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Пас аз ҷанги шаҳрвандие, ки соли 1997 
хотима ёфт, кишвари собиқ шӯравии 
Тоҷикистон раванди сусти ислоҳотро, 
бахусус дар соҳаҳои идоракунӣ ва 
бехатарӣ анҷом дод. Бо кӯшишҳои  
муштараки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ва ҷомеаи байналмилалӣ, вазъи бехатарӣ 
дар кишвар ба таври назаррас беҳтар 
карда шуд. Бо вуҷуди он, ҳанӯз ҳам барои 
таъмини заминаи мустаҳками сулҳу рушди 
устувор мушкилоти зиёде вуҷуд доранд.

Ҷамоатҳо дар Тоҷикистон дар ҳаёти ҳаррӯза бо як қатор 
мушкилот дучор мешаванд – аз коррупсия ва поймолкунии 
ҳуқуқи инсон то муноқишаҳои фаромарзӣ ва зӯроварии 
гендерӣ, ки онҳоро на ҳама вақт метавонанд тавассути 
каналҳои расмӣ ҳал намоянд. Далелҳо нишон медиҳанд,  
ки гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ (аз ҷумла ҷавонон) дар 
ҷустуҷӯи бехатарӣ ва дастрасӣ ба адолат, инчунин 
заминаи маънавӣ ва имкониятҳо барои шуғл, таҳсилот  
ва истироҳат ба гурӯҳҳои алтернативӣ рӯ меоранд. Чунин 
гурӯҳҳо метавонанд динӣ, қавмию миллатгаро ё ҷинояткор 
бошанд. Бинобар ин, зарур аст, ки низоми расмии бехатарӣ 
ва адлия дар кишвар қобилияти қонеъ гардонидани 
эҳтиёҷоти гурӯҳҳои гуногуни одамонро дошта бошад.

Тоҷикистон инчунин бояд ба муҳити мураккаби беруна 
муқовимат намояд. Дар шимол он бо водии Фарғона 
ҳамсарҳад буда бо як қатор масъалаҳои мураккабу 
баҳсноки марбути сарҳадҳо ва захираҳои табиӣ рӯ ба 
рӯ мешавад, ки сарчашмаи муқовимат бо Ӯзбекистон ва 
Қирғизистон мебошанд. Дар ҷануб Афғонистон ҷойгир 
аст, ки таърихи тӯлонии муноқишаҳо ва ноустувориро 
дорад, ки аксар вақт аз сарҳадҳо берун мабароянд ё боиси 
бесуботии ҷомеаҳои наздисарҳадӣ мегарданд.

Барои ҳалли ин мушкилот, соли 2007 Ҳукумат раванди 
ислоҳоти милитсияро, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 
дастгирӣ карда шуд, оғоз намуд, ки худ усули нави рушди 
милитсия дар Тоҷикистон буда, ба таҷрибаи ҷаҳонӣ такя 
мекунад. Дар ҷараёни ислоҳот ҳамчунин сабақҳои аз 
давраҳои гузаштаи рушди милитсия бардошташуда ба 
назар гирифта мешаванд.

Saferworld бо Ҳукумат, мақомоти давлатии сатҳи миллӣ 
ва маҳаллӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷомеаҳои зери таъсир 
қарордошта ва дигарон ҳамкорӣ мекунад, то ки ин раванди 
ислоҳот ба беҳгардонии бехатарии мардум дар саросари 
кишвар мусоидат намояд.

Пешгуфтор 

« Мо аз милитсия метарсидем ва аз 
муошират бо онҳо худдорӣ менамудем. 
Ҳар касе, ки бо милитсия ҳамкорӣ 
мекард, ҳамчун шахси таҳти тафтишот 
қарордошта ё ахборотдиҳанда арзёбӣ 
карда мешуд. Ҳоло бошад мо мефаҳмем, 
ки онҳо на ҷазодиҳанда, балки 
хидматгузоранд».
Иштирокчии чорабиниҳои Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати 
ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии ноҳияи 
Бобоҷон Ғафуров.
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Мо ба ҷаҳоне эътимод дорем, ки дар 
он ҳама метавонанд ҳаёти осоишта ва 
пурарзиш ба сар бурда аз тарсу ноамнӣ 
озод бошанд.

