИ БАШАРИИ ЗАНОН

минтақаҳои	деҳот.	Дар	баъзе	ҳолатҳо,	муҳоҷирони	
меҳнатӣ	тавассути	ирсоли	паёмакҳои	матнӣ	талоқ	
медиҳанд.	

Хешовандони	шавҳараш	ӯро	аз	хона	пеш	карданд	ва	
Зарина	ба	хонаи	волидаи� наш	баргашт,	ки	дар	он	ҷо	
ӯро	 сард	 пазируфтанд.	 Чун	 интихоби	 дигаре	
надошт,	ӯ	фарзандонашро	ба	нигоҳубини	модараш	
вогузошт	ва	барои	дарёфти	кор	ба	Россия	рафт,	вале	
ба	сабаби	бемор	шудани	писараш	ӯ	ночор	бозгашт	
ва	 бозёфтҳояшро	 барои	 муолиҷаи	 писараш	 сарф	
намуд.

Аз	 ҳамсояаш	 Зарина	 дар	 бораи	 СҒД	 “Марям”	
фаҳмид,	ки	ба	қурбониёни	зӯроварӣ	дар	оила	ёрӣ	
мерасонад	ва	машварати	рои� гони	ҳуқуқӣ	таъмин	
менамояд.	 Рӯҳафтодаву	 бепул,	 ӯ	 бо	 ин	 созмони	
ғаи� ридавлатӣ	тамос	гирифт.	Ин	лаҳза	ба	гардиши	
куллӣ	табдил	ёфт.	

Ҳуқуқшиносе	дар	СҒД	“Марям”	ба	Зарина	маслиҳат	
дод , 	 ки 	 а з 	 собиқ 	 шавҳари 	 худ , 	 ки 	 ӯ 	 в а	
фарзандонашро	 тарк	 кардааст,	 нафақа	 (алимент)	
ситонад.	Додгоҳ	ба	манфиати	ӯ	ҳукм	содир	кард	ва	
ҳоло	Зарина	барои	нафақа	 (алимент)	ва	таъмини	
фарзандонаш	маблағи	хоксорона	мегирад.	

Баъдтар, 	 корманди	 иҷтимоии	 ин	 созмони	
ғаи� ридавлатӣ	 ба	 Зарина	 кӯмак	 кард,	 ки	 ҳолати	
афсурдагиро	(депрессияро)	паси	сар	кунад	ва	кор	
ёбад.	Аз	ин	таҷрибаи	талх	амиқан	осеб	дида,	Зарина	
ба	худ	фурӯ	рафт	ва	ҳамеша	хомӯш	буд.	Тадриҷан,	ӯ	
самимӣ	шуд	ва	боз	табассум	кард.	Бо	дастгирии	ин	
созмони	 ғаи� ридавлатӣ,	 Зарина	 тавонист	 ҳамчун	
ороишгар	 (косметолог)	 омӯзиш	 гирад.	 Ҳоло	 ӯ	
меҳнати	бошарафона	дорад	ва	бо	фарзандонаш	дар	
манзили	 иҷора	 зиндагӣ	 мекунад.	 У� 	 орзу	 дорад	
хонаи	худро	дошта	бошад.	

Вақте	 муштариён	 дар	 ороишгоҳи	 занона	 ба	 ӯ	
мегӯянд,	ки	дар	хона	бо	зӯроварӣ	рӯбарӯ	шудаанд,	
Зарина	ба	онҳо	маслиҳат	медиҳад,	ки	бетаъхир	бо	
созмони	 “Марям”	 тамос	 гиранд	 ва	 ба	 кӯмак	
муроҷиат	кунанд.	“Худро	ҳифз	кунед	ва	ба	ҳеҷ	кас	
нагузоред,	ки	шуморо	озор	диҳад”	-	мегӯяд	ба	онҳо.	
“Ҳеҷ	 кас	 ба	шумо	наметавонад	 кӯмак	 кунад,	 агар	
шумо	ба	худ	кӯмак	накунед.”
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БРСММ	барои	эҷод	намудани	муҳите	кор	мекунад,	
ки	ҷиҳати	таъсиси	бизнес,	савдо	ва	сармоягузории	
мустақим	мусоид	аст,	то	устуворӣ	ва	адолати	рушди	
иқтисодӣ	дар	Тоҷикистон	баланд	бардошта	шавад.
Рушди	 бахши	 хусусӣ	 ҷанбаи	 муҳими	 рӯи� карди	
мазкур	аст.	Тақвият	додани	ҳамкории	минтақавӣ	бо	
кишварҳои 	 ҳамсоя , 	 мисли 	 Афғонистону	
Қирғизистон	 дар	 бахшҳое	 мисли	 коркарди	
маҳсулоти	кишоварзӣ	ва	паи� вастани	стратегияҳои	
савдову	 соҳибкории	 Тоҷикистон	 бо	 дурнамоҳои	
иқтисодӣ	дар	минтақа	низ	барои	муваффақ	шудан	
ба	ин	ҳадаф	саҳм	мегузорад.	Дар	минтақаҳои	деҳот,	
БРСММ	ба	гуногунсозии	иқтисодӣ	ва	эҷоди	“ҷои� ҳои	
кории	 сабз”	 тавассути	 истифодаи	 технологияҳои	
устувор	ва	сарчашмаҳои	таҷдидшавандаи	энергия	
мусоидат	менамояд.

Пас	 аз	 вуруди	 Тоҷикистон	 ба	 узвияти	 Созмони	
умумиҷаҳонии	 савдо	 дар	 соли	 2013,	 БРСММ	 ба	
Ҳукумат	 дар	 амалисозии	 нақшаи	 худ	 баъд	 аз	
паи� вастан	ба	ин	созмон	кӯмак	мекунад.	Ҳамроҳ	бо	
дигар	 агентиҳои	 СММ,	 бо	 мақсади	 воридсозии	
Ҳадафҳои	 рушди	 устувор	 ба	 банақшагирии	
стратегӣ,	 таҳияву	 амалисозии	 сиёсат	 дар	 ҳамаи	
бахшҳои	 идоракунии	 давлат	 БРСММ	 низ	 бо	
Вазорати	рушди	иқтисод	ва	савдо	ва	Агентии	омор	
ҳамкории	 наздик	 дорад.	 БРСММ	 дар	 таъмин	
намудани	 мониторинг	 ва	 гузоришдиҳии	 миллӣ	
барои	пешрафт	ҷиҳати	муваффақ	шудан	ба	ҲРУ	низ	
ёрӣ	мерасонад.	

Сарфи	 назар	 аз	 қонунгузорие,	 ки	 имкониятҳои	
баробарро	 барои	 занону	 мардон	 дастгирӣ	
менамояд,	 занони	 тоҷик	 бо	 монеаҳои	 сершуморе	
рӯбарӯ	 ҳастанд,	 ки	 қобилияти	 онҳоро	 барои	
ҷустуҷӯи	 шуғли	 музддор	 ё	 оғози	 бизнес	 маҳдуд	
мекунанд.	Дар	натиҷа,	онҳо,	дар	муқоиса	бо	мардон,	
ба 	 камбизоатӣ 	 ва 	 нобаробарии 	 иҷтимоӣ	

РУШДИ УСТУВОР ВА ОДИЛОНАИ ИҚТИСОДӢ

	 “Дар	 тафовут	 аз	 мардон,	 бо	 сабаби	 бори	
иловагие,	 ки	 онҳо	 ҳамчун	 модар	 дар	 ҷомеаи	
анъанавӣ	 доранд,	 занон	 наметавонанд	 барои	
дарёфти	кор	осон	ба	хориҷа	раванд.	Аз	ин	рӯ,	ба	
вуҷуд	 овардани	 ҷойҳои	 корӣ	 барои	 онҳо	 дар	
дохили	 кишвар	 ва	 махсусан,	 дар	 минтақаҳои	
деҳот,	 хеле	 муҳим	 аст.	 Ин	 маҳз	 корест,	 ки	
БРСММ	 дар	 чаҳорчӯбаи	 лоиҳаи	 LITACA	 анҷом	
медиҳад.”

Исмоналӣ	Сафаров,	ҷамоати	“Ғалаба”,	ноҳияи	
Фархори	вилояти	Хатлон

СОҲАҲОИ	ВОБАСТАИ	МУҲИМИ	
ПЛАТФОРМАИ	ПЕКИН	БАРОИ	АМАЛ

осебпазиртаранд.	 БРСММ	 дар	 самти	 рафъи	
монеаҳои	мазкур	 ва	 такмил	 додани	 тавонмандии	
занон	 барои	 эҷоди	 даромад	 тавассути	 лоиҳаҳое	
мисли	 тарҳҳои	 грантҳои	 хурд	 кор	мекунад,	 ки	 ба	
хонаводаҳои	саробонашон	зан	ва	бизнесҳои	хурди	
аз	 ҷониби	 занон	 роҳбаришаванда	 афзалият	
медиҳанд.

Баъзе	монеаҳое,	ки	занон	бо	онҳо	рӯбарӯ	мешаванд,	
сохторӣ	мебошанд,	мисли	надоштани	дастрасӣ	ба	
маблағгузорӣ,	 замин	 ё	 об	 ва	 беҳдошт.	 Монеаҳои	
дигар	камтар	аёнанд	ва	меъёрҳои	анъанавиеро	дар	
бар	мегиранд,	ки	нақшҳои	гендерӣ	дикта	мекунанд	
ва	асосан	занонро	ҳамчун	ҳамсарон	ва	модарон	дарк	
менамоянд.	Бештари	вақтҳо	занон	дониши	махсус,	
иттилооти	вобаста	ба	бизнес	ва	дороиҳои	иҷтимоие	
мисли	шабакаҳои	кориро	низ	надоранд.	

Тавассути	омӯзишҳо	оид	ба	бозорёбӣ	(маркетинг),	
рушди	 агробизнес, 	 банақшагирии	 бизнес,	
идоракунӣ	 ва	 ҷамъоварии	 маблағ,	 инчунин	
семинарҳое,	 ки	 ба	 баланд	 бардоштани	 саводи	
молиявӣ	 ва	 дониш	 дар	 соҳаи	 технологияҳои	
иттилоотӣ	 равона	 шудаанд,	 занон	 метавонанд	
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Занон ва камбизоатӣ

Занон ва иқтисод

Таҳсилу таълими 

занон

Механизмҳои 

институтсионалӣ барои 

беҳсозии мақоми занон

Занон дар ҳокимият 

ва қабули қарор
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ГИРАНДАГОНИ	ҚАРЗҲО	ВА	МИКРОҚАРЗҲО	
ТӮЛИ	СОЛҲОИ	2009-2016

ҲАМАГӢ	35,233	НАФАР

59%

41%

ЗАНОН

МАРДОН

ШУМОРАИ	ИШТИРОККУНАНДАГОН
	ДАР	ОМӮЗИШҲОИ	КАСБӢ-ТЕХНИКӢ/
ФАЪОЛИЯТҲО	ВА	МАҲОРАТҲОИ	
КАСБӢ
2009-2016		

Ҳамагӣ	9,083	

ЗАНОН - 3,518 

МАРДОН - 5,565

маҳоратҳое	ба	даст	оранд,	ки	барои	паи� вастан	ба	бозори	меҳнат	ё	соҳибкор	шудан	заруранд.	Лоиҳаҳои	БРСММ	
омӯзиши	касбӣ-техникиро	барои	занон,	аз	ҷумла	заноне,	ки	бо	маъюбиятҳо	зиндагӣ	мекунанд,	таъмин	менамояд	
ва	 ташаббусҳои	 рушдро	 аз	 ҷониби	 гурӯҳҳои	 занон	 дастгирӣ	 мекунанд.	 Бизнесҳои	 хурди	 аз	 ҷониби	 занон	
роҳбаришаванда	аз	дастгирии	коромӯзӣ	ва	машваратӣ	баҳраманд	мешаванд	то	маҳсулнокӣ	ва	эҷоди	даромадро	
баланд	бардоранд.

