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МУЌАДДИМА 
 
Мо имрўз дар замони дигаргунињои босуръат зиндагї до-

рем, ки тайи он муносибатњои байнињамдигарии занон ва мар-
дон дар њамаи соњањои фаъолияти њаёти инсон иваз мешаванд. 
Муќаррар гардидани баробарии гендерї – самти муњими стра-
тегї дар фаъолияти хизматчиёни давлатї мебошад, ки дар 
раъси татбиќи ќонунгузории амалкунанда ва барномањои 
давлатї оид ба пешбурди баробарии гендерї ќарор доранд. 
Унсурњои асосии сиёсати муосири гендерии давлатї дар њамаи 
кишварњо танзими давлатию њуќуќии муносибатњои гендерї, 
мусоидат ба рушди демократияи гендерї ва фарњанги гендерї 
дар љомеа, рушди сиёсат нисбат ба занон оид ба таъмини 
маќоми иљтимоии баробари онњо бо мардон бо роњи кафолат 
додани имконот љињати рушди баробарњуќуќи онњо, сиёсат 
нисбат ба мардон аз тариќи дар онњо ташаккул додани шуури 
гендерї, фарњанги рафтори гендерї, инчунин тарбия намудани 
насли љавон дар руњияи пазируфтани баробарии гендерї ва 
роњ надодан ба табъизи гендерї аз рўйи аломати љинсї ба 
њисоб меравад. 

Зарур аст, ки сиёсати пешгирифтаи кишвар оид ба бењтар-
созии њолати муносибатњои гендерї дар соњањои иќтисодї, 
иљтимої, њуќуќї ва сиёсии љомеаи Тољикистон, инчунин њола-
ти шуури љамъиятї, ки дар он њанўз як ќатор ќолабњои реша-
дори гендерї зоњир мешаванд, идома дода шавад. Бидуни 
шакку шубња, дар пешбурди сиёсати давлатї оид ба таъмини 
баробарии гендерї ва нуктањои дахлдори ќонунгузорї, са-
надњои меъёрї, инчунин уњдадорињои байналмилалии ба зим-
магирифтаи кишвар наќши муњимтаринро хизматчиёни 
давлатї, сарфи назар аз сатњи мансабњои рањбарї ва ё маќоми 
иљтимої, ифо мекунанд. 

Баробарии гендерї љузъи бунёдї ва људоинопазири адола-
ти иљтимої буда, дар навбати худ, њадафи рушди инсонии 
устувори њар гуна давлат ба шумор меравад, ки он фарогири 
мафњуми муносибати одилона ва баробар нисбат ба њамаи ин-
сонњо мебошад. Адолат ва баробарї усули (принсипњои) демо-
кратї ва њуќуќњои асосии инсонро таъкид мекунанд ва агар 
табъизи зидди мардон ё занон дар миён бошад, адолати иљти-
мої вуљуд дошта наметавонад. Љорї гардидани равишњои ген-
дерї бо рушди инсонї иртибот дорад, ки њадафи дарозмуњлати 

5 



он бунёди љомеаи аз лињози иљтимої одилонаву босубот ва 
њамроњ бо рушди устувор мебошад. Тавре ки таљрибаи ки-
шварњои дигар нишон медињад, таваљљуњи махсус додан ба 
масъалањои таъмини баробарии љинсњо имкон медињад, ки ша-
роит ва сифати зиндагии њам мардон ва њам занон бењтар кар-
да шавад. Иќдомоти марбут ба љанбањои гендерї барои 
мањдуд сохтани падидањои манфии иљтимої – аз ќабили зўро-
варї дар хонавода, майпарастї, эњтиросоти музмини иртибот-
дошта бо наќшњои ивазшавандаи гендерї ва муносибатњо дар 
љомеа ва ќодир набудани фардњо ба ин гуна таѓйирот ёрї ме-
расонад, бинобар ин, дар маљмўъ пешгирии нобаробарии ген-
дерї бењтаршавии сифати њаёти аъзои љомеаро имконпазир 
месозад. 

Љумњурии Тољикистон ба тайёр кардани кадрњои баланди-
хтисоси соњаи идоракунии давлатї идома медињад, мутахасси-
сони он дорои эњсоси баланди ифтихори миллї ва эњтиромку-
нандаи сиёсати давлатї буда, дар масири рушди демократии 
љомеа фаъолият менамоянд. Дар ин роњ наќши муњим ва авва-
линдараља ба Донишкадаи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон – муассисаи таълимию ил-
мии давлатии тайёркунї, азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси 
кадрњо дар соњаи идоракунии давлатї марбут аст. Ба хатмку-
нандагони ин Донишкада вазифаи муњим оид ба пешбурди 
сиёсати давлатї дар самтњои гуногун, аз љумла сиёсати ба-
робарии гендерї вогузор гардидааст. Муаллифи модули маз-
кур умедвораст, ки давраи омўзишї ба шунавандагони курсњои 
азнавтайёркунї, такмили ихтисос, магистрони хатмкардаи До-
нишкада барои босамар татбиќ намудани сиёсати давлатї оид 
ба пешбурди баробарии гендерї мусоидат мекунад ва дар ин 
самти фаъолият ба онњо комёбињо мехоњад. 
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БОБИ I: Баробарии гендерї ва идоракунии давлатї 
 
1. Фањмиши истилоњот 

 
Ге́ндер (англ. gender, аз лат. genus «љинс»). 
Гендер иборат аз таърифи занон ва мардон дар асоси 

наќши иљтимоии онњо мебошад. Ин, албатта њамон љинс (ви-
жагии биологии занон ва мардон) нест ва на худи њамон зан 
аст. Гендер бо консепсияи вазифањо, функсияњо ва наќшњои 
пешбининамудаи љомеа оид ба ба занон ва мардон дар њаёти 
љамъиятї ва шахсии онњо муайян карда мешавад. 

Гендер – маќулаи (категория) тафриќаи иљтимоии муайян-
кунандаи амсилаи иљтимої-фарњангии вобаста ба наќшњои ба 
љинсњо ва муносибатњои байниљинсї хосбуда мебошад. Гендер 
њамчун мафњуми иљтимої (дар тафовут аз љинси биологии ин-
сон) таѓйирёбанда мебошад. 

Баробарњуќуќии гендерї (инчунин, аксаран баробарии ген-
дерї ё баробарии љинсњо њам номида мешаванд) –консепсияе 
мебошад, ки ноилшавии баробарии њуќуќи мардон ва занонро 
дар муносибатњои оилавї ва дигар муносибатњои њуќуќї дар 
назар дорад. Ба ибораи дигар, баробарии гендерї – маќоми 
баробари њуќуќии занон ва мардон ва имкониятњои баробар 
барои татбиќи он буда, ба афроди њар ду љинс имконият 
медињад, ки ќобилиятњои билќувваи (потенсиалии) худро озо-
дона инкишоф дињанд, барои иштирок дар рушди сиёсї, иќти-
содї, иљтимої, фарњангї ва азхудкунии комёбињои он мањорат 
ва малакањо коркард намоянд1. Тањлили мавриди ба-
робарњуќуќии гендерї ба љанбаи ташкил ва нињодисозии 
рафтори љамъиятї дар соњањои хусусї ва љамъиятї пиромуни 
маќулаи (категорияи) гендер, масалан, тавассути ќонунгузорї 
(њуќуќи никоњ, ќонунгузорї оид ба ёрии тиббї ба занони 
њомиладор, ќонун дар бораи квотањо оид ба таносуби шумораи 
курсињои намояндагї барои мардон ва занон ва ѓайра) дахлдор 
аст. Таъмини баробарии љинсњо, њамчун асл (принсип) аз он 

1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Ддар бораи кафолатњои баробарњуќуќии 
мардон ва занон ва имкониятњои баробари амалигардонии он», моддаи 1. 
http://kumitaizanon.tj/index.php/ru/postanovleniya/56-gosudarstvennnaya-
programma-vospitanie-podbor-i-rasstanovka-rukovodyashchikh-kadrov-
respubliki-tadzhikistan-iz-chisla-sposobnykh-zhenshchin-i-devushek-na-2007-
2016-gody 
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иборат аст, ки њамаи монеањои иљтимоии ба инсон њамчун 
шахсият халалрасонанда омўхта ва бартараф карда шаванд, 
инчунин барои амалисозии шахсияти мард ва зан имкониятњои 
иљтимоии баробар дар тамоми соњањои фаъолияти њаётї воба-
ста ба шахсияти худмухтор эљод гардад. Баробарї дар њамон 
њолат љой дошта метавонад, ки агар мардон ва занон арзишњои 
иљтимоии яксон дар ихтиёр дошта, инчунин аз њуќуќњои ба-
робар ва имкониятњои баробар бархўрдор буда, дастрасии ба-
робар ба имкониятњо (манбаъњо ва маблаѓњо) ва истифодаи 
онњоро дошта бошанд. 

Баробарии њуќуќии гендерї (баъзан онро баробарии зоњирї 
ё њуќуќи рўйи коѓаз меноманд) маънои баробарї дар доираи 
ќонунро дорад, вале баробарии воќеї ин баробарї дар амал 
мебошад. 

Нобаробарии гендерї – тавсифномаи воќеияти иљтимоиест, 
ки дар он мардон ва занон аз тафовутњои устувор ва имкони-
ятњои нобаробари марбут ба онњо дар љомеа бархўрдор мебо-
шанд. 

«Муносибатњои гендерї» – раванди арзёбии њар гуна чораби-
нии банаќшагирифташаванда аз дидгоњи таъсиррасонии он ба 
занон ва мардон, аз љумла ќонунгузорї, стратегияњо ва барно-
мањо дар њамаи соњањо ва зинањо мебошад. Равиши гендерї ба он 
асоснок карда мешавад, ки манфиатњо ва таљрибаи занон ба-
робар бо мардон њангоми тањияи консепсияи умумї, амалисозї, 
мониторинг ва арзёбии самтњои умумии фаъолият ва барномањо 
дар њамаи соњањои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої меъёри људонопа-
зир гардад, то ки занон ва мардон битавонанд манфиати баробар 
ба даст оваранд. Татбиќи равишњои гендерї масъалаи адолати 
иљтимої мебошад ва барои таъмини рушди баробарњуќуќ ва 
устувори инсонї андешидани чорањои бештар натиљаовар ва 
босамар зарур мебошад. 

Наќшњои гендерї – наќшњое, ки љомеа барои мардон ва за-
нон мутобиќи меъёрњо ва анъанањо пешакї муайян мекунад. 
Бештар аз њама, наќшњои гендерї на ба хосиятњои биологї ё 
табиї, балки аксаран, ба ќолабњо ва тахминњое асос меёбанд, 
ки мардон ва занон кадом корњоро метавонанд ва бояд анљом 
дињанд. Дар масъалаи наќшњои гендерї мушкилї њамон ваќт 
пайдо мешавад, ки љомеа арзиши бештарро ба наќши яке аз 
љинсњо – маъмулан, ба мардон нисбат медињад, дар ин њол, 
наќши зан табъизшуда ба њисоб меравад. 
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Ќолабњои гендерї – ќолабњои гендерї аз тасаввурот (акса-
ран куњнашуда) дар бораи наќшњо, имкониятњо ва хусусиятњои 
фарќкунандаи мардон ва занон ба вуљуд меоянд. Ин ба ташак-
кули монеањои љисмонї ва психологие боис мегардад, ки ба 
мардон ва занон имконияти интихоби озодонаро барои пурра 
истифода намудан аз њуќуќњои худ фароњам намесозад. 

Табъизи гендерї ба њама гуна тафовут, истисно ё мањдудият 
мансуб аст, ки дар асоси онњо наќшњо ва меъёрњои гендерии аз 
лињози иљтимої ба инсон вобастабуда дар истифодаи пурраи 
њуќуќњои худ халал мерасонад. Табъизи гендерии бевосита ва 
бавоситаро фарќ мекунанд. 
• Табъизи бевоситаи гендерї – корбурди бевоситаи ќонунњо, 

санадњои меъёрї ё амалия, ки дар муносибати гуногуни 
ошкоро ба мардон ва занон ифода меёбад, яъне ваќте ки 
амали барќасд (ё натиљањои он) ба манфиати яке аз љинсњо 
аст ва њолати нобаробариро ба вуљуд меоварад (масалан, 
барои занон манъ кардани имзои ин ё он шартномањо/ 
њуљљатњо, ба кор ќабул накардани љавонзанон). 

• Табъизи бавосита – маънои онро дорад, ки меъёрњо ва ама-
лияи дар назари аввал аз лињози гендерї ањаммиятнадо-
шта, дарвоќеъ намояндагони яке аз љинсњоро мањдуд мена-
мояд (масалан, шарт ё талаботе, ки ба иљрои кори мушах-
хас, аслан иртиботе надошта бошад њам, иброз медоранд, 
ки мард/зан талаб карда мешавад). Намунаи табъизи баво-
сита падидаи «саќфи шишагин» - ибораи ифоданокест, ки 
маънои монеаи сунъии ноаёнро дорад ва мањсули хурофоти 
љанбаи љањонбинию ташкилидошта мебошад, роњи занонро 
ба мансабњои роњбарии соњаи идоракунї мебандад.  
 
Табъизи мусбат – чорањои махсуси муваќќатї (њар гуна им-

тиёзњо ва афзалиятњо), ки ба бартарафсозии далелњои табъизи 
пешин ба маќсади ноил шудан ба баробарии имкониятњо ва 
мурољиатњо нисбат ба мардон ва занон равона шудаанд. 
Табъизи мусбат, бештар аз њама, дар њамон њолатњо истифода 
мешавад, ки баробарии оморї ба ќадре зарур аст, ки ба хотири 
он аз асли (принсипи) баробарии њамаи одамон даст кашидан 
лозим меояд. Намунаи табъизи мусбат метавонад муќаррарсо-
зии квотањои муайян барои занон њангоми интихобот ба Пар-
ламенти кишвар бошад. 
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Худњаммонандкунии гендерї – худњаммонандкунии инфи-
родии гендерї (њаммонанд кардани худ њамчун мард/зан дар 
љомеа). 

Арзишњо ва меъёрњои гендерї – тасаввуроти одамон дар 
бораи он, ки мардон ва занон дар давоми њамаи наслњо бояд 
чи гуна бошанд. Масалан, дар бисёр љамъиятњо чунин њисоб 
карда мешавад, ки зан бояд фармонбардор ва хоксор бошад, 
ба ў гиря кардан муљоз аст. Мардон, баракс, бояд шуљоъ ва 
неруманд бошанд, набояд гиря кунанд ва сустї зоњир намо-
янд. 

Татбиќи масоили гендерї – ин раванди арзёбии пайомадњои 
њар гуна амалњои банаќшагирифташуда барои мардон ва за-
нон, аз љумла ќонунгузорї, сиёсат ё барномањо дар њамаи 
соњањо ва сатњњо мебошад. Ин стратегияест, ки бояд проблема 
ва таљрибаи занон ва мардонро љузъи људонашавандаи 
лоињасозї, амалисозї, мониторинг ва арзёбии тадбирњои сиё-
сат, барномањо, лоињањо дар њамаи соњањои сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимої гардонад, то ки занон ва мардон манфиати баробар 
бардоранд ва нобаробарї идома наёбад. 

Муносибати маљмўии гендерї – стратегияест, ки тавассути 
он баробарии гендерї ба даст меояд. «Равиши маљмўии ген-
дерї маънои арзёбии пайомадњои њар гуна амали банаќшаги-
рифташуда дар соњањои ќонунгузорї, сиёсат ё барномањо дар 
њама соњањо ва сатњњо барои мардон ва занонро дорад. Ин 
стратегияи њамгироии манфиатњои мардон ва занон дар ра-
ванди коркард, амалисозї, мониторинг ва арзёбии њамаи сиё-
сат ва барномањо дар соњањои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої, 
тавре ки њам мардон ва њам занон ба дараљаи баробар аз он 
манфиат баранд ва нобаробарї ихтисор меёбад». (Хулосаи 
мувофиќашудаи Кумитаи СММ оид ба рушди иќтисодию 
иљтимої, б.4, 1997). 

Зўроварї аз рўйи аломати гендерї нахустин бор дар Эъло-
мияи СММ дар бораи барњам додани зўроварї нисбат ба занон 
соли 1993, њамчун истилоњи алтернативї барои ифода намуда-
ни зўроварї нисбат ба занон муайян карда шуда, њама гуна 
амали зўроварии содиршаванда дар асоси аломати гендериро, 
ки метавонад зарари љисмонї, љинсї ё психологї ё ба занон 
озор ворид намояд, инчунин тањдиди содиркунии чунин 
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амалњо, маљбуран ё ихтиёрї мањрум кардан аз озодї дар њаёти 
љамъиятї ва шахсї мебошад2. 

Зўроварї дар оила – иќдоми барќасди зиддињуќуќии дорои 
љанбаи љисмонї, равонї, шањвонї ё иќтисодие, ки дар доираи 
муносибатњои оилавї яке аз аъзои оила нисбат ба дигар узви 
он содир менамояд, ки он боиси вайронкунии њуќуќу озодињо, 
озори љисмонї ё зарар барои саломатї ё тањдиди расонидани 
чунин зарар ба саломатї мебошад. (моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила», ки аз та-
рафи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19.03.2013, №954 ба 
имзо расидааст). 

Пешгирии зўроварї дар оила (моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила) маљмўаи 
тадбирњои њуќуќї, иќтисодї, иљтимої ва ташкилии амалиша-
ванда аз тарафи субъектњои пешгирикунандаи зўроварї дар 
оила, ки барои њимояи њуќуќ, озодињо ва манфиатњои ќонунии 
инсон ва шањрванд дар доираи муносибатњои оилавї, муайян 
кардани сабабњо ва шароити мусоидаткунандаи зўроварї дар 
оила равона шудааст. 

Тавсиаи имкониятњои занон – раванди маќсаднокест, ки аз 
як тараф бояд ба идрок гардидани зуњуроти нобаробарии 
љинсї аз тарафи занон мусоидат намуда, аз сўйи дигар, ба та-
шаккули мавќеи фаъолонаи онњо дар мубориза бо њолати 
нобаробарии мављуда дар оила, дар љойи кор, дар њаёти 
љамъиятї мусоидат менамояд. Сухан дар бораи имкониятњои 
њаёти худро назорат кардани занон, яъне дар назди худ гузо-
штани маќсаду вазифањои мушаххас, фарогирии омодагии 
касбї, инкишоф додани эњсоси эътимод ба тавоноии худ, њаллу 
фасл намудани мушкилоти мављуда ва мустањкам намудани 
мавќеи худ меравад. 

Гуманизм (аз лат. humanitas – «одамият», humanus – «ба-
шарї», homo – «инсон») – мавќеи ахлоќии њаётї дар бораи он, 
ки инсонњо њуќуќи дар шакли озодона муайян кардани маъно 
ва тарзи зиндагии худро доранд. 

Гуманизм – инсондўстї (аз лотинии humanus – одамият) – 
низоми љањонбиние, ки асоси онро њифзи шаъну эътибор ва 

2 Совет Европы. Гендерные вопросы: Справочник о гендерном насилии в 
отношении молодежи (Будапешт, 2007 г.), стр. 43. http://eycb.coe.int/ 
gendermatters/contents.html 
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худќадркунии шахсият, њуќуќ ва озодињои ў ба саодатмандї 
ташкил медињанд. 
 
2. Баробарии гендерї дар низоми идоракунии давлатї 
 

Моњияти хизмати давлатї љанбаи иљтимої дорад, зеро вай 
њадафњо ва вазифањои аз лињози иљтимої муфидеро, ки дар 
хизмати манфиатњои умумихалќї мебошанд, пайгирї мекунад. 

Хизмати давлатї бисёр масъалањои љамъиятї ва давлатиро 
ба љо оварда, вазифањои таъмин, иљро ва амалисозии њокими-
яти давлатии хизматрасони љомеаро бояд иљро намояд. 

Кадрњои идоракунии давлатї – гурўњи вижаи иљтимої бу-
да, њазорон мутахассисони маќомоти гуногуни вазифавї, 
соњањои тањсилотї ва тахассусиро дар бар мегиранд. Гурўњи 
мазкур дар љомеаи кишвар пешсаф буда, дар дасти онњо њоки-
мият мутамарказ шудааст, бинобар ин, нисбат ба сифатњои 
касбию шахсии онњо талаботи барзиёд матрањ мегардад. Дар 
миёни талабот нисбат ба сифатњои касбию шахсї вуљуд до-
штани мавќеи фаъоли шањрвандї, муташаккилї, интизомнокї, 
эњсоси масъулият, пофишорї дар њаллу фасли вазифањои гузо-
шташуда; саъю кўшиш дар мавриди пайваста такмил додани 
дараљаи касбї; мањорати ташкил ва назорати фаъолияти дига-
рон; мањорати ба таври воќеъбинона арзёбї намудани ко-
мёбињо; дар љанбаи шахсї – росткорї, мустаќилият, маќсад-
нокї, мењнатдўстї, ташаббускорї, муоширатнокї, эътимод-
нокї муњим аст. Дар миёни усули (принсипњои) асосии сиёсати 
кадрї, ки њангоми интихоби идоракунандагони давлатї дар 
назар дошта мешавад, њамакнун манъи њама гуна шаклњои 
табъиз ва мањдудият аз рўйи аломатњи љинсї, мањалли зист, 
баромади иљтимої ва вазъияти молиявї; ахлоќ ва инсондўстї, 
самтгирї ба њимояи њуќуќ, озодињо ва шаъну шарафи инсон, 
њамоњангсозии талаботи инсон, давлат ва љомеа, манфиатњои 
инфиродї ва умумимиллї номбар мешаванд. Ва албатта, хиз-
матчиёни давлатї бояд њатман дар масири рушди демократии 
кишвар, ки њукумат пеш гирифтааст ва асоси онро пешбурди 
њуќуќи инсон ва истиснои њама гуна шаклњои табъиз, аз љумла 
аз рўйи љинс, ташкил медињад, фаъолият намоянд Хизматчиё-
ни давлатї уњдадор мешаванд, ки ќонунгузории миллї, страте-
гия ва сиёсати тасдиќгардида, баробарии гендериии дар киш-
вар дар њоли пешбурд ќарордошта, инчунин уњдадорињои бай-
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налмилалии Тољикистонро оид ба таќвияи баробарњуќуќии 
гендерии дар конвенсияњо ва созишномањои байналмилалї  
сабтгардидаро ба иљро расонанд.  

 
Асосњои њуќуќї, барномањои миллї ва стратегияњо оид ба 

бењсозии вазъи занњо, инчунин тафсирњои даврагии пешравї 
дар ростои созишномањи байналмилалї, аз ќабили њисобот 
оид ба татбиќи Конвенсия оид ба барњам додани њамаи ша-
клњои табъиз нисбат ба занон, платформаи Пекинии амалиёт 
ва Њадафњои Рушди Њазорсола, соњањоеро људо мекунад, ки 
дар онњо нобаробарии гендерии назаррас дар Тољикистон љой 
дорад. Коршиносони масъалањои гендерї хотирнишон месо-
занд, ки намоёнтарин монеањои таъмини баробарии гендерї 
дар Тољикистон инњо мебошанд: наќши њадди аќали занон дар 
роњбарї ва ќабули ќарорњо; дастрасии мањдуд ба захирањои 
иќтисодї ва ширкати ночиз дар мењнат, инчунин пайомадњои 
муњољирати мењнатї; коњиши дастовардњо дар соњаи тањсилот; 
зўроварии гендерї, аз љумла зўроварии оилавї3. Аз рўйи њола-
ти 1 январи 2017 дар системаи хизмати давлатї аз шумораи 
умумии 19 007 нафар кормандони фаъолияткунанда 4171 
нафар ё 22,0%-ро занон ташкил медоданд. Аз 5670 нафар шу-
мораи умумии кадрњои роњбарикунанда 1081 нафар ё 17,39% 
занон мебошанд, аз љумла дар мансабњои сиёсї – 11 нафар ё 
7,3% – категорияи олї – 96 нафар ё 24,4 %, категорияњои якум, 
дувум, севум ва чорум 5413 нафар, аз љумла 1014 нафар ё 18,7% 
занон буданд. Дар маќомоти марказї ва зерсохторњои он 11688 
нафар хизматчиёни давлатї машѓули коранд аз љумла 2645 
нафар ё 22,6%, аз шумораи умумии 3044 нафар кадрњои роњба-
рикунанда – 485 нафар ё 15,9%, аз 3699 нафар хизматчиёни 
давлатии машѓул дар маќомоти мањаллии њокимияти давлатї – 
960 нафар ё 25,9%, аз шумораи умумии 1446 нафар кадрњои 
роњбарикунанда – 299 ё 20,6%, аз шумораи умумии 3620 нафар 
хизматчиёни давлатии маќомоти худидоракунии шањракњо ва 
дењот – 566 нафар ё 15,6%, аз шумораи умумии 1180 нафар 
кадрњои роњбарикунандаи маќомоти мазкур 234 нафар ё 19,8%-
ро занон ташкил медињанд. Афзоиши шумораи занон дар 
маќомоти худидоракунї ва тавозуни гендерї дар маќомоти 

3 Страновая гендерная оценка: Таджикистан. Азиатский Банк развития, 2016, 
с.15. 
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мањаллии њокимияти давлатї имконият медињад, ки суботу ам-
ният дар љомеа њифз гардад, зеро ин имконият медињад, ки 
проблемањо њам аз тарафи мардон ва њам аз тарафи занон 
бењтар идрок ва њаллу фасл шавад ва он бевосита боиси ќано-
атмандии шањрвандон аз маќомоти њокимият мегардад, чунки 
посухгў ба усули адолати иљтимої мебошад4. Таљрибаи ки-
шварњои хориљї нишон медињад, ки дар натиљаи иќдомоти 
махсуси зиддитабъизї намояндагии занон дар маќомоти худи-
доракунї ба 30% ва аз он њам бештар расидааст, ки ин дар ни-
шондињандањои кишварњои мазкур дар соњаи андозагирии ин-
сонї мусбат арзёбї мегардад. Нињоди худидоракунии мањаллї 
имрўз наќши на камтар аз дигар асосњои конститутсионии  
системаи демократї бархўрдор мебошанд. Худидоракунии 
мањаллї ба ду талаботи љамъиятї - идоракунии босамар ва 
рушди демократия посух гуфта, на танњо барои идорашавии 
бењтар ё наздиксозии хизматрасонињо ба ањолї, балки барои 
кафолати озодии шахсият, рушди мустаќилияти шањрвандї ва 
масъулият эљод мегардад. Вай ба рушди худтанзимкунї – асоси 
устуворбахши љомеа ва давлат мусоидат мекунад. 

 
Пешбурди сиёсатњои асосёфта ба баробарии гендерї, боиси 

эътимод аз тарафи ањолї мегардад. Зарурати ба даст овардани 
боварии ањолї, шахсони масъули ќабули ќарорњоро водор ме-
намояд, ки манфиатњои ањолиро, ки аз мардон ва нисф аз за-
нон иборат аст, дар назар дошта бошад. Њар гуна далел ва њар 
гуна сиёсат, ки ба таври бояду шояд манфиатњои њар ду љинсро 
ба таври бояду шояд ба назар намегирад, дар нињояти кор, за-
раровар буда, мавриди эътимод нахоњад буд. Дар давлатњои 
демократї хизматчиёни давлатии њукумат бояд дар назди 
ањолї њисоботдињанда бошанд ва бояд манфиатњои аъзои 
љомеа – њам мардон ва њам занонро риоя намоянд. Илова бар 
ин, бисёр тадбирњои гендерї таъмини њисоботдињии ташки-
лотњои њукуматиро барои истифодаи маблаѓњои давлатї ва 
барои иљрои ваъдањои сиёсии худ пешбинї менамоянд. 

Аслан, масъалањои шањрвандон бояд бо љалби захирањои 
мањаллї њаллу фасл гардад, ки мањз худидоракунии мањаллї ба 

4 http://kumitaizanon.tj/index.php/ru/novosti/83-press-reliz-komiteta-po-delam-
zhenshchin-i-semi-pri-pravitelstve-respubliki-tadzhikistan-o-rezultatakh-
deyatelnosti-v-2016-g 
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бењтарин нањв онњоро идора карда метавонад. Ин маънои онро 
дорад, ки худидоракунии мањаллї бояд махсусан, бо талаботи 
љамъияти мањалли худ њассос бошад, ки он дар навбати худ, 
маънои таваљљуњи табиї нисбат ба њамаи талаботи вижаи чи 
мардон ва чи занон дар сатњи мањаллиро дорад. Ин махсусан, 
ба проблемањои њассостарини шахсон, масалан, проблемаи 
зўроварї дар оила, ваќте ки зарардидагон ба ёрии таъљилии 
тиббї, психологї, њуќуќї, љой додан дар сарпаноњ ниёз доранд 
ва бо аъзои оила бояд мутахассисон кор кунанд, то ки амалњои 
зўроварии такрориро пешгирї намоянд ва ба барќароршавии 
оила, дар љое ки имкон дорад, мусоидат намоянд. Аз як сў, ин 
муњим будани намояндагии аз лињози гендерї тавозуншударо 
дар сохторњои њукумати мањаллї таъкид намуда, аз тарафи ди-
гар, талаботро ба механизмњои иштирок, яъне зарурати сохто-
рињои њокимияти мањаллї љињати љалби мардону занон аз шу-
мори зиёди сокинон дар равандњои ќабули ќарорњо ва баргу-
зории сиёсати ѓайритабъизии ба манфиатњои љомеаи мањаллї 
нигаронидашуда таъкид менамояд. Баробарии гендерї сифати 
муњими љомеаи демократї ва давлат ба њисоб меравад. Кон-
сепсияи њуќуќи инсон ва демократия мафњумњои бунёдие ме-
бошанд, ки ба онњо тарафдорони баробарии гендерї такя ме-
кунанд, зеро баробарии гендерї бо мафњумњои асосии адолати 
иљтимої, њуќуќи инсон ва сиришти демократия марбут мебо-
шад. 

Дар шароити демократия бояд дидгоњи гурўњњои гуногун 
ба назар гирифта шавад, ин бешубња ба занон њам дахл дорад, 
зеро онњо дар аксарияти кишварњо нисфи зиёди ањолиро таш-
кил мекунанд. Љалби њар ду љинс дар ташаккули сиёсат боиси 
ба назар гирифта шудани манфиатњои гурўњњои гуногуни 
ањолї мегардад. Тавозуни гендерї аз дидгоњи иљтимої ва 
иќтисодї манфиатовар аст, чунки истифодаи ќобилияти занон 
дар идоракунии давлатї ба рўзномаи фаъолияти идоракунї 
воридсозии масъалањои фаромўшшуда ва навро таъмин наму-
да, ба таќвияти раќобат ва дар нињояти кор, бењтаршавии си-
фати идоракунї мусоидат хоњад намуд. 

Худидоракунии мањаллї, ки ба усули(принсипњои) ишти-
рок ва баробарии гендерї асос ёфтааст, аксаран бо ташкилот 
(масалан, созмонњои љамъиятї) ва дигар сохторњои љомеаи 
шањрвандии дар заминаи мањаллї созмонёфта њамкорињои му-
стањками њамшарикї барќарор мекунанд. Бисёрии ин соз-
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монњоро занон сарварї мекунанд. Таъкид намудан муњим аст, 
барои занон чунин фаъолият таљрибаи муњим ва воситаи ба 
даст овардани малака барои кор дар бахши идоракунии 
давлатї мебошад. Бинобар ин, маќомоти худидоракунии 
мањаллї бояд ба њар восита ба фаъолияти созмонњои љамъия-
тии баќайдгирифташуда, ки усули баробарии гендериро 
пешбурд мекунанд, њуќуќи љабрдидагон аз нобаробарии генде-
риро њимоя мекунанд ва тадбирњои оид ба пешгирии зўрова-
рии гендерї ва табъизро амалї менамоянд, њамкорї намоянд. 

Маќомоти худидоракунии мањаллї оинаи арзишњои 
љамъиятї мебошанд; агар нобаробарии гендерї љањонбинии 
шахсии мансабдори идоракунии давлатї бошад, вай дар ра-
вишњои ў инъикос меёбад ва ба љойи он, ки пешбурди адолат 
ва некуањволиро барои њамагон њимоя ва мусодат намояд, чу-
нин системањо дарвоќеъ метавонанд нобаробарии миёни мар-
дону занонро эљод ва табоњтар созанд. Меъёрњо, системаи ар-
зишњо ва муносибатњо, ќонунњо ва сиёсат, амалияи муќаррар-
гардида бояд њамдигарро тавре дастгирї намоянд, ки барои 
мављудияти баробарии гендерии устувор шароит муњайё намо-
янд. 

 
3. Маќсади модули таълимї 

 
Дастури мазкур барои он гурўњи кормандони идоракунии 

давлатї, ки мутахассис оид ба масъалањои соњаи гендерї набу-
да, аммо дар доираи фаъолияти њамарўза ба онњо масъулияти 
таъмини равиши гендерї дар амалия вогузор гардидааст, тањия 
шудааст. 

Маќсади модули таълимї такмили савияи дониши шу-
навандагон ва магистрантњои Донишкадаи идоракунии 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон – дар навъи 
худ ягона муассисаи олии таълимию илмии давлатие мебошад, 
ки фаъолияти асосии он тайёркунї ва азнавтайёркунии 
кадрњои соњаи идоракунии давлатї, такмили ихтисоси хизмат-
чиёни давлатї – дар соњаи пешбурди асосњои баробарии ген-
дерї бо такя ба санадњои ќонунгузорї ва меъёрии амалку-
нандаи Љумњурии Тољикистон, уњдадорињои байналмилалии ба 
уњдагирифташуда дар таъмини баробарии гендерї ба њисоб 
меравад.  
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Мавзўъњои баррасишаванда ба шунавандагон ва магистрантњо 
имкон медињад, ки муносибатњои байни љинсњо ва ќолабњои генде-
риро бо такя ба таљрибаи зиндагии рўзмарраи ширкаткунандагон 
мавриди тањлил ва баррасї ќарор дињанд. Машќу тамринњои гу-
ногун имкон медињад, ки нахуст ошкор карда шавад, ки чи гуна 
наќшњои сохторї, фарњангї ва инфиродии гендерї ва ќолабњо 
мављуданд, он гоњ бо ёрии рефлексияи тафсилї механизмњои 
муфассали муќаррарсозии «љинс» ва лањзањои асосии рафтори ба 
тањаввулот нигаронидашуда тањия мегардад. 

Маводи тафсири баргузоршуда метавонанд мавриди та-
ваљљуњи доираи васеи роњбарони сохторњои давлатї ва соз-
монњои ѓайрињукуматї ќарор гиранд ва њамчунин барои занон 
– сарварон, фаъолони њаракати занон дар љамъиятњои мањаллї 
тавсия гардида, бояд ба онњо барои ошкорсозии имконоти нав 
љињати бењсозии вазъи занон ёрї расонад. 

 
4. Тавсияи таќсими мавзўъњо оид ба баробарњуќуќии гендерї 
дар доираи модули таълимї  

 
Ба устодон таќсимоти зерини мавзуъњо аз рўйи соатњо (наза-

рия ва амалия), тибќи тахассус ба шунавандагон ва магистрантњо 
(8 соат назария ва 8 соат дарсњои амалї) тавсия мешавад.  