Созмони мо созмони ғайриҳукуматии байналмилалӣ 
мебошад, ки баҳри пешгирии низоъҳои хушунатомез ва 
бунёди ҳаёти бехатар тавассути барномаҳо дар Африқои 
Шарқӣ, Осиёи Марказӣ, Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубии 
Шарқӣ, Шарқи Наздик ва Африқои Шимолӣ кор анҷом 
медиҳад. Дар Осиёи Марказӣ, Saferworld дар Тоҷикистон 
ва Қирғизистон кор мекунад ва ба амалисозии ташаббуси 
нав дар Ӯзбекистон дар доираи гранти минтақавии аз 
ҷониби Донишкадаи сулҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
дастгиришуда шурӯъ намуд. Ин ба усулҳои ҳамкории 
милитсия бо ҷомеа дар панҷ кишвари Осиёи Марказӣ 
мусоидат мекунад, то ки омилҳои хушунатовар ва дастгирӣ  
ё иштирок дар гурӯҳҳои хушунатомез решакан карда шаванд.

Saferworld дар Тоҷикистон аз соли 2010 фаъолият мекунад 
ва соли 2016 дар Душанбе дафтари худро таъсис дод.  
Якҷоя бо ҳамкорони худ мо ҷомеаҳо ва мақомоти ҳукуматиро  
(аз ҷумла мақомоти амниятиро) ба ҳам меоварем, то 
мушкилоти онҳоро дар соҳаи бехатарӣ мавриди муҳокима 
қарор дода тадбирҳоеро андешем, ки ноамнӣ, низоъҳо ва 
зӯровариро коҳиш диҳанд ва пешгирӣ кунанд.

Дар бораи мо

Saferworld усули ба одамон нигаронидашудаи таъмини 
бехатариро таҳия намуда, онро дар ҷомеаҳои таҳти 
низоъҳо ва ноустуворӣ қарордошта зиёда аз 15 сол аст ки 
истифода мебарад.

Дар Тоҷикистон, ин усул ба мо имконият медиҳад, ки 
масъалаҳои амниятиро – аз зӯроварӣ дар оила, бехатарии 
ҳаракат дар роҳ ва ҷинояткорӣ, то мушкилоти ҷавонон 
ва дастрасӣ ба таҳсилот ва ҷойҳои корӣ – тавассути кори 
бевосита бо одамони таҳти таъсири низоъ ва ноамнӣ 
қарордошта ва таъмини баназаргирии таҷриба ва 
ниёзҳои занон, ҷавонон ва гурӯҳҳои маргиналӣ (аз ҷомеа 
беруншуда) ҳангоми андешидани тадбирҳо ҳал намоем. 

Якҷоя бо ҳамкорон аз ҷомеаи шаҳрвандӣ – ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ «Ҷаҳон», Ассотсиатсияи зиёиёни илмӣ-техникии 
Тоҷикистон (АЗИТ), «Заршедабону», «Маърифатнокӣ» ва 
Ассотсиатсияи ҳуқуқшиносони Помир (АҲП) мо ҷамоатҳо 
ва ҳукуматҳоро барои муҳокимаи масъалаҳои бехатарӣ ва 
андешидани тадбирҳое ҷамъ меоварем, ки ноустуворӣ, 
муноқишаҳо ва зӯровариро коҳиш медиҳанд ва пешгирӣ 
мекунанд, ва ба таъмини сулҳу субот ва бехатарии устувор 
мусоидат мекунанд. Мо таҷрибаи худро ба мансабдорони 
ҳукуматӣ, қонунгузорон ва хадамоти милитсия дар сатҳи 
миллӣ барои ба сиёсати миллӣ таъсир расонидан дастрас 
менамоем. Мо мутмаинем, ки шомил намудани аъзоёни 
ҷомеа ба муҳокимаҳои масъалаҳои бехатарие, ки бевосита 
ба онҳо таъсир мерасонанд, басо муҳим аст.