ТАЪСИР

ҶОЙҲОИ	КОРӢ,	КИ	ДАР	СОЛҲОИ	
2013-2019	БА	ВУҶУД	ОВАРДА	ШУДАНД

ҲАМАГӢ	12,501	JOBS

33%

67%

ЗАНОН

МАРДОН
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ШИКАСТАНИ СТЕРЕОТИПҲОИ ГЕНДЕРӢ

Маҳинахон	Сулаи�монова	ҳамчун	соҳибкори	технологӣ,	
ки	 ба	 беҳсозии	 маҳсулоти	 кишоварзӣ	 тавассути	
технологияи	 рақамӣ	 ҷалб	 шудааст	 ва	 ташкилоти	
ҷамъиятии	“Нексигол	Мушовир”-ро	роҳбарӣ	менамояд,	
барои	ҷавонзанон	аз	Хуҷанд	–	минтақаи	сукунати	ӯ	ва	
берун	аз	он	ба	намунаи	қобили	паи� равӣ	табдил	ёфтааст.	

	“Ҳам	кишоварзӣ	ва	ҳам	технологияҳои	иттилоотӣ	дар	
ҷомеа	 ҳамчун	 соҳаҳои	 кории	 “мардон”	 дарк	 шудааст.	
Замоне,	 ки	 ман	 кори	 худро	 оғоз	 намудам,	 тақрибан	
занеро	 ёфтан	 душвор	 буд”	 –	 мегӯяд	 у.̄	 Дар	 натиҷа,	
бештари	 вақтҳо	 ӯ	 дар	 мулоқотҳо	 ҳамчун	 зани	 танҳо	
иштирок	 мекард	 ва	 	 дар	 оғоз	 мардон	 идеяҳои	 ӯро	
нодида	 мегирифтанд.	 Шумораи	 зиёди	 занон	 дар	
Тоҷикистон	дар	соҳаи	кишоварзӣ	кор	мекунанд,	вале	
имкониятҳои	 кам	 доранд,	 ки	 ба	 сатҳи	 қабули	 қарор	
муваффақ	шаванд	ё	маҳоратҳои	махсус	ба	даст	оранд.		

Маҳинахон	 дар	маҳаллаи	 анъанавӣ	 ҳамчун	фарзанди	
хурдсоли	оила	ба	воя	расидааст.	Волидаи�ни	ӯ	ба	таври	
кофӣ	 суннатгаро	 (консервативӣ)	 буданд,	 вале	 ба	
таҳсили	 духтарон	 бовар	 доштанд	 ва	 кӯшишҳои	 ӯро	
дастгирӣ	карданд.	Аз	синни	хурдсолӣ,	ӯ	ба	математика	
ва 	 илме 	 дилбастагӣ 	 зоҳир 	 кард, 	 ки 	 барои	
ҷавондухтарон	 аз	 эҳтимол	 дур	 буд	 соҳаҳои	 таҷрибаи	
пешқадам	ҳисобида	шавад.	

Дар	синфи	панҷум,	Маҳинахон	аз	миёни	20	хонанда,	ки	
танҳо	 ду	 нафари	 онҳо	 духтар	 буданд,	 барои	 синфҳои	
барномасозии	беруназсинфӣ	интихоб	шуд.	Ин	рӯи� доди	
муҳим	 буд.	 У� 	 омӯзиши	 таҳияи	 нармафзорро	 дар	
донишгоҳ	идома	дод,	ки	дар	он	ҷо,	бори	дигар,	духтарон	
ақалияти	хеле	камро	ташкил	медоданд:	ду	нафар	дар	
миёни	 40	 донишҷу.̄	 Вақте	 ба	 ӯ	 имконияти	 сафар	 ба	
Олмонро	 барои	 таҷрибаомӯзӣ	 дар	 ширкати	 Siemens	
пешниҳод	карданд,	дар	ибтидо	волидаи�наш	аз	иҷозати	
сафари	 ӯ	 ба	 хориҷа	 дудила	 шуданд,	 вале	 ниҳоят	
ризоияти	худро	доданд.	

Дар	 кори	 худ	 Маҳинахон	 маслиҳати	 илҳомбахши	
омӯзгори	 донишгоҳро	 ба	 эътибор	 мегирад,	 ки	 ба	
донишҷӯён	истифода	бурдани	рӯи� карди	ба	роҳиҳалҳо	
асосёфтаро	 таълим	 медод.	 “Як	 рафторе,	 ки	 ман	 аз	 ӯ	
омӯхтам	ва	ҳанӯз	дар	ҳаёти	шахсиву	касбиям	истифода	
мебарам,	 ин	 аст,	 ки	 вақте	 чизе	 кор	 намекунад,	шумо	
бояд	 ягон	 чизи	 комилан	 гуногунро	 озмоиш	 кунед”	 -	
мегӯяд	у.̄

Ҷустуҷӯи	 роҳиҳалҳо	 рисолати	 Маҳинахон	 дар	
“Нексигол	Мушовир”	буд.	Аз	лаҳзае,	ки	ӯ	соли	2010	ба	
ин	 созмон	 паи� васт,	 як	 силсила	 абзорҳое	 мисли	
рӯзномаи	 “Агринформ”,	 чанд	 нармафзор,	 СМС-
машваратдиҳии	 кишоварзӣ	 ва	 веб-платформаҳоро	
ҳамчун	 як	 ҷузъи	 системаи	 иттилоотии	 бозорёбии	
кишоварзӣ	(Agricultural	Information	Marketing	System	–	

МАҲИНАХОН: ТАРРОҲИ НАРМАФЗОРҲО 
ВА БИЗНЕС-ПЕШВО

AIMS)	 таҳия	намуд,	 ки	технологияро	барои	коҳиш	
додани	холигоҳи	иттилоотӣ	истифода	мебаранд	ва	
ба	фермерон	кӯмак	мекунанд,	ки	маҳсулоти	худро	
беҳтар	фурӯшанд.	Соли	2017,	Маҳинахон	имконият	
паи� до	 кард,	 ки	 ба	 шарофати	 таҷрибаомӯзӣ	 дар	
ширкати	 обрӯманди	 Google	 маҳоратҳои	 худро	
такмил	диҳад.	

“Муттаҳид	 кардани	 кор	 ва	 оила	 бештари	 вақтҳо	
душвор	аст”-	мегӯяд	Маҳинахон,	модари	ду	духтар,	
“вале	ин	корро	метавон	кард”.	Қолибҳои	шахшудаи	
гендерӣ,	ки	уҳдадории	нахустин	ва	асосии	занонро	
дар	 назди	 шавҳар	 ва	 оила	 дикта	 мекунанд,	 дар	
ҷомеа	 бартарӣ	 доранд,	 -	 мегӯяд	 ӯ,	 вале	 насли	
ҷавонтар	 беш	 аз	 пеш	 онҳоро	 зери	 савол	 қарор	
медиҳад.

Имрӯз,	 ба	 хотири	 кори	 сахт	 ва	 фидокорияш,	
Маҳинахон	 аз	 эҳтироми	 зиёд	 бархурдор	 аст	 ва	
коршиносии	 илмии	 ӯро	 ҳаргиз	 зери	 шубҳа	
намегузоранд.	 “Вақте	 шумо	 исбот	 мекунед,	 ки	
кистед	 ва	 ба	 муваффақият	 ноил	 мешавед,	 ин	 ба	
идроки	одамон	таъсир	мегузорад	ва	онҳо	шуморо	
қабул	 мекунанд.”	 Роҳи	 фаъолияти	 меҳнатии	 ӯ	 ба	
ҷавонзанони	 қотеъ	 илҳом	 мебахшад,	 ки	 ҳудудҳои	
аънанавиро 	 фарох 	 кунанд 	 ва 	 дар 	 соҳаи	
интихобкардаи	худ	дурахшанд.	Аз	муваффақиятҳои	
ӯ	 ҳавасманд	шуда,	 ҷиянҳояш	ва	 донишҷӯёне,	 ки	 ӯ	
дар	донишгоҳ	онҳоро	роҳбарӣ	мекунад,	ба	интихоби	
пешаи	худ	дар	соҳаи	илм	устуворанд.

Системаи	 AIMS	 бо	 дастгирии	 лоиҳаи	 БРСММ	
“Кӯмак	барои	савдо”	таҳия	шудааст.
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Вақте,	 ки	 ҳамдеҳагонаш	 ӯро	 соли	 2001	 барои	
идоракунии	Маркази	захиравии	ҷамоат	дар	Ғарм	
интихоб	 намуданд,	 Матлуба	 Раҷабалиева	 дар	
ҳаи� рат	 афтод	 ва	 дар	 ибтидо	 саросема	шуд.	 Дар	
минтақаи	Рашт,	барои	занон	доштани	вазифаҳои	
роҳбарикунанда	дар	ҷамоат	ҳанӯз	ҳам	камёб	аст.	
“Ман	ҳатто	намедонистам,	ки	аз	куҷо	оғоз	кунам,”	
мегӯяд	ӯ.	Сипас,	ӯ	ба	ёд	овард,	ки	вақте	омӯзгори	
мактаб	 буд,	 одамон	 арзишмандтарин	 дороиҳои	
худ	–	фарзандонашонро	ба	 ӯ	бовар	мекарданд.	У� 	
нерӯи	ботинии	худро	ҷамъ	овард	ва	ба	кор	шурӯъ	
намуд.

Масъулияти	 қонеъ	 намудани	 ниёзмандиҳои	
ҷамоати	худро	бар	дӯш	 дошта,	Матлуба	 соатҳои	
бешуморро	барои	 сафар	 ба	 минтақаҳои	 дурдаст	
сарф	 намуда,	 бо	 занон,	 мардон	 ва	 духтарон	
ҳамсуҳбат	 мешавад	 ва	 онҳоро	 ҳавасманд	
менамояд,	 ки	 омӯзиш	 гиранд	 ва	 дар	 лоиҳаҳо	
иштирок	 кунанд.	 У� 	 шахсан	 бисёр	 волидаи� нҳоро	
бовар	 кунондааст	 то	 ба	 духтарони	 худ	 иҷозат	
диҳанд,	ки	дар	мактаби	миёна	таҳсил	намоянд.