 

№ Мавзўъњо 
Курс (категорияи 

шунавандагон) 

Со-
атњо, 
њама

гї 

Наза
рия 

Ама
лия 

1. Баробарњуќуќии 
гендерї – наза-
рия, амалия, си-
тезањо 

Мудирони 
шуъбањои кор бо 
занон ва оилаи 
МИМЊД-и вило-
ятњо ва шањру 
ноњияњои 
љумњурї 

2 1 1 

2. Асосњои њуќуќї, 
стратегияњо ва 
сиёсати давлатї 
оид ба пешбурди 
баробарии  
гендерї 

Њуќуќшиносони 
дастгоњњои раисо-
ни вилоятњо ва 
шањру ноњияњои 
љумњурї 

2 1 1 
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3. Сиёсати ба-
робарии љинсњо 
дар сатњи 
мањаллї. Дур-
намои гендерї 
дар коркарди 
сиёсат ва барно-
мањо дар соњаи 
худидоракунии 
мањаллї 

Муовинони раи-
сони вилоятњо 
ва шањру 
ноњияњои 
љумњурї оид ба 
идеология ва 
рушди иљтимої 

2 1 1 

4. Консепсияи 
«татбиќи муно-
сибатњои ген-
дерї». Робитањои 
гендерї-ислоњї 

Муовинони раи-
сони вилоятњо 
ва шањру 
ноњияњои 
љумњурї оид ба 
идеология ва 
рушди  
иљтимої 

2 1 1 

5. Гендер, роби-
тањои оилавї ва 
фарњанг 

Мудирони 
шуъбањои кор бо 
занон ва оилаи 
МИМЊД-и  
вилоятњо ва 
шањру ноњияњои 
љумњурї 

2 1 1 
2 1 1 

6.  Ормонњои ген-
дерї дар оила ва 
љомеа. Ќолабњои 
гендерї ва ањам-
мияти пешгирии 
онњо дар љомеа 

Сармутахасси-
сони шуъбањои 
кор бо занон ва 
оилаи  
МИМЊД-и ви-
лоятњо ва шањру 
ноњияњои 
љумњурї 

3 1 2 

7. Имконоти ба-
робар ва табъиз 
(дискриминат-
сия) 

Њуќуќшиносони 
дастгоњњои раи-
сони вилоятњо ва 
шањру ноњияњои 
љумњурї 
 

3 1 2 

18 



8.  Зўроварї дар ои-
ла њамчун шакли 
табъизи гендерї 
ва методњои 
муќовимат ба он. 
Баробарњуќуќии 
гендерї – наза-
рия, амалия, си-
тезањо 

Мутахассисони 
пешбари 
шуъбањои кор бо 
занон ва оилаи 
МИМЊД-и ви-
лоятњо ва шањру 
ноњияњои 
љумњурї  

3 1 2 

  Њамагї соатњо: 19  8 11 
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БОБИ II: Маводи назариявї барои тадриси мавзўъњо  
оид ба баробарњуќуќии гендерї 
 
Мавзўи 1: Баробарњуќуќии гендерї – назария, амалия, ситезањо 

 
Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари узви СММ дар 

мавриди татбиќи Конвенсияи СММ оид ба барњам додани 
њамаи шаклњои табъиз нисбат ба занон, инчунин санадњои 
ќонунгузории миллї ва меъёрии тањияшуда/тасдиќгардида ба-
рои пешбурди њуќуќи духтарон ва занон дар њамаи соњањои 
њаёти љамъиятї ва хусусї, аз љумла барњам додани њамаи ша-
клњои зўроварї иќдомоти заруриро амалї менамояд. Ба-
робарии љинсњо дар амалисозии њуќуќњои худ ва муносибатњои 
оилавї дар асоситарин санади ќонунгузории кишвар – Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон эътироф гардидааст. 

 
Баробарии гендерї – падидаи маљмўї мебошад. Натиљањо 

ва пайомадњои нобаробарии гендерї ба њамаи соњањои њаёти 
мо, новобаста аз он, ки мо мардем ё зан, наврасем ё калонсол 
дахлдор мебошад. Бисёре аз мо чунон ба зуњуроти ноба-
робарии гендерї одат кардаем ва онро њамчун меъёр мепази-
рем. Мањз барои расидан ба баробарии воќеии гендерї, 
таѓйирот на танњо дар сатњи ќонунгузорї ва сиёсї талаб карда 
мешавад – њарчанд ки таѓйирот дар ќонунгузорї хеле наќши 
калон дорад, аммо идроки зуњуроти шаклњои мураккаб ва на 
њамеша ошкорои нобаробарии гендерї, эътирофи оќибатњои 
манфии он аз наќши хеле муњим бархўрдор мебошанд ва 
пешгирии он нахустин ќадамњо дар роњи расидан ба љомеаи 
боадолат мебошад, ки дар он табъиз аз рўйи љинс ќобили 
ќабул нахоњад буд. 

Тањќиќот нишон медињад, ки савияи нисбатан баланди ба-
робарии гендерї мутаносиб бо рушди баланди иќтисодї буда, 
баръакс, муносибатњои нобаробари иљтимої монеа дар роњи сатњи 
устувор ва баландтари инкишоф мебошад. Њамин тавр, бояд до-
нист, ки сармоягузорї дар баробарии гендерї ва адолати иљтимої 
дар сатњи макроиќтисодї рушди устуворро таъмин намуда, умуман, 
ба нафъи миллат хизмат хоњад кард. 

Аз рўйи њолати соли 2017, шохиси (индекси) љањонии ноба-
робарии гендерї, ки њамасола дар њамаи кишварњои љањон аз тара-
фи Форуми умумиљањонии иќтисодї андозагирї мешавад, дар рей-
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тинги љањонии иборат аз 144 кишвар Тољикистон дар маќоми 95 љой 
гирифтааст5; соли 2016 дар љойи 93-ум буд6. Бењтарин нишондињан-
да дар кишварњои собиќ ИЉШС ба Латвия (маќоми 20-ум) ва бад-
тарин ба Озарбойљон (маќоми 98-ум) тааллуќ дошт. Шохиси мазкур 
чањор ченак (параметр)-ро ба назар мегирад: баробарии иќтисодї, 
дастрасї ба тањсилот, вазъи саломатї ва дурнамои зиндамонї. 

 
Дар баъзе кишварњо то кунун чунин њисоб мекунанд, ки за-

нон бояд ба њамон кор машѓул шаванд, ки барои он бењтар му-
тобиќат доранд, яъне, маъмулан ба издивољ ва таваллуди фар-
занд. Дар робита бо маљуд будани мушкилии љойњои корї ва 
инфрасохторњои тарбияи томактабї барои кўдакон, занон аз 
њаёти иќтисодї,љамъиятї, ва сиёсї танг карда бароварда ме-
шаванд ва наќши онњо фаќат бо ташвишњои насловарї, корњои 
рўзгор мањдуд карда мешавад. Пешбурди дидгоњњои «мардона 
(маскулинї)»73, ки наќши занонро дар љомеа мањдуд месозад, 
ба он боис мегардад, ки дар баъзе кишварњо иќтидори билќув-
ваи амалан нисфи ањолї барои инкишофи он, пеш аз њама, 
рушди иќтисодии он он вориди амал намешавад. Тањти таъси-
ри равандњои тањаввулотї, ки имрўз дар саросари љањони му-
тамаддин љараён дорад, навъи зани – сарвари анъанавї таѓйир 
меёбад. Имрўз ў шахсияти маъруф: боназокат, аз лињози зењни-
ят ва љисмонї фаъол, дар тасмимоти худ мустаќил, њолати ди-
гаронро хеле хуб эњсос мекунад, маќсаднок аст, ба худ эътимод 
дорад, ба интиќод вокуниши мувофиќ дорад, метавонад 
фавран аз як наќши иљтимої (роњбар ё корманди одї), ба 
наќши дигар (духтар, модар, њамсар) гузарад ва дар идрок ва 
ёрии шавњар ва фарзандон итминон дорад. Имрўз тасаввур дар 
хусуси он, ки занон бояд дар љомеа наќши мањдуд дошта 
бошанд, њамон гуна иштибоњаст, ки замоне њуќуќи сиёњпўстон 
мањдуд карда мешуд. Тамаддуни давлатњои дунявї ба пеш 
рафта, фарњанг ва равиши демократии кишварњоеро инкишоф 
медињад, ки дар онњо табъиз ва мањдудиятњо дар њуќуќи асосии 
инсон љой надорад. 

5 The Gender Gap Index 2017. The World Economic Forum 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 
6 Газета «Азия-Плюс» от 27.10.2016: https://www.news.tj/news/tajikistan/society/ 
20161027/tadzhikistan-zanyal-93-e-mesto-v-reitinge-gendernogo-ravenstva 
7 От слова «masculinity» (англ.) – мужественность. Комплекс поведения, 
возможностей и ожиданий, характеризующий мужскую гендерную роль. 
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Далели љолиб: динамикаи пешравии њуќуќи интихоботии занон 
Дар кишварњои мухталиф занон дар замонњои гуногун 
њуќуќи интихобот ба даст оварданд. Зеландияи нав ва Ав-
стралия нахустин кишварњое буданд, ки барои занон маќоми 
шањрвандиро эътироф намуда, ба онњо њуќуќи интихоботиро 
дар сатњи миллї соли 1893 вогузор намуданд. Занон њуќуќи 
интихоботиро дар Финляндия ва Норвегия – солњои 1906–
1907, дар Дания – соли 1915, дар Германия, Шветсия ва Бри-
танияи Кабир – соли 1918, дар ИМА – соли 1920 ба даст 
оварданд. Баъд аз Инќилоби Октябр дар Русияи Шўравї со-
ли 1918 конститутсия ќабул гардид, ки баробарњуќуќии за-
нон ва мардонро аз лињози њуќуќї муќаррар намуд. Дар 
Тољикистон соли 1924 (њамзамон бо Узбекистон, 
Ќазоќистон, Туркманистон) ба занон њуќуќи овоздињї 
расман иљозат дода шуд. Дар Љумњурии Халќии Хитой – со-
ли 1947 ва дар Афѓонистон – соли 1963 занон соњиби њуќуќи 
интихоботї гардиданд. Имрўз занон дар њамаи кишварњои 
љањон ба истиснои Љумњурии Ватикан (дар он љо њуќуќи 
овоздињї фаќат ба кардиналњо вогузор гардидааст ва онњо 
мардон мебошанд) ин њуќуќро доранд. 

 
Аќида дар мавриди он, ки занон сазовор ба идоракунии 

давлатї нестанд ва ин, ки мардон метавонанд пурра ва мута-
носиб манфиатњои занонро дар њокимият намояндагї намоянд, 
иштибоњї аст. Воќеият чунин аст, ки таљрибаи занона аз 
таљрибаи мардона фарќ мекунад. Мардон аќида ва мавќеи за-
нонро ифода намекунанд, на барои он ки «суиќасди» пешакии 
мардон вуљуд дорад, балки барои он, ки онњо таљрибаи занон-
ро пурра дар ихтиёр надоранд ва наметавонанд эњтиёљоти 
воќеии онњоро бидонанд. Ин аст, ки дар маќомоти идоракунии 
давлатї бояд њам мардон ва њам занон фаъолият намоянд. Дар 
раванди ќабули ќарорњо шомил намудани занон ба созмонњо 
имконият медињад, ки мувофиќтар ба мушкилот вокуниш  
дошта бошанд. Љомеа аз истифодаи истеъдоди занон дар њаллу 
фасли масъалањои мураккаби идоракунї бурд хоњад кард. 

Дар замони њозира далелњои назариявї бештар тавассути 
натиљањои эмпирикии тањќиќот оид ба вазъияти кишварњое 
тањким меёбанд, ки дар он љо тавозуни гендерї ба даст омада-
аст. Ба чунин кишварњо, пеш аз њама, мамлакатњои скандинавї 
мансуб мебошанд. Омўхтани таљрибаи онњо имконият дод, ки 
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вобастагии зичи миёни маќоми баланди занон дар љомеа ва 
ширкати онњо дар ќабули ќарорњои муњими давлатї ошкор 
гардад. СММ чунин њисоб мекунад, ки танњо замоне, ки дар 
парламенти ин ё он кишвар бештар аз 20% занон бошанд, 
ќонунгузорон ба тањияи лоињањои ќонунњо ба манфиати кўда-
кон ба таври љиддї иќдом мекунанд. Ва фаќат ваќте ки њиссаи 
онњо ба 30% наздик мешавад8, ќонунњо ва барномањои давла-
тии посухгў ба манфиатњои зарурии занон пайдо мешаванд. 

Њамин тавр, сиёсати таъмини баробарии љинсњо соњаи фа-
рохтарро нисбат ба дастрасї ба баробарии зоњирї дар бар 
мегирад ва тањияи стратегияњои гуногуни «њимояткунанда»-и 
дастрасї ба намояндагии баробари занону мардон дар идора-
кунии давлат ва љомеаро талаб менамояд. Ислоњоти низоми 
идоракунї њангоми гузариш ба љомеаи демократї бо бознига-
рии наќши давлат ва љомеаи шањрвандї дар равандњои тањия ва 
татбиќи сиёсат дар соњањои гуногуни зиндагї марбут мебошад. 
Аъзои љомеаи мањаллї одамони бељинс набуда, онњо табиист, 
ки ба мардон ва занон таќсим мешаванд. Онњо тарбияи гуногун, 
таљрибаи иљтимоии мухталиф доранд, бинобар ин, ба он чи ки 
дар љомеа мегузарад, ба таври гуногун вокуниш мекунанд. Би-
нобар ин, њангоми коркард ва амалисозии сиёсати мањаллї он 
далелро бояд ба назар гирифт, ки мардон ва занон ниёзњои гу-
ногун доранд; идроки мушкилот ва афзалиятњои онњо низ гуно-
гун љараён мегиранд. Бо дарназардошти он, ки раванди инки-
шофи худидоракунии мањаллї дар њаракат мебошад, имрўз ба-
робарии гендериро куллан на фаќат њамчун проблемаи љанбаи 
иљтимоидошта, балки њамчун яке аз усули коркард ва амалисо-
зии сиёсати мањаллї баррасї намудан мубрам аст. 

Сохторњои муътабари маќомоти идоракунии мањаллї ва 
худидоракунии мањаллї њамроњ бо муассисањои тањсилотї дар 
тарбияи насли љавон дар руњияи баробарии гендерї ва такми-
ли саводи њуќуќии писарон ва духтарон наќши муњим доранд. 
Маќомоти худидоракунии мањаллї, ки пайравони сиёсати 
давлатї оид ба бењбудии дастрасї ба тањсилот барои духтарон 
ва писарони болаёќат мебошанд, бояд талошњои омўзгорон ва 
маъмурияти муассисањои тањсилотиро барои бо оилањои ба-

8 Платформа действий Четвертой Всемирной Конференции по положению 
женщин. Стратегическая цель G – «Участие женщин в работе директивных 
органов и в процессе принятия решений», пункт 182. 
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чањо, махсусан духтарон фаъолона кор кардан дастгирї намо-
яд, то ки онњо битавонанд бидуни мушкилї тањсилоти миёнаи 
умумиро фаро гирифта, дар оянда баъди гирифтани тањсилоти 
олї дар љињати баробари мардон амалї намудани имконоти 
онњо ба манфиати љомеа /ватан мусоидат хоњад намуд. 

 
Мисоли таљрибаи/амалияи мусбати байналмилалї: 
Омўзиши мансабдорони давлатии Русия оид ба проблемањои 
гендерї 
Соли 2015 (бо дастгирии созмони байналмилалии БРСММ) 
модулњои таълимї тањия гардида, машќу тамринњо аз рўйи 
масъалањои гендерї дар доираи барномањои таълими касбї 
ва наќшањои таълими мансабдорони давлатї ва профессо-
рони Академияи хољагии халќ ва хизмати давлатии назди 
Президенти Федератсияи Русия ва шуъбањои он баргузор 
гардиданд. Иќдоми мазкур мутобиќи меъёрњо ва стан-
дартњои байналмилалї, Конститутсияи Русия ва Наќшаи 
миллии амалиёт оид ба бењтар намудани вазъи занон дар 
Федератсияи Русия ва баланд бардоштани наќши онњо дар 
љомеа амалї гардид. Барои пањн кардани таљрибаи Русия ва 
ташкилоти байналмилалї оид ба мусоидат ба баробарии 
гендерї «модулњо ва кластерњои гендерї»-и асосї бо маќса-
ди шомил намудани онњо дар машќу тамринњо, инчунин ки-
тобњои дарсї ва дастурњои методї тањия гардиданд. Дар беш 
аз 25 минтаќањои кишвар мансабдорони давлатї дар машќу 
тамринњо барои тренерњо дар шуъбањои Академияи хољагии 
халќ ва хизмати давлатии назди Президенти Федератсияи 
Русия ширкат доштанд. 

 
Сиёсати бисёр кишварњо нишон дод, ки сањми занон ва 

бањисобгирии љанбањои гендерї – њиссиётї дар њамаи соњањои 
фаъолияти њаётї ба рушди њамаљонибаи љомеа, ки дар он 
њуќуќи мардону занон баробар риоя мегардад, низоъњои иљти-
мої пешгирї гардида, аз њисоби таъсиси љойњои иловагии 
корї рушди иќтисодї/ пардохти андозњо ба буљети кишвар ин-
чунин бењтаршавии вазъи иќтисодии оилањо ба вуќуъ меоянд. 
Тавсеаи њуќуќ ва имконоти занон шарти њатмї ва таъминку-
нандаи Њадафи №5 дар соњаи рушди устувори СММ – «таъми-
ни баробарии гендерї» ба њисоб меравад. Аз рўйи њолати соли 
2014 баробарњуќуќии занон ва мардон дар конститутсияњои 
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143 давлат (бо шумули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон) 
аз љумлаи 195 давлатњои љањон кафолат дода шудааст. Сарфи 
назар аз он, табъизи занон мустаќиман ё ѓайримустаќим дар 
бисёр соњањо, аммо бештар аз њама, бо сабаби мављуд будани 
ќолабњои гендерї, «стандартњои дугона» дар меъёрњои иљти-
мої ба вуљуди худ идома медињанд. Охир, баробарии гендерии 
дар ќонунњо муќарраргардида, њатман маънои онро надорад, 
ки дар амал занону духтарон соњиби имконоти баробар мебо-
шанд. Бад-ин тартиб, бо дарназардошти он, ки дар доираи ои-
лањои анъанавиии тољик дар тарбияи кўдакон якчанд насл 
наќш доранд, дорои равишњои худ дар тарбияи писарон ва 
духтарон мебошанд, ба онњо њам, баъзан дар идроки ањамми-
яти таъмини баробарии гендерии фарзандони худ барои даст-
расї ба тањсилот, ба шуѓли мењнат ва њуќуќњои дигар кумак 
лозим аст, мањз кормандони идоракунии давлатї метавонанд 
ба њайси њалќаи муњим оид ба пешбурди сиёсати давлатї дар 
соњаи мазкур, аз њисоби пањн намудани иттилоот ва пурзўрку-
нии љанбањои тарбиявї (бо шумули дастгирии волидайни дух-
тарони болаёќат) оид ба пешбурди њуќуќ ва имконоти њам пи-
сарбачањо/љавонон/мардон ва њам њуќуќњои духтарон/ душиза-
гон/ занон наќш дошта бошанд. 

 
Мавзўи 2: Асосњои њуќуќї, стратегияњо ва сиёсати давлатї  
оид ба пешбурди баробарии гендерї 

 
Њамон тавре ки хотирнишон шуда буд, баробарии љинсњо 

дар амалисозии њуќуќњои худ дар муносибатњои оилавї дар 
муњимтарин санади ќонунии кишвар – Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон њам эътироф гардидааст. Конститутсия 
њуќуќњои баробар дар асоси љинсро (моддаи 17) кафолат 
медињад ва дар ќонунгузории асосї масалан, дар Кодекси ои-
ла, Кодекси мењнат, Кодекси замин, Кодекси љиноятї, Ќонун 
дар бораи маориф, Ќонун дар бораи њифзи саломатии ањолї 
усули (принсипи) ѓайритабъизї муќаррар карда шудааст. 

 
Моддаи 17 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: 
«Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, 
қатъи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиқоди динї, 
мавқеи сиёсї, вазъи иљтимої, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озо-
диҳоро кафолат медиҳад. Мардон ва занон баробарҳуқуқанд». 
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Љумњурии Тољикистон аз ибтидои истиќлолияти худ хеле 
зуд ба сиёсати мутараќќии љањонї оид ба пешбурди ба-
робарњуќуќии гендерї пайваст гардид. 3 декабри соли 1999 
Фармони №5 Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
чорањо оид ба баланд бардоштани наќши занон дар љомеа» ба 
нашр расид, ки дар он амалиёти стратегї оид ба пешбарии за-
нон дар њамаи соњањои фаъолият нишон дода шуда буд. 
Пештар, соли 1993 Њукумати Љумњурии Тољикистон Конвенсия 
оид ба барњам додани њамаи намудњои табъиз (дискриминат-
сия) нисбат ба занонро тасдиќ намуд, соли 2000 Протоколи фа-
култативї ба Конвенсияи мазкур ба имзо расид. Бо маќсади 
иљро намудани асноди мазкур санадњои муњими мушаххас 
ќабул карда шуданд: Фармони Президент « Дар бораи чорањо 
оид ба баланд бардоштани маќом ва наќши зан дар љомеа» 
(1999); «Наќшаи миллии амалиёт оид ба баланд бардоштани 
маќом ва наќши занон дар солњои 1998–2000»; Барномаи давла-
тии «Самтњои асосии сиёсати давлатї оид ба таъмини њуќуќњо 
ва имкониятњои баробари мардон ва занон дар Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 2001–2010». Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон аз 1 марти соли 2005, №89 «Дар бораи кафолатњои давла-
тии баробарњуќуќии занон ва мардон ва имкониятњои баробари 
амалисозии онњо» табъизро аз рўйи аломати љинс мамнуъ 
намуда, дар айни замон њуќуќњои баробарро дар маќомоти 
њокимияти давлатї, дар хизмати давлатї, дар тањсилот, дар 
соњањои мењнат ва дар оиларо кафолат медињад. Баъдан, Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» (2013), Барномаи 
миллї оид ба пешгирии зуроварї дар оила (2014–2023) ќабул гар-
дида, бо Фармони Президенти ЉТ соли 2015 Соли оила эълон 
гардид. Наќшаи миллии чорабинињо (2014–2017) оид ба иљрои 
тавсияњои Кумитаи СММ оид ба бартарафсозии табъиз 
(дискриминатсия) нисбат ба занон оид ба маърўзаи чорум ва 
панљуми даврии Тољикистонро Њукумати ЉТ ќабул намуд 
(23.07.2014). Њукумати Љумњурии Тољикистон бо њамаи 
тавсияњои Кумитаи СММ оид ба њуќуќи инсон дар посухи 
гузориши пешнињоднамудаи кишвар оид ба расмиёти тафсири 
Умумии даврї тавофуќ намуда, бо амри Президенти ЉТ №90 
аз 07.06.2017 Наќшаи миллии амалиёт оид ба иљрои тавсияњои 
Шўрои Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќи инсон тибќи 
Тафсири умумии даврї (марњилаи дувум) барои солњои 2017-2020 
тасдиќ намуд. 
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Соли 2010 ба Кодекси оила барои баланд бардоштани 
синни њуќуќии издивољ то 18-солагї (барои занон ва мардон) 
таѓйирот ворид карда шуд, ки он бо талаботи Конвенсияи 
СММ оид ба барњам додани њамаи шаклњои табъиз нисбат ба 
занон мутобиќ карда шуд. Барномаи давлатии тањсилот, 
интихоб ва таъйини занон ва духтарони болаёќат ба вазифањои 
роњбарикунанда дар солњои 2007–2016, ки соли 2006 ќабул 
гардида буд, ба бартараф кардани монеањо дар роњи вазифањои 
роњбарикунандаро ишѓол кардани занон нигаронида шуда буд. 
Њанўз њам барномаи грантњои президентии дастгирии занони 
соњибкор ва инчунин, Стратегияи миллии фаъолсозии наќши 
занон дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2011–2020 амал ме-
намояд. 

Сиёсати минбаъдаи алоњида, ки соли 2010 ќабул гардид, 
Стратегияи миллии баланд бардоштани наќши занон дар 
Љумњурии Тољикистон дар солњои 2011–2020 мебошад. Страте-
гия набудани фањмиши љамъиятии баробарии гендерї ва 
њимояи сиёсати гендерї, наќши ќолабњо ва зарурати дигар-
гунсозии баробарии зоњирии мављуда ба имконоти воќеиро 
эътироф карда, ба њар сурат соњањоеро фаро мегирад, ки занон 
бо монеањо мувољењ мебошанд: иштирок дар њаёти сиёсї, бо-
зори мењнат, соњибкорї ва тањсилот. 

Њукумат дар татбиќи проблематикаи гендерї дар страте-
гияи миллии рушди иљтимоию иќтисодї бо ќабули Страте-
гияи паст кардани камбизоатї барои Љумњурии Тољикистон дар 
даврањои солњои 2007–2009 ва 2010–2012 ба пешравии назаррас 
ноил гардид. Стратегияњои мазкур њамроњ ба Стратегияи ба-
ланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар солњои 2013–2015 ва 
Стратегияи миллии рушд то соли 2015 шомили бобњои махсуси 
њавасмандкунии баробарии мардон ва занон, њамчун љузъи 
рушди захираи инсонї дар кишвар мебошанд. Стратегияи 
миллии рушд то соли 2030, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон соли 2016 ќабул гардида буд, њамчунин бобњоеро 
дар бар мегирад, ки ба њавасмандкунии баробарии мардон ва 
занон, њамчун љузъи рушди захираи инсонї дар кишвар бах-
шида шудаанд. Дар ин санадњои стратегї ворид сохтани 
њадафњои баробарии гендерї муќаррар намудани нишон-
дињандањо, муассисањои иљрокунанда ва маблаѓгузории дахл-
дорро кафолат дода ва медињад. 
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Квотањои президентї барои тањсили духтарон ва писарон 
аз ноњияњои дурдасти Љумњурии Тољикистон (солњои 1997, 
2006) ба бисёр писарону духтарон аз оилањои камбизоат имко-
нияти тањсил ва гирифтани ихтисосњои гуногунро дар мак-
табњои олии гуногуни љумњурї фароњам сохт. Њоли њозир, бис-
ёр хатмкардагон аз рўйи квота дар соњањои гуногуни иќтисо-
диёти миллии кишвар машѓули кор мебошанд.  

Ќабул гардидани Ќонун дар бораи пешгирии зўроварї дар ои-
ла дар соли 2013 ва минбаъд ќабул карда шудани Барномаи 
давлатї оид пешгирии зўроварї дар оила дар солњои 2014–2023 
њушдори љиддї дод, ки зўроварии оилавї на мушкилии хусусї, 
балки проблемаи иљтимої мебошад ва ба он давлат бояд дахо-
лат дошта бошад. Ќонун дар бораи пешгирии зўроварї дар оила 
ба зарари љисмонї, психологї, шањвонї ва иќтисодие, ки дар 
доираи муносибатњои дохилиоилавї расонда мешавад, љалби 
таваљљуњ намуда, инчунин зўровар ва љабрдидаро аз љумлаи на 
фаќат њамсарон, балки дилхоњ аъзои оила низ муайян менамо-
яд. Зўроварии оилавї на танњо вайрон кардани њуќуќи инсон – 
шахсони тањти зўроварї ќароргирифта (ки аксаран намоянда-
гони љинси зан мебошанд) аст, балки ба амалишавии њуќуќњои 
дигари онњо монеа эљод намуда, барои оила, махсусан. кўдакон 
ва умуман, љомеа пайомадњои љиддї дорад. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќи байналмила-
лиро низ њамчун ќисми таркибии низоми њуќуќии миллї њисоб 
мекунад9 ва Тољикистон давлат-иштирокчии Конвенсияи СММ 
дар бораи барњам додани њамаи шаклњои табъиз нисбат ба за-
нон(КБТЗ) буда, ба мисли њамаи давлатњои љањон Эъломияи 
Маљмааи Умумии СММ дар бораи барњам додани зўроварї нис-
бат ба занон, инчунин дигар созишномањо/ќарордодњо оид ба 
њимояи њуќуќи инсонро ба имзо расонида, иќдомоти муњимро 
барои амалисозии ќатъномаи Шўрои Амнияти СММ дар бораи 
занон ва сулњу амният (1325 ва 2122) бо тањияи Наќшаи мил-
лии амалиёт роњандозї намуд.  

 
Дар моддаи 4 КБТЗ таъкид мегардад, ки: давлатњо: «набояд 

ба њељ гуна урфу одатњо, анъанањо ё ангезањои динї барои сар-
кашї аз иљрои уњдадорињои худ [барњам додани зўроварї нис-
бат ба занон] истинод намоянд» ва дар Моддаи 5 изњор мегар-

9 Конституция Республики Таджикистан, статья 10. 
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дад: «Давлатњои иштироккунанда њамаи тадбирњоро бо маќса-
ди таѓйир додани амсилањои иљтимої ва фарњангии рафтори 
мардон ва занон,бо маќсади ноилшавї ба барњам додани хурофот 
ва лаѓви урфу одатњо ва дигар падидањо, ки ба мафкураи ноќисї 
ё бартарии яке аз љинсњо ё ќолабї будани наќши мардон ва занон 
асос ёфтааст, бияндешанд.»  

 
Илова бар ин, бо Ќарори Њукумати ЉТ № 801 аз 30.12.2015 

Консепсияи рушди оила тасдиќ карда шуд. Њадафи ќабули Кон-
сепсияи мазкур тањкими наќши оила, њамчун нињоди муњими 
иљтимої дар љомеа мебошад. Яке аз вазифањои муњими ин 
Консепсия таъмини бечуну чарои амалисозии усули (прин-
сипњои) конститутсиониии баробарњуќуќии мардону занон дар 
муносибатњои хонаводагї мебошад.  

Сарфи назар аз мављуд будани асоси мустањками сиёсию 
њуќуќї барои њимояи њуќуќи занон ва барои пешбурди ба-
робарии гендерї, бисёр тадбирњои банаќшагирифташуда дар 
марњилаи амалисозї мебошанд ва муваффаќияти амалисозии 
воќеии онњо аз бисёр љињат, ба иродаи сиёсї ва саъю кўшиши 
хизматчиёни давлатї вобаста мебошад. 

 
Мавзўи 3: Сиёсати баробарии љинсњо дар сатњи мањаллї.  
Дурнамои гендерї дар тањияи сиёсат ва барномањо дар соњаи 
худидоракунии мањаллї 

 
Дар муддати тамоми таърих, рушди демократия бо ин-

тиќоли тадриљии беш аз пеши ваколатњо ба љамоањо ва ит-
тињодияњои шањрвандон дар сатњи мањаллї њамроњ будааст. 
Шаклњо ва механизмњои худидоракунї доимо дар њоли таѓйир 
ва такмил буданд ва ин раванд њанўз њам идома дорад. Дар 
љањони муосир маќомоти худидоракунии мањаллї яке аз 
пояњои асосњои њар гуна низоми демократї ва њалќаи асосии 
идоракунии давлатї мебошад. Имрўз ба нињоди худидораку-
нии мањаллї на камтар аз дигар асосњои конститутсионии си-
стемаи демократї наќш тааллуќ дорад. Худидоракунии 
мањаллї ба ду талаботи љамъиятї – ба идоракунии босамар ва 
рушди демократия посух дода, он на танњо барои идоракунии 
бењтар ё ба ањолї наздик намудани хизматрасонињо, балки ба-
рои кафолати озодии шахсият, рушди мустаќилияти 
шањрвандї ва масъулият эљод мешавад. Худидоракунии 
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мањаллї ба рушди худтанзим – асоси устувории љомеа ва 
давлат мусоидат менамояд. Њангоми чунин низоми сиёсї њар 
як љамоаи алоњидаи мањаллї, бояд худмухтор, яъне худидора-
кунанда буда, татбиќи ќонунгузорї ва сиёсати миллиро 
таъмин намояд ва бевосита ба ниёзњои шањрвандон посух 
дињад. Дархост барои њаллу фасли ин ё он мушкилот ба 
сатњњои олии њокимият фаќат дар њолати имконнопазирии 
њалли он мушкилї бо неруњо ва имконоти худї дода мешавад. 
Дар раванди муќаррар намудани худи низоми худидоракунии 
мањаллї як силсила љанбањои вижаи гендерї мављуд мебо-
шанд, ки ба њисоб гирифтани онњо метавонист барои тањкими 
нињодњои худидоракунї кумак расонида, сифати зиндагии 
аъзои љамоаи мањаллиро бењтар намояд. 

Равиши гендерї дар заминаи худ бознигарии худи низоми 
муносибатњои байнињамдигарии инсонии миёни субъектњоро 
аз тариќи: хизматчии давлатї-хизматчии давлатї, хизматчии 
давлатї-шањрванд ва шањрванд-шањрванд, инчунин вижагии 
идоракунии раванди мушаххасро дар назар дорад. Намоянда-
гони мансабњои роњбарикунандаи њокимияти давлатї, њангоми 
муносибатњои байнињамдигарї бо тобеони худ масъулияти 
таќсими мувофиќашудаи наќшњоро миёни субъектњои гуногун, 
вале бо њам баробар, аз љумла, оид ба љанбањои пешбинику-
нандаи набудани табъиз аз рўйи љинсро бар уњда доранд.  

Амалияи байналмилалї, аз љумла, таљрибаи кишварњои ба 
нишондињандањои баланд дар соњаи рушди инсонї ноилгар-
дида тавассути роњандозии механизмњои иштироки баробари 
занон ва мардон дар идоракунии њамаи сатњњо, ба сифати яке 
аз афзорњо дар ќонунгузорї татбиќ намудании нуктањои уњда-
доркунандаи њокимияти мањаллї љињати мусоидат намудан ба 
амалисозии асли (принсипи) баробарии љинсњоро истифода 
менамояд. 

 
Иштироки баробари њар ду љинс дар ќабули ќарорњо ва 

биноан, тањкими маќоми занон барои ноил шудан ба худидо-
ракунии мањаллии ошкоро, њисоботдињанда ва рушди устувор 
дар њамаи соњањои зиндагии љамоаи мањаллї ањаммияти зиёд 
дорад. Ноилшавї ба њадафи иштироки баробарњуќуќи занон 
ва мардон дар раванди ќабули ќарорњо тавозунеро таъмин ме-
намояд, ки сохтори воќеии љамоаи мањаллиро инъикос меку-
над. Шомил сохтани омилњои гендерї дар рушди низоми худи-
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доракунии мањаллї ба рушди љамоаи мањаллї такони нави си-
фатї хоњад дод.  

Бањисобгирии дурнамои гендерї дар тањияи сиёсат ва бар-
номањои соњаи худидоракунї онро дар назар мегиранд, ки 
роњбарони маъмурияти давлатии мањаллї, сохторњои худидо-
ракунии мањаллї, фаъолони иттињодияњои њудудии љамоањои 
мањаллї, сарварони худидоракунии мањаллї/љамоањо: 
• Дар урфият мардон ва занон авлавияти рушдро ба таври 

гуногун дарк менамоянд, бинобар ин зарур аст, ки занро 
њамчун субъекти комилњуќуќи рушди љамоаи мањаллї бар-
расї намуда, мутаносибан, дидгоњ ва чашмдошти занон 
њангоми тањияи сиёсати мањаллї, буљети мањаллї ва амали-
созии онњо ба назар гирифта шавад; 

• Дар наќшањои стратегї ва барномањои рушди њудудњо 
њадафи ноилшавї ба намояндагии баробари занон ва мар-
дон дар маќомоти худидоракунии мањаллї тасвият гар-
дида, нишондињандањои мушаххаси маќсаднок муќаррар 
карда шуда, барои ба таври назаррас афзоиш додани шу-
мораи занон чорањо андешида мешаванд; 

• Оид ба ташаккул додани сарварон, маъмурон, мудирон ва 
захираи кадрњо аз њисоби занон чорањо андешида 
мешаванд; ба занон дастрасии баробар ба манбаъњои 
такмили ихтисос ва азнавтайёркунии кадрњои 
роњбарикунанда, зинаи рањбарї, аз љумла тайёркунї ба 
тавр ѓоибона; 

• Шаффофияти меъёрњои интихоб ва расмиёти таъйин ба 
вазифањои роњбарикунанда дар маќомоти худидоракунї ва 
маъмуриятњои мањаллии давлатї, бидуни роњ додан ба 
табъиз нисбат ба занонро таъмин мекунанд; 

• Вобаста ба табъизи гендерї дар сохторњои худидоракунии 
мањаллї, расмиёти пешнињод кардан ва баррасии 
шикоятњо, муќаррар намудани чорањои љазодињї барои 
роњбарон дар њолати табъизи гендерї, тањия ва татбиќ 
намудани муљозотњо; 

• Ба ќадри имкон дастгирї намудани ќарорњо оид ба 
таъмини намояндагии баробари љинсњо дар кумитањои 
мањаллањо, судњо ва дигар нињодњои љамоањои мањаллї, 
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• Тањти њимояи њаматарафа ќарор додани шўрои занон, 
инчунин созмонњои љамъиятии амаликунандаи фаъолият 
оид ба таъмини баробарии гендерї; 

• Ба љамъоварии далелу раќамњо оид ба вазъи занон ва 
мардон дар љамоаи мањаллї, махсусан дар бораи шахсони 
ба мавриди табъизи гендерї дучоргардида (миќдори 
љабрдидагон аз зўроварии оилавї, зўроварии шањвонї, 
тиљорати занон бо маќсади истисмори шањвонї) мусоидат 
намуда, ташаббуси созмонњои љамъиятии мањаллиро оид ба 
баргузории тањќиќоти ошкоркунандаи сабабњои зўроварии 
гендерї ва љињати пешгирии он дастгирї мекунанд; 

• Дар љамоањо њар чи бештар арзишњо ва меъёрњои 
гендериро васеътар пањн намуда, маъракањои иттилоотї, 
тадбирњои тањсилотї дар љамоањои мањаллї оид ба 
масъалањои баробарии гендериро баргузор намуда, тавсеа 
додани имконоти занон – дастгирии сохторњои калидї аз 
ќабили Раёсат/шуъбањои оид ба занон ва оила, марказњои 
дастгирии занон, дигар созмонњои љамъиятї дар 
чорабинињои њамасола, масалан, дар доираи маъракаи 
умумиљањонии иттилоотии «16 рўзи амалиёти фаъолона оид 
ба мубориза бо зўроварии гендерї» (25 ноябр – 10 декабр); 

• Мусоидат кардан ба таъсис ва фаъолияти гурўњњои кории 
байниидоравї оид ба муќовимат ба зўроварии гендерї, 
масалан, аз ќабили Гурўњњои кории байниидоравї оид ба 
муќовимат ба зўроварї дар оила, ки самаранокии худро 
дар бисёр ноњияњо нишон додааст; 

• Ташаббусњои созмонњои љамъиятї ва байналмилалї оид ба 
омўзиши кормандони давлатї дар сатњи мањаллии 
консепсияи баробарии гендерї ва такмил додани 
њассосияти гендерї; шомил намудани масъалањои 
њассосияти гендерї дар фењристи комиссияњои 
аттестатсионї барои хизматчиёни давлатї. 
 
