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Шарьи мухтасар
Ыирщизистон ва Тожикистон кишварьое дар Осиёи Марказц мебошанд, ки жавон ва
р= ба тараыыиёбц гузоштаистода мебошанд. Мисли бисёр кишварьои тозаистиылол
аьолии ин ду кишвар аксаран тавассути интихоби манбаъьои алтернативии бехатарц
ва субот ба мушкилоти бехатарц эътино мекунанд. Далельо нишон медиьанд, ки як
ыисми комили аьолии Ыирщизистон ва Тожикистон (аз он жумла жавонон) ба умеди
сохторьои динц, этно-миллатгароц ва жиноц ьастанд, ьам аз нигоьи имконияти
пул кор кардан ва ьам дар жодаи таъмини тартибот ва арзишьо. Илова бар ин,
балангшавии этно-миллатгароц дар ьар ду тарафи сарьад ба назар мерасад. Дар
чунин ьолат, наыши шахсоне, ки бехатариро таъмин месозанд калидц мебошанд,
аммо эътирозьои таърихии тарафьо нисбати якдигар аз паси худ мероси нобовариро
боыц монданд. Дар ьамжоягц бо шарикони маьаллц – хазинаи жамъиятии «Барои
таьаммулпазирии байналхалыц», «Ассотсиатсияи зиёиёни илмц – техникии
Тожикистон» ва «Маркази инкишоф баьри рушд» ташкилоти Saferworld дар водии
Фарщона лоиьаи вуруди муносибат барои таъмини бехатарц аз нуытаи назари
жомеаьо, бо маысади якжоя намудани к=шишьои аьолии маьаллц ва субъектьои
таъмини бехатарц барои коркард ва амалигардонии ыарорьо жиьати бартараф
намудани тарсу ьаросьое, ки дар жомеа мавжуданд, татбиы мекунад. Дастовардьои
барномаи мазкур нишон медиьанд, ки зарурияти васеъ намудани миыёс ва соьаи
татбиыи муносибати мазкур ба вужуд омадааст. Ташкилоти Saferworld ва шарикон
ба ьукуматьои Ыирщизистон ва Тожикистон тавсия медиьанд, ки ьангоми дастгирц
намудани ташкилотьои байналхалыц, нер=и сохторьои ьифзи ьуыуыи маьаллц дар
жодаи татбиыи муносибат оиди масъалаьои бехатарц, бо назардошти талаботи аьолц,
баланд бардошта шавад. Оыибати задух=рдьои байниэтникии июни соли 2010 дар
жануби Ыирщизистон то ьол дар ьаёти ьарр=заи мардум эьсос мегардад. Сарфи назар
аз он, ки ьукумат дар сатьи миллц ьадафи барпо намудани мувофиыаткунонии байни
этникии худро нишон дод ва стратегияи ноилшавии онро коркард намуда бошадьам
(ниг. «Стратегияи милии рушд барои 2013-2017 сольо»), эътироз ва муаммоьои
нобаробарии сохторц, ки асоси сар задани низоъ гардидааст, аксар ваыт ьалли худро
намеёбад. Ьарчанд ки бо мурури замон изьори кушодаи нобоварц байни гур=ььои
ыавмц тадрижан паст шуда истода бошад ьам, жомеаьои =збек ва ыирщиз то ьол ба
якдигар шубьаомезона муносибат мекунанд. Дар ьисоботи мазкур як зумра сабаыьои
муьим гирд оварда шуданд, ки аз жониби дастаи Осиёи Марказии ташкилоти
Saferworld, ки чор соли охир дар доираи барномаи таъмини бехатарии жомеаьо
фаъолият мебарад, ом=хта шудааст. Таъмини бехатарии жомеаьо аз муносибат
нисбати бехатарц асос гирифтааст, ки мадди аввал манфиатьои аьолиро мегузоранд
ва дар ьисоботи мазкур натижаьои вуруди муносибати мазкур аз жониби шахсони
калидии амалкунанда, ки дар жодаи бехатарии водии Фарщона фаъолият мебаранд,
номбар шудаанд. Дар ьисобот инчунин имконияти ьамкории минбаъда байни оньо
ифода ёфтааст, то ин ки муаммоьои мавжуда дар ьамжоягц бартараф карда шаванд.
Оньо ба тажрибаи корц оид ба бехатарии жомеаьо дар Тожикистон ва Ыирщизистон аз
соли 2010 то 2014 такя мекунанд.
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Наыши субъектьои таъминкунандаи бехатарц барои ноил шудан ба сульи устувору
дарозм=ьлат ьалкунанда мебошад. Дар баробари он, аз р=и тажрибаи гузашта, аьолии
ьар ду тарафи сарьад маыомоти ьифзи ьуыуыро ьамчун номатлуб, ё ин ки ыодири
оньоро аз жиноят, амальои щайриыонунц муьофизат кардан нестанд ва аз мансабьои худ
с=иистифодабаранда ыабул мекунанд. Чунин дарккунц бо амальои худи субъектьои
таъминкунандаи бехатарц таывият дода мешавад, ки зарурияти бо жомеа ьамкорц
намуданро намебинанд, ба истиснои жамъоварии иттилоот ьангоми гузаронидани
тафтишот ва ё ьаводиси жамъиятц. Ыариб аст, ки дар маыомоти ьифзиьуыуы фарьанги
дар назди аьолц ьисоботдиьц вужуд надорад. Щайр аз ин, муаммоьои нер=ц мавжуданд,
зеро маыомоти ьифзи ьуыуы ыобилияти ба эьтиёжоти мардум дар жодаи бехатарц
адекватц дарк намуданро надоранд. Сабаб дар маьдудияти таъмини моддц ва муаммоьои
хусусияти техникц дошта, ба монанди нокифоя будани сафи нозирони милитсия,
воситаьои наылиёт, ратсия ва дигарьо мебошанд. Аз ин лиьоз, ьар ду тарафьо ба
барномае эьтиёж доранд, ки ба рушди муносибатьо ва беьтар намудани хизматрасонц
ба аьолц мекунад.
Ьарчанд ьисобот дарки умумии муаммо бо чашмони аьолц, ки субъектьои таъмини
бехатарц дар он як ыадар наыши баьснокро мебозанд, инъикос кунад ьам, он ьадафи
талош кардан ё ин ки паст кардани эътибору нуфуз ва макони маыомоти ьифзи
ьуыуыро надорад. Дар он мисольои амальои муштараки бомуваффаыияти субъектьои
таъминкунандаи бехатарц ва аьолии маьаллц, инчунин намунаи сабаыьое, ки дар рафти
татбиыи лоиьа оиди таъмини бехатарц дар жомеаьо ом=хта шуданд, оварда шуданд.
Дар ьисобот муносибат ва усульо дарж ёфтаанд, ки барои пешбурд ва татбиыи щояи
бехатарии жомеаьо ва муьимияти он дар вазъи ыонунц истифода бурда шуданд. Он
мисольои натижаьои бадастовардашударо дар бар мегирад, омильои муваффаыиятро
тавзеь медиьад ва имконияти ьалли масъалаьоро дар ьамжоягц бо шахсони асосии
амалкунанда дида мебарояд. Дар хотимаи ьисобот муьимияти таькими наыши маыомоти
ьар ду кишвар оиди татбиы ва пешбурди муносибати мазкур барои таъмини бехатарц
махсусан таъкид карда мешавад ва тадбирьои муьими он номбар карда мешаванд.
Дар охир, ьисоботи мазкур тавсияьо ба ашхос ва созмоньои миллц ва байналмилалии
амалкунанда, ки дар жодаи табаддули усули таъмини бехатарц дар Ыирщизистон ва
Тожикистон фаъолият мебаранд, дорад. Баъзе аз тавсияьои асосц зарурати сохторьои
давлатц барои гузаронидани ислоьоти ьамажонибаи ВКД ьар ду кишварро таъкид
мекунанд, то ин ки принсипьои бехатарии жомеаьо дар ьамаи сатььо ва дар ьамаи
ыисматьои маыомоти ьифзи ьуыуы инъикос карда шаванд; ьукуматьои Ыирщизистон
ва Тожикистон бояд барои ьамкорц бо жомеаи шаьрвандц дар жодаи бехатарц омода
бошанд; созмоньои щайриьукуматц ва байналхалыц бояд бо маыомоти давлатц оид
ба масъалаьои бехатарии жомеаьо ьамкории зич дошта бошанд ва натижаьои чунин
фаъолиятьоро бодиыыатона арзёбц намоянд.
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1
Сарсухан
Аз соли 2010 инжониб Saferworld ва шарикони маьаллц хазинаи «Барои
таьаммулпазирии байналхалыц» (FTI), «Ассотсиатсияи зиёиёни илмц-техникии
Тожикистон» (ASTI) ва «Маркази инкишоф баьри рушд» (MIR) Барномаи бехатарии
жомеаьо дар водии Фарщонаро татбиы карда истодаанд. Аз нуытаи назари жомеаьо ьадафи
муносибат оид ба таъмини бехатарц ин ба дарки мавжуд набудани бехатарц ва низоъ
байни аьолии маьаллц тавассути мусоидат ба ьамкории бузург ва ьисоботдиьц байни
жомеаьо, ьукумат ва маыомоти ьифзи ьуыуы эътино кардан мебошад. Барнома барои
демократикунонц ва пешгирии низоъ саьми худро гузошта, бехатарии мардумро дар
сатьи маьаллц баланд мебардорад, зеро он ба жомеаьо имконият медиьад ва шароитьоро
фароьам меорад, ки жомеаьо метавонанд савольои вобаста ба бехатарии маьаллиро
бардоранд. Он жанбаи ижтимоц дорад, одамони гуногунро муттаьид месозад ва барои
тащйир додани рафтори манфц ва муносибат чц дар дохили жамоатьои алоьида ва чц
байни жомеаьо ва ьукумат к=мак мерасонад.
Дар водии Фарщона барномаи бехатарии жомеаьо к=мак намуд, ки таъмини бехатарии
жомеаьо дар сатьи маьаллц бештар демократц гардад, зеро муносибат байни субъектьои
таъмини бехатарц, ьокимияти маьаллц ва аъзоёни жомеаьо боз ьам ыавитар ва
сермасъултар гарданд. Ин барнома ба беьтар намудани муносибатьои байниэтникц байни
ыирщизьои ыавмц, =збекьо ва тожикони ыавмц саьм гузошта, ба ьамкории мутаыобилаи
мусбат ва дар ьамжоягц ьал намудани мушкилот мусоидат намуд. Ьамчунин тавассути
истифодаи муносибати ьалли якжояи масъалаьои байнисарьадц он ба беьтар намудани
муносибатьои байнисарьадц дар марзи Ыирщизистону Тожикистон мусоидат намуд.
Ваыте ки робитаи бевоситаи байнисарьадц имконнопазир буд, он ба пурз=р гардидани
таьаммулпазирц ва ьалли самараноки муаммо аз жониби аъзоёни жомеаи ьар ду тарафьо
дар якжоягц бо ьокимияти маьаллц мусоидат намуд.
Ьисоботи мазкур шарьи мухтасари баъзе аз сабаыьои муьим, ки кормнадони барнома дар
чор соли охир ом=хтанд, пешниьод мекунад. Ьадафи он хабардор намудани субъектьои
калидии таъминкунандаи бехатарц, ки аз болои ислоьот дар жодаи бехатарии водии
Фарщона кор мебаранд, муьимияти истифодаи муносибатьо, ки ба мардум нигаронида
шудаанд, инчунин барои муайян намудани имкониятьо барои ьамкорц намудан байни
шахсони амалкунанда барои дар ьамжоягц бартараф намудани масъалаьои мавжуда
мебошад.
Дар боби аввали ьисобот тавсифи мухтасари вазъияти бехатарц дар водии Фарщона оварда
шудааст, ки дар он диыыати махсус ба худи бехатарц ва субъектьои таъминкунандаи
он чц тавр ыабул карда мешаванд, дода мешавад. Боби дуюм муносибат ва усули
истифодабурдашаванда барои мусоидат намудан ба бехатарии жомеаьо ва аьамияти
оньо дар шароити ьозираро тавзеь мекунад. Боби сеюм ба таьлили сабаыьои дар рафти
истифодабарии муносибати мазкур бахшида шудааст ва дар он мисольои таъсиркунанда
тавассути шарьи омильои ба комёбц мусоидаткунанда ва имконоти эътино кардан ба
мушкилот дар ьамжоягц бо дигар субъектьои таъминкунандаи бехатарц оварда шудаанд.
Боби охирин хулоса ва тавсифот барои субъектьои миллц ва байналмиллалц, ки дар
рафти ислоьоти бахши бехатарц дар Ыирщистон ва Тожикистон иштирок карданд ё
дастгирц карда буданд, дар бар мегирад.
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Низоъ дар водии Фарщона ва
мувофиыии муносибат оиди
таъмини бехатарц аз нуытаи
назари жомеаьо
Низоъ ва ьисси
хатар дар
водии Фарщона

