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ТАВЗЕҲИ КАЛИМА ВА ИХТИСОРАҲО
Афиф [аз тоҷикӣ] боиффат, бегуноҳ, бенуқсон, покиза
БМБТ  Банақшагирӣ, мониторинг, баҳодиҳӣ ва такмилдиҳӣ 
БПНМ Бемории пайдошудаи норасоии масъуният
ВКД Вазорати корҳои дохилӣ
ВНМО Вируси норасоии масъунияти одам
ВТҲИА ҶТ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ 
Дол. ИМА доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
КМҲ Комиссияи миллии ҳамоҳангсозӣ
МБО Мониторинг, баҳодиҳӣ ва омӯзиш 
МАҶМ Мардоне, ки алоқаи ҷинсӣ бо мардон доранд
САҶИ Сироятҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ интиқолёбанда
СФШҒ-ТҶ СФШҒ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ТИА Табобати алтернативӣ бо доруҳои ивазкунандаи афюн
ТИМ Табобати ивазкунанда бо истифодаи метадон
ТҶ Ташкилоти ҷамъиятӣ 
ХНДСЭ Хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ
ҲСРБҶ  Ҳуқуқи саломатии репродуктивӣ ва баробарии ҷинсҳо
ГВНМО  Гирифторони ВНМО
ИМН Истифодабарандагони маводи нашъадор
ШТИТВБ  Шӯъбаи таҳқиқоти иқтисоди тандурустӣ, ВНМО ва БПНМ
ШЗГВНМО Шабакаи занони гирифтори ВНМО

Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” (БКН), ки соли 2011 оғоз гардида, аз ҷониби Ҳукумати Нидерланд 
маблағгузорӣ мегардад,  лоиҳае барои фарогирии гурӯҳи зери хатар буда, ба беҳбуди саломатӣ 
ва ҳуқуқи лесбиянҳо (занҳои бо занҳо муносибати шаҳвонӣ дошта),  гейҳо (мардоне, ки бо 
мардон алоқаи ҷинсӣ доранд), бисексуалҳо (шахсоне, ки ҳам бо мардон ва ҳам бо занон алоқаи 
ҷинсӣ доранд), ва трансгендерҳо (шахсоне, ки ҷинси табиии худро иваз кардаанд) (ЛГБТ),  аз 
ҷумла мардоне, ки бо мардон алоқаи ҷинсӣ доранд (ММА), шахсони истифодабарандаи маводи 
нашъаовар (ШИМН) ва шахсони расонандаи хизмати шаҳвонии тиҷоратӣ равона карда шудааст. 
Дар айни ҳол марҳалаи дуюми Барнома (2016-2020) дар 15 кишвар аз ҷониби нӯҳ ташкилоти 
шарики зерин ба монанди Ташкилоти “AIDS Fonds”, AFEW Интернешнл, Ташкилоти ҳолландии 
“COC Нидерланд” (COC),  Ташкилоти амали умумиҷаҳонии МПакт оид ба саломатӣ ва ҳуқуқҳои 
мардони ҳамҷинсгаро (гей)  (MPact), Шабакаи умумиҷаҳонии шахсони мубталои бемории ВНМО 
(GNP+), Шабакаи ҷаҳонии лоиҳаҳои хизматрасонии шаҳвонии тиҷоратӣ (ШҶЛХШТ), Шабакаи 
байналмилалии (шахсони истифодабарандаи маводи нашъаовар) нашъамандон (ШБШИМН), 
Эътилофи байналмиллалии омодасозӣ барои табобат (ЭБОТ), ва Ташкилоти “Мэйнлайн” татбиқ 
шуда истодааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳоест, ки дар маркази диққати лоиҳа 
қарор дошта, аз соли 2011 фаъолияти Ташкилоти СФШҒ–Тоҷикистонро дастгирӣ менамояд, 
ки фаъолияти он ба беҳтар намудани солимии ҷомеа равона шуда, гурӯҳи зери хатар, аз ҷумла 
ШИМН-ро фаро мегирад.1 

Мақсади Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” мусоидат намудан ба хотима додани эпидемияи БПНМ 
дар байни гурӯҳи зери хатар то соли 2030 тавассути ноил гардидан ба се ҳадафи дарозмуддати 
зерин мебошад: таъмини ҷомеаи шаҳрвандии қавие, ки аз ҳукуматҳо тақозои ҳисобот мекунад; 
беҳбудӣ бахшидан ба риояи ҳуқуқи гурӯҳи зери хатар;  беҳтар намудани вазъият дар ҷодаи 
ҲСРБҶ ва коҳиш додани ҳолатҳои сироят бо бемории ВНМО. Чунон ки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

МАЪЛУМОТНОМАИ МУХТАСАР

1  Маълумоти муфассалро оид ба Барномаи “Рафъи норасоиҳо” ва фаъолияти Ташкилоти СФШҒ-Тоҷикистон аз сомонаи зерин 
дастрас карда метавонед https://hivgaps.org/key-populations/people-who-use-drugs/
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масъалаи беҳтар намудани саломатӣ ва тақвияти ҳуқуқи гурӯҳи зери хатар нақши асосӣ мебозад, 
тақвияти ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳам маҳаки асосии Барнома мебошад. Аз оғози соли 2017 Шӯъбаи 
таҳқиқоти иқтисоди тандурустӣ, ВНМО ва БПНМ (БТИТВБ)-и  Донишгоҳи КваЗулу-Натал дар 
шаҳри Дурбани Африкаи Ҷанубӣ бо Фонди масоили БПНМ дар ҷодаи таДқиқот дар доираи 
Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” ҳамкорӣ намуда истодааст. Мақсади таҳқиқоте, ки солҳои 2018-
2019 сурат мегирад, муайян намудани роҳу василаҳои назарию амалии рушди тавонмандӣ бо 
мақсади баланд бардоштани самаранокӣ ва таъсири фаъолияти ташкилот ва шабакаҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои БКН мебошад. 

Як қисмати тарҳи таДқиқот аз омода намудани мисолҳои мушаххаси таҷриба барои чор ташкилоти 
шарики иҷрокунандаи БКН иборат аст. СФШҒ-Тоҷикистон дар доираи БКН яке аз кишварҳои 
шарикест, ки барои анҷом додани таҳқиқоти хоса аз номи шахсони истифодабарандаи маводи 
нашъаовар, аз як тараф, тавассути дастовардҳои назарраси барномаи мазкур дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва, аз ҷониби дигар, вобаста ба ҳадафҳои дарозмуддати барнома дар кишвар 
интихоб гардидааст. Дар ҳисоботи мазкур натиҷаҳои таДқиқот бо нишон додани дастовардҳои 
СФШҒ дар марҳалаи кунунии БКН ва ҷалби диққати хоса ба ҷараёну таҷрибаи рушди тавонмандӣ 
оварда шудааст. Дар натиҷаҳо нишон дода мешавад, ки чӣ тарз ташкилот дар давраи татбиқи 
марҳалаи дуюми БКН бо мақсади дар байни дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ васеъ паҳн намудани 
роҳу василаҳои гуногуни навоварона дар ҷодаи хизматрасонӣ ва кор бо гурӯҳҳои зери хатар дар 
ҳамкорӣ бо сохторҳои давлатӣ ҷиҳати таъмини дастгириву ҳавасмандии онҳо ба навовариҳои 
мазкур аз имконият истифода бурдааст. Дар доираи таДқиқот роҳҳое нишон дода шудааст, 
ки тавассути онҳо СФШҒ-Тоҷикистон ҳамчун ташкилоте, ки аз ҷониби шахсони ба гурӯҳи 
зери хатар тааллуқнадошта пеш бурда мешавад, ба таври самаранок консепсияи иштироки 
назарраси гурӯҳи зери хатарро дар шабакаҳои шарикон ҷорӣ намудааст. 

Рушди тавонмандӣ ва истифодаи иқтидори кадрҳо хусусияти асосии амалисозии барномаи 
СФШҒ-Тоҷикистон мебошад. Чунин корҳо дар якчанд сатҳ амалӣ гардида, дар доираи таДқиқот 
барои ба даст овардани иттилооти фаровоне оид ба роҳҳои самаранок ва нисбатан камсамари 
фаъолият дар ҷодаи ҳалли масоили марбут ба гурӯҳҳои зери хатар имкон дод. Бахусус лоиқи 
таҳсин аст, ки СФШҒ пеш аз васеъ ҷорӣ намудани чунин роҳҳои навоваронаи фаъолият дар 
байни дигарон аввал худ онҳоро дар таҷриба санҷидааст. Чунин муносибат ба фаъолият имкон 
додааст, ки ташкилоти мазкур ҳамчун ташкилоти пешсафу махзани омӯзишие обрӯву эътибори 
хоса пайдо намудааст, ки барномаҳои худро мутобиқи ниёзи баҳрабарандагон таҳия мекунад. 
Дар давраи таДқиқот СФШҒ-Тоҷикистон дар бораи тағйири номи ташкилот ва тарк намудани 
шабакаи СФШҒ қарор қабул намуд. Дар натиҷа робитаи онҳо бо БКН низ қатъ гардид. Ба 
СФШҒ-Тоҷикистон дар марҳалаи гузариш ба равияи нави стратегии ташкилӣ тавсияҳои зерин 
дода мешавад:

• Дастгирии равияи нави стратегӣ барои ташкилот ҳамзамон бо баҳодиҳии ниёзи ташкилот 
ба рушди тавонмандӣ ва таҳияи нақшаи мухтасари он.

• Ба як қолаби назариявӣ ворид намудани таҷрибаи ҷории СФШҒ-Тоҷикистон оид ба рушди 
тавонмандӣ (масалан, омӯзиши табаддулот, паҳн намудани навовариҳо)   бо мақсади 
таҳияи як консепсияи рушди тавонмандӣ ва ҷиҳати тақвияти минбаъдаи хислатномаи 
ташкилот дар ҷодаи рушди тавонмандӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он.  
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1. МУҚАДДИМА
1.1. Таърихи фаъолияти Барнома 

Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” (БКН), ки соли 2011 оғоз гардида, аз ҷониби Ҳукумати 
Нидерланд маблағгузорӣ мегардад,  лоиҳае барои фарогирии гурӯҳи зери хатар буда, ба 
беҳбуди саломатӣ ва ҳуқуқи лесбиянҳо (занҳои бо занҳо муносибати шаҳвонӣ дошта),  гейҳо 
(мардоне, ки бо мардон алоқаи ҷинсӣ доранд), бисексуалҳо (шахсоне, ки ҳам бо мардон 
ва ҳам бо занон алоқаи ҷинсӣ доранд), ва трансгендерҳо (шахсоне, ки ҷинси табиии худро 
дигар кардаанд) (ЛГБТ),  аз ҷумла мардоне, ки бо мардон алоқаи ҷинсӣ доранд (ММА), 
шахсони истифодабарандаи маводи нашъаовар (ШИМН) ва намояндагони тамоми ҷинсҳое, 
ки хизмати шаҳвонии тиҷоратӣ мерасонанд, равона карда шудааст. Дар айни ҳол марҳилаи 
дуюми Барнома (2016-2020) дар 15 кишвар аз ҷониби нӯҳ ташкилоти шарики зерин татбиқ 
шуда истодааст: Ташкилоти “AIDS Fonds”, СФШҒ Интернешнл, Ташкилоти ҳолландии “COC 
Нидерланд” (COC),  Ташкилоти амали умумиҷаҳонии МПакт оид ба саломатӣ ва ҳуқуқҳои 
мардони ҳамҷинсгаро (гей)  (MPact), Шабакаи умумиҷаҳонии шахсони мубталои бемории 
ВНМО (GNP+), Шабакаи ҷаҳонии лоиҳаҳои хизматрасонии шаҳвонии тиҷоратӣ (ШҶЛХШ), 
Шабакаи байналмиллалии истифодабарандагони маводи нашъаовар (ШБШИМН), Эътилофи 
байналмилалии омода намудан барои табобат (ЭБОТ), ва Ташкилоти “Мэйнлайн”. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон яке аз кишварҳоест, ки дар маркази диққати лоиҳа қарор дошта, аз соли 2011 
инҷониб Ташкилоти СФШҒ–Тоҷикистонро, ки фаъолияти он ба беҳтар намудани солимии 
ҷомеа равона карда шуда, гурӯҳи зери хатар, аз ҷумла ШИМН-ро фаро мегирад, дастгирӣ 
карда истодааст.2  

БКН эътироф менамояд, ки гурӯҳи зери хатар нисбат ба аҳолии дар зери хатар қарорнадошта 
ба таври нобаробар таҳти таъсири бемории ВНМО қарор дорад ва дар миқёси ҷаҳонӣ 
танҳо якчанд барномаҳои саломатии ҷинсӣ ва репродуктивӣ ва ҳуқуқи чунин шахсон амалӣ 
мегардад. Мақсади Барнома мусоидати хотима бахшидан ба эпидемияи БПНМ дар байни 
гурӯҳи зери хатар то соли 2030 тавассути ноил гардидан ба се ҳадафи дарозмуддати зерин 
мебошад: таъмини ҷомеаи шаҳрвандии қавие, ки аз ҳукуматҳо тақозои ҳисобот мекунад; 
беҳтар намудани риояи ҳуқуқи гурӯҳи зери хатар; инчунин беҳтар намудани вазъият дар ҷодаи 
ҲСРБҶ ва коҳиш додани ҳолатҳои сирояти бемории ВНМО. Чи тавре  ки ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар масъалаи беҳтар намудани саломатӣ ва тақвияти ҳуқуқи гурӯҳи зери хатар нақши 
марказӣ мебозад, тақвияти ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳаки асосии барнома мебошад. Масъалаи 
мазкур тавассути як қатор чорабиниҳои рушди тавонмандӣ, ки аз ҷониби ташкилотҳои шарик 
дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва глобалӣ амалӣ карда мешавад, ҳаллу фасл гардида 
истодааст. Мутобиқи хусусияти бениҳоят муҳими навъи мазкури фаъолият барои ташкилотҳои 
шарик омӯхтану ҳуҷҷатгузорӣ намудани роҳу василаҳои аз ҳама самаранок ва натиҷабахши 
рушди тавонмандӣ ва  мусоидати чунин чорабиниҳо ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои БКН 
дар шароитҳои гуногуне, ки он татбиқ карда мешавад, аҳамияти хоса пайдо карда истодааст.

Аз соли 2017 Шӯъбаи таДқиқот оид ба иқтисоди тандурустӣ, масоили ВНМО ва БПНМ 
(БТИТВБ)-и  Донишгоҳи КваЗулу-Натал дар шаҳри Дурбани Африкаи Ҷанубӣ бо Ташкилоти 
“Aids Fonds” дар ҷодаи таДқиқот дар доираи Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” ҳамкорӣ карда 
истодааст. Мақсади таДқиқоте, ки солҳои 2018-2019 анҷом дода мешавад, муайян намудани 

2  Маълумоти муфассалро оид ба Барнома ва ҳамкории он бо Ташкилоти СФШҒ-Тоҷикистон дар сомонаи зерин дастрас карда 
метавонед https://hivgaps.org/key-populations/people-who-use-drugs/



4 5

Ҳадафҳои мушаххаси таДқиқот аз инҳо иборатанд:

a)	 	Муайян	намудани	хусусият	ва	навъҳои	дастгирие,	ки	дар	ҷодаи	рушди	тавонмандӣ,	ки	ба	СФШҒ-
Тоҷикистон	дар	доираи	БКН	пешниҳод	гардидааст;

b)	 	Омӯхтани	он,	ки	то	чӣ	андоза	чорабиниҳои	мазкур	тавонмандии	СФШҒ-Тоҷикистонро	дар	ҷодаи	беҳтар	
намудани	солимӣ	ва	ҳимояи	ҳуқуқҳои	ШИМН	дар	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	ба	таври	самаранок	баланд	
бардошт;

c)	 	Муайян	намудани	саҳми	тавонмандии	баланд	бардошташудаи	СФШҒ-Тоҷикистон	ва	зерташкилотҳои	
грантгиранда	дар	ҷодаи	фароҳам	овардани	шароити	мусоид	барои	ШИМН	дар	Ҷумҳурии	Тоҷикистон;

d)	 	Ҳуҷҷатгузории	таҷрибаи	пешқадам	барои	истифодаи	васеи	он	дар	доираи	БКН	дар	минтақаҳои	дигар;
e)	 	Пешниҳоди	тавсияҳо	оид	ба	тақвияти	компоненти	рушди	тавонмандӣ	дар	СФШҒ-Тоҷикистон	дар	

марҳалаҳои	ояндаи	БКН.

роҳу василаҳои назариявию амалии рушди тавонмандӣ бо мақсади баланд бардоштани 
самаранокӣ ва таъсири фаъолияти ташкилот ва шабакаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати ноил 
гардидан ба мақсадҳои БКН мебошад. Нақшаи таДқиқот аз чор қисмати зерин иборат аст: 1) 
аз назар гузаронидани адабиёт, пурсиш ва мусоҳиба бо шахсони асосии иттилоотдиҳанда дар 
байни ташкилотҳои шарики татбиқкунандаи БКН ва кишварҳои шарики дар доираи барнома 
маблағгузоришаванда; 2) таДқиқот дар ҷойҳо бо иштироки тамоми ҷонибҳои манфиатдор 
ва таҳияи чор мисоли мушаххас аз таҷриба;3 3) муайян намудани роҳу василаҳои таҷрибаи 
пешқадам дар ҷодаи рушди тавонмандӣ (дар асоси ду ҷузъи аввал); 4) тасдиқ ва нашри 
натиҷаҳои таДқиқот (дар охири соли 2019).   