Таҷрибаи Saferworld нишон медиҳад, ки истифодаи 
мисолҳо аз кор дар сатҳи ҷамоатҳо самаранокии ташвиқи 
тағйироти нисбатан бузургтари системавиро дар сатҳи 
миллӣ ва байналмилалӣ афзоиш медиҳад. Мо таҳқиқотро 
барои ба даст овардани маълумот ва такмил додани 
кори барномавии худ, инчунин барои баланд бардоштани 
фаъолияти тарғиботии худ дар ҳама сатҳҳо ҷиҳати таъсир 
расонидан ба тағйироти рафтор, муносибатҳо ва сохторҳо 
мегузаронем.

Дар Тоҷикистон Saferworld татбиқи Стратегияи миллии 
ислоҳоти милитсия барои солҳои 2013–2020-ро тавассути 
тақвияти иқтидори Шӯроҳои ҷамъиятӣ (ШҶ), Шӯроҳои 
ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
таъмини тартиботи ҷамъиятӣ (ШҶОТТҶ), созмонҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ, милитсия ва ҷамоатҳо бо роҳи такмил 
намудани малакаҳояшон дастгирӣ менамояд, ки ба 
онҳо барои ба даст овардани муваффақият дар татбиқи 
усули ба одамон нигаронидашуда заруранд. Дар сатҳи 
минтақавӣ Saferworld намояндагони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон, Қирғизистон, 
Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркманистонро барои 
муҳокима намудани усулҳои ҳамкории милитсия бо ҷомеа 
ва решакан намудани сабабҳои аслии дастгирии хушунат 
ва иштирок дар гурӯҳҳои хушунатомез ҷамъ меоварад.

Фаъолияти мо
Пешбурди ҳифзи тартиботи ҷамъиятие,  
ки ба одамон нигаронида шудааст

Барои ин, мо:

n муносибатҳои байни ҷомеа ва милитсияро таҳким 
менамоем;

n дар ҳамкорӣ бо милитсия дар ҳама сатҳҳо (ноҳиявӣ, 
вилоятӣ ва миллӣ), ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷамоатҳо 
барои таҳкими эътимод ва рушду такомули ҳамкорӣ кор 
мебарем;

n бо ҳамкорон барои такмил додани ҳисоботдиҳии 
хадамоти милитсия ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба сиёсат 
ва таҷрибаи соҳаи амният кор мекунем;

n ба ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷамотаҳо малакаҳо 
ва дастгирии заруриро ҷиҳати водор намудани 
ҳокимиятдорон ба хидматгузории саривақтӣ, натиҷабахш 
ва самараноки амниятӣ ва адлияи ҷавобгӯйи эҳтиёҷот бо 
эҳтироми ҳуқуқи ҳамаи ҷомеаҳо, таъмин менамоем;

n ҷавонзанон ва ҷавонмардонро ҷиҳати ташвиқи 
ташаббусҳои ҳамкории милитсия бо ҷомеа, ки фарогири 
ҳар як аъзои ҷомеаанд, дастгирӣ мекунем;

n барои азбайнбарии меъёрҳои гендерии зараровар, ки 
муноқишаҳо, ноамнӣ ва зӯровариро ба ҳукми анъана 
медароранд, талош меварзем;

n тавассути фаҳмидани сабабҳои аслии хушунат ва 
дастгирии гурӯҳҳои хушунатомез, барои решакан 
намудани ин омилҳо ба Ҳукумат ва ҷомеа кӯмак 
мерасонем. 