Њамин тавр, дар салоњияти хизматчиёни давлатї аст, ки ба 

амалишавии самти сиёсати давлат оид ба таъмини баробарии 
гендерї дар кишвар тавассути чорањо ва талошњои стратегии 
дар боло зикргардида мусоидат намуда, барои ин захирањои 
љанбаи моддї ва ѓайримоддии сатњи мањаллидоштаро љалб 
намоянд. 
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Мавзўи 4: Консепсияи «татбиќи равишњои гендерї». 
Робитањои гендерї-ислоњї 

 
Дар њоле, ки татбиќи дурнамоњои гендерї дар тањияи 

сиёсати соњаи худидоракунии мањаллї бештар ба саволи «чї» 
љавобгў бошад, консепсияи «татбиќи равишњои гендерї» ба 
саволи «чи гуна» љавоб мешавад ва «оё тадбирњои 
банаќшагирифташуда манфиатњои њам мардон ва њам занонро 
ифода мекунанд?».  

Роњбарони маќомоти худидоракунї дар фаъолияти худ оид 
ба тањияи санадњо ва наќшањо бояд фењристи саволњои назора-
тиро ба роњбарї гиранд ва тањлили онњо донистани ин нуктаро 
имконпазир месозад, ки равишњои гендерї то кадом андоза ба 
њисоб гирифта шуда буданд:  

Њадафњо: Оё њадафи тадбирњои пешнињодшаванда ман-
фиатњои њам мардон ва њам занонро инъикос мекунад? Оё њам-
замон бо амалисозии њадаф ворид намудани ислоњоти муайян 
дар эњтиёљоти амалии мардон ва занон ислоњи нобаробарии 
мављударо пешбинї менамояд? 
• Гирандагони њадаф: Оё тавозуни манфиатњо дар гурўњи ги-

рандагони њадафњо, бо истиснои тадбирњои махсуси нига-
ронидашуда ё ба мардон, ё ба занон ба сифати чорањои ис-
лоњї оид ба ноилшавї ба баробарї мављуд аст? 

• Чорабинињо: Оё мардон ва занон дар чорабинињои 
банаќшагирифташуда иштирок мекунанд? 

• Нишондињандањо (шохисњои) муваффаќият: Оё нишон-
дињандањо барои арзёбии муваффаќиятњои бадастомада 
њамзамон бо ноилшавї ба њадафи гузошташуда тањия 
шудаанд? Оё нишондињандањои мазкур метавонанд љанбаи 
гендерии њар як вазифаи гузошташударо андозагирї намо-
янд? Оё нишондињандањо аз рўйи аломати љинс таќсим 
шудаанд? Оё њадафњо барои таъмини тавозуни гендерї дар 
чорабинињо (масалан, квотањо барои ширкаткунандагони 
мард ва зан) тасвият шудаанд? 

• Иљро: Чорабинии банаќшагирифташударо кї амалї месозад? 
Оё шарикон омўзиш оид ба масъалањои татбиќи равишњои 
гендериро фаро гирифтаанд, то ки мавќеи гендерї дар тамоми 
муддати баргузории чорабинї риоя гардад? Оё њам мардон ва 
њам занон дар амалисозии чорабинї иштирок мекунанд? 
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• Moниторинг ва арзёбї: Оё дурнамои гендерї дар стратегияи 
баргузории арзёбии чорабинї шомил гардидааст? 

• Хавфњо: Оё ќаринаи гендерии дорои миќёси бештари 
наќшњои иљтимої ва муносибатњо дар љомеа њамчун хавфи 
билќувва (потенсиалї) (масалан, ќолабњои мављуда ва 
монеањои сохторї, ки метавонанд дар роњи иштироки пур-
раи намояндагони ин ё он љинс дар чорабинї пайдо ша-
ванд) баррасї гардидааст? Оё таъсири манфии имконпази-
ри чорабинињои амалишаванда (масалан, имкони билќув-
ваи афзоиши сарбории занон) ба њисоб гирифта шудаааст? 
 
Барои аёнияти татбиќи амалии равиши гендерї, метавон 

мисоли њамгироии равиши гендериро дар расмиёти ќабул ба 
кори кироя овард, ки аксаран тањти назорати роњбарони 
ташкилот ва маќомоти худидоракунии мањаллї ќарор доранд. 
Дар тамоми муддати раванди ќабул ба кори кироя роњбарони 
ташкилоти давлатї ва созмонњои дигар бояд: 
• Мусоидат намудан ба идроки вазифаи холї ба таври озоду 

кушода барои номзадњо бо кумаки эълони сањењ 
мураттабшуда (истисно намудани талаботи ќабул ба кор аз 
рўйи аломати љинсї); 

• Тањлил намудани маълумот оид ба њайати шахсии муассиса 
бо маќсади амалисозии асли (принсипи) баробарии 
имконот (дар њолати баробар будани натиљањои санљиши 
мардон ва занони ширкаткунандагони озмун бартарї ба 
њамон номзаде дода мешавад, ки намояндагони љинси ў дар 
коллектив камтар мебошанд); 

• Ташаккул додани рўйхати аз лињози гендерї 
мувозинагардидаи номзадњои даъватшуда ба мусоњиба (ба 
муњосиба њам занон ва њам мардон даъват карда 
мешаванд); 

• Ба номзадњои њар ду љинс саволњои яксон додан (яъне, ба 
«танг кардани» номзадњои «љинси номатлуб» аз њисоби 
шартњои ноњамгуни иштирок мусоидат накардан); 

• Огоњии гендериро њамчун меъёри интихоби кормандон, 
махсусан, ба вазифаи рањбарони шуъбањо истифода 
намудан. 
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Татбиќи равишњои гендерї њамчун самти њамаљониба 
фарогири стратегии проблемањо ва вазъияти корї (ташкилот, 
муассиса, дафтар), ки дар он сиёсат ташаккул ёфтааст, амалї 
мешаванд. Њамин тавр, стратегия оид ба њамгаросозии 
масъалањои гендерї дар барнома бояд њамроњ бо амалиёт оид 
ба таъмини он бошад, ки вазъияти корї нисбат ба њолатњои 
гендерї њассос бошад ва имконоти баробарро њам бо занон ва 
њам бо мардон кафолат дињад. 

Азбаски фаъолияти хизматчиёни давлатї барои љомеа ба 
дараљаи зиёд ба туфайли мавод ва гузоришњои мунташирша-
ванда, иштирок дар барномањои телевизионї ва радио (акса-
ран, пахши мустаќим) аён мегардад, на танњо чорабинии соз-
монёбанда балки худи сиёсат дар муассисаи давлатї ва наш-
рияњои чопии дастраси њамагон низ бояд аз лињози гендерї 
сањењ бошанд. Ба ду љанбаи маводи нашршаванда – забон ва 
тасвироти аёнї бояд таваљљуњ дода шавад. Ин њар ду омил 
намоёнгари тимсоли фарњангии мардон ва занон мебошанд. 

Дар робита бо талаботи тимсолњои аёнї тавсия мешавад, ки 
тасвирњои њам мардон ва њам занон истифода гардад, яъне исти-
фодаи фаќат тасвири як љинс барои мусавварсозии матн раво 
нест. Аз тасвирњои ќолабии мардон ва занон даст кашидан зарур 
аст – дар ин љо сухан дар бораи он њолатњое меравад, ки занон 
танњо њамчун рамзи зебої ё модарї ва мардон дар ќаринаи 
ќабули ќарорњои муњими иљтимої истифода мешаванд. Масалан, 
дар њолате, ки намояндагони ВАО аз роњбарони маќомоти 
худидоракунї хоњиши аз рўйи натиљањои фаъолияти солонаи 
љамоат ё њукумат барпо кардани мусоњибаро матрањ месозанд, 
зарур аст, ки њам ба кормандони љинси мард ва њам занони 
корманд имконияти мусоњиба муњайё гардад. Дар мавриди 
забони хаттї ва шифоњї барои истифода чунин шаклњои аз 
лињози гендерї сањењ тавсия мешавад: 

– Истифодаи љонишинњо дар шакли љамъ, масалан ба љойи 
«ў», «вай» ба кор бурдани «эшон», «он кас»; 

– Истифодаи ў/вай, ваќте ки амалиёти фардро таъкид 
кардан лозим мешавад. 

Њамин тавр, татбиќи равишњои гендерї-њиссиётї 
муносибати бодиќќати хизматчиёни давлатиро нисбат ба 
зарурати пешбурди баробарњуќуќии гендерї дар марњилаи 
банаќшагирї, амалисозї ва њисоботдињии њамаи чорабинињо, 
ки захираи инсонї дар амал аст, дар назар дорад. 
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Мавзўи 5: Гендер, муносибатњои оилавї ва фарњанг 
 
Бо дарназардошти ањаммияти падидаи оила дар ташаккул 

ва рушди давлат, дар њифзу нигоњдории арзишњои фарњанги 
миллї, баъди ба даст оварда шудани истиќлолияти давлатї, 
асли (принсипи) кафолати њимояи оила, њамчун асоси љомеа ва 
амалисозии њуќуќњои њар як инсон барои ташкил додани оила 
дар сатњи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон эътибори кон-
ститутсионї пайдо намуд. 

 
Дар радифи ин меъёри конститутсионї, аз нахустин солњои 

ба даст оварда шудани истиќлолият, тањкими асосњои ташак-
кули оила ва њимояи оила бо дарназардошти арзишњои 
фарњанги миллї, яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати давла-
тии Љумњурии Тољикистон эътироф гардидааст. 

 
Тибќи моддаи 1 Кодекси оилаи ЉТ оила, никоњ, модарї, 

падарї ва кўдакї дар Љумњурии Тољикистон дар тањти њимояи 
давлат мебошанд. Ќонунгузории оилавї ба зарурати тањкими 
оила, ташкили муносибатњои оилавї дар заминаи муњаббат ва 
эњтироми якдигар, ёрии байнињамдигарї ва масъулият дар 
назди оила, њамаи аъзои он, раво набудани њар гуна дахолати 
худсарона ба корњои оилавї, таъмини амалисозии бемамониа-
ти њуќуќ ва аъзои оила ва иљро намудани уњдадорињои худ ва 
имконияти њимояи судии онњо асос меёбад. Њуќуќи шањрван-
дон дар оила метавонад танњо дар асоси ќонунгузории оилавї 
ва ќонунњои махсуси дигари ба вайронкунињои њуќуќи инсон 
дар муносибатњои оилавї дахлдошта, фаќат ба њамон андозае 
мањдуд карда мешавад, ки он ба маќсади њимояи њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунї, ахлоќ ва саломатии дигар аъзои оила ва 
шањрвандон (чунончи, дар њолатњое, ки њуќуќвайронкунї – 
зўроварї дар оила ба вуќуъ меояд, давлат уњдадор аст, ки ба-
рои њимояи љабрдида дахолат намояд) зарур бошад. 

Оила – ин гурўњи хурди одамони дар асоси никоњ ё ќаробати 
хунї ташаккулёфта, ки аъзои он бо умумияти маишї, ёрии бай-
нињамдигарї/ мењру муњаббат, масъулияти ахлоќї ва њуќуќї бо 
њам пайваст мебошанд. Дар соњаи њуќуќ тањти мафњуми оила 
нињоди иљтимоии ќонунї идрок мешавад, ки тањти њимояи давлат 
ќарор дорад. Маъмулан, «оилаи комил» дар маънии њуќуќї аз 
падар, модар ва кўдак (кўдакон); «оилаи нопурра» аз падар ва 
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кўдак (кўдакон) ё модар ва кўдак (кўдакон) иборат мебошад. Ои-
ла – нињоди иљтимої, хурдтарин њавзаи бунёдии љомеа мебошад, 
ки аз љумла бо аломатњои зерин тавсиф мешавад: 
• ихтиёран ба никоњ даромадани њамсарон; 
• бо умумияти маишї ба њам пайваст будани аъзои оила; 
• кўшиши њамсарон љињати таваллуд, иљтимоисозї ва тар-

бияи кўдакон. 
 

Моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: 
«Давлат оиларо ҳамчун асоси љамъият ҳимоя мекунад. Ҳар кас 
ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни ни-
коҳ расидаанд, ҳуқуқ доранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар 
оиладорї ва бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар ба-
робарҳуқуқанд. Бисёрникоҳї манъ аст». 

 
Дар зинањои даври њаётии инсон вазифањо ва маќоми ў дар 

оила тадриљан таѓйир меёбад. Барои одами калонсол оила 
манбаи ќаноаткунандаи як силсила эњтиёљоти ў ва дар айни 
замон уњдадорї њамчун аъзои оила мебошад. Уњдадорињои 
њамсарон дар оила миёни њамсарон пешакї гуфтугў ва муво-
фиќа карда мешавад, наќши/уњдадорињои њамсарон дар муно-
сибатњои оилавї вобаста ба њолатњои зиндагї метавонад иваз 
шавад ва ин далел, ки њамсарон дар оила метавонанд тавофуќ 
ва якдигарро пурра намоянд, фаќат ба ду нафари онњо дахл 
дорад ва ин аз њамнавої (гармонї) дар муносибатњо шањодат 
медињад. Барои кўдак оила – ин муњитест, ки ба рушди 
љисмонї, равонї, эњсосї ва зењнии ў мусоидат мекунад, чунки 
кўдак фаќат дар оила худро дар бехатарї эњсос менамояд. 

Бо маќсади тањкими наќши оила дар љомеа, њамчун нињоди 
муњими иљтимої, бо Ќарори Њукумати ЉТ №801 аз 30.12.2015 
Консепсияи рушди оила тасдиќ карда шуд. 

Барои амалисозии њадафи мазкур Консепсия иљрои чунин 
вазифањоро пешбинї менамояд: 
• таъмини амалишавии бечуну чарои принсипи конститутси-

онии баробарҳуқуқии мардону занон дар муносибатҳои ои-
лавї; 

• ҳифзи оила ҳамчун арзиши муҳими иљтимоию фарҳангї, 
нигоҳдории анъанаҳои маънавию ахлоқї дар муносибатҳои 
оилавї; 
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• таҳкими заминаҳои иқтисодии оила, таъмини мустақилияти 
иқтисодии онҳо бо мақсади иљрои вазифаҳои иљтимоии он; 

• такмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқии муносибатҳои оилавї 
бо мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аъзои оила ва баланд 
бардоштани масъулияти оила дар иљрои вазифаҳои худ; 

• ташаккули механизми дастгирии оилаҳо бо мақсади беҳтар 
намудани шароити зисти онҳо; 

• такмили механизми таъминкунандаи танзими оила ва ҳиф-
зи саломатии аъзои он; 

• ба таври васеъ фаро гирифтани кўдакон ба таҳсилоти то-
мактабї бо мақсади инкишофи ҳамаљонибаи онҳо; 

• тақвияти ҳифзи солимии репродуктивї ва пешгирии 
омилҳои ба исқоти ҳамл мусоидаткунанда; 

• таъмини татбиқи ҳамаљонибаи меъёри қонунгузорї оид ба 
бақайдгирии давлатии ақди никоҳ; 

• мусоидат дар татбиқи имкониятҳои тарбиявї ва фарҳангї. 
Равиши психологї нисбат ба оила маънои як навъ маљмўи 

афроди ќонеъкунандаи чањор меъёрро дорад: 
• ќаробати равонї, маънавї ва эњсосии аъзои он; 
• мањдудияти маконї ва замонї; 
• мањрамияти байнишахсї; 
• давомнокии муносибатњо, масъулият барои якдигар, уњда-

дорї дар назди якдигар. 
 

Моддаи 1 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон: 
«Қонунгузории Љумҳурии Тољикистон оид ба оила ба зарурати 
таҳкими оила, ба бунёди муносибатҳои оилавї дар заминаи 
муҳаббату эҳтироми якдигар, кўмаки мутақобила ва масъули-
яти ҳамаи аъзои оила дар назди оила, раво набудани дахолати 
беасоси ҳар шахс ба корҳои оила, татбиқи бемонеаи ҳуқуқ ва 
иљрои ўҳдададориҳои худ аз љониби аъзои оила ва имконияти 
ҳимояи судии онҳо асос меёбад.» «Танзими муносибатҳои ои-
лавї дар асоси принсипҳои ихтиёрї будани ақди никоҳи марду 
зан, баробарии ҳуқуқи зану шавҳар дар оила, ҳалли масъалаҳои 
дохилиоилавї дар асоси мувофиқаи тарафҳо, афзалияти тар-
бияи кўдакон дар оила, ғамхорї нисбати некўаҳволї ва рушди 
камоли онҳо, таъмини бештари ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
аъзои ноболиғ ва ғайри қобили меҳнати оила сурат мегирад». 
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Устувории никоњ ба сифати муносибатњои байни њамсарон 
вобаста мебошад. Ќаблан зикр шуда буд, ки яке аз вазифаи 
муњими оила – равонтабобатї мебошад. Азбаски инсон (њам 
зан ва њам мард) мављуди иљтимої аст, ба њимояи эмотсио-
налї, мењру муњаббат ва њамдигарфањмї ниёз дорад – ин њама 
ба аъзои оила кумак мекунанд, ки аз зиндагї лаззат њосил 
намоянд, ангезаи бунёдкориро барои фарзандон/аъзои 
мањбуби хонавода бедор кунад, дар посух њаловати руњї дар 
оила эљод гардад. Мењру муњаббат ва эњтироми байнињамдига-
рии њамсарон асосро барои бунёди муносибатњои њамнавої 
(гармонї) дар оила мегузорад. Њамсарон, ки барои онњо њало-
вати психологии њамсар (зан ва мард) бетафовут нест, аз ко-
мёбињои зан ё шавњар хушњолї ва аз нобарории кори њамсар, 
ба ў њамдардї изњор мекунад. Њамсарон њамдигарро ба њар 
восита аз лињози маънавї њимоя мекунанд ва ба якдигар ба 
мисли равоншинос хизмат мекунанд. Вазифаи равонтабобатии 
никоњ таќдири никоњро њал мекунад - никоњ бобарор мешавад 
ё на, яъне дар њоли њозир мављудияти оила ба дараљаи назаррас 
ба устувории муносибатњои наздики эмотсионалї вобастагї 
дорад. Баъзе оилањо ќайд мекунанд, ки бо гузашти замон эњсо-
соти пурљўшу хурўш коњиш ёфта, ишќу алоќа ба муносибатњои 
наздики эмотсионалии миёни њамсарон табдил меёбад, аммо 
онњо аз лињози ањаммият аз наќши муњим барои њифзи муно-
сибатњо бархўрдор мебошанд. 

Иќлими (фазои) психологї дар оила на танњо устувории 
муносибатњои дохилиоилавии њамсаронро муайян мекунад, 
балки ба рушди фарзандон низ таъсири муњим мерасонад. 
Иќлими психологї дар оила падидаи бетаѓйир ва барои њаме-
шагї њадягардида нест, онро аъзои оила эљод мекунанд ва аз 
талошњои онњо вобаста аст, ки он мусоид ё номусоид хоњад буд 
ва никоњ чи ќадар идома хоњад намуд. Барои иќлими мусоиди 
психологї чунин аломатњо хос мебошанд: њамбастагї, имкони 
рушди њаматарафаи шахсияти њар як узви он, серталабии 
хайрхоњонаи аъзои оила нисбат ба якдигар, эњсоси тањти њимоя 
будан ва ќаноатмандии эмотсионалї, ифтихор аз мутааллиќ 
будан ба оилаи худ ва масъулиятшиносї. Дар оилаи дорои фа-
зои мусоид њар як узви он нисбат ба аъзои боќимондаи хо-
навода бо мењру муњаббат, эњтиром ва эътимод, ба волидон 
бошад бо эњтироми хос муносибат мекунанд, ба узви заифтари 
хонавода омодаанд, ки њар даќиќа ёрї расонанд. Нишон-
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дињандаи муњими фазои мусоиди психологии оила дар он аст, 
ки аъзои он саъй мекунанд, ки ваќти фароѓати худро дар хо-
навода дар мањфили оилавї сипарї намояд, дар мавзуъњои 
мавриди алоќаи худ суњбат намоянд, бо њамдигар корњои хо-
наро анљом дињанд ва дар зимн шаъну эътибор ва корњои хай-
ри њар як узви оиларо таъкид намоянд. Ин гуна фазо ба њам-
навої, коњишёбии шиддати низоъњо, аз миён бардоштани њо-
латњои асабоният, баланд бардоштани бањодињии ањамияти 
иљтимоии худ ва амалисозии захираи билќувваи шахсии њар як 
узви оила мусоидат хоњад намуд. Њамин тавр, асоси аввалияи 
фазои мусоид дар оила муносибатњои њамнавои њамсарон ме-
бошад. Зиндагии муштарак аз њамсарон омодагї ба созиш, 
мањорати ањамият додан ба эњтиёљоти якдигар, гузашт кардан 
ба якдигар, дар худ инкишоф додани сифатњои эњтироми 
якдигар, боварї ва њусни тафоњумро талаб мекунад. Ваќте ки 
аъзои оила ташвишу тањлука, нороњатии эмотсионалї, бегона-
гиро эњсос мекунанд, дар ин њолат, сухан аз фазои номусоиди 
психологї дар оила меравад. Ин њамаро оила дар робита бо 
яке аз вазифањои асосии худ – равонтабобатї, аз миён бардо-
штани асабоният иљро мекунад, дар акси њол, афсурдањолињо, 
бањсу мунозирањо, шиддатнокии равонї, камбудии эњсосоти 
мусбат дар оила ба мушоњида мерасанд. Агар аъзои оила ба 
самти бењбуди таѓйир додани вазъият саъй накунанд, он гоњ 
худи мављудияти оила зери суол хоњад рафт. 

Мењру муњаббати байнињамдигарї асоси калидии оилаи 
солим ба њисоб меравад. Њамсарон мафњуми «муњаббати 
њамсарї»-ро чунин тасвир мекунанд: 
• ин нерўест, ки бењтарин чизи дар ихтиёр доштаамонро ба 

бахшидан водор менамояд; 
• ин пазируфтани якдигар аст, ки имкон медињад, худро 

мањбуб эњсос намоем, њатто агар ваќте ки мо «мураттаб 
набошем», њатто ваќте ки иштибоњ мекунем; ин бахшоиш 
аст; 

• ин њамеша муошират бо њамсар аст, ин самимият ва њам-
кории тарафайн; ин ошкорбаёнї, ќобилияти ба истиќболи 
якдигар рафтан аст; 

• ин эътимод ба якдигар, ифодаи озодонаи эњсосот ва ан-
дешањост; 

40 



• ин маънии худ ба худ буданро дорад, ин имкони мустаќил 
будани њар як њамсар/ доштани имкони инкишоф ба нафъи 
оила мебошад; 

• ин тамомияти шахс, мулоњизаи солим мебошад; 
• ин тањаммул, мањорати интизории њамсар аст; 
• ин њаёти кунунї, бидуни тарс дар назди фардо мебошад. 

 
Оилањое њамнаво њисоб мешаванд, ки дар онњо: 

• њар як узви он њамчун баробар бо узви дигар ќабул меша-
вад; 

• эътимод, росткорї ва ошкорбаёнї ањамият доранд; 
• муоширати дохилиоилавї шарти њатмии њамзистї мебо-

шад; 
• аъзо якдигарро њимоя мекунанд; 
• њар як узв ќисми масъулияти худро барои тамоми оила ба 

зимма дорад; 
• аъзои оила њамроњ истироњат мекунанд, њаловат мебаранд 

ва хушњолї мекунанд; 
• анъана ва урфу одатњо мавќеи назаррас доранд; 
• аъзои оила вижагї ва беназирии њар яки онњоро ќабул ме-

кунанд; 
• њаќќи хусусї буданро (фазои шахсиро) эњтиром мекунанд; 
• њиссиёти њар як узв пазируфта ва коркард мешавад. 

 
Дар навбати худ оилаи дисфунксионалї(ѓайрињамнаво) чу-

нин тавсиф мегардад: 
• инкор кардани проблемањо ва њимояи хаёлњои хом; 
• интизороти барзиёд ва ѓайривоќеї аз аъзои оила; 
• сахт будани ќоидањо ва наќшњои аъзои оила, вокуниши 

сахт ба пешнињоди аъзои оила дар мавриди таќсими 
наќшњо; 

• набудани мањрамият; 
• муносибатњои байнињамдигарии ихтилофнок, аз љумла, 

пўшида; 
• мушкилот бо марзњои шахсии аъзои оила: онњо ё омехта, ё 

сахт људо мебошанд; 
• дастгирии мусоидии зоњирї; 
• мутлаќсозии назорати сарвари оила. 
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Њайати оила омили муњими таъсиррасон ба фазои психоло-
гии оила мебошад, чунки дар оилањои нопурраи кўдакдор 
бештар фазои номусоиди психологї бо сабаби таќсими ноба-
робари сарборї (ташвишњои оилавї) ва норасоии вазифаи 
љубронии њимояи ахлоќї аз тарафи њамсар ташаккул меёбад. 

 
Интиќоди ноодилона ва хушунати баъзе аъзои оила нисбат 

ба дигар аъзои он, ба ташаккули шахсият таъсири манфї мера-
сонад. Интизории барзиёди њамсарон аз њамдигар метавонанд 
сабаби пайдоиши ихтилофот дар оила гардида, дар њолати 
натавонистани танзими онњо, ба осонї ба зўроварї дар миёни 
аъзои оила табдил мешавад. Њар гуна зуњуроти зўроварї дар 
миёни аъзои оила ба вайроншавии муносибатњо боис мегар-
дад, ки азнавбарќароркунии онњо кори чандон осон нест. 

Дар минтаќаи Осиёи Марказї раванди воќеии шомил 
сохтани занон дар њаёти љамъиятї ва идоракунї бо сабаби 
таъсири чандинасраи тасаввуроти анъанавї оид ба наќши за-
нон дар оила ва љомеа ба мушкилот дучор мегардад. Њанўз њам 
дар баъзе оилањо занон танњо дар наќши њамсар ва модар 
эътироф мешаванд. Таќсимоти љиддии наќшњо дар оилаи 
дењотї бо анъанањои мустањками фарњангї ва динї њимоят 
мешавад. Маќоми анъанавии неру ва њуќуќи мардон, ки дар 
муносибатњои гендерї устувор аст, дар оила, дар низоми 
иљтимоишавї (сотсиализатсия) бозтавлид шуда, сипас дар 
иштироки нобаробари одамони љинсњои гуногун дар зиндагии 
љамоа ва коргузории мањаллї ифода меёбад. Дар робита бо ин 
њолат, таъмини баробарии гендерї дар љамоаи мањаллї бояд 
њамчун шарти зарурии амалисозии захираи билќувва ва имко-
ноти инсонї, сарфи назар аз љинс бошад. 

Сиёсат дар сатњи мањаллї, њамчунин бояд фарогири меха-
низмњои бањисобгирии ниёзњои гуногуни мардон ва занони 
љамоаи мањаллї ва таъмини имконоти баробар барои фаъоли-
яти њаётии њар ду љинс бошад. Дар њамаи љамъиятњо ва 
фарњангњо, аз љумла, дар Тољикистон тайи дањсолањои ахир 
амсилаи «оилаи њамсарї» муќаррар гардидааст, ки дар он му-
носибатњои баробарњуќуќ ва чандирият дар таъйин ва таќсими 
уњдадорињо дар доираи оила бартарї дорад. Муносибатњои 
чандирии миёни њамсарон, ваќте ки онњо дар бораи уњдадо-
рињо ва наќшњо бо њам ба тавофуќ мерасанд ва дар шароите, 
ки ба муносибатњои онњо касе дахолат намекунад, имкон 
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медињад, ки аз ихтилофот дар оила пешгирї гардад, зеро онњо 
метавонанд ба зўроварї гузашта, муносибатњои оилавиро ха-
роб намоянд. 

 
Љомеашиносон якчанд вазифаи оиларо људо намудаанд, ки 

барои њамаи фарњангњо, таќрибан яксон мебошанд, дар ин њол 
як ќисми вазифањо нисбат ба таѓйироти замонї устуворанд, ки 
ба ин маънї онњоро метавон анъанавї номид. Ба онњо метавон 
чунин вазифањоро мансуб намуд: 
• насловарї (репродуктивї) – дар њар гуна оила таваллуди 

фарзанд проблемаи муњимтарин мебошад. Пурра будани 
эњтиёљоти шањвонї, ки идомаи наслро таъмин мекунанд ва 
ишќу муњаббат њамчун њиссиёти воло људо кардани якеро 
аз дигар имконнопазир месозад; 

• хољагию иќтисодї – иборат аз ѓизои оила, харидан ва њифзу 
нигањдорї намудани чињози хона, либос, пойафзол, обод 
намудани манзил, фароњам овардани рифоњи хонаводагї, 
ташкили зиндагї ва маишати оила, ташаккул ва харољоти 
буљети хонавода мебошад; 

• регенеративї – (лот. regeneratio – эњё, навсозї) – маънии ба 
мерос гирифтани маќом, номи хонаводагї, молу мулк, 
вазъи иљтимої; 

• таълиму тарбиявї – (иљтимоишавї) – иборат аз ќонеъ гар-
донидани эњтиёљоти падарї ва модарї, тамосњо бо кўда-
кон, тарбия кардани онњо, дар кўдакон ба амал бароварда-
ни ормонњои худ мебошад. Тарбияи оилавї ва љамъиятї бо 
њам иртибот дошта, якдигарро пурра менамоянд. Тарбияи 
оилавї нисбат ба дигар тарбияњо бештар эмотсионалї аст, 
чунки «њомили» он муњаббати падару модарон нисбат ба 
фарзандон аст, ки њиссиёти љавобии фарзандонро ба пада-
ру модар ба вуљуд меоварад; 

• соњаи назорати иљтимоии аввалия – батартибандозии 
ахлоќии рафтори аъзои оила дар соњањои гуногуни 
фаъолияти њаётї, инчунин танзими масъулият ва 
уњдадорињо дар миёни њамсарон, падару модарон, 
намояндагони наслњои калонсол ва хурдсол; 

• рекреативї – (лот. recreatio – барќароркунї) – исти-
роњатї, ташкили фароѓат, ѓамхорї дар бораи сало-
матї ва хайрияти ањволи аъзои хонавода; 
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• муоширати маънавї – рушди шахсии аъзои оила, ѓани-
созии маънавии мутаќобила; 

• иљтимої-маќомї – фароњамсозии маќоми муайяни 
иљтимоии аъзои оила, бозтавлиди сохтори иљтимої; 

• равонтабобатї – ба аъзои оила имкон медињад, ки 
эњтиёљот ба муњаббат, њусни таваљљуњ, эњтиром, эъти-
роф, њимояи эмотсионалї, дастгирии психологиро 
ќонеъ намоянд. 
 
Тавре ки маълум аст, никоњи дар маќомоти САЊШ 

баќайдгирифташуда расман эътирофгардида ба њисоб меравад. 
Њамсарон њаќ доранд, ки маросими динии никоњро ба љо ова-
ранд, аммо ќабл аз ин маросими динї онњо бояд аќди никоњи 
расмиро баргузор намоянд. Ба хоњиши њамсарон њангоми бар-
гузории аќди никоњ онњо метавонанд Шартномаи никоњро ба 
имзо расонанд. Шартномаи никоњ ваќте ба имзо расонида ме-
шавад, ки домод ва арўс мехоњанд, ќаблан њудуди њуќуќ ва 
уњдадорињои худро њам дар давраи никоњ ва њам дар њолати 
бекор шудани он муайян намоянд. Дар ин њол, њамсарон андо-
заи масъулияти худро, аз ќабили ѓамхорї нисбат ба якдигар, 
иштирок дар даромадњо ва харољоти муштарак ва ѓайраро му-
айян мекунанд. Шартномаи никоњро метавон пеш аз љашни 
арўсї имзо намуд, аммо танњо баъд аз баргузории аќди никоњ 
ва аз тарафи нотариус тасдиќ шудан эътибор пайдо мекунад. 
Њамчунин шартномаи никоњро дар давраи њаёти оилавї дар 
замони дилхоњ метавон имзо намуд. Шартномаи мазкур танњо 
муносибатњои молу мулкиро танзим менамояд, чунончи, дар 
шартнома метавонад банде бошад, ки дар он яке аз њамсарон 
уњдадор мешавад, ки баъди бекоршавии никоњ барои пардохти 
харљи зиндагии фарзандон як бахши молу мулки худро ба мо-
ликияти онњо вогузор намояд, харољоти зиндагї ва ё тањсили 
фарзанонро пардохт намояд. Танзими шартномаи никоњ дар 
шариат њам хеле маъмул аст, дар баъзе кишварњо танзими чу-
нин шартнома ва баќайдгирии он дар маќомоти давлатї 
(САЊШ) ё масљидњо њатмї мебошад. Бастани шартномаи ни-
коњ имкон медињад, ки риояи уњдадорињо аз тарафи њамсарони 
талоќгиранда дар мавриди нигоњдории фарзандони муштараки 
худ, инчунин ба манзили зисти зарурбуда барои амният ва 
рушди онњо таъмин карда шавад. 
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Узви њар як оила дорои ќобилияти њуќуќї (њамчун 
шањрванди кишвар, ки њуќуќи ў аз тарафи давлат њимоя меша-
вад) аз лањзаи таваллуд мебошад. Ин маънии имкони дар мо-
ликияти худ доштани молу мулк, масалан, гирифтани мерос, 
ихтиёрдории он, гирифтани ном ва номи хонаводагї, доштани 
мањалли зист, инчунин доштани як ќатор њуќуќњои шањрвандї 
ва оилавї (ба никоњ даромадан, талоќ гирифтан, њуќуќи фар-
зандхонї, имкони фарзандхон шудан доштан )ва ѓайраро до-
рад. 

Дар ин њол шањрванд њуќуќи худро дар синни18-солагї 
пурра, дар синни 16-солагї ва 14-солагї, ќисман амалї карда 
метавонад. Доштани њуќуќњо ва озодињои дар боло зикргар-
дида ба он вобаста нест, ки шахси мазкур узви оила бошад ё 
набошад. Тибќи моддаи 4 Кодекси оилаи ЉТ њангоми танзими 
муносибатњои шахсии молумулкї ва ѓайримолумулкии миёни 
аъзои оила ќонунгузории шањрвандї њамон ваќт истифода ме-
шавад, ки агар ин муносибатњо дар доираи ќонунгузории ои-
лавї танзим нашуда бошанд. Њуќуќи оилавї муносибатњои 
зеринро дар оила танзим менамояд: тартиб ва шароити баста-
ни никоњ, бекор кардани никоњ ва беэътибор донистани никоњ; 
муносибатњои миёни њамсарон, падару модарон ва фарзандон, 
расмиёти фарзандхонї. Њамаи аъзои оила њамчун шахсони до-
рандаи њуќуќ ва мукаллафият субъектњои њуќуќ мебошанд, дар 
сурате, худи оила њамчун намояндаи коллективи никоњию 
хешутаборї субъекти њуќуќ нест. Ва ин дар њолест, ки њангоми 
бастани аќди никоњ, бекор кардании никоњ, беэътибор дони-
стани никоњ ва њолатњои дигар баќайдгирии давлатї талаб 
карда мешавад. Оила ба сифати шахси њуќуќї наметавонад ба 
ќайд гирифта шавад, наметавонад вориди муомила шавад, 
шартномањо ва ќарордодњоро ба имзо расонад. Ин њама 
њуќуќи мустаснои аъзои оила мебошад. 