МАТЛУБА: ТАКОМУЛИ ЗИНДАГӢ ДАР 
ҶАМОАТИ Ӯ АЗ СОЛИ 2001

У� 	 низ	 ба	 занони	 дорои	 вазъи	 ноилоҷ	 кӯмак	
кардааст.	Як	ҳолат	дар	солҳои	аввали	фаъолияти	ӯ	
ҳамчун	роҳбари	Маркази	захиравии	ҷамоат	ҳанӯз	
ба	 Матлуба	 эҳсосоти	 махсуси	 муваффақиятро	
медиҳад.	Як	модари	ҷавони	соҳиби	ду	фарзанд	ва	
бедаромад	пас	аз	ҷудошавии	дардомез	аз	шавҳараш	
дар	бораи	худкушӣ	фикр	мекард.	Матлуба	ӯро	моил	
кард,	 ки	 дар	 семинаре	 оид	 ба	 ҳуқуқи	 занон	 ва	
баробарии	 гендерӣ	 иштирок	 намояд.	 Модари	
ҷавон	 дар	 ибтидо	 маи� л	 надошт,	 вале	 ин	 қадами	
нахустин	 ӯро	 аз	 ҷудоӣ	 берун	 кашид.	 Баъдтар	 ӯ	
таҳсилро	давом	дод	ва	он	замон	аз	омӯзиши	бизнес	
дар	Маркази	захиравии	ҷамоат	манфиат	бардошта,	
фаъолияти	дӯзандагиро	оғоз	кард.	

Матлуба	 мегӯяд,	 ки	 доштани	 қудрати	 тағи� иру	
такмил	 додани	 зиндагии	 одамон	 пурарзиштарин	
ҷанбаи	 кори	 ӯст.	 Лоиҳаҳои	 Маркази	 дастгирии	
ҷамоат	 ба	 дастгирии	 ташаббусҳои	 иқтисодӣ	 ва	
эҷоди	ҷои� ҳои	 корӣ,	махсусан	барои	 занон	равона	
шудаанд.

Ҳоло	Матлуба	бо	САҲА	ҷиҳати	пешгирии	зӯроварӣ	
дар	 оила	 кор	 мекунад.	 “Духтарон	 бояд	 таҳсилу	
таълим	гиранд	ва	ба	онҳо	имконият	дода	шавад,	ки	
кор	 кунанд	 ва	 мустақил	 бошанд.	 Агар	 духтар	 аз	
нигоҳи	 молиявӣ	 мустақил	 бошад,	 ин	 қадами	
бузурге	ба	 сӯи	 бартарафсозии	 зӯроварӣ	 дар	оила	
мебошад”	-	мегӯяд	у.̄	

Матлуба	бо	доштани	идеяҳо	барои	лоиҳаҳои	вусъат	
додани	ҳуқуқҳову	имкониятҳои	занон	дар	ҷамоати	
худ	 мехоҳад	 барномаҳои	 таҳсилоти	 молиявиро	
амалӣ	намояд.	Бисёр	занони	минтақаи	деҳоти	ӯ	ба	
маблағҳои	 интиқолие	 такя	 мекунанд, 	 ки	
муҳоҷирони	меҳнатӣ	мефиристанд.	Матлуба	чунин	
меҳисобад,	 ки	 онҳо	 метавонанд	 сармоягузориро	
барои	афзоиш	додани	даромад	омӯзанд.

Матлуба	 ҳоло	 44-сола	 аст	 ва	 бовар	 дорад,	 ки	
вазифаи	роҳбарии	ӯ	барои	бартараф	кардани	дарки	
анъанавӣ	 атрофи	 занон	 дар	 ҷамоати	 ӯ	 кӯмак	
кардааст.	 Тӯли	 ду	 даҳсолаи	 гузашта,	 ӯ	 шоҳиди	
тағи� ироти	суст,	вале	мусбат	дар	минтақаи	деҳоти	
худ	шудааст.	Волидаи� н	ба	квотаҳо	барои	таҳсилоти	
олии	 духтарон	 рағбати	 зиёд	 зоҳир	 мекунанд.	
“Занон	 хеле	фаъол	шудаанд”	 -	 мегӯяд	 у.̄	 “Онҳо	 аз	
ҳуқуқҳои	 худ	 бештар	 огоҳанд	 ва	 мефаҳманд,	 ки	
онҳо	бояд	амал	кунанд,	вале	интизор	набошанд,	ки	
дигарон	ба	ҷои	онҳо	қарор	қабул	менамоянд.”

Маркази	 захиравии	 ҷамоат	 дар	 Ғарм	 соли	 2001	
ифтитоҳ	 шуда,	 яке	 аз	 39	 маркази	 захиравии	
ҷамоат	буд,	ки	БРСММ	дар	ҷаҳорчӯбаи	“Барномаи	
ҷамоатҳо”	дар	минтақаи	Рашт	таъсис	додааст.	Ду	
маркази	 захиравии	 ҷамоати	 мазкурро	 занон	
сарварӣ	мекунанд.
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СОҲИБКОРИИ ЗАНОН

Дилдора	 Муҳаммадова	 дар	 шимоли	 Тоҷикистон	
дар	деҳае	ба	воя	расидааст	ва	хурдтарин	фарзанд	
дар	миёни	10	фарзанди	оила	буд.	У� 	пас	аз	хатми	
мактаби	 миёна	 касби	 дӯзандагиро	 омӯхт.	 У� 	 ҳоло	
бомуваффақият	 тиҷорати	 пардадӯзиро	 пеш	
мебарад	 ва	 барои	 занону	 духтарон	 аз	 оилаҳои	
камдаромад	ҷои	кор	медиҳад	ва	омӯзиши	онҳоро	
низ	маблағгузорӣ	менамояд.	

Вақти	тӯлоние	лозим	шуд,	ки	Дилдораи	40-сола	то	
ба	ин	мавқеъ	бирасад.	Дар	солҳои	1990	замоне,	ки	
шароити	 душвор	 бисёре	 аз	 аъзоёни	 оилаи	 ӯро	
маҷбур	кард	ба	Русия	барои	кор	раванд,	Дилдора	
Муҳаммадова	ва	шавҳари	у,̄	бо	доштани	тиҷорати	
хурд	тасмим	гирифтанд,	ки	дар	ин	ҷо	бимонанд,	
падару	модари	пири	худро	нигоҳубин	кунанд	ва	се	
фарзанди	хурдсоли	худро	ба	воя	расонанд.	

Дилдора	барои	афзоиш	додани	даромади	оила	пеш	
а з 	 к ушод ани 	 к о р г оҳи 	 х у рд 	 д а р 	 у т о қи	
иҷоракардааш	ба	дӯхтани	парда	дар	хона	сар	кард.	
“Мо	се	мошинаи	дӯзандагӣ	харидем	ва	се	шогирд	
гирифтем.	Барои	дӯхтани	як	даста	парда	тақрибан	
се	рӯз	лозим	аст”.	

Дар	 солҳои	 2013	 Дилдора	 тиҷорати	 дӯзандагии	
худро	 ба	 бинои	 калонтар	 кӯчонид	 ва	 боз	 ду	
шогирди	дигарро	бо	дастгирии	молиявӣ	аз	ҷониби	
шавҳар	 ва	 хешовандонаш	 ба	 кор	 гирифт.	 Чун	
доираи	муштариёнаш	васеъ	шуд,	Дилдора	хост,	ки	
тиҷоратро	 васеътар	 кунад	 ва	 таҷҳизоти	 бештар	
харад,	 вале	 шароити	 молиявӣ	 қобилияти	 ӯро	
барои	васеъ	кардани	тиҷорат	маҳдуд	сохт.	

Бисёр	 занони	 соҳибкор	 дар	 Тоҷикистон	 барои	

инкишоф	 додани	 тиҷорати	 худ	 ба	 хотири	
дастрасии	 маҳдуд	 ба	 маблағгузорӣ	 ва	 набудани	
маҳоратҳои	 идоракунӣ 	 ба	 монеаҳо	 дучор	
мешаванд.	

Вақте	 Дилдора	 аз	 тариқи	 телевизион	шунид,	 ки	
қарзҳои	 имтиёзнок	 барои	 соҳибкорон	 дастрас	
мебошанд,	ӯ	бизнес-нақшаи	худро	пешниҳод	кард.	
Лоиҳаи	 бизнес-нақшаи	 ӯ	 тасдиқ	шуд	 ва	 ӯ	 19000	
сомонӣ	қарз	дарёфт	кард	ва	ин	имкон	дод,	ки	чанд	
мошинаи	 дӯзандагии	 мултифунксионалӣ	 ва	
таҷҳизоти	 танзимкунандаи	 ҳалқаи	 дӯзандагӣ	
харидорӣ	 намояд.	 У� 	 ҳамчунин	 қисме	 аз	 қарзро	
барои	 таъмир	 ва	 таҷдиди	 коргоҳи	 дӯзандагӣ	
истифода	бурд.	

Касб 	 кардани	 дастрасӣ 	 ба 	 маблағгузорӣ	
маҳсулнокӣ	ва	даромади	корро	афзоиш	дод.	“Ман	
тавонистам,	ки	ба	5	дӯзанда	кори	доимӣ	таъмин	
намоям	ва	шогирдони	навро	ба	кор	гирам”	–	гуфт	
Дилдора.	“Мо	ба	духтарон	истифода	аз	таҷҳизоти	
навро	омӯзиш	додем.	Мо	барои	дӯхтани	пардаҳои	
ҳозиразамон	 ва	 либосҳои	 аврупоӣ	 ва	 либосҳои	
миллӣ	 фармоиш	 гирифтем”.	 Тоҷирони	 ӯзбек	 ҳам	
чанд	фармоиш	доданд	ва	Дилдора	умед	дорад,	ки	
доираи	 муштариёни	 худро	 берун	 аз	 марзҳои	
кишвар	 густариш	 диҳад	 ва	 ҷои	 кори	 бештар	 ба	
вуҷуд	 оварда,	 занону	 духтарони	 маҳаллиро	
омӯзиш	диҳад.	

