
Оид ба иљрои банди 2 наќша вобаста ба омода намудани занону 

духтарони лаёќатманд ба вазифањои роњбарикунанда ва таъмини ќабули 

њамасолаи духтарони дорои ќобилияти сарварї ба Донишкадаи 

идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, инчунин 

гузаронидани мониторинги њамасолаи бо кор таъминкунии 

хатмкунандагони донишкадаи мазкур корњои зиёд иљро карда шуд. Дар 

назди Донишкадаи идоракунии давлатї факултетњои «Идоракунии 

давлатї» ва «Муносибатњои байналмилалї» ташкил гардида, ќабули 

донишљўён ба роњ монда шудааст. Ба факултети якум дар се сол 360 

нафар донишљў ќабул гардиданд, ки 82 нафар ё 22,7 фоизи онњоро 

духтарон ташкил медињанд. Ба факултети дуюм бошад 199 донишљўён 

ќабул гардиданд, ки 45 нафар ё 22,6 фоизи онњоро духтарон ташкил 

мекунанд. 

Њамчунин њар сол дар асоси фармоиши давлатї ва наќша-љадвали 

курсњои азнавтайёркунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзии 

хизматчиёни давлатї дар Донишкадаи идоракунии давлатї духтарони 

дорои ќобилияти сарварї ба такмили ихтисос фаро гирифта мешаванд. 

Аз љумла дар соли 2015 24 курс - 1 курси азнавтайёркунї, 11 курси 

такмили ихтисос ва12 курси сайёр доир гардид, ки дар онњо 1019 нафар 

хизматчиёни давлатї, аз он љумла 384 нафар  ё 37,6 фоиз занон љалб 

карда шуданд. 

Дар давраи сипаришудаи соли 2016 бошад якљоя бо Донишкадаи 

идоракунии давлатї16  курс (3 курси азнавтайёркунї, 13 курси такмили 

ихтисос), аз љумла 8 курси сайёр бо иштироки 696 (зан-224) нафар 

хизматчиёни давлатї  гузаронида шуд. Занњо 32,1 фоизи хатмкардагони 

курсњои такмили ихтисосро ташкил медињанд.   

Њамчунин ќабули духтарони дорои ќобилияти сарварї тавассути фаро 

гирифтан дар магистратурањо ватанї ва хориљї амалї карда мешавад. 

Аз љумла мувофиќи Созишномаи байни Донишкадаи идоракунии 

давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Бунёди Њаннс 

Зайдели Германия оид ба њамкорињо аз 15 майи соли 2009 дар 

Донишкада барои хизматчиёни давлатї магистратура бо ихтисоси 

«Идоракунии давлатї» ташкил карда шуд, ки ќабули њамасолаи 

духтарони дорои ќобилияти сарвариро амалї менамояд. 

Давоми солњои 2010 - 2015 магистратураи мазкурро 428 нафар 

хизматчиёни давлатї хатм намуда, аз ин шумора 138 нафар ё 32,2 фоизро 

занон ташкил медињанд ва 10 нафари онњо кормандони маќомоти 

худидоракунии шањрак ва дењот мебошанд. 

Аз 428 нафар хатмкардагони магистратура аз маќомоти иљроияи 

марказї 228 (зан-72) нафар ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 



200 нафарро (зан-67) ташкил дода, аз ин шумора 27 нафар (зан-6) 

хизматчиёни давлатии маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 

мебошанд. 

Тибќи талаботи банди 8 Тартиби нигоњ доштани музди мењнат, 

мансаби ишѓолнамуда ё мансаби ба он баробар њангоми тањсил ва 

такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї, ки бо фармони Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 2013, №1399 тасдиќ гардидааст, 

бо хизматчиёни давлатї, ки ба тањсили дарозмуњлат бо озод шудан аз 

мансаби ишѓолнамуда фаро гирифта мешавад, шартномаи сељониба 

(роњбари маќомоти давлатї, роњбари муассисаи таълимї ва хизматчии 

давлатї) баста мешавад. 

Дар асоси фасли 3 ќарордоди сетарафа маќомоти давлатї уњдадор 

аст, ки дар тамоми давраи тањсил хизматчии давлатии ба тањсил 

фарогирифташударо ба захираи кадрњои маќомоти давлатї ворид 

намояд, баъд аз хатм ба мансаби пештар ишѓолнамудааш ё мансаби ба 

он баробар таъмин ва барои болоравии минбаъдаи мансабии ў мусоидат 

намояд. 

Дар навбати худ хизматчии давлатї уњдадор аст, ки баъд аз анљоми 

тањсил на камтар аз 3 сол дар љойи кори пешина ё дигар маќомоти 

давлатї фаъолияти худро идома дињад. 

Омўзиш нишон медињад, ки 228 (зан-72) нафар хатмкардагони 

магистратура аз маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї, 87 

(зан-28) нафар ё 38,1 фоиз аз мансаби то тањсил ишѓолнамуда аз 1 то 6 

категория боло, 80 (зан-21) нафар ё 35,0 фоиз дар мансабњои ќаблї, 13 

(зан-7)нафар ё 5,7 фоиз дар мансаби пасттар фаъолият дошта, 47 (зан-16) 

нафар ё 20,6 фоиз аз мансаб озод гардида, дар соњањои дигар фаъолият 

доранд. 

Аз маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар маљмўъ 200 

(зан- 67) нафар хизматчиёни давлатї магистратураро хатм карда, 89 (зан- 

34)  нафар ё  45,1 фоиз аз мансаби то тањсил ишѓолнамуда аз 1 то 6 

категория боло, 74 (зан- 17) нафар ё  37,5  фоиз дар мансабњои ќаблї, 14 

(зан- 4) нафар ё 7,0 фоиз дар мансаби  пасттар фаъолият дошта, 23 (зан- 

12) нафар  ё  11,5 фоиз аз мансаб озод гардида, дар соњањои дигар 

фаъолият доранд.   