 
Дар оила муносибатњои байни аъзои алоњидаи он љанбаи 

шахсї-эътимодї доранд ва асосан, на ба ќонун (њарчанд, ки 
дастуроти љиддии ќонунї – дар бораи алиментњо, њуќуќи пада-
ру модарон ва ѓайра мављуданд), балки ба ќоидањои маънавї 
ва ахлоќї (чунончи, муносибатњои падару модарон ва фарзан-
дон, њамсарон) такя мекунанд. Дар робита бо ин давлат ба 
корњои оила танњо дар њамон њолатњо дахолат мекунад, ки 
њимояи њуќуќњо ва манфиатњои ќонунии аъзои оила (махсусан 
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ноболиѓон, занон) зарур бошад. Чунончи, суд дар њолати бе-
кор кардани никоњ, пеш аз њама, њуќуќи ноболиѓони аз њамин 
никоњ ба дунёомадаро ба эътибор мегирад, масалан, бо њадди 
аќали манзил таъмин намудани фарзандон – таъмини расмиёти 
ба манзилгоњ љой додани фарзандони муштарак, ки бо ќарори 
суд ба яке аз њамсарон људо карда шудааст. 

 
Некуањволии иќтисодии оила на њамеша худ ба худ маънии 

никоњи хушбахтонаро дорад (дар оилањои камбизоат њам сулњу 
хушбахтї буда метавонад). Никоњи хушбахтона барои он ои-
лањое хос мебошад, ки дар онњо њамдигарфањмї, кумакрасонї, 
дастгирї ва муњаббат ба якдигар љой дорад, (ва баракс, њар 
куљо, ки инњо набошанд, ин гуна оилањо ба вайронї мањку-
манд.) 

Аќди никоњ аз рўйи моњияти худ њамеша созанда аст, яъне 
ваќте ки њамсарон аќди никоњ мебанданд, аз њар лињоз бурд 
мекунанд, аммо на баракс. Дар асоси њуќуќ ва уњдадорињои 
њамсарон асли (принсипи) баробарњуќуќї ќарор дорад. Њар 
яке аз њамсарон дар интихоби шуѓл, касб, мањалли иќомат ва 
зист озод аст (маъмулан, масъалаи мањалли зисти њамсарон 
пеш аз аќди никоњ баррасї мегардад.) Масъалањои модарї, 
падарї, таълиму тарбияи фарзандон, дигар масъалањои 
зиндагии оилавиро њамсарон њамроњ њаллу фасл мекунанд. 
Тибќи моддаи 7 Кодекси оилаи ЉТ амалисозии њуќуќ ва уњда-
дорињои аъзои оила набояд њуќуќ, озодињо ва манфиатњои 
ќонунии аъзои дигари оила ва соири шањрвандонро халалдор 
намояд. Ин маънии онро дорад, ки њангоми бастани аќди ни-
коњ њар ду њамсар њам њуќуќ ва њам уњдадорињо доранд. 

Мутаассифона, дар баъзе љамъиятњо њанўз њам аќидањое 
роиљ мебошанд, ки њангоми ба аќди никоњ даромадани занон, 
онњо аз њамаи озодињои худ мањрум шуда, танњо уњдадорињо 
хоњанд дошт, дар тафовут аз мардон, ки њам њуќуќ ва њам 
уњдадорињои онњо њифз хоњад гардид. Ин ќолабњо баъзан, но-
дуруст шарњу тафсир шуда, њамчун фарњанги дурўѓин, ки аз 
насл ба насл мегузарад, вонамуд карда мешавад. Њељ як аз 
фарњанги мутамаддини љањон, аз љумла, давлати демократї 
урфу одат ва анъанањоеро, ки боиси вайронкунии њуќуќи инсон 
дар љомеа ва муносибатњои оилавї мегарданд, њимоя намеку-
над. Вуљуд доштани њуќуќ маънои онро надорад, ки њар як 
њамсар њуќуќашро ба рухи дигарон кашида, никоњро тањти ха-
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тар гузорад. Сирри асосї дар он аст, ки аќди никоњ бояд дар 
асоси эњтироми мутаќобил ва муњаббати њамсарон сурат гирад, 
яъне ваќте ки уњдадорињо бори вазнин набуда, балки тавофуќи 
њамсарон барои ноилшавї ба њадафњои муштарак ва 
некуањволї аст. Зеро муњаббат ва эњтиром ба мафњумњои зўро-
варї, берањмї ва тањќир, ки зуњуроти вайронкунии њуќуќи ин-
сон мебошад, мухолиф аст. Ваќте ки дар аќди никоњ њуќуќи 
њамсарон поймол мегардад – масалан, яке аз њамсарон амали 
зўроварї содир менамояд, яъне њуќуќи инсон поймол мешавад, 
ба муносибатњои оилавии мазкур давлат тавассути татбиќи 
ќонуни махсус – Ќонун дар бораи пешгирии зўроварї дар ои-
ла, ки њамсари љабрдидаро њимоя ва барои њамсари таљовузгар 
чораи љазоиро пешбинї менамояд – дахолат мекунад. 

 
Њар як кўдак њаќ дорад, ки дар оила зиндагї кунад ва тар-

бия шавад, падару модарии худро бидонад, њаќ дорад, ки тањ 
ти ѓамхории онњо ќарор бигирад ва бо онњо њамроњ зиндагї 
кунад. Кўдак њуќуќ дорад аз тарафи падару модари худ тарбия 
шавад, манфиатњояш таъмин гардида, њаматарафа рушд ёбад 
ва шаъну шарафи инсониаш эњтиром карда шавад. 

Дар њолати набудани падару модар, њангоми аз њуќуќи па-
дару модарї мањрум будани онњо ва дигар њолатњои аз даст 
додани сарпарастии падару модарн њуќуќи тарбияи кўдак дар 
оила аз тарафи маќоми васоят ва парасторї таъмин карда ме-
шавад. Кўдак њаќ дорад, ки бо њар ду волидайн, бобо, модар-
калон, бародарон, хоњарон ва дигар хешовандони худ муоши-
рат намояд. Бекор шудани никоњи падару модар, беэътибор 
дониста шудани никоњ ё људо зиндагї кардани падару модар 
ба њуќуќи кўдак таъсир намерасонад. Яъне њар як кўдак ба 
њимояи њуќуќњои худ ва манфиатњои ќонунии худ њуќуќ дорад. 
Ин њимоя аз тарафи падару модар ё шахсони ивазкунандаи 
онњо, маќоми васоят ва парасторї, прокурор ва суд амалї ме-
гардад. Падару модар нисбат ба фарзандони худ њуќуќњои па-
дару модарии баробар ва уњдадорињои баробар доранд. 
Њуќуќи падару модарї бо ба синни балоѓат расидани фарзан-
дон, яъне аз 18-солагї, њангоми ба аќди никоњ даромадани 
фарзандони ноболиѓ ва дигар њолатњои аз тарафи онњо ба даст 
оварда шудани мукаллафияти пурра ќатъ мегардад.Тарбия 
намудани фарзандони худ њуќуќ ва уњдадории падару модар 
мебошад. Онњо уњдадоранд, ки дар хусуси рушди љисмонї, ра-
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вонї, маънавї ва ахлоќии фарзандон ѓамхорї намуда, аз тара-
фи фарзандон гирифтани тањсилоти умумии асосиро таъмин 
намоянд. Бо дарназардошти нуќтаи назари фарзандон онњо 
њуќуќи интихоб намудани муассисаи тањсилотї ва шакли 
таълимро доранд. 

Ќонун ба падару модар њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
онњоро вогузор менамояд. Онњо намояндагони ќонунии фар-
зандони худ мебошанд, ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои фар-
зандон дар муносибат бо њар гуна шахсони њуќуќї ва воќеї, аз 
љумла дар судњо бидуни ваколати махсус баромад мекунанд. 
Аммо падару модар њаќ надоранд, манфиатњои фарзандони 
худро намояндагї кунанд, агар маќомоти васоят ва парасторї 
вуљуд доштани ихтилофоти миёни манфиатњои падару модар 
ва фарзандонро муќаррар намоянд, яъне њуќуќи падару модарї 
наметавонад дар ихтилоф бо манфиатњои фарзандон амалї 
шавад. Чунончи, њангоми амалисозии њуќуќи падару модарї 
волидайн њаќ надоранд, ки ба фарзандон аз лињози љисмонї, 
равонї ва ба рушди ахлоќии онњо зарар расонанд, њаќ надо-
ранд нисбат ба онњо муносибати беэътиної, даѓалона, тањќир-
кунандаи шаъну шарафи инсонї дошта бошанд, фарзандонро 
мариди тањќир ва истисмор ќарор дињанд. Њамаи масъалањои 
таълиму тарбияи фарзандонро падару модар бо тавофуќи та-
рафайн, бо дарназардошти манфиатњо ва дидгоњи фарзандон 
њаллу фасл мекунанд. Волидайн ё яке аз онњо метавонанд аз 
њуќуќи падару модарї мањрум карда шаванд, агар онњо аз 
њуќуќи падару модарї суиистифода намоянд ё бо фарзандон 
муносибати берањмонаро раво дониста, аз љумла нисбат ба 
онњо зўроварии љисмонї ё равониро истифода карда бошанд. 

Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад 
(моддаи 69), ки падару модар (яке аз онњо) метавонанд аз 
њуќуќи падару модарї мањрум карда шаванд, агар онњо:  
• аз иљрои ўҳдадориҳои падару модарї, аз љумла додани 

алимент қасдан саркашї кунанд; 
• бе сабабҳои узрнок аз таваллудхона (таваллудгоҳ) ё муас-

сисаи дигари тиббї ё тарбиявї, муассисаи ҳифзи иљтимоии 
аҳолї ва ё дигар муассисаҳои монанди он гирифтани фар-
занди худро рад намоянд; 

• аз ҳуқуқи падару модарии худ суистифода намоянд; 
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• ба фарзандон муносибати бераҳмона кунанд, аз љумла нис-
бати онҳо зўроварии љисмонї ё руҳиро раво бинанд, ба 
дахлнопазирии љинсии онҳо суиқасд намоянд; 

• майзада ё нашъаманди ашаддї бошанд; 
• бар зидди ҳаёт ва саломатии фарзандони худ ё саломатии 

ҳамсари худ қасдан љиноят содир карда бошанд. 
Њамчунин моддаи 77 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 

муќаррар менамояд, ки дар њолати вуљуд доштани тањдиди бе-
восита ба њаёт ва саломатии кўдак маќомоти васоят ва па-
расторї њаќ доранд, ки ќарори дар бораи ба таври таъљилї ги-
рифтани кўдакро аз падару модар ё яке аз онњо, ё шахсоне, ки 
кўдак тањти парастории онњо мебошад, ќабул намоянд. 

Бо маќсади пурзўр намудани масъулияти падару модарон 
барои таълиму тарбияи фарзанд дар руњияи инсондўстї, ва-
танпарастї, эњтироми арзишњои миллї, умумиљањонї ва 
фарњангї, инчунин њимояи њуќуќ ва манфиатњои фарзандон, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 2 августи соли 2011 Конуни 
№762 «Дар бораи масъулияти падару модар барои таълиму 
тарбияи фарзанд»-ро ба имзо расонид. 

 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар барои таълиму тарбияи фарзанд», ки аз тарафи 
Президенти ЉТ 02.08.2011 №762 имзо гардида буд, (моддаи 8 
«Уҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд») чунин 
уњдадорињои падару модаронро оид ба тарбияи фарзандон 
пешбинї менамояд: 
• барои ҳифзи саломатї, ташаккули љисмонї, маънавї ва 

ахлоқии фарзанд шароит муҳайё намоянд; фарзандро ба 
зиндагии мустақилона омода намоянд; 

• фарзандро дар рўҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, 
арзишҳои миллї ва умумибашарї тарбия намоянд; 

• гаштугузори фарзанди то шашсоларо бе ҳамроҳии шахси 
аз чордаҳсола боло дар кўча ва дигар љойҳои љамъиятї 
иљозат надиҳанд; 

• шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба 
муомилаи бераҳмона нисбат ба ў роҳ надиҳанд; 

• новобаста ба љинс, синну сол, қобилияти зеҳнї, љисмонї 
ва рўҳии фарзанд, нисбат ба ў баробар муносибат 
намоянд; 
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• дар вақти шабона ба марказҳои дилхушї рафтани 
фарзанди то бистсолаашонро манъ намоянд; 

• кирдорҳои зиддиљамъиятї, муомилаи дағалона бо 
атрофиён, халалдор намудани оромї, истифодаи 
суханҳои қабеҳ, рафтори дағалона дар кўчаҳо, хиёбонҳо, 
майдонҳо, муассисаҳои фароғатї, дохили нақлиёт, 
хобгоҳҳо, манзили зист, дигар љойҳои љамъиятї ва 
муносибати тахрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист 
пешгирї намоянд; 

• ба фарзанд тамошои филмҳои дорои хусусияти шаҳвонї, 
зўроварї, экстремистї ва террористиро манъ намоянд; 

• ба фарзанд мутолиа ва паҳн кардани сабтҳои электронї 
(аз љумла, тариқи телефонҳои мобилї), китобҳо, 
варақаҳо, рўзномаҳо, маљаллаҳо ва дигар маводи чопии 
дорои хусусияти шаҳвонї, зўроварї, экстремистї ва 
террористиро манъ намоянд; 

• иштироки фарзандро дар фаъолияти иттиҳодияҳои динї, 
ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмї дар 
муассисаҳои динї ба таълим фаро гирифта шудаанд, 
иљозат надиҳанд; 

• барои фарзанди то бистсола истеъмоли нўшокиҳои 
спиртї (аз љумла, пиво), воситаҳои нашъадор ва 
моддаҳои психотропї, маҳсулоти тамоку (аз љумла, нос) 
ва маводи сахттаъсирро манъ намоянд; 

• ба љалб намудани фарзандон ба мењнати вазнин ва 
хатарноке, ки ба саломатии онњо зарар мерасонад, 
инчунин ба дигар корњои монеъшаванда ба рушди 
муътадили љисмонї ва равонии кўдак роњ надињанд. 

 
Инсон – ин мављуди фарњангї аст, ки ташаккулёфта аз 

фарњанг ва њамзамон офарандаи он мебошад. Инсон метаво-
над манбаи тањаввулоти фарњангї бошад. Муњим он аст, ки 
тањаввулот ба самти мусбат равона шуда бошад, яъне бо 
асосњои демократии рушди љомеа ихтилоф надошта бошад, ба 
тањќири њуќуќи инсон (на мардон ва на занон), ки дар санадњои 
асосии ќонунгузории кишвар сабт гардидаанд, инчунин ба 
пањншавии ќолабњои гендерї мусоидат накунанд.  

Фарњанг ва дин манбаъњои муњими худтањаќќуќии инсон 
мебошанд. Њуќуќи интихоби озодонаи дин ва фарњанг – ин 
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њуќуќи инсон аст, ки набояд ба сифати бањонаи афзалияти яке 
аз љинсњо ва табрааи (сафедкунии) зўроварї нисбат ба љинси 
дигар истифода гардад. Дар давлати дунявї арзишњои динї ва 
фарњангї набояд ба эљоди ќоидањои иљтимоии мањдудку-
нандаи њуќуќи асосии занон мусоидат намояд. Мањдудиятњо 
гуногун мешаванд: аз табъизи њуќуќи мерос ё дастур мабни бар 
он, ки нишондодњои шоњидии зан, нисбат ба шоњидии мард 
камтар эътимодбахш аст, то фаъолона маљбур кардани зан ба-
рои ба њар ќимате дар он аќди никоње, ки зан ва фарзандон 
мавриди зўроварї ќарор мегиранд, боќї мондан. Ин мањдуди-
ятњо метавонанд рањої аз зўровариро ба мушкилї дучор со-
занд ва дар сурати набудани хизмати кумакрасонї ва бељазо 
мондани зўровар, метавонанд ба оќибатњои вазнин аз ќабили 
худкушї, куштор дар заминаи зўроварии маишї, инчунин тар-
бия гирифтани фарзандон дар руњияи зўроварї ва танаффур 
боис хоњанд шуд, ки ин бо хавфи пайомадњои манфї барои та-
моми љомеа тавъам хоњад буд.  

 
Тамоюлоти муосир дар саросари љањон оид ба инсондўст 

сохтани одам ва љомеа далолат мекунад, ки одамон бояд худро 
њамчун шањрвандони ќонунгаро идрок намуда, истеъдодњои 
худро инкишоф дињанд, худназораткунанда бошанд, инчунин 
мустаќилона ќарор ќабул намуда, барои рафтору кирдори худ 
масъулият дошта бошанд. 

Кормандони маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии мањаллї бояд бо њар восита арзиши 
оиларо њамчун хурдтарин њавзаи љомеа сарпарастї намуда, 
барои дар насли љавон ва њамсарони љавон ташаккулёбии 
масъулият дар эљоди оила мусоидат кунанд. Пешбурди асли 
(принсипи) он, ки оилањои хушбахт – инњо оилањое мебошанд, 
ки дар онњо муносибатњои њамнавої, ори аз њар гуна шаклњои 
зўроварї/ тањќири њуќуќ ва имконот барои аъзои оила, ки ба 
парваридани наслњои худ – шахсиятњои дорои тањсилоти шои-
ста ва кўшо барои манфиат овардан ба љомеа мусоидат меку-
над. Барои амалисозии ин њадаф маќомоти мањаллии њокими-
яти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї (љамоатњо) 
бояд бо маќомоти худфаъолиятии љамъиятї (кумитањои 
мањаллї), ходимони дин (имом-хатибњо) ва дигар фаъолони 
љомеаи шањрвандї њамкориро ба роњ монанд. 
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Мавзўи 6; Ормонњои гендерї дар оила ва љомеа.  
Ќолабњои гендерї ва ањаммияти пешгирии онњо дар љомеа 

 
Созмони Милали Муттањид, ки њадафи он хотима 

бахшидан ба камбизоатї дар љањон мебошад, тасдиќ 
менамояд, ки «ин њадаф ба њуќуќи занон бевосита вобаста аст 
ва дар љомеањое, ки занон дорои њуќуќњо ва имконоти баробар 
бо мардон набошанд, њељ гоњ ба рушди устувор комёб 
нахоњанд гардид». Њамин тавр, пешбурди баробарии мардон 
ва занон њамчун даъват барои шукуфоии бештари иќтисодї 
пазируфта мешавад. 

Дар мафкураи њар як инсоне, ки дар ин ё он љомеа умр ба 
сар мебарад, тасаввуре ташаккул меёбад, ки ў бояд чи гуна 
рафтор намояд (њаммонандии гендерї). Гендер ба рафтор ва 
чашмдоштњои дар муњити иљтимої бунёдшаванда ва 
мансуббуда ба њар як љинс тааллуќ дорад. Бинобар ин, агар 
љинси мардона ва занона мафњумњои биологї бошанд, он гоњ 
мард ё зан будан раванди фарњангї мебошад. Гендер ба њайси 
маќулаи (категорияи) иљтимої дар натиљаи бисёрпањлу будани 
зиндагии мо арзи вуљуд намуда, муносибатњои љамъиятии 
моро бо одамони атроф, инчунин дар оила муайян мекунад. 
Наќшњои гендерї аз тафовутњои наќшњои дар љомеадоштаи 
занон ва мардон ба вуљуд меояд. Тафовутњои гендерї дар асоси 
гуногунљанба будани зиндагии мо ба вуљуд омада, ба замон, 
сатњи фарњангї ва савияи рушди љамеа вобаста мебошанд. 
Дарвоќеъ, наќшњои гендерї ба таќсими мењнат, њокимият, 
дастрасї ба иттилоот, имтиёзњои гуногун, ба тарз ва методњои 
ќабули ќарорњо таъсир мерасонанд. Бинобар ин, сиёсати 
гендерї ба баробарњуќуќии гендерї барои ноилшавї ба 
баробарии гендерї равона шудааст. Ин сиёсат муносибати 
давлат ва љомеаро ба њар ду љинс (мардона ва занона) ифода 
мекунад. 

 
Таърих исбот мекунад, ки муносибат ба одам, мањз ба 

љинсњои насли башар, дар тамоми муддати мављудияти вай 
гуногун будааст. Аз ин даврањои падарсолорї ва 
модарсолорї, ки беадолатии гендерї ва нобаробариро ба 
вуљуд оварда буданд, шањодат медињанд. Дар ин даврањо 
мафкурањои мардбадбинї (мизандрия) ва занбадбинї 
(мизогиния) ташаккул ёфтанд. Бинобар ин, дар низомњои 
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минбаъдаи љамъиятї, занон ќишри осебпазири љомеа ба 
њисоб мерафтанд. Вазъи иљтимої, иќтисодї ва психологии 
занон њамеша табоњ буд; худи занон ташаббусро ба даст 
гирифта, барои њуќуќ ва озодињои худ ба мубориза 
бархостанд. Ин ба ташаккулёбии њаракатњои феминистї 
(масалан, муборизаи занон барои озодї) мусоидат намуд. 
Њаракати феминистї дар асри ХХ миќёси байналмилалї 
пайдо намуд. Солњои 1975–1995 чањор конфронси муњими 
байналмилалии СММ дар бораи вазъи занон барпо 
гардиданд. Ин ба он мусоидат намуд, ки њаракатњои 
љамъиятї барои баробарњуќуќии гендерї аз пинњонкорї 
баромаданд, чунки онњо мардону занонро дар муќобили 
якдигар ќарор надода, балки њар ду љинсро ба зиндагии 
муназзам ва мутавозин даъват мекарданд. Ин њаракатњо 
талаб мекарданд, ки њам манфиатњои мардон ва њам 
манфиатњои занон баробар риоя ва њимоя шаванд. 

Масъалаи дигаре, ки бояд мавриди тањлил ќарор дода 
шавад, мафњуми табъизи гендерї мебошад. Тавре ки дар 
адабиёти мављуда ќайд мегардад, «дискриминатсия» (табъиз) – 
ин мањдудкунї ё вайронкунии њуќуќ ва озодињо, инчунин 
тањќири инсон аз рўйи аломати љинсї мебошад»10. Инсон 
имкони интихоб кардани љинси худро надорад, аммо бештар 
мањз њамин љинс аст, ки тарзи њаёти ояндаи ўро муайян 
мекунад. Аз њамон айёми тифлї фарзандонро вобаста ба он, ки 
писар аст ё духтар, на танњо либосњои гуногун мепўшонанд, 
балки ба онњо ба таври гуногун муносибат мекунанд ва тарзи 
рафтори гуногун муайян мекунанд. Тафовутњо њатто дар 
муошират бо писарону духтарон ба назар мерасанд: «Гиря 
накун, охир ту духтарча нестї-ку!», «Боэњтиёт бош, 
либосатро чиркин накун, ту охир, духтарча њастї-ку!»; 
«Хомўш бош, хоксорї кун, охир, ту духтарча њастї-ку!», дар 
љомеаи тољикон баъзе ибораву ифодањои тањќиромез нисбат ба 
духтарон ва занон аз ќабили «паршикаста», «аврат», «заиф» 
маъмул мебошад. Аксарияти чунин муќаррарот дар робита бо 
ќолабњои гендерии маъмул нисбат ба наќшњои мардон ва 
занон дар љомеа муайян карда шудаанд. Њамин тавр, оила ва 
атрофиён ба фарзандон меъёрњои гуногуни рафторро 

10 Толковый глоссарий гендерной терминологии. Составитель: М.Давлатова. 
– Душанбе; «Адиб», – 2005. – С.40 
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меомўзонанд. Ин ќоидањои тафовутдошта вобаста ба 
мансубияти љинсї, минбаъд дар тамоми муассисањои 
љамъиятї, аз кўдакистон, мактаб то хизмати њарбї риоя 
мегардад. Њамчунин дар ин раванд наќши соњањои фарњанг: 
матбуот, телевизион ва ѓайра бузург мебошад. Тадриљан, 
наќшњои ќолабии мардон ва занон ташаккул меёбад ва онњоро 
худи одамон аз њамон ибтидо, аз рўзи таваллуд хоси мардон ва 
занон њисоб мекунанд. Аммо дар асл, њангоми таваллуд мо 
фаќат љинс ва фарќиятњои љинсиро мерос мегирем. Тањти 
мафњуми љинси биологї мо вижагињои анатомию физиологии 
инсон, аз ќабили аломатњои зоњирии љинсї, вазифаи насловарї 
– ќобилияти њомилашавї ва таваллуди кўдакро дар назар 
дорем. Албатта, дар ин љо, бешубња, миёни мардон ва занон 
тафовут мављуд аст, яъне тафовутњои љинсии миёни одамон 
дар замон таѓйир намеёбанд, дар тафовут аз тасаввурот оид ба 
наќши љинсњо, ки дар њам дар замон ва њам дар фазои љуѓрофї 
таѓйир меёбанд. Њамчунин аќидањое маъмул буданд, ки барои 
занон бисёр мањоратњо, аслан дастнорасанд ва ба дараљаи 
мардон расидани онњо имконнопазир аст. Акнун мо мебинем, 
ки ин аќида ба њаќиќат рост намеояд. Имрўз занон маълумоти 
олї гирифта, ба сиёсат, тиљорат, тарбияи наслњои оянда 
бомуваффаќият машѓул мебошанд. Ќолабњои гендерї – 
масалан, ин ки занон набояд тањсил кунанд/ онњо бояд дар 
хона нишинанд ва ба кори хона машѓул шаванд – ба занон дар 
истифодаи њуќуќњояшон ва овардани манфиат ба љомеа халал 
мерасонанд. 

 
Худи мафњуми «стереотип» (ќолаб) аз ду калимаи юнонї 

пайдо шудааст: стерео – «устувор», «собит» ва типос – 
«инъикос». Ба баёни дигар, стереотип ё ќолаб натиљаи 
тасаввури нодурусти ин ё он фард дар бораи ин ё он чиз, ё ин ё 
он шахс аст, ки дар зери таъсири сабабњои гуногун пайдо 
шудааст. Ќолабњои гендерї ин «тасаввур ё маљмўаи 
тасаввуроти дар љомеаи мушаххас ќабулгардида дар шакли 
меъёри устувор, ки тарзи рафтори мардон ва занон, 
уњдадорињои онњо, наќши иљтимої ва фаъолиятро муќаррар 
менамояд»11. Намунаи чунин тасаввуротро мисол меоварем, ки 

11 Толковый глоссарий гендерной терминологии. Составитель: М.Давлатова. 
– Душанбе; «Адиб», – 2005. – С.24. 
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маъмулан мавриди ќабули њамагон мебошанд: «њамаи занон 
эњсосотї мебошанд,» «њамаи мардони њаќиќї бояд эњсосоти 
худро нигоњ дошта тавонанд,» «њамаи духтарбачагон нозук ва 
њамаи писарбачањо даѓал мебошанд» ва ѓайра. Њамин тавр, 
ќолабњои гендерї – ин аз тарафи аъзои љомеа идрок гардидани 
наќшњои гендерии мардон ва занон мебошад. Оё чунин 
ќолабњо зарарноканд? Албатта. Ваќте ки мо ба мардон ва 
занон сифатњои муштаракро мансуб медонем, он гоњ ин гуна 
ќолабњо идрок ва ќабули одами алоњидаро мањдуд месозанд. 
Ин метавонад ба хулосањои ѓалат боис гардад, зеро идроки 
тафовутњои љинсї метавонад бар тафовутњои инфиродї ва 
шахсї бартарї пайдо намояд. Ин гуна эътиќодоти иљтимої ба 
тафаккури инсон зарари воќеї мерасонанд ва ба одамон имкон 
намедињанд, ки захирањои билќувваи инсонии худро ошкор 
созанд ва ба табъизи гендерї – вайронкунии њуќуќи инсон аз 
рўйи аломатњои љинсї оварда мерасонад. Бояд ќайд намуд, ки 
махсусан њуќуќњои занон вайрон карда мешаванд, зеро њуќуќи 
онњо ба интихоби озодона (тарзи танзими зиндагї, њуќуќи 
тањсил, кор ва ѓайра), дастрасї ба захирањо ва имконоти 
мављуда мањдуд мегардад. 

 
Моддаи 1 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон: 
«Қонунгузории Љумҳурии Тољикистон оид ба оила ба зарурати 
таҳкими оила, ба бунёди муносибатҳои оилавї дар заминаи 
муҳаббату эҳтироми якдигар, кўмаки мутақобила ва 
масъулияти ҳамаи аъзои оила дар назди оила, раво набудани 
дахолати беасоси ҳар шахс ба корҳои оила, татбиқи бемонеаи 
ҳуқуқ ва иљрои уҳдададориҳои худ аз љониби аъзои оила ва 
имконияти ҳимояи судии онҳо асос меёбад». 

 
Хурофоти гендерї ба монанди хурофоти нажодї заиф 

гардида, тадриљан сипарї мешаванд, аммо ѓалатфањмињо боќї 
мемонанд. Ќолаби гендерї дидгоњи дар њама љо маъмулбударо 
дар бораи он ки вазифаи асосии зан – маќбули мард будан, мо-
дар шудан ва фарзандонро тарбия кардан мебошад, њимоя ме-
кунад. Њарчанд заноне њастанд, ки барои онњо (алораѓми 
аќидаи атрофиён) кор, болоравии касбї ба мисли мардон аз 
арзиши муњим бархўрдор аст. Аммо, мутаассифона, њанўз њо-
латњое ба мушоњида мерасанд, ки занонро маљбур мекунанд, 
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ки истеъдод, аќлу хирад ва саъю талоши худро ќурбони њаёти 
оилавї намоянд. Љомеа ба мо аќида дар бораи зани ормониро 
дар оила ва рафтори он тањмил менамояд, ки занонро маљбур 
месозад, зиндагии худро фаќат дар доираи њаёти оилавї бо 
роњи саркўб намудани шахсияти худ/ амалї накардани ис-
теъдодњои худ мањдуд созад. Албатта, ин маънои онро надо-
рад, ки зан бояд ба манфиати кор ва пешравии мансабї, 
ќатъиян аз бањри оила ва фарзандон барояд. Сухан дар бораи 
он аст, ки зан аз интихоби озодонаи худ мањрум нашавад, чун-
ки вай њамчун одами озод дар давлати соњибистиќлол ва 
њуќуќбунёд њуќуќи зуњур кардани худро дорад. Ин бояд инти-
хоби худи ў бошад, ки ба болоравии мансабии хизматї саъй 
намояд, дар идоракунии љомеа иштирок кунад/сањми худро дар 
рушди иќтисодиёт гузорад, ё ваќти худро пурра фаќат ба оила 
бахшад. Мардон њам ба табъиз дучор мешаванд, ваќте ки 
кўшиш мекунанд, наќшњои анъанавии занонро иљро кунанд, аз 
љумла, масалан, тарбияи фарзандон, њарчанд, ки мардон њам 
метавонанд ѓамхору бодиќќат бошанд ва ба фарзандонашон 
мењру муњаббати худро бахшанд. 

Бисёр ќолабњо дар бораи меъёрњои иљтимої мављуданд, ки 
онњоро бояд мардон риоя намоянд. Инњо – меъёри муваффаќи-
ятнокї/маќом ва меъёри мустањкамї (љисмонї, зењнї, эмотси-
оналї), меъёри зидди зантабиатї мебошанд. Дар мардон, 
баъзан бо сабаби мушкилии риояи стандарти наќши мард ме-
тавонад стресс – ба истилоњ стресси мардонаи наќшї-гендерї 
арзи вуљуд намояд, ваќте ки барои мард риоя кардани стандар-
ти наќши анъанавии мардона душвор аст ва маљбур аст, ки ба 
«кори занона» машѓул шавад ва ин стресс метавонад, махсусан 
дар оилањое зоњир гардад, ки ба уњдаи мард нигоњубини 
њамсари худ, фарзандони сершумор, падару модар ва барода-
рон вогузор шуда бошад. Бо сабаби њукмрон будани ќолабњои 
мардона мардон метавонанд њангоми афсурдањолї ва њаяљон 
ба мутахассисон мурољиат накарда, ба љойи он ба равишњои 
зиддииљтимоии њалли мушкилот ба майхорагї ва њатто ба худ-
кушї даст зананд. Бинобар ин, њар як давлате, ки сиёсати ба-
робарњуќуќии гендериро пеш мебарад, манфиатдор аст, ки за-
нон баробари мардон битавонанд дар њаёти иќтисодии кишвар 
њамгиро бошанд ва сањми худро дар рушди соњањои гуногуни 
фаъолияти давлат гузоранд, оилаи худро дастгирї намоянд ва 
бо њамин ба шукуфоии кишвар ва оила мусоидат намоянд. Аз 
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он чи ки дар боло гуфта шуд, метавон ба натиља расид, ки њам 
мард ва њам зан бояд имконоти баробар ва дастрасї ба 
захирањоро дошта бошанд ва баробар масъулияти оила ва 
тарбияи фарзандонро ба зимма дошта бошанд. 

 
Мутаассифона, баъзе эътиќодоти ќатъї ва назарњои 

маъмулгардида дар бораи наќши занон дар љомеа, инчунин 
эътиќодоти муайяни дар љомеа ташаккулёфта оид ба муноси-
батњои байнињамдигарї дар оила ба пойдории нобаробарии 
гендерї мусоидат мекунанд ва баъзан, бо сабабњои пањншавии 
зўроварї дар оила ва дар љомеа алоќаманд мебошанд. Маводе, 
ки дар Љадвали 1 оварда шудааст, баъзе эътиќодоти ба таври 
васеъ пањнгардида дар баъзе љамъиятњоро вобаста ба зуњуроти 
муносибатњои зўроварї дар оила бо тавзењоти сањењи вазъият, 
мавриди баррасї ќарор медињад. 
 
 

Љадвали 1. Аќидањои маъмулгардида ва эзоњот дар бораи 
њолатњои зўроварї дар оила 

Аќида: 
 
 
Эзоњ: 

Зўроварї дар оила – ин масъалаи шахсї аст, ба 
тамоми љомеа он дахл надорад. 
 
Нодуруст. Зўроварї дар оила ба тамоми аъзои 
љомеа дахл дорад, азбаски натиљаи табъизи 
гендерї дар љамъият аст. Инсоне, ки аз зўроварї 
дар оила азоб мекашад, ба пуррагї аз њуќуќу 
уњдадорињояш бархурдор намегардад, чи дар 
дохили оила ва чи берун аз он. Калонсолон, ки 
ќурбони зуроварї дар оила гардидаанд ва 
атрофиён ба онњо имконияти ёрї расонидан 
надоранд, онњоро аз зўроварї њифз намоянд, ба 
худкушї моил мегарданд, њатто ќањру ѓазаби 
худро ба кўдаконашон равона созанд, њатто 
мумкин аст ки ба куштани шахсони ба худ 
љабркунанда даст зананд. Кўдакон – ќурбониёни 
зўроварї дар оила аз љињати равонї азият 
мекашанд, дар оянда мумкин аст, ки ба 
таљовузкорї ё њуќуќвайронкунињо даст зананд. 
Зўроварї дар оила бо сабаби он ки оила ин њавзаи 
љамъият аст, оќибатњои манфии ногувор дорад.  
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Аќида: 
 
 
 
Эзоњ: 

Агар дар оила зўроварї рух дода бошад, гунањкор 
зан аст, фитнаангез мањз ў аст, ё ин ки нисбати 
рафтори ў тањаммулпазирї накардаст. 
 