СФШҒ-Тоҷикистон дар доираи БКН яке аз кишварҳои шарике мебошад, ки барои таҳияи 
мисоли мушаххас, аз як ҷониб, ба василаи дастовардҳои назарраси барномаи мазкур дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷодаи ҳалли мушкилоти шахсони истифодабарандаи маводи 
нашъаовар, аз ҷониби дигар, вобаста ба ҳадафҳои дарозмуддати барнома дар кишвар 
интихоб гардидааст. Дар ҳисоботи мазкур натиҷаҳои таДқиқот бо нишон додани дастовардҳои 
СФШҒ дар марҳалаи кунунии БКН ва ҷалби диққати махсус ба ҷараёну таҷрибаи рушди 
тавонмандӣ оварда шудааст. Дар натиҷаҳо нишон дода мешавад, ки чӣ тарз дар доираи СФШҒ 
чорабиниҳои рушди тавонмандӣ ҳамчун мутаҳаррики пешбарандаи дигаргуниҳои иҷтимоӣ бо 
истифодаи дастгирии молиявӣ ва техникиву машваратии БКН нисбат ба чунин кӯмакҳо аз 
ҷониби шарикони дигар бештар истифода шудааст. Бо назардошти он ки ташкилот ба равияи 
нави стратегӣ гузашта истодааст, дар хулосаи таДқиқот мушоҳидаҳо ва тавсияҳо оид ба он, 
ки чӣ гуна дар оянда чорабиниҳо дар ҷодаи рушди тавонмандӣ метавонад, барои тақвияти 
СФШҒ-Тоҷикистон мусоидат кунад, оварда шудааст. 

1.2. Ҳадаф ва вазифаҳои таДқиқот

Ҳадафи таҳқиқоти вазъият дар кишвар муайян ва ҳуҷҷатгузорӣ намудани он буд, ки чӣ тавр 
чорабиниҳо дар ҷодаи рушди тавонмандӣ ба СФШҒ-Тоҷикистон барои беҳтар намудани 
солимӣ ва ҳимояи ҳуқуқи ШИМН дар муҳити мушкили ҳуқуқӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон хос метавонад, кӯмак намояд.

2. МЕТОДОЛОГИЯ
2.1. Мафҳумҳои асосӣ

Барои ташаккули мисоли мушаххаси кишвар усули таДқиқот бо иштироки тамоми ҷонибҳои 
дахлдор истифода бурда шуд.4 Мисолҳои мушаххас “тавсифи ҳамаҷонибаи” ҷараёнҳои дигаргунӣ 
буда, бо истифодаи сарчашмаҳову нуқтаҳои назари то ҳадди имкон зиёд таҳия карда мешаванд.5   
Дастаи таҳқиқотчиён ба хулосае омад, ки худи рушди тавонманд як падидаи пурпечутоб ва 
вобаста ба шароити муҳит буда, маънои онро дорад, ки мо танҳо метавонем, барои пайдо 
намудани тасаввурот оид ба он тавассути шиносоӣ бо мисол ё “ҳолатҳои” мушаххас кӯшиш 
кунем ва он чизе нест, ки худ аз худ рух диҳад. Дастаи таҳқиқотчиён таърифи кушодаи мафҳуми 
рушди тавонмандиро истифода намуд, ки он ба таври зерин аст:  “ҷараёне, ки дар он мардум, 
ташкилотҳо ва ҷомеа дар умум тавонмандии худро тадриҷан дар амал татбиқ мекунанд, тақвият 
мебахшанд, эъҷод мекунанд, мутобиқ месозанд ва онро 
пеш мебаранд”6. Ба ‘ҷараён’ ягон таърифи мушаххас дода 
нашуда, балки барои фарогирии ҳама гуна роҳҳо ё қатори 
чорабиниҳое, ки дар доираи таҳқиқоти ҳолати мушаххас ба 
вуқӯъ мепайвандад, кушода нигоҳ дошта шуд.

Дастаи таҳқиқотчиён таърифи тавонмандиро ҳамчун 
“қобилияти одамон, ташкилотҳо ва ҷомеаҳо дар умум барои 
таъмин ва дастгирии дигаргунии мусбат ”муайян намуд.’7  
‘Қобилият’ қудрат ва озодии амалро дар бар мегирад. 
Доштани қобилият на танҳо доштани қудрат ё ҷабҳаҳои 
қавии гуногун, балки инчунин доштани қобилият барои 
равона кардани он ё истифодаи он (озодии амал) бо мақсади 
ворид намудани тағйироти дилхоҳро ифода мекунад.  Бо 
суханони одӣ гӯем, мақсади таҳқиқоти вазъият тасвири 
роҳҳое мебошад, ки тавассути он СФШҒ-Тоҷикистон ғизои 
заруриро (рушди тавонмандиро) барои ба даст овардани 
қудрати кифоя (иқтидор) ҷиҳати ворид намудани тағйироти 
дилхоҳ бо мақсади беҳтар намудани солимӣ ва ҳимояи 
ҳуқуқҳои ШИМН дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мегирад. (ниг. 
ба раМТИ 1).  

Дастаи таҳқиқотчиён дар СФШҒ-Тоҷикистон ба навъҳои 
гуногуни далелҳо вобаста ба чор ҷанбаи тавонмандӣ дар 
татбиқи БКН ба монанди васеъ намудани имкониятҳои 
фардҳои алоҳида ва ҷомеаҳо; фаъолияти қонунӣ ва 
нуфуз ҳамчун воситаи дигаргунӣ; ташаккули шарикӣ, шабака ва эътилофҳои тақозокунанда 
ва пешбарандаи дигаргунӣ ва роҳҳое, ки СФШҒ барои тағйир додани шахсони масъул ҷиҳати 
эҳтиром, ҳимоя ва таъмини саломатӣ ва ҳуқуқҳои ШИММ эътибор дод.

ҒИЗОДИҲӢ 
(руши 

тавонмандӣ)

тавоноӣу
(Иқтидор)

ТАҒЙИРОТ
(саломатӣ ва 

ҳуқуқ)

Figure 1:

4  Гринвуд, Д. Ҷ., Вайт, В. Ф. ва Ҳаркави, И. (1993). ТаДқиқот бо иштироки тамоми ҷонибҳои манфиатдор ҳамчун ҷараён ва ҳамчун 
мақсад. Муносибатҳои байниинсонӣ, 46 (2), 175.

5  Йин, Р., К. (2014).  Таҳқиқоти вазъияти мушаххас: тарҳ ва методҳо. Нашри 5-ум.  Калифорния:  Сейҷ пабликейшнс.
6  Ташкилоти ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд (ТҲИР). (2006). Мушкилоти рушди таонмандӣ. Кӯшишҳо барои таҷрибаи пешқадам. 

Силсилаи роҳнамоҳо ва маълумотномаҳои ККР. Париж: ТҲИР. 
7  Иқтибос аз Убелс, Ҷ., Фоулер, А. (2010).  Хусусияти бисёрҷабҳаи тавонмандӣ: ду модели пешқадам.  Ин: Убелс, Ҷ., Аквайе-Баду, 

Н., А., Фоулер, А. (варианти таҳриршуда.). (2010). Рушди тавонмандӣ дар амал. Лондон: Эрсскан.

3  Назари ҷавонон, Непал (ШИМН); Намояндагии Фонди мубориза бо БПНМ дар кишварҳои Шарқ ва Ғарб дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон (ШИМН); Шахсони гей ва лесбиянҳо дар Зимбабв, Зимбабв (ЛГБТ); ва Шабакаи ташкилотҳои 
занон оид ба тарғиби ҳуқуқи инсон, Уганда (шахсони пешниҳодкунандаи хизматрасонии шаҳвонии тиҷоратӣ).
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Дар ҷодаи ҷамъоварии маълумот дастаи таҳқиқотчиён аз василаи иштироки тамоми ҷонибҳои 
манфиатдор, ки ҷамъоварии иттилооти натиҷаҳо ном дорад, истифода бурд.8 Ҷамъоварии 
иттилооти натиҷаҳо равандест, ки дар он ташкилотҳо дигаргуниҳо ё натиҷаҳои ба даст овардаи 
худро дар ҷодаи сиёсат, таҷриба ва муносибати байниҳамдигарии якдигар ва вобаста ба мардум, 
ташкилотҳо ё низомҳое, ки ба он мехоҳанд таъсири худро гузоранд, муайян ва дарк мекунанд 
ва аз чунин дигаргуниву натиҷаҳо хабардор мегарданд. Натиҷаҳо ҳамчун тағйироти назаррас 
метавонад,  дастоварди мусбат ё бурд, инчунин натиҷаҳои баръакси ғайричашмдошт  ё қафоравӣ 
бошад. Ташкилотҳо сарфи назар аз қолабҳои мушаххаси ченкунӣ ба монанди нақшаҳои стратегӣ 
ё қоидаҳои мониторинг ва баҳодиҳии барномаҳо тарзи фаҳмиши худро барои қабули қарори 
он, ки дигаргуниҳои назаррас чист ва ё тағйироти дорои аҳамияти баланд барои онҳо чӣ маъно 
дорад, истифода мебаранд.

Ҷараёни ҷамъоварии иттилоот корҳои зеринро дар бар мегирад: муайян намудани чунин натиҷаҳо 
тавассути иштироки тамоми ҷонибҳои манфиатдор (ба монанди семинарҳо); истифодаи навъҳои 
гуногуни далел ҷиҳати тасдиқ ё асоснок намудани он, ки натиҷаҳо дар ҳақиқат бо он роҳе, ки 
тавсиф дода шудаанд (аз назар гузаронидани ҳуҷҷатҳо, мусоҳибаҳо, муҳокима дар гурӯҳҳо), ба 
вуҷуд омаданд; сипас аз сари нав таҳлил кардани он, ки кадом омилҳо имконияти татбиқи чунин 
дигаргуниҳоро фароҳам овард, аз ҷумла, нақши чорабиниҳо оид ба рушди тавонмандӣ ё чӣ гуна 
як ташкилоте ба монанди СФШҒ-Тоҷикистон барои ба даст овардани натиҷаҳои ноилгардида 
қудрату тавони худро баланд бардошт ва дар ҳолати натиҷаҳои баръакс ё қафоравиҳо бошад, 
дар кадом ҷабҳаҳо қудрату тавони зарурӣ мавҷуд набуд ё нокифоя буд.

Василаи ҷамъоварии иттилооти натиҷаҳо, хусусан ба гурӯҳҳои ҷомеаи шаҳрвандии ба монанди 
СФШҒ-Тоҷикистон, ки дар шароити доимо тағйирёбанда фаъолият мекунад, қобили қабул аст, 
зеро дар ҷараён, масалан, на ба натиҷаҳое, ки мутобиқи нақша ва ниятҳо шояд ё бояд рух медод, 
балки ба корҳои дар ҳақиқат рухдода диққат ҷалб карда мешавад.  Он ба фикрронии фаъолона 
оид ба ҷараёни васеъкунии имкониятҳо, омӯзиш ва рушди вобаста ба чунин рӯйдодҳои назаррас 
ҳавасманд мекунад. Дар доираи таҳқиқоти мазкур бо истифодаи саволҳои асосии зерин дар 
бораи натиҷаҳо  иттилоот ҷамъоварӣ карда шуда, он тавсиф гардид: 

a) Кай ва дар куҷо кадом корҳо рух дод? 
b) Барои чӣ он муҳим аст? Оё он як қадам ба пеш ва ё қадаме ба оқиб буд? 
c) СФШҒ чӣ гуна нақш бозид? Боз кӣ ҷалб карда шуда буд? 
d) Кадом корҳо оид ба рушди тавонмандӣ барои ба даст овардани натиҷаҳо мусоидат кард?

Ҷараёни ҷамъоварии иттилоот оид ба натиҷаҳо дар асоси мақсадҳои асосии БКН, ки дар бахши 
1.1 дар боло зикр гардидааст, амалӣ карда шуд. Ин маънои онро дошт, ки натиҷаҳое, ки ҷиҳати 
ворид кардани онҳо ба таДқиқот авлавият дода шуд, он натиҷаҳое буданд, ки бо Назарияи 
дигаргуниҳои БКН мувофиқ буда, пурра ва ё қисман аз ҷониби барнома дастгирӣ шудаанд ва ё 
тавассути лоиҳаи БКН ба СФШҒ-Тоҷикистон таъсири назаррас гузошта шуд. 

2.2. Ҷамъоварии маълумот

Маълумот аз панҷ минтақа, бахусус шаҳрҳои Хуҷанд, Душанбе, Бохтар, Хоруғ ва ноҳияи 
Панҷакент ҷамъ карда шуд. Шахсони асосии маълумотдиҳанда дар асоси машварат бо 
ташкилот муайян гардида, кормандони саридораи СФШҒ-Тоҷикистон ва намояндагиҳои он дар 
минтақаҳо, намояндагони раМТИи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ, Вазорати 

корҳои дохилӣ, Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО, Маркази ҷумҳуриявии 
клиникии наркологӣ, Барномаи муштараки СММ оид ба масоили ВНМО ва БПНМ (ЮНЕЙДС), 
кормандон ва намояндагони Шӯроҳои гурӯҳи зери хатар аз ҳисоби кормандони намояндагиҳои 
СФШҒ-Тоҷикистон ва зерташкилотҳои грантгирандаи “Шабакаи занони мубталои ВНМО дар 
ҶТ”, ТҶМ “Амали нек”, ТҶ “СВОН Плюс”, ТҶ “Волонтёр” ва ТҶҶ “Бузург”-ро дар бар гирифт 
(рӯйхати иштирокчиёни таДқиқот дар замимаи А оварда шудааст). Илова ба натиҷаи мусоҳибаҳо 
ва муҳокимаҳо дар семинарҳо, бо мақсади асоснок намудани маълумоти дар мусоҳибаҳо 
ҷамъоваригардида таҳқиқотчиён ҳуҷҷатҳои дахлдорро мавриди омӯзиши чуқур қарор доданд.
Корҳои мушаххаси зерин оид ба ҷамъоварии маълумот амалӣ карда шуд: 

• Ҷараёни таДқиқот бо муҳокимаи аввалин байни СФШҒ-Тоҷикистон  ва дастаи 
таҳқиқотчиёни ҳадафҳои асосии таДқиқот ва роҳҳои истифодаи натиҷаҳои он оғоз гардид. 
Пас аз ин семинари аввалин барои кормандон гузаронида шуд.

• Семинари аввалин барои кормандон бо иштироки ҳашт нафар корманди СФШҒ-
Тоҷикистон 27-уми ноябри соли 2018 доир гардид. Семинар бо як машғулияти 
майнаобкунӣ бо мақсади муайян намудани тамоми натиҷаҳои аз соли 2016 то инҷониб ба 
даст овардашуда оғоз гардид. Дар муҳокимаи баъдина ба равшан намудани ҳар як ҳадаф 
бо назардошти аҳамияти он ҳамчун дастоварди калидии ташкилот эътибор дода шуд. 
Дар охири машғулият оид ба панҷ натиҷа ҳамчун натиҷаҳои аз ҳама муҳим барои СФШҒ-
Тоҷикистон дар тӯли давраи таҳқиқшаванда ва натиҷаҳои инъикоскунандаи дастовардҳо 
дар ҷодаи рушди неру мувофиқа ба даст оварда шуд. Дар асоси натиҷаҳои семинар 
корҳои минбаъдаи ҷамъоварии маълумот оғоз гардид.

• Бо мақсади ба даст овардани далели ҳар як натиҷа (декабр-феврали соли 2019) маълумот 
ҷамъ карда шуд.  Бо мақсади ба даст овардани маълумоти муфассалтар ва пайдо 
намудани тасаввуроти пурра оид ба ҳамаи панҷ натиҷа бо се нафар кормандони барнома 
мусоҳиба (ҳафт мусоҳиба дар умум) анҷом дода шуд. Инчунин барои ба даст овардани 
иттилоот/далелҳои иловагӣ дар қатори дигар сарчашмаҳо ҳуҷҷатҳои дахлдори зерин ҷамъ 
карда шуд: ҳисоботи БКН, ҳисоботи солона, ҳисоботи баҳодиҳӣ ва ҳисоботи ташкилотҳои 
шарик (рӯйхати сарчашмаҳо дар охири ҳуҷҷати мазкур замима гардидааст).

• Дар асоси далелҳои ҷамъоваришуда изҳорот оид ба натиҷаҳо таҳия карда шуд.  Дар 
изҳорот ба саволҳои асосии марбут ба ҷараёни ҷамъоварии маълумоти натиҷаҳо, ки дар 
боло зикр гардидааст, ҷавоб дода шуд.