Дар маљмўъ аз 428 нафар хизматчиёни давлатї дар тули 5 сол 

178(зан-64) нафар ё 41,5 фоиз аз мансаби то тањсил ишѓолнамуда аз 1 то 6 

категория боло, 156 (зан -38) нафар ё 36,4 фоиз дар мансабњои ќаблї, 28 

(зан -12) нафар ё 6,5 фоиз дар мансаби то тањсил пасттар фаъолият 

намуда, 66 (зан-25) нафар ё 15,4 фоиз аз мансаб озод гардида, дар 

соњањои дигар фаъолият доранд. 



Болоравии мансабии хатмкардагони соли тањсили 2010 ба 55,7 фоиз, 

соли 2011 ба 34,9 фоиз, соли 2012 ба 48,5 фоиз, хатмкардагони шуъбаи 

рўзонаи соли 2013 ба 51,4 фоиз, хатмкардагони шуъбаи ѓойибонаи соли 

2013 ба 38,2 фоиз, соли 2014 ба 33,8 фоиз ва соли 2015 ба 9,3 фоиз 

мерасад. 

Соли 2015 62 нафар (17-зан) хизматчиёни давлатї дар магистратураи 

мазкур ќабул гардида, айни замон тањсили онњо идома доранд. 

Мониторинги хатмкардагони магистратураи ихтисоси «Идоракунии 

давлатї» аз тарафи Агентии хизмати давлатї дар соли 2016 гузаронида 

шуд. 

Вобаста ба иљрои банди 3 наќша дар хусуси баланд бардоштани 

иттилоотнокии кормандони маќомоти ќудратї оид ба њимояи њуќуќ ва 

талаботи махсуси занон ва шахсони гирифтори ВНМО/БПНМ бо роҳи 

гузаронидани машѓулиятњои алоњида, омўзонидани занон-сарварон ба 

сифати миёнаравњо ва гузаронидани тренингњо барои сарварони 

анъанавї дар сатњи љамоат бо маќсади баланд бардоштани њассосияти 

гендерии онњо њангоми њалли низоъњо корњои муайян иљро карда шуд. 

Дар соли 2016 аз љониби марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди 

бемории ВНМО дар шањру ноњияњо як ќатор чорабинињои 

пешгирикунанда дар байни кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ташкил 

ва гузаронида шуд. Дар 6 моњи соли 2016 1448 нафар кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќ аз ташхиси ВНМО гузаронида шуданд. 

Дар љумњурї 20 адад њуљрањои дўстонаи махсус барои занон 

фаъолият намуда, мунтазам машварат мегузаронанд. Бояд ќайд кард, ки 

солњои охир аз шумораи умумии шахсоне, ки аз муоинаи ВНМО 

гузаштанд, ќариб 73 % онњоро занон ташкил намуд. 

Дар давраи њисоботӣ курси такмили ихтисос аз рўи барномањои 

«Зан-роњбар», «Менељменти нави давлатї», «Сиёсати гендерї: 

дастовардњо ва дурнамо» гузаронида шуда, ба шунавандагони курсњои 

мазкур гувоњнома супорида шуд. 

Њамчунин бо маќсади баланд бардоштани њассосияти гендерии 

кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, судяњо ва кормандони соњаи 

тандурустї ва дигар сохторњо дар доираи лоињаи «Пешгирии хушунати 

оилавї, тундгарої ва ифротгарої» моњи июни соли 2016 дар шањри 

Панљакенти вилояти Суѓд конференсияи минтаќавї дар мавзўи 

«Пешгирии хушунати оилавї, тундгарої ва ифротгарої» ташкил  ва 

гузаронида шуд.  Дар ноњияи Љайњун низ барои љаласаи зергурўњи корї 

оид ба сиёсати гендерии Вазорати корҳои дохилии Љумҳурии 

Тољикистон дар Маркази захиравии занони “Моњи мунир” љињати иљрои 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пешгирии зўроварї дар 



оила” ва Барномаи давлатї оид ба пешгирии зўроварї дар оила дар 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2023 семинар-машварат 

баргузор гардид.  

Тибќи наќшаи тасдиќгардидаи Вазорати корњои дохилї дар курсњои 

такмили ихтисоси Академияи Вазорати корњои дохилї 9 гурўњи 

шунавандагон аз њисоби кормандони воњидњои сохтории дахлдори ВКД 

курсњои такмили ихтисосро гузаштанд. 

Оид ба иљрои банди 4 љињати таќвияти њамкорињои сохторњои 

давлатї, ташкилоти ѓайридавлатї бо сохторњои дахлдори СММ дар 

масъалаи амалигардонии лоињањои мањаллию минтаќавї оид ба тањкими 

сулњу субот аз љониби маќомоти дахлдори кишвар корњои муайян иљро 

карда шуд. 

Тибќи супориши Роњбари Дастгоњи иљрояи Президенти Љумњурии 

дар њамкорї бо Ташкилоти байналмилаилии СММ-Занон њайати гуруњи 

кории байниидоравї дар бораи иљрои Наќшаи миллии чорабинињо оид 

ба иљрои ќатъномањои №1325 ва №2122 Шўрои Созмони Милали 

Муттањид бо ањолии шањру ноњияњои наздисарњадї ва осебпазири 

Шањритуз, Исфара, Б.Ѓафуров, Хоруѓ, Шуѓнон, Рашт, Фархор, 

Мўъминобод ва Шўробод  дар таърихи аз  20 январи соли 2016 то 30 

январи соли 2016 вобаста ба масъалањои сулњоварї, пешгирии низоъњои 

обї, сарњадї, гардиши ѓайриќонунии силоњи оташфишон, андешидани 

чорањои фаврї дар њолати рух додани њолатњои фавќуллода ва офатњои 

табиї, истифодаи нерўи занон дар масъалаи муќовимат ба пањншавии 

њаракату равияњои экстремистї ва иштирок дар равандњои  сулњоварї 

машваратњои судманд доир намуданд. 