ДИЛДОРА: ТАЪМИН КАРДАНИ ШУҒЛ ВА 
ОМӮЗИШ БАРОИ ЗАНОН

Лоиҳаи	БРСММ	“Роҳиҳалҳои	навоварона	барои	
миллисозӣ	ва	дар	маҳал	мутобиқсозии	ҲРУ	ва	
қодирсозии	занон,	ҷавонон	ва	одамони	маъюб”	
қарзҳои	имтиёзнокро	барои	соҳибкорон	пешниҳод	
менамояд.	
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Шаҳноза	 Эшоноваи	 19-сола,	 ки	 ҳанӯз	 донишҷӯи	
факултети	 идоракунии	 бизнес	 дар	 Донишгоҳи	
миллии	 Тоҷикистон	 буд,	 аллакаи� 	 соҳибкор,	 як	
ҷузъи	 насли	 ҷавони	 навоварони	 аз	 нигоҳи	
технологӣ	 корогоҳ	 аст,	 ки	 барои	 тағи� ир	 додани	
шакли	 дурнамои	 иҷтимоиву	 иқтисодӣ	 дар	
Тоҷикистон	талош	менамояд.

Эҳтимол	аст,	ки	илму	технология	ба	таври	анъанавӣ	
соҳаҳои	 барои	 занон	 мувофиқ	 ҳисобида	 нашавад,	
вале	 ҷавонони	 Тоҷикистон,	 занону	 мардон,	
инқилоби	рақамиро	бо	маи� л	мепазиранд.

Шаҳзода	 “Monday	 Art 	 Studio” , 	 платформаи	
онлаи� ниеро	 таҳия	 намуд,	 ки	 ба	 наққошони	
соҳибистеъдоди	 ҷавон	 имкон	 фароҳам	 меорад	 бо	
муштариёне	тамос	гиранд,	ки	мехоҳанд	тасвирҳо	ва	
дигар	 асарҳои	 санъатро	 фармоиш	 диҳанд.	 “Ман	
мехостам	тасвири	рафиқамро	фармоиш	диҳам,	вале	
натавонистам	 вебсаи� теро	 паи� до	 кунам,	 ки	 чунин	
тасвирро	 фармоиш	 дода	 тавонам”	 -	 шарҳ	 дод	
Шаҳзода. 	 “Ман	 фикр	 кардам,	 ки	 чаро	 худам	
платформаи	онлаи�нӣ	эҷод	накунам?”		

Шаҳзода	барои	таҳия	кардани	лоиҳа	хуб	муҷаҳҳаз	
буд.	У� 	 дар	шаҳри	Исфараи	вилояти	Суғд	таваллуд	
шуда,	ҳамеша	ба	информатика	ва	математика	дар	
мактаб	 рағбат	 дошт	 ва	 ҳанӯз	 ҳангоми	 таҳсил	 дар	
мактаб	дар	чанд	олимпиада	иштирок	кардааст.	

Вақте	барои	таҳсил	ба	Душанбе	омад,	Шаҳноза	дар	
ибтидо	 танҳо	 ва	 дилтанги	 зодгоҳ	 буд.	 У� 	 тадбири	
мусбат	 андешид	 ва	 дар	 созмони	 ҷамъиятии	

ШАҲНОЗА: ҲАМРОҲ ШУДАН БА ГУЗАРИШИ 
РАҚАМӢ БО ЛОИҲАИ “MONDAY ART STUDIO”

БРСММ	маъракаи	“SambusaPitch”	ва	тренинги	
“Бизнес-конструктор”-ро	дастгирӣ	кардааст.

хаи� рхоҳи	“Пешрафт”	ба	сифати	ихтиёрӣ	кор	карда,	
дар	 созмони	 мазкур	 ба	 амалисозии	 ташаббусҳое	
ҷалб	 шуд, 	 ки	 зиндагии	 ҷавононро	 беҳтар	
менамоянд.	У� 	тасмим	гирифт	роҳҳои	эҷод	кардани	
ҷои� ҳои	корӣ	барои	ҷавононро	ҷустуҷӯ	кунад.	

Баробари	 ошкор	 намудани	 имконияти	 дастгирии	
наққошони	 ҷавон,	 Шаҳноза	 ба	 омӯхтани	 бозор	
шурӯъ	 кард.	 Таҳқиқи	 ӯ	 тасдиқ	 намуд,	 ки	 бисёр	
наққошони	 соҳибистеъдоди	 ҷавон	 ба	 кор	 ниёз	
доранд,	 вале	 онҳо	 ҳанӯз	 барои	 муштариёни	
эҳтимолӣ	шинос	нестанд.	

Шаҳзода	лоиҳаи	худро	бо	номи	“Monday	Art	Studio”	
ба	 Ҷоми	 “StartupStan”	 пешниҳод	 кард,	 ки	 ғолиб	
баромад.	 У� 	 низ	 дар	 озмуни	 баи� налмилалии	
соҳибкорони	ҷавон	дар	Маскав	дар	соли	2017	пирӯз	
шуд.	

Дар	 дигар	 маъракаи	 технологӣ,	 Шаҳноза	 бо	
мутахассиси	 ҳамақида	 ва	 шавқманди	 соҳаи	
технология,	Комрон	Авезов	вохӯрд	ва	онҳо	тасмим	
гирифтанд,	ки	дар	як	даста	муттаҳид	шаванд.	Дар	
бизнес-курси	 16-ҳафтаина,	 ки	 “Пешрафт”	 ташкил	
кард,	Шаҳзода	 ва	 Комрон	 иштироккунандагонеро	
интихоб	карданд,	ки	ба	дастаи	зиёдшавандаи	онҳо	
ҳамроҳ	шаванд.	“Акнун	ман	танҳо	набудам.	Мо	шаш	
нафар	будем,	ки	мехостем	ба	ҳаёти	одамон	тағи� ирот	
ворид	 кунем,	 занону	 мардони	 ҷавонро	 бо	 кор	
таъмин	намоем	ва	дастрасиро	ба	хидматрасониҳои	
бадеӣ	таъмин	кунем”	-	мегӯяд	у.̄

Ҳоло	 “Monday	Art	 Studio”	 ба	 кор	 оғоз	 кардааст	 ва	
фаъол	аст.	Тағи� ирдиҳандагони	ҷавон	ҳузури	васеи	
воситаҳои	 ахбори	 иҷтимоиро	 таъсис	 доданд	 ва	
бизнеси	худро	фаъолона	инкишоф	медиҳанд	ва	пеш	
мебаранд.	

Шаҳзода	чунин	меҳисобад,	ки	ин	муваффақиятҳои	
бармаҳал	 тасдиқ	 менамоянд,	 ки	 ҷавонзанон	 дар	
Тоҷикистон	 метавонанд	 монеаҳоро	 дар	 роҳи	
муваффақият	 паси	 сар	 кунанд	 ва	 аз	 ташаббусҳои	
худ	пуштибонӣ	шаванд.	“Мо	бояд	танҳо	ба	худ	ва	ба	
дастгирии	 рафиқону	 оила	 бовар	 кунем	 ва	
имкониятҳои	 шикастани	 қолибҳои	 шахшударо	
ҷустуҷӯ	намоем.”
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Роҳиҳалҳои	 бомақсад	 барои	 ҳифзи	 ҳуқуқи	
гурӯҳҳои	 аҳолие	 зарур	 аст,	 ки	 бо	 шаклҳои	
гуногуни	табъиз	дар	ҷомеа	рӯбарӯ	мешаванд.	Ин	
гурӯҳҳо	 занони	 минтақаҳои	 деҳот,	 ҷавонони	
бекор,	заноне,	ки	ба	зӯроварӣ	дар	оила	дучоранд,	
одамони	гирифтори	маъюбиҳо	ва	одамонеро	дар	
бар	мегиранд,	ки	бо	ВНМО	зиндагӣ	мекунанд.	

БРСММ	бо	Ҳукумат	барои	коҳиш	додани	зӯроварӣ	
дар	 оила	 ҳамкорӣ	 мекунад,	 ки	 дар	 ҷомеаи	
Тоҷикистон	масъалаи	васеъ	паҳншуда	мебошад.	
Мубориза	 бо	 зӯроварии	 гендерӣ	 ҳифзи	 беҳтари	
тартиботи	ҷамъиятӣ	ва	механизмҳои	мукаммали	
таъмин	 намудани	 муҳофизат	 ва	 дастгирии	
қурбониёнро	тақозо	менамояд.	

Талошҳои	ҳамоҳангшуда	дар	ҳамаи	сатҳҳои	ҷомеа	
низ	барои	эҷод	кардани	муҳити	ба	занон	бештар	
хаи� рхоҳи	иҷтимоиву	институтсионалӣ	тавассути	
баланд	бардоштани	сатҳи	огоҳӣ	аз	зӯроварӣ	дар	
оила	ва	баланд	бардоштани	мақоми	занон	зарур	
аст.	 Созмонҳои	 ҷомеаи	 шаҳрвандӣ	 бояд	 дар	 ин	
талошҳо	ва	дар	таҳияву	амалисозии	стратегияҳои	
мубориза	 бо	 табъиз	 бар	 зидди	 гурӯҳҳои	
осебпазир	иштирок	намоянд.

АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ВА ҲИФЗИ ГУРӮҲҲОИ 
ОСЕБПАЗИР АЗ ЗӮРОВАРӢ ВА ТАБЪИЗ 

	 “Дар	 ҷомеаи	 мо,	 духтарон	 танҳо	 ба	 издивоҷ	
омодаанд.	 Аз	 ин	 рӯ,	 онҳо	 аз	 шавҳари	 худ	 хеле	
вобастаанд	 ва	 наметавонанд	 ҳуқуқҳои	 худро,	
махсусан	 ба	 молу	 мулк	 ва	 мерос	 ҳангоми	
ҷудошавӣ	ҳифз	кунанд.	Вақте	вазъи	ВНМО-и	онҳо	
маълум	 мешавад,	 хешовандонашон	 онҳоро	 аз	
хона	 пеш	 мекунанд,	 ҳатто	 агар	 онҳо	 фарзанд	
дошта	 бошанд.	 Ин	 беадолатӣ	 маро	 маҷбур	
намуд,	ки	дар	соҳаи	ВНМО	кор	кунам	то,	пеш	аз	
ҳама,	 худамро	 муҳофизат	 карда	 тавонам.	
Мутаассифона,	 барои	 заноне,	 ки	 бо	 ВНМО	
зиндагӣ	 мекунанд	 ва	 ба	 зӯроварӣ	 дучор	
мешаванд,	 дар	 Тоҷикистон	 барномаҳои	 махсус	
татбиқ	намешаванд.	Оғоз	намудани	кор	оид	ба	
офиятбахшии	 қурбониёни	 зӯроварӣ	 дар	 оила	
миёни	 одамоне,	 ки	 бо	ВНМО	 зиндагӣ	мекунанд,	
муҳим	аст.”

Таҳмина	Ҳайдарова,	муассиси	“Шабакаи	заноне,	
ки	бо	ВНМО	зиндагӣ	мекунанд”

“Сарфи	назар	аз	тадбирҳое,	ки	барои	пешгирии	он	
андешида	 мешаванд, 	 зӯроварӣ	 дар	 оила	
масъалаи	ҷиддӣ	боқӣ	мемонад.	Барои	бартараф	
кардани	зӯроварӣ	дар	оила,	махсусан	бар	 зидди	
занон,	 қолибҳои	 гендериро	 дар	 бораи	 нақшҳои	
занону	 мардон	 решакан	 кардан	 зарур	 аст.	
Фарҳанги	таҳаммулнопазирии	комил	нисбат	ба	
зӯроварӣ	бар	зидди	занон	бояд	ташаккул	ёбад.”