• Бо мақсади баррасии изҳорот оид ба натиҷаҳо ва боварӣ ҳосил намудан ба дақиқ будани 
онҳо санаи 10-уми апрели соли 2019 семинари дуюм бо иштироки 8 нафар кормандон 
доир карда шуд. Дар семинар ҳар як изҳорот барои муҳокима ва тасдиқот муаррифӣ 
карда шуд. Барои равшансозӣ/ба даст овардани иттилооти иловагӣ ҳангоми зарурат 
саволҳои иловагӣ дода шуд. То охири семинар ҳамаи панҷ изҳорот барои тасдиқоти 
минбаъда аз ҷониби ҷонибҳои манфиатдори беруна тасдиқ (валидатсия) карда шуд. 

• Бо мақсади баррасӣ ва шарҳу эзоҳи изҳорот оид ба натиҷаҳо аз моҳи апрел то июни соли 
2019 бо намояндагони ташкилотҳои манфиатдори бо СФШҒ-Тоҷикистон ҳамкоридошта, 
ки дар бораи ташкилот донишу иттилооти хуб доштанд, дувоздаҳ мусоҳибаи рӯбарӯ ва 
як мусоҳибаи телефонӣ9 анҷом дода шуд. Инчунин тавассути як мусоҳиба ва мукотиба 
ба василаи почтаи электронӣ бо ташкилоти шарики машваратӣ ва маблағгузор СФШҒ 
Интернешнл дар Нидерланд иттилоот ҷамъ карда шуд.

9  Аз сабаби дастрасии мушкил ба минтақа вобаста ба шароити роҳ аз ш. Душанбе ба ш. Хоруғ қарор карда шуд, ки бо намояндаи 
ТҶ “Волонтер” мусоҳибаи телефонӣ анҷом дода шавад.8  Вилсон-Грау, Р., Бритт Ҳ. (2012) Ҷамъоварии маълумот оид ба натиҷаҳо.  Қоҳира: Бунёди Форд.
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2.3. Таҳлили маълумот

Бо мақсади таҳлил ва шарҳи маълумот аз ҷониби дастаи таҳқиқотчиёни ШТИТВБ усули итерактивӣ 
(мутобиқшаванда) истифода бурда шуд. Корҳо дар ин ҷода таҳлили соҳавии ҳуҷҷатҳо, қайд ва 
транскрипсияҳои мусоҳибаҳо, ҳисоботи семинар ва изҳороти натиҷаҳоро дар бар гирифт. Барои 
таҳлили транскрипсияи мусоҳибаҳо дастаи таҳдқиқотчиён сохтори рамзгузориеро дар асоси 
ҷадвали мафҳумҳо ва саволҳои таДқиқот таҳия намуд. Сохтори рамзгузорӣ инчунин ҳамчун 
роҳнамо барои шарҳ ҷиҳати таҳлили ҳуҷҷат ва сарчашмаҳои маълумоти дигари дар доираи 
ҷараёни ҷамъоварии маълумоти натиҷаҳои ба даст омада истифода бурда шуд. Сохтор барои 
таъмини пайдарҳамии масъалаҳои дар таҳлил фарогирифташуда дар байни таҳқиқотчиёни 
маҳаллӣ ва таҳқиқотчии калони ШТИТВБ дар доираи омӯзиши мазкур кӯмак расонид.

2.4. Омодасозӣ ва тасдиқи дурустии ҳисоботи таҳқиқоти ҳолати 
мушаххас

Пас аз таҳлили маълумот дастаи таҳқиқотчиён як ҳисоботе оид ба таҳқиқоти ҳолати мушаххас 
таҳия намуд. Натиҷаҳои таҳқиқоти ҳолати мушаххас дар семинар оид ба тасдиқи дурустии 
маълумот, ки санаи 25-уми июни соли 2019 баргузор гардид, муаррифӣ карда шуд.  Дар 
семинар 32 нафар иштирокчиён, аз ҷумла 9 нафар кормандони СФШҒ-Тоҷикистон, 6 нафар 
намояндагони зерташкилотҳои грантгирандаи БКН ва 17 нафар намояндагони ҷонибҳои 
манфиатдор ширкат варзиданд. Пас аз семинар варианти ниҳоии таҳқиқоти ҳолати мушаххас 
таҳия гардида, аз ҷониби намояндагони СФШҒ-Тоҷикистон ва се ҷонибҳои манфиатдори БКН 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷаноб Дилшод Пулатов, собиқ Роҳбари Лоиҳаҳои СФШҒ-Тоҷикистон 
ва дар айни ҳол Директори Филиали Ташкилоти “PSI” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктор Наврӯз 
Ҷаъфаров, намояндаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
собиқ Муовини Ва зири тандурустӣ ва доктор Аъзамҷон Мирзоев, намояндаи МД “Донишкадаи 
таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии ҶТ” ва собиқ Муовини Вазири 
тандурустӣ) аз назар гузаронида шуд. 

2.5. Қоидаҳои одоб

Барои анҷом додани таДқиқот аз ҷониби Кумитаи одоби таҳқиқоти тиббию биологии Донишгоҳи 
КваЗулу-Натал, Кумитаи одоби тиббию биологии Академияи илмҳои тиббии  Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ш. Душанбе ва инчунин Шӯрои 
СФШҒ-Тоҷикистон иҷозат дода шуд.  Аз тамоми иштирокчиён хоҳиш карда шуд, ки пеш аз 
иштирок дар мусоҳиба пас аз гирифтани маълумоти зарурӣ розигии худро диҳанд. 

2.6. Дастаи таҳқиқотчиён

Таҳқиқоти ҳолати мушаххасро мушовири илмӣ Нигора Абидҷанова, ки дар шаҳри Душанбе 
фаъолият мекунад, бо дастгирии намояндаи ШТИТВБ Каролиен Аантйес роҳбарӣ намуд. Ба 
хонум Абидҷанова дар мадди аввал Мутахассиси Барномаи Ташкилоти СФШҒ-Тоҷикистон 
хонум Зарина Давлятова ва инчунин Роҳбари БКН Дилшод Пулатов ва Роҳбари Намояндагии 
Барнома дар вилояти Хатлон хонум Саодат Орипова кӯмак расониданд. Хонум Нигора 
Абидҷанова дар асоси озмун, ки дар доираи он Каролиен Аантйес ва Зарина Давлятова бо чор 

номзади эҳтимолӣ мусоҳиба доир намуданд, интихоб гардид. Хонум Нигора Абидҷанова узви 
Шӯрои СФШҒ-Тоҷикистон аст. 

2.7. Маҳдудиятҳо

Барои ба анҷом расонидани таҳқиқоти ҳолати мушаххас дастаи таҳқиқотчиён бо мушкилоти 
зерин дучор гардид:

• Намояндагони ТҶ “Вита” дар ш. Душанбе ҳамчун яке аз зерташкилотҳои грантгирандаи 
СФШҒ-Тоҷикистон дар доираи БКН бо вуҷуди кӯшишҳои чандкаратаи дастаи 
таҳқиқотчиён барои таъйин намудани вохӯрӣ дар мусоҳиба иштирок карда натавонист. 
Ин боиси таассуф аст, зеро ташкилоти мазкур дар охири соли 2018 аз сабаби набудани 
маблағгузорӣ хизматрасониҳои худро дар ҷодаи машварат ва санҷиши ихтиёрии сирояти 
бемории ВНМО пурра қатъ намудааст. Нуқтаи назари онҳо муҳим буд, аммо собиқ 
Директори он аз имконият мавҷудаи таҳқиқоти мазкур истифода набурд. 

• Дастаи таҳқиқотчиён ҳангоми сафар ба минтақаҳои гуногун вақти нисбатан маҳдуд 
дошт. Ҳарчанд бо аксарияти иштирокчиёни муайянгардида мусоҳибаҳо анҷом дода шуд, 
таҳқиқотчиён натавонистанд, бо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 
дар шаҳри Бохтар мусоҳиба намоянд. Бо вуҷуди ин онҳо дар семинари тасдиқи дурустии 
маълумот иштирок намуда, дар муҳокимаҳои гурӯҳӣ дар доираи чорабинии мазкур фикру 
ақидаи худро пешниҳод намуданд.

• Узви дастаи таҳқиқотчиён аз ҳисоби намояндагони СФШҒ-Тоҷикистон, чунон ки  дар 
аввал пешбинӣ шуда буд, дар се моҳи охири таДқиқот дар ҷараёни ҷамъоварӣ ва таҳлили 
иттилоот пурра иштирок карда натавонист. Вақте ки ӯро барои иҷрои вазифаҳояш дар 
доираи ташкилот ҷалб карданд, ду нафар аъзои дигар таҳқиқотро ба анҷом расонид. 
Ҳамаи се нафар аъзои даста ба корҳои омодагӣ барои семинари тасдиқоти дурустии 
маълумот ва таҳияи ҳисоботи натиҷаҳои таДқиқот ҷалб карда шуданд.
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“The research found clear examples 
of an adaptive organisational culture 
in AFEW-TJ.  Particularly in Bridging 

the Gaps 2, the organisation 
stepped into unknown territory.”  

3. НАТИҶАҲО
3.1. Шароити кишвар 

Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 30-юми майи соли 
2017 қабул гардидааст, ҳуҷҷати асосии танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи 
тандурустӣ дар кишвар буда, мақсади он таъмини риояи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон 
ба саломатӣ мебошад. Дар Моддаи 1-и Кодекс омадааст: Шахсоне, ки маводи нашъаоварро 
бо усули тазриқ истеъмол мекунанд, шахсони пешниҳодкунандаи хизматрасонии шаҳвонӣ бо 
мақсади тиҷорат ва шахсони алоқаи ҷинсии ҳамҷинсона дошта гурӯҳи асосии дорои хатари 
баланди сироятёбӣ мебошанд, ки дар зери хатари баланди сироятёбӣ бо ВНМО қарор доранд. 
Дар Моддаи мазкур инчунин зикр гардидааст, ки гурӯҳҳои мазкур дар паҳншавии эпидемия 
ва мубориза бо он нақши асосӣ мебозанд. Соли 2017 татбиқи Барномаи нави миллӣ оид ба 
мубориза бо эпидемияи ВНМО барои солҳои 2017-2020, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти № 89 қабул гардидааст, оғоз гардид. Дар асоси натиҷаҳо ва сабақҳои аз 
Барномаи қаблии миллӣ оид ба мубориза бо бемории ВНМО омӯхташуда дар барномаи нав ба 
баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба гурӯҳи зери хатар (ГОА) ва хусусан ба хадамоти паст 
кардани зарар ба ШИМН эътибори бештар дода шудааст. Тавсия дода мешавад, ки чорабиниҳои 
маҷмӯӣ чун пештара бо дарназардошти ҳама хатарҳои мавҷудбуда барои солимии намояндагони 
ин гурӯҳ (пешгирии вируси норасоии масунияти одам, сил, ҳепатити вирусии С, пешгирӣ ва 
табобати сирояти бо роҳи алоқаи ҷинсӣ интиқолёбанда, табобати нашъамандӣ ва ғайра) амалӣ 
гардонида шаванд. Дар ҳолати дарёфт намудани сирояти вируси норасоии масъунияти одам 
дар байни нашъамандони тазриқӣ зарур аст, ки ҳарчи барвақт табобати зиддиретровирусӣ оғоз 
карда шуда, сироятёфта дар бораи зарурат ва самаранокии табобат бояд огоҳ карда шавад. 
Дар Барномаи миллии мубориза бо БПНМ инчунин ба пешгирӣ ва табобати ВНМО ва сирояти 
тавассути алоқаи ҷинсӣ интиқолёбанда дар байни шахсони расонандаи хизмати пулакии 
шаҳвонӣ ва маҳбусон эътибори баланд дода мешавад10. Барнома дар ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ бо 
ташкилотҳои байналмиллалӣ ва ҷамъиятӣ татбиқ шуда истодааст. 

Дар маркази диққат қарор доштани бемории ВНМО проблемаи мубрам аст, зеро сатҳи сироятёбӣ 
бо ВНМО боло рафта истодааст ва мутобиқи ҳисобот Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ 
дар байни кишварҳое қарор дорад, ки дар даҳ соли охир паҳншавии ҳолатҳои сироят ба зиёда 
аз 25% боло рафтааст.11 Зиёдшавии ҳолатҳои нави сироятёбӣ бо ВНМО асосан дар байни гурӯҳи 
асосии дорои хатари баланди сироятёбӣ дида мешавад. Бино ба натиҷаҳои пурсиши аз ҷониби 
МД “Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо БПНМ” анҷом додашуда ШИМН аз сабаби 
истифодаи якҷояи сӯзандору ва сӯзандоруҳои безарар гардониданашуда ҳангоми истеъмоли 
маводи нашъаовар, инчунин дар натиҷаи илова намудани хун ба маҳлули маводи нашъаовар 
қабл аз равонкунии он дорои хатари баланди гирифторшавӣ ба бемории ВНМО ва дигар 
сироятҳои тавассути хун интиқолёбанда мебошанд.12 Дар пурсиши мазкур рақамҳои истифодаи 
сӯзандоруи безарар гардонидашуда ҳангоми ҳолати охирони истеъмоли маводи нашъаовари 
тазриқӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар фарқ карда, аз 63% то 100%-ро ташкил медиҳад. Ба 
ШИМН дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаҳои тазриқи безарар гардонидашуда дар марказҳои 
боварӣ ба таври ройгон пешниҳод карда мешавад. Фаъолияти марказҳои боварии мазкур ҳам 
аз ҷониби давлат ва ҳам ТҶ-ҳо ба роҳ монда шудааст. Дар айни ҳол 53 маркази боварӣ оид ба 
ивази сӯзандору ва сӯзан фаъолият мекунад. Соли 2017 ба ҳисоби миёна дар байни ШИМН ба 

10  Барномаи миллӣ оид ба мубориза бо эпидемияи вируси норасоии масунияти одам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2017–2020, Боби 1, моддаҳои 47-57.

11  Ҳолатҳои нави ба қайд гирифташудаи сирояти ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, http://nc-aids.tj/statistika.html 
12  МД “Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо БПНМ” (2014), Назорати дидбонии эпидемиологӣ оид ба ВНМО.
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як нафар 273 сӯзандору ва ё сӯзан тақсим карда шудааст.13 Инчунин қайд кардан муҳим аст, ки 
нигоҳдории маводи нашъаовар барои истифодаи шахсӣ ҳуқуқвайронкунии ҷиноӣ намебошад. 
Дар ҳисоботи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Мониторинги ҷаҳонии вазъияти БПНМ 
барои соли 2018 зикр гардидааст, ки ба аввали соли 2018 тақрибан панҷ ҳазор нафар табобати 
зиддиретровирусӣ мегирифт.14 Мушаххастар оид ба ҳар сеи гурӯҳи асосии аҳолӣ маълумоти 
омории зерин пешниҳод шудааст:

13  Маълумоти ЮНЕЙДС аз соли 2018, Маълумот оид ба Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf

14  Аз ҳамон сарчашма, (аз 7.812 шахсони бо бемории ВНМО сироятёфтаи аз ҷониби Маркази ҷумҳуриявии БПНМ сабтгардида 
5000 нафари онҳо то охири соли 2018 ба қайд гирифта шудаанд).