Бо дастгирии Шўрои Даниягї оид ба гурезањо сохтмони маркази 

љойгиркунии паноњандагон дар шањри Њисор ба сомон расонида шуда, 

Низомномаи марказ ва ќоидањои будубоши он тањия карда шуд. 

Дар ҳамкорї бо Ташкилоти љамъиятии Асотсиатсияи миллии 

занҳои соҳибкори Тоҷикистон бо маќсади рушди соњибкории занон ва 

њавасмад намудани соњибкории занон дар шаҳру ноњияњои љумњурї  

озмуни ҷумҳуриявии «Бонуи соҳибкори сол» барои дарёфти љоизаи 

«Фараҳ - 2016» ифтитоҳ ёфт. 

Љињати таъмини иштироки занон дар њалли масъалањои оби 

ошомиданї ва санитария барои тањияи дастурамали “Гендер ва об” бо 

дастгирии Ташкилоти байналмилаии “Оксфам” дар назди Кумита 

гурўњи корї аз њисоби намояндагони вазорату идорањои дахлдор таъсис 

дода шудааст. 

Дар њамкорї бо Ташкилоти байналмилалии мењнат, Муассисаи 

давлатии «Маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон», Агентии 



меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии 

Љумҳурии Тоҷикистон, Ассотсиатсияи занони соҳибкор «Кадбону» дар 

доираи Лоиҳаи Ташкилоти байналмилалии меҳнат (ТБМ) тренинги 

омўзишӣ дар мавзўи «Бизнеси худро оғоз намо» љињати оѓози фаъолияти 

соњибкорї барои 30-нафар занони бекори шаҳри Душанбе баргузор 

карда шуд. 

Дар њамкорї бо Дафтари СММ-Занон дар Тољикистон ва 

Ташкилоти љамъиятии “Гендер ва тараќќиёт” мизи мудаввар оид ба 

масъалаҳои муҳољирати меҳнатї, алахусус њатман гузаштани ташхиси 

тиббии мардњо баъди бозгашт аз муњољират, барои пешгирии 

маризшавии занону љавондухтароне, ки нияти барпо кардани оила 

мекунанд, аз њар гуна касалињои сироятї, бахусус ВНМО, бо иштироки 

гуруҳи кории байниидоравии иљрои Барнома давлатии пешгирии 

зўроварї дар оила барои солњои 2014-2023, ташкилоти љамъиятї ва 

байналмилалї мизи мудаввар баргузор гардид. 

Дар доираи  барномаи лоиҳаи “Даъвати занони мубталои ВНМО ба 

муносибати хайрхоҳона” дар ҳамкорї бо Ташкилоти ҷамъиятии 

“Хуршед” бо иштироки намояндагони сохторҳои марбута ва 

ташкилотҳои маблағгузор, пизишкони амрози занона, кормандони 

бахшҳои кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Љумњурии Тољикистон, 

намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии маҳаллӣ ва рӯзноманигорон 

Кумита дар мавзӯи “Омилҳои гендерӣ дар самти коҳиш додани масоили 

хушунат ва таъбиз нисбати занони мубталои ВНМО” мизи гирдро 

баргузор намуд. Ҳадафи асосии мизи гирд муҳокимаи масъалаҳои коҳиш 

додани ҳодисаҳои таъбиз ва тамғагузорӣ нисбати занони мубталои 

ВНМО бо назардошти омилҳои гендерӣ вобаста ба ВНМО, роҳҳои 

муоинаи ҳолати иммунї ва табобати беморињои тариќи алоќаи љинсї 

гузаранда, бо истифода аз усулҳои равонкунии занони мубталои ВНМО 

ба мавшарати тиббию равонї ва ҳуќуқї мавриди таваљљуҳи 

иштирокдорон қарор гирифт. 

Дар доираи Барномаи Иттиҳоди Аврупо оид ба пешгирии 

паҳншавии нашъамандї дар Осиёи Марказї (КАДАП-6), дар њамкорї 

бо Муассисаи давлатии «Маркази миллии мониторинг ва пешгирии 

нашъамандии Вазорати тандурустї ва ҳифзи иљтимоии аҳолии 

Љумҳурии Тоҷикистон бо ширкати коршиносони хориљї оид ба 

пешгирии паҳншавии нашъамандӣ байни ањолї, ҳамоҳангсозии 

фаъолият дар самти пешгирии нашъамандӣ ва ҳамкории байнисоҳавї 

семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Дар семинар намояндагони 



вазорату идораҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

шаҳри Душанбе ва ҷомеи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. 

Дар њамкорї бо Дафтари СММ-Занон оид ба ташаккули дарки 

зарурати таъмини баробарии имкониятњо дар тафаккури љамъиятї бо 

иштироки васеи љомеаи шањрвандї, кормандони соњаи дин, фаъолзанон, 

намояндагони маќомоти худидоракунии мањаллї оид ба инъикос 

намудани љанбањои гуногуни мушкилоти занон дар љомеа, ташаккули 

дарки баробарии мардону занон ва имкониятњои баробари онњо дар 

мавзўи “Васеъ намудани њуќуќ ва имкониятњои оилањои тарккардашудаи 

муњољирони мењнатї дар Тољикистон” ва “Баланд бардоштани иќтидори 

шарикони мањаллї оид ба хизматрасонињои самараноки њуќуќї барои 

занњои дењот дар Тољикистон” семинар-тренингњои омўзишї гузаронида 

шуд. 