Азимҷон	Сайфиддинов,	директор,	Хазинаи	
авруосиёгии	Осиёи	Марказӣ	-	Тоҷикистон.	

Раиси	Шӯрои	машваратии	ҷамъиятӣ	барои	
мусоидат	намудан	ба	ислоҳоти	милитсия	дар	

назди	Вазорати	корҳои	дохилӣ

СОҲАҲОИ	ВОБАСТАИ	МУҲИМИ	
ПЛАТФОРМАИ	ПЕКИН	БАРОИ	АМАЛ
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Занон ва камбизоатӣ

Занон ва тандурустӣ
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Тавассути	баланд	бардоштани	тавонмандии	Агентии	
омор , 	 БРСММ	 к ӯшиш	 менамояд , 	 ки 	 сифату	
мавҷудияти	 иттилооти	 тақсимбандишударо	 такмил	
диҳад,	ки	дар	таҳияи	сиёсати	ҳифз	кардани	одамони	
беш	 аз	 ҳама	 осебпазир	 дар	 ҷомеа	 аҳамияти	
ҳалкунанда	дорад.
Одамоне,	 ки	 бо	 ВНМО	 зиндагӣ	 мекунанд,	 одамони	
гирифтор	 ба	 маъюбиятҳо	 ва	 қурбониёни	 зӯроварӣ	
дар	оила	бо	сатҳи	баланди	доғи	нанги	иҷтимоӣ	рӯбарӯ	
мешаванд.	 Занон	 ба	 шаклҳои	 сершумори	 табъиз	
махсусан	осебпазиранд.	БРСММ	таваҷҷуҳи	асосиро	ба	
он	равона	менамояд,	ки	гурӯҳҳои	дарканормонда	ба	
хидматрасониҳои	 тандурустӣ	 ва	 хидматрасониҳои	
дигар,	 махсусан	 дар	 минтақаҳои	 деҳот,	 дастрасии	
баробар	дошта	бошанд.

Маъракаҳои	 баланд	 бардоштани	 сатҳи	 огоҳӣ,	 ки	
табақаҳои	васеи	аҳолӣ,	кормандони	соҳаи	тандурустӣ	
ва	сиёсатмадоронро	мавриди	ҳадаф	қарор	медиҳанд,	
талош	 менамоянд,	 ки	 одамони	 осебпазирро	 аз	
зӯровариву	табъиз	ҳифз	намоянд	ва	ба	онҳо	ҳамчун	
аъзоёни	баробари	ҷомеа	эҳтиром	гузоранд.

Занону	кӯдакон	ҳиссаи	афзояндаи	одамони	мубтало	
ба	 ВНМО-ро	 ташкил	медиҳанд,	 ки	 озмоишро	миёни	
занони	ҳомиладор	барои	пешгирӣ	намудани	сирояти	
ВНМО	фавқулодда	муҳим	менамояд.	Дар	минтақаҳои	
деҳот,	барои	баргузории	маъракаҳои	сафарбарсозии	
ҷомеа	ба	самти	пешгирӣ	намудани	ВНМО	ва	бемории	
сил	 дар	 миёни	 ҳамсарони	 муҳоҷирони	 меҳнатӣ,	 ки	
осебпазир	 ба	 хавфи	 бештар	 ҳисобида	 мешаванд	 ва	
дигар	 гурӯҳҳои	 осебпазир,	 БРСММ	 бо	 созмонҳои	
ҷомеаи	 шаҳрвандӣ	 муносибатҳои	шарикӣ	 барқарор	
кардааст.	

Илова	 бар	 маъракаҳои	 бомақсади	 иттилоотӣ	 дар	
ҷомеа,	 ҷанбаи	 гендерии	 ВНМО	 низ	 дар	 чаҳорчӯбаи	
дигар	 маъракаҳои	 иттилоотӣ-тарғиботӣ	 таъкид	
мешавад,	 ки	 ба	 зӯроварӣ	 дар	 оила,	 саломатии	
репродуктивӣ	 ва	 саломатии	 модару	 кӯдак	 бахшида	
шудаанд.	
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ҲУҚУҚҲОИ ЗАНОНУ ОДАМОНЕ, 
КИ БО МАЪЮБИЯТҲО ЗИНДАГӢ МЕКУНАНД

Фотима	Шамсуддиноваи	 27-сола	 аз	 аи� ёми	 кӯдакӣ	 бо	
биноии	 ноқис	 умр	 ба	 сар	 бурдааст,	 вале	 ӯ	 ҳаргиз	 ба	
маъюбияти	худ	имкон	намедиҳад,	ки	ӯро	аз	муваффақ	
шудан	ба	мақсадҳояш	боздорад.	Аз	рӯи	ақл	ва	иродаи	
қавии	худ	ӯ	ҳамеша	медонист,	ки	мехоҳад	судя	шавад.	
Соли	 2011,	 ӯ	 факултети	 ҳуқуқшиносии	 Донишгоҳи	
миллии	Тоҷикистонро	бо	баҳои	аъло	бомуваффақият	
хатм	 намуда,	 яке	 аз	 нахустин	 заноне	 буд,	 ки	 бо	
маъюбият	 зиндагӣ	 мекунад	 ва	 чунин	 корро	 анҷом	
додааст.

Фотима	 эътироф	 менамояд,	 ки	 одамони	 мубталои	
маъюбиҳо	 ҳанӯз	 бо	мушкилоти	 сершумор	рӯбарӯянд,	
ки	 вобаста	 аз	 дар	 куҷо	 зиндагӣ	 кардани	 онҳо,	
дастгирие,	ки	онҳо	аз	атрофиёни	худ	ба	даст	меоранд	ва	
шакли	маъюбияташон	метавонанд	тағи�ир	ёбанд.	

Фотима	 ихтисоси	 ҳуқуқшиносро	 ба	 даст	 оварда,	 СҒД	
“Ноил”-ро	ҷиҳати	расонидани	кӯмак	ба	одамони	маъюб	
таъсис	дод	то	онҳо	ба	адолат	дастрасӣ	ёфта,	ҳуқуқҳои	
худро	 ҳимоя	 кунанд.	 Занон,	 махсусан,	 шаклҳои	
сершумор	 ва	 ба	 ҳамдигар	 алоқаманди	 табъизро	
таҳаммул	 мекунанд.	 Маъюбияти	 ӯ	 ва	 монеаҳое,	 ки	
одамони	 маъюб	 дар	 ҳаёти	 рӯзмарра	 таҳаммул	
мекунанд,	ӯро	ба	адвокати	нерӯманд	табдил	медиҳад.

Дар	 ибтидо	 масъалаҳои	 амалие	 вуҷуд	 доштанд,	 ки	
онҳоро	мебоист	бартараф	кард.	“Осон	набуд,	махсусан	
дар	 оғоз,	 хусусан	 бо	 одамони	 кару	 гунг,	 чунки	 ман	
онҳоро	 дида	 наметавонистам	 ва	 онҳо	 маро	 шунида	
наметавонистанд”	 -	 шарҳ	 медиҳад	 у.̄	 Бо	 кордонии	
ҳамешагии	 худ,	 ҳоло	 ҳуқуқшинос	 тарҷумони	 касбии	
забони	имову	ишораро	дар	як	ҳафта	як	маротиба	ҷалб	

ФОТИМА: АДВОКАТИ ГИРИФТОРИ НУҚСИ БИНОӢ 
БА ОДАМОНЕ, КИ БО МАЪЮБИЯТҲО ЗИНДАГӢ 
МЕКУНАНД, МАСЛИҲАТИ ҲУҚУҚӢ МЕДИҲАД 

менамояд,	ки	ба	ӯ	ҷиҳати	муошират	бо	муштариёне	
кӯмак	расонад,	ки	мушкилоти	шунавоӣ	доранд.	Ҳоло	
дастаи	 ӯ	 шаш	 ҳуқуқшиносро	 дар	 бар	 мегирад,	 ки	
чаҳор	нафарашон	зан	ҳастанд.	

Ҳангоми	таҳсил	дар	донишгоҳ,	Фотима	аз	ҳуқуқҳои	
худ	 пуштибонӣ	 карда,	 ба	 профессоре,	 ки	 ба	 садои	
мошини	 ҳуруфчинии	 Браи� ли	 ӯ	 эътироз	 намуд,	
ҷасурона	зиддият	нишон	дод.	Баъд	аз	он,	ки	Фотима	
бо	ӯ	гуфтугӯ	кард,	муносибати	профессор	тағи�ир	ёфт.

Дар	 толори	 додгоҳ,	 ҳангоми	 мудофиа	 кардани	
парвандаҳои	шаҳрвандии	муштариён,	 ӯ	 зуд-зуд	 бо	
мухолифати	 судяҳо	 рӯбарӯ	 шудааст,	 ки	 барояшон	
ҳамкорӣ	 бо	 ҳуқуқшиноси	 дорои	 нуқси	 биноӣ	
нороҳаткунанда	буд.	Дар	он	ҷо	низ,	ӯ	ғаразварзиро	
тавассути	 ишора	 намудан	 ба	 қонунгузорӣ,	 ки	
табъизро	 бар	 зидди	 одамони	 маъюб	 пешгирӣ	
менамояд,	бомуваффақият	паси	сар	кардааст.	“Сипас,	
муносибати	 ҳамаи	 судяҳое,	 ки	 ман	 бо	 онҳо	 кор	
кардаам,	тағи�ир	ёфт.”

Е�вари	ӯ	дар	“Ноил”,	ҷавонзане,	ки	ӯ	ҳам		нуқси	биноӣ	
дорад,	 ба	 Фотима	 паи� равӣ	 мекунад.	 У� 	 низ	 дар	
факултети	 ҳуқуқшиносӣ	 ҳамроҳ	 бо	 шумораи	 дар	
ҳоли	 афзоиши	 дигар	 одамони	 маъюб	 таҳсил	
мекунад.	 “Ҳоло,	 таҳсил	кардан	барои	онҳо	осонтар	
аст”-	қаи�д	намуд	Фотима.	“Албатта,	китобҳои	Браи�л	
ҳанӯз	 ҳам	 дастрас	 нестанд,	 вале	 технология	 ва	
Интернет	омӯзишро	осонтар	мекунанд.”	

Барномаи	БРСММ	“Дастрасӣ	ба	адлия”	машварати	
рои� гони	ҳуқуқиро	дастгирӣ	мекунад.
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МУБОРИЗА БО ТАБЪИЗ

Чанд	 сол	 пеш	 Манижа*	 фикр	 мекард,	 ки	 зани	
издивоҷкардаи	 хушбахт	 аст.	 Вақте	 ба	 ӯ	 ВНМО	 ташхис	
гузоштанд	 ва	 овозаҳои	 бадхоҳона	 дар	 бораи	 ӯ	 паҳн	
шуданд,	доғи	нанги	иҷтимоӣ	ва	табъиз	зиндагии	осудаи	
ӯро	ваи�рон	карданд.	