15  ДАР ПЕШ ФАРСАХҲОИ ЗИЁДЕ ҲАСТ. Рафъи камбудиҳо, аз байн бурдани монеаҳо, барҳам додани нобаробарӣ; МАЪЛУМОТИ 
ТОЗА ОИД БА ВАЗЪИЯТИ БПНМ ДАР САТҲИ ҶАҲОНӢ 2018, боби 19: 19. Кишварҳои Аврупои шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, саҳ. 
240-248, https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf 

Шахсони	
расонандаи		
хизмати	шаҳвонӣ

Мардони	бо	мардон	
алоқаи	ҳамҷинсона	
дошта

Шахсони	
истеъмолкунандаи		
маводи	нашъаовар

Шумораи	тахминии	
аҳолӣ	

14100 13400 23100 

Паҳншавии	ВНМО 3.5% 2.3% 13.5%	

Фарогирӣ	бо	табобати	
зиддиретровирусӣ	

65.4% 78.1% 43.2%

Истифодаи	рифола 71.4% 78.5% 49.9%

Ҷадвали 1. Омори миллӣ оид ба гурӯҳҳои зери хатар

Сарчашма: Ҳисоботи Ташкилоти ЮНЕЙДС 2018, Маълумот дар бораи Тоҷикистон    
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf

Чунон ки аз ҷадвали 1 ба назар мерасад, таъминоти гурӯҳҳои зери хатар бо табобати 
зиддиретровирусӣ нисбат ба нишондиҳандаҳои Ташаббуси Ташкилоти ЮНЕЙДС оид ба 
тезонидани татбиқи чораҳои зарурӣ дар пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО ва БПНМ оқиб монда 
истодааст. Бахусус, фарогирии ШИМН ҳоло ҳам аз мақсади бузурги фарогирии 90%-и шахсони 
ба табобат ниёздошта ба маротиб дур аст. Яке аз монеаҳои асосӣ дар ҷодаи дастрасии гурӯҳи 
зери хатар ба хизматрасониҳо оид ба ВНМО сатҳи баланди тамғагузорӣ ва табъизе мебошад, 
ки онҳо ба он дучор мешаванд. Монеаи дигар фарогирии маҳдуд бо хизматрасониҳо “бо 
муомилаи хуб ба гурӯҳи зери хатар” мебошад. Дар айни ҳол дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон 
27 ҳуҷраи хизматрасониҳо бо муомилаи хуб барои шахсони расонандаи хизмати шаҳвонӣ, 14 
ҳуҷраи хизматрасониҳо бо муомилаи хуб барои мардоне, ки бо мардон алоқаи ҳамҷинсона 
доранд ва, чунон ки дар боло зикр гардид, 53 нуқтаи боварӣ барои табодули сӯзан ва сӯзандору 
фаъолият мекунад. Сарфи назар аз он ки дар Барномаи миллии пешгирӣ ва мубориза бо БПНМ 
оид ба зиёд намудани шумораи бештари шахсони бо ВНМО зиндагикунанда, ки дар айни ҳол 
табобат мегиранд ва инчунин васеъ намудани фарогирии хизматрасониҳо оид ба кам кардани 
зарар мақсади бузурге гузошта шудааст, захираҳои барои мақсади мазкур ҷудошуда ниҳоят 
маҳдуданд. Барои тасдиқи ин гуфтаҳо ба рақамҳо метавон рӯ овард, ки соли 2017 ҳаҷми умумии 
захираҳои мавҷуда барои ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои Ташаббуси тезонидани татбиқи 
барномаҳо то соли 2020 дар минтақа танҳо 46% маблағи зарурии 1.6 миллиард дол. ШМА-ро 
ташкил додааст.15

 

3.2. Маълумот оид ба СФШҒ-Тоҷикистон 

СФШҒ-Тоҷикистон 5-уми сентябри соли 2003 ҳамчун Намояндагии Ташкилоти башардӯстонаи 
ҳолландии “Фонди мубориза бо БПНМ дар мамлакатҳои Шарқу Ғарб” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсис ёфтааст. Аз соли 2003 инҷониб СФШҒ-Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои давлатӣ, 
миллӣ ва байналмилалӣ дар соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ фаъолият карда истодааст. СФШҒ-
Тоҷикистон зиёда аз бист лоиҳаҳоро оид ба солимии ҷомеа бо мақсади пешгирии паҳншавии 
бемориҳои сироятӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҳимояи саломатии инсон амалӣ кардааст.
Дар аввали соли 2013 роҳбарияти сатҳи баланди AFEW Интернешнл дар ш. Амстердами 
Нидерланд оид ба тағйироти сохтори ташкилот қарор қабул намуд. Дар заминаи филиал ва 
намояндагиҳои мавҷуда ташкилотҳои маҳаллии мустақил таъсис дода шуда, ба онҳо тамоми 
вазифаҳои роҳбарикунандаи AFEW вогузор карда шуд. Ташкилотҳои мазкур дар ҷойҳо дар 
доираи як шабакае бо номи “Шабакаи AFEW” сарҷамъ карда шуданд. Мақсад аз чунин тағйироти 
сохторӣ додани имконият ба сохторҳои навтаъсис ҷиҳати наздик шудан ба баҳрабарандагон 
дар ҷойҳо,  истифодаи бештар озодонаи мавод ва захираҳои зеҳнии мавҷуда, таъмини роҳҳои 
оқилонаи раванди маблағгузорӣ ва ба даст овардани маблағгузорӣ бо мақсади фаъолияти 
хайриявӣ ва инчунин боз ҳам самараноктар истифода бурдани таҷрибаи бомуваффақият дар 
шароити маҳаллӣ буд.

Бо мақсади таъмини хизматрасониҳои мустақим ва дастрасии васеи хизматрасониҳо ба гурӯҳи 
зери хатар СФШҒ-Тоҷикистон оид ба таъсис додани филиали худ дар вилояти Хатлон қарор 
қабул намуд. Пеш аз ин СФШҒ-Тоҷикистон дар мадди аввал ба ташкилотҳои дигар барои 
пешниҳоди хизматрасониҳо ба гурӯҳи зери хатар имкон медод. Соли 2014 СФШҒ-Тоҷикистон 
филиали худро дар Раёсати адлияи вилояти Хатлон аз қайд гузаронида, идораи худро дар 
сатҳи ҷомеа дар шаҳри Бохтар кушод. Намояндагии СФШҒ-Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
дар ҷодаи беҳтар намудани солимӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои гурӯҳи зери хатар ва тарғиби тарзи ҳаёти 
солим тавассути таъмини дастрасӣ ба хизматрасониҳои тандурустии ҷамъиятӣ ҷиҳати пешгирӣ, 
табобат ва нигоҳубин вобаста ба бемории ВНМО, сил, ҳепатити вирусии С фаъолият карда 
истодааст. Намояндагӣ инчунин дар байни гурӯҳи зери хатар ва муҳоҷирони меҳнатӣ, ҷавонон 
ва занони осебпазир оид ба саломатии репродуктивӣ ва ҷинсӣ иттилоот паҳн намуда, ба онҳо 
хизматрасониҳо пешниҳод мекунад.

5 феврали соли 2019 дар маҷлиси умумии муассисони СФШҒ-Тоҷикистон дар бораи ворид 
кардани тағйирот ба Оиннома ва дигар кардани ташкилот дар асоси хоҳиши васеъ кардани 
ҳудуди фарогирӣ ва наъҳои фаъолияти ташкилот бо як овоз қарор қабул карда шуд. 13 
июни соли 2019 Вазорати адлияи ҶТ қарори мазкурро тасдиқ карда, ташкилотро таҳти номи 
нави “Афиф” ба қайд гирифт. Ҳамчун вориси қонунии СФШҒ-Тоҷикистон Ташкилоти “Афиф” 
вазифаи асосии худро дар беҳтар намудани солимӣ ва некӯаҳволии мардум тавассути амалӣ 
намудани чорабиниҳои тиббиву психологӣ, иҷтимоӣ, маърифатӣ, тарғиботиву ҳуқуқӣ, таҳқиқотӣ, 
варзишиву тандурустӣ ва ҳифзи муҳити зист мебинад. Ташкилот кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки  
тавассути иштирок дар татбиқи стратегияҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 
намудани сатҳи зиндагӣ, ҳифзи солимӣ ва некӯаҳволии иҷтимоии ҷомеа, ҳифзи муҳити зист ва 
бехатарии экологӣ, баланд бардоштани маърифатнокӣ ва омӯзонидани аҳолӣ, таъмини риояи 
ҳуқуқҳои шахсони дар зери таъсири бемориҳои ВНМО, сил, ҳепатитҳои вирусӣ монда ва васеъ 
намудани дастрасии онҳо ба хизматрасониҳои тандурустӣ ба мақсадҳои худ ноил гардад.
Ташкилот дорои 14 нафар корманд мебошад, ки 8 нафари онҳо дар Саридораи Афиф дар ш. 
Душанбе ва 6 нафар дар намояндагии он дар ш. Бохтар фаъолият мекунанд. Буҷети умумии 
ташкилот барои соли 2018 495.313 доллари ШМА-ро ташкил намуда, нисфи маблағи мазкур 
(250,000 ЕВРО) ба Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” рост меояд. Дар айни ҳол Афиф аз ҷониби 
Фонди глобалӣ тавассути Намояндагии БРСММ дар ҶТ кӯмаки молиявӣ мегирад. 



14 15

3.3. Лоиҳаи БКН дар СФШҒ-Тоҷикистон

СФШҒ-Тоҷикистон аз замони оғози Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” дар соли 2011 то ба имрӯз 
шарики амалисозии барнома дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Шарики асосии он Ташкилоти 
СФШҒ Интернешнл воқеъ дар Нидерланд мебошад. Чунон ки дар қисмати боло зикр гардид, 
робитаи мазкур муддати тӯлонӣ мавҷуд буда, он пеш аз таъсиси БКН ба роҳ монда шуда буд. 
Шарикии мазкур чанде пеш, вақте ки СФШҒ-Тоҷикистон шабакаи СФШҒ-ро тарк намуд, хотима 
ёфта, СФШҒ-Тоҷикистон дигар тавассути СФШҒ Интернешнл барои татбиқи БКН маблағгузорӣ 
намешавад.

Дар давраи иштироки худ дар барнома СФШҒ-Тоҷикистон ҳам дар ҷодаи корҳо оид ба 
татбиқи барномаҳо ва ҳам рушди неруи мутахассисони маҳаллӣ дастгирӣ карда шудааст. Дар 
барнома ба ду ҷабҳаи асосии рушди неру вобаста аз ниёзҳои дар сатҳи маҳал дарҷгардида 
эътибор дода шудааст. Чунин корҳо чорабиниҳои рушди неруи ташкилии шарикон дар кишвар, 
масалан дар масоили ҷалби маблағгузорӣ ва рушди неруи тахассусӣ дар соҳаҳои вобаста ба 
пешниҳоди хизматрасонӣ, паст кардани сатҳи зарар, тарғиби ҳуқуқҳои инсон ва механизмҳои 
маблағгузорӣ, истифодаи роҳнамоҳо оид ба меъёрҳои аз ҷониби сохторҳои СММ ба монанди 
Раёсати Комиссари олии СММ оид ба гурезагон, ЮНЕЙДС ва ТУТ таҳиягардидаро дар бар 
гирифтааст.

Дар доираи БКН муносибати фарогир бо мақсади таъсиси роҳу василаҳои ҳамаҷониба фарогир 
ва натиҷабахш дар ҷодаи кор бо гурӯҳи зери хатар дар тамоми сатҳҳои барнома, аз ҷумла 
маҳаллӣ, миллӣ ва глобалӣ истифода шудааст. Дар стратегияи фарогирии тамоми ҷонибҳо ба 
чор принсипи зерин ҳамчун нуқтаи оғози фаъолият эътибор дода шудааст:

• Ҷалби бештари шахсони бо ВНМО зиндагикунанда;
• Таъмини алоқамандии байни ҳуқуқ ва солимии инсон;
• Таъмини алоқамандии ВНМО бо ҲСРБҶ;
• Ҷалби гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар доираи гурӯҳи зери хатар ба монанди ҷавонони 

зери хатар.

Хусусияти дигари хоси БКН дастгирии шарикон ҷиҳати тақвияти фаъолияти онҳо дар масоили 
банақшагирӣ, мониторинг, баҳодиҳӣ ва баланд бардоштани сифати фаъолият (БМБС) буд. 
Мақсади низоми БМБС арзёбии дастовардҳо ва пешравӣ дар ҷодаи ноил гардидан ба натиҷаҳо 
ва мақсадҳои дарозмуддати дар Назарияи тағйироти СФШҒ зикргардида буд. Низоми БМБС 
дар ҷараёни банақшагирӣ ва таъмини муттасили сифат саҳм гузошта, барои тасдиқи такрорӣ, 
муайянсозӣ ва ҳуҷҷатгузории таҷрибаи пешқадам кӯмак расонида, инчунин барои оммавӣ 
гардонидани онҳо ҷиҳати ҳавасмандсозӣ ба истифодаи чунин таҷриба дар минтақаҳои дигар, 
ба шароити маҳал мутобиқ намудани онҳо ва васеъгардонии чунин корҳо (масалан, корҳои 
МТИ дар сатҳи ҷомеа, ки дар поён оид ба он маълумот оварда мешавад) мусоидат кард. СФШҒ 
Интернешнл ва СФШҒ-Тоҷикистон дар якҷоягӣ низоми мазкурро барои татбиқи чорабиниҳои 
лоиҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи муносибати тадриҷӣ дар амал ҷорӣ намуданд. 
Низоми БМБС дар ҳамкории онҳо ҳангоми ташрифи миссияҳо оид ба мониторинг, банақшагирии 
фаъолият тавассути почтаи электронӣ ва скайп, дар ҷаласаҳои мактаби тирамоҳинаи шабакаи 
СФШҒ ва дар омӯзишҳои омодасозии машваратчиён, ки аз ҷониби Ташкилоти “Aidsfonds” амалӣ 
гардида, мониторинги лоиҳа истифода шудааст.

Чорабиниҳои асосие, ки бо дастгирии БКН аз ҷониби СФШҒ-Тоҷикистон дар давраи солҳои 
2016-2018 амалӣ гардидааст, чунинанд:

• Ташкили вохӯриҳо оид ба таъсиси ҳамкорӣ бо ҷонибҳои манфиатдори калидӣ аз ҳисоби 
сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ (ТҶШ) ва намояндагони гурӯҳи зери 
хатар ва роҳбарони ҷомеаҳои ГОА;

• Ташкили омӯзиш барои ТҶШ-ҳо ва мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва хизматрасониҳои 
иҷтимоӣ оид ба пешбарии ҳолатҳои беморон аз ҳисоби  ШИМН;

• Пешниҳоди хизматрасониҳои интернетӣ ба ГОА тавассути платформаҳои интернетӣ бо 
пешниҳоди иттилооти бемориҳои ВНМО, сил, САҶИ, саломатии репродуктивӣ ва ҷинсӣ, 
ҳепатит ва табобати ивазкунандаи афюн ва пешниҳоди муҳим барои машваратҳо бо 
коршиносони ҳуқуқӣ ва соҳаи тандурустӣ;  

• Пешниҳоди зергрантҳо ба ТҶШ-ҳо барои расонидани хизматҳои тиббиву иҷтимоӣ ба ГОА;
• Ташкили таҳсилоти касбӣ барои ШИМН дар марказҳои омӯзиши калонсолон ва марказҳои 

шуғл дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Кӯлоб ва Хуҷанд;
• Пешниҳоди хизматрасониҳои мустақим аз ҷонби СФШҒ-Тоҷикистон ба ШИМН дар дохили 

ҳабсхонаҳо ва берун аз онҳо;
• Ташкили ҳафтаи санҷиши бемориҳои ВНМО ва ҳепатити вирусии С дар байни маҳбусон 

дар шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва вилоятҳои Хатлону Суғд; 
• Дастгирии таъсиси Шӯроҳои машваратии ГОА ҷиҳати таъмини низоми муттасили фикру 

ақидаҳои мизоҷон оид ба пешниҳоди хизматрасониҳо ва таҳияи барномаҳо аз ҷониби 
ТҶШ;

• Дастгирии роҳбарони ҷомеаҳои ГОА, коршиносони соҳаи тандурустии маҳаллӣ ва аъзои 
Шӯрои СФШҒ-Тоҷикистон оид ба мониторинги фаъолияти лоиҳаҳо;

• Дастгирии рушди неру ба ТҶШ-ҳо дар ҷойи корӣ ва мониторингу баҳодиҳии 
нишондиҳандаҳои фаъолияти ТҶШ-ҳо;

• Ташкили семинар дар байни панҷ зерташкилоти грантгирандаи БКН оид ба идоракунии 
молиявӣ, хизматрасониҳои интернетӣ ва корҳои оммавигардонӣ; 

• Ташкили семинар дар байни ТҶШ-ҳо оид ба рушд ва пешниҳоди хизматрасониҳои МТИ 
дар заминаи ТҶ-ҳо;

• Дастгирии ТҶШ-ҳо дар ҷорисозии машварат ва санҷиши фаврии бемории ВНМО ва 
хариди воситаҳои санҷиш (тест)-и ВНМО;

• Кӯмак ба низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар ҷодаи оғози ҷараёни ислоҳот бо мақсади 
башарикунонии қонунгузории ҷионятӣ ва кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ;

• Дастгирии иштироки кормандон, зерташкилотҳои грантгиранда ва ҷонибҳои манфиатдори 
лоиҳаҳо дар форум ва конференсияҳои гуногун (семинар оид ба ВНМО ва муҳоҷират дар 
шаҳри Остона, Конференсияи байналмиллалӣ оид ба ВНМО ва БПНМ дар кишварҳои 
Европаи шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, ки дар ш. Москва баргузор гардидааст, Конференсияи 
байналмиллалӣ оид ба БПНМ дар шаҳри Амстердам, Конференсия оид ба тандурустӣ 
дар ҷойҳои шаҳр, ки дар ш. Одесса баргузор гардидааст ва ҷаласаҳои кумитаи 
роҳбарикунанда).