Кумита оид ба татбиқи Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи 

пешгирии зуроварї дар оила», Кодекси љиноятии Љумхурии Тољикистон, 

Кодекси оилаи Љумҳурии Тољикистон дар байни аҳолии шаҳру ноҳияҳои 

Қўрғонтеппа, Кўлоб, Норак, Сарбанд, Хуросон, Қубодиён, Абдураҳмони 

Љомї, Бохтар, Вахш, Ёвон, Восеъ, Шаҳритуз суҳбату вохўрињо баргузор 

намуда, дар њамкорї бо Лоиҳаи “Пешгирии зуроварии хонаводагї” 

(PDV) Филиали GOPA дар Тољикистон дар мавзўи «Амалан истифода 

бурдани қонун оид ба пешгирии зуроварии хонаводагї» муаррифии  

нақшаи амали «Барномаи давлатї оид ба пешгирии зуроварї дар оила 

барои солњои 2014-2023» ва бо намояндагони соҳаҳои маориф, 

тандурустї, сабти асноди њолати шахрвандї, кор бо занон ва оилаи 

вилояти Хатлон семинар-машварат доир намуд. 

Дар њамкорї бо Лоиҳаи “Пешгирии зуроварии хонаводагї” (PDV) 

Филиали GOPA китобчаи “Сад саволу сад љавоб дар бораи зўроварї дар 

оила” дар њаљми 850 адад ва 300 нусха буклетњои тарѓиботиро барои 

истифода ба иштирокчиён зимни баргузории мизњои мудаввар, 

семинарҳо дастрас гардонида шуд. 

Дар њамкорї бо Ташкилоти байналмилалии СММ-Занон роликњои 

таблиѓотиро тањти унвони “Зўроварї узр надорад”, “Зиндагии осуда аз 

эњтироми зан сар мешавад”, “Худкушї роњи њал нест” тањия намуда, дар 

вохўрињо пешкаши тамошобинон гардонид.  

Бо маќсади татбиќи самараноки сиёсати гендерии кишвар ва 

таъмини иљрои барномањои соњавї дар ин самт дар назди Кумита 

гуруњњои корї аз њисоби намояндагони вазорату идорањо ва ташкилоти 

љамъиятї ташкил карда шудааст. Инчунин, намояндаи Кумита аъзои 

зергуруњи корї оид ба сиёсати гендерии Вазорати корњои дохилї бо 

намояндагони вазорат, нозирони минтаќавї оид ба пешгирии зўроварї, 



намояндагони ташкилоти љамъиятї, марказњои захиравии занон ва 

намояндагони Дафтари САЊА дар Тољикистон  мебошад. 

Дар ноњияи Рўдакї  дар якљоягӣ бо ташкилоти љамъиятии «Лигаи 

занони ҳуқуқшиноси Љумҳурии Тољикистон»  мизи мудаввар дар мавзўи 

«Ҳуқуқи инсон дар соҳаи ҳифзи саломатї» бо ҷалби табибон, нозирони 

минтақавї, фаъолзанон ва занҳои хонанишин бо иштироки зиёда аз 200 

нафар зан баргузор гардид. 

Бобати иљрои банди 5 наќша љињати гузаронидани тренингњои 

маќсадноки доимї оид ба баланд бардоштани маќоми занон дар раванди 

пешгирї ва њалли низоъњо, инчунин гузаронидани семинарњои омўзишї 

бо маќсади баланд бардоштани маърифати сиёсї ва њуќуќии занону 

духтарон, аз он љумла, дар самти њуќуќњои интихоботии онњо аз љониби 

маќомоти дахлдор оид ба њимояи њуќуќњои занон, фањмонидани 

њуќуќњои интихоботии онњо,  пешгирии љиноятсодиркунии занон ва 

ноболиѓон, худкушї ва хушунати хонаводагї, барњам додани ќолабњои 

гендерї,  наќши волидайн дар тарбияи фарзанд, сабабњои аз тањсил дур 

мондани кўдакон, аллалхусус духтарон, њарчї бештар љалб намудани 

духтарон ба мактаб  ва бо ин васила баланд бардоштани маърифати 

њуќуќии онњо, пешгирии терроризм ва экстремизм, шомилшавии 

љавонон ба њар гуна њизбу њаракатњои ифротгаро мунтазам сўњбатњо 

ташкил ва гузаронида шуд. 

Бо маќсади боло бурдани маърифати сиёсию њуќуќии занону 

духтарон, аз он љумла дар самти њуќуќњои интихоботии онњо 

намояндагони намояндагони маќомоти дахлдори кишвар дар ВМКБ, 

вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї  оид ба 

шарњу эзоњи Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва шарњи таѓйиру иловањо ба 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бо шањрвандони љаласаву 

вохўрињо баргузор намуданд.  

Њамчунин,  гурўњњои тарѓиботї дар байни ањолї фаъолияти васеи 

тарѓиботиро ба роњ монда, рўзњои баргузории раъйпурсии умумихалќї 

дар участкаву њавзањои интихоботї њамчун нозир иштироки фаъолона 

намуданд.  

Њамчунин аз љониби Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии 

Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо вазоратњои корњои дохилї, адлия 

ва маориф ва илми Љумњурии Тољикистон моњњои апрел-майи соли 2016 

дар арафаи баргузории раъйпурсии умумихалќї оид ба ворид намудани 

таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 32 



муассисањои олии кишвар бо устодону донишљўён семинарњои омўзиши 

гузаронида шуд. 

Оид ба иљрои банди 6 дар хусуси омўзиш ва пањн намудани 

таљрибаи байналмилалї оид ба масъалањои масъулияти њуќуќї барои 

содир намудани кирдорњои зўроварона нисбат ба занону духтарон дар 

марњилањои низоъњои мусаллањона ва барќароркунии баъдинизоъ аз 

љониби намояндагони маќомоти дахлдори давлатї таљрибаи як ќатор 

кишварњои пешрафта омўхта шуд, аз љумла аз 28 май то 4 июни соли 

2016  зимни сафари омўзиши ба шањри  Кишинёви Љумњурии Молдова 

масъалањои механизмњои муќовимат бо зўроварї дар оила, ташкили 

фаъолияти маќомоти њифзи њуќук дар пешгирии зўроварї дар оила, 

роњњои њамкории маќомоти њифзи њуќуќ бо дигар сохторњои пешгирии 

зўроварии хонаводагї, системаи љамъоварии омори зўроварї, усулњои 

ба роњ мондани фаъолияти кормандони иљтимої, ташкили марказњои 

ёрирасон ба љабрдидагони зўроварї, бурдани корњои фањмондадињї бо 

ањолиро мавриди бањрабардорї ќарор гири фт.  