Вале	 қисса	 дар	 ин	 ҷо	 ба	 поён	 нарасид.	 Манижа	
муқовимат	 намуда,	 ҳуқуқи	 худро	 ба	 дахлнопазирии	
ҳаёти	шахсӣ	мудофиа	кард	ва	номи	худро	дар	таърихи	
ҳуқуқии	 нахустин	 парвандаи	 махфии	 (маҳрамияти)	
марбут	ба	шахсе	гузошт,	ки	бо	ВНМО	зиндагӣ	мекунад.	
Ин	 муборизаи	 сангину	 доғдор	 буд,	 вале	 ҳоло	Манижа	
зиндагии	худро	барқарор	карда	истодааст.	

Манижа	 ба	 сифати	 ороишгари	 мӯи�и	 сар	 дар	 Россия	
ҳамроҳи	 шавҳараш,	 ки	 дар	 онҷо	 таҳсил	 менамуд,	 кор	
мекард.	 У� 	 чунин	 меҳисобад,	 ки	 бо	 вируси	 ВНМО	 дар	
муассисаи	тиббии	Россия	сироят	шудааст.	У�ро	танҳо	баъд	
аз	бозгашт	ба	Тоҷикистон	ташхис	карданд.	Шавҳараш,	ки	
мутбалои	ВНМО	набуд,	ин	шарҳу	тавзеҳро	қабул	накард.	
У� 	 чунин	 мепиндошт,	 ки	 ӯ	 бевафоӣ	 кардааст	 ва	 барои	
талоқ	ба	додгоҳ	ариза	дода,	Манижа	ва	фарзанди	худро	
тарк	намуд.	Манижа	дар	бораи	ВНМО	хеле	кам	медонист,	
вақте	ба	 ӯ	чунин	ташхис	гузоштанд.	Аз	он	замон	дарк	
кард,	ки	бо	муолиҷа	ва	эҳтиёткориҳои	дуруст,	одамони	
гирифтори	ВНМО	метавонанд	умри	тӯлониву	хушбахт	
ба	сар	баранд	ва	аз	сирояти	вирус	пешгирӣ	кунанд.

Вақте,	 ки	 зани	 дувуми	 собиқ	 шавҳари	 ӯ	 вазъи	
гирифтории	 ӯро	 бо	 ВНМО	 ба	 дигарон	 ошкор	 кард,	
таъсири	 он	 ба	 ҳаёти	 Манижа	 харобиовар	 буд.	
Ҳамкоронаш	 гуфтугӯ	 бо	 ӯро	 қатъ	 карданд.	 Ниҳоят,	
Манижа	чунин	фишорро	таҳаммул	карда	натавонист	ва	
корашро	 қатъ	 кард.	 Волидаи�наш	дар	 канораш	истода,	
ӯро	 дастгирӣ	 карданд,	 вале	 бисёр	 одамони	 гирду	
атрофаш	ӯро	тарк	намуданд.

Манижа	 дар	 ҳолати	 рӯҳафтода	 аз	 нақзи	 ҳуқуқи	 ӯ	 ба	
дахлнопазирии	ҳаёти	шахсӣ	ва	махфияти	тиббӣ	ба	СҒД	
“Шабакаи	 занони	 гирифтори	 ВНМО”	 муроҷиат	 намуд.	
У�ро	 ба	 “Марказ	 оид	 ба	 ҳуқуқи	 инсон”	 роҳнамоӣ	
намуданд,	 ки	 ба	 одамони	 гирифтори	 ВНМО	 кӯмаки	

рои� гони	ҳуқуқиро	таъмин	мекунад.		
“Ман	як	ҷавонзани	хеле	ошуфтаҳолро	дидам.	Вақте	ман	
ба	ӯ	пешниҳод	кардам,	ки	одамони	ифшокардаи	вазъи	
гирифтории	 ӯ	 ба	 ВНМО-ро	 мутобиқи	 Моддаи	 163-и	
Кодекси	 тандурустӣ,	 ки	 ҳуқуқи	 одамони	 мубталои	
ВНМО-ро	 ба	 маҳрамият	 кафолат	 медиҳад	 ва	 дигар	
қонунҳои	 ҳифзкунандаи	 иттилооти	 шахсӣ,	 ба	 додгоҳ	
диҳем,	 ӯ	 аввал	 тарсид”	 -	 мегӯяд	 ҳуқуқшинос	 Зебо	
Қосимова.	“Ман	тарафҳои	мусбату	манфиро	муфассал	ба	
ӯ	шарҳ	додам.	Ниҳоят	Манижа	розӣ	шуд,	ки	ба	додгоҳ	
муроҷиат	карда,	занони	дигарро,	ки	бо	ВНМО	зиндагӣ	
мекунанд,	аз	пои�мол	шудани	ҳуқуқҳояшон	ҳифз	намояд.”	

Манижа	дар	мурофиаи	судӣ	пирӯз	омад.	Нахустин	бор,	
суд	барои	ҳифзи	ҳуқуқи	одамони	мубтало	ба	ВНМО	ба	
махфият	 ҳукм	 содир	 намуд.	 Ҷониби	 гунаҳкор	 бояд	
бахшиш	 пурсад	 ва	 барои	 зарари	 маънавӣ	 ҷуброн	
пардохт	намояд.	

Ҳоло	Манижа	 кори	 нав	 дорад	 ва	 метавонад	 худаш	 ва	
фарзандашро	таъмин	кунад.	Озмоиши	сахти	ӯ	захмҳои	
эҳсосотӣ	боқӣ	гузоштааст,	вале	ӯ	мегӯяд,	ки	ин	таҷриба	
ӯро	нерӯмандтар	кардааст.

У� 	 паи� васта	 дар	 семинарҳову	 мизҳои	 мудаввари	 СҒД	
иштирок	 мекунад,	 ки	 ба	 ҳуқуқҳои	 занони	 мубтало	 ба	
ВНМО	 равона	 шудаанд	 ва	 дар	 мисоли	 муборизаи	
бомуваффақияти	 ҳуқуқии	 худ	 ба	 дигарон	 нақл	
менамояд.	“Марказ	оид	ба	ҳуқуқи	инсон”	аллакаи� 	дигар	
даъвоҳоро	 ба	 суд	 пешниҳод	 кардааст.	 Манижа	 аз	 он	
ифтихор	 менамояд,	 ки	 вазъи	 ӯ	 дигаронро	 ташвиқ	
мекунад	то	ҳуқуқи	худро	ба	дахлнопазирии	ҳаёти	шахсӣ	
дар	суд	ҳифз	намуда,	ғаразварзиҳоро	бар	зидди	одамони	
мубтало	ба	ВНМО	бартараф	кунанд.

Кӯмаки	рои� гони	ҳуқуқӣ	бо	дастгирии	лоиҳаи	
БРСММ	“Тақвият	додани	муҳити	мусоид	ва	вусъат	
додани	миқёси	пешгирӣ,	муолиҷа	ва	ғамхорӣ	барои	
боздоштани	эпидемияи	ВНМО	дар	Ҷумҳурии	
Тоҷикистон”	таъмин	шудааст.

МАНИЖА*: ЭҶОДИ ТАЪРИХИ ҲУҚУҚӢ 
ДАР ТОҶИКИСТОН ДАР САМТИ МУБОРИЗА БАРОИ 

ҲУҚУҚИ ХУД БА МАХФИЯТ (МАҲРАМИЯТ)
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СУБОТ ВА УСТУВОРИИ ЭКОЛОГӢ

Тоҷикистон	 ҳамчун	 кишвари	 кӯҳистонӣ	 ба	
офатҳои	 табиие	 мисли	 заминлағжӣ,	 обхезӣ,	
тармафуроӣ	 ва	 заминҷунбӣ	 	 дучор	 мешавад.	
Кишвар	 низ	 ба	 таъсири	 тағи� ири	 иқлим	 хеле	
осебпазир	аст.	

Бо	 мақсади	 баланд	 бардоштани	 устувории	
ҷомеаҳо	ба	тағи� ирпазирии	иқлим	ва	хатарҳои	бо	
иқлим	алоқаманд,	БРСММ	ҷиҳати	тақвият	додани	
тадбирҳои	коҳиш	додани	хавфи	офатҳои	табиӣ	ва	
омодагӣ	ба	ҳолатҳои	фавқулодда	кор	мекунад.	

Дар	 ҳамкории	 наздик	 бо	 Ҳукумат,	 БРСММ	
тавассути	 идоракунии	 захираҳои	 об,	 истифодаи	
энергияи	таҷдидшаванда	ва	ҳамкории	минтақавӣ	
барои	 интиқоли	 донишу	 технологияҳо	 ба	
устувории	экологӣ	мусоидат	менамояд.

“Офатҳои	табиӣ	метавонанд	ба	занон	таъсири	
манфии	назаррас	гузоранд.	Занон	метавонанд	ба	
коҳиш	 додани	 хавфи	 офатҳои	 табиӣ	 саҳми	
арзишманд	 гузоранд.	 Пешбурди	 баробарии	
гендерӣ	 дар	 Тоҷикистон	 ба	 коҳиши	 хавфҳои	
офатҳои	табиӣ	кӯмак	мерасонад.”	

Ҷамшед	Камолов,	Сардори	Сарраёсати	ҳифзи	
аҳолӣ	ва	ҳудудҳо,	Кумитаи	ҳолатҳои	фавқулодда	

ва	мудофиаи	граждании	назди	Ҳукумати	ҶТ

“Энергияи	 хурд	 омили	 асосиест,	 ки	 метавонад	
зарфияти	 инкишофи	 минтақаҳои	 деҳоти	
кӯҳистони	 Тоҷикистонро	 боз	 кунад	 ва	 сатҳи	
камбизоатиро	 паст	 намояд.	Чунин	ташаббусҳо	
барои	баланд	бардоштани	сатҳи	зиндагии	занону	
кӯдакон	дар	минтақаҳои	деҳот	аҳамияти	махсус	
доранд.	Дастрасӣ	ба	нерӯи	барқ	метавонад	бори	
гарони	изофиеро	коҳиш	диҳад,	ки	бисёр	занон	дар	
минтақаҳои	 деҳот	 бар	 дӯш	 доранд.	Онҳо	 қодир	
хоҳанд	 буд,	 ки	 вақти	 сарфашударо	 барои	
инкишофи	 худ	 ва	 дигар	 фаълиятҳои	 эҷоди	
даромад	сарф	кунанд.”