3.4. Ҷамъбасти ҷараёни ҷамъоварии маълумоти натиҷаҳо 

Дар ин қисмат панҷ натиҷаи асосииии ҷараёни ҷамъоварии маълумоти натиҷаҳои ба даст овардаи 
СФШҒ-Тоҷикистон ҷамъбаст карда шудааст, ки онҳо дастовардҳои аз ҳама назарраси дастаи 
кормандони СФШҒ-Тоҷикистон дар давраи солҳои 2016-2018 ҳисобида мешавад. Бо мақсади 
якҷоя ба даст овардани натиҷаҳои рушд вобаста ба ҳар як натиҷа СФШҒ гурӯҳҳои муайяни 
иштирокчиёнро дастгирӣ кардааст. Панҷ натиҷа чор ҷанбаи рушди неруи муҳими БКН, аз ҷумла 
васеъ намудани имкониятҳои ШИМН ва дигар шахсон дар ҷомеаҳо, фаъолияти боваринок ва 
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17 СФШҒ-Тоҷикистон таъсиси Ташкилоти “TNW+”-ро дастгирӣ кардааст
18  Ҷаласаҳои Кумитаи роҳбарикунанда дар як сол ду маротиба бо иштироки директорони СФШҒ ва намояндагони дастаҳои 

лоиҳаҳои СФШҒ баргузор мегардад. Дар ҷаласаҳои мазкур СФШҒ Интернешнл ҷиҳати ба мувофиқа омадан оид ба ҷалби 
фоидаовар, роҳҳои ворид намудани масъалаи ҳуқуқи инсон дар фаъолияти СФШҒ ва коркарди стратегияи нақши СФШҒ дар  
муҳокимаҳои (ҳассоси) сиёсӣ оид ба фароҳам овардани муҳит барои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар минтақа аз методи дебат (муҳокима) 
истифода бурд.

бештару хубтар қонеъ гардонидани ниёзи истифодабарандагони хизматрасониҳои он иборат 
буд. Бо дарк намудани нафъи фаъолияти Шӯро дар ҷодаи беҳбудии хизматрасониҳо СФШҒ 
қарор қабул намуд, ки механизми мазкур дар байни зерташкилотҳои грантгирандаи БКН дар 
минтақаҳои дигар низ васеъ ҷорӣ карда шавад. 

“Онҳо [СФШҒ-Тоҷикистон] инчунин ғояҳоеро ҷорӣ мекунанд, ки ягон каси дигар иҷро 
карда наметавонад ва ё вақт надорад ё дар ин бора фикр намекунад. Дар ин ҷо, масалан, 
онҳо шӯрои гурӯҳи зери хатарро ҷорӣ намуданд, зеро дар тӯли солҳои зиёди ҳамкорӣ 
чунин ғоя аз ҷониби ягон каси дигар ҷорӣ нагардида буд”. Зерташкилоти грантгирандаи 
“СВОН Плюс”.

СФШҒ-Тоҷикистон аз Ташкилоти ШШЗГВНМОхоҳиш намуд, ки кори шӯроро сарварӣ кунад. 
Ташкилоти ШШЗГВНМОташкилоти ҷамъиятиест, ки сараввал бо мақсади ҳифзи ҳуқуқу 
манфиатҳои занони  мубталои ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, баъдтар 
фаъолияти он бо мақсади фаро гирифтани гурӯҳҳои дигари зери хатар васеъ карда шудааст17. 
СФШҒ-Тоҷикистон ҳавасманд буд ба таҷрибаи онҳо ҳамчун намояндагони ҷомеа, ки мушкилоти 
мавҷударо аз дохил медонанду мебинанд ва имконияти истифодаи натиҷаҳои ба даст омадаро 
бо мақсади тарғиб доранд, такя намояд. Инчунин бо назардошти он, ки фикри ташкилоти 
маҳаллӣ нисбат ба фикри СФШҒ-Тоҷикистон нисбатан таъсирнок аст, муҳим буд, як ташкилоте 
ҷалб карда шавад, ки бо истифодаи методологияи кори ҳамсаф бо ҳамсаф  ба саҳми ГОА 
маълумоти заруриро расонида тавонад.

Дар аввал нақши Шӯрои машваратии ГОА аз доир намудани баҳодиҳии хизматрасониҳои 
СФШҒ-Тоҷикистон ва зерташкилотҳои грантгирандаи он иборат буда, бо мурури замон он 
тағйир ёфт. Шӯроҳо инчунин ҷамъоварии шикоятҳои гурӯҳҳои интихобкунандагони худро оид 
ба хизматрасониҳои ба онҳо аз ҷониби муассисаҳои давлатӣ пешниҳодшаванда ва инчунин 
пешниҳоди маълумотро оид ба ҳолатҳои поймолкунии ҳуқуқи онҳо оғоз намуданд. Онҳо 
шикоятҳо/парвандаҳоро ҳангоми ташрифҳои муштарак оид ба мониторинг ба муассисаҳои 
дахлдор ирсол менамоянд (ниг. ба тавсифи натиҷаи 5). Ҷалби аъзои Шӯро ба боздидҳои 
муштарак оид ба мониторинг имконияти Шӯроро ҷиҳати ташаккул ва дар назди гурӯҳҳои васеи 
ҷонибҳои хизматрасон ба диққати ҳамагон расонидани масоили нигаронкунанда васеъ кард. 
Ин дар навбати худ ба мутобиқсозии мушаххаси чораҳо ба ниёзи чунин гурӯҳҳо дар муқоиса бо 
тарзи хизматрасониҳое, ки дар гузашта пешниҳод карда мешуд, оварда расонид.

Саҳми	чораҳо	оид	ба	рушди	тавонмандӣ:	Таъсиси Шӯрои машваратии ГОА ҳамчун як 
василаи имконпазири ҷалби ҳамаҷонибаи ГОА дар як соат ба даст наомадааст. Ташаккулёбии 
фикри мазкур аз соли 2015 инҷониб дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи “O-скан”, ки дар он ҷалби 
наздики ГОА ба барнома норасоиҳоро муайян намуд, оғоз гардид. Ин мавзӯи доимии муҳокимаҳо 
дар доираи ташрифҳои мониторингии ҳайъатҳои СФШҒ Интернешнл солҳои 2016 ва 2017 
гардида, дар ҷаласаҳои Кумитаи роҳбарикунандаи СФШҒ баррасӣ мегардид18. Мутахассисони 
барномаҳои СФШҒ-Тоҷикистон тавассути азхуд намудани таҷрибаи пешқадам ва таҷрибаи 
байналмилалӣ оид ба масъалаи мазкур  ҳамаҷониба омодагӣ диданд. Инчунин таҷрибаи татбиқи 
воситаи Гурӯҳҳои машваратии ҷамъиятӣ аз ҷониби шарики Ташкилоти “Мейнлайн” аз Африкаи 

16  Як мисоли ин гуфтаҳо лоиҳаи минтақавӣ оид ба масоили муҳоҷирон мебошад, ки дар доираи марҳалаи дуюми БРН маблағгузорӣ 
гардида, дар ҳамкорӣ ва табодул байни шарикони СФШҒ дар Ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Тоҷикистон ва Россия амалӣ гардидааст.

таъсири СФШҒ-Тоҷикистон ҳамчун ҷорикунандаи дигаргуниҳо, ба роҳ мондани шарикӣ, шабака 
ва эътилофҳое, ки тағйиротро тақозо намуда, пеш мебарад ва роҳҳоеро, ки СФШҒ бо истифодаи 
онҳо “шахсони масъул”-ро баҳри эҳтиром, ҳимоя ва таъмини солимиву ҳуқуқҳои ШИМН 
тағйир медиҳад, дар бар мегирад. Натиҷаҳо бо вазифаҳои дар доираи дастгирии аз ҷониби 
БКН пешниҳодшуда мувофиқ буда, корҳо оид ба рушди неру аз ҷониби СФШҒ-Тоҷикистон 
асосан ба рушди тавонмандии зерташкилотҳои грантгиранда ва дигар ҷонибҳои манфиатдори 
лоиҳа равона карда шудаанд ва СФШҒ Интернешнл баъзе корҳоро барои рушди тавонмандии 
СФШҒ-Тоҷикистон иҷро кардааст, ки ин ду ташкилот дар асоси модели ҳамкорӣ фаъолият 
мекунанд. Модели мазкур натиҷаи сармоягузориҳои бисёрсолаи СФШҒ Интернешнл дар ҷодаи 
тақвияти СФШҒ дар маҳалҳоеcт, ки аз соли 2013 ин ҷониб барномаҳои рушдро пеш бурда, 
инчунин барои рушди тавонмандии дигар ташкилотҳо мусоидат мекунад. СФШҒ Интернешнл 
ба табодул дар сатҳи минтақа (тавассути пайвастани Шарқ бо Ғарб) ҳамчун қисмати муҳими 
барномаи рушди тавонмандӣ ва омӯзишии Шабака мусоидат мекунад16. СФШҒ Интернешнл 
инчунин бо пешниҳоду таҷрибаи навоварона ва амалисозии ташаббусҳо дар чорабиниҳои ҷалби 
маблағ ва тарғибу ташвиқ дар сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунад. Ҳамин тавр, тавассути 
модели мазкур диққати асосӣ ба рушди тавонмандии ташкилотҳои маҳаллӣ (зерташкилотҳои 
грантгирандагони барнома) аз ҷониби СФШҒ ва дар ҳолати мазкур СФШҒ-Тоҷикистон ҷалб 
карда мешавад. (рӯйхати чорабиниҳо оид ба рушди тавонмандӣ, ки дар доираи БКН дастгирӣ 
шудааст, дар Замимаи Б оварда шудааст).

3.4.1.	 Васеъ	намудани	имконият	ва	ҳуқуқҳои	фардҳои	алоҳида	ва	ҷомеаҳо	бо	
мақсади	ташаккули	ҳаракатҳои	қавии	иҷтимоӣ	ва	таъсиси	ташкилотҳо

Вобаста ба ҷабҳаи мазкур як натиҷаи зерин муайян карда шуд:  

Натиҷаи	 1:	 	 Шӯроҳои	 машваратӣ	 иборат	 аз	 аъзои	 гурӯҳҳои	 осебпазири	 аҳолӣ	
фаъолияти	СФШҒ-Тоҷикистон,	рафти	иҷрои	барномаҳо	аз	ҷониби	зерташкилотҳои	
грантгиранда	ва	хизматрасониҳои	ба	ГОА	пешниҳодшавандаро	назорат	мекунанд,	
шикоятҳои	 ГОА-ро	 ҷамъ	 намуда,	 оид	 ба	 ҳолатҳои	 поймолшавии	 ҳуқуқҳои	 ГОА	
маълумот	 медиҳанд	 ва	 барои	 беҳтар	 намудани	 вазъият	 ва	 ҳалли	 мушкилот	
тавсияҳои	худро	пешниҳод	мекунанд

Тавсиф:		Соли 2017 - ҳангоми азназаргузаронии дохилии нишондиҳандаҳои марҳалаи аввали 
БКН СФШҒ-Тоҷикистон дарк намуд, ки ҷалби васеи баҳрабарандагони барномаҳои худ ва 
даъвати онҳо ҷиҳати мустақиман пешниҳод намудани иттилоот оид ба корҳои СФШҒ дар байни 
ГОА иқдоми саривақтӣ мебошад. Масъалаи мазкур инчунин дар доираи сафарҳои ҳайъати 
СФШҒ Интернешнл оид ба мониторинг дар солҳои 2016 ва 2017 мавзӯи сӯҳбат буд. Ҳарчанд 
СФШҒ роҳеро интихоб кард, ки мутобиқи он пеш аз таҳияи ҳама гуна барнома аввал ниёз 
ва пешниҳодҳои ГОА ба эътибор гирифта мешавад, тарзи мазкури фаъолият то ҳол ба ҳукми 
анъана надаромада буд. Консепсияи чунин тарзи фаъолият дар доираи таъсиси минбаъдаи 
Шӯрои машваратӣ – механизме, ки то ин дам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ нагардидааст, 
бештар такмил дода шуд. Шӯрои мазкур, ки аз намояндагони гурӯҳҳои гуногуни зери хатар 
иборат аст, бо мақсади назорати барномаҳои СФШҒ ва хизматрасониҳои ба ГОА аз ҷониби 
намояндагии СФШҒ дар вилояти Хатлон пешниҳодшаванда таъсис дода шудааст. Вазифаи 
онҳо аз пешниҳоди тавсияҳо оид ба роҳҳои беҳтар намудани фаъолияти СФШҒ-Тоҷикистон ва 
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Ҷанубӣ дар доираи марҳалаи якуми БКН илҳом бахшид19. СФШҒ-Тоҷикистон инчунин бо 
намояндагии Ташкилоти ЮНЕЙДС дар ҶТ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ оид ба роҳҳои 
татбиқи амалии воситаи самараноки ҷалби ГОА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон машваратҳо доир 
намуд. 

Бидуни аввал таъсис додани заминаи мустаҳкам тавассути омӯзиш ва рушди тавонмандии аъзои 
шӯроҳо самаранокии имрӯзаи фаъолияти Шӯроҳои машваратии ГОА имконнопазир мешуд. Бо 
ҳамин мақсад СФШҒ-Тоҷикистон якчанд чорабиниҳои омӯзишӣ доир намуд, ки чорабинии якум 
омӯзиши серӯза оид ба нақши шӯро буд. Омӯзишҳои минбаъда дар мавзӯъҳои паст кардани 
сатҳи зарар ва пешбурди ҳолати беморон ва омӯзиши мутахассисон оид ба масоили ҳуқуқиро 
дар бар гирифтааст. 

“Мақсади мо омӯзонидани гурӯҳи зери хатар оид ба баҳодиҳии дурусти хизматрасониҳои 
муайян ва пайдо намудани тасаввуроти дуруст оид ба он чизҳое, ки ба онҳо маъқул нест ва 
роҳҳои бартараф кардани он мебошад”. Кормандони барномаҳои СФШҒ-Тоҷикистон.

СФШҒ-Тоҷикистон инчунин тавонмандии Ташкилоти “ШАБАКАИ ЗАНОНИ ГИРИФТОРИ 
ВИРУСИ НОРАСОИИ МАСУНИЯТИ ОДАМ (ВНМО/ВИЧ) ДАР ТОҶИКИСТОН”-ро рушд дод. Дар 
аввал чунин корҳо ба таври ғайрирасмӣ дар доираи муҳокимаҳои байни ташкилотҳо ба анҷом 
расонида мешуданд, ки ин ба Ташкилоти ШШЗГВНМОбарои дарк кардани нақши худ дар 
чунин шароити нав имконият медод. Чораи минбаъда таҳияи Рӯйхати вазифаҳо буд, ки дар он 
ӯҳдадориҳои Шӯроҳои машваратии ГОА ва аъзои шӯро муайян карда шуд. Ҳуҷҷати мазкурро як 
ташкилоти ҳуқуқшиносон аз назар гузаронида, дурустии онро тасдиқ намуд. СФШҒ-Тоҷикистон 
чорабиниҳои омӯзиширо дар ҷойҳо гузаронда, дар доираи он Ташкилоти “ШАБАКАИ ЗАНОНИ 
ГИРИФТОРИ ВИРУСИ НОРАСОИИ МАСУНИЯТИ ОДАМ (ВНМО/ВИЧ) ДАР ТОҶИКИСТОН”-
ро дар тамоми сатҳҳои ҷараён – аз таъсиси шӯро то гузаронидани боздидҳои мониторингии 
муштарак бо онҳо ҷалб намуд ва ташкилоти мазкурро ҷиҳати табдил ёфтан ба коршиноси соҳаи 
мазкур омода намуд. 

Қудрати чунин муносибати фарогир дар мусоҳибаҳо бо кормандони СФШҒ-Тоҷикистон ва 
ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла худи ГОА-ҳо инъикос карда шуд.  Ташкилоти ШШЗГВНМОфармуд:

“Мо ҳама кори зиёдеро иҷро кардем: мо аз нав сабти ном 
карда, бисёр ҳуҷҷатҳо ҷамъоварӣ кардем. Ҳамаи ин ба 

шарофати AFEW- Тоҷикистон мебошад, зеро онҳо ба мо 
фаҳмониданд, ки чӣ гуна ҳуҷҷатҳоро чамъ оварем ва иҷрои 

ҳамаи фаъолиятҳоро зина ба зина нишон доданд.”

20  Actions taken included a change in the way parents of HIV+ children received government benefits, moving from a cash-based system 
to a bank transfer in Kulob (to prevent exposure of their children’s status at the public cashier points), and a government-AIDS centre-
initiated training for medical staff following complaints by one council on their judgemental attitudes and stigmatisation towards patients 
on treatment. 

“Онҳо [гурӯҳҳои зери хатар] худро ҳамчун мизоҷ шуморида, фикр мекарданд, танҳо 
метавонанд, аз баъзе хизматрасониҳо истифода баранд, аммо ҳуқуқи овоздиҳӣ, 
банақшагирӣ ё баҳодиҳии ягон кор надоранд... Ин хусусияти фарқкунандаи таъсиси 
шӯроҳо тавассути ТҶ-ҳоест, ки бо ягон роҳ маблағгузорӣ намешаванд. Моделе, ки мо 
роҳандозӣ ва татбиқ намудем, кор дод, ҳарчанд дар аввал бисёр мушкил буд, зеро 
аъзоёни шӯро доимо иваз шуда меистоданд. Аммо он шахсоне, ки дар ҳайъати шӯро боқӣ 
монданд, шоҳид шуданд, ки овози онҳо шунида ва оид ба дидани баъзе чораҳо қарор 
қабул карда шуд.20 Онҳо мушоҳида мекарданд, гӯш медоданд, менавиштанд ва мактубҳо 
ирсол менамуданд [..] ва нохост аҳамияти овози худро ҳис карданд.” Зерташкилоти 
грантгирандаи “ШАБАКАИ ЗАНОНИ ГИРИФТОРИ ВИРУСИ НОРАСОИИ МАСУНИЯТИ 
ОДАМ (ВНМО/ВИЧ) ДАР ТОҶИКИСТОН”

Сатҳи баланди тарки Шӯро аз ҷониби аъзои он Ташкилоти ШШЗГВНМОва СФШҒ-Тоҷикистонро 
водор намуд, ки ба таври доимӣ пайгирӣ намуда, нақшу ӯҳдадориҳои аъзои нави ба шӯро 
шомилшударо ба онҳо фаҳмонида диҳанд ва дар байни онҳо пешсафонеро дарёфт намоянд, ки 
сидқан ҳавасманд буда, аз узвият ягон даромади пулӣ интизор набошанд.