Вобаста ба иљрои банди 7 наќша оид ба такмили ихтисоси 

хизматчиёни харбї, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиёни 

давлатї оид ба гузаронидани амалиёт вобаста ба тањкими сулњ ва 

сулњоварї аз љониби маќомоти марбутаи давлатї мунтазам курсњои 

омўзишиву такмили ихтисос гузаронида шуданд.  

Тибќи барномаи таълимии Академияи Вазорати корњои дохилї 

машѓулиятњои зерин гузаронида шудаистодаанд: 

-таснифоти њуќуќњои инсон ва шањрванд-њуќуќи гурўњњои алоњидаи 

шахсон; 

- низоъњои мусаллањона ва њуќуќњои инсон; 

- Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх ва низоъњои мусаллањона. 

Баро курсантњои Академияи Вазорати корњои дохилї дарси нави 

омўзишии зўроварї дар оила дар њаљми 20 соат машѓулиятњои њатмї ва 

120 соат машѓулиятњои факултативї, инчунин фанни хариду фурўши 

одамон дар њаљми 20 соат ворид карда шуд. 

Дар Донишкадаи идоракунии давлатї вобаста ба масъалањои 

гендерї дар мавзуњои «Сарварии занон», «Муносибатњои гендерї дар 

хизмати давлатї: мушкилот ва њалли он», «Асосњои њуќуќии пешгирии 

зўроварї нисбати занон ва кўдакон», «Наќши зан дар хизмати давлатї» 

ва «Масъалањои гендерї» модулњои таълимї тањия карда шуда, дар 

курсњои такмили ихтисос истифода шудаистодаанд.  

Оид ба иљрои банди 8 наќша вобаста ба омўзиши таљрибаи 

пешќадами байналмилалї ва ќонунгузории давлатњои дигар оид ба 

масъалаи пешгирии  генотсид, љиноятњо ба муќобили башарият, 



љиноятњои њарбї ва шаклњои гуногуни зўроварї нисбати занону 

духтарон, инчунин таъмини татбиќи ќонунгузорї вобаста ба таъќиби 

судии шахсони гунањкор дар генотсид, љиноятњо ба муќобили башарият, 

љиноятњои њарбї, аз он љумла љиноятњое, ки ба зўроварии шањвонї ва 

дигар шаклњои зўроварї нисбати занону духтарон дахл доранд мавриди 

омўзиш дар муќоиса бо ќонунгузории миллї ќарор дорад. 

Оид ба иљрои банди 10 вобаста ба инъикоси масъалањои пешгирии 

низоъњо ва наќши занон дар раванди сулњоварї дар воситањои ахбори 

омма корњои муайян иљро карда шуд, аз љумла  оид ба инъикоси 

масъалањои пешгирии зўроварии хонаводагї, мавќеи зан дар љомеа ва 

тањкими сулњу субот аз љониби маќомоти дахлдор бо ВАО њамкории 

судманд ба роњ монда шуда, маводу матлабњои љолиб дар воситањои 

ахбори омма ба самъи ањолї расонида шуд. Кормандони маќомоти 

давлатї дар барномањои телевизионии «Мастар», «Нигоњи нав», «Њукм», 

«Гетинигор», «Артиш», «Оилаи солим љомеаи солим», «Сарнавишт», 

«Равзанаи умед», «Гирењ», «Фариштаи мењр», “Андеша”, “Љавонї”, «Зан 

ва замон», барномаи идонаи “Рўзи модар», «Њукм», «Бону», “Субњ”, 

«Садои зан», “Дугонањо”, “Завќ”, “Олиња”, “Толори оинањо”, “Оилаи 

солим љомеаи солим”, “Андеша”, “Равзанаи умед”, «Гирењ», «Фариштаи 

мењр», “Чароѓи хонадон”, барномањои радиоии «Оила», «Суњбат дар 

мавзўи рўз»,  инчунин дар барномањои «Ахбор», «Навид» ва «Субњ» 

баромадњо намуданд.  

Њамчунин, дар рўзномаю маљаллањои «Минбари халќ», 

«Љумњурият»,  «Бонувони Тољикистон»,  дар мавзуъњои  тарбияи дурусти 

фарзанд, оила њамчун макони ташаккулёбии шахсият, илмомўзии 

духтарон, сањми оила дар тањкими суботи љомеа, издивољи хешовандї ва 

ташхиси пешазникоњии издивољкунандагон, пешгирии гароиши љавонон 

ба њизбу њаракатњои ифротгаро, инчунин бегонапарастию таќлидкорї ба 

фарњанги бегона маќолаю мусоњибањо ба табъ расонида шуд. 

Оид ба иљрои банди 11 љињати тањкими њамкорињои сохторњои 

давлатї ва љомеаи шањрвандї дар самти пешгирии низоъњои обї, 

сарњадї, иљтимої, зўроварии хонаводагї  байни вазорату идорањои 

дахлдор њамкории самаранок ба роњ монда шудааст, аз љумла байни 

вазоратњои корњои дохилї, маориф ва илм, тандурустї, кумитахои 

љавонон, варзиш ва сайёњї, оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну 

маросимњои миллї, кор бо занон ва оила, Ваколатдор оид ба њуќуќи 

инсон ва намояндагони љомеаи шањрвандї, ба монанди Ташкилоти 

љамъиятии “Хуршед”, “Љавонони пешсаф”, “Лигаи занони њуќуќшинос”, 

Маркази рушди инсон «Само»,“Гендер ва тараќќиёт”, “Азал”, Маркази 

захиравии занони “Моњи мунир”, «Идораи њуќуќи инсон ва риояи 



ќонуният” наќшањои муштараки њамкорї мављуд буда, аз рўи он амал 

намуда истодаанд. 

