
Шарҳи лоиҳа
Дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомоти давлатии маҳаллӣ 
ҷиҳати рафъи сабабҳои зӯроварӣ ва ноамнӣ барои мусоидат ба 
сулҳу бехатарӣ дар Тоҷикистон

Фаъолияти мо бо шарикон ва ҷомеаҳо нишон дод, ки омилҳои 
асосии ноамнӣ ин аз ҷумла зеринанд: сатҳи баланди бекорӣ 
(махсусан дар байни ҷавонон ва муҳоҷирони меҳнатие, ки аз 
муҳоҷират баргаштанд); дарканормонии ақаллиятҳо ва гурӯҳҳои 
осебпазир (аз ҷумла занон, ҷавонон ва ҷомеаҳои динӣ) дар 
қабули қарорҳо; паст будани сифати таҳсилот ва маҳдуд будани 
дастрасӣ ба хидматрасонии иҷтимоӣ (махсусан барои духтарон),  
аз ҷумла дастрасӣ ба хидматрасонии босифати тиббӣ; фазои 
маҳдуд барои муколама байни мақомот, ҷомеаҳо ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ; фазои маҳдуд барои озодии баён, аз ҷумла озодии 
виҷдон ва эътиқоди динӣ; ва нобоварӣ ба милитсия ва рафтори 
номуносиби он бо аҳли ҷомеа.
Равиши Saferworld вобаста ба истиқрори сулҳ истифодаи роҳи 
алтернативиро ба ҷои истифодаи равишҳои маъмулӣ пешниҳод 
мекунад. Мо кӯшиш ба харҷ медиҳем то ки омилҳои ноамниро 
тавассути баргузор намудани муколама ҷиҳати баргузории 
муҳокимаҳо ва пайдо намудани роҳҳои ҳалли мушкилоте, ки аз 
шароит ва вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ сар мезананд 
ва метавонанд боиси истифодаи зӯроварӣ шаванд, бартараф 
намоем. Бо мақсади бартараф намудани омилҳое, ки ба 
истифодаи зӯроварӣ оварда мерасонанд, масъалаҳои вобаста 
ба низоъҳо ва сулҳ таҳлил мегарданд ва эҳтиёҷоти воқеии 
одамон бароварда мешаванд, ки дар натиҷа ин ба пешбурди 
сулҳу амнияти устувор саҳм мегузорад.
Лоиҳа ба таъмини бехатарии ҷомеа ва вокуниш ба ноамнӣ, 
низоъ ва зӯроварӣ бо назардошти омилҳои гуногуни 
низоъбарангез дар ҷомеаҳо, таваҷҷӯҳ хоҳад кард. Он иқтидори 

Аз моҳи июни соли 2018 то моҳи январи соли 2020, 
Saferworld бо ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
гурӯҳҳои кории байниидоравии давлатӣ ҷиҳати таҳкими 
фаҳмиши сабабҳои аслии ноамнӣ, низоъ ва зӯроварӣ 
дар Тоҷикистон, аз ҷумла сабабҳое, ки ба дастгирӣ ва 
шомилшавӣ ба гурӯҳҳои хушунатгар мусоидат мекунанд, 
кор бурд. Бо мақсади баррасӣ ва ҳалли худро ёфтани ин 
сабабҳо мо бо шарикони худ бо гурӯҳҳои ҷамъиятӣ кор 
кардем. 
Дар асоси натиҷаҳои бадастомадаи кори мазкур, дар 
доираи ин лоиҳа таҳкими тавонмандии гурӯҳҳои ҷамъиятӣ 
дар панҷ маҳал дар саросари Тоҷикистон идома хоҳад 
ёфт ва дар панҷ маҳали нав фаъолият шурӯъ хоҳад шуд. 
Мо бо ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои пешбурди 
мафҳуми истиқрори сулҳ ва бехатарии ҷамъиятӣ дар 
ҷомеаҳо ва бо мақомот кор ҳоҳем кард ва баргузории 
маъракаҳои муассири иттилоотиро ҷиҳати ҳалли 
масъалаҳои марбут ба сабабҳои асосии ноамнӣ дар 
ҷомеаҳо дастгирӣ хоҳем намуд.