3.4.2.	 Фаъолият	ҳамчун	ташкилоти	боваринок	ва	таъсирбахше,	ки	нақши	
ҷорикунандаи	дигаргуниҳоро	мебозад

Як натиҷаи  ҷабҳаи мазкур муайян карда шуд:  

Натиҷаи	2:	 	СФШҒ-Тоҷикистон	дар	кишвар	якумин	ташкилоти	ҷамъиятие	буд,	ки	
барои	таъсиси	нуқтаи	МТИ	ва	хусусан	хизмат	расонидан	ба	гурӯҳҳои	осебпазири	
аҳолӣ,	 ки	 хоҳиши	 дар	 марказҳои	 давлатии	 пешгирӣ	 ва	 мубориза	 бо	 ВНМО	 аз	
санҷиш	гузаштанро	надоштанд,	аз	ҷониби	давлат	иҷозат	дода	шуд.	Бо	истифодаи	
таҷрибаи	худ	СФШҒ	дигар	ташкилотҳои	ҷамъиятии	кишварро	омӯзонид,	ки	онҳо	
инчунин	бомуваффақият	ҳамчун	ташкилотҳои	хизматрасон	аз	қайд	гузашта,	ба	ин	
васила	сатҳи	фарогириро	бо	санҷиш	ва	машварат	оид	ба	бемории	ВНМО	дар	байни	
шахсони	дастнорас	ба	монанди	ШИМН	дар	Ҷумҳурии	Тоҷикистон	васеъ	намуданд.

Тавсиф:	 Пас аз ду соли корҳои тарғиботӣ СФШҒ-Тоҷикистон 1-уми декабри соли 2016 
расман нуқтаи машварати тотестии ихтиёрии худро дар шаҳри Бохтари (пештара Қӯрғонтеппа) 
вилояти Хатлон ифтитоҳ намуд. Дар давоми солҳои 2017 ва 2018 СФШҒ-Тоҷикистон панҷ 
ташкилоти ҷамъиятии дигарро ҷиҳати бақайдгирӣ ҳамчун ташкилоти пешниҳодкунандаи чунин 
хизматрасониҳо дастгирӣ намуд. Худи ҷараёни бақайдгирӣ бениҳоят мушкил буд. Сарфи назар 
аз ин мусаллам буд, ки иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии кишвар (Стратегияи ЮНЕЙДС оид 
ба тезонидани чораҳо) ва инчунин татбиқи стратегияҳои миллӣ (Барномаи миллии пешгирӣ ва 
мубориза бо ВНМО) танҳо тавассути кӯшишҳои сохторҳои давлатӣ имконнопазир буд. Қабл 
аз ин як ташкилоти ҷамъиятии дигар соли 2006 барои аз қайд гузаштан бо мақсади таъсиси 
ташхисгоҳи фарогир барои санҷиши бемории ВНМО бо истифодаи методи таҳлили бисёрсатҳаи 
иммуноферментии ЭЛАЙЗА кӯшиш карда буд, аммо ба муваффақият ноил нагардид. 

19  СФШҒ Интернешнл ва Ташкилоти “Мейнлайн” дар якҷоягӣ ду ҷаласаи ташкилотҳои шарикро оид ба масоили ШИМН дар 
раванди татбиқи марҳалаи аввали БРН дар Амстердам ва Тбилисӣ ташкил карданд.
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СФШҒ-Тоҷикистон дар ҷодаи аз нав ба роҳ мондани муколама бо Вазорати тандурустӣ оид ба 
ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва азназаргузаронии қонунгузорӣ бо Ташкилоти ЮНЕЙДС ҳамкорӣ 
намуд. Натиҷаи таҳлил муайян кард, ки дар қонун ӯҳдадории давлат оид ба хизматрасониҳои 
тиббӣ муайян гардида, ҳамзамон нақши дигар бахшҳо рад намешуд ва ин билохир имкон дод, 
ки монеаи охирин аз байн бурда шавад. То ин дам Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза 
бо ВНМО21 ғоеяи мазкурро дастгирӣ намуд ва ба Вазорат тавсия дод, ки ба СФШҒ-Тоҷикистон 
барои гузаронидани ташхиси аҳолӣ дар сатҳи ҷомеа ба таври таҷрибавӣ иҷозат дода шавад. 
Соли 2015 Вазири тандурустӣ фармонеро имзо намуд, ки аз СФШҒ-Тоҷикистон гирифтани 
баъзе навъҳои иҷозат (ба монанди риояи қоидаҳои гигиенӣ, дидани чораҳои зиддисӯхторӣ)-ро 
талаб мекард. Ба СФШҒ-Тоҷикистон зарур омад, ки ба Оинномаи худ тағйироту иловаҳо ворид 
намуда, онро аз нав аз қайд гузаронад. Ташкилот инчунин бо мақсади бо шаҳодатнома таъмин 
намудани кормандони тиббии худ дар Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони 
тиб омӯзишҳо дар соҳаи тандурустӣ ташкил намуд. Натиҷаҳои мусбати фаъолияти таҷрибавӣ 
дар шаҳри Бохтар ба СФШҒ-Тоҷикистон ҷиҳати истифода набурдани маблағгузории БКН бо 
мақсади фароҳам овардани муҳит барои рушди панҷ ташкилоти ҷамъиятии дигар дар кишвар 
имкон дод. Дар як ҷаласае дар шаҳри Хуҷанд СФШҒ-Тоҷикистон оид ба нақшахои худ вобаста 
ба тавсеаи фаъолият эълон намуда, дастгирии сохторҳои давлатиро ба даст овард. Тадриҷан 
СФШҒ-Тоҷикистон  ташкилотҳои ҷамъиятиро бо таҷрибаи МТИ ва қоидаву қонунҳои дахлдор 
шинос намуда, онҳоро дар ҷодаи таъмини кормандон бо шаҳодатномаҳо дастгирии молиявӣ 
намуд. Бо вуҷуди он ки ТҶ-ҳо ба монанди СФШҒ-Тоҷикистон ҳангоми бақайдгирӣ ба мушкилот 
дучор омаданд, онҳо аз таҷрибаи амалии СФШҒ-Тоҷикистон ба таври назаррас баҳра бурданд.    

“Азбаки СФШҒ-Тоҷикистон аллакай дар татбиқи чунин ташаббус [ба таъсиси нуқтаҳои 
МТИ ишора карда мешавад] таҷриба дошт, мо дар ташкилоти худ ба қароре омадем, ки 
аз СФШҒ-Тоҷикистон хоҳиш кунем, ки моро омӯзонанд, дар бораи талабот ба мо гуфта 
диҳанд ва ба мо дар таъсиси нуқтаи МТИи хеш кӯмаки машваратӣ ва технологӣ расонанд”. 
Зерташкилоти грантгирандаи “Амали нек”.

“Хуб, агар рости гапро гӯем, мо дар аввал чунин мушкилотро намедонистем. Мо дар 
вохӯрӣ фаҳмидем, ки пешниҳоди хизматрасониҳои МТИ кори ниҳоят мушкил, аммо барои 
гурӯҳи фарогирифташавандаи мо бисёр муфид аст. Мо ҳама корро кардем: ташкилоти 
худро аз нав ба қайд гирифтем ва ҳуҷҷатҳои бисёреро ҷамъ намудем. Ба ҳамаи ин ба 
дастгирии СФШҒ-Тоҷикистон ноил гардидем, зеро онҳо ба мо нишон доданд, ки кадом 
ҳуҷҷатҳо ба мо зарур аст ва ин кори моро давра ба давра осон кард”. Зерташкилоти 
грантгирандаи “СВОН Плюс”.

Аз рӯйи чашмдошт пешниҳоди хизматрасониҳои МТИ аз ҷониби ТҶ-ҳо имкон дод, ки шумораи 
намояндагони ГОА, ки аз санҷиш гузаштанд, зиёд гардид ва ГОА зикр намуд, ки худро дар муҳити 
ТҶ бештар роҳат ҳис мекунанд. Дар ин бора маълумоти омори аз нуқтаҳои ТҶ (он ташкилотҳое, 
ки ба низоми давлатӣ ҳамгиро карда шудаанд) ва ҷавоби иштирокчиён аз марказҳои давлатии 
пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО шаҳодат медиҳад. 

“Ин хизматрасонии нав, як навоварӣ мебошад, ки барои 
ноил шудан ба дараҷаи олӣ, мутаносибан, мо бояд аввал 
худамон рушд кунем ва баъд барои шарикони худ кӯмак 

кунем, ки онҳо дар доираи ташкилоти худ иқтидори худро 
баланд намоянд ва хизматрасонии зеринро барои дигарон 

пешкаш намоянд.”

“Аз 1 декабри соли 2016 то имрӯз [13 декабри соли 2018] 4306 нафар аз ҷониби ТҶ-ҳо 
санҷида шуд, ки 60% онҳоро ШИМН ташкил медиҳанд. Дар ин ҷо муҳимаш он аст, ки мо 
34 ҳолати сирояти бемории ВНМО-ро тасдиқ намудем, ки 16 ҳолати тасдиқи дуюмбора 
мебошад ва ин маънои онро дорад, ки беморон ба мо бовар доранд. [..] Вақте ки онҳо 
ба назди мо омаданд, онҳо такроран аз санҷиш гузаштанд ва ба онҳо машварат дода 
шуд, онҳо бовар карданд ва табобати зиддиретровирусиро оғоз карданд”. Корманди 
барномаи СФШҒ-Тоҷикистон.

“Қаблан мо 2-3 ҳолати нави сирояти бемории ВНМО-ро дар як сол муайян мекардем ва 
ҳоло бошад дар шаш моҳ 11 ҳолати нав муайян гардид; ин маънои онро дорад, ки сатҳи 
муайянсозӣ 3.5 маротиба зиёд гардид. Қаблан мо худамон ба назди гурӯҳҳои зери хатар 
омада, аз онҳо хоҳиш мекардем, ки бемории онҳоро ташхис намоем ва онҳо аз санҷиш 
гузаранд. Ҳоло онҳо худашон ба мо муроҷиат мекунанд ва ба туфайли ин амал сатҳи 
муайян намудани сироят ба ин дараҷа боло рафт”. Зерташкилоти грантгирандаи ТҶ 
“Бузург”

“Дуруст, барои мо осонтар гардид, чунки онҳое, ки мо фаро гирифта наметавонистем, аз 
санҷиш гузаштанро оғоз карданд. Чунин ҳолатҳое буд, ки гурӯҳи зери хатар намехост, ба 
маркази мо барои санҷиш биёяд, сипас мо онҳоро ба Маркази МТИ-и назди Ташкилоти 
СФШҒ равон намудем”. Маркази пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО дар шаҳри Бохтар.

Зиёда аз ин, фармони Вазир инчунин барои лоиҳаи дигари бузург ҷиҳати қабули стратегияҳои 
хеш оид ба санҷиши ГОА роҳ кушод. Дар ҳолати филиали Хадамоти байналмиллалии нуфуз 
(PSI) бошад, дигар ба татбиқи таҷрибавии василаи  муайян намудани сироят бо ВНМО 
тавассути санҷиши оби даҳон бо истифода аз шарикони маҳаллӣ зарурат намонда буд. Якчанд 
иштирокчиёни пурсиш инчунин оид ба дигаргуниҳо дар сатҳи Вазорат зикр намуданд, ки сатҳи 
баландтари омодагии Вазоратро оид ба ҷалби ТҶ-ҳо барои пешниҳоди хизматрасонӣ ҳис 
мекунанд. Муҳокимаҳо оид ба шартномаи иҷтимоӣ (сараввал ду сол пеш оғоз гардида буд) 
бошад, дар натиҷа ба таҳияи ҳуҷҷате оварда расонид, ки дар айни ҳол таҳти баррасии Вазорат 
қарор дошта, сипас он бояд аз ҷониби Парламент қабул гардад. 

Саҳми	рушди	тавонмандӣ:	Бо мақсади таҳияи ақида СФШҒ-Тоҷикистон иқтидори таҳлилии 
кормандони худро барои баҳодиҳии фаврии ниёз дар аввали соли 2015 истифода бурд. Мақсади 
баҳодиҳӣ аз муайян намудани камбудиҳо дар хизматрасониҳои мавҷудаи МТИ барои ГОА ва 
муайян кардани равзанаи имконпазир барои СФШҒ-Тоҷикистон ҳамчун ташкилоте, ки аллакай 
ба гурӯҳҳои мазкур тавассути барномаҳои фарогирӣ хизмат расонида истодааст, иборат буд. 
Ҳангоми якчанд мусоҳиба оид ба мавзӯъҳои мушаххас бо ГОА СФШҒ-Тоҷикистон муайян намуд, 

21  Марказҳои давлатии мубориза бо БПНМ хизматрасониҳоро оид ба машварат, санҷиш ва табобати бемории ВНМО пешниҳод 
мекунанд. То баромадани фармони Вазир марказҳои мазкур ягона муассисаҳое буданд, ки хизматрасонии машваратӣ ва 
санҷиши бемории ВНМО-ро пешниҳод мекарданд. Марказҳои мубориза бо БПНМ ба сатҳҳои гуногун ҷудо шуда, Маркази 
ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо БПНМ сохтори сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошад. Марказҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии 
мубориза бо БПНМ муассисаҳои сатҳи поёниро ташкил медиҳанд.  
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ки, агар аъзои гурӯҳ имконияти санҷишро барои сирояти ВНМО ҳамчун як роҳи ҳалли масъала 
дида бароянд, ба онҳо як маркази хизматрасонии боваринок ва озод аз табъиз зарур аст. Пас аз 
муайян кардани натиҷаи мазкур СФШҒ-Тоҷикистон ба рушди тавонмандии кормандони худ оғоз 
намуда, онҳоро ба курсҳои сатҳи баланди баъдидипломӣ барои кормандони тиб оид ба ташкил 
ва татбиқи МТИ дохил кард. Кормандони СФШҒ-Тоҷикистон  тамоми ҳуҷҷатҳои лозимаро 
барои ирсоли дархост ҷиҳати оғози хизматрасониҳои МТИ дар бинои худ омода намуданд. То 
моҳи феврали соли 2016 СФШҒ-Тоҷикистон иҷозати Хадамоти назорати давлатии фаъолияти 
тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва Хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологии 
вилояти Хатлонро гирифт. Пас аз ин Ташкилот хизматрасониҳоро мувофиқи талаботи давлатӣ 
бо истифода аз варақаҳои ҳисоботии аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
ҶТ тасдиқгардида ва бо пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти худ ба роҳ монда тавонист. 

СФШҒ-Тоҷикистон сипас 26-уми декабри соли 2016 ташкили як сафареро оид ба табодули 
таҷриба барои намояндагони 11 ташкилоти ҷамъиятии ҳавасманд пешниҳод намуд. Дар сафари 
омӯзишии мазкур зерташкилотҳои грантгирандаи СФШҒ-Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳое 
иштирок карданд, ки дар бораи хизматрасониҳои СФШҒ-Тоҷикистон оид ба МТИ ҳангоми 
ташкили чунин марказ тавассути эълон дар рӯзномаву радиои маҳаллӣ ва ё аз сомонаи 
интернетии СФШҒ-Тоҷикистон маълумот гирифта буданд. Дар доираи сафари омӯзишӣ ба 
иштирокчиён ба таври муфассал оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои МТИ дар амал ва ҷанбаҳои 
зарурӣ барои ба роҳ мондани чунин хизматрасонӣ маълумот дода шуд. Ҳамчун чораи минбаъда 
моҳи феврали соли 2017 ба ТҶ-ҳо пешниҳод шуд, ки дар омӯзиши якум ҷиҳати пайдо намудани 
дониши амалии иловагӣ оид ба ҷабҳаҳои зарурӣ барои ҷорӣ кардани хизматрасонии МТИ дар 
заминаи ТҶ иштирок намоянд. Дар омӯзиши мазкур иштирокчиён оид ба навиштани мактубҳои 
расмӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо, марказҳои назорати давлатии 
санитарию эпидемиологӣ ва марказҳои вилоятии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО ва роҳҳои 
тарғибу таъмини дастгирии ҷонибҳои манфиатдор малакаҳои амалӣ пайдо намуданд. Қадами 
оянда аз семинаре иборат буд, ки он моҳи апрели соли 2017 барои намояндагони ҳамон 11 ТҶ 
доир гардида, дар он иштирокчиён бо роҳҳои пешниҳоди машварат пеш ва баъди санҷиш ва 
таҳлили хуни капиллярӣ, ҷараёни кор, талабот нисбат ба таҷҳизот, талабот оид ба тахассуси 
кормандон ва таҳияву татбиқи буҷет барои хизматрасониҳо шиносоӣ пайдо намуданд. Тавассути 
майдони мазкур СФШҒ-Тоҷикистон ба ТҶ-ҳо дар бораи таҷрибаи амалӣ ва сабақҳои омӯхтаи 
худ маълумот дод.