n сафарҳои омӯзиширо байни Тоҷикистон ва Қирғизистон 
барои мансабдорони Вазорати корҳои дохилии масъули 
ислоҳоти милитсия, кормандони милитсия ва аъзои ШҶ ва 
ШҶОТТҶ аз ҷомеаи шаҳрвандӣ барои табодули таҷриба 
дар бораи усулҳои истифодаи ҳамкории милитсия бо 
ҷомеа ва таъмини бехатарии ҷомеа дар кишварҳои онҳо 
ташкил намудем;

n омилҳои аслии хушунат ва ҷалбнамоӣ ба гурӯҳҳои 
хушунатомезро таҳқиқ намудем ва барои Шӯроҳои 
ҷамъиятӣ, ШҶОТТҶ ва созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 
оид ба таҳияи стратегияҳои ҳалли сулҳпарваронаи ин 
масъалаҳо дар ҳамбастагӣ бо милитсия, ҷомеа ва Ҳукумат 
омӯзишҳо доир намудем;

n 17 Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии қаблан 
таъсисдодашударо дастгирӣ намудем. 

Якҷоя бо ҳамкорони худ мо:

n донишу малакаҳои ҳафт Шӯрои ҷамъиятиро ҷиҳати 
баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ оид ба таъсири 
мусбии ислоҳоти милитсия ва ҳамкории милитсия бо 
ҷомеа ба бехатарии одамон инкишоф додем;

n бо даҳ мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ (ҳукумати 
ноҳиявӣ) ва ҷамоатҳо (ҳукумати сатҳи деҳа) ҳамкориҳо 
ба роҳ монда, 12 ШҶОТТҶ-ро таъсис додем. Аз 
ин шӯроҳо сетоаш дар ҷамоатҳои наздисарҳадии 
Тоҷикистону Афғонистон фаъолият намуда усули 
ҳамкории милитсия бо ҷомеаро барои решакан 
намудани сабабҳои аслии хушунат ва дастгирии 
гурӯҳҳои хушунатомез истифода мекунанд;

n тақрибан бо 150 аъзои ШҶОТТҶ оид ба усули ҳамкории 
милитсия бо ҷомеа омӯзиш доир намудем ва барои панҷ 
нафар кормандони милитсия ва панҷ аъзои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ба Ирландияи Шимолӣ барои омӯхтани 
таҷрибаҳои пешқадами ҳамкории ҷомеа бо милитсия 
сафари омӯзишӣ доир намудем; 

n ҳафт Шӯрои ҷамъиятиро дастгирӣ кардем, то мушкилоти 
ҷомеаро ба милитсия расонанд ва ба ҳукуматҳои 
маҳаллӣ ва милитсия дастгирии бештари ШҶОТТҶ-ро 
тарғиб намоянд;

n шаш маркази ҳамкории милитсия бо ҷомеаро таъмир 
ва муҷаҳҳаз гардонидем, то ҷамоатҳо бо якдигар ва 
бо милитсия барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба 
бехатарии худ мулоқотҳо доир намоянд;

n ҳудуди 180 нафар кормандони милитсияро дар сатҳи 
маҳаллӣ, ноҳиявӣ ва миллӣ оид ба усулҳои ҳамкории 
милитсия бо ҷомеа бо дарназардошти ҷанбаҳои гендерӣ 
ва омилҳои низоъангез дар доираи Cтратегияи миллии 
ислоҳоти милитсия дар Тоҷикистон барои солҳои 
2013–2020 мавриди омӯзиш қарор додем;

n тақрибан 1,5 миллион нафар аҳолиро бо маъракаҳои 
баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва маърифатнокии 
аҳолӣ дар доираи татбиқи 27 нақшаи амали ҷамоатӣ 
ва милитсия барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба 
бехатарии ҷомеа, зӯроварӣ дар оила, бехатарии ҳаракат 
дар роҳ, ҷинояткорӣ, мушкилоти ҷавонон ва дастрасӣ ба 
таҳсилот ва ҷойҳои корӣ, фаро гирифтем;

n ҳамкориҳои байни Шӯроҳои ҷамъиятӣ ва ШҶОТТҶ-ро 
дар саросари Тоҷикистон ривоҷу равнақ додем;