Жумьуриьои Ыирщизистон ва Тожикистон давлатьои жавон ва р= ба тараыыиёбц
гузоштаистода мебошанд. Ьар дуи ин кишварьо на ьама ваыт муьити устувор ва
бехатарро барои рушду нум= таъмин карда метавонанд ва ыисми аьолц дар ин
вазъият ба манбаъьои алтернативии устуворц ва бехатарц мурожиат мекунанд. Яке
аз стратегияьои маъруфи зиндагиро ба пеш бурдан – ин муьожират ва муьожирати
мавсимц мебошад, аммо шаьодатьо ьастанд, ки тамоми сегментьои аьолц (аз он
жумла жавонон) умеди худро ба сохторьои динц, ыавмц-миллц ва жиноц мебанданд,
чц аз нуытаи назари имконоти барои р=згор пул кор кардан ва чц дар масъалаьои
таъмини низому тартибот ва арзишьои ьаётц1.
Дар минтаыаьои байнисарьадии Ыирщизистону Тожикистон дар водии Фарщона
ьамар=за муаммоьо сар мезананд, ки одамон р= ба р= мешаванд. Он асосан бо
муаммоьои ижтимоц-иытисодц вобастаанд, ки бо сабаби жудокунц ва мавжуд будани
марзи баьснок боз ьам зиёд мегардад.
Дар шароити таназзули иµтисодиёт Saferworld ва шарикон тамоюли афзоиши
этно-миллатгароиро дар ³ар ду тарафи сар³ад мушоьида мекунанд. Ьамзамон,
омили мутта³идкунандаи гузаштаи умумии Ш=равц ва омил³ои забонц ба насли
нави жавонони Осиёи Марказц ба назар чизе дур намудор мегардад. Фарµият³ои
афзудаистода, фикру аыида ва арзиш³о боз ьам равшантар ифода меёбанд ва аз
сабаби раыобат барои захира³ои нокофц ва имконият³о муьимтар мегарданд ва
аксари ваµт боиси нобоварии мутаµобила, из³ори бетаьаммулу бе³урматц, хуружи
хушунат, махсусан дар байни жавонон мегарданд.
Ьузур, рафтор ва муносибати маыомоти ьифзи ьуыуы (милиса ва марзбонон) дар
минтаыаьои наздисарьадц метавонанд дар байни жомеаьо шиддатро зиёд гардонанд.
Дар робита ба убури сарьад зуд-зуд ьаводиси нохуш р=й медиьанд, ки он бо сабаби
набудани шаффофият дар талаботи ьуыуыц барои убури сарьад, коррупсия ва огоьц
надоштани шаьрвандон аз ьуыуыу тартибот вобаста аст. Жамоатьои маьаллц ыариб
якдилона оиди бад будани муносибат бо милиса ва марзбонони кишвари ьамсоя арз
мекунанд ва аксаран оньоро барои тарсондан, таъыиб ва тамаъж=ц айбдор мекунанд.
Ин на таньо баръало ва бевосита ба дарки манфии бехатарц дар жомеаьо таъсир
1

Ниг. тадыиыоти Saferworld оиди фикри жавонон дар бораи суль ва бехатарц дар Осиёи Марказц			
http://www. saferworld.org. uk/resources/view-resource/640-nobody-hasaever-asked-about-young-peoples-opinions
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мерасонад, балки ба муносибатьо бо намояндагони жомеаи оддц аз кишвари ьамсоя
таъсир мерасонад. Аъзои жомеаьо, ки аз муносибати бад аз жониби намояндагони
давлати ьамсоя зарардидаанд, баъзан норозигии худро ба ьамсояьо аз ьамон миллат
интиыол медиьанд, хусусан ваыте ки оньо бо раыобат ва фарыиятьо дар истифодаи
захираьо (об, замин, хок, санг, масолеьи сохтмонц, роььо ва щайра) р= ба р=
мешаванд. Ьатто садамаьои наылиёт дар минтаыаьои наздисарьадц мунтазам боиси
хуружи з=роварц ё бадыасдц дар асоси ыавмият ё тааллуы ба ин ё он жомеа мегарданд,
ьол он ки ьисоб мекунанд, ки маыомоти дахлдор ба ин ьаводис ба таври зарурц ва аз
р=и адолат муносибат накарданд.
Оыибати низоъ дар вилоятьои +ш ва Жалолободи Ыирщизистон дар моьи июни соли
2010 то ьол ба ьаёти ьарр=за таъсир мерасонад.
Ьарчанд дар сатьи миллц барои мусоидат ба муносибатьои байни-этникц ьадафьои
гуногун бо наышаи ноилшавии он (Стратегияи миллии рушди устувори Жумьурии
Ыирщизистон барои сольои 2013-17) муыаррар карда шуда бошанд ьам, бисёрии кина
ва нобаробарии сохторц, ки дар асоси низоъ ниьон шудаанд, ьан=з бежавоб мемонанд
. Сарфи назар аз он, ки тарси кушод ифодаёфта ва беэътимодц байни гур=ььои
этникц дар ниьоят фур= гаштанд, муносибатьои байни жомеаьои =збек ва ыирщиз
ьан=з зуд-зуд бо сабаби худдорц ва хусумати ниьонц тавсиф мегардад.
Яке аз шикоятьои асосии жомеаьо, ки дар маьальои дурдаст ва жудо кардашудаи
водии Фарщона зиндагц мекунанд он аст, ки оньо худро тарккардашуда, номаьфуз
ва беэътино аз жониби маыомоти давлатц эьсос мекунанд. Агар ба хубиаш гирем,
аьолц маыомоти ьифзи ьуыуыро ё номатлуб, ё ин ки барои ьимоя намудан аз жиноят,
амальои щайриыонунц ё с=иистифода ноыодир ыабул мекунанд, агар ба бадиаш г=ем,
намояндагони маыомоти ьифзи ьуыуы ьамчун шарикони ашхосон, ки жиноятьо содир
менамоянд ё аз ваколатьои худ суиистифода мекунанд.
Мероси замони Ш=равц дар маыомоти ьифзи ьуыуы, ба монанди Тожикистон
ва Ыирщизистон дар он аст, ки милитсия (ва жомеа) одатан наыши худро ьамчун
маыомоти назорати давлатц мефаьмад, на ташкилоте, ки барои хизматрасонц ва
ыонеъ намудани талаботи аьолц дар соьаи бехатарц инъикос мегардад. Оньо аксари
ваыт зарурати бо аьолц ьамкории мутаыобила намуданро намебинанд, ба истиснои
жамъоварии иттилоот дар рафти тафтишот ва ё нооромиьои шаьрвандц. Ыариб
аст, ки дар маыомоти ьифзи ьуыуы фарьанги дар назди аьолц ьисоботдиьц вужуд
надорад. Илова бар ин, муаммоьои таъмини моддц ва муаммоьои хусусияти техникц
дошта мавжуданд (масалан, кам будани шумораи нозирони минтаыавии милитсия,
воситаьои наылиёт, радиоьо, ва щайра), ки ыобилияти маыомоти ьифзи ьуыуыро
барои ба талаботи аьолц дар соьаи бехатарц мувофиыан жавоб гардонидан маьдуд
аст. Вале агар ин эьтиёжоти моддц бе диыыати муносиб дар тащйирёбии замонавии
рафтор, муносибат ва усульои кор ыонеъ карда шаванд, ьар гуна барномаи дастгирии
техникии милитсия хатари дастгирии эьтимол коррупсия ва с=иистифода аз мансаб
гардида метавонад. Аз ин р=, ьар ду кишвар ба барномаьое эьтиёж доранд, ки барои
рушди муносибатьо бо жомеа ва баланд бардоштани сатьи хизматрасонц ба аьолц дар
мажм=ъ ва аз жумла, барои жомеаьои осебпазир мусоидат намояд.
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бехатарц аз
нуытаи назари
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водии Фарщона
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Созмони Saferworld, ки бо шарикон дар мавзеъьои маысадноки лоиьа фаъолят
мебаранд, барои як ыатор шароитьои бо сабаби низоъ рух дода «муносибат оиди
таъмини бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо» коркард намуд2. Ин муносибат барои
таькими таъмини бехатарц равона карда шудааст, ки он жомеаьо ва субъектьои
таъмини бехатариро барои дар ьамжоягц муайян намудани муаммо ва татбиыи
тадбирьои маьаллии мувофиыи эътино ба сабабьои беьифзии аьолц дастгирц
менамояд.
Дар Осиёи Марказц, ташкилоти Saferworld дар якжоягц бо шарикони худ хазинаи
«Барои таьаммулпазирии байналхалыц» (FTI), «Ассотсиатсияи зиёиёни илмцтехникии Тожикистон» (ASTI) ва «Маркази инкишоф баьри рушд» (MIR) ‘муносибат
барои таъмини бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо’ – ро барои татбиыи барномае,
ки жиьати ба танзим даровардани низоъ ва ситезаж=ц дар жодаи таъмини бехатарц
дар водии Фарщона равона карда шудааст, истифода мебарад. «Барномаи таъмини
бехатарии жомеаьо дар водии Фарщона» барои тащйир додани принсипьои муносибат
ва рафтор равона карда шудааст, ки аз ин сабаб вазъиятьои низоъц ва масъалаьои
таъмини бехатарц ьалталаб боыц мемонанд ва боиси сар задани хушунат мегарданд.
Аз жумла, фаъолият дар чаьорч=баи барнома муносибати созанда ва ьамкорц ба
вужуд меорад 1) дар байни жомеаьо, маыомоти ьифзи ьуыуы ва маыомоти ижроияи
ьокимияти маьаллц ва 2) дар байни гур=ььои ыавмц, ки дар натижаи низоъ жомеаьои
дар шаьрьои +ш ва Жалолобод ва дар саросари ыаламрави минтаыаи баьснок дар
марзи Тожикистон ва Ыирщизистон зарар дидаанд. Ин тащйирот барои дар одамон
ба вужуд овардани эьсоси муьити бештар орому бехатар дар жомеаьои худ ва фазои
мусоид, бештар ба рушди осоишта мусоидат менамояд.
Маысади барнома ин аст, ки дар рафтор ва муносибатьо нисбат ба масъалаи аъзоёни
жомеа тащйирот ба вужуд оварда, дар оньо малака инкишоф дода шавад а) таьлил
намудани муаммоьои бехатарии худ ва ёфтани роььои ьалли оньо ба таври дастжамъц
ва б) ба таври созанда муошират намуда, бо маыомоти дахлдор, ки барои амалц
намудани ыарорьои дар сатьи маьаллц таьияшуда бехатариро таъмин мекунанд,
ьамкорц намудан. Дар т=ли ин кор, аъзоёни жомеа ьал намудани муаммоьоро
меом=занд, яъне ба маыомоти дахлдор талабот ва дархостьои худро ба таври созанда
равона кардан, инчунин фаьмидани он чиро, ки оньо метавонанд аз ин маыомот
интизор шаванд ва чц тавр оньоро барои ьисоб даъват намудан.
Ьамзамон, барнома ба намояндагони жомеа барои дар ьамжоягц кор кардан к=мак
мерасонад, новобаста аз хатьои жудокунандаи ыавмият ва миллат (новобаста аз
ьокимият ва сарват) барои ьалли мушкилоти бехатарии маьаллц. Дар якжоягц
кор карда аъзоёни жомеа бо чашмони худ мебинанд, ки муносибатьо беьтар шуда
истодаанд ва шиддат паст гардида истодааст. Ин аст, ки дар байни оньо роььои
алоыа гузошта шуда истодаанд ва мардум бо шуур дарк мекунанд ва мефаьманд, ки
бо ьамдигар ьал намудани масъала бештар самаранок аст, нисбат ба мубориза бурдан
оид ба ин масъалаьо ё кинаи пиньонц доштан.
Жалби маыомоти ьифзи ьуыуы (милитсия ва марзбонон) ва маыомоти маьаллии
ьокимияти давлатц дар банаышагирц ва амалисозии ыарорьо дар сатьи маьаллц оид
ба таъмини бехатарц, ки аз жониби жамоатьо муайян карда шудаанд, маънои онро
дорад, ки намояндагони маьаллии субъектьои таъминкунандаи бехатарц шахсан
тажрибаи амалии муносибати таъмини бехатарц аз нуытаи назари жомеаьоро ба
даст меоранд. Тавассути ин тажриба, оньо ба жамоатьое, ки хизмат мекунанд зич
алоыаманд мегарданд ва дар байни аъзоёни жомеа бошад, симои оньо беьтар мегардад,
ки ин барои пешгирц намудани жинояткорц ва пурз=р намудани бехатарии жомеаьо
шароит фароьам меорад. Чунин такмилдиьии шароити кории шахсц ва ыобилияти
ижрои вазифаьои худ ба маыомоти ьифзи ьуыуы ва намояндагони маыомоти маьаллии
ьокимияти давлатц барои дарк намудан беьтар ёрц медиьад, ки таъмини бехатарц дар
асоси эьтиром, масъулият ва эътинои мураттаб бештар самаранок аст.
2