“Ин тарзи нави хизматрасонӣ ва навоварӣ мебошад ва барои як қадам ба сӯйи беҳбудӣ 
ниҳодан мутаносибан ба мо зарур омад, ки аввал малакаи худро сайқал диҳем ва сипас ба 
шарикон барои рушд ҷиҳати пешниҳоди чунин хизматрасонӣ кӯмак расонем”. Корманди 
барномаҳои СФШҒ-Тоҷикистон. 

Дар байни гурӯҳи мазкур СФШҒ-Тоҷикистон панҷ ташкилоти ҷамъиятиро барои дастгирӣ дар 
доираи БКН, хусусан маблағгузорӣ барои ба роҳ мондани фаъолият ва роҳнамоии бардавом дар 
таъсиси марказҳои хизматрасонии МТИ интихоб намуд. Дар доираи дастгирии мазкур директор 
ва кормандони ТҶ оид ба роҳҳои ворид намудани тағйироту иловаҳо ба оинномаи ташкилот 
ҷиҳати ворид намудани хизматрасонии мазкур ва аз нав ба қайд гирифтани он дар Вазорати 
адлия дар ҷойи кор омӯзонида шуданд. СФШҒ-Тоҷикистон инчунин иштироки кормандони 
тиббии онҳоро дар курсҳои таҳсилоти баъдидипломӣ маблағгузорӣ намуд. Пас аз он ки ТҶ-
ҳо ҳуҷҷатҳои раМТИи худро гирифта, пешниҳоди хизматрасониҳоро оғоз карданд, СФШҒ-
Тоҷикистон ба таври доимӣ тавассути почтаи электронӣ ва ҳангоми сафарҳо ба марказҳо бо 
мақсади роҳнамойӣ, ки дар доираи он донишу малакаҳои кормандонро тавассути ташкили 
омӯзиш дар ҷойҳо такмил доданд,  онҳоро дастгирӣ намудааст. 

3.4.3.	 Ба	роҳ	мондани	шарикӣ,	таъсиси	шабака	ва	эътилофҳое,	ки	дигаргуниро	
тақозо	карда,	онро	пеш	мебаранд

Як натиҷаи ҷанбаи мазкур муайян карда шуд:  

Натиҷаи	 3:	 СФШҒ-Тоҷикистон	 дар	 оғози	 таъсиси	 механизми	 ҳамоҳангсозӣ	
дар	 сатҳи	 минтақа,	 муттаҳидсозии	 сохторҳои	 давлатӣ,	 ҷомеаи	 шаҳрвандӣ	 ва	
ташкилотҳои	ҷамъиятӣ	дар	пешниҳоди	хизматрасониҳои	ҳамаҷониба	ба	ГОА	дар	
вилояти	Хатлон	нақши	пешсаф	бозид

Тавсиф:		Ҳамчун яке аз фаъолони мубориза бо бемориҳои ВНМО/БПНМ СФШҒ-Тоҷикистон дар 
оғози таъсиси механизми ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи минтақа, муттаҳидсозии сохторҳои давлатӣ, 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҷиҳати пешниҳоди хизматрасониҳои ҳамаҷониба ба 
ГОА дар вилояти Хатлон нақши пешсаф бозидааст. Ӯҳдадории татбиқи муштараки барномаҳои 
пешгирикунанда оид ба ҳифзи солимии ҷамъият дар “Созишномаи ҳамкорӣ”, ки аз ҷониби 46 
ташкилоти шарик  11 ноябри соли 2016 ба имзо расидааст, дарҷ гардид. Тарафҳои Созишнома 
аз 29 сохтори давлатии соҳаи тандурустӣ, маориф ва ҳифзи ҳуқуқ, 15 ташкилоти ҷамъиятӣ ва ду 
ташкилоти қарзи хурд иборат буд. Пас аз ба имзо расидани Созишнома тарафҳои дахлдор оид 
ба ҳамоҳангсозӣ ва саҳми якҷоя дар ҳифзу нигоҳдории солимии гурӯҳҳои зери хатар тавассути 
мубодилаи донишу малакаҳои касбӣ, маълумот барои тамос, иттилоот додан ба якдигар оид ба 
фаъолияти хеш, равона кардани беморон ба якдигар барои хизматрасонӣ ва пайгирӣ намудани 
сифати хизматрасониҳо ва риояи принсипҳои ихтиёрӣ ва махфӣ нигоҳ доштан дар минтақа аз 
ҷониби сохторҳои хизматрасон масъулият ба дӯш гирифтанд.

Фикри мазкур соли 2015 вақте пайдо шуд, ки кормандони намояндагии СФШҒ-Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон заруратро ба ҳамкории бештар расмӣ бо дигар сохторҳо бо мақсади таъмини 
дастрасии беморон ба доираи васеи хизматрасониҳо (“василаи пайгирии бемор”) ҳис карданд. 
Масалан, СФШҒ-Тоҷикистон табобати тиббӣ, офиятбахшии шахсони вобаста ба маводи 
нашъаовар пешниҳод намекард ё бо фаъолияти даромаднок дар бинои худ машғул набуд. Бо 
вуҷуди ин беморон изҳор намуданд, ки ба чунин хизматрасониҳо эҳтиёҷ доранд. Ҳамин тавр, 
СФШҒ-Тоҷикистон ба дигар ҷонибҳои хизматрасон дар минтақа бо мақсади муайян намудани 
ҳавасмандиву омодагии онҳо барои ҳамкории бештар наздик ва роҳандозии як сохтори 
имкондиҳандаи пешниҳоди хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ ба ГОА дар доираи як низоми 
муайян муроҷиат кард. СФШҒ-Тоҷикистон бо сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ як қатор машваратҳои раМТИю ғайрирасмӣ доир намуда, ба онҳо 
ҳамоҳангсозии фаъолият ва расмӣ намудани чунин шарикиро пешниҳод кард. То соли 2016 
СФШҒ-Тоҷикистон сохтор ва мӯҳтавои лоиҳаи созишномаро бо дарҷи мақсад ва ҳадафҳои 
асосии ҳамкорӣ, инчунин ҳуқуқу ӯҳдадориҳои тамоми ҷонибҳои шомилгардида таҳия намуд. 
Ҷараёни гуфтушунид оид ба шартҳои созишнома бо иштироки тамоми ҷонибҳои дахлдор ва 
бисёрҷониба бо ҷалби ҷонибҳои манфиатдори эҳтимолие, ки барномаҳои хизматрасониҳои 
тандурустӣ ва иҷтимоиро дар ҷодаи пешгирӣ, табобат ва дастгирии ГОА амалӣ менамуданд, ба 
роҳ монда шуд. 

Ҷараён дар вилояти Хатлон нишон дод, ки муттаҳидсозии фаъолияти як қатор сохторҳои дар 
соҳаи тандурустӣ ва иҷтимоӣ фаъолияткардаистода ва ба даст овардани мувофиқаи умумӣ оид 
ба роҳҳои фаъолияти якҷоя ва расонидани хизмат ба гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ имконпазир аст. 
Ҳар як ҷониб нақши ҷонибҳои дигарро эътироф менамояд, онҳо мефаҳманд, ки метавонанд, 
ба захираҳои дар минтақа мавҷуда такя намуда беморонро барои истифода аз як қатор 
хизматрасониҳо, аз ҷумла машварат, табобат, ғамхорӣ ва дастгирии ҳолатҳои бемории ВНМО 
ва сил, дастгирии равониву иҷтимоӣ, табобат аз нашъамандӣ ва барқарорсозии иҷтимоии 
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ШИМН ва бозҳамгироиву дастгирии иҷтимоии маҳбусон ҳангоми адои ҷазо ва баъди аз маҳбас 
озод шудан равона созанд. 

Созишнома ба мӯҳлати ду сол ба имзо расонида шуда, моҳи январи соли 2019 аз нав тамдид 
карда шуд. Бо мақсади додани имконият ба ҷонибҳои дигар барои шомилшавӣ созишнома 
дар байни онҳо паҳн карда шуд. То имрӯз 26 ҷониб созишномаро ба имзо расонида, ба назар 
мерасад, ки бисёртар намояндагони ТҶ-ҳои дар асоси лоиҳаҳо фаъолияткунанда аз созишнома 
мебароянд ва зарурати тарғиби минбаъдаи ҳуҷҷати мазкур аз ҷониби СФШҒ-Тоҷикистон дар 
байни баъзе сохторҳои давлатӣ, ба монанди сохторҳои адои ҷазо бо мақсади аз нав ба имзо 
расонидани ин созишнома вуҷуд дорад. 

Саҳми	 рушди	 тавонмандӣ:	 Бо мақсади ҳавасмандкунӣ барои омодасозии созишномаи 
ҳамкорӣ СФШҒ-Тоҷикистон як силсилаи вохӯриҳои кориро ташкил намуд, ки дар он ба ҷонибҳои 
манфиатдори қонунгузории амалкунанда дар бораи ҳамкории бисёрҷониба ва натиҷаву самараи 
эҳтимолие, ки онҳо метавонанд, дар натиҷаи иштирок дар ҳамкорӣ ба даст оранд, фаҳмонида 
шуд. СФШҒ-Тоҷикистон ҷиҳати муайян намудани фикри мардум дар бораи чунин созишнома 
ва имконияти ҳамоҳангии муштараки фаъолият дар минтақа муҳокимаҳои интерактивӣ доир 
намуд. 

Дар вохӯриҳо ҷонибҳои манфиатдор зикр намуданд, ки чӣ тарз метавонанд, ташаббуси мазкурро 
дастгирӣ намоянд. Лоиҳаи созишнома, ки аз ҷониби СФШҒ-Тоҷикистон таҳия гардидааст, ба 
тамоми ҷонибҳои манфиатдори ҳавасманд ирсол гардида, аз онҳо хоҳиш карда шуд, ки фикру 
ақидаи худро дар бораи он пешниҳод намоянд ва рӯйхати тарафҳои эҳтимолии созишнома 
ҳамчун  замима ба лоиҳаи ҳуҷҷат пешниҳод карда шуд, то ҳамагон бо он шиносоӣ пайдо намоянд. 
Варианти навкардашудаи созишнома дар вохӯриҳои кории минбаъда муаррифӣ ва муҳокима 
гардид. Дар умум СФШҒ-Тоҷикистон чор вохӯрии корӣ доир намуд, ки бо мақсади ба як мавқеи 
ягона оид ба мӯҳтавои созишнома расидан ба тариқи баррасии ҷамъиятӣ доир гардид. СФШҒ-
Тоҷикистон инчунин бо иштирокчиёни эҳтимолие, ки дар вохӯриҳои корӣ ҳузур надоштанд, 
вохӯриву машваратҳои алоҳида гузаронид. Кормандони СФШҒ-Тоҷикистон ҷиҳати сарҷамъ 
намудани мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар аввал хоҳиши имзо намудани ҳуҷҷатро надоштанд, 
кӯшишҳои иловагӣ ба харҷ доданд. Сабаби худдорӣ намудани онҳо надоштани таҷриба дар 
татбиқи чунин механизми ҳамкорие буд, ки онҳоро бо иштирокчиёни аз тарафи дигари масъала 
таҷрибадошта мепайваст. Директори СФШҒ-Тоҷикистон нақши миёнаравро ҷиҳати дастгирии 
гуфтушунидҳо ва равшанӣ андохтан ба мақсади созишнома бозид. Вохӯриҳои кории алоҳида 
бо роҳбарияти намояндагии Вазорати корҳои дохилӣ, Агентии назорати маводи мухаддир ва 
сохтори низоми иҷрои ҷазо дар сатҳи вилоят гузаронида шуд, ки дар натиҷа роҳбарият ба 
таври расмӣ хоҳиши худро барои шомил шудан ба ҷараён ва имзо намудани варианти ниҳоии 
ҳуҷҷат изҳор намуд. 

Тарафҳои гуногун инчунин оид ба дастгирии якдигар дар чорабиниҳо оид ба рушди тавонмандӣ 
ба монанди гузаронидани лексияву муаррифномаҳо дар доираи омӯзишу семинарҳо, мусоидат 
ба чорабиниву сафарҳои омӯзишӣ бо мақсади табодули донишу малака ба мувофиқа омаданд. 
Масалан, як ташкилоти ҷамъиятии иштирокчии созишнома ду корманди нав ба кор қабулкардаи 
худро ба маркази СФШҒ-Тоҷикистон  оид ба хизматрасониҳои МТИ ба омӯзиши якҳафтаина 
равон намуд. 

3.4.4.	 Тағйирдиҳии	шахсони	масъул	ҷиҳати	эҳтиром,	ҳимоя	ва	таъмини	солимӣ	
ва	ҳифзи	ҳуқуқҳои	ШИМН

Ду натиҷа оид ба ҷанбаи мазкур муайян карда шуд:    

Натиҷаи	 4:	 	 СФШҒ-Тоҷикистон	 бо	 Вазорати	 корҳои	 дохилӣ	 дар	 ҷодаи	 таҳияи	
дастур	барои	ҳайъати	шахсии	мақомоти	ҳифзи	ҳуқуқ	оид	ба	кор	бо	ГОА,	аз	ҷумла	
истифодабарандагони	маводи	нашъаовар	якҷоя	ҳамкорӣ	намуд

Тавсиф:	 Дар таҳияи дастур барои ҳайъати шахсии ВКД СФШҒ-Тоҷикистон бо Вазорати 
корҳои дохилӣ ҳамкории бомуваффақият дошт. Ҳуҷҷат бо номи “Дастурамал оид ба иҷрои 
чораҳо ҷиҳати мубориза бо сирояти ВНМО ва БПНМ аз ҷониби ҳайъати шахсии мақомоти 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо гурӯҳи аз ҳама осебпазири аҳолӣ сари кор 
доранд” дар асоси Қарори № 760 аз 23-юми ноябри соли 2018 тасдиқ гардидааст. Дастур бо 
мақсади кӯмак дар пешгирии сироятёбӣ бо бемории ВНМО ва дигар бемориҳои сироятӣ (ба 
монанди ҳепатити вирусии В ва С) ҳангоми иҷрои вазифа аз ҷониби кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва беҳтар намудани муомилаи онҳо нисбати ШИМН ва додани эътибори бештар ба 
ниёзи гурӯҳи осебпазири мазкур ба хизматрасониҳои тандурустӣ таҳия гардидааст. Дар дастур 
инчунин ҷонибдории Вазорат аз ҳамкорӣ бо ТҶ-ҳои бо масъалаи ВНМО сарикордошта таъкид 
гардида, дар замимаи он қолаби шартнома оварда шудааст. Нашр ва навкунии дастурҳои корӣ 
ба шарофати шарикии раМТИгардонидашудаи байни СФШҒ-Тоҷикистон ва ВКД, ки аз 11-уми 
сентябри 2013 ба роҳ монда шудааст, имконпазир гардида, дар он ба пешгирии бемории ВНМО 
эътибор дода мешавад.

Маҳз СФШҒ-Тоҷикистон ВКД-ро ба зарурати андешидани  чораҳои зарурӣ пас аз қабули 
ду ҳуҷҷати муҳими стратегӣ аз ҷониби Ҳукумат соли 2017 водор намуд. Ҳуҷҷатҳои мазкур 
“Масоили мубориза бо ВНМО/БПНМ дар Кодекси тандурустӣ” (аз 18 майи соли 2017 бо Қарори 
Ҳукумати ҶТ таҳти № 374 қабул гардидааст) ва “Барномаи миллии мубориза ба эпидемияи 
вируси норасоии масъунияти одам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2020” (25 
феврали соли 2017 бо Қарори № 89 қабул гардидааст) мебошад. Дар заминаи Кодекси нави 
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон бастаи нави қонунҳо дар бораи мубориза бо эпидемияи 
ВНМО ва табобати нашъамандӣ, инчунин зерсанадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар бораи дастрасии 
гурӯҳи зери хатар, аз ҷумла ШИМН ба кӯмаки тиббиву иҷтимоӣ қабул гардидааст. Ба тағйироти 
мазкур қабули Барномаи нави миллӣ оид ба муқовимат ба ВНМО дар ҶТ барои солҳои 2010-
2020, ки дар он зарурати ворид намудани тағйироти зарурӣ ба зерсанадҳои меъёрию ҳуқуқии 
дигар ба талаботи замона ҷобгӯй набуда нишон дода шудааст, замина фароҳам овард. Зиёда аз 
ин, тавсеаи шумораи барномаҳои табобати ивазкунанда бо истифодаи метадон (ТИМ)  инчунин 
зарурати ҷалби наздики кормандони ҳифзи ҳуқуқро бо баланд бардоштани нақши онҳо дар 
иттилоотонӣ ва равонсозии ШИМН ба марказҳои хадамоти паст кардани сатҳи зарар ва ТИМ 
ба миён овард. Дар бораи чунин баланд бардоштани нақши кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар 
варианти навкардашудаи дастур оид ба ТИМ маълумоти муфассал оварда шуда, ҳамин тавр 
инчунин зарурати мутобиқ намудани ҳуҷҷатҳои меъёрии дохилӣ ва таҷрибаи Вазорат ба миён 
омад. Барои пурра ба роҳ мондани ҷараёни мазкур тақрибан чор моҳ лозим шуда, аз ҷумла чор 
ҳафта барои азназаргузаронӣ ва ворид намудани тағйироту иловаҳо ба дастурҳо,  се ҳафтаи 
дигар барои азназаргузаронии қонунгузорӣ сарф шуд ва боқимондаи вақт барои ба қарори 
ниҳоӣ расидан оид ба масъалаи мазкур ва тасдиқи ҳуҷҷатҳо аз ҷониби Вазири корҳои дохилӣ 
истифода шуд.