Нодуруст. Љавобгарї барои зўроварї дар оила ба 
зиммаи ин њамсаре аст, ки онро содир намудааст 
(новобаста аз он, ки ў зан аст ё мард) ва ќонун ин 
љавобгариро муайян менамояд. Нисбати феномени 
«зўроварї дар оила», иѓво аз тарафи њамсари 
љабрдида ба инобат гирифта намешавад, мисли 
дигар њолатњои содир намудани зўроварї берун аз 
доираи оила – азбаски шарик (њатто дар сурати 
ба вуљуд овардани њолати низоъ) кушиш мекунад, 
ки роњи њалли масъалањои оилавиро ёбад, ки дар 
љавоби он њамсари дигар усули деструктивии 
њалли онро пеша мегирад – даст ба зўроварї 
мезанад. Ягон инсон уњдадор нест, ки паст задани 
њуќуќу имкониятњои худро тоќат кунад. Мањз 
барои њамин муњим аст, ки њамсарон то бастани 
аќди никоњ ва баъд аз он њам бояд аз њуќуќњои худ 
бархўрдор бошанд, якдигарро эњтиром намоянд, 
ва роњи бе зўроварї њал намудани низоъњои 
дохилиоилавиро биљўянд. 

Аќида: 
 
 
Эзоњ: 

Мардон њам мисли занон тез-тез ќурбони 
зуроварї дар оила мегарданд. 
 
Нодуруст. Тањќиќоти милии тиббї – демографї, 
ки соли 2012 аз тарафи Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон12 гузаронида 
шуда буд, нишон медињад, ки ќариб њар як зани 
панљуми дар аќди никоњбуда аз синни 15 то 49-
сола аз тарафи шавњараш зўроварии 
эмотсионалї, љисмонї ё љинсиро дидааст. 

12 Сборник «Женщины и мужчины Республики Таджикистан». Национальное 
агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014. 
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Тањќиќоте, ки GOPA|PDV дар аввали соли 2017 
дар шањри Душанбе ва вилояти Хатлон13 
гузаронидааст, нишон медињад, ки 37% занони 
синнашон аз 18 то 49-сола (бо њамсар дар 
муносибатњои доимї, њадди аќал як соли охир 
будаанд) зўроварии љисмониро дидаанд, дар 
муќоиса бо 3,6 % мардон аз њамин категория. 
Гарчанде баъзе мутахассисон, теъдоди зиёди 
мардони ќурбони зўроварї дар оиларо ќайд 
намоянд њам, ќисми зиёди аз зўроварї азиятдида, 
ки мурољиат намудаанд, занон мебошанд. 
Зўроварї дар оила нисбат ба занон натиљаи 
нобаробарии гендерї дар љомеа мебошад, ки барои 
бартараф намудани он дар давлатњои демократї 
чорабинињои махсус амалї мегарданд 

Аќида: 
 
 
Эзоњ: 

Агар зан аз назди шавњар – љабркунанда наравад, 
пас ба ў чунин тарзи зиндагї маъќул аст. 
 
Нодуруст. Агар зани љабрдида наравад, ин маънои 
онро дорад, ки сабабњое њастанд то ў ба њамаи ин 
тоб оварда дар чунин шароит зиндагї кунад. 
Омилњои зиёди иљтимої, иќтисодї ва фарњангї 
мављуданд, ки ба интихоби зани љабрдида аз 
зўроварї таъсир мерасонад – дар муносибатњои 
зўроварї истад ё ин ки шавњари љабркунандаро 
тарк намояд. Дар бисёри њолатњо зан дар 
муносибатњои зўроварї меистад, азбаски ноилољ 
аст:ў дигар ягон љойи истиќомат надорад, ў 
бекор аст/маълумот надорад, вай барои 
нигоњдории кудакон маблаѓ надорад, вай аз љомеа 
шарм медорад, ў аз сабаби солњои дуру дароз 
тоќат кардан ба зўроварї худро ољизу нотавон 
эњсос менамояд, вай аз фикру аќидаи хешу табор 
ва љомеа метарсад, ки дар њамагуна њолат занро 
гунањкор мењисобанд. Љабрдидаи зўроварї дар 
оила дар чунин муносибатњо тоќат карда 

13 Base line survey in prevention of domestic violence (PDV Project in Tajiki-
stan/GOPA)/ April 2017. Њисобот бо забони англисї, рељаи дастрасї: http: 
//pdv.tj /ru. 
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меистад, аз сабаби ихлоси эмосионалї ба 
таљовузгар, бо он андеша, ки фарзандон бояд бо 
падар калон шаванд (ў чї хеле набошад), инчунин 
аз рўйи эътиќоди динї. Беш аз ин, аз хона рафтан 
боиси зиёд гардидани зўроварї мешавад, азбаски 
љабркунанда сањван дар бисёрии њолатњо 
љабрдидаро њамчун моликияти худ мењисобад, ки 
ягон њуќуќи эътироз надорад. Љабрдида аз 
тањдидњои таљовузкор метарсад, ки ба ў, кўдакон 
ва хешовандонаш мумкин ягон зарар расонад. 
Стратегияи ёрї расонидан ба чунин љабрдидагон 
бояд тарзе ба роњ монда шавад, ки онњоро дар 
њолати ночорї намонанд, ба онњо чунин 
интихоберо бояд пешнињод намуд, ки аз 
љабркунанда халосї ёбанд. Дар баробари ин ба 
таљовузкор низ бояд интихоб намояд – аз 
зўроварї даст кашад, ё ин ки корашро давом 
дињад, лекин љазо бояд ногузир бошад. 

Аќида: 
 
 
 
 
Эзоњ: 
 

Мардоне, ки зўроварї дар оила содир менамоянд, 
ѓазаб ва яъсу ноумедии худро назорат карда 
наметавонанад, онњо инро дар њолати 
«саргармї», «ногањон» содир менамоянд. 
 
Нодуруст. Зўроварї дар оила – ин амали ќасдона 
аст ва зўроварон онро дидаву дониста содир 
мекунанд, дар назари аввал, онњо дар ин њолат 
назорати рафтори худро аз даст намедињанд. 
Зўроварии онњо даќиќан ба шахсони муайян 
(нафароне, ки ба зўроварї тоќат мекунанд, яъне 
љабрдидагон) дар ваќт ва макони муайян равона 
гардидааст. Онњо ба сардорони худ ё ба одамони 
кўча новобаста аз хашму ѓазаби худ њуљум 
намекунанд, аммо ваќте хона меоянд, тамоми 
ќањру ѓазабашонро ба љабрдида равона месозанд. 
Зўроварон њамеша интихоб доранд – аъмоли 
зўроваронаи худро давом дињанд, ё ин ки ќатъ 
намоянд (њангоми зарурат барои халос шудан аз 
амали зўроварї ё ислоњи рафтор ёрии 
мутахассисонро истифода намоянд). Азбаски 
љабрдида ба зўроварї тоќат мекунанд ва чун ба 
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зўровар содир намудани зўроварї осонтар аст, аз 
он ки рафторашро дигар кунад, зўроварї боз ва 
боз содир мегардад. Зўроварон аксар ваќт 
рафтори худро њамчун «назоратнашаванда» 
маънидод мекунанд, ё ин ки аз ин њам бадтар – 
тамоми гуноњро бори љабрдида карда, ўро айбдор 
мекунад, ки иѓвои зўроварї аз худаш сар задааст. 
Барои зўровар, ки дар оила зўроварї мекунад ягон 
хел худсафедкунї вољиб нест, мисли дигар 
шахсони њуќуќвайронкунанда (масалан шахсе, ки 
роњгузаронро дар кўча лату куб мекунад). 
Зўровар (љабрдида не) барои кирдори 
содиркардааш тибќи ќонунгузорї пурра љавобгар 
аст. 

 
Њамин тавр, мутахассисони маќомот, муассисањои давлатї 

ва маќомоти худидоракунии мањаллї бояд аз ќолабњои гендерї 
бохабар бошанд, барои решакан намудани онњо бо роњи 
пешбурди баробарњуќуќии гендерї, муносибати љиддї ба 
масъалањои табъизи гендерї ва пешгирии њолатњои номатлуби 
иљтимої, мусоидат намоянд. 

 
 

Мавзўи 7: Имкониятњои баробар ва табъиз 
 
Дар Љумњурии Тољикистон занон ва мардон њуќуќу 

озодињои кафолатдодашудаи баробар ва имконияти 
баробари амалигардонии онњоро доранд. Амалњое, ки 
муносибати баробарро нисбати занон ва мардон мањдуд 
месозанд, табъиз мањсуб меёбанд ва манъ карда мешаванд. 
Ба роњ мондани сиёсат ё содир намудани амалњое, ки 
имкониятњои баробарро ба занону мардон таъмин 
намесозанд, табъиз њисоб мешаванд ва аз тарафи маќомоти 
босалоњият тибќи ќонунгузорї бартараф карда мешаванд. 
Имкониятњои баробар барои мардон ва занон соњањои 
гуногуни фаъолиятро дар бар мегиранд – њам соњаи оммавї 
ва њам муносибатњои оилавї. 

 
Дастрасии баробар барои ишѓоли мансабњои оммавї чунин 

маъно дорад, ки дар сурати муќаррар намудани шартњо барои 
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ишѓоли мансабњои давлатї дар сатњи марказї ва мањаллї 
барои иштирок дар озмун ба занону мардон бояд имкониятњои 
баробар таъмин карда шаванд. Бевосита ё бавосита муќаррар 
намудани ягон хел мањдудият аз рўйи хусусияти љинсї њангоми 
эълон, ташкил ва роњ додан ба озмун манъ аст. Роњбарони 
маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, дигар 
шахсони мансабдор ўњдадоранд, ки дастрасии баробарро 
барои ишѓоли мансабњои оммавї таъмин намоянд, ба раванди 
рушди муттасили касбї ва болоравии мансабї вобаста ба 
талаботњои тахассусї мусоидат намоянд. 

 
Дастрасии баробар њангоми ба кор ќабул кардан ба асле 

асос ёфтааст, ки тибќи он давлат ба занону мардон њуќуќњо ва 
имкониятњои баробарро њангоми бакортаъминкунї кафолат 
медињад. Аз тарафи шахсони воќеї ва/ё њуќуќї, агентињои 
шуѓли ањолии хусусї ва давлатї дар воситањои ахбори омма 
нашр намудани эълонњо дар бораи ба кор ќабулкунї, ки 
вобаста ба хусусиятњои љинсї мањдудиятњоро муќаррар 
менамоянд, манъ аст. 

 
Манъи табъиз вобаста ба хусусиятњои љинсї дар љойи кор 

маънои онро дорад, ки корфармо њамаи кормандонро дар 
бораи манъи табъиз ва аъмоли ношоистаи шањвонї дар љойи 
кор таъкид ва бо иттилоъ таъмин намояд, дар бораи њуќуќњои 
кормандон зимни њалли масъалањо вобаста ба табъиз, дар 
бораи воситањои њимоя, ки аз тарафи корфармо њангоми 
табъиз пешнињод мегарданд, инчунин дар бораи љавобгарии 
њуќуќї кормандонро огоњ намояд. Барои таъмини баробарии 
гендерї корфармо уњдадор аст: 
• ба њамаи шахсон имконият ва њуќуќњои баробарро зимни 

ба кор ќабул кардан, дар пешравии касбї ва болоравии 
мансабї, бидуни табъиз вобаста ба љинсият, таъмин 
намояд; 

• дар ваќти бањодињии сифати кор, татбиќи љазо ва аз кор 
озод намудан шартњои якхеларо муќаррар намояд; 

• барои кори баробарарзиш музди мењнати баробарро 
таъмин намояд; 

• барои бартараф намудани табъиз аз рўйи хусусияти љинсї 
ва њаракатњои шањвонї дар љойи кор нисбат ба мардон ва 
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занон ва таъќиб барои пешнињоди шикоят ба маќомоти 
салоњиятдор; 

• ба занон ва мардон дар фаъолияти кориву ўњдадорињои 
оилавї шароити баробар таъмини намояд; 

• дар низомномаи сохторї дар бораи манъи табъиз вобаста 
ба хусусиятњои љинсї меъёри дахлдор ворид намояд; 

• ба кормандон ва/ё намояндагони онњо дар бораи 
муќаррароти ќонунгузорї оид ба баробарии имкониятњо ва 
баробарњуќуќї дар мурољиатњо барои занону мардон дар 
доираи сохтори дахлдор, иттилоъ дињад. 
 
Амалњои зерини корфармо табъиз њисоб мешавад: 

• додани эълон дар бораи ба кор ќабул намудан, ки дар он 
талабот ба яке аз љинсњо бартарият медињад, ба истиснои 
њолатњое, ки дар коллективи мењнатї барои таъмини ба-
робарии гендерї ба яке аз љинсњо афзалият дода мешавад – 
ваќте, ки номзадњо сифатњои баробари касбї нишон 
медињанд, вале афзалият ба яке аз љинсњо дода мешавад; 

• беасос рад намудани ба кор ќабулкунии шахсони љинси му-
айян; 

• вобаста аз љинс барои кормандон муќаррар намудани 
рељаи кории нисбатан муносибтар ба истиснои њолатњое, 
ки ќонунгузорї пешбинї намудааст; 

• беасос рад намудани дастрасии шахс барои иштирок дар 
барномаи такмили ихтисос, таѓйир ё ќатъ намудни шарт-
номаи мењнатї ё ќабул намудан ба кор аз рўйи њамон са-
бабњо; 

• вобаста аз љинс муќаррар намудани шартњои гуногуни пардох-
ти музди мењнат барои иљрои корњои арзиши баробардошта; 

• таќсимоти вазифањои мењнатї вобаста аз љинс ва муќаррар 
намудани шароити нисбатан номусоид барои баъзе катего-
рияи кормандон; 

• ба вуљуд овардани монеањо ё ташкили шароити тоќатфарсо 
барои шахсоне, ки ба маќомоти босалоњият барои табъиз 
вобаста ба љинс шикоят додаанд; 

• талаби беасоси маълумот дар бораи њолати шањрвандии 
номзадњо ва дигар амалњои табъизї вобаста ба хусусиятњои 
љинсї. 
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«Саќфи шишагин» 
Истилоњи «Саќфи шишагин» чунин њолатњоро инъикос ме-
намояд: Ваќте, ки барои рад намудани болоравии мансабии 
занон сабабњои объективї мављуд набошад, дар ташкилот ва 
љамъият дар маљмўъ табъизи дохилї ба вуљуд меояд. Занони 
корозмуда ва доно ба воситаи «шифти шишагин» нигоњ ме-
кунанд ва мебинанд, чиро ба даст оварда метавонанд, вале 
монеаъњои ноаён барои пешравии онњо имкон намедињанд. 
«Саќфи шишагин» дар сатњњои гуногун вуљуд дошта метаво-
над, вобаста аз он, ки занон чи ќадар пешсаф њастанд ва дар 
сохторњои ташкилот болоравї доранд; Онњо одатан дар ша-
кли пирамида 9 ањром) инъикос мегарданд. Дар баъзе 
мамлакатњо ва ташкилотњо «шифти шишагин» ба роњбарњо 
наздик аст. Дар бархе аз давлатњо ва ташкилотњо бошад, он 
ба сатњи зинаи идоракунї ё аз он поёнтар наздик аст. 

 
Имкониятњои баробар дар восоити ахбори омма – Пешравии 

баробарии гендериро дар љомеа ба воситаи омода намудани 
барномањо ва маводњое, ки ба таѓйири тимсоли иљтимої ва 
фарњангии рафтори мардон ва занон, ки аз рўйи аќидаи барта-
рияти яке аз љинсњо ё ќолабњои наќши занон ва мардон асос 
ёфтаанд, пешбинї менамояд. 

Њуќуќи баробар ба тањсилот – маънои онро дорад, ки муас-
сисањои таълимї- тарбиявї ва дигар шахсоне, ки тибќи ќонун-
гузорї барои тайёрии касбї ва такмили ихтисос њуќуќ доранд, 
амалигардонии усули зерини баробарии гендериро таъмин ме-
намоянд: 
• ба воситаи дастрасї ба тарбия ва/ё таълим (аз љумла ба во-

ситаи чорањои махсус барои љалб намудани духтарони ла-
ёќатманд ба тањсил дар мактабњои олї; чорањои махсуси 
муваќќатї барои амалї намудани тавозуни намояндагии 
занону мардон аз рўйи касбњои махсус, ки дар онњо барта-
рияти яке аз љинсњо ба назар мерасад); 

• дар раванди тарбия ва/ё таълим, аз љумла бањодињї ба 
донишњои соњибшуда; 

• дар фаъолияти омўзгорї ва илмї-педагогї; 
• бо роњи тањияи маводњои дидактикї (пандомез) ва 

барномањои таълимї мутобиќи принсипи баробарии 
гендерї; 
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• ба воситаи ворид намудани тарбияи гендерї ба низоми 
тарбия ба сифати ќисми људонашавандаи он ва ба воситаи 
тарбияи духтарон ва писарбачањо дар руњияи шарикї ва 
эњтироми тарафайн. 
 
Ба салоњияти маќомоти мањаллии идоракунии давлатї, ки 

принсипи баробарии гендериро дар амал татбиќ намуда 
истодаанд, дохил мешавад: 
• ворид намудани асли баробарии гендерї ба барномаи 

таќсимоти воситањои молиявї дар сатњи мањал; 
• бамалбарории мониторинги татбиќи барномањо, ташкили 

чорабинињои иттилоотї, тањќиќотї ва дигар намуди 
фаъолият оид ба баробарии гендерї дар сатњи мањал; 

• њамкорї бо ташкилотњои ѓайридавлатї ва фондњо, итти-
фоќњои касаба, ташкилотњои байналмилалї, ки барои 
татбиќи баробарии гендерї мусоидат менамоянд. 
 
Барои он ки пеши роњи табъиз гирифта шавад, бояд меха-

низми самаранок ва дастраси баррасии арзу шикоятњо рушд 
кунад, яъне барои он, ки ќонунгузорї самаранок бошад, он 
бояд механизми амалкунандаи баррасии арзу шикоят дошта 
бошад. Ин маънои онро дорад, ки мардону занон бояд имко-
нияти мурољиат ба зинањои болоии судї, ба ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон ва дигар маќомоту муассисањои дахлдор дошта 
бошанд, ки сари ваќт ва босифат арзу шикоятњои онњоро 
омўхта баррасї намоянд. Чунин муассисањо бояд на фаќат тав-
сияњоро ќабул намоянд, балки ваколатњои ќонунии ќабули 
ќарорро дошта бошанд. Иттилооти зарурї оид ба њуќуќ ва 
тартиби амалигардонии он бояд ба таври дахлдор пањн гардад 
– яъне барои самаранокии ќонунгузорї ва механизми он, мар-
дону занон бояд аз иттилооти зарурї таъмин бошанд. Одатан 
шањрвандони оддї дар бораи ќонунгузории мављуда ва воси-
тањои амалигардонии њуќуќњои шахсии худ маълумот надо-
ранд. Маъракањои баланд бардоштани иттилоотонии ањолї ва 
дигар стратегияњои иттилоотї барои ба ањли љомеа расонида-
ни иттилооти дахлдор зарур мебошанд. Ин чорабинињо бояд 
љанбањои гендериро низ дар бар гирифта, њам нисбати мардон 
ва њам нисбати занон равона гарданд. 
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Маљбуркунї ва зўроварї нисбат ба занон натиљаи табъизи 
гендерї мебошад. Зўроварии шањвонї дар љойи кор – шакли 
табъиз вобаста ба хусусиятњои љинсї мањсуб мегардад. Он дар 
баъзе њолатњо зоњир мегардад, аз љумла рафтори бељо, сарза-
ниш ё рад кардани имтиёзу бартариятњо то он лањзае, ки 
љавоби мусбї нагирад. Ин намуди табъиз аз муносибатњои 
њокимиятї ва андешањои ноќис рољеъ ба масъалаи гендерї 
бармеояд. 

 
Сабабњои табъиз вобаста ба мансубияти љинсї мухтали-

фанд, вале онњо аксар ваќт бо ќолабњои гендерї ва тасаввуро-
ти нодуруст дар бораи мавќеи мардон ва занон дар љомеа во-
бастаанд. Азбаски муносибатњо ва арзишњо ба осонї таѓйир 
намеёбанд, стратегия ва барномањо бояд тарзе амалї гарданд, 
ки ба чунин табъиз муќовимат карда тавонанд. 

 
 
Моддаи 18 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: 
«Ҳар кас ҳуқуқ ба ҳаёт дорад... Дахлнопазирии шахсро 
давлат кафолат медиҳад. Ба ҳељ кас шиканља, љазо ва муно-
сибати ғайриинсонї раво дида намешавад. Мавриди озмо-
иши маљбурии тиббї ва илмї қарор додани инсон манъ аст». 
Меъёри мазкур на танњо ба соњаи муносибатњои љамъиятї, 
он ба муносибатњои оилавї низ пањн мегардад, яъне мавќеи 
давлатро оид ба пешгирии зўроварї дар оила муайян мена-
мояд. Дар њолати вайрон намудани њуќуќ ва озодињои асо-
сии инсон ва шањрванд, яъне ваќте нисбати инсон зўроварї ё 
муносибати ѓайриинсонї содир мешаавад, давлат њимояи 
њуќуќи љабрдидаро таъмин менамояд, масалан тавассути 
Ќонуни махсус – «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» 
(19.03. 2013) 

 
Консепсияи баробарии гендерї муносибатњои мавзун, ки 

њама гуна зўровариро дар оила инкор менамоянд, фарогир ме-
бошад (ниг. Љадвали 2). 
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Љадвали 2. Фањмиши љанбањои баробарї / муносибатњо  
ѓайризўроварї дар оила 

МУЊОКИМА ВА 
АДОЛАТ 

Љустани роњи њалли 
низоъ ба манфиати 
тарафайн – њамагуна 
таѓйиротро ором 
ќабул кардан; ба со-
зиш хоњиш доштан. 

БАРОБАРЇ 

РАФТОРИ БЕ 
ТАЊДИД 

Тарзе гап задан ва 
амал кардан 
даркор, ки ў худро 
бехатар њис кунад 
ва эњсосамалаш 
озод бошад. 

ШАРИКИИ ИЌТИ-
СОДЇ 

Вобаста ба буљет ќаро-
ри якљоя ќабул намоянд 
– боварї њосил намо-
янд, ки њар ду нафар 
дар соњаи молиякунонї 
манфиатњои муштарак 
доранд. 

ЭЊТИРОМ 
 
Бе муњокима ўро гўш 
бояд кард, аз љињати 
эњсосот босубот ва 
њамдигарфањмї бояд 
бошад, интихоби ўро 
эњтиром кардан ло-
зим аст. 

МАСЪУЛИЯТИ 
ТАЌСИМШУДА 

Розигии тарафњо ба-
рои аз рўйи адолат 
таќсим намудани 
корњо, ќабули ќарори 
муштарак. 

БОВАРЇ ВА 
ДАСТГИРЇ 

Маќсадњои ўро дар 
зиндагї дастгирї 
кардан: эњтироми 
њуќуќи ў ба эњсо-
сот, њиссиёт, дош-
тани дўстон, амал 
ва интихоб. 

МАСЪУЛИЯТ БА 
СИФАТИ  

ВОЛИДОН 
Таќсимоти ўњдадо-
рињои волидон;барои 
фарзондон намунаи 
ибрат бошад. 

РОСТЌАВЛЇ ВА 
МАСЪУЛИЯТ 

Масъулиятро ба 
дўши худ гирад, 
эътироф намудани 
истифодаи зўро-
варї дар гузашта, 
ноњаќ будани худро 
эътироф намудан, 
муошират бояд 
озод ва ростќавлона 
бошад. 
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Њамин тавр, баробарии гендерї мафњуми бисёрљабња 
мебошад, ки расидан ба он аз тамоми аъзои оила ва дар 
навбати аввал аз хизматчиёни давлатї дарки амиќ ва чорањои 
заруриро љињати расидан ба баробарии воќеї талаб мекунад. 

 
Мавзўи 8: Зўроварї дар оила њамчун шакли табъизи гендерї ва 
методњои муќовимат бо он 

 
Низоъњо ва нофањмињо дар тамоми соњањо ва муњити 

муоширати инсон мављуданд ва ќисми таркибии робитаи 
байни одамон мањсуб мегарданд. Гарчанде ин нукта бо 
аќидањои маъмулї мувофиќ набошад њам, низоъњо байни 
одамони созишкору њамдигарфањм низ ба вуљуд меоянд ва 
муњаррики пешравии бисёр њолатњои зиндагї мегарданд. Ваќте 
ки тарафњои мухолиф њуќуќњои якдигарро поймол накарда, 
фикру аќидањояшонро озод баён менамоянд, ин ба рафтори 
зўроварї оварда намерасонад. Ва баръакс, ваќте ки аќида ва 
иродаи иштирокчии низоъ ба дигаре бор карда мешавад, 
барои иљро накардани ирода ва амри ў, њуќуќ ва озодињои 
тарафи дигар поймол мегарданд ва низоъ ба зўроварї 
мегузарад. 

Зўроварї дар оила њамеша дар амалњои ќасдонаи шахси 
зўровар нисбат ба љабрдида ва њадафи ба даст овардани ягон 
натиљаи таъсиррасонї тавсиф меёбад. Моњияти зўроварї дар 
оила ин поймол намудани њуќуќ ва озодињои инсон, ки дар 
Эъломияи умумии њуќуќи башар таљассум гардидаанд, мебошад 
– њамаи инсонњо дар њуќуќњои худ баробар ва озод њастанд (њуќуќ 
ба њаёт, амният, тањсил, саломатї, истироњат ва ѓ.). Зўроварї – 
шакли поймол намудани њуќуќу озодињои инсон мебошад, ки дар 
натиљаи он одами љабрдида пурра тобеъ ва зери назорат 
мегардад ва имкониятњои мањдуди њимояи худро дорад. Ин 
маънои онро дорад, ки барои чунин амалњо нерўњо 
нобаробаранд, ваќте ки як тараф нисбати тарафи дигар афзалият 
дорад ва тарафи љабрдида аз шарикаш вобастагї дорад. Амалњои 
зўроварї дар оила инчунин боиси расонидани зарар – зарар ба 
саломатї, зарари моддї ё маънавї муайян мегарданд. 

Сабаби асосии зуњўроти зўроварї дар оила дар њисси равонии 
муносибатњои тарафайни инсонї мањфуз аст, яъне байни 
љабркунанда (шахсе, ки дар оила зўроварї мекунад, новобаста аз 
љинс) ва љабрдида (шахсе, ки аз зўроварї зарар мебинад, 
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новобаста аз љинс). Зўроварї дар оила – ин шакли рафтори шахси 
зўровар бо маќсади намоиш додани ќувва ва њокимият ва 
назорати худ нисбат ба љабрдида мебошад, ки одатан дар 
тобеияти љабркунанда аст. Маќсади зўровар – љазо додани 
љабрдида, ўро доимо тањти назорат гирифтан, барои аз аќида ва 
манфиатњои худаш даст кашидан, маљбур сохтан, зидди иродаи 
худаш амал кардан, тарсондан, паст задан, мањдуд кардан аз 
атрофиён, инчунин дигар амалњоеро содир намояд, ки ба 
дахлнопазирї ва озодии шахсият таљовуз меоранд. Калимаи 
«ќасдан» дар намудњои муайяни зўроварї дар оила маънои онро 
дорад, ки љабркунанда дидаву дониста зўровариро нисбати 
љабрдида татбиќ менамояд ва одатан онро ба таври мунтазам 
(систематикї) содир менамояд. Ќонунгузорї љавобгарии 
зўровариро пешбинї менамояд, ваќте ки рафтори худро ислоњ 
намекунад ва мунтазам ба ќонуншиканї даст мезанад, инчунин 
барои шахсони мансабдор низ барои фош намудани маълумоти 
дорои сирри шахсї, ки бо зўроварї дар оила алоќаманд њастанд, 
инчунин барои риоя накардани талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила», 
љавобгарї муќаррар гардидааст. 

Фањмиши зуњўроти зўроварї дар оила дар тимсоли 
шинохтаи љањонї «Чархи» њокимият ва назорат. 

 
Љадвали 3. «Чархи» њокимият ва назорати зўровар нисбат  

ба љабрдида дар њолати зўроварї дар оила. 
Чархи њокимият ва назорати таљовузкор  

(=зўроварї дар оила): 
Истифодаи 

маљбуркунї ва 
тањдид 

Истифодаи 
тањдидњо, то ин ки 
коре иљро шавад, ё 
дардовар бошад, 
тањдиди тарки 
љабрдида, содир 
намудани худкушї; 
ўро маљбур кардан 
то айбдоркуниашро 
ба худ гирад. 

 
 
 
 
 

ЊОКИМИЯТ 
ВА 

НАЗОРАТИ 
ЗЎРОВАР: 

 
 
 

Тарсондан 
Ба воситаи 
нигоњи махсус, 
амал ва ишорањо 
тарсонидани 
љабрдида; нобуд 
кардани ашёњо, 
моликият; 
таъќиби 
њайвонот; нишон 
додани силоњ. 
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Истифодаи 
зўроварии иќтисодї 

Ба љабрдида кор 
карданро манъ 
намудан, ўро маљбур 
сохтан, то ин ки пул 
талаб кунад, ба ў 
кумакпулии муайян 
дода, маблаѓи 
дигарро аз ў 
гирифтан, ба буљети 
оилавї дастрасї 
надодан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЊОКИМИЯТ 
ВА 

НАЗОРАТИ 
ЗЎРОВАР: 

 

Истифодаи 
зўроварии руњї 

Паст задани 
љабрдида; ўро 
маљбур сохтан то 
худашро бад эњсос 
намояд; ба ў лаќаб 
мондан; муттаќид 
сохтани ў, ки аз аќл 
бегона аст; маљбур 
кардани ў, ки 
худашро гунањкор 
эњсос намояд. 

Истифодаи 
бартариятњои 

мардона 
Бо љабрдида њамчун 
бо хизматгор 
муносибат кардан, 
тамоми ќарорњоро 
мустаќилона худ 
ќабул кардан; 
њамчун «њокими 
ќалъа» амал намуда 
наќши занона ва 
мардонаро муайян 
намояд. 

Истифодаи 
бегонакунонї 

Њар он чиро, ки 
љабрдида мегўяд 
тањти назорат 
гирифтан, бо ки 
вомехўрад ва 
муошират дорад, чи 
мехонад, куљо 
меравад; рафтори 
берунии ўро мањдуд 
намудан; истифодаи 
рашк, то ин ки 
амалњои худро 
дуруст њисоб кунад. 

Истифодаи кўдакон 
Љабрдидаро маљбур 
сохтан, то нисбат ба 
кўдакон худашро 
гунањкор эњсос 
намояд; истифодаи 
кўдакон барои 
хабаррасонї; 
тањдиди гирифтани 
кўдакон. 

Паст задан, инкор 
ва гунањкор кардан 
Ба зўроварї ањамият 
надода, нигаронии 
љабрдидаро оид ба 
амалњои ў ба инобат 
нагирифта, мегўяд, 
ки ягон хел зўроварї 
набудааст, 
масъулиятро аз дўши 
худ гирифта, ўро 
айбдор кардан. 
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Дар баробари ин, консепсияи баробарии гендерї, 
муносибатњои муътадили оилавї, бидуни њамагуна шаклњои 
зўроварро дар бар мегирад (ниг. Љадвали 2). 

Ба монанди дигар љиноятҳо/ҳуқуқвайронкуниҳо зўроварї 
дар оила бо аломату нишонаҳои хосе тавсиф меёбад, ки 
чунинанд: 
• Зўроварї дар оила услуби назорат аз љониби шахси 

зўровар бар шахсе аст, ки мавриди зўроварї қарор 
мегирад. Ба ақидаи зўровар, ин амал дар муқоиса бо 
роҳҳои дигари ғайризўроваронаи таъсир, ки саъю 
кўшишҳои иловагиеро талаб мекунанд, тарзу равиши 
босуръат, самарабахш ва муассир аст. Азбаски зўроварї 
дар доираи оила анљом мегирад, дар аксари мавридҳо ин 
кирдор ҳамчун кори дохилии оила идрок мешавад, бинобар 
ин, љабрдидагон љуръат намекунанд, ки барои дарёфти 
кумак мурољиат намоянд, ба ҳамин тариқ, ба зўроварон 
муяссар мегардад, ки ин аъмоли зўроваронаи худро пинҳон 
кунанд; 

• Маъмулан, зўроварї аз љониби шахсе анљом дода мешавад, 
ки шахси љабрдида нисбат ба вай дар ҳолати итоату 
зердастї қарор дорад; 

• Зўроварї дар оила кирдору амали якдафъаї нест, маъмулан 
он дар муддати замонї ба такрор содир мешавад. Агар ба 
чораву тадбирҳои муносиб иќдом нагардад, зўроварї дар 
оила эҳтимоли афзоиши ташаннуљ бо оқибатҳои ногувор, 
ҳатто марги љабрдидагонро дар бар дорад. 
Зўроварї дар оила аз шаклҳои дигари зўроварї бо 

хусусиятҳои зерин фарқ мекунад: 
• Зўроварї дар оила бо мақсади назорат ва ҳукмфармо 

будани як узви оила бар узви дигар (он) аст; 
• Зўровар ҳамеша ба љабрдидагон дастрасї дорад. Дар фазои 

хонаи шахсї љое нест, ки љабрдида битавонад дар он љо 
пинҳон шавад ва дар ҳолати амну бехатар қарор бигирад, 
бинобар ин, зўровар ба таври пурраву комил љабрдидаро 
таҳти назорати худ қарор медиҳад; 

• Зўроварї дар оила ба таври даврагї, бо рўйдоду ҳодисаҳои 
такрорї, дар аксари мавридҳо зуд-зуд ва сахту 
хушунатомез инкишоф меёбад; 
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• Ҳамаи аъзои оилае, ки дар он љо зўроварї љой дорад, 
љабрдидагони мустақим ё ғайримустақим мегарданд (аъзои 
оила таҳти зўроварї қарор мегиранд ё шоҳиди амалњои 
зўроварї мебошанд); 

• Ҳамчун натиљаи кирдори зўроварї дар оила тағйироти 
шахсияти ҳамаи иштирокчиёни падида ба вуќуъ меояд. 
Зўровар, тадриљан иззату эҳтиром нисбат ба худро аз даст 
медиҳад ва зоҳир намудани шаклҳои муайяни рафторро 
оѓоз менамояд, ки ба воситаи онҳо сайъ мекунад бо ҳолату 
вазъият мутобиқат намояд. Занҳои љабрдида нисбат ба 
зўровар ва ҳатто фарзандони худ, мутаносибан хушунату 
ситезаљўї зоҳир менамоянд; кўдаконе, ки дар фазои 
хушунату зўроварї ба воя мерасанд, гароишу тамоюл ба 
онро касб мекунанд ва агар сари вақт рафтору кирдори 
худро дарк нанамоянд ва онро таљдиди назар накунанд, 
метавонанд кирдори зўроваронаро нисбат ба шарикони 
оянда ё фарзандони худ «ба таври меросї» қабул намоянд; 

• Байни зўровар ва љабрдида робитаи эҳсосотие вуљуд дорад. 
Љабрдидагон нисбат ба зўровар итоату вобастагии шадиди 
эҳсосотиро ҳис мекунанд ва замоне, ки шахси бегонае саъй 
кунад, то бар зидди зўровар чораву тадбире биандешад, 
ҳатто метавонанд ўро ҳимоят намоянд. Чунин навъи 
рафтори аљоиби љабрдидагон (зуҳуроти патологии ихлосу 
дилбастагии љабрдидагон ба зўровар) дар равоншиносї 
ҳамчун «аломати стокголмї» маълуму машҳур аст; 

• Воқеияти зўроварї дар оила дар аксари мавридҳо пинҳону 
махфї мемонад. Теъдоди хеле ками љабрдидагон аз 
кирдори зўроварї дар оила майлу хоҳиш доранд, ки дар 
бораи ҳодисаҳое, ки бо онҳо дар оила рўй медиҳад, суҳбат 
кунанд. Аъзои љомеа ба ҳодисаҳои зўроварї дар оила 
дахолат намекунанд, зеро чунин меҳисобанд, ки ин 
рўйдодњо кори шахсии ҳар як оила аст ва ин худ як 
иштибоҳу ғалатест, ки дар бисёр кишварҳои љаҳон ба назар 
мерасад. 
Зуњуроти зўроварї дар оила љанбаву хосияти даврагї 

дорад; он худ ба худ қатъ намегардад, њарчанд ки байни 
лаҳзаҳои зўроварї давраҳои осоишу оромиш њам вуљуд дорад. 
Дар давраи оромиш зўровар метавонад афсўс хўраду 
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пушаймон шавад ва саъй мекунад ба љабрдида қавл диҳад, ки 
ин кирдор дигар такрор нахоҳад шуд. Дар давраи «моҳи асал» 
зўровар қурбониро бовар мекунонад, ки боз як фурсату 
имконияти дигаре ба ў диҳад, агарчи дар ҳақиқат ин фурсатест 
барои такрор ёфтани кирдорҳои зўроварона, агар зўровар ба 
таври воқеї рафтори худро тағйир надиҳад. Масалан, 
зўровариро метавон ба се марҳалаи муносибатҳои зўроварона 
тақсим намуд, ки пайи ҳам рўй медиҳанд ва баъд аз марҳалаи 
сеюм марҳалаи якум ба вуқуъ мепайвандад: 
• МАРҲАЛАИ 1. Љамъшавї ва афзоиши шиддатнокї – дар 

ин марњала зўровар рафтори шарикро мушоҳида мекунад, 
дунболи баҳонае мегардад, ки шарикро ба ҳар бањонае, ки 
бошад, айбдору гунаҳкор кунад, норозигие пайдо мешавад, 
ки бо ҳеч чизе тављењ намешавад ва аз пайи он таҳдидҳо 
оѓоз меёбанд, зўровар ҳолатҳоеро ба вуљуд меоварад, ки ба 
воситаи онҳо саъй мекунад муносибати сахту 
хушунатомези худро нисбат ба шарик сафед кунаду онро 
дуруст шуморад. Шарики дигар бошад, дар навбати худ, 
хеле эҳтиёткорона рафтор менамояд ва ба ҳар навъ саъй 
мекунад аз зўроварї бигурезаду наљот ёбад. Дар ин 
марҳала, одатан љабрдида ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
мурољиат намекунад ва агар ин амр рўй диҳад ҳам, ин 
рўйдод зўроварро ба хушунату ситезаљўии бештаре такон 
медиҳад. Ба ҳамин сабаб, кормандони мақомоти њифзи 
њуќуќ нисбат ба зуҳуроти шаклҳои сабуки хушунат бояд 
хеле эҳтиёткор бошанд ва нисбат ба ҳар гуна иттилоот дар 
бораи зўроварї, новобаста аз дараљаи вазнинии он, 
таваљљуҳи љиддї зоҳир намоянд. 