Дастовардҳои мо

« Худи номи “Марказҳои ҳамкории 
милитсия бо ҷомеа” нишон медиҳад, ки 
сухан дар бораи ҳамкории байни мардум 
ва милитсия меравад. ШҶОТТҶ ба мо дар 
нигоҳ доштани тартибот ва бехатарӣ дар 
шаҳраки мо кӯмак мекунанд». 
Ёвари Раиси ҳукумати маҳаллии шаҳри Норак.

« Мо тарзи муайянсозӣ, таҳлил ва 
афзалиятдиҳии мушкилоти марбут 
ба бехатариро дар ҷамоатҳое, ки мо 
дар онҳо зиндагӣ мекунем фаҳмидем. 
Беҳтаринаш он аст, ки мо тарзи анҷом 
додани ин корро якҷоя бо милитсия ва 
дигар мақомоти давлатӣ омӯхтем».
Аъзои Шӯрои ҷамъиятии ш. Бохтар.



 
Мо 12 ШҶОТТҶ-и навро таъсис дода, 16 шӯрои 
мавҷударо дастгирӣ намудем ва якҷоя бо ҳамкорони худ 
аз ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ШҶ роҳнамоӣ ва омӯзишҳоро 
барои кӯмак расонидан ба онҳо дар таҳлили масъалаҳои 
бехатарии маҳаллӣ ва ҳалли онҳо бо дарназардошти 
омилҳои низоъангез ва масъалаҳои гендерӣ таъмин 
намудем. Бисёре аз ин ШҶОТТҶ масъалаҳои боиси 
нигаронии ҷомеаи марбути зӯроварии гендерӣ, 
истеъмоли нашъа ва машруботи спиртӣ аз ҷониби 
ҷавонон, хушунат дар байни онҳо ва ҷалби ҷавонон ба 
гурӯҳҳои хушунатомезро афзалиятнок муайян мекунанд. 

Шӯроҳои ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби Вазорати корҳои дохилӣ 
дар Душанбе, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғд, 
Хатлон ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъсис 
дода мешаванд, мақомоти машваратӣ ва мушоҳидавӣ 
мебошанд, ки манфиатҳои шаҳрвандонро дар раванди 
ислоҳоти милитсия намояндагӣ мекунанд. Мо инчунин 
онҳоро ҷиҳати таъмини беҳтари бехатарии фарогир, 
шаффоф ва ба ҳама ҳисоботдиҳанда бо дарназардошти 
масъалаҳои гендерӣ ва тарзи суръатгирии низоъҳо 
дастгирӣ менамоем. 

« Қаблан, мо ба ҷамоатҳо бо харитаҳои 
ҷинояткорӣ ё ягон маълумоти дигар 
намеомадем. Аммо ҳоло дарк мекунем, ки 
барои ба одамон наздик шудан мо бояд 
бо онҳо табодули маълумот намоем. То 
ҳадди имкон шаффоф будан муҳим аст».
Корманди милитсия дар ш. Хуҷанд.

Шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби Вазорати 
корҳои дохилии кишвар бо дастгирии Saferworld ва 
Идораи Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико оид ба муборизаи байналмилалӣ бо маводи 
мухаддир ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ (INL) таъсис дода 
шудаанд, аз намояндагони тамоми қишрҳои ҷомеа – 
ҷомеаи шаҳрвандӣ, пирони барӯманд, пешвоёни динӣ, 
ҷавонон, рӯзноманигорон, омӯзгорон, соҳибкорони 
маҳаллӣ ва намояндагии баробари мардон ва занон 
иборат буда барои ҷамоатҳо ҷиҳати кор бо мақомоти 
маҳаллӣ бо мақсади муайянсозӣ ва афзалиятдиҳии 
мушкилоти марбут ба бехатарӣ ва нақшаҳои амал 
барои ҳалли онҳо бо роҳи осоишта, замина таъмин 
менамоянд. Онҳо ба ҳамкориҳои боэътимод, боэҳтиром 
ва фарогир миёни милитсия, ҳукуматҳои маҳаллӣ ва 
ҷомеаҳо мусоидат мекунанд. Онҳо инчунин ба ҳалли 
муштараки мушкилот ва муколама дар сатҳи маҳаллӣ, ки 
ба пешгирии низоъҳо ва зӯроварӣ ва ҳалли мушкилоти 
ноамнӣ ва ҷудонамоии иҷтимоӣ (маргинализатсия) 
нигаронида мешаванд, мусоидат мекунанд.

« Бинобар кори мо дар самти мубориза бо 
зӯроварӣ дар оила, ҳукумати маҳаллӣ 
(шаҳриву ноҳиявӣ) миқёси масъаларо  
фаҳмид ва ба дастгирии мо шурӯъ намуд».
Аъзои ШҶОТТҶ дар ноҳияи Рашт.

ДАСТГИРИИ ИСЛОҲОТИ МИЛИТСИЯ

ШӮРОҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ОИД БА МУСОИДАТИ 
ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТАЪМИНИ 
ТАРТИБОТИ ҶАМЪИЯТӢ

« Ҷамъияти мо хеле анъанавӣ, динӣ ва 
патриархалӣ мебошад. Бинобар ин, 
ҳар як масъалаи марбут ба занон хеле 
ҳассос аст. Бо вуҷуди ин, мо тасмим 
гирифтем, ки масъалаҳои зӯроварӣ дар 
оиларо баррасӣ намоем, ва медонед 
чӣ? Занони мо худро дилпур эҳсос 
менамоянд ва ба яке аз занони аъзои 
ШҶОТТҶ-и мо муроҷиат намуда қиссаҳои 
худро нақл мекунанд. Ман фикр мекунам, 
ки ин дастоварди бузург аст».
Аъзои ШҶОТТҶ дар ноҳияи Рашт.

Арзёбӣ ва таҳлили
чорабиниҳои

гузаронидашуда
Таҳқиқот

ва таҳлил 

Муайянсозии
мушкилоти

афзалиятнок 

Таҳияи
нақшаи амал 

Татбиқи
нақшаи амал 

ДОИРАИ 
БАРНОМАИ 
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Зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон ҳамчун мушкилот 
дар Тоҷикистон торафт зиёд эътироф мешавад. Бо сабаби 
нақшҳои мутафовит ва интизориҳои гуногун аз занон ва 
мардон дар хонавода ва бештар аз мардон иборат будани 
ҳайати кормандони милитсия, аксари ҳолатҳои зӯроварӣ 
ҳаргиз гузориш дода намешаванд.

Бо вуҷуди он ки барои ҳалли ин масъала дар саросари 
кишвар баъзе тадбирҳо андешида мешаванд, онҳо то 
сатҳи зери суол гузоштани системаҳои патриархалӣ ё 
сабабҳои асосии зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон 
нарасидаанд. Гузориши муштараки созмонҳои бонуфузи 
ҳуқуқи башар арзёбӣ кард, ки қариб нисфи занон ва 
духтарон дар Тоҷикистон дар ҳаёти худ ба ягон намуди 
зӯроварии ҷисмонӣ ё ҷинсӣ дучор шудаанд. Аз ин рӯ, 
масъалаҳои бехатарии онҳо барои аксарияти ҷомеаҳо 
афзалият дониста мешаванд. 

Saferworld, якҷоя бо ҳамкорони худ аз ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
бо занон ва духтарон дар ҷамоатҳо кор мекунад, то ки 
масъалаҳои ба онҳо дахлдор аз ҷониби мақомоти давлатӣ 
шунида шаванд ва онҳо тавонанд дар якҷоягӣ дар пайдо 
намудани роҳи ҳалли онҳо ҳамкорӣ кунанд.