Муносибат ва тажриба дар кори таъмини бехатарц аз нуытаи назари жомеаьоро аз Дастурамали ташкилоти Saferworld оид ба
таъмини бехатарии жомеаьо, Saferworld, 2014 метавон ом=хт
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Албатта, чунин тащйирот дар муносибат ва рафтори намояндагони маыомоти ьифзи
ьуыуыи маьаллц нокифоя мебошанд, ки ин тащйирот дар сатьи миллц ощоз гардад.
Бинобар ин, барнома иттилоот ва далели моддиро оиди натижаьои ‘муносибат барои
таъмини бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо дар водии Фарщона’ (инчунин истифодаи
он дар шароитьои дигар) ба ьукуматьо ва маыомоти ьифзи ьуыуы дар сатьи миллц
мерасонад. Бинобар ин, одамоне, ки тащйиротро дар сатьи миллц ба амал оварда
метавонанд, ба намунаи амалии чц тавр бояд дар системаи мавжудаи ьифзи ьуыуы
ислоьот ба вужуд овард, метавонанд пайравц кунанд, то ин ки самаранокии он баланд
бардошта шавад ва тамоми чораьоро бояд андешид, ки система ба эьтиёжоти аьолц
эътино кунад ва ба ьисоботдиьц дар назди аьолц, ки хизмат мекунад, даъват намояд.

Тафсири
раванди
бехатарц аз
нуытаи назари
жомеаьо

Дар ин барнома ‘раванди таъмини бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо’ истифода
бурда шудааст. Марьилаьои ин раванд аз муайян кардани жомеаьо ва бо арзёбии
таъсир ба поён тавсиф дода шудаанд.

Муайян намудани минтаыаи маысаднок
Тавассути арзёбии бехатарии жомеьо минтаыаьое муайян карда мешаванд, ки дар
он низоъьои мавжуданд ё эьтимол имконпазиранд ва бехатарц мавжуд нест, инчунин
барои кор кардан оиди ин масъалаьо шароити асосц мавжуд аст.

Муайян намудани механизмьои мавжудаи маьаллц
Дар доираи маьальои интихобшуда гур=ььои мавжудаи жомеа, ташаббусьо ё
механизмьо муайян карда мешаванд, (масалан, аъзоьои марказьои жамъиятц-пешгирц
(МЖП), кумитаьои маьалла (минтаыа), кумитаьои шаьракьо), ки эьтимолан барои
ташкил ё фаъолият намудани гур=ььои корц оиди бехатарии жомеаьо (ГКБЖ)
метавонанд истифода шаванд.

Ба вужуд овардани потенсиали ГКБЖ
Ба аъзоёни эьтимолии ГКБЖ, ки намояндагони аьолии канормондаи жомеа шомил
ьастанд, масалан, аыаллиятьои ыавмц, занон ё жавонон (ва дар жойьое, ки мувофиыи
маысад аст, маыомоти маьаллии ьокимияти давлатц ва маыомоти ьифзи ьуыуы), щояи
пешгирии низоъ ва таъмини бехатариро, ки диыыати асосц ба одамон жалб карда
мешавад, шарь медиьанд. Ба оньо инчунин усули жалби коллективц ва муносибатьои
демократии пешгирии низоъ ва таъмини бехатарии жомеаьо ом=зонида мешаванд. Ин
муносибат диыыати аъзоёни жомеаро ба баробар будани наыши оньо, маыомоти ьифзи
ьуыуы ва маыомоти ижроияи маьаллц дар кори якжояи оньо барои ьалли масъалаьои
бехатарц равона месозад. Дар чаьорч=баи тамоми барнома мунтазам ба вужуд овардан
ва такмил додани потенсиал ва малакаьои ГКБЖ доир ба мавз=ъьои гуногун идома
дода мешавад.

Муайян намудани муаммоьо ва роььои ьалли оньо
ГКБЖ мувофиыи раванди муайянсозц> таьлил>афзалиятдиьц оиди муаммоьои
мавжудаи низоъ ва масъалаьои таъмини бехатарц дар жомеаи оньо амал мекунад ва
ин раванд барои фаьмидани сабабьои аслии сар задании низоъ ва хатар (на таньо
равонакунии саъю к=шиш ба зуьуроти бештари аён), дарки афкори гуногун ва
жабьаьои муаммовц ьалкунанда мебошад. - Ин метавонад нуытаи назари гур=ььои
гуногуни этникц, инчунин занон ва жавонон буда метавонанд, ки мушкилоти
бехатарии оньо аз жониби ьокимият ва субъектьои таъминкунандаи бехатарц аксаран
жиддц ыабул карда намешаванд. Аз р=и имкон, маыомоти маьаллц ва маыомоти ьифзи
ьуыуы дар жаласаьои гур=ьи корц иштирок мекунанд.
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Дар ьоле, ки дар марьилаьои аввал ташкилоти Saferworld бо шарикон ин фаъолиятро
мусоидат ва дастгирц мекунанд, малакаьо тадрижан интиыол мегарданд ва гур=ьи
ГКБЖ метавонанд мустаыилона бе кўмаки беруна ин равандро ижро кунанд.
Сипас дар раванди банаышагирц > амалигардонц > арзёбии таъсир ба сабабьои
низоъ ва мавжуд набудани бехатарц ГКБЖ дастгирц карда мешаванд. Бо ин вокуниш,
дар асоси ризоият, диыыат ба дарёфти ьалли масъала равона карда мешавад, ки ин
кафолат медиьад, ки ьалли масоил ба низоъ ьассосона таъсир мерасонад ва зарар
намеорад, инчунин бо истифода аз захираьои маьаллц оньоро метавон дар ьаёт
татбиы кард. Дар ьоле, ки грантьои ибтидоии хурд барои татбиыи наышаьои амалиёт
таъмин карда мешаванд, саьмгузориьо дар сатьи маьаллц (барои мисол, бужаи
ьукуматьои маьаллц, захираьои меьнатц ва моддц) ьаётан муьим аст, ба хотири он
ки аз вобастагии эьтимолии маблащгузории берунц раьо ёбанд. Илова бар ин, дар
ьоле ки ин грантьои ибтидоии хурд барои ьалли баъзе аз мушкилоти аввалиндаражаи
таъмини бехатарии жомеаьо ва маыомоти давлатц мусоидат мекунанд, диыыат ба
раванди муколамаи коллективц ва ыабули ыарорьо-тащйири муносибатьо ва рафтор-ва
на барои гирифтани грант равона карда мешавад. Ташкилоти Saferworld ва шарикони
он иытидор ва амали жомеаьоро барои жалби маблащ дастгирц мекунанд, ки аз ощоз ба
оньо мег=янд, ки оньо бояд маблащгузоронро жалб кунанд ва барои татбиыи наышаьои
таъмини бехатарии жамоатьо захираьои маьаллц пайдо намоянд, ки он аз ‘грантьои
хурди’ лоиьаьои оддц нигоь карда ба натижаьои бештар устувор мусоидат мекунад.
Ин гуна амалиёт барои ьалли мушкилот дар раванди таъмини бехатарии жомеаьо
метавон дар намунаи зерин мушоьида кард. Ыайд кардан зарур аст, ки ГКБЖ
дар жамоатьои маысаднок дар раванди тащйирот якчанд маротиба дастгирц карда
мешаванд, ьар маротиба бо к=маки ьарчи камтар ва камтари бевоситаи ташкилоти
Saferworld ва шарикони он, аммо бо иштироки бештари аъзоёни ГКБЖ дар ижрои
вазифаьо, ба ин васила ьисси иштирок ва устуворц баланд бардошта мешавад.