• МАРҲАЛАИ 2. Амалҳои бевоситаи зўроварона – ин 
марњала сустшавї ва паст шудани шиддати 
назоратнашавандаи латукўбҳо ва доду фарёдро дар назар 
дорад. Агар љабрдида муқовимат намояд, зўровар боз ҳам 
дағалтар мешавад. Ин «бозии њокимият» ба хотири он аст, 
ки љабрдида бифаҳмаду бубинад, ки «дар хона кї хўљаин 
аст». Марҳалаи мазкур метавонад аз лиҳози замон тўлонї 
ва дуру дароз бошад ва ё ба таври лаҳзавї рўй диҳад. 
Љабрдидагон, аксаран вазнинии латукўбро пинҳон 
мекунанд ва ё онро ҳамчун захму љароҳати маишї вонамуд 
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менамоянд, аз ёриву кумаки табибон ва муоинаи тибби 
судї даст мекашанд. 

• МАРҲАЛАИ 3. «Моҳи асал» – давраи фавқулодда ором. 
Зўровар бо тамоми қувва ва љидду љаҳд, ба қадри ҳол сайъ 
мекунад, ки назоратро барқарор намояд ва њамсари 
љабрдидаро пеши худ нигаҳ дорад: узру бахшиш мепурсад, 
орому осуда аст, изҳори меҳру муҳаббат менамояд, ҳадяву 
туҳфаҳо пешкаш мекунад. Ин марҳалаи орому осоиши «моҳи 
асал» метавонад дар њамсари љабрдида чунин умеду боварие 
ба вуљуд оварад, ки ин дафъа золиму ситамгар воқеан ҳам, 
тағйир ёфтааст. Як хаёли хом ва тасаввури ғалате пайдо 
мешавад, ки гўё байни шарикон дубора робитаи самимонаву 
эҳсосотие пайдо шудааст. Доираи зўроварї такрор мегардад. 
Аҳёнан, зуҳуроти зўроварї яккаву ягона боқї мемонад. Бо 
мурури замон, мољарову ҳодисаҳои ногувор зуд-зуд такрор ва 
сангинтару вазнинтар мегарданд. Доираи зўровариро 
метавон ќатъ намуд ва пора-пора кард, агар љабрдида 
аввалин ҳодисаи зўровариро зуд набахшад ва муқовимат 
намояд ё барои ёриву кумак мурољиат намояд. Хешовандон, 
дўстон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва равоншиносон дар ҳолатҳои 
пайдо шудани зўроварї метавонанд кумаки худро 
бирасонанд. 
Зўроварї дар оила оқибатҳои зиёди манфї ва вазнинеро дар 

пай дорад, ки љанбаи ҳам дарозмуддат ва ҳам кўтоҳмуддат, ҳам 
мустақим (барои љабрдидагон) ва ҳам ғайримустақим (барои 
шахсони ҳангоми кирдорҳои зўроварона ҳузурдошта) дорад. 
Зўроварї дар оила эҳсоси амну бехатарии тамоми аъзоёни 
оиларо коҳиш медиҳад ва бовариву эътимоди онҳоро нисбат ба 
атрофиён аз байн мебарад. Оқибатҳои манфї ҳам барои 
љабрдидагон, барои аъзои оилаҳои онҳо, барои худи зўровар ва 
ҳам куллан барои љомеа мушоҳида мегардад. Оқибатҳои маълуму 
маъмули зўроварї дар оила, куллан барои љомеа аз инҳо иборат 
мебошанд: сарфу харољоти иловагї љиҳати таъмини ҳифзи 
тартиботи љамъиятї, харољоту ҳазинаҳои иќдомоти 
ҳуқуқшиносї, муоинаву ташхисҳои тиббї ва муолиљаву дармони 
љабрдидагон, харољот љиҳати нигаҳдории зўроварон дар 
муассисаҳои боздошти муваќќатї ва ҳабсхонаҳо; рафторҳои 
қолабї (стереотипї) ва љазо надодани гунаҳкорон ба суст шудани 
нақши занон дар љомеа ва саҳмгузории онҳо дар рушди љомеа 
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мусоидат менамояд; оилаҳои вайроншуда/талоқҳо, тарбияи 
ноќиси кўдакон натиљаи он хоњад буд. 

Азбаски мутахассисон, аксаран мафҳумҳои «зўроварї дар 
оила» ва «љанљол дар оила»-ро ба ҳам омехта мекунанд, дар 
Љадвали 4 тафовутњои асосии ин њар ду падида дар оила 
оварда мешаванд: 

 
Љадвали 4. Тафовутњои асосии љанљол ва зўроварї дар оила 

ТАФОВУТҲО 
Љанљол Зўроварї 

• ихтилоф дар фикру 
ақидаҳои ҳамсарон бо 
вуљуд доштани далелҳои 
мушаххас, ки озодона 
баён мегарданд ва аз 
љониби ҳар ду ҳамсар 
шунида мешаванд; 

• ихтилоф дар фикру 
ақидаҳо, замоне, ки 
зўровар аз љониби худ 
далелҳои мушаххасеро 
пешниҳод накарда, бо 
роҳи зўроварї фикри 
худро ба ҳамсараш, ки 
бояд бечуну чаро ва бе 
ҳар гуна муҳокима тобеи 
вай бошад, таҳмил ва 
талқин менамояд; 

• сабаби љанљол тафовут 
дар фикру ақида аст, – 
ақидаҳоро метавон 
муҳокима кард ва хулосаи 
умумї қабул намуд/ ё ҳар 
як бидуни оқибатҳои 
вазнин барои 
муносибатҳои ҳамсарон 
метавонад бо ақидаи худ 
бимонад; 

• зўроварї нисбат ба 
шахси мушаххас, на 
нисбат ба фикру ақидаи 
вай анљом мегирад (ва 
ҳатто, агар љабрдида 
бечуну чаро нуқтаи 
назари зўроварро ќабул 
кунад ҳам, анљом 
мегирад); 

• ҳамсарони љанљолкунанда 
бе таҳқир/айбдоркунии 
тарафҳо ақидаҳо/ 
вазъияти пешомадаро 
муҳокима менамоянд; 

• зўоовар дар ҳама ҳолат 
қурбониро гунањкор 
медонад, зимнан ҳатто 
замони истифодаи 
зўроварї њам, худро 
гунаҳкор намеҳисобад; 

• қурбониёни зўроварї, 
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аксаран дар зўроварие, 
ки нисбат ба онҳо содир 
шудааст, худро гунањкор 
медонанд; 

• маъмулан, падидаи 
тасодуфї, кўтоҳмуддат бе 
оқибатҳои вазнинкунанда 
барои муносибатҳои 
ҳамсарон мебошад; 

• зўроварї љанбаи такрор 
шудан дар муддати 
замонро дорад (давраї 
аст) ва ҳолатҳои 
вазнинкунандаро дар пай 
дорад; 

• ҳангоми љанљол ҳуқуқ ва 
озодиҳои ҳамсарон 
вайрон карда намешавад; 

• дар ҳолатҳои зўроварї 
ҳуқуқ ва озодиҳои асосии 
инсон, ки дар 
Конститутсияи ЉТ ва 
санадҳои дигари 
байналмилалии меъёриву 
ҳуқуқии тасдиқшуда аз 
љониби Парламенти 
Тољикистон зикр 
шудаанд, вайрон карда 
мешавад. 

 
Мутахассисони сохторҳои давлатї, ки тибқи қонунгузорї 

ваколати андешидани тадбирҳо оид ба муқовимат бо зўроварї 
дар оиларо бар уҳда доранд, вазифадоранд, ки тафовутњои 
миёни падидаҳои «љанљол дар оила» ва «зўроварї дар оила»-ро 
идрок намоянд ва истилоҳоти марбутаро вобаста бо вазъият ба 
кор баранд, дар ҳолатҳои рўй додани зўроварї дар оила онҳо 
уҳдадоранд, ки чораву тадбирҳои муносибро барои ҳимояи 
љабрдидагон, љазо додани гунаҳкорон ва истифодаи чораву 
тадбирҳои пешгирикунанда (бо љалб намудани мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва фаъолони љомеаи шаҳрвандї) биандешанд. 

Ғамхорї нисбат ба шахсоне, ки мавриди зўроварї қарор 
гирифтаанд, љанбаҳои муҳимми љинсї дорад. Занон дар аксар 
мавридҳо дар бораи ҳолатҳои зўроварї дар оила бо бисёр 
сабабҳо бемайлу рағбат ва дили нохоҳам хабар медиҳанд: 
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• муносибати љомеа ба зўроварї ва занҳо, аксаран дар занон 
эҳсоси шарму хиљолат ва ҳатто гуноҳ барои зўровариеро, 
ки нисбат ба онҳо содир мешавад, ба вуљуд меоварад; 

• занон дар бобати анљом гирифтани амали қасосу интиқом 
аз љониби зўровар дар ҳолати хабар додан оид ба зўроварї 
метавонанд асосу далел дошта бошанд; онҳо тарс аз он 
доранд, ки танҳо бимонанд ва бори гарон ва масъулияти 
хеле вазнини нигоњубини фарзандон ба уҳдаи онњо вогузор 
гардад; 

• хадамоти тандурустї ва низоми судї, ки бояд аз занон 
пуштибониву ҳимоят кунанд, аксаран онҳоро дубора 
мавриди зарба қарор медиҳанд; 

• занон метавонанд ба хадамоти тандурустї ва низоми судї 
бовариву эътимод надошта бошанд; 

• мақбули умум будани зўроварї дар љомеа метавонад 
сабаби он гардад, ки занҳо дарвоқеъ ранљу алам ва таҳқиру 
хориро ҳамчун «сарнавишти маъмули зиндагї» бипазиранд 
ва ба он таслим шаванду ба тақдир тан диҳанд. 
Ҳамин тариқ, ҳадафҳои асосии мутахассисоне, ки ба амри 

муқовимат ба зўроварии љинсї машғул ҳастанд, аз инҳо иборат 
аст: 
• Огоҳї: боло бурдани дараљаи идроки аҳолї дар хусуси он, 

ки зўроварии љинсї – ғайриқонунї аст ва барои саломатї 
ва рифоҳу беҳзистии мардум хавфу хатари љиддї дорад; 

• Мададгорї ва ҳимояи љабрдидагон: андешидани чораву 
тадбирҳо оид ба ғамхорї нисбат ба љабрдидаҳои зўроварї 
бо дарназардошти нуқтаи назари љинсї – барои ин кор дар 
маҳалҳо бояд хадамоти ройгони мададрасонии 
равоншиносї, ҳуқуқшиносї ва паноҳгоҳҳо барои 
љабрдидагон аз зўроварї фаъол бошанд; 

• Љазо додани гунаҳкорон: новобаста аз он, ки зўровари 
оилавї ба кадом љинс мансуб аст, андешидани чораву 
тадбирҳо оид ба љазо додани ў ва ҳамчунин таъсис 
намудани хадамот љиҳати ислоҳ намудани рафтори 
ситезаљўи оилавї; 

• Гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳї дар кумитаҳои 
маҳаллаҳо бо иштироки намояндагони мақомоти давлатї 
ва фаъолони љомеаи шаҳрвандї; 
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• Гузаронидани «Конференсияҳои оилавї» (мулоқотҳои 
оилавї) бо иштироки кормандони иљтимої, равоншиносон 
ва намояндагони Кумитаи кор бо занон ва оила; 

• Ташкил намудани «хатҳои доѓ» –и телефонҳои боварї 
барои љабрдидагон. 
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БОБИ III. Тавсияҳои методї оид ба таълими машғулиятҳои 
амалї 

 
III.1. Мулоҳизаҳои умумии методологї оид ба таълими 
машғулиятҳои амалї 

 
Роњандозї намудани давраи омўзиш ба талаботи асосї оид 

ба малакаву маҳорат љињати баргузории машғулиятҳои 
назариявї ва амалї тобеъ мебошад. 

Мањорати ѓайрлафзии таълим: 
• Ҳангоми нақлу ҳикоя ҳар як иштирокчї бояд дар мадди 

назар қарор дошта бошад ва ба ҳама баробар таваљљуҳ 
зоҳир гардад, то ки дар шунавандагон тасаввуроте пайдо 
нагардад, ки омўзгор нисбат ба шахсони муайяни гурўҳ 
лутфу илтифоти хоса ва ҳусни назар дорад; 

• Ҳангоми роҳ рафтан дар синфхона омўзгор набояд диққати 
гурўҳро ба љою макони дигаре љалб намояд (аз 
љобаљошавиҳои босуръату беҳадаф ва ҳамчунин мурољиат 
намудан ба шунавандагон аз он нуќтањои синфхона, ки дар 
он љо омўзгор намоён ва шунида нашавад, љилавгирї 
гардад); 

• Омўзгор бояд ба сарљунбонї, табассум ва зуҳуроти дигари 
майлу хоҳиши иштирокчиён барои баён кардани ин ё он 
матлаб сариваќт аксуламалу вокуниш нишон диҳад; 

• Омўзгор бояд дар рў ба рўйи гурўҳ истода бошад, ба қадри 
имкон, нишастан (бахусус дар оғози машғулият) тавсия 
дода намешавад. Орому осуда ва ҳамзамон ҳадафманду 
мутмаин ба назар намудан хеле муҳим аст. Барои он, ки 
омўзгор пушт ба гурўҳ наистад, вай бояд дар худ 
малакаҳои навиштан рўйи флипчарт ё тахта бо варақҳои 
баргардон бо нимпаҳлў истодан ба гурўҳро инкишоф 
диҳад; 

• Омўзгор бояд методњо ва усулҳои ҳамкунишї ва таъсир ба 
якдигар, яъне интерактивиро мавриди истифода қарор 
диҳад («ҳамлаҳои мағзї», саволҳои ёридиҳанда, корҳои 
гурўҳї, кейс-марҳалаҳо ва ғайра, то ки иштирокчиёни 
омўзиш дар бораи мушкилоти зўроварї дар оила ва 
умуман баробарҳуқуқии љинсї бештар сухан гўянд). 
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Мањорати шифоњии таълим: 
• Омўзгор бояд саволҳои худро тавре тартиб диҳад, ки 

шунавандагонро барои сухан гуфтан водору шавқманд 
кунад. Дар ин амр саволҳои кушод аз ќабили: «Шумо дар 
бораи ... чи фикр доред?», «Барои чи...», «Чи гуна...», «Агар...» 
ва монанди инҳо. Агар шунаванда ба шакли кутоњ «Бале» ё 
«Не» посух диҳад, он гоҳ омўзгор мепурсад: «Барои чи 
Шумо чунин меҳисобед?», кумак хоҳанд кард; 

• Омўзгор бояд аз иштирокчиёни дигар бипурсад, ки оё онҳо 
бо фикру исботе, ки баён гардид, розї ҳастанд; 

• Омўзгор бояд ба лаҳну оҳанги овози худ таваљљуҳ зоҳир 
намояд; тавсия ин аст, ки оҳиста ва равшану возеҳ бояд 
сухан гуфт; 

• Омўзгор бояд шунавандагонро ба он водору ташвиқ 
намояд, ки онҳо бештар аз ў сухан гўянд, вале дар айни 
замон бояд ба таносуби вақти суханронии худ ва вақти 
суханронии шунавандагон таваљљуњ дошта бошад. Омўзгор 
набояд саъй кунад, ки ба ҳамаи саволҳо худаш љавоб диҳад, 
вай бояд аз захираҳои шунавандагон истифода намояд [«Кї 
метавонад ба ин савол посух диҳад?»]; 

• Ҳангоми зарурат омўзгор метавонад фикру ақидаи 
шунавандагонро бо суханони худ такрор карда, онро аз нав 
сањењу дуруст бозгўй намояд. Ин амр ба омўзгор имкони 
назорати ин нуктаро медиҳад, ки оё ў ба таври кофї 
гўяндаро мефаҳмад ё на ва зимнан фаҳмиши саволҳоеро, ки 
мавриди муҳокима қарор мегиранд, тақвият бахшад; 

• Ҳангоми љамъбаст намудани натиљаҳои баҳсу мунозира 
омўзгор бояд итминон пайдо кунад, ки ҳар яке аз 
шунавандагон моҳияти мавзўро дарк мекунад ва оё ў ба 
самти зарурї равон аст ё на. Ин фурсати муносибест барои 
мушоҳида намудани ихтилофҳо ва натиљагириҳо. Омўзгор 
метавонад аз методи хулосабарории мухтасар (резюме 
кардан) истифода намояд – ташвиқу таҳрики ҳамсуҳбат ба 
љамъбаст намудани марҳалаи муайяни муҳокима; ин тарзу 
усул ҳамчунин имкон медиҳад, ки иштирокчиён ба тафсили 
барзиёди мавзўъ роҳ надиҳанд ва рўйи муњтавои асосии 
мавзўи мавод таваљљуњи худро равона намоянд. 
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Модули омўзишї дар заминаи маводи назариявї ва амалї 
бо мақсади рушду инкишоф додани маҳорату малакаи таҳлили 
интиқодї, ки бо мавзўи баробарҳуқуқии љинсї алоқаманд аст, 
таҳия гардидааст. Модул оид ба мавзўъҳои генеративї, яъне 
тавлидї асос ёфтааст – мавзўъҳое, ки аз воқеиятҳои ҳаётии 
шунавандагон ва магистрантҳо бармеоянд; онҳо на аз берун, 
балки дар рафти раванди омўзгорї бо роҳи таҳлили интиқодии 
воќеиятњои муњит фароњам оварда мешаванд. Бо 
дарназардошти ҳассосияти дарки баъзе аз мавзўъњо, ки ба 
баробарҳуқуқии љинсї вобастаанд, омўзгор фаъолияти 
таълимии худро ҳадафманду муносиб месозад, ки он дар 
иттиҳоду ҳамбастагї бо шунавандагон, дар муносибати мусбат 
ва мушфиқу хайрхоҳона ба шунавандагон ва ҳам қобилияти 
таҳлили интиқодї зоҳир мегардад. Бозиҳои нақшї, ки ҳадди 
аксар ба воқеият наздик гардонида шудаанд, ба шунавандагон 
имкон медиҳад эҳсос намоянд, ки ба идора кардани вазъияти 
барои одамон пешомада ё љиҳати пешгирї кардани табъизу 
поймолкунии ҳуқуқ аз рўйи љинс, қодиру тавоно ҳастанд ва 
бидонанд, ки чи гуна ин корро бояд анљом дод – ин амр ба он 
мусоидат хоҳад кард, ки онҳо аз амсилањои рафтори 
пойбандкунандаи онњо, бо тасаввуроти қолабї оид ба нақши 
љинсҳо дар љомеа вобаста аст, озод шаванд. 

Гуфтугў дар раванди ташаккули идрок нақши калидиро 
мебозад, бинобар ин дар таълими модули мазкур њамон 
методе, ки идрокро бармеангезаду таҳрик мебахшад, тавсия 
мешавад. Раванди гуфтугўии таълим ба донистани зиддиятҳои 
иљтимої бо мақсади бартараф намудани онҳо аз роҳи 
ташаккули мавқеияти устувори кормандони роҳбарикунанда 
ва амалҳои фаъоли онҳо љиҳати пеш бурдани мавқеияти худ 
равона гардидааст. Дарки интиқодие, ки ҳангоми анљоми 
гуфтугўҳо ба кор гирифта мешавад, кобилияти пайдо 
намудани шарҳу тавзеҳоти сабабияти масъалаҳо, ба тафсирҳо 
ва ғалатфаҳмиҳои гуногун аз лиҳози интиқодї муносибат 
намудан ва шинохтани имкони тағйир додани вазъияти 
одамоне, ки мавриди табъизу поймолкунии ҳуқуқ аз рўйи 
аломати љинс қарор гирифтаанд, дар бар мегирад. Таљриба ва 
донишҳое, ки шунавандагон зимни гуфтугў ба даст меоваранд, 
имкон медиҳад, ки онҳо худро ҳамчун бунёдкорону эљодгарони 
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раванди идрок ва ангезандаи мусбат барои тағйироти пешрав 
ва тараққихоҳи љомеа эҳсос намоянд. 

Ба мисли ҳама гуна равандҳои маърифатии эљодї, 
омўзгорон дар шунавандагон донишдўстї ва ҳамэҳсосиро 
ташвиқ ва таҳрик мебахшанд. Унсурҳои гешталт-педагогика, 
ки дар ин модули таълимї истифода мешаванд, ба дарки 
башардўстонаи инсон мусоидат менамоянд – ин имкон 
медиҳад, ки тағйироти љомеа (бо мақсади ба даст овардани 
баробарҳуқуқии љинсї) ҳамчун рушди инсон ва тағйирот дар 
муносибатҳои байнифардї, яъне аз роҳи дарк намудани 
воқеият, эҳсосот, фикру ақидаҳо ва амалҳои худ дарк карда 
шаванд. Одамон барои гирифтани масъулият бар уњдаи худ ба 
шарте қодиру тавоно ҳастанд, ки талаботу ниёзмандиҳои онҳо 
ҳам аз љониби худи онҳо ва ҳам аз љониби одамони атроф дарк 
гарданд ва эътироф шаванд. 

Амсилаи омўзиш бевосита ба љанбаҳои ахлоқї дахл дорад, 
зеро иззату эҳтиром ба одамон (новобаста аз љинсияти онҳо) 
раванди рушди инсониро, ки зуҳуроти башардўстї аст, 
инкишоф медиҳад. Башардўстї дар љомеа худ арзише аст ва 
баракс, рафтори ғайриинсонї барои арзишҳои ҳаётї ва умуман 
амнияти љомеа хавфу хатар дар бар дорад. Барои инсон 
низоми арзишҳо хос аст, ки яке аз онҳо – оилаҳои хушбахт, 
рушди ҳамоҳанги фарзандон, муносибатҳои солим дар 
коллектив аст, ки он дар шароити мављуд набудани табъизу 
поймолкунии ҳуқуқ ва зўроварї имконпазир аст. Бо 
дарназардошти синну соли љавони шунавандагон, низомҳои 
арзишҳои ҳаётї бояд дар сатҳи эҳсосот, афкору ақида ва 
рафтору кирдор рушд ва сайқал дода шаванд. Ин давраи 
омўзиш имкон медиҳад, ки рўйи арзишҳои ҳаётии мазкур 
равиши медитатсия ё даруннигорї (тасаллут бар зеҳн) анљом 
гирад. Мављуд будани низоми арзишҳо ва қобилияти эҳсосотї-
маънавї ба дарки сарчашмаи эмпатия, яъне ҳамэҳсосї ва 
ҳамдардї аст. 

Барои дурусту саҳеҳ дарк намудани мавзўъҳои 
баробарҳуқуқии љинсї монеаҳое ба монанди: ифода намудани 
ниёзмандиҳои шахсї, тарсу ваҳмҳо, воқеияти муҳит, майлу 
хоҳиши вонамуд намудани амри ғайривоқеї ба љойи амри 
воқеї, бо зўрї талқин ва тањмил кардани нуқтаи назари худ, ки 
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бо усули ҳифзи ҳуқуқ оид ба нақшҳои љинсї мухолиф 
мебошанд, вуљуд доранд – омўзгор бояд онҳоро дарк намояд 
ва мавриди таҳлил қарор диҳад. Саволҳо ва посухҳо набояд 
ҳамчун василаи худсобиткуниву худнамої истифода шаванд, 
шунавандагон бояд аз тафсир ва шарҳу эзоҳ додани таљрибаи 
шахсии худ ё таљрибаи ҳамкорон худдорї намоянд, аз рўйи 
одоб беҳтар аст муносибати худ ба масъала нишон дода шавад, 
нисбат ба ақидаи дигарон бояд эҳтиром гузошт, бинобар ин, 
омўзгор бояд моҳирона амалњое анљом диҳад ва ба муоширати 
муаддабонаву таҳлили иттилоот мусоидат намояд. Дурнамои 
ба худ хоси дармонї маҳз дар ҳамин аст – коркарди 
«монеаҳое» (вобаста ба тарсҳои дохилї, озору ранљиш, 
ғалатфаҳмиҳо нисбат ба масоили баробарҳуқуқии љинсї) 
анљом мегирад, ки имкон намедиҳанд бо худ ва атрофиён 
ҳамоҳангие ҳосил гардад ва ҳақиқати ҳозир дуруст дарк шавад. 
Агар омўзгор эҳсос намояд, ки дар муноқишаву ихтилофот ба 
осебҳои амиқи дохилии баъзе шунавандагон дахолат шудааст, 
ки ниёзманди ҳамроҳии дармонї ҳастанд, вай намегузорад, ки 
ин масоил ҳангоми машғулиятҳо «ошкор» гарданд, ба мақсад 
мувофиқ он аст, ки барои ин амр суҳбатҳои инфиродї бо љалби 
кумаки берунаи захираҳои равониву иљтимої интихоб гардад. 
Матлаби боварнакарданї он аст, ки таассуроту ҳиссиёти 
дарднок, аксаран шарти асосї барои тағйир ёфтани муносибат 
ба масъалаи баробарҳуқуқии љинсї ва анљом додани амалҳо 
љиҳати тағйир додани љомеае равона шудаанд, ки дар он барои 
табъизу поймолкунии ҳуқуқи љинсї љое вуљуд надорад. 

Миёни мавзўъҳо омўзгорон дар марҳалаҳои дахлдори 
раванди таълимї бояд аз унсурҳои методие истифода баранд, 
ки барои тағйир додани муносибат ё дарки масъала равона 
шудаанд. Барои ин кор лозим аст, ки барои худандешї 
(рефлексия) вақти кофї људо шавад – замоне, ки таљдиди назар, 
танзим ва таҳлили андозагирии мавзўъ ва эҳсосоти бо он 
вобаста, ки барои шахс аҳамият дорад, анљом мегирад. Ин 
марҳала барои «ором гирифтан», таљдиди назари матлаби 
шунида имконият фароҳам меоварад, гузарондани таљрибаи 
шахсї ва аҳамияти мавзўъ ба сатҳи умумитар ва ҳолатҳои 
дигар анљом мегирад, аҳамияти таљриба барои амалияи шахсї 
ва рафтори воқеї мавриди таҳлил қарор хоњад гирифт. 
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Худандешї дар танзим намудани таассуроту эҳсосоти шахсї, 
андўхтани донишҳои нав, муҳокимаи нуктаҳои асосї барои 
ташаккули рафтори хусусї кумак мекунад. Ҳангоми 
худандешї робитаи мутақобила миёни ҳодисаву воқеаҳо ва 
рафтор дарк карда мешавад. Раванди худандешї аз инҳо 
иборат аст: 
• идрок – [ман он чизеро, ки мебинам/мешунавам/ҳис 

мекунам, чи гуна тафсир мекунам?] 
• фаҳмиш – [ин тафсир барои рафтору кирдори ман чї 

аҳамияте дорад?] 
• амал – [дар худ рушд додани майлу хоҳиш ба дигаргунї ва 

фаҳмидани он, ки чи гуна бояд ба он комёб шуд. Ман чиро 
мехоҳам дигаргун кунам? Рафтори ман, ки барои дигаргунї 
равона шудааст, аз чї бояд оғоз гардад?] 
 

 
 
Бартараф намудани амсилањои дохилии рафтор ва 

тафаккур тайи чанд машғулияту суханронї имкон надорад. 
Идрок ва шиносої бояд мавриди баррасиву таҳқиқот қарор 
гирад, ки замон ва сабру таҳаммул мехоҳад. Дигаргуниҳо дар 
рафтор шиносоии онро дар назар дорад, ки дунёи мо танҳо 
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ҳамон хеле ки ҳаст, нест, одамон онро чунин кардаанд ва 
одамон қодиранд, ки онро боз дигаргун созанд (вобаста ба 
мавзўи пеш бурдани баробарҳуқуқии љинсї). Дар 
машғулиятҳои вобаста ба масоили љинсї ба мақсад мувофиқ 
аст, ки гурўҳҳо аз рўйи аломати љинсї тақсим карда шаванд ва 
ё гурўҳҳои омехта ташкил карда шаванд (масалан, барои 
омўхтани қолабҳои љинсї) – зимнан омўзгор бояд ба таври 
љиддї бар он назорат кунад, ки муносибатҳои байни 
донишљўёни љинсашон гуногун шиддат наёбад, яъне ба ҳељ 
гуна шаклҳои беэҳтиромї нисбат ба ақида ё инсоне, ки фикри 
худро баён мекунад, роҳ дода нашавад. 

Омўзгорон метавонанд аз машқҳои иќлимсозї ё гуфтугў 
(байни иштирокчиён) истифода кунанд, ки ҳушёрї, диққат ва 
тамаркузро бедор мекунад, фазои осудаву озодона, барои паст 
шудани шиддат ва бартараф намудани тарсу воҳимаҳои 
ботинї мусоидат мекунад, боиси пайдо шудани рўњбаландиву 
кайфияти хуш мегардад ва шароити ба осонї омода шудан ба 
мавзўи машғулиятро фароҳам меоварад. Дар айни ҳол, 
машқҳои иќлимсозї набояд ба мавзўоти амиқ дахл кунад ва 
боиси пайдо шудани эҳсосоти ракику шадид гардад. 

Аз љониби омўзгор истифода шудани методи баҳс 
(муҳокимаҳо) дар гурўҳҳои хурд – равиши самарабахши 
таълимотие аст, ки имкон медиҳад иштирокчиён бо таљрибаи 
шахсї ва фикру ақидаҳо мубодилаи назар кунанд ё роҳи ҳалли 
масъаларо пайдо намоянд. 

Истифодаи кор дар гурўҳҳои хурд: 
• Барои шунавандагон (иштирокчиён) имкон медиҳад, ки 

фикру ақидаҳои худро дар гурўҳҳои хурд баён кунанд; 
• Арзиши шахсиятро ошкор намуда, маҳорату малакаи ҳаллу 

фасл намудани масъалаҳоро беҳтар месозад; 
• Имкон медиҳад, ки хонандагон аз ҳамдигар биомўзанд; 
• Ба хонандагон зимни омўзиш ҳисси амиқи масъулият 

мебахшад; 
• Ба кори гурўњї (тимї) мусоидат мекунад (ки дар фаъолияти 

идоракунии касбї муҳим аст). 
 
Афзалияту бартариҳои ин методи таълим: 
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• Иштирокчиён омўзиши худро таҳти назорати дақиқ қарор 
медиҳанд; 

• Иштироки ҳар як шахс ташвиқ карда мешавад; 
• Иштирокчиён аз омўзгор вобастагии камтар доранд; 
• Барои азхудкунї ва тавзењ додани маводи дарсї бо роҳи 

баҳсу мунозира шароит фароҳам меоварад. 
Омўзгор қоидаҳои кор дар гурўҳҳои хурдро бояд то оғози 

муҳокимаҳо бифаҳмад ва назорат кунад: 
• Гурўҳ бояд аз 4–7 нафар иборат бошад; 
• Вазифае, ки ба гурўҳ дода мешавад, бояд хеле равшану 

возеҳ бошад; 
• Гурўҳ бояд аз доираи замонии баҳсу мунозира огоҳї дошта 

бошад; 
• Иштирокчиён бояд қобилияти гўш кардани ҳамдигарро 

дошта бошанд, ҳатто агар бо суханони дигарон розї 
набошанд; 

• Дар баҳсу мунозира набояд як ё ду шунаванда бартарї 
дошта бошад; ҳар як шахс бояд ба раванди баҳс љалб карда 
шавад; 

• Саволҳо љиҳати ба роҳ мондани баҳсу мунозира кумак 
мекунанд. 
Маъмулан, дар раванди доимии таълимот (кор дар 

гурўҳҳо), вақте ки љараёни инкишофи гурўҳ бо раванди 
омўзиш вобастагї дорад, тавсия мешавад, ки қоидаҳои рафтор 
нисбати якдигар ташреҳ карда шавад. Барои он, ки қоидаҳои бе 
истисно мақбули ҳамаи шунавандагон (иштирокчиён) таҳияву 
тарҳрезї шавад, бо такя бар арзишҳои умумї бояд меъёрҳои 
рафтор ташреҳ гардад, ки ба таври мутлақ барои ҳама қобили 
қабул бошад ва баракс, барои ҳама норавову нољоиз бошад (чи 
бояд кард ва чи набояд кард?). Ба ҳайси асосу поя барои 
меъёру қоидаҳо метавон аз мафҳумҳое истифода кард, ки дар 
ин робита зуд-зуд ном бурда мешаванд, масалан, эҳтиром, 
эътирофи якдигар, таҳаммулгарої (ақида мавриди муҳокима 
қарор мегирад, на инсон) ва ғайра, вале ин қоидаҳо рафтору 
кирдор ва амалҳои мушаххасро муайян намекунанд. 

Ҳангоми муҳокимаи натиљаҳои кор дар гурўҳҳои хурд ё 
бозиҳои нақшї омўзгор аз равиши «робитаи баргашт» 
истифода мекунад – аз шунавандагон (иштирокчиён) хоҳиш 
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мекунад, ки онҳо фикру мулоҳизаи кўтоҳро дар бораи ҳиссиёт 
ва тасаввуроти инфиродї баён кунанд. «Робитаи баргашт» 
тобеи қоидаҳои равшану возеҳ аст – ҳар як нафар фақат аз 
номи худаш дар шахси аввал сухан мегўяд ва фикру 
мулоҳизаҳо мавриди тафсир қарор намегирад. Ҳангоми 
робитаи баргашт омўзгор оид ба зарурати ислоҳ намудани 
курси гурўҳ тасмим мегирад. 

Љиҳати кор дар пленум (бо гурўҳи калони шунавандагон 
(иштирокчиён) қоидаҳои ташкили баҳс метавонанд дорои 
чунин шароит бошанд: 
• Ҳар як шунаванда (иштирокчї) худаш тасмим мегирад, дар 

бобати матлабе, ки мехоҳад барои гурўҳ баён кунад, 
масъулият бар уњда дорад; 

• Љиҳати суханронї барои ҳама вақти баробар људо карда 
мешавад; 

• Ба ҳељ кас иљоза дода намешавад, ки сухани дигареро қатъ 
кунаду бибурад; 

• Ҳама бо диққат ва иззату эҳтиром ба таљрибаи 
иштирокчиёни дигар гўш фаро медиҳанд, ба гуфтаҳо ҳељ 
гуна баҳо дода намешавад (тафсир, танқид ё баракс, таҳсин 
иљозат дода намешавад); 

• Аз додани маслиҳатҳо бояд худдорї намуд; 
• Баъд аз ба поён расидани нақлу баён метавон саволҳои 

аниқкунанда матраҳ намуд. 
Ҳамин тариқ, ба кор бурдан ва такмил додани малакаву 

маҳорати таълимї ва равишҳои омўзиши дар боло зикршуда 
имкон медиҳад, ки самарабахшии раванди маърифатї баланд 
гардида, дар шунавандагон қобилияту малакаҳои лозимаи 
амалї ташаккул ёбад. 
 