Мо ба равандҳои ҳалли мушкилот дар дохили ШҶОТТҶ 
мусоидат карда, онҳоро ҷиҳати таҳия ва татбиқи 
нақшаҳои амал бо дарназардошти омилҳои низоъангез 
ва масъалаҳои гендерӣ барои ҳалли мушкилоте дастгирӣ 

мекунем, ки занон ва духтарон бо онҳо рӯ ба рӯ мешаванд. 
Инро дониста, илова бар дониши худ дар соҳаи ҳамкории 
милитсия бо ҷомеа, кормандони милитсия метавонанд 
муносибати худро ба ҳифзи тартибот тағйир диҳанд ва ба 
баъзе мушкилоте, ки занон ва духтарон рӯ ба рӯ мешаванд 
аз ҷиҳати гендерӣ бештар ҳассос шаванд ва занҳоро водор 
созанд дар бораи зӯроварӣ гузориш диҳанд. Тавассути 
мусоҳибаҳо бо ашхоси зарардида кормандони милитсия 
метавонанд дар бораи баъзе аз мушкилоте, ки одамон 
бо онҳо рӯ ба рӯ мешаванд тасаввуроти бештар пайдо 
кунанд. Ин раванди муайянсозӣ, таҳлил ва афзалиятдиҳии 
мушкилоти марбут ба бехатарӣ ва шунидани афкори 
мухталифи занон, ҷавонон ва гурӯҳҳои ақаллиятҳои 
қавмӣ хеле муҳим аст. Дар натиҷа, сокинони шаҳракҳои 
мисли Гулистон дар вилояти Суғд зӯроварӣ дар оиларо 
ҳамчун як масъалаи асосие муайян карданд, ки дар 
натиҷаи қолабҳои (стереотипҳои) зараровар ва вобастагии 
иҷтимоию иқтисодии занҳо аз шавҳарон ва падарон содир 
карда мешавад. 

Дар якҷоягӣ ШҶОТТҶ-и Гулистон чорабиниҳои баланд 
бардоштани сатҳи огоҳиро бо гирд овардани занон бо 
мақсади муҳокима намудани ин масъалаҳо ва машғул 
шудани онҳо бо кори дӯстдоштаашон ё иштирок намудан 
дар омӯзишҳо, аз қабили дӯзандагӣ ё дарсҳои компютерӣ, 
доир намуд.

 
Бисёриҳо дар Тоҷикистон изҳори нигаронӣ мекунанд, 
ки ҷавонон ба гурӯҳҳои хушунатомез, монанди ба ном 
«Давлати исломӣ», «Ал-Қоида», «Толибон» ва зергурӯҳҳои 
онҳо ҷалб мешаванд. Тавассути ШҶОТТҶ Saferworld ва 
шарикони он милитсия ва ҷамоатҳоро ба ҳам меоваранд, 
то масъалаҳои мазкурро муҳокима намуда роҳҳои решакан 
намудани сабабҳои аслии онҳоро муайян намоянд. 
«Пештар ман ҳамеша фикр мекардам, ки ба мо зарур аст 
одамонро ҷамъ оварем ва бо онҳо дар бораи оқибатҳои 
манфии ҳамроҳшавӣ ба ҳаракатҳои хушунатомез сӯҳбат 
кунем. Аммо мо ҳеҷ гоҳ дар бораи решаҳо, омилҳо ва 
сабабҳои ҳамроҳшавии ҷавонон ба ин гурӯҳҳо фикр 
намекардем», – гуфт корманди милитсия – аъзои шӯро. 
Шӯро якҷоя якчанд омилҳоеро муайян кард, ки бояд 
мавриди баррасӣ қарор гиранд, аз ҷумла сатҳи тарки 
мактаб, вақт ва ҷойи маҳдуд барои истироҳат, бекорӣ ва 
камбизоатӣ ва тактикаи номуносиби милитсия, ки ҳисси 
табъиз ва ҷудонамоии иҷтимоиро афзоиш медиҳад. Барои 
ҳалли баъзеи масъалаҳои мазкур, шӯроҳо нақшаҳои 
амалро таҳия намуданд, ки фаъолиятҳои аз қабили 
омӯзишҳои касбӣ ва семинарҳои муколамарониро, ки 
ҷавононро муттаҳид месозанд ва ба онҳо дар такмили 
малакаҳо ва донишомӯзӣ барои ҳалли баъзе масъалаҳои 
худ кӯмак мерасонанд, дарбар гирифтанд.