Моњи феврали соли 2016 дар њамкорї бо СММ-Занон мизи 

мудаввар тањти унвони  “Њамкорињои мутаќобилаи судманди сохторњои 

давлатї, љомеаи шањрвандї ва ташкилоти байналмилалї љињати 

пешгирии зўроварї дар оила” ташкил ва гузаронида шуд. 

Оид ба иљрои банди 12 кормандони маќомоти давлатї бо сокинони 

минтаќањои наздисарњадии шањрњои Турсунзода, Исфара, Бобољон 

Ѓафуров, Конибодом, Исфара, Фархор, Панљ, Љиргатол, Шўробод, 

Дарвоз Ванљ, Рўшон, Шуѓнон, Ишкошим оид ба масъалањои пешгирии 

низоъњо,  дўстиву рафоќат ва муносибати дўстонаи тарафайн, фирефта 

нашудан  ва ба доми иѓвогарон  наафтидан  суњбату вохўрињо ташкил 

намуданд. Њамчунин, дар арафаи Рўзи Артиши миллї  дар  ќисмњои 

њарбї бо аскарону афсарон суњбату вохўрињо ташкил ва гузаронида шуд.  

Љињати иљрои банди 13 бо маќсади баланд бардоштани 

имкониятњои молиявии Кумитаи кор бо занон ва оила бо зиёд шудани 

воњидњои корї фаъолияти Кумита пурсамар ба роњ монда шудааст. 

Лозим ба ёдоварист, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 

таљдиди сохтори Кумита амалї гашта, як шуъба ва як бахши нав таъсис 

дода шуд. Шумораи кормандони Кумита аз 15 нафар ба 22 нафар 

расонида шуд. Дар вилоятњои Суѓду Хатлон ва шањри Душанбе 

раёсатњои кор бо занон ва оила таъсис дода шуда, дар њама ноњияњое, ки 

ањолияшон аз 150 њазор нафар зиёд аст, бахшњо ба шуъба табдил дода 

шуда, дар боќимонда бахшњои кор бо занон ва оила як воњиди кории 

иловагї, љамъ 105 воњиди корї зиёд карда шуд. 

Оид ба иљои банди 13 Кумитаи кор бо занон ва оила ба занони 

минтаќањои наздисарњадї дар људо намудани грант имтиёзу бартарияти 

бештар медињад. Ба хотири рушди фаъолияти соњибкорї њамасола аз 

љониби Кумитаи кор бо занон ва оила ба соњибкорзанони ноњияњои 

наздисарњадї грантњои Президентї људо карда мешаванд. Айни замон 

тибќи ќоидањои људо намудани грантњои Президенти  Љумњурии 

Тољикистон дар назди Кумитаи кор бо занон ва оилакомиссияи грантї 

барои соли 2016 аз њисоби намояндагони  вазорату идорањои дахлдор 

таъсис дода шуда, баррасии лоињањои грантї идома дорад. Зимни људо 

намудани грантњо ба лоињањо аз ноњияњои наздисарњадї афзалият дода 

мешавад. 

Вобаста ба иљрои банди 14  оид ба баланд бардоштани маърифати 

њуќуќии занон оид ба ќонунгузории интихоботї, инчунин ташаккул ва 

тарѓиби имиљи зан-сиёсатмадор ва зан-роњбар бо назардошти талаботи  

муосири давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї Вазорати адлияи 



Љумњурии Тољикистон зиёда аз 60 вохўриву мулоќотњо бо ањли 

љамоатчигии кишвар ташкил ва баргузор намуд. 

Њамчунин зимни баргузории курсњои омўзишии “Зан-роњбар” ва 

“Менељменти нави давлатї” дар Донишкадаи идоракунии давлатии 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон курси махсуси “Имиљи Зан-

роњбар” гузаронида шуд. Бояд ќайд намуд, ки чунин курсњо дар шањрњои 

Кўлоб ва Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон, шањри Хуљанд ва ноњияи 

Шањристони вилояти Суѓд ташкил ва гузаронида шуданд. 

Бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлати Љумњурии 

Тољикистон бо маќсади тарѓиби зани сиёсатмадор ва занони роњбари 

Тољикистон маљмўањои “100 занони машњури Тољикистон” ва 

“Энсиклопедияи занони Тољикистон” ба чоп омода гардида истодааст. 

Њамчунин, ташвиќу тарѓиби занони муваффаќи Тољикистон дар 

соњањои иќтисодию иљтимоии Тољикистон тавассути ВАО васеъ ба роњ 

монда шудааст. Барномањои телевизионии “Бонуи њунар”, “Зан ва 

замон”, «Гетинигор», «Сарнавишт», «Фариштаи мењр», «Бону», «Садои 

зан», “Дугонањо”, “Завќ”, “Олиња”, “Толори оинањо”, “Чароѓи 

хонадон”, њамчунин, дар рўзномаю маљаллањои «Минбари халќ», 

«Љумњурият»,  «Бонувони Тољикистон»,  “Фирўза”, “Вањдаофарони 

Вањдат” дар мавзуъњои  илмомўзии духтарон, сањми оила дар ташаккули 

шахсияти зан, оид ба рўзгори занони муваффаќ маќолаю мусоњибањо ба 

табъ расонида шуд.  

Тариќи сомонаи Кумитаи кор бо занон ва оила 85 хабару маќолањои 

гуногунмазмун дар робита бо њаёту фаъолияти занон инъикос гардонида 

шуданд. 

Дар љумњурї зиёда аз 30 номгўи барномањо дар шабакањои марказї 

ва минтаќавї оид ба масъалањои хушунати оилавї, баробарњуќуќии 

мардону занон, поймол накардани њуќуќњои занону кўдакон мунтазам 

пахш мегарданд. 