III.2. Тавсияҳои методї оид ба таълим додани машғулиятҳои 
мушаххаси амалї 
 
Мавзўи 1: Баробарҳуқуқии гендерї – назария, амалия, ситезањо 
 

«Ҳуљуми фикрї»: 
Омўзгор ба шунавандагон (иштирокчиён) бо саволҳо 

мурољиат мекунад: 
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• Шумо мафҳумҳои «љинси инсон», «љинсият» ва тафовутњои 
онҳоро чї гуна мефаҳмед? «Баробарҳуқуқии љинсї чист?» 
Омўзгор ба навбат аз шунавандагон хоҳиш мекунад, ки 

онҳо фикру ақидаи худро дар бораи он баён кунанд, ки 
муносибатҳои баробари байни ҳамсаронро дар чорчўби оила 
чї гуна мефаҳманд, зимнан ба аҳамияти чунин љанбаҳо дар 
муносибатҳои оилавї ба монанди эҳтиром, муҳаббат, боварї, 
садоқат, пуштибонї, масъулияти ҳамсарон, тақсими ихтиёрии 
уҳдадориҳо дар оила, падариву модарии пурмасъулият 
таваљљуҳ зоҳир карда мешавад. 

Омўзгор барои дуруст фаҳмидани баробарии миёни 
ҳамсарон ислоҳ/кўмак мекунад, ба шунавандагон 
(иштирокчиён)-и ҳам љинси зан ва ҳам љинси мард имкон 
медиҳад, ки онҳо фикру ақидаҳои худро баён кунанд. Омўзгор 
ба аҳамияти масъалаи ба вуљуд овардани муносибатҳои 
ҳамоҳанг дар оила, ки ҳар гуна зуҳуроти табъизу поймолкунии 
ҳуқуқ ва зўровариро имконнопазир месозанд, ишора мекунад. 

 
Кор дар гурўҳҳои хурд: 
Шунавандагон (иштирокчиён) ба ду гурўҳ тақсим 

мешаванд, ки дар онҳо (ба қадри имкон) ба миқдори тақрибан 
баробар донишљўёни ҳар ду љинс ҳузур доранд ва дар ихтиёри 
худ барои иљрои вазифа 10 дақиқа вақт доранд: 

Вазифа барои гурўҳи якум: ба фоидаи он, ки љомеа ва 
оилаҳо аз дастрасии номаҳдуди худ ба захираҳо ва имконот 
(таҳсил, шуғли меҳнат, гирифтани мансабҳои баланд) бурд 
мекунанд, ҳар чї бештар далел биоваред. 

Вазифа барои гурўҳи дуюм: ба фоидаи он, ки агар 
кормандони давлатї ба омўзиши масоили љинсї ва тарзу 
усулҳои муқовимат ба нобаробарҳуқуқии љинсї фаро гирифта 
шаванд, уҳдадориҳои худро беҳтар иљро мекунанд, ҳар чї 
бештар далел биоваред. 

Аз ҳар як гурўҳ як намоянда далелҳои худро пешниҳод 
мекунад, омўзгор бо такя бар маводи назариявї посухњоро 
шарҳу эзоҳ дода, барои илова кардани онҳо кумак мекунад. 

Ба таври илова омўзгор масъалаҳои зеринро мавриди 
муҳокима қарор медиҳад: 
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• барои чи муҳим аст, ки занҳо дар баробари мардҳо ба 
раванди тасмимгирї дар сатҳи маҳаллї љалб карда 
шаванд? 

• дастрасии духтарбачањо ва љавондухтарони боистеъдодро 
ба таҳсилот чи гуна метавон беҳтар намуд? 
 
 

Мавзўи 2. Асосҳои ҳуқуқї, стратегияҳо ва сиёсати давлатї оид 
ба пешбурди баробарҳуқуқии гендерї 

 
Омўзгор ба машғулияти амалї санадҳои қонунгузорї ва 

меъёрии чопшударо оварда, онҳоро барои баррасї ба љуфтҳои 
иштирокчиён (мини-гурўҳҳои иборат аз 2 иштирокчї, барои 
ҳар љуфт – як ҳуљљат, вақт – 15 дақиқа) тақсим мекунад: 
«Усулҳои ғайритабъизї аз рўйи аломатҳои љинсї дар ... чи 
гуна таҳким дода шудаанд?»: 
• Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон; 
• Конвенсия «Дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои 

табъиз нисбат ба занон»; 
• Қонуни Љумҳурии Тољикистон аз 1 марти соли 2005 №89 

«Дар бораи кафолатњои давлатии баробарҳуқуқии мардону 
занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онхо»; 

• Барномаи миллї оид ба пешгирии зўроварї дар оила (2014-
2023); 

• Нақшаи миллии амал оиди иљро намудани тавсияҳои 
давлатҳо-аъзоёни Шўрои Созмони Милали Муттаҳид оид ба 
ҳуқуқи инсон тибқи тартиботи Шарҳи љомеи даврї (давраи 
дуюм) барои солҳои 2017–2020; 

• Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар 
Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2011–2020; 

• Консепсияи рушди оила. 
Баъд аз баррасии ҳуљљатҳо дар љуфтҳо, онҳо аз љониби ҳар 

як љуфт дар давоми 5 дақиқа пешниҳод шуда, дар муддати на 
зиёда аз 2 дақиқа мавриди муҳокима қарор мегиранд. 
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Мавзўи 3. Сиёсати баробарҳуқуқии љинсҳо дар сатҳи маҳаллї. 
Дурнамоҳои гендерї дар таҳияи сиёсат ва барномаҳо дар соҳаи 
худидоракунии маҳаллї 

 
Омўзгор ба иштирокчиён пешниҳод мекунад, ки ба 3 гурўҳ 

тақсим шаванд ва муҳокима намоянд, ки усулҳои 
баробарҳуқуқии љинсї дар муносибатҳо чї гуна бояд риоя 
шаванд: 
• хизматчии давлатї – хизматчии давлатї; 
• хизматчии давлатї – шаҳрванд; 
• шаҳрванд – шаҳрванд. 

Баъд аз муҳокима дар 3 мини-гурўҳ омўзгор ба 
иштирокчиён вазифа медиҳад – дар вақти боқимонда 
навиштани иншо дар мавзўи «Нақшаи даҳсолаи мақоми 
маҳалии ҳокимияти давлатї ё худидоракунии маҳаллии 
шаҳрак/деҳаи Х оид ба амалигардонии сиёсати пешгирифтаи 
давлат барои таъмин намудани баробарҳуқуқии љинсї», 
зимнан бояд ишора гардад, ки кадом захираҳои дорои љанбаи 
моддї ва ғайримоддиро метавон барои ин амр дар сатҳи 
маҳаллї ба кор бурд. Ҳангоми баҳодиҳиву арзёбии корҳо 
омўзгор ба истинод ба барномаҳои миллї ва тадбирҳои дар 
онҳо ба нақша гирифташуда ва қонунгузорї таваљљуҳ зоҳир 
хоҳад кард, зеро тамоми амалҳо бояд дар доираи қонунҳо ва 
меъёрҳои амалкунанда анљом гиранд. 

 
Мавзўи 4. Консепсияи «татбиќи равишњои гендерї». 
Робитањои гендерї-ислоњї 

 
Љиҳати рушди маҳорату малакаҳои иштирокчиён омўзгор 

се гурўҳ ташкил карда, ба онҳо вазифа медиҳад: 
Гурўҳи якум: Баъд аз ба нафақа баромадани ёрдамчии худ 

раиси мақоми маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри/ноҳияи Х 
бояд бо роҳи озмун корманди нав (мард/зан)-ро ба кор қабул 
кунад. Намунаи эълонеро бинависед, ки: 
• дорои иттилооте, ки аз рўйи аломати љинсї табъиз 

мекунад, намебошад; 
• дорои иттилооте мебошад, ки аз рўйи аломати љинсият 

табъиз мекунад. 
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Гурўхи дуюм: Бояд саҳначаи мусоҳиба бо номзад ба 
мансаби директори мактаби маҳаллї иљро карда шавад. Ба 
ҳайати комиссия намояндагони мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатї, љамоат, раёсати маориф, Кумитаи кор бо занон ва 
оила дохил мешаванд. Барои мусоҳиба ҳам номзадҳои мард ва 
ҳам зан номнавис шудаанд, ки дорои таљрибаи гуногун ва 
баробар ҳастанд. Баъд аз саҳнача бинандагон-иштирокчиён 
муҳокима мекунанд, ки усули роҳ надодан ба табъизи љинсї то 
чї ҳад риоя гардид ва интихоби комиссия то чї андоза дурусту 
саҳеҳ буд. 

Гурўҳи сеюм: Телевизиони маҳаллии шаҳр/ноҳияи Х ба 
роҳбари мақоми маҳаллии ҳокимияти давлатї бо хоҳише 
мурољиат намудааст, ки филмномаи кўтоҳеро бинависад, ки 
дар бораи раванди зиндагї дар шаҳр ва чи гуна ҳаллу фасл 
шудани масъалаҳои аҳолии маҳаллї ҳикоят мекунад. 

Иштирокчиён бояд филмномаро тарзе таҳия кунанд, ки 
иттилоот аз лиҳози иртиботи саҳеҳи љинсї бо дар назар 
гирифтани талаботу ниёзмандиҳои аҳолї пешниҳод гардад, 
зимнан филмнома бояд инъикос намояд, ки иттилоотро кї ва 
чи гуна дар филм пешкаш менамояд/дар шаҳр/ноҳия ҳаллу 
фасл мекунад. 

 
Мавзўи 5: Гендер, муносибатњои оилавї ва фарњанг 

 
Њуљуми фикрї: 

• Шумо асли (принсипи) кафолати њифзи давлатии оиларо, ки 
дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон инъикос 
ёфтааст, чи тавр мефањмед? 

• Њељ кас дахолат кардан ба њуќуќи муносибатњои оилавиро 
надорад, вале новобаста ба ин, дар баъзе њолатњо њуќуќи 
инсон дар оила мањдуд карда мешаванд – њолатњое, ки 
давлат вазифадор аст, ба муносибатњои оилавї дахолат 
намояд, дар ин маврид мисолњо биёред. 

• Шумо фарзияи моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистонро: «Дар муносибатњои оилавї ва њангоми 
бекор кардани аќди никоњ зану шавњар њуќуќи баробар 
доранд»-ро чи тавр мефањмед? 

• Шумо вазифаи дар Консепсияи рушди оила 
инъикосгардидаи «таъмини бечуну чарои асли (принсипи) 
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конститутсионии баробарии занону мардон дар 
муносибатњои оилавї»-ро чи гуна мефањмед? 

• Шумо фарзияи «Сиёсат дар сатњи мањаллї бояд дар худ 
фишангњои бањисобгирии талаботњои мухталифи занон ва 
мардони сатњи мањаллї ва таъмини имкониятњои баробари 
зиндагии одамони њар ду љинсро дар бар гирад»-ро, чи гуна 
мефањмед? 

• Шумо мазмуни моддаи 7 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон – «дар амалисозии хуќуќњои худ ва иљрои 
уњдадорињои худ бояд њуќуќ, озодї ва манфиатњои њуќуќии 
аъзоёни дигари оила ва шањрвандони дигар аз тарафи 
аъзои оила вайрон накунад»-ро чи тавр мефањмед? 

• Шумо фарзияи «тањкими асосњои ташаккули оила ва 
дастгирии оила бо назардошти арзишњои фарњанги миллї-
яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати давлатии Љумњурии 
Тољикистон»-ро чи гуна мефањмед? 

• Оид ба алоќамандии мафњумњои «оила», «фарњанг» ва 
«баробарии гендерї» мисол биёред?  
 
Омўзгор метавонад методи њуљуми фикриро, аз љумла, бо 

чунин мисолњо идома дињад: 
• Барои чи давлат вазифаи танзими муносибатњои оилавї-

њуќуќиро ба уњдаи худ мегирад? 
• Барои чи оила тањти њимояи давлат ќарор дорад? 
• Кадом ќонунгузорї муносибатњои оилавиро танзим мена-

мояд? 
• Барои чи дар таъмини њифзи давлатї, барои аъзои оила 

баќайдгирии аќди никоњ зарур аст? 
• Кадом муассисаи давлатї аќди никоњро ба ќайд мегирад? 

 
Омўзгор бо иштирокчиён фаъолона суњбат намуда, онњоро 

даъват менамояд, ки оид ба масъалањои зерин аќидањояшонро 
баён намоянд: 
• бо фањмиши худ оила њамчун иттињоди аќди никоњи байни 

њамсарон; 
• асос – барои чи оила арзиш аст? 
• барои ташкили иттињоди зану мард кадом заминањо за-

руранд? 
• њамаи оилањо кадом нишонањои умумї доранд? 
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• барои чи оиларо њавзаи хурди љомеа номидан мумкин аст? 
• кадом талаботи њар яке аз њамсарон дар иттињоди аќди ни-

коњ ќонеъ гардонида мешавад? 
• асоситарин сабабњои ноустувории иттињоди њамсарон дар 

заминаи аќди никоњ? 
• бунёди аќди никоњеро, ки аз ибтидо ба нокомї дучор хоњад 

шуд, чи тавр пешгирї кардан мумкин аст? 
• барои чи ба кўдак дар оилаи пурра тарбия шудану ба воя 

расидан муњим аст? 
• кўдаконе, ки падару модарашон онњоро муваќќатан ва ё 

доимї тарк кардаанд, худро чи тавр њис мекунанд? 
• барои чи оила тањти њимояи давлат ќарор дорад? 
• аз оила њамчун иттињоди аќди никоњ дар љомеа кадом ин-

тизорињо мављуд аст? 
• аз аќди никоњ ба њамсар нисбат ба њамсар ва баръакс кадом 

интизорињо мављуд аст? 
• падару модар аз аќди никоњи фарзандонашон кадом 

натиљањоро интизоранд? 
• дар њоле, ки ин интизорињо натиља намедињанд, чи њолат 

рух медињад? 
Њангоми мубоњисањои умумї омўзгор муњокимањои иштирок-

чиёнро назорат мекунад, то ки созанда бошанд, ба баёни суханони 
номуносиб дар заминаи нишонањои љинсї имкон намедињад, хо-
тиррасон мекунад, ки андешањо муњокима мешаванд, на шахси-
ятњои алоњида ва ихтилофи байни иштирокчиёнро бартараф ме-
намояд. Омўзгор ба ањаммияти дарки интизорињои худ нисбат ба 
зан/шавњар то бастани аќди никоњ, бунёди муносибатњо байни 
њамсарон, ки њуќуќи онњо эњтиром ва риоя мешаванду љой барои 
хушунат вуљуд надорад, таваљчуњи бештар медињад. 

 
Мавзўи 6. Ормонњои гендерї дар оила ва љомеа. Ќолабњои ген-
дерї ва ањаммияти пешгирии онњо дар љомеа 

 
Њуљуми фикрї: 

• Ормонњои гендерї дар оила ва љомеа чи маъно дорад? 
Ормонњои гендерї чи хубї ва чи бадї доранд? 

• Дар бораи ќолабњои гендерии дар љомеа мављудбуда оид ба 
наќшњои мардона ва занона мисолњо биёред? 
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• Кадом ќолабњои манфии гендерї дар љомеаи тољик нисбат 
ба занон ташаккул ёфтааст ва чи тавр онњоро 
бартараф/решакан намудан мумкин аст?  
 
Кор дар гурўњњои хурд: 
Бо маќсади бедор кардани шавќи иштирокчиён бо мавзўи 

наќши тарбия ва масъулияти мураббиён дар ташаккули 
ормонњои гендерї, омўзгор иштирокчиёнро ба гурўњњо таќсим 
мекунад (аз рўйи имконият бо намояндагии иштирокчиёни 
мардон ва занон) ва ба њар гурўњ вазифа дода мешавад. 

Гурўњи 1: Ба иштирокчиён як вараќи калони коѓаз дода 
мешавад, ки ба ду сутун бо хат људо карда шудааст. Ба онњо 
пешнињод карда мешавад, ормонњо (насињатњои мураббиён оид 
ба чи гуна рафтор кардан ва сифатњои мусбат)-ро, ки бибињо 
ва бобоњояшон омўзонида буданд, дар вараќ ќайд намоянд: 

 
КЇ ЁД ДОД? – БОБО 

 
 

КЇ ЁД ДОД? – БИБЇ 
 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА НАБЕРА  
ЧЇ ЁД ДОД? 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА НАБЕРА  
ЧЇ ЁД ДОД? 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА НАБЕРА (духтар) 

ЧЇ ЁД ДОД? 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА НАБЕРА (писар) 

ЧЇ ЁД ДОД? 
 
Гурўњи 2: Ба иштирокчиён як вараќи калони коѓаз дода 

мешавад, ки ба ду сутун бо хат људо карда шудааст. Ба онњо 
пешнињод карда мешавад, ормонњо (насињатњои мураббиён оид 
ба чи гуна рафтор кардан ва сифатњои мусбат)-ро, ки модарон 
ва падаронашон омўзонида буданд, дар вараќ ќайд намоянд: 

 
КЇ ЁД ДОД? – ПАДАР 

 
 

КЇ ЁД ДОД? – МОДАР 
 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА ПИСАР ЧЇ ЁД ДОД? 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА ДУХТАР ЧЇ ЁД ДОД? 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА ДУХТАР ЧЇ ЁД ДОД? 

БА КЇ ЁД ДОД? –  
БА ПИСАР ЧЇ ЁД ДОД? 
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Гурўњи 3: Ба иштирокчиён як вараќи калони коѓаз дода 
мешавад, ки ба ду сутун бо хат људо карда шудааст. Ба онњо 
пешнињод карда мешавад, ормонњо (насињатњои мураббиён оид 
ба чи гуна рафтор кардан ва сифатњои мусбат)-ро, ки ишти-
рокчиён ба духтарон ва писарони худ ёд медињанд, дар вараќ 
ќайд намоянд: 

 
КЇ ЁД МЕДИЊАД? –  

ПАДАР 
 
 

КЇ ЁД МЕДИЊАД? –  
МОДАР 

 

БА КЇ ЁД МЕДИЊАД? – 
БА ПИСАР 

ЧЇ ЁД МЕДИЊАД? 

БА КЇ ЁД МЕДИЊАД? – 
БА ДУХТАР ЁД 

МЕДИЊАД? 
БА КЇ ЁД МЕДИЊАД? – 

БА ДУХТАР ЁД 
МЕДИЊАД? 

БА КЇ ЁД МЕДИЊАД? – 
БА ПИСАР 

ЧЇ ЁД МЕДИЊАД? 
 
Баъди кор дар гурўњои хурд иштирокчиён ба гурўњи калон 

бармегарданд (пленум) ва иттилооти тањиякардаашонро муар-
рифї ва муњокима мекунанд. Омўзгор мубоњисаро миёнаравї 
ва ќазоват карда, ба он масъала таваљљуњ мекунад, ки тарбияи 
насли љавон вобаста ба он аст, ки кї ба тарбия машѓул аст, та-
фовут дорад, чунки онњо ба он одат мекунанд, ки дар кадом 
љомеа/муњит ба воя расидаанд. Ин бори дигар исбот мекунад, 
ки ормонњои гендериро дар оила ва љомеа тавре ташаккул до-
дан мумкин аст, ки онњо ба ќонунгузории дунявї мухолифат 
надошта бошанд ва дар айни замон бо дин ва фарњанги миллї 
њамоњанг бошанд. Омўзгор метавонад аз иштирокчиён пурсад- 
«Шумо наќл карда ва дигаронро шунида, чиро эњсос кардед»? 
– масъаларо љамъбаст намуда, ќайд кардан зарур аст, ки тар-
бия ва муњити оилавї дар ташаккули шахсиятњо наќши муњим 
доранд. 

 
Кор дар гурўњњои хурд: 
Омўзгор иштирокчиёнро ба гурўњњо таќсим мекунад (аз 

рўйи имконият бо намояндагии иштирокчиёни мардон ва за-
нон) ва ба њар гурўњ вараќчаеро бо навиштаљоти зерин таќдим 
мекунад: 
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• «Зўроварї дар оила – ин масъалаи шахсї аст, вай ба њамаи 
ањли љомеа дахл надорад». 

• «Агар дар оила зўроварї ба амал омад, пас – зан гунањгор 
аст, ин бо айби ў ба вуљуд омадааст ё ў нисбат ба рафтори 
мард бетоќатї кард». 

• «Мардњо њам бештар мисли занњо ќурбонии зўроварии хо-
наводагї мегарданд». 

• «Агар зан аз шавњар-зўровар људо шудан намехоњад, пас ба 
зан чунин зиндагї кардан писанд аст». 

• «Мардоне, ки дар оила зўровариро раво мебинанд, ѓазаб ва 
маъюсии худро назорат карда наметавонанд, онњо инро дар 
њолати «оташинї» ва «тасодуфї» мекунанд. 
 
Омўзгор намояндагони њар як гурўњро як нафарї даъват 

мекунад, ки оид ба андешањои мазкур фикри умумии худро ба-
ён намояд, гурўњњои дигар бодиќќат далелњои ўро гўш меку-
нанд ва дар охир метавонанд аќидањои худро оид ба масъалаи 
мазкур баён кунанд, омўзгор имконият медињад, ки онњо дар 
охир андешаи худро гўянд, лекин ихтилофи байни онњоро 
пешгирї мекунад. Омўзгор мефањмонад, ки њар кас њуќуќ до-
рад, аќидаи худро њимоя кунад, вале вазифадор аст, аќидаи ди-
гаронро њам эњтиром намояд. Омўзгор мефањмонад, ки њанго-
ми баёни аќидаи худ зарур аст, ки зарари ќолабњои маъмулии 
гендерї ба инобат гирифта шавад ва кўшиш карда шавад, ки 
њангоми баёни андеша талаботи ќонунгузории кишвар риоя 
гардад, ки њама гуна шаклњои табъиз ва зўровариро (аз љумла 
нисбат ба занон) манъ кардааст. 

 
Кор дар гурўњњои хурд: 
Омўзгор иштирокчиёнро ба якчанд гурўњњои хурд (аз рўйи 

имконият) тавре таќсим мекунад, ки дар њар гурўњ шумораи 
баробари иштирокчиён љинсњои гуногун бошанд ва ба њар 
гурўњ ду савол/њолат (дар вараќча навишташуда)-ро таќсим 
мекунад: 

 
Гурўњи 1. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст):  
«Шавњар ва њамсар никоњи худро мисли аксари тољикон 

дар маќомоти САЊШ ва тибќи анъанаи динї ба расмият даро-
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варданд. Њангоми љанљоли навбатии оилавї шавњар ба хашм 
омада, се маротиба калимаи «талоќ»-ро ба забон овард. Вай ба 
зани худ гуфт, ки аз хонаи ў равад ва ў кўдаконро аз ў мегирад, 
аз њамин лањза зан њуќуќи бо кўдакони худаш муошират кар-
данро надорад. Оё шавњар дар чунин њолат (тибќи ќонунњои 
шариат ва ќонунњои дунявї) њаќ аст?» 

 
Гурўњи 2. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
«Њангоми љаласаи судї оид ба масъалаи талоќ ва муайян 

кардани макони зисти кўдаки њамсарон, писари 12- солаашон 
ба суд љавоб дод, ки мехоњад бо модараш зиндагї кунад, чунки 
падараш ўро дар бисёр маврид латукўб мекунад. Ба андешаи 
Шумо суд ба манфиати кадом волидайн макони зисти ин кўда-
кро муайян мекунад?». 

 
Гурўњи 3. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
«Њамсарон дар давраи зиндагии якљоя дар натиљаи љамъ 

кардани маоши шавњар автомобил хариданд ва њангоми харид 
мошин њамчун моликият ба номи шавњвр ба ќайд гирифта 
шуда буд. Њангоми људошавї ва таќсимоти ашё шавњар иброз 
намуд, ки автомобил моликияти ўст, бо маоши ў харида шуда-
аст ва ба номи ў њуљљатгузорї шудааст. Ба андешаи Шумо ка-
доме аз вариантњои љавобњо аз нигоњи њуќуќї ва њалномаи зи-
наи судї оид ба муайян намудани њуќуќ ба моликият дуруст 
аст:  
• а) шавњар њуќуќи истисної ба моликияти автомобилро до-

рад , ў метавонад онро фурўшад ва маблаѓро бо њамсараш 
таќсим накунад»; 

• б) зан њуќуќи истисної ба моликияти автомобилро дорад, ў 
метавонад онро фурўшад ва маблаѓро бо њамсараш таќсим 
накунад»; в) њар ду њамсарон њуќуќи баробар ба моликияти 
автомобилро доранд, чунки мошин њангоми зиндагии 
муштараки онњо, новобаста ба он ки ба маблаѓи кї харида 
шудаст, ба даст оварда шуда буд ва бе розигии њамсарон 
фурўхта намешавад (њатто агар фурўхта шавад, маблаѓи 
бадастомадаро њамсарон бояд баробар таќсим кунанд)». 
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Гурўњи 4. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 
дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
• «Бахшида ба 10-солагии тўйи арўсиашон шавњар ба зани 

худ пўстин ва пойафзоли чармин туњфа кард. Баъди 10 сол 
њамсарон барои људо шудан ариза доданд ва њангоми љала-
саи судї шавњар аз зан талаб кард, ки ашёи харида ва 
пўшидаи ў, аз љумла, пўстин ва пойафзоли чарминро бар-
гардонад. Дар љавоб ба ин зани ў талаб кард, ки занљирчаи 
тиллоии ба муносибати 15- солагии аќди никоњ туњфакар-
даашро, ки бо маблаѓи калони мукофотпулиаш харида буд, 
баргардонад. Ба фикри Шумо судя ба онњо чи мегўяд?»  
 
Гурўњи 5. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
• «Дар рўзи фотињатўй ва то ќайди никоњи расмї падару мо-

дари домодшаванда ба писари худ манзили ду њуљрадор 
туњфа карданд, ки расман ба номи писар сабт шуда буд. 
Мутаассифона, баъди як соли издивољ љавонон ба ќароре 
омаданд, ки аз њам људо мешаванд. Зан аз шавњар талаб 
кард, ки хонаро фурўхта/ё ба ду як хонагї иваз намуда, 
њиссаи ўро дињад. Оё ў (тибќи ќонунгузорї) метавонад, 
њиссаи худро аз ин амволи ѓайриманќул гирад?» 
 
Гурўњи 6. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
• «То давраи маросими тўй домод аз њисоби маблаѓњои мо-

лиявии коркардааш њавлї харида, ба номи худ њуљљатгу-
зорї кард. Оё зани ў метавонад, дар њолати надоштани 
фарзанди умумї ба ин њавлї/ќисме аз ин хона даъво ку-
над?» 
 
Гурўњи 7. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
• «Њангоми љаласаи судї, ки масъалаи макони зисти кўдаки 

њамсарони аз њам људогаштаро муњокима мекард, шавњар 
изњор намуд, ки агар суд њал намояд, ки кўдак бо модараш 
мемонад, пас ў тарбия ва таъмини кўдакро ба уњда намеги-
рад. Оё падари кудак њаќ аст?» 
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Гурўњи 8. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 
дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
• «Баъд аз он ки навраси 13-сола бо љароњати вазнини коса-

хонаи сар, пас аз лату кўби падари худ ба бемористон  
бистарї шуд, нисбат ба падари ў барои расонидани 
љароњатњои вазнини љисмонї парвандаи љиної оѓоз кар-
данд. Ваќте милитсионер ба наврас навиштаљоти муњофи-
затї (њуљљати пешгирї аз зўроварї дар оила)-ро доданд, 
падар ба нозири минтаќавї иброз дошт, ки нисбати фар-
зандони худ барои тарбия, њаќќи истифодаи њамаи ша-
клњои тарбия ва риояи интизом, аз љумла, агар ў гўш наку-
над, њаќќи эъдоми ўро њам дорад». 

• Оё падари ў њаќ аст? 
 
Муаррифии натиљањои муњокимаи корњо дар гурўњњо: 

• Омўзгор бар њар як гурўњ имкон медињад, ки далелњо ва 
хулоса/љавоб ба саволњоро бо такя ба ќонунгузорї, на ба 
эњсосот ё эътиќодоти шахсиии худ пешнињод намоянд. 

• Дар ваќти мубоњисањои умумї, омўзгор назорат мекунад, 
ки муњокимањо созанда бошанд, ба ихтилоф аз рўйи нишо-
нањои љинсї роњ надињанд, хотиррасон кунад, ки аќидањо 
муњокима мешаванд, на шахсони изњори аќидакунанда, ба 
мухолифати байни шунавандагон роњ намедињад. 

• Омўзгор ба ањаммияти эњтироми њуќуќњои ќонунии њамса-
рон ва вазифањои онњо (новобаста ба љинси онњо) та-
ваљљўњи махсус медињад. 
 
Њангоми љамъбасти умумї омўзгор ба он таваљљўњ меку-

над, ки то аќди никоњ њамсарони оянда бояд њамеша оид ба 
оќибатњои молу ашё (ашё ва ѓайриашё) ки њангоми људошавї 
ба охир мерасанд, фикр кунанд. 

Барои ин, њар як њамсари оянда бояд бо њуќуќши-
нос/адвокат машварат намояд, то оид ба њама гуна инти-
зорињои њаќиќї тасаввурот доша бошад, ба њама гуна вазъият, 
аз љумла барои таъмини кўдак тайёр бошад. Омўзгор имкони-
ятњои бастани Шартномаи/ањдномаи никоњро хотиррасон ме-
кунад, ки њуќуќу вазифањои муайяни њамсаронро муќаррар ме-
кунад. 
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Махсусан, занњо бояд бештар огоњ бошанд, чунки, амалияи 
мурољиат ба кумаки њуќуќї нишон медињад, ки дар бештари 
мавридњо занњо баъди талоќ гирифтан дар њолати душвори 
њуќуќї мемонанд, ки ин махсусан, ба масъалањои њуќуќ ба ман-
зил, таъмини алимент барои фарзандони муштарак дахл дорад. 

 
Мавзўи 7: Имкониятњои баробар ва табъиз  

 
Барои бедор кардани хотираи дониши иштирокчиён оид ба 

њуќуќњои асосии инсон, омўзгор метавонад аз вараќчањо бо 
њуќуќњои инсон истифода барад, ки бояд бурида ва дар машќу 
тамринњои амалї истифода шаванд. Ин баъзе аз њуќуќњое ме-
бошанд, ки дар Эъломияи умумии њуќуќи башар инъикос ёфта-
анд (ки занњо бо сабаби зўроварї дар заминаи љинсї аз онњо 
мањруманд). Омўзгор интихобан, вараќчањоро таќсим мекунад 
ва аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки аќидаи худро оид ба 
мазмуни онњо баён намоянд. 
• ЊУЌУЌ БА ЊАЁТ 
• ЊУЌУЌ БА БАРОБАРЇ 
• ЊУЌУЌ БА ОЗОДЇ ВА АМНИЯТИ ШАХСИЯТ 
• ЊУЌУЌ БА ЊИМОЯИ БАРОБАР ДАР НАЗДИ ЌОНУН 
• ЊУЌУЌ БА ОЗОДЇ АЗ ЊАМА ГУНА ШАКЛЊОИ 

ТАБЪИЗ 
• ЊУЌУЌ БА САЛОМАТИИ ЊАДДИ АКСАРИ ИМКО-

НОТИ ЉИСМОНЇ ВА МАЪНАВЇ 
• ЊУЌУЌ БА ШАРОИТИ ОДИЛОНАИ МЕЊНАТ ВА 

ЊУЌУЌИ ДУЧОР НАГАРДИДАН БА ШИКАНЉА Ё 
ДИГАР МУНОСИБАТЊОИ ДУРУШТИ ЃАЙРИНСОНЇ, 
Ё ТАЊЌИРИ ШАЪНУ ЭЪТИБОР, Ё ЉАЗОДИЊЇ 
 
Айнан, барои омўзиши зуњуроти муњокимањои шахсї ва 

эътиќодоти иштирокчиён (ва ќолабњои гендерї) оид ба мавзўи 
«баробарии гендерї» омўзгор метавонад машќи «Љадвали 
аќидањо»-ро истифода барад.  

Иштирокчиён дар имтидоди хатте, ки ба љадвал монанд 
аст, ќатор мешаванд (аз «100% – маќбул то охири муќобил – 
«ман, тамоман, розї нестам/розї нестам»). Саволњои 
имконпазир метавонанд инњо бошанд: «ман чунин мењисобам, 
ки занон ва мардон дар кишвари ман аз нигоњи њуќуќї аз 
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њуќуќњои баробар бархўрдоранд», «занон ва мардон аз нигоњи 
њуќуќї аз њуќуќњои баробар бархўрдоранд», «занон ба ѓамхории 
мардон эњтиёљ доранд», «мардон ба ѓамхории занон ниёз 
доранд», «мардњо нисбат ба занон љасуртаранд», «занњо нисбат 
ба мардон љасуртаранд». 

 Баъд аз њар савол/тасдиќ омўзгор аз иштирокчиёни фаъол, 
ки мавќеи муайянро ишѓол намудаанд, мепурсад, ки мавќеи 
ишѓолкардаашон чи маъно дорад. Машќро бо саволе ба охир 
расонидан мумкин аст, ки дар охир њама бояд дар як гурўњи 
калон муттањид шаванд. Масалан, «кї худро барои кўдакони 
наврасаш масъул эњсос мекунад?» – ин савол имкон медињад, ки 
вазъияти ташаннуљро муътадил гардонад, яъне гурўњ бояд 
дарк кунад, ки њангоми њама гуна тафовутњо баъзе масъалањои 
умдае њастанд, ки барои ояндаи њамагон муњим ва муштарак 
мебошанд. 

 
Кор дар гурўњњои хурд: 
 
Гурўњи 1. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
• «Њарчанд њангоми фотињатўй шавњари оянда ба њамсари 

ояндааш гуфта буд, ки вай ба итмоми тањсили ў муќобил 
нест(њамсари оянда дар курси охири тањсил дар мактаби 
олї буд), аммо баъди хонадоршавї якбора шавњар ба 
њамсари худ рафтан ба донишгоњро манъ кард ва фармон 
дод, ки дар хона нишинад ва ба њељ љой набарояд. Оё 
шавњар њуќуќи ба њамсараш манъ кардани гирифтани 
тањсилотро дорад?»  
 
Гурўњи 2. Тањлили вазъиятї гузаронед ва ба савол љавоб 

дињед (дар вараќча ќайд гардидааст): 
• «То давраи ба шавњар баромадан зан маълумоти хуб ги-

рифта буд, аммо як муддат бо сабаби таваллуди кўдак ва 
тарбияи ў аз кор даст кашида буд. Дар ин давра дар асоси 
маслињати тарафайн бо шавњар онњоро шавњараш, ки дар 
Россия дар муњољирати мењнатї буд, (волидони онњо имко-
нияти таъмини наберањоро надоштанд) таъмин мекард. 
Дар ду соли охир шавњар дар кишвар набуд, пул фиристо-
данро ќатъ намуд ва баъзан, њангоми зангњои телефонї са-
баби нафиристодани пулро ба занаш набудани љойи кори 
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муносиб дар Россия маънидод мекард. Ба пешнињоди 
њамсараш дар бораи дар вазифаи холї аз рўйи ихтисосаш 
(аз рўйи љойи истиќомат дар Тољикистон) шавњар даѓалона 
ва љавоби рад медод ва ба кор баромадани њамсараш ва 
таъмини маишати фарзандонашонро манъ карда буд. Оё ў 
аз нигоњи њуќуќї ва ахлоќї њаќ дорад, ба занаш барои 
таъмини ѓизои фарзандони муштаракашон кор карданро 
манъ кунад?». 
Омўзгор инчунин метавонад шунавандагонро ба се гурўњи 

хурд чунон таќсим кунад, ки (аз рўйи имконият) дар њар гурўњ 
иштирокчиён аз њисоби мардон ва занон баробар бошанд ва ба 
њар гурўњ ду саволї/вазъиятро (дар вараќча навишта шудааст) 
медињад:  

 
Гурўњи 1. Њангоми љаласаи судї оид ба масъалаи лату кўби 

њамсари худ шавњар изњор намуд, ки «зани шавњардор ягон 
њуќуќ надорад ва њама њуќуќ ва њокимият дар оила ба мард та-
аллуќ дорад(яъне ба ў), аз љумла њуќуќ ба соњибї кардан ба за-
ни худ». Оё ў њаќ аст, бо дарназардошти ба муќаррароти Кон-
ститутсия(моддаро нишон дињед/ бо овози баланд хонед. 