«Мо медонем, ки нақшаи чорабиниҳои мо вазъиятро 
якбора тағйир намедиҳад. Аммо таҳиянамоии он ба мо ба 
дарки он кӯмак кард, ки барои ҳалли масъалаи ба гурӯҳҳои 
хушунатомез ҷалб шудани ҷавонон роҳҳои алтернативӣ 
мавҷуданд ва ҳамаи ҳолатҳо гуногунанд ва стратегияи 
худро талаб мекунанд», -- гуфт корманди милитсия дар 
ноҳияи Ҳамадонӣ. 

« Пештар ман ҳамеша фикр мекардам, ки 
ба мо зарур аст одамонро ҷамъ оварем 
ва бо онҳо дар бораи оқибатҳои манфии 
ҳамроҳшавӣ ба ҳаракатҳои хушунатомез 
сӯҳбат кунем... Аммо мо ҳеҷ гоҳ дар 
бораи решаҳо, омилҳо ва сабабҳои 
ҳамроҳшавии ҷавонон ба ин гурӯҳҳо  
фикр намекардем».
Корманди милитсия ва аъзои ШҶОТТҶ.

ТАҲЛИЛИ ҲОДИСАИ ВОҚЕӢ: 
КОР БО МИЛИТСИЯ БАҲРИ ТАҒЙИР ДОДАНИ УСУЛҲОИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ҶОМЕА

ТАҲЛИЛИ ҲОДИСАИ ВОҚЕӢ: 
ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ ЗӮРОВАРӢ ДАР ОИЛА



Барои иттилооти бештар дар бораи мо ва фаъолияти мо дар 
Тоҷикистон лутфан ба сайти www.saferworld.org.uk/tajikistan 
ташриф оваред ё тавассути нишонаи почтаи электронӣ  
general@saferworld.org.uk ба мо муроҷиат намоед. 

Шумо метавонед дар бораи фаъолияти мо бо обуна шудан ба 
фиристаҳои электронӣ ба нишонаи www.saferworld.org.uk/
stay-informed. мунтазам ахборот гиред. Шумо метавонед моро 
тавассуути шабакаи Twitter (@Saferworld) ё саҳифаи мо дар 
Facebook (http://www.facebook.com/Saferworld) пайгирӣ намоед.

Барномаи мо дар Тоҷикистон ба таври саховатмандона аз ҷониби 
Идораи Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
оид ба муборизаи байналмилалӣ бо маводи мухаддир ва ҳифзи 
тартиботи ҳуқуқӣ (INL) маблағгузорӣ мешавад.

БО МО ДАР ТАМОС БОШЕД 
Saferworld дар Тоҷикистон 
communications@saferworld.org.uk

Сомона:  www.saferworld.org.uk 
Twitter:  @Saferworld

Идораи мо: 
Хиёбони Рӯдаки 127, ҳуҷраи 911,  
ш. Душанбе, Тоҷикистон

Тел.:  +922 (93) 500 71 01

Saferworld созмони хайриявии дар Британияи Кабир бақайдгирифташуда 
(1043843) ва ширкати аз тарафи ширкаткунандагонаш бо кафолат 
маҳдудшуда (3015948) дар Англия ва Уэлс мебошад.
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