Дар робита ба иљрои банди 15 бо маќсади таќвияти нерўи 

кормандони Марказњои иттилоотию машваратии маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњо ва баланд бардоштани 

сатњи хизматрасонии онњо оид ба расонидани машваратњои  њуќуќї  ба 

занону духтарон дар давраи њисоботї мониторинги фаъолияти 

марказњои иттилоотї-машваратї дар ноњияњои Тољикобод, Нуробод, 

Рашт, Лахш ва Сангвор гузаронида шуд. 

Мавриди зикр аст, ки дар шаш моњи соли 2016 ба марказњои 

иттилоотї - машваратии ноњияњо 5162 нафар мурољиат намуданд, ки аз 

ин теъдод 5014 нафар занон ва 148-тои онњоро мардон ташкил медињанд. 

Аризањо ва мурољиати шањрвандон бештар ба масоили гирифтани  



маслињати њуќуќї, хушунати оилавї, талоќ, таќсимоти амвол, пайдо 

намудани љойњои корї, таъмин намудан бо љойи зист, пардохти алимент, 

дастрас намудани ќарзњои имтиёзнок, расонидани кўмаки моддї, љойгир 

намудан дар хобгоњи Mаркази таълимии “Чароѓи њидоят” марбутанд. 

Дар самти ташхиси гендерии ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї  

дар назди Кумитаи кор бо занон ва оила аз њисоби намояндагони 

вазорату идорањо, љомеаи шањрвандї Шўрои экспертї  фаъолият дорад. 

Оид ба иљрои банди 16 бањри баланд бардоштани донишњои њуќуќї 

ва тахассусии занон ва духтарони дењот оид ба дастрасї ва адолати судї 

ва тањсилот ва фаъол намудани малакаи соњибкории онњо мизи мудаввар 

дар мавзўи “Роњњои њамкорї бо созмонњои љамъиятї дар бењбуд 

гардонидани имкониятњои иќтисодии занон дар дењот” ташкил ва 

гузаронида шуд, ки аз омўзиши мазкур зиёда 100 нафар занони дењот 

бархурдор гардиданд. 

Њамзамон, дар доираи лоињаи “Тавоної ва дороии зан” чорабинї 

бо иштироки васеи намояндагони ташкилоти байналмилалї ва љамъиятї 

баргузор гашта, дар он зиёда аз 80 нафар гурўњњои занон аз шањру 

ноњияњои љумњурї иштирок намуданд. Маќсад аз гузаронидани 

чорабинии мазкур фаъол гардонидани гурўњњои фаъолзанон дар дењот 

мањсуб меёфт.  

Моњи апрели соли љорї аз љониби Кумитаи кор бо занон ва оила дар 

якљоягї бо Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии 

Љумҳурии Тољикистон ва Ассотсиасияи миллии занони соҳибкор 

“Кадбону” бо дастгирии ташкилоти байналмилалии USAID дар 

Тоҷикистон бо мақсади мусоидати фаъолияти соҳибкорони Љумҳуриҳои 

Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Љумҳурии 

исломии Афғонистон таҳти унвони “Занони соҳибкори Осиёи Марказї: 

таљриба, мушкилот ва дурнамои инкишоф” бо иштироки намояндагони 

ташкилоти байналмилалї, муассисаҳои таълимї, занҳои фаъоли 

соҳибкор, занони роҳбари муассисаҳои хусусї, кормандони бонкҳо, 

хољагиҳои деҳқонї, намояндагони дигар соҳаҳои соҳибкорї мизи 

мудаввар баргузор гардид. Ҳадаф аз баргузории чорабинї баррасии 

мушкилоти дар пешистодаи соҳибкорон ва тақвият бахшидан ба ҳалли 

онҳо, мубодилаи таҷриба, баррасии масъалаҳои ҳалталаб ва дурнамои 

фаъолияти соҳибкории занон дар Љумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои 

ҳамсоя буд. 

Њамзамон, дар шаҳри Кўлоб даври якуми озмуни љумҳуриявии 

«Бонуи соҳибкори сол» барои дарёфти љоизаи «Фараҳ - 2016» ифтитоҳ 

ёфт. Дар кори озмун бонувони соҳибкор ва тоҷирони шаҳр иштирок 

намуда, фаъолияти тиҷоратӣ ва соҳибкории худро муаррифӣ 



намуданд.Чорабинии мазкур баҳри баланд бардоштани мақому 

манзалати зан дар љомеа, рушди фаъолияти соҳибкории бонувон ва паҳн 

намудани таҷрибаи пешқадами соҳибкорӣ равона карда шудааст. 

Баргузории озмуни “Фарањ - 2016” дар дигар шањру навоњии љумњурї 

низ дар назар аст. 

Љињати таъмини иштироки занон дар њалли масъалањои оби 

ошомиданї ва санитария барои тањияи дастурамали “Гендер ва об” дар 

назди Кумитаи кор бо занон ва оила гурўњи корї аз њисоби 

намояндагони вазорату идорањои дахлдор  таъсис дода шуд. 

Дар њамкорї бо ташкилоти ЊОУП дар Тољикистон дар минтаќаи 

Кўлоби вилояти Хатлон бо иштироки кормандони Кумитаи кор бо 

занон ва оила ва намояндагони маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатии ноњияњои Темурмалик, Фархор, Балљувон ва Данѓара љаласаи 

њамоњангсозї оид ба масъалањои бемории сил баргузор гардид. 

Инчунин, дар њамкорї бо Дафтари СММ-Занон дар Тољикистон ва 

Ташкилоти љамъиятии “Гендер ва тараќќиёт” мизи мудаввар оид ба 

масъалаҳои муҳољирати меҳнатї, алахусус њатман гузаштани ташхиси 

тиббии мардњо баъди бозгашт аз муњољират, барои пешгирии 

маризшавии занону љавондухтароне, ки нияти барпо кардани оила 

мекунанд, аз њар гуна касалињои сироятї, бахусус ВНМО, бо иштироки 

гуруҳи кории барномаи мазкур, ташкилотҳои љамъиятї ва 

байналмилалї баргузор карда шуд. 