Сарсухан

Маълумоти мухтасар

Акс: Аъзои гурӯҳи кории байниидоравӣ дар ш. Исфара масъалаҳои марбут 
ба бехатарии ҷомеаро муҳокима мекунанд. Аксбардор: Гулнора Холиқова.

Мавзеъҳои фарогирии лоиҳа 
Ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ванҷ, Вахш, 
Ваҳдат, Кӯшониён, Нуробод, Тоҷикобод, 
Ҳамадонӣ ва шаҳрҳои Кӯлобу Исфара.

Шарикони лоиҳа
Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ иборат 
аз 30 ташкилоти ҷамъиятӣ аз саросари 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Маблағгузор
Шӯъбаи робита бо ҷомеа, Сафорати Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико дар Душанбе 

Мӯҳлати татбиқи лоиҳа 
14 моҳ (1 августи соли 2020 – 30 сентябри 
2021)

Соҳаи фаъолияти Saferworld
Бехатарӣ ва адолат



n  Якҷоя бо платформаи ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 
ва аъзоени гурӯҳҳои ҷамъиятӣ дар даҳ ноҳияи 
Тоҷикистон гузаронидани арзёбӣ ва истифодаи ин 
таҳлил барои нашри маълумоти таҳлилӣ оид ба омилҳои 
ноамнӣ, низоъ ва зӯроварӣ ва камбудиҳои равишҳои 
мавҷуда вобаста ба ҳалли мушкилоти бехатарӣ.

n  Такмили малакаҳои ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
масъалаҳои вобаста ба таҳкими сулҳу субот ва фаҳмиши 
омилҳои низоъбарангез ва баназаргирии ҳассосияти 
масъалаҳои гендерӣ. Ин ба таври визуалӣ муайян 
кардани масъалаҳои вобаста ба бехатарӣ ва аминият 
ҷиҳати мушаххас намудани вобастагии байни онҳо, ва 
таҳияи стратегияҳои коммуникатсионӣ ва тарғиботӣ 
оид ба масъалаҳои бехатарии ҷомеаҳо ва роҳҳои ҳалли 
онҳоро дар бар мегирад.

n  Тавсия додан ва таъмин намудани иштироки 
намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа дар гурӯҳҳои 
нави ҷамъиятӣ бо мақсади огоҳсозии намояндагони 
ин гурӯҳҳо аз эҳтиёҷоту мушкилоти қишрҳои васеъи 
ҷамеа. Ташкили боздидҳо байни гурӯҳҳои мавҷудаи 
таҷрибадори ҷамъиятӣ ва гурӯҳҳои навтаъсиси ҷамъиятӣ 
аз дигар манотиқи кишвар.

n  Мусоидат ва роҳбаладӣ ба ташкилотҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ ҷиҳати таҳия 

n  Ҷомеаҳои интихобшуда дар муайянкунӣ, таҳлил, 
афзалиятгузорӣ ва рафъи омилҳои низоъбарангез ва 
ноамнӣ, аз ҷумла онҳое, ки ба дастгирии зӯроварӣ ва 
шомилшавӣ ба гурӯҳҳои хушунатомез водор месозанд, 
ширкат меварзанд. 

n  Мақомоти давлатии сатҳи маҳаллӣ, вилоятӣ ва миллӣ, 
аз ҷумла милитсия оид ба масъалаҳои марбута огоҳии 
бештар доранд ва бо ҷомеаҳо оид ба масъалаҳои 
бехатарӣ машварат мекунанд. Дар оянда, онҳо 
масъалаҳои вобаста ба нигарониҳои ҷомеаро ба 
тадбирҳои эътиноии худ дохил мекунанд ва мутобиқи 
стандартҳое амал мекунанд, ки шаффофу фарогир 
мебошанд ва ҳамчун қонунӣ эътироф мешаванд.

n  Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, гурӯҳҳои ҷамъиятӣ 
дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои идоракунии давлатӣ ва 
ҷомеаҳо ташаббусҳоро дар бахши ҳалли мушкилоти 
асосие, ки боиси ноамнӣ, низоъ ва зӯроварӣ, аз 
ҷумла, омилҳои сабабгори шомилшавӣ ва дастгирӣ 
ба гурӯҳҳои хушунатомез,  ба нақша мегиранд, ба 
ҳалли онҳо мусоидат менамоянд ва татбиқ мекунанд. 
Онҳо сиёсат, амалия ва хидматрасониҳои шаффоф ва 
ҳисоботдиҳандаро ташвиқу тарғиб менамоянд, ки ба 
пешгирии низоъҳо ва таъмини бехатарӣ дар ҷомеаҳо 
саҳм мегузоранд.