Арзёбц ва таьлили
чорабиниьои
гузаронидашуда

Тадыиыот ва
таьлил

Муайян
намудани
муаммоьои
афзалиятнок

Татбиыи
наышаи амалиёт

Таьияи
наышаи
амалиёт
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Арзёбии коллективц
Дар доираи ин раванд худи жамоатьо меъёрьои арзёбии натоижи ижрои корьоро
муайян месозанд, то ки тащйирот ба вужуд омад ё не бифаьманд. Ин шакли
мониторинги коллективц ба таъмин намудани тащйири муносибат ва рафтор равона
карда шуда, ьамзамон, ба эжоди усули арзёбии коллективц мусоидат мекунад.

Амальо барои сохтани муносибатьои боваринок
Вобаста ба вазъияти мушаххас метавон амальои мувозии минбаъда барои эжоди
муносибатьои боэътимод дар байн ва дохили жомеаьо лозим шаванд (махсусан,
агар ыаблан муносибати шиддатнок бошад, барои мисол, дар минтаыаи сарьадц ё
дар байни гурўььои гуногуни ыавмц) ва дар байни жомеаьо ва милитсия / маыомоти
маьаллц. Дар ин ьолат, амалиёти минбаъда барои ба роь мондани муносибатьои
боваринок дастгирц карда мешаванд, масалан, фаъолияти якжояи тарафьои
гуногун дар соьаи варзиш, фарьанг ва ё ом=зиши касб / маориф дастгирц карда
мешаванд. Ба жои ташкил намудани чунин фаъолият аз тарафи фаъолони беруна,
ташкилоти Saferworld ва шарикони он ба аъзоёни жомеаьо бо маысади жалби оньо
дар ташкилкунц ва мусоидат намудан ба чунин фаъолият дастгирц мекунанд, ба ин
васила, дар як ваыт ба оньо малакаьои муьими муошират ва малакаи ташкилиро
меом=зонанд, ки чунин фаъолият бештар хусусияти устуворц дорад.
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3
Дастовардьо							
ва сабаыьо
Ыисми якум:
таъсир ба
вазъият

Татбиыи муносибати бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо ба беьтар гардидани
муносибатьо дар байни жомеаьо, маыомоти ьифзи ьуыуы ва маыомоти ижроияи
маьаллц оварданд. Ьамин тавр, натижаи он тартиби таъмини бехатарц гардид, ки он
ба талаботи маьаллц мувофиы меояд ва ба аьолии маьаллц бештар ьисоботдеь аст,
бинобар ин, бештар хусусияти демократц дорад.

Мисол аз тажриба №1
Дар вилояти Жалолобод, дар ощози лоиьа, аъзоёни гур=ььои корц оид ба бехатарии жомеаьо
(ГКБЖ) дар Бозор-ы=рщон ба ьамкорц бо маыомоти маьаллц ва маыомоти маьаллии
милитсия моил набуданд. Ваыте ки ташкилоти Saferworld ва шарикони он ба ГКБЖ
пешниьод карданд, ки ин сохторьо ба наышаьои амалиёти оньо дохил карда шаванд, оньо
одатан рад мекарданд: «Мо зарурияти жалби оньоро дар кори худ намебинем. Мо
метавонем худ ьал намоем. Оньо таньо дар лаьзаи охирин пайдо шуда меоянду он гоь
мепиндоранд, ки ьама кор - он дасти худ оньост». Бинобар ин шарики ташкилоти Saferworld хазинаи «Барои таьаммулпазирии байналхалыц» (FTI) бо намояндагони ш=ъбаи
милитсияи маьаллц дар алоьидагц кор кард ва ба нозири милитсияи маьаллц оид ба кор бо
ноболищон барои таьияи консепсияе, ки = мехост ба аъзоёни ГКБЖ пешниьод намояд,
к=мак намуд. Баъд аз ин, Хазина ьамчун барандаи мулоыот миёни нозир ва ГКБЖ гардид, ки
дар давоми он ыарор ыабул гардид, ки жиьати ташкили маъракаи иттилоотц барои
мактаббачагон оид ба чц гуна дар ьолати фавыуллода амал кардан дар ьамжоягц кор кунанд.
Нозири маьаллц оид ба кор бо ноболищон дер боз чунин щоя дошт, вале тасаввурот надошт,
ки чц тавр дар амал онро татбиы кунад, ё ки дар жомеаи маьаллц барои дастгирц пайдо
кардан алоыаьои зарурц надошт. Якжоя бо ГКБЖ нозири милитсия барои намояндагони
хадамоти оташнишонц, ьолатьои фавыулодда, маыомоти маьаллц ва милитсия имконият
фароьам овард, ки оньо ба мактаббачагон оиди чц тавр дар сурати заминларза, оташ,
обхезц ва щайра рафтор намудан маълумот пешниьод намуда муьокима намоянд. Ин аввалин
тажрибаи мусбии ташкили муштараки чунин чорабинии маыбули ьамагон ба ьамкории
наздиктар ва эътимоди бештар байни ГКБЖ, маыомоти маьаллц ва маыомоти ьифзи ьуыуы
овард. Аз ин пас наышаьои чорабиниьои минбаъда бо ыувваи умумц таьия ва амалц карда
шуданд.

Мисол аз тажриба №2
«Р=зьои ьисоботц» - и ьар семоьа (вох=риьои кушодаи милитсия бо аьолии маьаллц) бо
Фармони Президенти Жумьурии Тожикистон дар моьи июни соли 2012 ба амал даромаданд.
Маысади оньо - таькими ьамкории милитсия ва жомеаьо ва фаъолияти маыомоти ьифзи
ьуыуыро бештар ьисоботдиьанда намудан аст. Вале, чунин вох=риьои ьисоботц на дар ьама
жо ба амал татбиы карда мешуданд. Кормандони милитсия фикр намекарданд, ки ташкил ва
гузаронидани чунин вох=риьо – кори оньост, аьолии маьаллц бошад, ба милитсия эътимод
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надошт ва аз иштирок дар чунин вох=риьо манфиате намедид, зеро оньо андеша мекарданд,
ки кормандони милитсия ба мушкилоти ташвишовари оньо г=ш намекунанд.
Дар доираи дастгирии ГКБЖ, Saferworld дар якжоягц бо шарики маьаллц «Ассотсиатсияи
зиёиён илмц - техникии Тожикистон» оид ба роь мондани муносибатьо байни маыомоти
милитсия ва аьолии маьаллц кор карданд ва тавонистанд, ки чц боварии милитсия ва чц
манфиату боварии жамоатьоро баланд бардоранд, ки он калиди муваффаыияти чунин
вох=риьо мебошад. Ассотсиатсияи мазкур дар якжоягц бо Ш=ъбаи милитсияи ноьияи
Исфара барои ташкили як ыатор вох=риьои ьисоботии маьаллц ва минтаыавц дар деьаьои
наздисарьадии Сомониён ва Хожаи Аъло тавассути алоыа бо кормандони ьокимияти
маьаллц ва сафарбар намудани аьолц бо саъю к=шиши ГКБЖ фаъолият намуд.
Дар вох=риьо милитсия ба савольои аьолц посух медод, оиди вазъи фаврц, натижаьо ва
дастовардьои кориашон маълумот медод, оиди чц тавр ба тамос баромадан маълумот медод
ва ва сокинони маьаллиро бо кормандони нави милитсия шинос мекард. Аьолц инчунин
дар бораи ыонуньои нав ва бо тартиби муыаррарнамудаи ыонун (масалан, убури сарьад ё
истифодаи замини давлати ьамсоя барои чаронидан) иттилоот пайдо намуд. Бо мурури
замон, милитсия ва аьолц ба чунин вох=риьо баьои баланд доданд. Жомеаьои маьаллц ба
кормандони милитсия бештар дилпурона савольои ьассос медоданд, масалан, оиди низоъ
байни жавонони тожик ва ыирщиз, байни аьолии маьаллц ва марзбонон ва хушунати
хонаводагц. Милитсия малакаьои худро дар алоыа ва муошират бо аьолии жомеа такмил
дод ва акнун чунин вох=риьоро мунтазам худ мегузаронад, ьатто оньоро барои ба аьолц
ыулайтар намудан дар маконьои дигар низ мегузаронанд (масалан, дар саьро дар ваыти
жамъоварии ьосил).

Муносибат ба бехатарц аз нуытаи назари жомеаи маьаллц барои беьтар намудани
муносибатьои байни-ыавмц дар жамоатьои маысадноки барнома мусоидат намуд.
Ьамкории муштарак дар доираи фаъолияти ГКБЖ имконият дод, ки аьолц муаммои
ноьияи худ дар жодаи бехатариро муайян созад ва барои ьалли он ощоз намояд;
дар минтаыаи оньо; намояндагони гурўььои гуногуни ыавмиро барои ьамкории
мутаыобила, ба роь мондани робитаи созанда ва дастгирии мутаыобилаи ьамдигар
ьамагуна ьавасманд мекарданд. ГКБЖ барои гузоштан ва баррасии масъалаьои
шадид ва ьассос фазои бехатарро таъмин месозад ва ба аьолц механизми ьамешагии
байниыавмии аз байн бурдани хатар ва шиддатнокии ба низоъ ьассос ва ба таври
барои аьолц мувофиы пешниьод мекунад.