Роза	Хушмуҳамедова,	Директори	ширкати	
энергетикии	“Энергоремонт”	

СОҲАҲОИ	ВОБАСТАИ	МУҲИМИ	
ПЛАТФОРМАИ	ПЕКИН	БАРОИ	АМАЛ

МУҲОҶИРАТ	МУТОБИҚИ	ГЕНДЕР,	
ГУРӮҲҲОИ	АЗ	15	ТО	64	СОЛА
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Бо 	 с а б аби 	 му ҳоҷирати 	 м еҳнат ӣ 	 б и с ё р	
хонаводаҳову	 хоҷагиҳоро	 дар	минтақаҳои	 деҳот	
занон	 сарварӣ	 мекунанд.	 Аз	 ин	 рӯ,	 ба	 коҳиш	
додани	 хавфҳо	 ва	 мубориза	 бо	 офатҳои	 табиӣ	
ҷалб	намудани	занон	аҳамияти	ҳалкунанда	дорад.	
Вале	 қолибҳои	 шахшудаи	 гендерӣ 	 ҳанӯз	
қобилияти	 онҳоро	 барои	 иштирок	 намудан	 дар	
раванди	қабули	қарорҳо	дар	сатҳи	ҷомеа	маҳдуд	
менамоянд.	
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Занон ва муҳити зист
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БРСММ	кӯшиш	мекунад,	ки	дар	стратегияҳои	коҳиш	
додани	 хавфи	 офатҳо	 -	 осебпазириҳои	 гуногуни	
занону	мардон	ба	эътибор	гирифта	шаванд.	БРСММ	
низ	 ба	 иштироки	 фаъоли	 занон	 дар	 сохторҳои	
мубориза	бо	хавфҳои	офатҳои	табиӣ,	омӯзиш	оид	ба	
ҷустуҷӯву	наҷот,	барномаҳои	омӯзишӣ	оид	ба	хавфи	
минаҳо	ва	фаъолиятҳои	поксозии	минаҳо	тавассути	
таъсис	 додани	 дастаи	 занони	 минаҷӯи� 	 мусоидат	
менамояд.

Бо	кӯмаки	БРСММ,	Ҳукумати	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	
Стратегияи	 миллӣ	 оид	 ба	 паст	 кардани	 хавфи	
офатҳои	 табиӣ	 барои	 солҳои	 2019-2030-ро	 таҳия	
намуд,	 ки	 дар	 он	 ҷанбаҳои	 гендерӣ	 инъикос	 ва	
аҳамияти	бартарафсозии	нобаробарии	 гендерӣ	 дар	
баробари	 коҳиш	 додани	 хавфи	 офатҳои	 табиӣ,	
мутобиқшавӣ	 ба	 тағи�ири	 иқлим	 ва	 рушди	 устувор	
таъкид	шудаанд.

Олуда	 шудани	 минтақаҳо	 бо	 минаҳои	 зидди	
пиёдагард	паи� омади	чанд	 соли	низоъҳои	дохиливу	
берунӣ	 аст.	 БРСММ	 ба	 эҷод	 намудани	 Барномаи	
амалиёти	 зидди	 минаҳои	 Тоҷикистон	 ва	 таҳияи	
стратегияи	 он	 барои	 солҳои	 2018-2022	 кӯмак	
кардааст, 	 ки 	 ниёзмандиҳо, 	 афзалиятҳо 	 ва	
тавонмандиҳои	мушаххаси	занон,	кӯдакон	ва	одамон	
аз	гурӯҳҳои	камбизоатро	ба	эътибор	мегирад.	Аз	соли	
2004	 инҷониб,	 БРСММ	 фаъолиятҳои	 поксозии	
минаҳоро	 дар	 қисматҳои	 гуногуни	 Тоҷикистон	
дастгирӣ	менамояд.

Дар	 ҷамоатҳои	 деҳот,	 БРСММ	 кӯшиш	 мекунад,	 ки	
занону	мардон	ба	оби	ошомиданӣ	ва	энергияи	арзон	
дастрасӣ	 дошта	 бошанд.	 БРСММ	 ба	 истифода	 аз	
технологияҳои	 аз	 нигоҳи	 экологӣ	 тоза	 монанди	
бухориҳои	 каммасраф	 ва	 гармкунакҳои	 офтобӣ	
мусоидат	 менамояд,	 ки	 ҷангалбуриро	 коҳиш	
медиҳанд	 ва	 ба	 оилаҳо	 кӯмак	 мерасонанд,	 ки	
хароҷоти	 нерӯи	 барқро	 маҳдуд	 намоянд.	 Тавассути	
лоиҳаҳои	аз	ҷониби	БРСММ	маблағгузоришуда	занон	
сохтани	гармкунакҳои	офтобиро	омӯхтанд.

ИШТИРОККУНАНДАГОНИ	ЛОИҲАҲОИ	КОҲИШ	
ДОДАНИ	ХАВФҲО	БАРОИ	СОЛҲОИ	2009-2018
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ЗАНОН ВА МУҲИТИ ЗИСТ 

Азиза	 Шоҳмансурова	 	 бо	 ихтисоси	 мутахассиси	
кимиё	таҳсилро	хатм	намуда,	дар	бахши	молиявии	
созмонҳои	баи� налмилалӣ	кор	мекард,	пеш	аз	он,	ки	
бифаҳмад	дили	ӯ	ба	ҷои	дигар	маи� л	дорад.	У� 	мехост	
дар	ҷомеа	кор	карда,	ба	занон,	духтарон	ва	ҷавонон	
барои	нишон	додани	истеъдоди	 худ	 ёрӣ	 расонад.	
СҒД	“Алтернатива”,	ки	дар	ноҳияи	Шаҳритус	ҷои� гир	
аст,	бо	мушкил	фаъолият	мекард,	вақте	ӯ	роҳбарии	
созмонро 	 ба 	 уҳда 	 гирифт . 	 “Дастрасӣ 	 ба	
маблағгузорӣ	барои	 созмонҳои	 ғаи� ридавлатӣ	дар	
минтақаҳо	осон	нест”	-	мегӯяд	ӯ.	Тасмими	қатъии	у,̄	
ҷидду	ҷаҳд	дар	кор	ва	ҷустуҷӯи	фаъоли	маблағ	дере	
нагузашта	 ба	 созмони	 ӯ	 имконият	 доданд,	 ки	
лоиҳаҳои	нав	таҳия	намояд.

	 “Яке	 аз	 беҳтарин	 лоиҳаҳои	 мо	 омӯзонидани	
муҳоҷирони	 бозгашта	 ва	 оилаҳои	 онҳо	 барои	
сохтани	обгармкунакҳои	офтобӣ	буд”–	бо	ифтихор	
мегӯяд	 Азиза.	 Тӯли	 солҳои	 зиёд	 ноҳияи	 ӯ	 аз	
норасоии	шадиди	нерӯи	 барқ	 азият	мекашид.	Ин	
вазъият	ба	занон	ва	махсусан	 	ба	соҳибкории	хурд	
таъсири	манфӣ	мерасонд.	Имрӯз,	қатъшавии	нерӯи	
барқ	хеле	кам	рӯи� 	медиҳад,	вале	арзиши	афзояндаи	
нерӯи	 барқ	 одамонро	 ба	 сӯхтани	 ҳезум,	 коғаз,	
саргин,	 ангишт	 ё	 ҳатто	 буттаҳо	 водор	 намуда,	 ба	
таназзули	вазъи	муҳити	зист	оварда	мерасонад.	

“Вақте,	 ки	 мо	 фаъолиятамонро	 бори	 нахуст	 оғоз	
кардем,	 бисёр	 одамон,	 аз	 ҷумла	 худи	 занон,	
аҳамияти	 обгармкунакҳои	 офтобиро	 дарк	
накарданд.	 Баъзе	 мардон	 бовар	 надоштанд,	 ки	

АЗИЗА: БЕҲСОЗИИ ЗИНДАГӢ ВА ПЕШБУРДИ 
УСТУВОРИИ ЭКОЛОГӢ ДАР НОҲИЯИ ШАҲРИТУС 

Лоиҳаи	“Худат	анҷом	деҳ	ва	ба	дигарон	ёрӣ	расон”	
аз	ҷониби	ташкилоти	ғаи� ридавлатии	“Алтернатива”	
дар	чаҳорчӯбаи	Барномаи	грантҳои	хурди	
БРСММ/Хазинаи	ҷаҳонии	экологӣ	(GEF)	дар	
Тоҷикистон	амалӣ	шудааст

занон	метавонанд	онҳоро	созанд”	-	гуфт	у.̄	“Лоиҳа	ба	
занону 	 мардон 	 аҳамияти 	 технологияҳои	
таҷдидшавандаро	 нишон	 дод.	 Лоиҳа	 низ	 нишон	
дод,	ки	қолибҳои	шахшуда	дар	бораи	қобилиятҳои	
занон	нодуруст	аст.”	Обгармкунакҳои	офтобӣ	нерӯи	
барқро	сарфаҷӯӣ	ва	муҳитро	муҳофизат	мекунанд,	
ҳамзамон	оилаҳоро	тамоми	сол	бо	оби	гарм	таъмин	
менамоянд.			

Мубориза	бо	ғаразварзии	гендерӣ	ба	назари	Азиза	
муҳим	аст.	 “Мардум	хеле	мазҳабӣ	шудаанд.	Барои	
духтарон	 гирифтани	 маълумоти	 олӣ	 маҳдуд	
шудааст”	-	гуфт	у.̄	Вақте	ӯ	мехост	барои	таҳсил	дар	
донишгоҳ 	 ба 	 Душанбе 	 равад, 	 шиносҳову	
хешовандон	 бемуваффақият	 кӯшиш	 мекарданд	
падари	муҳандиси	ӯро	моил	намоянд	ва	 	ризоияти	
ӯро	ба	даст	оранд.

Ҳангоми	 фаъолияти	 муштарак	 бо	 ҷомеа,	 Азиза	
паи� васта	 ба	 аҳамияти	 таҳсили	 духтарон	 таъкид	
менамояд,	 ки	 ба	 андешаи	 ӯ,	 барои	 бартараф	
намудани	зӯроварии	васеъ	паҳншуда	дар	оила	низ	
муҳим	аст.	Аз	набудани	имкониятҳо	ҷиҳати	ёфтани	
ҷои	 кор	 барои	 ҷавонон	 нигарон	 буда,	 ӯ	 кӯшиш	
менамояд,	 ки	 ин	 холигоҳро	 тавассути	 лоиҳаҳо	
барои	эҷоди	ҷои� ҳои	корӣ	пур	кунад.	