Тадбирҳо

Натиҷаҳои чашмдошт
Якҷоя бо шарикон, Saferworld тадбирҳои зеринро татбиқ 
менамояд: 

n беҳтар намудани фаҳмиши сабабҳои ноамнӣ, низоъ ва 
зӯроварӣ ва самаранокии равишҳои мавҷуда дар ҳалли 
мушкилоти амниятӣ аз тарафи ташкилотҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва мақомоти давлатӣ;

n  идома додани такмили донишу малакаҳои ташкилотҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомоти давлатӣ, ва пешниҳоди 
грантҳои хурд ба платформаи ташкилотҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ (иттиҳоди 30 ташкилоти чамъиятӣ аз тамоми 
манотиқи ҷумҳурӣ, ки барои беҳтар намудани бехатарии 
ҷомеаҳо, аз ҷумла тавассути ҳалли мушкилот дар 
ҳамбастагӣ бо ҷомеаҳо ва мақомоти давлатӣ фаъолият 
менамоянд) ва аъзоени гурӯҳҳои фаъоли ҷомеаҳо бо 
мақсади таҳия ва гузаронидани маъракаҳои иттилоотӣ, 
ки сатҳи огоҳии мардумро оид ба сабабҳои ноамнӣ 
баланд мебардоранд;

n  бурдани корҳои тарғиботӣ барои пайдо намудани 
дастгирии мақомоти давлатии Тоҷикистон ва донорҳо 
ба амалисозии талошҳои самарабахш ва устувор ҷиҳати 
ҳалли масъалаҳои вобаста ба бехатарӣ, пешгирии низоъ 
ва зӯроварӣ бо мақсади бунёди сулҳи пойдор.

Усули кори лоиҳа

Маблағгузор

ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомоти давлатиро дар 
дарёфти роҳҳои ҳалли мусолиматомези низоъҳо бо назардошти 
таъсири гуногуни онҳо ба занон ва мардон, баланд хоҳад 
бардошт. Он ба муносибат ва рафтори ҷомеаҳо, ташкилотҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомоти давлатӣ, аз ҷумла милитсия, бо 
мақсади ба миен овардани ҳавасмандӣ ба афзоиши дастгирӣ 
ва қабули равишҳои пешбарандаи манфиатҳои ҷомеа, ва 
инчунин барои ба даст овардани эътимод ва ҳамдигарфаҳмии 
мутақобила байни ҷомеаҳо ва мақомоти давлатӣ, таъсиргузор 
хоҳад шуд.

ва амалисозии нақшаҳои аз тарафи аҳли ҷомеа 
татбиқшаванда бо мақсади ҳалли мушкилоти асосие, 
ки боиси ноамнӣ, низоъ ва зӯроварӣ, аз ҷумла он 
мушкилоте, ки боиси шомилшавӣ ва дастгирии гурӯҳҳои 
хушунатгар мешаванд.

n  Гузаронидани конференсияҳо дар сатҳи минтақавӣ ва 
миллӣ бо мақсади таҳкими эътимод ва ҳамкорӣ байни 
ҷомеаи шаҳрвандӣ, мақомоти давлатӣ ва ҷомеаҳо ва 
баланд бардоштани сатҳи огоҳии мақомоти давлатӣ 
барои татбиқи вокуниши фарогир ба мушкилоти 
амниятӣ.

Saferworld - созмони мустақили байналмилалӣ мебошад, ки барои пешгирӣ аз низоъҳои хушунатомез ва эҷоди ҳаёти 
бештар бехатар кор мекунад.
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