Мисол аз тажриба №3
Муносибат байни ыирщизьои ыавмц ва =збекони ыавмц дар шаьраки Бозор-ы=рщони вилояти
Жалолобод, ки бештари аьолиаш =збек мебошад, пас аз даргири³ои хунин байни =збек³о ва
ыирщизьо, ки соли 2010 Ыирщизистонро ба ларза овард, хеле бад шуд. Дар де³а 15 нафар
ьалок гардиданд, 205 бино нобуд карда шуданд, ки мувофиыи аыидаи аьолии маьаллц ьамаи
ин натиæаи хусумати жиддии µавмц ва имконнопазирии маµомоти ³ифзи ³уµуµ барои
боздоштани хушунат буд. Бисёре аз гунаькорони воµеа³ои соли 2010 расман номбар
нашудаанд ва ё жазо нагирифтаанд, ки дар натижа ба айбдоркуни³ои доимии тарафайн аз
жониби гур=³³ои µавмц ва нобоварц ба кормандони ³укумат меорад, ки оньоро аьолц барои
пешгирц ва ³алл намудани низоъ³ои µавмц ноыодир медонанд. Saferworld ва ташкилоти
шарик Хазинаи жамъиятии «Барои таьаммулпазирии байналхалыц» дар Бозор-ы=рщон барои
таъсис додани ГКБЖ к=мак намуданд, ки он ьам аз =збекони ыавмц ва ьам аз ыирщизони ыавмц
ташкил ёфтааст. Дар ощози барнома соли 2010 муносибат дар дохили гур=ь шиддатнок буд
(он шиддати дохилии жамоатро инъикос мекард) ва аъзоёни он намехостанд дар ьамжоягц кор
кунанд, масъалаьоеро, ки ба эьтиёжоти ьарр=заи мактаббачагон ё партовоби маьаллц вобаста
буд, ё муьокима ва ьал кунанд. Дар рафти жаласаьои гур=ььои корц ьама аз сухан кардан
оиди муаммои жиддии бехатарии жомеа дар ноьия канораж=ц мекарданд, аз жумла, таъыиб аз
жониби маыомоти милитсия ва ьужум аз жониби намояндагони дигар гур=ььои ыавмц тарс
доранд. Бо вужуди ин, таньо бо гур=ьи ыавмии худ иштирокчиён ьамеша дар задух=рдьои
з=роваронаи рухдода тарафи дигарро айбдор медонистанд ва аз такрор шудани ин воыеа тарс
доштанд. Тавассути раванди бо мусоидати ьассос дастгиришаванда, ки бо воситаи он аъзоёни
ГКБЖ бо æамоат³о оид ба хатар³ое, ки ба бехатарии он³о таьдид мекунанд, машварат³о
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баргузор намуда, мавз=и нобоварии байниыавмц ьамчун муаммои бехатарц барои аз жониби
гур=ь баррасц ва таьлил гардидан ба р=зномаи жаласа дохил карда шуд. Аз сабаби он, ки дар
раванди кор оид ба талаботи асосии жамоат дар гур=³ захира³ои кофии эътимоднокц жамъ
шуда буд ва ГКБЖ ба жои бехатар барои му³окимаи масъала³ои ³ассос табдил гардид,
шарики Saferworld Хазинаи жамъиятии «Барои таьаммулпазирии байналхалыц» тавонист, ки
фасилитатори му³окимаи хеле мушкил оид ба муносибат³ои байниыавмц гардад ва ба гур=³
барои та³ияи наµшаи муфассали амалиёт оид ба бартараф намудани шиддат ва беэътимодц
к=мак расонад. ГКБЖ минбаъда тавассути миз³ои мудаввар бо иштироки маµомоти ма³аллц
ва маµомоти ³ифзи ³уµуµ наµша³оро дар ьаёт татбиы намуд, ки дар он мардуми ма³аллц
тавонистанд савольои нигароникунандаи худро баён созанд, инчунин ба воситаи дигар
тадбир³ои амалии сохтани эътимод дар жомеа дар мажм=ъ татбиы намуд. Ин ГКБЖ минбаъд
фаъолияти худро дар асоси муваффаµиятьои дар давоми силсилаьои минбаъдаи барномаи
бехатарии жамоат³о бунёд намуд ва масъала³ои ба жомеа бештар ³ассосро бардошт, ба
монанди тарси ифротгароии радикалии динц.

Мисол аз тажриба №4
ГКБЖ дар но³ияи Амир Темури шаьри +ш дар Ыирщизистон муайян намуд, ки задух=рд³ои
з=роваронаи жавонон сарчашмаи асосии осебпазирц ва хатар ба жомеаи худ мебошанд. Дар
ноьия асосан =збек³о ыавмц зиндагц мекунанд, вале дар ³амсоягц ыирщизьо зиндагц
мекунанд. Ноьия дар ыад-ыади яке аз шо³роь³ои асосц воµеъ гардидааст ва жои доимии
задухурд³о ва мубориза³о байни наврасон мебошад, ки он на ³амеша хусусияти µавмц
дорад, вале ваµт аз ваµт он обуранги µавмиро пайдо мекунад. Тавассути раванди бехатарц аз
нуµтаи назари жомеа аъзоёни ГКБЖ жавонони сафи худро барои гузаронидани маърака
таьти унвони «Жавонон бе з=роварц» дар соли 2014 дастгирц намуданд. Маъракаи мазкур
барои ³амзистии осоишта даъват мекард ва маълумотнокии аьолиро оиди ро³³ои ùайриз=роваронаи ьалли низоъьо бо ро³и жалби маµомоти ³ифзи ³уµуµи дахлдор баланд
бардоштанд.

Мисол аз тажриба №5
ГКБЖ дар жамоати Масолиеви вилояти Боткен муыаррар намуд, ки дар соли 2014 жомеаи
ма³аллц афзалият барои кор аз болои бе³тар намудани бехатарц дар жодаи зиддиятьои
байниыавмии жавонони жамоатьои гуногун дода мешавад. Барои ³алли ин масъала ГКБЖ
жашнвораи анъана³ои миллиро ташкил карданд, ки дар давоми он чор мактабьои (моноыавмии тожикц, =збекц, ыирщизц ва мактаби бисёрмиллат, ки бевосита дар сарьади
+збекистон жойгир шудаанд) жамоат ма³орати худро дар омода намудани маьсулоти кори
дастц нишон доданд ва якчанд таомро дар ьамжоягц тайёр намуданд. Жашнвораи мазкур
барои муколамаи байниыавмц ва та³кими эътимод дар байни жавонони жомеа³ои гуногун
ба платформа табдил ёфт. Пас аз бомуваффаµият жашн гирифтани фестивал
ташкилкунандагони жавони он якжоя наышаи жашнгирии муштараки идьои дар пеш
истодаро та³ия намуданд ва оньо аз тарафи кумита³ои жавонони ьокимияти ма³аллц
маблаùгузорц шуданд.

Бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо метавонад ба танзими муносибатьои фаромарзц,
ьатто дар шароити душвор оварда расонад. Дар жое, ки ³амкории байнисар³адц
имконпазир буд, муносибат ба бехатарц аз ниго³и жомеаьо ба аъзоёни жомеа³ои
³амсоя, ки дар тарафьои гуногуни сар³ад зиндагц мекунанд имкон дод, ки барои
³алли масъала³ои муштараки муайяннамуда дар жодаи бехатарц якжоя кор кунанд.
Ин роььои нави алоµаро кушод, имконият дод, ки муносибат³ои ёрии ³амдигарц
ба танзим дароварда шаванд, муаммоьои жамоатьо ба таври созанда ьал гарданд,
на балки харобоварона, ки он боиси ташаннужи байни жомеа³ои минтаµа³ои
наздисар³адц мегардад. Дар замони ташаннужи баланд, дар жое, ки барои ба роь
мондани ьамкории байнисарьадц имконият набуд, раванди татбиµи муносибат ба
бехатарц аз назари жомеа³о дар ³ар ду жониби сар³ад мувозц баргузор гардид. Дар
он диµµат ба беьтар намудани равобит ва ³амкорц байни жамоат³о ва ³укумат бо
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маысади ³алли масъала³ои афзалиятнок дар жодаи бехатарц равона карда мешуданд.
Ин ба аъзоёни жомеа имкон дод, то ба ьукумат бо муаммоьои худ мурожиат намоянд
ва бо к=маки оньо онро ьал намоянд, ба жои он ки корро бар д=ши худ гирифта,
муносибатро бо жамоати ьамсоя бад намоянд.

Мисол аз тажриба №6
Вазъияти бехатарц дар марзи Ûирùизистону Тожикистон аз сольои 90-уми асри гузашта
инжониб муташанниж боµц мемонад. Дар давоми бист соли охир дар ин жо авжи устувори
мунозираи µавмц ва ³аводис мусалла³она мушоьида карда мешаванд. Дар якжоягц бо
шарикони худ дар Тоæикистон ва Ûирùизистон, АЗИТ ва ХТБ, соли 2010 Saferworld ГКБЖ
– ро дар æамоат³ои ба ьам ьамсояи ноьияьои Боткен ва Исфара таъсис дод. ГКБЖ дар ³ар
ду тарафи сар³ад т=ли тамоми марьилаи бехатарии жомеа³о мувозц дастгирц карда
мешуданд ва дар чорабини³ои гуногуни байнисарьадц оиди бунёди боварц ширкат
меварзиданд, ки барои дар ьамжоягц дар жодаи бехатарц бо такя ба жомеа фаъолият бурдан
омода бошанд. Баъд аз он, ки ду ва ё зиёда ГКБЖ дар тарафьои гуногуни сар³ад муаммоьои
якхеларо афзалиятдиьц карданд, жаласа³ои муштараки аъзоёни он ташкил карда шуданд, то
ин ки наµшаи ьалли ин масъалаьо таьия гардад. Яке аз муаммоьои афзалиятнок бо
чорро³аи ро³ дар минтаыаи сар³ад, ки аломат гузошта нашуда буд, вобаста буд. Дар он
чорроьа роььои Ûирùизистон ва Тоæикистон ьамдигарро бурида мегузаранд. Ин чорро³а
макони садама³о зуд-зуд ба вужуд меомада буд, ки аксар ваµт бо задухурд³о ва ³аводиси
з=роварц хотима меёфт, зеро µурбониёни садама имкони тафтиши одилона ё жуброни онро
намебинанд ва аъзоёни жомеаьои маьаллц мансабдорони фосид ва БДА (одатан кишвари
³амсоя) – ро барои с=иистифода аз вазъият айбдор мекарданд. Раванди ³алли ин масъала
намояндагони панж деьа³оро, ки аз вазъияти то ьол ьалнагардида зарар дидаанд, ьокимияти
маьаллц ва маыомоти ьифзи ьуыуыи ьар ду кишварьоро атрофи щояи умумц муттаьид сохт.
Гур=³и кории байналмилалии муштарак таъсис дода шуд, тадбир³о оид ба бе³тар намудани
вазъи таъмини бехатарии ³аракат дар чорро³а ва маълумоти тамосии маµомоти
сало³иятдори мувофиы ба аъзоьои ³ар ду жомеаьо таµсим карда шуданд.

Мисол аз тажриба №7
Дар моьи январи соли 2014 вазъияти бехатарии жомеаьои наздисарьдии Тожикистон ва
Ыирщизистон пас аз як ыатор ьодисаьо бо тирпарронии хадамоти сарьадии ьар ду кишвар
жиддан бад гардид. Аз ьамон лаьза имконияти идома додани лоиьаьои байнисарьадии
таъмини бехатарии жомеаьо набуд, вале ГКБЖ ьар ду кишвар мувозц ба якдигар
фаъолиятро идома доданд (бо умеди он, ки дар натижа кори муштаракро аз нав сар карда
мешавад). ГКБЖ дар ³ар ду тарафи сар³ад муьокимаи жамъиятиро дар мавз=ъьои зерин ощоз
намуданд: шиддат дар сар³ад ва задух=рди жавонон; р=зи дарьои кушод дар милитсия, ки
дар давоми он жавонон метавонистанд бо нозирони минтаыавии милитсия ва нозирон оид ба
кор бо ноболищон вох=ранд; ва омўзиш дар ³алли низоъ ва та³аммулпазирц. Дар ³оле, ки
ин чорабиниьои баробар гузаронидашуда бевосита ба ³амкории байнисар³адц ва
ташаккули муносибат³о мусоидат накарда бошанд ьам, он³о барои паст кардани
шиддатнокц ёрц додаанд: а) тавассути давом додани тарщиби щояи щайриз=роварона ва
муносибати муштарак барои ьалли муаммоьо ва б) р=³баланд намудани аъзоёни жомеа, ки
ба маµомоти ма³аллц бо шикоят ва ташвиш³ои худ, барои бо он³о ³ал намудани муаммоьо
ьамкорц намудан мурожиат мекунанд, ба жои он ки ³алли мушкили³оро ба дасти худ
гирифта, ба ин васила ба хавфи хуружи нави хушунат дучор шаванд.