Баҳрабардорандагони	 лоиҳаи	 обгармкунакҳои	
офтобӣ	 аз	 ин	 дастгоҳҳои	 аз	 нигоҳи	 иқтисодӣ	
самаранок	хушҳоланд.	“Обгармкунакҳои	офтобиро	
истифода	 бурда,	 зане	 дар	 деҳаи	 Саи� ёд	 корхонаи	
истеҳсоли	консерва	таъсис	дод”	-	гуфт	Азиза.	“Ман	
хеле	 хурсанд	 будам,	 то	 бубинам,	 ки	 чӣ	 гуна	 ӯ	
донишу	таҷҳизоти	аз	ҷониби	мо	пешниҳодшударо	
истифода	мебарад.	Соҳибкории	ӯ	мавсимист,	вале	ӯ	
барои	10	зани	дигар	ҷои� и	кор	фароҳам	кардааст.”
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БАРТАРАФ КАРДАНИ НАҚШҲОИ АНЪАНАВИИ ГЕНДЕРӢ

Ташаббуси	 “Women	Rockin'	Pamirs”	 вақте	ба	вуҷуд	
омад,	ки	ду	дӯстори	роҳпаи�моӣ	–	яке	аз	Помир	ва	
дигаре	 аз	 Фаронса	 –	 фасли	 тобистонро	 бо	
пиёдагардӣ	дар	саросари	Помир	гузаронданд.	Онҳо	
вақти	 худро	 дар	 ҷомеаи	 маҳаллӣ	 сарф	 намуда,	
лоиҳаи	 навоваронае	 эҷод	 карданд,	 ки	 ҳамзамон	
ҳудудҳои	 нақшҳои	 анъанавии	 гендериро	 васеъ	
менамояд,	барои	занон	имкониятҳои	нави	шуғлро	
эҷод	 мекунад	 ва	 ба	 рушди	 иқтисоди	 маҳал	
тавассути	 рушди	 шакли	 махсуси	 саи� ёҳӣ	 саҳм	
мегузорад,	ки	муҳити	зистро	ҳифз	мекунад.

Саи� ёҳӣ	 дар	 минтақа	 босуръат	 инкишоф	 меёбад,	
вале	то	ин	дам,	занон	ба	корҳои	саи� ёҳӣ	дастрасии	
маҳдуд	 доштанд.	 Роҳбаладҳои	 пиёдагардӣ,	 ки	 на	
ҳамеша	аз	омӯзиши	касбӣ-техникӣ	гузаштаанд,	ба	
таври	анъанавӣ	мардон	мебошанд.

“Women	Rockin'	Pamirs”	барои	занони	дорои	синни	
аз	18	то	40-сола	кушода	буда,	давраҳои	омӯзишӣ	то	
се	 сол	 идома	 меёбанд.	 Омӯзиши	 маҷмӯӣ	 хондани	
харита,	самтёбӣ	аз	рӯи	қутбнамо,	сохтани	урдугоҳи	
шабона	дар	кӯҳистон	ва	омӯхтани	олами	ҳаи� воноту	
набототро	 дар	 бар	 мегирад.	 Бо	 маҳоратҳои	 тоза	
омӯхтаи	 худ,	 иштироккунандагон	 метавонанд	
ҳамчун	роҳбалади	пиёдагардӣ	даромад	гиранд.

Пас	 аз	 ҳадди	 ақал	 ду	 соли	 таҷрибаи	 корӣ	 онҳо	
метавонанд	 техникаҳои	 гузаштан	 аз	 пирях	 ва	
кӯҳгардиро	омӯзанд.	Илова	бар	омӯзиши	занон,	ки	

“WOMEN ROCKIN' PAMIRS”: ОМӮЗОНИДАНИ 
ЗАНОН ТО ОНҲО РОҲБАЛАД ШАВАНД 

БРСММ	бо	“Women	Rockin'	Pamirs”	ҳамкорӣ	
мекунад,	ки	занони	маҳаллиро	омӯзиш	дода,	
онҳоро	дар	чаҳорчӯбаи	лоиҳаи	“Ҳифз	ва	
истифодаи	устувори	экосистемаҳои	Помиру	Олои� 	
ва	Тиён-Шон	барои	ҳифзи	палангҳои	барфӣ	ва	
воситаҳои	маишати	уствори	ҷомеа”	ба	роҳбалади	
роҳпаи� моён	табдил	диҳад.

ба	 роҳбалади	 касбии	 пиёдагардӣ	 табдил	 ёбанд,	
лоиҳа	 барои	 духтарони	 ноболиғ	 урдугоҳҳоро	 бо	
фаъолиятҳои	 гуногун	 дар	 табиати	 зинда,	 ҳавои	
озод	ва	муҳити	махсуси	кӯҳистон	ташкил	менамояд	
то	онҳоро	бо	табиат	шинос	намояд.	

Илова	 бар	 ин,	 лоиҳа	 ду	 занро	 ҳамчун	 мураббӣ	
омӯзиш	 дод 	 то 	 дар 	 бораи 	 муҳофизат 	 ва	
нигарониҳои	 экологӣ	 дар	 ҷомеа	 маълумотро	
васеътар	паҳн	кунанд.	

“Women	 Rockin'	 Pamirs”	 сокинони	 маҳаллиро	
омӯзиш	 медиҳад,	 ки	 ҳангоми	 нишон	 додани	
тавонмандии	занон	ва	зери	савол	бурдани	нақшҳои	
анъанавии	 гендерӣ	 ба	 табиат	 эҳтиром	 гузоранд.	
Лоиҳа	ба	занон	имконият	медиҳад,	ки	ҳавасмандии	
худро	ба	кӯҳҳо	ба	фаъолияти	даромадовар	табдил	
диҳанд,	ки	ба	онҳо	манфиат	мебахшад	ва	ба	рушди	
иқтисоди	маҳал	мусоидат	мекунад.		
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НИГОҲЕ БА ОЯНДА 
Тӯли	25	соли	охир,	БРСММ	ба	кӯшишҳои	Ҳукумати	
Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	 ёрӣ	 расонидааст,	 ки	
ниҳодҳову	 сиёсатҳои	 худро	 барои	 эҷоди	 муҳите	
тақвият	диҳад,	ки	дар	он	идоракунии	демократӣ,	
баробарии	 гендерӣ	 ва	 рушди	 устувору	 фарогири	
иқтисодӣ	инкишоф	меёбад.	

Вусъат	 додани	 ҳуқуқҳову	 имкониятҳои	 занону	
духтарон	 унсури	марказии	мандати	БРСММ	боқӣ	
хоҳад	 монд.	 Ба	 шарофати	 барномаҳои	 фарогире	
мисли	 “Spotlight	 Initiative”	 (“Ташаббуси	 таваҷҷуҳи	
ҳамагон”),	 ки	 аз	 ҷониби	 Иттиҳодияи	 Аврупо	
маблағгузорӣ	шудааст,	БРСММ	дар	Тоҷикистон	ба	
рафъи	 масъалаҳои	 васеъ	 паҳншудае	 мисли	
зӯроварӣ	дар	оила	идома	хоҳад	дод,	ки	иштироки	
дарозмуддатро	тақозо	менамояд.	

Ҳамон	 гуна,	 ки	 ҳикояҳои	 дарҷшуда	 дар	 нашрияи	
мазкур	нишон	медиҳанд,	огоҳӣ	аз	монеаҳое,	ки	дар	
роҳи	 баробарии	 гендерӣ	 қарор	 доранд,	 афзоиш,	
вале	 баъзе	 нобаробариҳо	 коҳиш	 ёфтаанд.	 Аммо	
монеаҳои	 ҷиддӣ	 дар	 ҳамаи	 соҳаҳои	 муҳим	 боқӣ	
мондаанд,	ки	дар	Платформаи	амали	Пекин	25	сол	
пеш	номбар	шудаанд.	

25	 сол	 пеш	 дар	 Пекин	 аллакаи� 	 баъзе	 соҳаҳое	
баррасӣ	шуданд,	ки	дар	муқоиса	бо	мардон	барои	
занон	 таъсири	 гуногун	 мерасонанд,	 аз	 ҷумла,	
муҳити	 зист.	 Онҳо	 бо	 таъсири	 афзоишёбандаи	
тағи� ири	иқлим	ҳам	дар	саросари	олам	ва	ҳам	дар	
Тоҷикистон	шадидтар	шудаанд.	БРСММ	устувории	
ҷомеаро	 дар	 баробари	 офатҳои	 табиӣ	 ба	 таври	
фаъол	баланд	мебардорад	ва	пешбурди	сиёсатҳои	

эътинокунанда 	 ба 	 ҷанбаҳои 	 гендерӣ 	 ва	
идоракунии	 фарогири	 офатҳои	 табииро	 барои	
бартарафсозии	 чунин	 хавфҳо	 идома	 хоҳад	 дод.	
М а с ъ а л а ҳ о и 	 н а в е 	 м и с л и 	 м у ҳ о ҷ и р а т и	
танзимнашаванда	 ва	 афзоиши	 ифротгароии	
мазҳабӣ	ба	вуҷуд	омадаанд,	ки	рӯи� карди	мушаххаси	
гендериро	тақозо	мекунанд.

Иштироки	ҷавонон	дар	самти	шикастани	қолибҳои	
гендерӣ, 	 пешбурди	 баробарии	 гендерӣ	 ва	
бартарафсозии	 монеаҳои	 куҳнаву	 нав	 аҳамияти	
ҳалкунанда	хоҳад	дошт.	Вуҷуди	беш	аз	60	дарсади	
аҳолии	дорои	синни	то	30-сола,	эҷоди	ҷои� ҳои	корӣ	
барои	 занону	 мардони	 Тоҷикистон	 худ	 ба	 худ	 як	
масъала	 аст.	 Соли	 2018,	 тақрибан	 30	 дарсади	
ҷавонон	15-24-сола	буданд,	ки	90	дарсади	онҳоро	
занон	ташкил	дода,	соҳиби	шуғл,	таҳсил	ё	омӯзиш	
набудаанд.	 БРСММ	 ба	 Ҳукумати	 Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 дар	 омӯхтани	 соҳаҳои	 наве	 мисли	
иқтисоди	 рақамиву	 “сабз”	 ва	 эҷоди	 ҷои� ҳои	 корӣ	
барои	насли	оянда	кӯмак	хоҳад	кард.	

Лоиҳаҳои	БРСММ	дар	Тоҷикистон	тӯли	солҳои	зиёд	
тағи� ир	 ёфтаанд	 ва	 онҳо	 бо	 ниёзҳои	 фаврӣ	 ва	
вазъиятҳои	 тағи� ирёбанда	 мутобиқ	 хоҳанд	 шуд.	
Мақсади	 ниҳоӣ,	 мутобиқи	 Рӯзномаи	 ҷаҳонии	
рушди	 устувор	 то	 соли	 2030	 бетағи� ир	 боқӣ	
мемонад:	 мусоидат	 намудан	 ба	 рушди	 устувору	
одилона,	ки	“ҳеҷ	кас	дар	ақиб	гузошта	намешавад”	
ва	ба	ҳамаи	одамон,	сарфи	назар	аз	ҷинс,	синну	сол,	
қобилиятҳо	 ё	 вазъи	 саломатии	 онҳо,	 имконият	
фароҳам	меорад,	ки	тавонмандии	худро	дар	амал	
татбиқ	кунанд	ва	ҳаёти	шоиста	дошта	бошанд.
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