Дар доираи  барномаи лоиҳаи “Даъвати занони мубталои ВНМО ба 

муносибати хайрхоҳона” дар ҳамкорӣ бо Ташкилоти ҷамъиятии 

“Хуршед” бо иштироки намояндагони сохторҳои марбута ва 

ташкилотҳои маблағгузор, пизишкони амрози занона, кормандони 

шуъба ва бахшҳои кор бо занон ва оила, намояндагони ташкилоти 

ҷамъиятии маҳаллӣ ва рӯзноманигорон дар мавзӯи “Омилҳои гендерї 

дар самти коҳиш додани масоили хушунат ва таъбиз нисбати занони 

мубталои ВНМО” мизи гирдро баргузор карда шуд. Ҳадафи асосии мизи 

гирд муҳокимаи масъалаҳои коҳиш додани ҳодисаҳои таъбиз ва 

тамѓагузорї нисбати занони мубталои ВНМО бо назардошти омилҳои 

гендерӣ вобаста ба ВНМО, роҳҳои муоинаи ҳолати иммунї ва табобати 

беморињои тариќи алоќаи љинсї гузаранда, бо истифода аз усулҳои 

равонкунии занони мубталои ВНМО ба мавшарати тиббию равонї  ва 

ҳукуқї мавриди таваљљуҳи иштирокдорон қарор гирифт.  

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи иттилоотонї ва маърифати 

тиббии  духтарон дар хобгоҳи №7-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо 

љалби мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва Агентии назорати маводи 



нашъаовари назди Президенти Љумҳурии Тољикистон, Маркази 

мониторинг ва пешгирии нашъамандии Вазорати тандурустї ва ҳифзи 

иљтимоии аҳолии Љумҳурии Тољикистон, Маркази миллии солимии 

репродуктивї, Маркази саратоншиносї дар мавзўҳои пешгирии 

паҳншавии нашъамандӣ ва бемориҳои бо роҳи алоқаи љинсї гузаранда, 

аз љумла ВНМО/БПНМ, пешгирии бемориҳои нуқсонҳои модарзодї, 

саратон, амрози занона суњбату вохўрї гузаронида шуд. 

Дар доираи Барномаи Иттиҳоди Аврупо оид ба пешгирии 

паҳншавии нашъамандї дар Осиёи Марказї (КАДАП-6), дар њамкорї 

бо Муассисаи давлатии «Маркази миллии мониторинг ва пешгирии 

нашъамандии Вазорати тандурустї ва ҳифзи иљтимоии аҳолии 

Љумҳурии Тоҷикистон бо ширкати коршиносони хориљї оид ба 

пешгирии паҳншавии нашъамандї байни ањолї, ҳамоҳангсозии 

фаъолият дар самти пешгирии нашъамандї ва ҳамкории байнисоҳавї 

семинари омўзишї баргузор гардид. Дар семинар намояндагони 

вазорату идораҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

шаҳри Душанбе ва ҷомеи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. 

Вобаста ба иљрои банди 17 Вазорати адлия ќайд намуд, ки бо 

маќсади тањияи лоињаи Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар 

тањири нав њайати гурўњи кории байниидоравї бо амри Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 2009, №АП-985 таъсис дада шуд. 

Дар доираи фаъолияти гурўњи корї масъалаи пурзур намудани 

масъулият барои содир намудани љиноятњо ба муќобили башарият ва 

сулњу амният тањти баррасї ќарор дорад. Инчунин бањри иљрои банди 

мазкур ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон моддаи 4011 оид ба 

љалб ва иштироки ѓайриќонунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва 

шахсони бешањрванд дар воњиди мусаллањ, задухурди мусаллањона ё 

амалиёти љангї дар ќаламравї дигар давлатњо илова карда шудааст. 

Оид ба иљрои банди 18 бо маќсади таќвият бахшидани корњои 

ташвиќотию тарѓиботї ва иттилоотонию маърифатнокии ањолї дар 

самти ташаккули муносибати тањаммулнопазир оид ба њама намуди 

зўроварї дар љомеа ва дар оила, пешгирии истифодаи яроќи оташфишон 

дар тамоми суњбату вохўрињо байни ањолї дар мањалњо, байни 

толибилмони муассисањои тањсилотї, дар корхонањову муассисањо 

мунтазам корњои тарѓиботиву иттилоотонї аз љониби маќомоти  

дахлдори давлатї ташкил ва гузаронида шуд.  Ба хотири аз наздик 

шинос шудан бо вазъи иљтимоии занњо дар назди Кумитаи кор бо занон 

ва оила гурўњњои маќсаднок ташкил карда  шуда,  усули “Хона ба хона”  

љорї карда шудааст. 

Дар њамкорї бо Лоиҳаи “Пешгирии зуроварии хонаводагї” (PDV) 



Филиали GOPA дар Тољикистон китобчаи “Сад саволу сад љавоб дар 

бораи зўроварї дар оила” дар њаљми 850 адад барои истифода ба 

иштирокчиён зимни баргузории мизњои мудаввар, семинарҳо дастрас 

гардонида шуд. 

Инчунин, бо маќсади таќвият бахшидани корњои ташвиќотию 

тарѓиботї ва иттилоотонию маърифатнокии ањолї дар самти ташаккули 

муносибати тањаммулнопазир оид ба зўроварї дар оила дар њамкорї бо 

Лоињаи “Пешгирии зўроварии хонаводагї” (PDV) баннерњои тарѓиботї 

низ омода карда шуда, дар шањри Душанбе насб карда шуданд. 

Роликњои таблиѓотиро тањти унвони “Зўроварї узр надорад”, “Зиндагии 

осуда аз эњтироми зан сар мешавад”, “Худкушї роњи њал нест” тањия 

гардида, дар вохўрињо пешкаши тамошобинон гардонида шуд. 