Муносибат ба бехатарц аз нигоьи жомеаьо к=мак намуд, ки нер=и занон ва жавонон,
ки аксар ваыт ьангоми ыабули ыарор истисно карда мешаванд, баланд бардошта
шавад. Муносибати мазкур ба бехатарц механизмьои мушаххасро коркард намуда, ба
занон ва жавонон к=мак мекунад, ки дар рафти афзалиятдиьии муаммоьо фаъолона
иштирок кунанд, нигоььои худро нисбат ба муаммоьои бехатарц озодона иброз дошта
бошанд ва бо ьокимият ва милитсия барои ьалли оньо ьамжоя кор кунанд.
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Мисол аз тажриба №8
Деьаи Сомониён дар жамоати Чорк=ьи Тожикистон дар минтаыаи сарьадц байни
Тожикистон ва Ыирщизистон жои консервативц ба ьисоб меравад, зеро тибыи анъана дар
раванди ыабули ыарорьо бештар мардон, пирони деьа иштирок мекарданд. Ваыте ки соли
2010 Saferworld ва АЗИТ дар деьа ГКБЖ – ро ташкил намуданд, дар жаласаьо таньо
мардони куьансол ширкат меварзиданд, то он даме, ки жавонон ва занон ё дар кунж ором
менишастанд ё ин ки умуман намеомаданд. Ьамоьангсозони Saferworld ва АЗИТ якчанд
вох=риьои алоьида бо занон, жавонон ташкил намуданд, то ин ки боварии оньоро ба раванд
баланд бардоранд ва барои изьор намудани фикру аыидаи худ ва дар он устувор буданро
ом=зонанд. Кормандони барнома ба занон ва намояндагони жавонон барои гузаронидани
машваратьои алоьида бо ьамсолони худ оид ба масъалаьои таьдиди бехатарии жомеаьо
к=мак намуданд ва баромади оньоро дар жаласаьои ГКБЖ оиди таьлил ва афзалиятдиьии
масъала дастгирц намуданд. Дар аввал муносибати насли калонсол (мардон) беэьтиромона
ва та³µиромез буд, вале чун маълум гардид, ки занон масъала³ои хеле му³имро
мебардоранд (масалан, хатари ьамлаи гургон ба занон ва кўдакон, ки барои об ба дарё
мераванд), пирон иµрор шуд, ки он дар ³аµиµат як масъалаи му³им аст ва он³о ³еж гоь
оиди он фикр намекарданд. Бо мурури замон, аъзоёни жавон ва занон дар ГКБЖ Сомониён
бештар фаъолнокц ва худбовариро дар раванди муносибати бехатарц аз нигоьи жомеа³о
нишон доданд ва пирони де³а бошанд, ба арзиши са³ми онро дар ин раванд эътироф
намуданд.

Мисол аз тажриба №9
Масъалаи зўроварц дар оила дар ГКБЖ Ворух дар Тожикистон соли 2014 ьангоми
гузаронидани машваратьои жамъиятц бо иштироки занон бардошта шуд. Зўроварц дар оила
³амчун масъалаи афзалиятноктарини бехатарц муайян карда шуд ва наµшаи чорабини³ои
жомеаи маьаллц та³ия карда шуд. Дар наµша гузаронидани мизи мудаввар оид ба ин
масъала, барои баланд бардоштани сат³и ого³ии ³окимияти давлатц ва маµомоти ³ифзи
³уµуµ, инчунин пирони де³а, ки боиси таъсиси гурўьи кории доимц барои ³алли ин
масъала гардиданд, дар назар буд. Ин натижа тан³о ба воситаи раванди машварат бо
назардошти муаммои гендерц имконпазир гардид. Он ба занон имкон дод, ки дар му³ити
бехатар ва д=стона оид ба масъала³ои ба он³о ташвишовар сухан ронанд ва ба туфайли
афзудани боварц ба ыувваи худи намояндагони ГКБЖ дар р=зномаи мажлис гузошта шуда,
нигарони³ои занон афзалиятнок дониста шуданд. Дар натижаи ого³ии баланд ва сафарбар
намудани ьокимияти ма³аллц оид ба ин масъала, маµомоти давлатии маьаллц семинар³ои
иловагц барои ишно намудани аьолц бо масъалаи з=роварии оилавц дар 15 маьаллаьо
ташкил намуданд, ки дар он зиёда аз 500 нафар иштирок карданд, маълумотро тариыи
телевизиони маьаллц бораи пешгирии зўроварц дар оила пахш карда шуд.
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Таъсир ба муьити зист, ки дар боло нишон дода шудааст, дар давоми чор сол ба
даст оварда шуд, ки пайваста назорат, аз нав дида баромада ва аз жониби ташкилоти
Saferworld ва шарикони ма³аллии он (ХТБ, АЗИТ ва МИР) якжоя бо дигар
коршиносони беруна оид ба арзёбц, мутобиµ гардонида шуд. Дастаи барномаи мо мавод
ва дастурьои гуногуни бе³таринро оиди тажрибаи пешыадам барои барномаи муносибат
ба бехатарц аз нуытаи назари жомеа³о дар водии Фарùона омода кард. Дар боби зерин
омил³ои асосц жамъоварц карда шуданд, ки калиди муваффаµияти барнома мебошанд.
•

Барандагони ьар гуна раванди бехатарц аз нуµтаи назари жамоатьо бояд, ки оид ба
вазъияти маьаллц дониши амиы ва боэътимод дошта бошанд, то ин ки бо жомеаьо
муносибатьои м=ътамадро барои муддати дароз ба роь монанд, ки он кафолати
муваффаµияти ин раванд аст. Ташкилоти Saferworld бо ташкилотьои маьаллии
обр=манд муносибати шариконаи дарозмуддатро ба роь монд ва бо гузашти ваыт
дастаьои маьаллц ва байналмиллалиро якжоя намуд, ки он аз табаыаьои гуногуни аьолц
иборатанд ва тавъамкунии тажриба ва дониши байналхалыц бо назардошти шароити
маьаллиро таъмин намуд. Дар аввал, Saferworld ьамчун шарики байналмилалц рафтори
худро ма³дуд мекард ва ба жои ³sамкории бевосита бо жомеаьо шарикони ма³аллиро
барои та³лил ва банаµшагирии кор дар асоси тажриба ва дониши байналмиллалц
шароити ма³аллц истифода бурд.

•

Жомеаьо бояд ба сифати шарикон, на баьрабарандагони к=мак шуморида шаванд.
Тажрибаи иштироки жомеа дар барнома³ои байналмиллалии аз жониби донор³о
маблаùгузорц шаванда аксар ваµт дар он аст, ки грант³о калон таысим карда мешаванд
ва аз ин рў интизорц меравад, ки ³амаи барнома³о пайрави ин принсип мебошанд.
Ваµте ки шарикони бо жомеа³ои ма³аллц кор карданро ощоз намуданд, намояндагони
жамоатьои маьаллц аксар ваыт пурсон мешуданд: «Чц µадар пул доред?» Мубориза
бурдан бо ин интизори³о душвор аст, он ваµти бисёрро талаб мекунад. Ба мо лозим
меомад, ки мунтазам ³адаф³ои барнома, хусусияти дарозмуддатии онро фа³монем, ки
пеш аз он ки мардум дар му³ити худ таùйиротро ьис кунанд бояд бисёр ваµт бигзарад;
як хатар буд, ки одамон ьавасмандии худро гум мекунанд. Аммо, ин аст, ки ваµт
ва к=шиш³о пурра р=йп=ш шуданд, зеро ГКБЖ ба шарикони фаъоли дарозмуддати
барнома табдил ёфтанд, ба жои манфиати моддии фавриро интизор шудан, оньо бо
=³дадори³ои воµец барои таùйир додани ро³и ³алли мушкилот дар жомеаи худ омода
ьастанд.

•

Раванди созиши муносибатьо байни жомеаьо, ьукумат ва маыомоти ьифзи ьуыуы
нисбат ба масъалаьое, ки оньо дар якжоягц ьал мекунанд муьимтар аст. Дар оùоз дастаи
барнома бо муаммои дар жодаи бехатарц ба истилоь «забонзад» бисёр ноумед шуд, ки
дар жомеа он ба сифати яке аз самт³ои афзалиятнок муайян карда шуд; барои ³алли
масъала³о бештар мураккаби бехатарц майл буд. Аммо, равшан шуд, ки тажрибаи ³алли
мушкилот на он ыадар жиддии якжоя бо ³окимияти ма³аллц ва маыомоти ьифзи ьуыуы
ба ГКБЖ малака³ои зарурц ва боварц дод, ки ба он³о имкон меди³ад, ки минбаъд низ
мушкили³ои бештар мураккабро ьал намоянд. Аз р=и мо³ияти худ раванди таъмини
бехатарц аз нуытаи назари жомеа машварат ва иштироки фаъолро дар назар дорад,
аъзоёни ГКБЖ ма³орати арзишманди ыабули ыарори фарогир ва амали муштаракро аз
худ намуданд. Маµомоти ма³аллц ва маµомоти ³ифзи ³уµуµ, инчунин фа³миши худро
дар бораи манфиат³ои демократц ва таъсирпазири ба аьолц хизмат карданро ьангоми
кор бо ГКБЖ амиы намуданд. ²амин тариµ, он чизе, ки ГКБЖ дар ³амкорц ьал мекунад
аксаран на он ыадар муьиманд, аз он ки чц гуна онро ижро мекунад, барои он ки маьз
«чц тавр» боиси таùйироти дарозмуддат дар рафтор ва муносибатьо мегардад.

•

Тащйир додани рафтор роььои дигари гирифтани донишро талаб мекунад. Дар
барномаи мазкур омода намуан ва ом=зиши ГКБЖ, маµомоти ма³аллц ва маµомоти
³ифзи ³уµуµ пешбинц шуда буд. Бо вужуди ин, дастаи барнома шо³иди он гашт, ки
бузургтарин таъсир ба таùйирот дар фа³миш ва рафтор худи «ом=зиш бо амал» ва
инчунин ба воситаи ом=зиш мувофиыи принсипи «бе³тараш як бор дидан» ва табодули
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тажриба (аксар ваµт дар шакли табодули тажриба байни ГКБЖ ва ьокимияти маьаллц)
буд. Чунин равиши дарозмуддат µиматарзиш (бо шумораи одам-соат) аст, аммо асоснок
аст, зеро курс³ои ом=зишии к=то³муддат ба осонц фаром=ш карда мешаванд, вале чизе,
ки дар худ санжида шудааст метавонад таъсир якумра дошта бошад. Ьамзамон, ин гуна
ом=зишц «тажрибавц» арзиши иловашуда дорад, ки ба он иштирокчиёнро бо одамони
табаµа³ои гуногуни жамъият ба ьам меорад, ³амин тавр, барои бунёди муносибат³о
ва эжоди эътимод к=мак мекунад. Ин муносибат натижа³ои якхелаи хуб меди³ад,
ьам ваµте ки гурўььои гуногуни ыавмц ба жомеаьои якдигар ташриф меоранд ва ьам
³ангоме ки он³о дар якжоягц ба жамоати сеюм ба меьмонц мераванд, инчунин ваыте ки
намояндагони як жомеа ба дигар жомеа бо намояндаи маµомоти ма³аллц ё маµомоти
³ифзи ³уµуµ ташриф меоранд.
•