 
Гурўњи 2. Зан (дар заминаи рашк) шавњари маъюби худро 

берањмона лату кўб кард. Ваќте ки зан дар телефонии мобилии 
шавњар аз зани дигар SМS-ро дид, њамчун намуди љазо барои 
бевафої шавњарашро дар тањхонаи сард ва торик дар муддати 
3 рўз бе хўроку об нигоњ дошт. Оё зан (новобаста ба љинсия-
таш) њаќ дорад, ки нисбат ба шавњараш ин гуна муносибат ку-
над ва чунин методњои љазодињиро истифода барад? (Њамон 
моддаи ќонунгузориро нишон дињед/бо овози баланд хонед, ки 
ин тарзи рафторро манъ кардааст ё барои чунин кирдор љазо 
пешбинї гардидааст). 

 
Гурўҳи 3. Хатмкунандагони донишгоҳи як шаҳр дарак 

ёфтанд, ки шуъбаи маҳаллии бонк барои кори доимї котиба 
мељўяд. Онҳоро гуфтанд, ки хоҳишмандон метавонанд дар 
вақти муайян дар толори маљлис барои суҳбат бо мудир ҳозир 
шаванд. Дар маљлисгоҳ занҳои начандон љавон, ҳатто як марди 
ботаљриба ва мутахассиси љавони соҳаи бонк љамъ шуданд. 
Корфармо ба толор даромад ва бо ангушт ба духтарони љавон, 
мард ва љавон ишора карда, гуфт шумо озодед ва ин кор барои 
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шумо нест, шумо на аз рўйи синусол ва на аз руйи љинс барои 
мо мувофиқед. Ў илова кард, ки дар бонки ў барои занҳо 
нисбат ба мардҳо камтар музди меҳнат медиҳанд, барои ҳамин 
занҳо на бояд талаботи баланд дошта бошанд. Оё ин поймоли 
ҳуқуқ аст ва агар ҲА, барои чї? 

Муаррифињо ва муҳокимаи натиљањои кор дар гурўњњои 
хурд:  
• Омўзгор имконият медиҳад, ки ҳар як гурўҳ хулосаҳои худ, 

љавоб ба саволҳоро дар асоси қонунгузорї ва на аз рўйи 
эҳсосот муаррифї намоянд. 

• Дар вақти мубоҳиса омўзгор бояд мушоҳида кунад, ки 
муҳокима аз рўйи чаҳорчўб бошад ва ба рафторҳои 
хушунатомез роҳ надиҳад, таъкид намояд, ки ақидаҳо 
муҳокима мешаванд ва кўшиш намояд, ки байни 
шунавандагон мухолифат ба вуљуд наояд. 

• Омўзгор диққати асосиро ба муҳим будани эҳтиром нисбат 
ба қонуни ҳуқуқи зану шавҳар диҳад, на аз рўйи 
муносибати љинсї. 
Љамъбаст: 

• Омўзгор ба муқаррароти Конститутсияи ЉТ ва «Қонун дар 
бораи зўроварї дар оила», ки зўровариро дар байни зану 
шавҳар манъ мекунад, таваљљуњ мекунад. 

• Омўзгор қайд мекунад, ки љабридида дар оила (кўдакон) 
айбдор нест, барои содир кардани зўроварї (мувофиқи 
қонунгузорї) шахсоне љавобгар ҳастанд, ки онро содир 
кардаанд. Љабридидагон набояд шарм ва тарсу њарос 
дошта бошанд, онҳо бояд аз ташкилотҳои ваколатдори 
давлатї ва љамъиятї ёрї талаб намоянд. 

• Дар бобати амалияи ба кор гирифтани кормандони кироя – 
корфармо метавонад дар вақти ба кор гирифтани 
кормандони нав бо сабаби маъмул будани ќолабњое, ки 
тибќи онњо гўё мардон ё занон барои намуди муайяни кор 
«номувофиқ» мебошанд, ҳуқуқи ин ё он љинсро табъиз 
намояд. Ин ҳуқуқвайронкунии ошкоро аз рўйи аломати 
љинсї мебошад. Занҳо метавонанд ба ҳуқуқвайрокунї 
дучор шаванд, чунки корфармо медонад, ки онҳо таваллуд 
мекунанд: ў бовар дорад, ки духтари љавони бешавҳар 
метавонад дар оянда издивољ карда, кўдак таваллуд кунад 
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ва барои нигоњубини ў корфармо маљбур аст, пардохти 
муайян кунад, ки ин ба фоидаи кор нест. Таҳқиқот нишон 
медиҳад, ки занҳо метавонанд аз рўйи синну сол («хеле 
солхўрда») ё ки аз рўйи чеҳра («на он қадар љолибу 
дилчасп») озордида бошанд. Ин ҳуқуқвайронкунии ошкоро 
аз рўйи аломати љинсї мебошад. Дар бобати маош ва 
подошњо – дар ҳолатњои њамгун, ки нобаробар пардохт 
шудани маоши меҳнатї ё маљмўи пардохтҳои иљтимої дар 
асоси мансубияти љинсї сурат мегирад, ки ин 
ҳуқуқвайронкунии ошкоро мебошад. 
 
Алтернативаҳо барои интихоби омўзгор:  
Кор дар гурўњњои хурд: 
Омўзгор синфро ба се гурўњи хурд тавре таќсим менамояд, 

ки (аз рўйи имконият) дар њар як гурўњ шумораи шунавандагон 
ҳам мардҳо ва ҳам занҳо баробар бошанд ва ба ҳар як гурўҳ ду 
саволро пешниход менамояд/вазъият (дар вараќча навишта 
шудааст). 

Гурўҳи 1: Зану шавҳар маросими никоҳи мусулмониро иљро 
карданд, аммо аќди никоҳи давлатї надоштанд. Баъд аз як сол 
мувофиқи қонуну қоидаи шариати мусулмонї онҳо аз 
ҳамдигар људо шуданд. Оё зану шавҳар пас аз чунин намуди 
талоқ ба тақсими моликият ҳуқуқ доранд? 

Љавоб: мувофиқи қонунњои дунявї никоҳе њаќќонї эътироф 
карда мешавад, ки дар мақомоти САҲШ ба қайд гирифта шуда 
бошад. Њамин аст, ки Њукумати ЉТ њар гуна чораҳоро мељўяд, 
ки пеш аз аќди никоҳи мусулмонї зану шавҳар бояд ҳатман, 
никоҳи худро дар мақомоти САҲШ аз ќайд гузаронанд, ин 
иќдом имконияти бештар барои ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон 
баъд аз талоќ вуљуд дорад. Да ин ҳолат, мувофиқи қонунгузорї 
зану шавҳар наметавонанд бо ҳамдигар даъвои молу мулкї 
дошта бошанд, чунки онҳо никоҳи расмї надоранд (мутобиқи 
қонунгузории дунявї), ки барои ҳалли мубоҳисаи онҳо зарур 
аст, дар шаҳодатнома дар бораи ақди никоҳ тасдиқ нашудааст. 
Њатто агар зану шавҳар молу мулкро якљоя ба даст оварда 
бошанд ҳам, дар асоси никоҳи мусулмонї тамоми моликият ба 
номи шавҳар мегузарад, њамсар ҳақ надорад, ки ҳиссаи худро 
гирад. 
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Гурўҳи 2: Зану шавҳар аќди никоҳи расмї (САҲШ) ва 
никоҳи мусулмонї доштанд. Баъд аз зиндагии тўлонии 
муштарак онҳо мутобиқи қонуну қоидаи шариати мусулмонї 
аз ҳамдигар људо шуданд, вале сабти аќди никоҳи онҳо дар 
САҲШ бетаѓйир мемонад. Оё зан метавонад талаб кунад, ки 
падар дар тарбияи моддии фарзандонаш иштирок намояд 
(пардохт барои таҳсил, пул барои хўроки фарзандон)? 

Љавоб: зан метавонад барои талоқи расмї ариза нависад ва 
аз падари кўдак алимент талаб намояд. 

Гурўҳи 3: Зану шавҳар дар ақди никоҳ (САҲШ ва никоҳи 
шариатї) 15 сол зиндагї карданд. Дар ин муддат онҳо 5 
фарзанд – 3 писар (синну сол 14, 12, 5) ва 2 духтар (10-сола ва 3- 
сола) таввалуд карданд. Дар вақти муҳокимаи судї, ки дар он 
масъалаи људошавии зану шавҳар муҳокима мешуд, падари 
фарзандон гуфт, ки ман ҳар се писарбачаро ба худам мегирам 
ва бигзор занам духтарҳоро гирад ва онҳоро таъмин намояд. 
Судя чи гуна ва мувофиқи кадом қонунгузорї бояд рафтор 
намояд? 

Љавоб: Масъалаи тақсимоти кўдакон нозукињои зиёде 
дорад, ки онҳоро судя ба назар мегирад, мувофиқи Конвенсия 
оид ба ҳуқуқи кудак манфиати кўдакон таъмин карда мешавад. 
Баъд аз синни 10-солагї кудак худаш метавонад гўяд, ки бо ки 
зиндагї кардан мехоҳад. Новобаста аз он, ки кўдакон бо кї 
мемонанд, падар уҳдадор аст, алимент супорад ва дар тарбияи 
онҳо иштирок кунад. Суд (баъзан, бо мақомоти парасторї) 
чунин љадвалро тартиб медиҳанд, ки мутобиқи он падару 
модар метавонанд ба хабаргирии фарзандони аз онҳо људо 
зиндагидошта раванд. Ҳамин тариқ, дар вақти «тақсимот» 
баъди талоқи волидайн љинси кўдак ба инобат гирифта 
намешавад, муайян карда мешавад, ки кудак бо кї худро 
беҳтар эҳсос мекунад ва инчунин чораҳо андешида мешаванд, 
то ҳар як волидайн уҳдадориҳои худро дар тарбияи фарзанд 
иљро намояд (новобаста аз љинсашон), ин уҳдадориҳо баъди 
људошавї (то ба воя расидани фарзандон) «гум намешаванд». 

Омўзгор синфро ба се гурўњи хурд тавре таќсим менамояд, 
ки (аз руйи имконият) дар њар як гурўњ шумораи 
шунавандагони њам мардњо ва њам занњо баробар бошанд ва ба 
њар як гурўњ ду саволиро пешнињод менамояд/ вазъият (дар 
варақча навишта шудааст). 
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• Вазъиятро барои худ тасаввур кунед: Зан дар бозор 5 кг 
биринљ хариданї буд, дар ин лањза фурўшанда халтаи 
навро кушод. Ба хона омада, биринљро баркашид, биринљ 
4 кг баромад. Зан дар ин хусус ба шавҳараш нақл мекунад, 
шавҳараш оромона мегўяд, ки шояд фурўшанда хато карда 
бошад, якљоя меравем ва масъаларо мебинем. Вақте ки 
фурўшанда онҳоро дид ва ба мушкилии онҳо гўш фаро дод, 
гуфт, ки «аввалаш ин ки ў бо занҳо гап намезанад, зеро 
онҳо бесавод ва бедиққатанд, танҳо бо шавҳари ў гап 
мезанад, дуюм агар ў хато карда бошад, ҳам ин айби 
харидор аст, ки диққат надодааст, бинобар ин худаш 
айбдор аст, сеюм, ў хеле серкор аст, бо дигар харидорон як 
халтаи дигарро оварда, онро баркашад. 
 
Вазъиятро баҳогузорї кунед: харидорон чи гуна рафтор 

карданд (зану шавҳар) – чи тавр онҳо худро дар чунин вазъият 
эҳсос карданд (нисбат ба љинс аломатҳо таҳқиромез буданд?), оё 
онҳо мехоҳанд дар оянда аз ҳамин фурўшанда чизе харидорї 
намоянд, харидорҳое, ки шоҳиди чунин воқеа шуданд, чи фикр 
мекунанд? Фурўшанда дар муносибат ба харидорон чи гуна 
рафтор кард. Ин рафтори ў чи оқибат дорад? 
• Зану шавҳар 5 фарзанд доранд. Онҳо зиндагии мушкил 

доранд, зеро бо бародари хурдии шавҳарашон дар як хона 
зиндагї доранд, ки бекор аст ва падару модари бемораш 
ҳам бекоранд ва ба хона даромад оварда наметавонанд. 
Шавҳар дар сохтмон кор мекунад, аммо маоши на он қадар 
калон мегирад, ў хеле хаста мешавад ва доимо асабї ба 
хона меояд. Ин вазъиятро дида, зан пешниҳод мекунад, ки 
дар маѓоза ба њайси фурўшанда кор кунад, зеро зан 
маълумоти бухгалтерї дорад. Дар њоле, ки хушдоманаш 
розї буд, фарзандонашро нигоҳубин мекунад, аммо 
шавҳар ва хусураш муқобил буданд ва гуфтанд, ки «љойи 
зан хона аст, на дар љойҳои љамъиятї». 
 
Вазъияти низоъбарангези байни иштирокчиёни саҳнаро 

омўзед – онҳо мавқеи роҳбарии худро чи гуна муайян мекунанд 
ва баъзе нақшҳои онҳо дар ҳалли масоили оилавї аз чи ќарор 
аст? Бояд аъзои хонавода чи гуна рафтор кунанд, ки дар оила 
низоъ афрўхта нагардад ва барои ҳама хуб бошад? Чи гуна 
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чунин вазъиятро дар оилаҳои калон пешгирї кардан мумкин 
аст, ки ҳуқуқи њељ як аъзои оила вайрон нашавад. 

 
Љамъбаст: 
Омўзгор дар бораи муҳим будани иззату ҳурмат, рафтори 

аъзои оила, оид ба зарур будани бартарияти фоидаовар/ҳолати 
бунёдсоз барои ҳалли масъалањо баробар бо ҳолати 
эҳсосот/одатҳои номуносиб оид ба мавқеи занҳо/мардҳо дар 
оила, оид ба муҳим будани ҳалли ҳама гуна муноқиша байни 
зану шавҳар/пешакї муайян намудани вазифаи зану шавҳар, 
ки барои таъмини ниёзҳои аввалияи фарзандон ва ғ. фаҳмонад.  

Омўзгор мегўяд, ки Кониститутсияи мамлакат баробарии 
љинсиро пешбинї мекунад, он бояд ҳам дар ҳолати 
қонунгузорї ва ҳам дар зиндагї дар таъмин намудани дастрасї 
ба захираҳо, тањсилот ва амалї гаштани тамоми ҳуқуқҳои зан 
ва мард риоя шавад. 

Чи гуна ќабул шудан ва риоя гардидани нақши зан дар 
оила аз ҳар як аъзои љомеа вобаста аст. Шањрвандони давлат 
бояд дар бораи баробарии зану мард иттилоъ дошта бошанд 
ва ба поймолшавии баробарї аз рўйи аломатњои љинсї роҳ 
надиҳанд. Ин нукта, махсусан ба дарки нақши зан дар оила ва 
љомеа аз тарафи мардҳо, хушдоман ва хусур дахл дорад. 

Омўзгор аз имконияти суҳбат бо шунавандагон истифода 
намуда, ба онҳо саволҳои мушаххас (баъзан, фитнаангез барои 
ба вуљуд овардани суҳбати њамкунишї (интерактивї) барои 
муҳокимаи умум пешниҳод мекунад. 
• Дар таввалудхона ду кўдак ба дунё омаданд -духтар ва 

писар. Кадоме аз онҳо ҳуқуқи бештар дорад духтар ё писар? 
Чи гуна ин ҳуқуқи онҳо амалї мешавад ва кадом тағйироти 
иљтимої дар духтар ва писар вобаста ба синну солашон 
(зинаҳои зиндагї: томактабї, давраи мактабї то синфи 9 ва 
то синфи 11; 18–27-солагї; 28–40-солагї; 40–60-солагї 
(ваќте, ки ба соҳибхона табдил меёбад арўс, набера) баъди 
60-сола (давраи нафақахўрї, вақте ки онҳо дар нигоҳубини 
фарзандон қарор доранд) рушд мекунанд. 

• Ду нафар духтар дугоникҳо мактабро хатм карданд, яке ба 
шавҳар баромад дигаре ба донишгоҳ дохил шуд. Баъд аз 5 
сол духтари ба шавҳар баромада 3 фарзандро таввалуд 
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кард, барои шавҳар таъмини оила хеле мушкил буд, худи 
духтар тањсилоти олї надошт, ки дар ягон љойи хуб кор 
кунад, онҳо зиндагии фақирона доштанд. Агар ў тањсилоти 
олї ҳам медошт, шавҳар ва хешовандон кор кардани ўро 
қатъиян манъ мекарданд, ҳатто агар аз гуруснагї 
мемурданд. Хоҳараш бомуваффақият донишгоҳро хатм 
кард. Дар соли охири хониш ба шавҳар баромад ва кўдак 
таввалуд кард, шавҳараш барои ба охир расонидани таҳсил 
дар донишгоҳ ба ў халал намерасонд, вақте ки вай дарс 
мехонд ё имтиҳон месупорид, хушдоманаш кўдакашро 
нигоҳубин мекард. Тавсияи хуб аз донишгоҳ, фаъолият ва 
ташаббускории ўро ба назар гирифта ўро ба ҳукумати 
шаҳр барои кор дар шуъбаи кор бо оила ва занон даъват 
менамоянд. Ба ў муяссар шуд, ки мақомоти марказиро 
ишѓол намояд. Занҳо метавонанд соҳибкори хуб бошанд ва 
ба оилаи худ даромади иловагї оваранд. Афзалияти 
духтари тањсилкардаро фаҳмонед ва дурнамои ҳаёти 
хоҳари якум ва дуюмро муқоиса кунед, инчунин нақши 
аъзои оила дар таъмини ҳуқуқ ба таҳсил ва меҳнати онҳоро 
муайн кунед. 
 
Љамъбаст:  
Омўзгор љамъбаст мекунад, ки дар ҳаёти ҳар як фард 

(муҳим нест, ки зан ё мард бошад) лаҳзаҳое метавонанд ба 
миён оянд, ки аз ў таъмини фарзандон/волидайн (модоме, ки 
ҳамаи моро Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
тарбия ва таълими фарзанд» ва «Кодекси оила» ўҳдадор 
мекунад) ба ғайр аз худ ба ягон кас умед надошта бошад. Ин 
аст, ки ҳам барои барои мард ва ҳам барои зан касб лозим аст 
ва он барои фаъолияти меҳнатї ва оилаи худро таъмин 
намудан имконият фароњам меоварад. Тањсилкарда будани 
духтар ўро нисбат ба духтаре, ки тањсилкарда нест ё касбе 
надорад, дар як мавқеи фоидаовар мегузорад. Бинобар ин, 
гирифтани касб ба духтарон беҳтар мебошад, ҳатто агар онҳо 
аз тарафи шавҳарашон ва ё волидайн таъмин бошанд. 

Волидайни духтар, шавҳар ва волидайни шавҳар бояд 
ҳаматарафа духтарҳо, занҳо ва арўсҳоро дастгирї кунанд, то 
ки онњо ба оила даромад оранд, зеро ин танҳо ба манфиати 
оила ва љомеа мебошанд. 
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Мавзўи 8: Зўроварї дар оила њамчун шакли табъизи гендерї ва 
методњои муќовимат ба он 

 
Омўзгор иштирокчиёнро ба 8 гурўњ таќсим мекунад (дар 

њар гурўњ аз рўйи имконият бояд шумораи мардон ва занон 
баробар бошанд) ва ба њар гурўњ санадњои ќонунгузорї ва 
вазифањоро барои кор дар гурўњњо тавзеъ мекунад: 
• Гурўњи 1 (Конститутсияи ЉТ): чунин вазъиятро ба худ 

тасаввур кунед – шавњар мунтазам зани худро лату кўб 
мекунад, ба ў иљозат намедињад, ки бо дигарон муошират 
кунад, маљбур мекунад, ки фаќат ба корњои хона машѓул 
шавад (инро ба он асоснок мекунад, ки ў зан аст) ва тањдид 
мекунад, ки агар ба ў итоат накунад, ўро аз њаёт мањрум 
мекунад. Шавњар кадом њуќуќњои занро вайрон мекунад?» 
Дар кадом моддаи Конститутсия мавзўи поймолшавии 
њуќуќњои њамсар зикр шудааст? 

• Гурўњи 2 (Кодекси оила): чунин вазъиятро ба худ тасаввур 
кунед – волидони љавонписари 18- сола ва духтари 17-сола 
байни љавонон никоњи диниро амалї карданд, ки духтар ба 
он муќобил буд. Оё чунин никоњ дар асоси Кодекси оила 
ќонунї аст? 

• Гурўњи 3 (Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар оид 
ба таълим ва тарбияи фарзанд»): чунин вазъиятро ба худ 
тасаввур кунед – падари љавони 14-сола бо сабаби он ки 
бояд ў кор карда, барои оила маблаѓ биёрад ва додарони 
хурдсолашро таъмин кунад, ўро ба мактаб рафтан 
намемонад ва ўро маљбур мекунад, ки дар бозори мањаллї 
корњои иловагиро аз ќабили њамлу наќли халтањои вазнини 
молњо аз соати 5 сањар то соати 14 рўз иљро кунад. Оё падар 
вазифањои худро нисбат ба писараш/писаронаш тибќи 
ќонуни мазкур иљро мекунад? Агар не, пас кадом моддањои 
ќонун аз тарафи падар иљро намешавад. 

• Гурўњи 4 (Ќонун «Дар бораи маориф»): чунин вазъиятро ба 
худ тасаввур кунед – падари љавони 15-сола ўро бо сабаби 
љароњати ба наздикї гирифтаи сутунмўњрааш, ки дигар роњ 
рафта наметавонад, ба мактаб рафтан намемонад; падар 
мегўяд ин донишњои андўхта дигар ба ў лозим намешаванд, 
чунки оянда ў имконияти пайдо кардани корро надорад ва 
инчунин ба ў њар рўз бо аробачаи маъюбї ба мактаб бур-
дану овардани писараш мушкил аст. Оё падар дар чунин 
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њолат вазифаи худро оид ба таъмини тањсили фарзандаш 
иљро мекунад (агар не, кадом моддаи ќонун риоя намеша-
вад)? 

• Гурўњи 5 (Созишномаи байналмилалї оид ба њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї, ки аз тарафи њамаи кишварњои узви 
СММ, аз љумла, Тољикистон ќабул гардидааст.): чунин 
вазъиятро ба худ тасаввур кунед – шањрванд ба ШКД му-
рољиат карда, хабар дод, ки дар оилаи њамсояи ў ихти-
лофњои доимї, дашному тањќир ба амал меояд, ки ў маљбур 
аст, ин љанљолњои онњоро шунида, тањаммул кунад… ва 
хоњиш менамояд, ки нисбат ба њамсояаш чорањои таъхир-
нопазир андешанд, аммо оид ба ин масъала ариза 
навиштанї нест ва намехоњад муносибаташро бо њамсояаш 
бад кунад… Корманди маќомоти њифзи њуќуќ гуфт, ки ба-
рои дида баромадани масъала оид ба далели вайрон карда-
ни тартиботи љамъиятї вай бояд њатман, аризаи хаттї 
пешнињод намояд, чунки тибќи Созишномаи байналмилалї 
оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї, ки Љумњурии Тољики-
стон онро тасдиќ кардааст, «Ба дахолати худсарона ва ѓай-
риќонунї ба њаёти шахсї ва оилавї, дахолати худсарона ё 
ѓайриќонунї ва сўйиќасд ба манзил њељ кас њуќуќ надорад, ин-
чунин њељ кас њуќуќи дахолат ба дастнорасии шараф ва номи 
неки шахси дигарро надорад». Оё ў њаќ аст, агар ЊА аз ка-
дом моддаи Созишнома иќтибос овардан лозим аст? 

• Гурўњи 6 (Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак, мод.18): чунин 
вазъиятро ба худ тасаввур кунед – бобои талаба ба мактаб 
бо шикоят мурољиат кард, ки мактаб масъулияташро оид 
ба тарбияи кўдак иљро намекунад. Наберааш мунтазам аз 
дарсњо мегурезад ва њангоми дар мактаб будан њам, доимо 
нишонањои тарбияи бад (мактабхонњои хурдсолро мезанад, 
ба ашёњо зарар мерасонад, бо омўзгорон муносибати ду-
рушт мекунад)-ро зоњир мекунад. Бобо ќайд намуд, ки чанд 
сол пеш падар писари худро партофта рафт, модараш 
бошад, дар муњољирати мењнатї дар кишвари дигар аст, 
барои њамин вай чунин мењисобад, ки мактаб бояд вазифаи 
асосии тарбияи набераашро ба уњда гирад. Оё бобо њаќ аст? 
Агар НЕ ба кадом моддаи Конвенсия такя бояд кард? 
 

• Гурўњи 7 (Ќонуни ЉТ «Дар бораи сабти асноди њолати 
шањрвандї»): чунин вазъиятро ба худ тасаввур кунед – Ба 
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маќомоти САЊШ мард ва зане мурољиат карданд, ки ме-
хоњанд никоњи худро расмї гардонанд, чунки онњо ба 
наздикї таваллуди кўдакро интизоранд. Маълум гардид, 
ки мард як сол пеш ба зани собиќаш талоќ дода буд, аммо 
онњо њанўз расман људо нашудаанд. Оё маќомоти САЊШ 
дархости онњоро ќонеъ гардонида метавонад. Агар не, пас 
онњо кадом моддаи Ќонунро барои рад кардан ба асос 
мегиранд? 

• Гурўњи 8 (Ќонун дар бораи пешгирии зўроварї дар оила): Оё 
ягон нафар (маќомоти давлатї ё шахсони воќеї) агар 
њамсарон ва наздикони онњо ба поймол шудани њуќуќњои 
худ шикоят надошта бошанд, њуќуќи ба њаёти оилавии 
њамсарон дахолат карданро доранд? Оё маќомоти давлатї 
ё дилхоњ шањрванд дар вазъияте, ки дар оила зўроварї ба 
амал меояд, њуќуќи дахолат карданро доранд? (агар ЊА, 
кадом ќонун имкон медињад, ки дар чунин њолати зўроварї 
дар оила байни њамсарон дахолат карда шавад?) 

• Гурўњи 9 (Ќонун «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила»): 
чунин вазъиятро ба худ тасаввур кунед – Нозири мин-
таќавї(милитсионер) дар даст ариза дар бораи њолати лату 
кўби зан ва кўдак аз тарафи шавњар (зўроварї дар оила) ва 
хулосаи экспертизаи судию тиббї ба љойи истиќомати оила 
барои фањмидани вазъияти баамаломада меояд. Шавњар 
барои ворид шудани ў ба њавлї иљозат намедињад ва 
хоњиши суњбат кардан надорад, чунки ў чунин мењисобад, 
ки «дар оила ихтилофи хурд ба амал омад, њељ кас њуќуќи 
дахолат кардан ба њаёти оилавии онњоро надорад ва бо 
њамсари худ ин масъаларо худаш њаллу фасл мекунад». Оё ў 
њаќ аст? Милитсионер бояд ба ў чи гуна љавоб дињад ва бо-
яд аз кадом ќонунњо ва моддањои онњо далел биёварад? 
Омўзгор ба шунавандагон тафсири ин моддањои санадњои 

ќонунгузориро мефањмонад ва кўшиш менамояд, ки дар 
љавобњои худ ба талаботи ќонунгузорї такя карда, далел 
биёранд. 

Љамъбаст: 
Омўзгор хулоса мекунад, ки машќу тамринњо моро дар му-

носибати маъмулии меъёр ва рафтори имрўзаамон ба фикр 
кардан водор месозанд ва нишон медињанд, ки ташакккули 
рафтори мо собиќаи таърихии тўлонї дорад. Аммо онњо њам-
чунин пайроњаеро барои амалњои имконпазир ба фардияти њар 
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касро новобаста ба њамаи гуногунрангї, чи тавр мо љинсияти 
худро «эњсос» мекунем, нишон медињад. 

 
Альтернативањо дар интихоби омўзгор: 
Кор дар гурўњњои хурд ва муњокима: 
Омўзгор иштирокчиёнро ба якчанд гурўњњои хурд чунон 

(аз рўйи имконият) таќсим мекунад, ки дар њар гурўњ шумораи 
баробари иштирокчиён мард ва зан бошанд ва ба њар гурўњ як 
вазъият/њолати (дар вараќча навишташуда)-ро таќсим меку-
над: 

Омўзиш ва муњокимаи гурўњии њолат:  
Гурўњи 1: Омўзгор вараќчањоро таќсим мекунад ва имкон 

медињад, ки гурўњњо онро аз назар гузаронанд ва њолатро 
муњокима кунанд: 

Шахноза бо шавњараш дар хонаи падару модари шавњар 
зиндагї мекунад, онњо 12 сол боз њамсаранд ва 4 фарзанд доранд, 
кўдаки хурдии онњо сесола аст. Дар хона боз ду бародари шавња-
раш зиндагї мекунанд, ки онњо низ оиладор ва фарзанддор 
њастанд. Шањноза баъди ба шавњар баромадан корро ќатъ 
намуд ва ба тарбияи кўдакон ва корњои хона ва осоиштагии та-
моми оилаи калон машѓул буд. Њолате шуд, ки шавњари ў корро 
аз даст дод ва таъминоти оила ба души падари шавњари Шањно-
за афтод. Баъд аз бекор шудан шавњари ў асабї шудааст, чунки 
мавсими хунукї наздик аст ва онњо барои харидани либоси гарм 
барои кўдакон пул надоранд. Шањноза гуфт вай дар њар лањза 
метавонад ба кори пештарааш-фурўшандаи магазин баргардад, 
то барои оила даромад биёрад.Шавњари ў дар љавоб норозиёна ва 
бо лањни дурушт љавоб дод – «Чи тавр ту намефањмї, ки падари 
ман намехохоњад, ки ту ба кор барої??!!» 

Њолат аввал дар гурўњњои хурд муњокима мешавад, баъд 
барои муњокима дар пленум (пешакї матнро ба њама хонда) 
пешнињод мегардад. Омўзгор пешнињод мекунад, ки ин њолат 
тавсиф карда шавад – ин ихтилоф аст ё бањс. Бањс ё зўроварї 
дар оила? Чи тавр шавњар ва зан метавонанд ин вазъиятро ба 
таври мусбат њал кунанд, ки масъалаи таъминоти молиявї ва 
харидани либосњои гарм барои кўдакон њалли худро ёбад? 
Агар Шањноза ба кор барояд, чи мешавад, кадом тарафњои 
мусбат ва манфии ин масъала вуљуд дорад. Агар шавњар бо зан 
љанљол кунанд, чи њолат рўй медињад, аз ин кї зарар мебинад, 
оќибатњои имконпазири ин њолат барои оила кадомњоянд? 
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Омўзиш ва муњокимаи гурўњии њолат: 
Гурўњи 2: Омўзгор дар вараќча њолатро пешнињод мекунад 

ва имкон медињад, ки гурўњ дида барояд ва њолатро муњокима 
кунанд: 

«Шавкат соли гузашта хонадор шуд, ў 23-сола аст. Њамсари ў 
19-сола аст ва ў ба ќарибї кўдак таваллуд мекунад. Онњо дар хонаи 
падари Шавкат зиндагї мекунанд. Шавкат ба наздикї донишгоњро 
хатм кардааст ва кор ёфта наметавонад. Амалан, онњоро воли-
дайн таъмин мекунанд, бинобар ин ба онњо зарур аст, ки дар њама 
чиз худро мањдуд кунанд. Њамсари Шавкат оромона ба ў гўшрас 
мекунад, ба наздики њуљраи худро бояд таъмир кунанд, барои кўдак 
либосу љињози зарурї харанд ва ѓайра. Њар гоње, ки дар ин бора 
суњбат оѓоз мегардад, Шавкат асабї мешавад ва мегўяд – «кадом 
ваќте, ки таваллуд кардї, ин масъалањоро њал мекунем». Пеш аз ба 
таваллудхона рафтан њамсари Шавкат њалли таъљилии 
масъалањои таъмини кўдакро хотиррасон кард. Дар љавоб Шавкат 
ба ѓазаб омада, бо мушти худ ба миз зад – «Чи ќадар манро оид ба 
ин масъала азоб медињї??!!»» 

Аввал њолат дар гурўњњои хурд муњокима карда мешавад, баъд 
барои муњокима дар пленум (пешакї матнро ба њама хонда) 
пешнињод мегардад. Омўзгор пешнињод мекунад, ки ин њолат 
тавсиф карда шавад – ихтилоф аст ё бањс. Бањс ё зўроварї дар оила? 
Оё рафтори Шавкат дар чунин њолат дуруст аст? Чи тавр шавњар ва 
зан метавонанд ин вазъиятро муњокима кунанд, ки масъалаи 
Шавкат ва зани ў њалли мусбати худро ёбад? Агар Шавкат то 
овардани кўдаки навзод њуљраро ба тартиб наорад, кї аз ин зарар 
мебинад? Агар дар чунин њолат њуљраро барои таваллуди кўдак 
тайёр кунад, чи кор мешавад, ки аз ин бурд мекунад. Агар шавњар 
бо њамсараш љанљол кунад, кї аз ин зарар мебинад ва кадом 
натиљањои имконпазирро барои оила ба бор меорад? 

Омўзгор дар хулоса ањаммияти њалли мусолињатомези 
вазъиятро, ки њам барои шавњару зан ва њам кўдакон (барои 
манфиати умумї) ќайд мекунад ва роњ надодан ба афзоиши 
ихтилоф ва зўроварї дар оила таъкид мекунад. Омўзгор 
њамчунин ќайд мекунад, ки барои танзими њолатњои низої дар 
оила наќши муњимро психологњо-мутахассисон мебозанд, 
ваќте ки зану шавњар худашон ќудрати дарки низои худ, 
љустуљўйи роњи мусолињатомез ва њалли мантиќии мушкилоти 
ба эњтироми тарафайн ва муттањидии оила мусоидаткунандаро 
надоранд, кумак мерасонанд. 
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ХУЛОСА 
 
Дар ќаринаи татбиќи сиёсати давлатї оид ба пешбурди 

баробарии гендерї ва пешгирии њама гуна шаклњои зўроварї 
дар љомеа, наќши хизматчиёни давлатї дар омўзиши 
донишњои асосии заминавии ањолї, аз љумла љавонон калидї 
мебошад. Њамќадам дар масири тамаддун ва бо усули 
(принсипњои) демократии рушди идоракунии давлатї, 
хизматчии давлатии муосир сиёсати њукуматро барои ба даст 
овардани баробарии гендерї татбиќ намуда, барои решакан 
кардани ќолабњои гендерї, такмили дониши њуќуќї ва ќабули 
амсилаи рафтори орї аз њама гуна зўроварї мусоидат 
менамояд. 

Дар ростои наќши Донишкадаи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар тайёркунї ва 
азнавтайёркунии кадрњои соњаи идоракунии давлатї ва 
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї модули таълимии 
«Баробарии гендерї» мустаќиман, ба татбиќи сиёсати давлатї 
оид ба риояи баробарии гендерї мусоидат менамояд. 
Умедворем, ки Дастури методии мазкур барои омўзгорони 
модули таълимї кумаки муфиде дар амри амалисозии сиёсати 
давлатї ва татбиќи санадњои меъёрии њуќуќии муњим оид ба 
дастёбї ба баробарии гендерї дар Љумњурии Тољикистон 
бошад. 

 
Дар хотима аз номи ташкилоти сарпарасти молиявии 

нашри ин Дастур – ширкати машваратии (консалтингии) 
GOPA дар Љумњурии Тољикистон, ки муддати беш аз 15 сол 
чорабинињоро оид ба пешбурди баробарии гендерї ва 
муќовимат ба зўроварї дар оиларо дар Љумњурии Тољикистон 
амалї мекунад, ба роњбарият ва њайати омўзгорони 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон барои ташаббуси хеле муњим ва 
пешсафї дар татбиќи барномаи таълимии ин модул изњори 
сипос ва ба фаъолияти минбаъдаи касбиашон комёбињо орзў 
менамоям. 

 
 

Муаллиф 
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