Кор бештар самаранок мегардад, агар он ба сохторьои маьаллии мавжуда (оид ба
пешгирии низоъ) алоыаманд бошанд. Ьам дар Ûирùизистон ва ьам дар Тожикистон
ин гуна сохтор³о мавжуданд - марказ³ои ижтимоц ва пешгирц (МИП) ва мутаносибан
кумита³ои маьаллц3 – кадоме бо решаьои худ ба таърихи ма³аллц меравад (дар
сурати кумитаьои маьаллц) ва заминаи ³уµуµии расмц доранд, ки нисбат ба
гур=³³ои навтаъсиси ташаббусц он³оро боз ьам устувор месозад. ²ар дуи ин намуди
муассиса³о бо мушкилоти таърихии худ р= ба р= мешаванд. Кумитаьои маьаллаьо
аксаран тан³о аз мардон иборат мебошанд, ин сохтор³ои анъанавц ва щайридемократц
мебошанд, МИП бошад,аксаран бесамар мебошанд, µариб маблаùгузорц намешаванд
ва аз намояндагони жомеа иборат мебошанд, ки дар аксар маврид оньо на хо³иш ва на
µобилияти ижрои кори худро доранд. Дар жое, ки кормандони барнома ба ин сохторьо
рухсат гирифта тавонистанд ва дар он жое, ки кори созанда буд кор бо оньо бевосита
ба амал оварда шуд. Дар акси ³ол, кормандони барнома ГКБЖ ало³идаро ташкил
намуданд, барои он ки боварии мардумро нисбати намояндагони худ ва муносибати
худ ба даст оранд, ва баъдтар бомуваффаµиятона МИП ва ГКБЖ муттаьид месохтанд
ва ё аъзоёни ин сохтор³оро бо маµсади па³н кардани тажрибаи бе³тарини оньо иваз
мекарданд. Барои мисол, дар минтаµаи Мадии вилояти +ш ташкилоти Saferworld бо
шарикон ГКБЖ ало³идаро таъсис доданд, ки он аз фаъолони жомеа, ки ноьияашонро
намояндагц мекарданд иборат буд, зеро МИП ноьияашон фаъолият намекард ва
жомеа ва маыомоти давлатц боварц надоштанд. То соли 2014 ГКБЖ аллакай фаъолона
дар ³алли масъала³ое, ки бояд МИП ьал намояд иштирок намуд ва сазовори эьтиром
ва боварии аьолии маьаллц гардиданд. Дар натижа, аъзоёни ГКБЖ исло³оти МИПьои расмиро пиёда карданд ва оµибат ижозат гирифтанд, ки ба ьайъати МИП ворид
шаванд ва маµоми расмц гирифтанд. Маµомоти ма³аллц низ барои аъзоёни МИП
жой жудо карданд, ки он³о метавонанд вох=ри³ои худро дар он жо барпо намоянд,
инчунин ьамчун нишон эътироф барои ижрои кори муфид ва зарурии ба манфиати
жомеа равонашуда, ки ГКБЖ-МИП адо мекунанд, захира³о барои таъмири иншооти
пешкашшуда пешниьод гардиданд.

•

Бо маысади амалц намудани тащйироти системавц, ки берун аз сатьи маьаллц
мебароянд, ьамзамон кори иттилоотиро (тарщиботц) дар сатьи миллц бурда, дар
ьамкорц бо дигар ташкилотьо фаъолият бурдан зарур аст. Итминон бар он, ки
муносибат ба бехатарц аз ниго³и жомеа метавонад дар таùйир додани муносибат
ва рафтори одамон дар сат³и ма³аллц самаранок бошад, кормандони барнома бо
шахсоне, ки дар сатьи миллц ыарор ыабул мекунанд ьамкории мутаыобиларо оùоз
намуданд, то ки ба татбиыи ьамажонибаи муносибати мазкур ва ьалли мушкилот,
ки дар сатьи маьаллц ьал карда намешаванд, аммо дар сатьи болоц метавонанд
мусоидат намоянд. Барои мисол, барномаи мазкур ом=зиши роьбарияти милитсияи
сатьи миёна аз Вазоратьои кор³ои дохилии Жум³уриьои Ûирùизистон ва Тожикистон
ба муносибати таъмини бехатарц аз нуµтаи назари жомеаьоро пешбинц намуда буд.
3

Кумитаьои Маьалла (кумитаьои деьавц) - маµомоти ижроияи маьаллии ьокимияти анъанавц дар сатьи деьа дар Тожикистон;
МИП (маркази ижтимои-профилактикц) – форумьои жамоатц, кц дар соли 2008 дар Ûир®изистон таъсис ёфтаанд ва дар бар
маµомоти маьаллц, милитсия ва намояндагони жомеаро бо маûсади ьал ва пешгирии жиноятьо ва низоъьо дар сатьи маьаллц
муттаьид намудааст.
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Маысад аз ин ба даст овардани фа³миш дар сат³и олц ва дастгирии шудани бо он
чц ки нозирони минтаыавии милитсия дар жамоат³ои маµсадноки барнома р= ба р=
мешаванд ва ижро мекунанд. Бо маµсади баланд бардоштани самаранокц барнома
бо дигар ташкилот³о ³амкорц мекунад, то ки муносибатьо ба бехатарии жомеа дар
байни шахсоне, ки дар сатьи миллц ыарор ыабул мекунанд, пешбарц карда шавад.
Дар Ûирùизистон барнома барои сохтани иттиьоди ташкилотьои жомеаи ша³рвандц
ва фаъолон, ки барои бе³тар намудани таъмини бехатарц ва тартиботи ьуыуыц
манфиатдор мебошанд мусоидат намуд - «Итти³одияи ша³рвандц барои ислоьот
ва натижа». Бо к=маки Итти³оди ша³рвандц, кормандони барнома тавонистанд,
ки ба р=зномаи мажлиси сатьи миллии сиёсц муаммоьои дар сатьи маьаллц
муайянгардидаро ворид намоянд. Масалан, Итти³оди ша³рвандц тадµиµот ва та³лили
механизм³ои мавжудаи гуногунро гузаронд, ки ³амкорц ва масъулияти милитсияро
дар назди аьолц таъмин месозад, аз он жумла кори ГКБЖ ва оид ба паьн намудани ин
тажриба дар тамоми ыаламрави Жум³урии Ûирùизистон тавсия³о дод.
²арчанд бисёр чиз ба даст оварда шуда бошад ьам, то ³ол бисёре аз масъала³о ³алношуда
боыц мондаанд, ки бояд ба хотири бехатар ва эмин э³сос намудани аьолц дар жомеа³ои худ
ба танзим дароварда шаванд ва маыомоти давлатц ва маµомоти ³ифзи ³уµуµ ба талаботи
аьолц мушфиыона вокуниш нишон диьанд. Ташкилоти Saferworld ва шарикони он
самт³ои зерини корро муайян намуданд, ки оньо бояд дар оянда рушду такомул дода шуда,
барномаи мазкур таъсири бузургтаре дошта бошад.

Ыисми сеюм:
ыадамьои
минбаъда

•

Бо маµсади бе³тар намудани устуворц, МИП ва кумита³ои маьаллц бояд дар со³аи рушди
институтсионалии дастгирц ёбанд, то ин ки ³амаи аъзоёни оньо малака³ои зарурии кор
бо намояндагони жомеаьо оиди таьлил, банаышагирц ва сафарбаркунии аьолц барои
жорц намудани тащйирот дошта бошанд ва инкишоф диьанд. Saferworld дар якжоягц бо
шарикони худ аллакай ин корро дар 19 жомеаьои ма³аллц анжом доданд, вале бо маµсади
зиёд намудани таъсир ба сул³ ва бехатарц дар тамоми водии Фарùона, чунин таùйирот бояд
таµвият дода шаванд ва дар жомеа³ои дигар такрор карда шаванд. Маыомоти ьокимияти
маьаллц ва марказц дар таµсимоти захира³о барои ин сохтор³о метавонанд наµши
худро бозанд, вале созмоньои щайридавлатии байналмиллалц ва маьаллц шояд воситаи
аз ьама µулайтарини баланд бардоштани нер= тавассути омўзишьо, дастур³о ва низоми
шогирдтайёркунц бошад.

•

Бо маµсади паьн наумдани муносибат ба бехатарц аз ниго³и жомеа дар саросари
Тожикистон ва Ûирùизистон, маµомоти марказии ьокимият бояд ин муносибатро ба як
µисми сиёсати давлатц гардонанд ва барои бомуваффаыиятона амалц гардонидани он
дар заминаьои гуногун шариконро жустуж= намоянд. Ин исло³оти му³ими дохилц ва
дастгирии Вазорати кор³ои дохилии ду кишварро талаб менамояд. Инчунин дастгирии
беруна ва ³амо³ангсозии хуб байни ташкилот³ои байналмилалц лозим мебошад, ки оид ба
масъала³ои бехатарц кор мекунанд: СА²А, СММ ва сохтор³ои он, ИА.

•

Бо маµсади баланд бардоштани таъсири кори байнисарьадц му³им аст, ки: а)афкори
аьолии маьаллц, ки дар но³ия³ои наздисар³адц зиндагц мекунанд, ьангоми музокира³ои
байни³укуматц ба назар гирифта шаванд, ки ба ³аёт дар минтаµа³ои сар³адц таъсир
мерасонанд (ба монанди демаркатсия / делимитатсия, сохтмони ро³³о, идоракунии
захира³ои табиц ва ùайра); б) рафтор ва муносибати марзбононро бояд тащйир дод. Ùайр
аз он, ки он³о аз ³амаи камбуди³ои институтсионалц (коррупсия, нер=и паст, таж³изоти
бад ва ùайра) азият мекашанд, даъватшавандагон, ки ба минтаµа³ои сар³ади Ûирùизистон
ва Тожикистон фиристода мешаванд, дар худашон му³офизони µаламрави давлатро
мебинанд, на балки шахсони воµец, ки барои посбонц ва пешбурди вазъияти м=ътадил
дар сарьад даъват шудаанд. Агар масъулияти он³о равшан баён карда шаванд, он³о
метавонанд Барандагони савдои µонунии байнисар³адц ва ³амкорц гарданд ва амалиёти
байнисарьадии ùайриµонуниро пешгирц намоянд. Дар ³оле, ки Saferworld ва шарикон
тавонистанд ба рафтори шумораи ками марзбонон дар як муддати к=то³ таъсир расонанд
(пеш аз он ки аз тарафи даъватшавандагон нав иваз карда шаванд), бо маµсади баланд
бардоштани таъсири устувор ва э³тимолан таùйир додани мандати нер=³ои сар³адц
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сохтор³ои сар³адии Ыирщизистон ва Тожикистон (ки таркиби маµомоти бехатарц дар
кишвар³о мебошанд (Кумитаьои давлатии амнияти миллц (КДАМ))бояд созишнома³ои
³амкорц ва шарикиро ба имзо расонанд. Дар сат³и ма³аллц, чунин таùйирот дар сат³и
³укумати марказц метавонанд бо ворид намудани марзбонон ба раванд³ои таъмини
бехатарии байнисар³адц дастгирц карда шаванд. Ьамин тавр, он³о метавонанд иттилооти
ма³аллиро оид ба талабот ва ьаросьои аьолц истифода баранд ва барои беьтар намудани
самаранокии фаъолияташон оид ба посбонии сарьад к=мак расонанд.
•

Барои баланд бардоштани ³ассосияти таъмини бехатарц дар масоили гендерц, бояд кори
хеле бузургро ба анжом расонид, то ин ки ьокимият ва маµомоти ³ифзи ³уµуµ, ки барои
таъмин намудани бехатарии ьамаи ша³рвандон вазифадор ьастанд, барои дарк намоянд, ки
чц гуна дигаргуниьоро аз сар гузаронанд, ки талаботи ³ам мардон ва ьам занонро бе³тар
фа³миданд ва вокуниш кунанд. Дар ³оле, ки ташкилоти Saferworld ва шарикони он, барои
баланд бардоштани нер=и худи занон дар жомеа³ое, ки лои³а амалц карда шуд, к=шиш³ои
бузург намуданд, то ки он³о тавонанд ташвиш³ои худро бо садои баланд г=янд ва талаб
кунанд, ки он мавз=и диµµати ГКБЖ гардад, бисёр мушкилот аз сабаби муносибати
мустаькамшудаи ьокимият ба «муаммоьои занон» ³алношуда боµц мемонад. З=роварц
дар оила масъалаи васеъ па³ншуда аст, вале маыомоти ьифзи ьуыуы ва ьокимияти ма³аллц
дар ин жода омода нестанд ва аксаран шитоб намекунанд, ки чунин бо ном «мушкилоти
оила»-ро ьал намоянд. Барои он, ки маµомоти ³ифзи ³уµуµ ва ьокимият ба он жомеае, ки
хизмат мекунанд инъикос намоянд ва µодири ³ифз намудани ³амаи ша³рвандон бошанд,
ислоьоти институтсионалц лозим аст.

•

Барои баланд бардоштани самаранокии муносибат ба бехатарц аз нигоьи жомеа³о, бояд
сат³и маърифатнокии а³олц оиди дастовард³ои ин барнома баланд бардошта шавад.
Фарогирии васеи аьолц бо чорабиниьои барнома тавассути истифодаи ВАО, аз жумла
ьамкорц ва сафар³ои матбуотц барои бе³тар намудани дарки ьадафи ин муносибат ба
бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо аз жониби ьамаи манфиатдорон, аз жумла, ³укумат³о ва
созмон³ои байналмиллалц к=мак мерасонад.

Демократц

кардан , пешгирц намудани низоъ ва баланд бардоштани бехатарц барои аьолии маьаллц

17

4
Тавсияьо
Ташкилоти Saferworld ва шарикони он фаъолияти худро дар Ûирùизистон ва
Тожикистон идома медиьанд, то ин ки дастовард³о ва таùйироти дар боло тавсифшуда
минбаъд низ ба амал оянд. Бо вужуди ин, бо маµсади муста³кам намудани таъсири
мусбати барнома ба ³аёти одамон дар водии Фарùона ва берун аз он ва барои
минтаµаи осоишта ва шукуфон табдил гардидани он к=мак расонидан, дастгирц
ва ³амкорц бо субъектьои ма³аллц, миллц ва байналмиллалц лозим аст. Аз ин р=,
ташкилоти Saferworld бо шарикон тавсияьои зеринро, таьия кард.

Т авсия ьо

ба созмоньои байналмилалц ва донорьо ,
ки оид ба таъмини бехатарц дар Ы ирщизистон ва
Т ожикистон фаъолия т мебаранд

1. Кафолат додан, ки ьама гуна к=маки ба маµомоти ³ифзи ³уµуµ дар Тожикистон
ва Ûирùизистон расонидашуда на тан³о барои µонеъ кардани ниёз³ои моддц ба
таж³изот ва таълими амалц равона карда мешавад, балки барои таùйир додани
рафтор ва муносибат, ки жиьати кафолати истифодаи ин мавод³о дар таъмини
бехатарц ва пешгирии низоъ дар Осиёи Марказц лозиманд ва боиси афзудани
з=роварц ва нооромц дар минтаыа намегарданд.
2. Идома додани дастгирии рушд ва татбиµи муносибатьои таъмини бехатарц аз
нуытаи назари жомеаьо барои бартараф намудани ьолатьои низоъц ва бесуботц дар
Осиёи Марказц.
3. Дастгирц намудани ²укумати Жум³уриьои Тожикистон ва Ûирùизистон, дар та³ия
ва татбиµи исло³оти ³амажониба дар бахши бехатарц дар кишвар³ои худ бо
ро³и пешниьоди иттилоот, машварат ва тажрибаи захирашуда, ки барои амалц
намудани таùйироти воµец дар система³ои мавжуда лозим мебошанд. Инчунин
кафолатдодани дастгирц боиси расидан ба ³адаф³ои мувофиµашуда гардид. Ин
нишона³о бояд ба аз жониби ташкилотьои жомеаи шаьрвандц, ки дорои салоьияти
дар со³аи бехатарц мебошанд, мустаµилона назорат карда шаванд.
4. Водор намудани ³укуматьои Ûирùизистон ва Тожикистонро барои ³амкорц бо
жомеаи ша³рвандц дар со³аи бехатарц кушода буданро идома додан.
5. Таъмин намудани ³амо³ангсозии дурусти дастгирии байналмиллалц барои
ислоьоти бахши таъмини бехатарц аз тарафи донорьои гуногуни байналмиллалц.
Бо ин маµсад бояд форуми субъектьои байналмиллалц ташкил карда шавад, оид
ба ислоьот дар соьаи бехатарц (ва со³а³ои ба сиёсат алоµаманд) кор мекунанд,
инчунин барои табодули иттилоот, дастовардьо ва мушкилиьо мунтазам жаласаьо
гузаронида шаванд.
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Т авсия ьо барои
Т ожикистон

ьукуматьои миллии

Ы ирщизистон

ва

1. Таъмин намудани жорикунии ислоьоти жиддц дар Вазорати кор³ои дохилц,
ки принсип³ои бехатарц аз нуытаи назари жомеа³о дар ьамаи сатььо ва ьамаи
сохторьои маыомоти ьифзи ьуыуы инъикос мекунанд. Исло³от бояд барои та³ияи
механизм³о, сохторьо ва институтьо, ки рафтор ва муносибати намояндагони
маµомоти ³ифзи ³уµуµро таùйир медиьад, бо кафолати он, ки оньо хизматьои
вокуниши аниы мерасонанд ва ба ³амаи ша³рвандон ³исоботди³анда мебошанд,
инчунин бо жамоат³о ва маµомоти дигар зич ьамкорц мекунанд.
2. Ьавасманд гардонидан ва мусоидат намудан ба хадамоти сар³адц дар ³амкорц
бо созмон³ои ма³аллц ва байналмиллалц барои таùйир додани доираи ваколатьо
ва тафаккури маµомот дар сат³и миллц ва барои таùйир додани рафтору
муносибат³ои хадамоти сар³адц дар сат³и ма³аллц.
3. Ин кафолати он хо³ад шуд, ки маµомот ба ³амзистии осоишта ва равобити
созанда бо ша³рвандони кишвар³ои ³амсоя саьми худро мегузоранд, ки барои ба
таври бештар муассир ниго³ доштани тартиботи жамъиятц ва назорат намудани ба
фаъолияти ùайриµонунц дар сарьад ва дар но³ия³ои наздисар³адц мусоидат хо³ад
кард.
4. Нуытаи назари аьолии ма³аллц, ки дар жамоат³ои наздисарьадц зиндагц мекунанд
дар музокироти байнидавлатц, ки ба ьаёти аьолии минтаµа³ои сар³адц таъсир
мерасонад, ба назар гирифта шаванд (ба монанди демаркатсияи / делимитатсия,
сохтмони ро³ьо, идоракунии захира³ои табиц ва ùайра). Ин маънои онро дорад,
ки пеш аз ³алли масъала³ое, ки ба ³аёти он³о таъсир мерасонад бо аьолии
маьаллии ³ар ду жониби сар³ад бояд машварат кард ва якжоя бо он³о ро³³ои
³алли созанда ва мутаµобилан судмандро таьия намуд.
5. Давом додани ьамкории якжоя ва бо созмон³ои миллц ва байналмиллалц барои
пешбурди сул³ ва амният дар Осиёи Марказц ошкоро кор кардан.
6. Жудо кардани маблащ ва стратегияи дастгирии нер=и марказ³ои МИП ва дигар
шакл³ои ³амкории байни милитсия ва жамъиятро барои рушди самаранок
³амчун механизми ³алли масъала³ои мавжудияти хатар ва ³олат³ои низоъц дар
минтаµа³ои гуногуни Тожикистон ва Ûирùизистон та³ия намудан. Ин бо таври
беьтарин бо дастгирц ва ³амкории ташкилот³ои жомеаи ша³рвандц, ки тажрибаи
т=лонии корц бо ташкилот³ои сат³и ма³аллц доранд, ноил шудан мумкин аст.

Т авсия ьо ба
Ы ирщизистон

созмоньои маьаллии щайриьукуматии
ва Т ожикистон

1. Дар якжоягц бо маµомоти миллц ва ма³аллц, барои таъмини таьияи исло³от, барои
амалц намудани принсип³ои бехатарц аз нуытаи назари жомеаьо дар Ûирùизистон
ва Тожикистон, дар вазорат³ои дахлдор ва муассиса³ои миллц лозиманд, кор
кунанд. Ин аз ташкилотьои жомеаи шаьрвандц пешниьод намудани тавсияьо ба
ьукумат талаб мекунад, чц оид ба масъалаьои ислоьоти сохторьои ьифзи ьуыуы,
аз тажрибаи хеш дар соьаи таъмини бехатарц дар сатьи миллц асос гирифта, чц
назорати татбиыи ислоьоти пешниьодшуда дар сатьи маьаллц мебошад.
2. Шабакаи ташкилотьои Ûирùизистон «Итти³оди ша³рвандц барои ислоьот ва
натижа» ба муваффаыияти назаррас дар даст ёфтан ба таùйирот дар сиёсат дар
асоси далел³о ноил гардид ва жомеаи ша³рвандии Тожикистон низ метавонад
бисёре аз муносибатьои он³о ом=занд. Созмон³ои жомеаи ша³рвандц дар
Тожикистон, ки дар робита бо кор дар со³аи бехатарц манфиатдор мебошанд,
бояд к=шиш ба харж диьанд, ки ин тажрибаро бо назардошти хусусиятьои маьаллц
дар кишвари худ татбиы намоянд.

Saferworld – ташкилоти мустаыили байналмиллалц буда, оид ба пешгирии низоъьои
з=роварона ва сохтмони ьаёти бехатар фаъолият мебарад. Мо бо аьолии маьаллц, кц жабрдида
аз низоьо ба маысади баланд бардоштани бехатарц ва ьисси таъмини амнияти оньо ва
инчунин гузаронидани тадыиыотьо ва таьлильо кор мекунем. Маълумот ва маьорати ба даст
овардаи худро мо ба такмили сиёсат ва амалиёти маьаллц, миллц ва байналмиллалц, кц барои
сохтмони сульи комил мусоьидат менамоянд истифода мебарем.
муыова :

Жавонмард бо ыалпоыи миллии ыирщизц дар жашнвораи таьаммулпазирц дар деьаи Тош-Булоы.
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