Ҳуҷҷати дар таҳрири нав қабулшуда дастоварди муҳиме буд, зеро кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ бо ГОА сари кор доранд. Барои ҳамин ҳам барои кормандон 



26 27

донистани роҳҳои ҳамкорӣ бо чунин гурӯҳҳо барои боз дар оянда мушкил нагардонидани 
вазъияти осебпазирии ин шахсон муҳим аст. Дар иҷрои вазифаҳои худ кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар асоси қонунгузории ҷорӣ ва Кодекси ҷиноятӣ, ки мутобиқи он баъзе амалҳои 
ШИМН ғайриқонунӣ ё аз доираи қонун берун ҳисобида мешавад, фаъолият мекунанд. Баъзе 
муқаррарот, ба монанди нигоҳ доштани миқдори маводи нашъаоварро одатан баъзе кормандони 
ҳифзи ҳуқуқ аз рӯйи салоҳдиди худ татбиқ мекунанд, ки ин ШИМН-ро нисбат ба табъиз ва 
ҷазои аз рӯйи салоҳдиди шахсӣ осебпазир мегардонад. Дар дастурҳои нав аз кормандони 
ҳифзи ҳуқуқ талаб карда мешавад, ки дар бораи ҳуқуқҳои ШИМН огоҳ бошанд ва онҳоро риоя 
намоянд ва ба  дастрасии чунин шахсон ба хизматрасонии тиббӣ  сарфи назар аз амалҳояшон 
мусоидат намоянд. Дар ҳуҷҷат як варақаи ҷудошавандаи дорои маълумот оид ба ТҶ-ҳое, ки 
хизматрасониҳои паст кардани сатҳи зарар, ивази сӯзандору ва МТИ пешниҳод мекунанд, 
ҷойгир карда шудааст. Кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми вохӯрӣ бо ШИМН бояд варақаҳои 
мазкурро ҷудо карда, ба онҳо диҳанд.

Саҳми	 рушди	 тавонтмандӣ:	 Таҷрибаи машваратии чандинсолаи кормандони СФШҒ-
Тоҷикистон дар ҷодаи солимии маҳбусон22 ва дониши онҳо оид ба сиёсат ва таҷриба вобаста 
ба масоили ГОА барои кӯмак дар таҳияи дастурамали ВКД дар таҳрири нав истифода шудааст. 
СФШҒ-Тоҷикистон тавассути ҳамкорӣ бо Раёсати тиббии ВКД мустақиман дар такмили 
мӯҳтавои ҳуҷҷат таъсир расонида, саҳми худро гузоштааст. Дар ҷараён як силсилаи машваратҳо 
анҷом дода шуданд, ки дар доираи онҳо дастурҳои пешина ба талаботи қонунгузориву сиёсати 
амалкунанда мутобиқ гардидаанд. Муошират байни СФШҒ-Тоҷикистон ва ВКД тавассути 
зангҳои телефонии ҳафтаина ва почтаи электронӣ, пешниҳоди варианти электронии дастурҳо 
ба Раёсати тиббӣ амалӣ гардид. Раёсати ҳуқуқии ВКД роҳнамоҳоро пеш аз тасдиқи онҳо аз 
ҷониби Вазир аз назар гузаронидааст.

Пас аз ин ВКД ба нақшаи кории худ мувофиқасозии роҳнамоҳоро ворид кард. 

“Ин кор сарфи назар аз корҳои дигар давом хоҳад ёфт, зеро он як қис вазифаамон буда, 
мо на танҳо дар баробари идомаи кор фаъолияти худро беҳтар карда истодаем. Мо 
маводҳои навро аз худ карда, ба маълумоти дигарон мерасонем. Ин ҳама ӯҳдадориҳои 
бевоситаи мо мебошад”. Вазорати корҳои дохилӣ.

Дар якҷоягӣ бо СФШҒ-Тоҷикистон барои кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳрҳои Душанбе ва 
Кӯлоб семинарҳо ташкил карда шудаанд. СФШҒ-Тоҷикистон  ва зерташкилотҳои грантгирандаи 
он инчунин нусхаҳои роҳнамоҳоро дар минтақаҳои фаъолияти худ паҳн намудаанд. 

Натиҷаи	5:		СФШҒ-Тоҷикистон	бо	мақсади	баҳодиҳии	пешниҳоди	хизматрасониҳо	
аз	ҷониби	дастаҳои	аз	ҳисоби	аъзои	гурӯҳи	зери	хатар	ва	коршиносони	ҷамъиятии	
тандурустӣ	таъсисдодашуда	таҷрибаи	сафарҳои	муштараки	мониторингиро	ҷорӣ	
намуд.

Тавсиф:	То соли 2018 ТҶ-ҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хизматрасониҳои давлатии дар 
доираи Стратегияи миллии мубориза бо эпидемияи ВНМО/БПНМ пешниҳодшаванда ба таври 
кушоду равшан сухан гуфтаву фикри танқидии худро баён карда наметавонистанд. Инчунин 

сифат, мавҷудият ва дастрасии хизматрасониҳо аз ҷониби ТҶ-ҳо дар чунин сатҳ назорат 
намешуд. Истифодабарандагони хизматрасониҳо ҳам ба мониторинг ва баҳодиҳии барномаҳои 
вобаста ба ВНМО аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ амалишаванда ҳамчун воситаи қонеъгардонии 
ниёзҳои шахсони мубталои ВНМО ва ГОА аз ҷониби барномаҳои мазкур ҷалб намешуданд. 
СФШҒ-Тоҷикистон василаи иштироки тамоми ҷонибҳои манфиатдорро дар мониторинги 
барномаҳои худ ва пас аз ба роҳ мондани чунин васила таъмини истифодаи васеи онро дар 
байни зерташкилотҳои грантгиранда дар доираи БКН пешбинӣ намудааст. Дастаҳои иборат 
аз аъзои гурӯҳи зери хатар ва коршиносони соҳаи тиб аз Марказҳои пешгирӣ ва мубориза бо 
ВНМО ва Марказҳои табобати нашъамандӣ мониторинги мазкурро дар марказҳои санҷишии 
СФШҒ-Тоҷикистон ва зерташкилотҳои грантгиранда якҷоя хоҳанд гузаронид. Бо мақсади 
пешгирӣ намудани мониторинги фаъолияти худ ва таъмини шаффофият СФШҒ-Тоҷикистон 
аз Ташкилоти “Шабакаи занони гирифтори вируси норасоии масунияти одам (ВНМО/ВИЧ) дар  
Тоҷикистон” (ШЗГВНМО)  хоҳиш кардааст, ки дар истифодаи василаи мазкур аз номи СФШҒ-
Тоҷикистон нақши пешсаф бозад. Барои тасаввуроти пурра пайдо намудан аъзои даста мебоист 
намояндагони гуногуни гурӯҳи зери хатарро, ки ба онҳо дар доираи лоиҳа хизмат расонида 
мешавад, аз ҷумла шахсони истифодабарандаи маводи нашъаовар, занони мубталои ВНМО ва 
зери таъсири бемории мазкур монда ва собиқ маҳбусонро дар бар мегирифт. 

Мониторинги муштараки хизматрасониҳо аз зинаҳои зерин иборат аст: 1) муайян намудани 
ҳайъати дастаи мутахассисон оид ба мониторинг, 2) муайян ва таъйин намудани ӯҳдадориҳои 
ҳар як узви даста, 3) муайян намудани замони доир намудани мониторинг ва 4) муайян 
намудани ташкилотҳо барои ширкат намудан ва баҳодиҳӣ, 5) татбиқи боздидҳо оид ба 
мониторинг, 6) ҳуҷҷатгузории натиҷаҳои мониторинг ва тавсияҳо аз ҷониби даста ба ташкилоти 
баҳогузоришуда. Қарор қабул карда шудааст, ки СФШҒ-Тоҷикистон барои ҳаллу фасли ҳама 
гуна масоиле, ки дар натиҷаи боздидҳо вобаста ба хизматрасониҳо аз ҷониби худи ташкилот ва 
ё зерташкилотҳои грантгирандаи он ба миён меояд, масъул хоҳад буд. Оид ба масоиле, ки аз 
ҷониби аъзои ГОА вобаста ба хизматрасонии сохторҳои давлатӣ бардошта мешавад, Маркази 
ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО масъул хоҳад буд. 

“Пас аз боздиди якум байни яке аз марказҳои баҳододашуда ва дастаи мониторинг як 
мукотибаи дурударозе ба миён омада, дар он сохтори баҳододашуда норозигии худро ба 
ақида ва баҳодиҳии коршиносон изҳор намуд, ки сабақи бисёр муфид доир ба он корҳое 
буд, ки ҷиҳати роҳ надодан ба чунин мушкилот дар оянда иҷрои онҳо зарур буд. Ин бори 
дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки мо пайроҳаи дурустро интихоб намудем, зеро то имрӯз 
ТҶ-ҳо аз ҷониби худи баҳрабарандагон ва коршиносони тиббии давлатӣ баҳогузорӣ 
нашуда буданд”. Корманди барномаҳои СФШҒ-Тоҷикистон.

Модел дар ҳаллу фасл ва дидани чораҳои зарурӣ  вобаста ба масъалаҳои нигароникунандаи 
ГОА марбут ба сифат ва тартиби хизматрасонӣ ва муносибати сохторҳои хизматрасон  ба 
муваффақият ноил гардидааст. Тамдиди соатҳои корӣ дар сохторҳои давлатӣ ҷиҳати 
бештар қулай намудани он барои баҳрабарандагони хизматрасониҳо, пешниҳоди грантҳо ба 
фарзандони волидайни мубталои ВНМО тавассути интиқоли бонкӣ нисбат ба низоми нақдӣ, 
ки дар он волидайн дар нуқтаҳои гирифтани маблағи нақд худро “таҳқиршуда” ҳис мекарданд, 
харидории мизи муоинаи гинекологӣ аз ҷониби яке аз зерташкилотҳои грантгиранда бо мақсади 
хизматрасонӣ ба беморон аз ҳисоби занон ва ташкили семинар оид ба оғози  марказҳои БПНМ 
дар яке аз шаҳрҳо пас аз гирифтани ҳисобот оид ба муносибати табъизомез нисбат ба ГОА 
аз ҷумлаи мисолҳои гуфтаҳои боло мебошад. Дар семинари мазкур 12 нафар кормандон аз 
“бозомӯзӣ” гузаштанд. Як коршинос аз Маркази табобати нашъамандӣ, ки дар ташрифҳои 
мониторинги муштарак иштирок намудааст, дарк кардааст, ки бояд кор дар ҷодаи ҳамроҳ 
намудани ШИМН ба хизматрасониҳои МТИ тавассути ТҶ ҷоннок карда шавад. Ҳангоми боздид 

22  Масъалаи солимии маҳбусон ва кор бо кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳамчун афзалияти калидӣ дар маркази диққати СФШҒ-
Тоҷикистон аз замони таъсисёбии ташкилоти мазкур қарор дорад. Шабакаи СФШҒ, ки аз ҷониби СФШҒ Интернешнл ҳамоҳанг 
ва роҳнамоӣ карда мешавад, рушди минбаъдаи таҷрибаи СФШҒ-Тоҷикистонро дастгирӣ намуда, СФШҒ-Тоҷикистон дар 
навбати худ дигар шарикони худро дар минтақа дар доираи Шабакаи таҷрибаи мазкур омӯзонидааст. 
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он кас шахсан ду беморро ба маркази хизматрасониҳои МТИ равона намуда, аз он дам ин ҷониб 
ҳолати онҳоро пайгирӣ карда истодааст. Боздидҳо инчунин барои пайдо намудани тасаввуроти 
бештар оид ба фаъолияти якдигар дар байни ТҶ-ҳои иштирокчӣ ва сохторҳои давлатӣ мусоидат 
кардаанд. 

“Онҳо мутахассисонеро таъин намуданд, ки ба пайдо намудани тасаввурот доир ба 
кори мо дар ҷойҳо ҳавасманд буда, мехостанд, бовар ҳосил кунанд, ки оё дар ҳақиқат 
хизматрасониҳои мо бо сифати баланд пешниҳод карда мешавад [..]. Ҳамаи онҳо корҳоеро 
бо ГОА дар ҷойҳо амалӣ шуда истодаанд, бо чашмони худ диданд”. Зерташкилоти 
грантгирандаи “ШЗГВНМО”.

Бо назардошти он ки Ташкилоти ШЗГВНМО оид ба қабули хулосаҳои натиҷаи боздидҳои 
мониторингӣ  аз ҷониби ТҶ-ҳо ва сохторҳои давлатӣ ба таври хаттӣ фикру ақидаи дигаронро 
қабул мекунад, ба Ташкилоти мазкур инчунин зарур аст, ки чунин чораҳоро дар ҷойҳо пайгирӣ 
намояд. 

Саҳми	рушди	тавонмандӣ:		Фикри ҷорӣ намудани боздидҳо оид ба мониторинги муштарак ва 
ҷалби фаъолонаи аъзои Шӯрои ГОА ба он аз ҷониби кормандони СФШҒ-Тоҷикистон пешниҳод 
гардид. Фикри мазкур дар рафти ҳамкорӣ байни онҳо ва СФШҒ Интернешнл ва шиносоӣ бо 
таҷрибаи дигар шарикон оид ба амалӣ гардонидани БКН ва дар Мактаби тирамоҳонаи СФШҒ 
тақвияти бештар ёфт. Ин чорабинии солонаест барои кормандони шабакаи СФШҒ ва шарикони 
он, ки дар доираи он масъалаи ҷалби самараноки гурӯҳи зери хатар дар таҳия, банақшагирӣ 
ва баҳодиҳии барномаҳо ба таври ҷиддӣ муҳокима гардида, дар заминаи он таҷриба ҳамаи 
чорабиниҳои Мактаби тирамоҳона гузаронида мешаванд. Инчунин дар таҳия ва минбаъд 
мукаммал кардани василаи мониторинги муштарак аз дониш ва малакаи мавҷудаи кормандон 
оид ба мониторинг, баҳодиҳӣ ва омӯзиш (МБО) истифода бурда шудааст. СФШҒ-Тоҷикистон 
ба қароре омад, ки боздидҳо оид ба мониторинги муштарак ба шарти маблағгузории ояндаи 
зерташкилотҳои грантгиранда, ки инчунин дар натиҷа ин таҷрибаро ҷорӣ намудаанд, табдил 
дода шавад. 

СФШҒ-Тоҷикистон кормандони Ташкилоти “ШЗГВНМО”-ро оид ба МБО омӯзонида, онҳоро бо 
воситаҳои мониторинг таъмин намудааст. Ба ташкилот инчунин дар таҳияи мактубҳои расмӣ 
барои даъвати ташкилотҳои асосӣ ба ҷараёни мониторинги муштарак, хусусан ба Маркази 
ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО ва Маркази ҷумҳуриявии клиникии наркологӣ 
кӯмак расонида шудааст. Масъалаи охирон муҳим буд, зеро мақсади СФШҒ-Тоҷикистон 
таъмини мавқеи Ташкилоти ШШЗГВНМО ҳамчун ташкилоти татбиқкунанда буд. Аз ин лиҳоз 
ба СФШҒ-Тоҷикистон андешидани тамоми чораҳои зарурӣ барои бартараф намудани ҳамаи 
номувофиқиҳо ва истифодаи дурусти матн ва ифодаи возеҳи мақсади васила дар муошират 
бо шарикони асосӣ зарур буд. Паз аз он ки коршиносони миллии сохторҳои давлатӣ таъйин 
гардида, аъзои даста аз ҳисоби намояндагони Шӯрои ГОА муайян карда шуд, СФШҒ-Тоҷикистон  
дар таҳияи рӯйхати вазифаҳои ҳар як узви дастаи боздид оид ба мониторинг кӯмак расонид. 
Боздиди аввалин оид ба мониторинг ба яке аз зерташкилотҳои грантгиранда бо иштироки 
бевоситаи кормандони СФШҒ-Тоҷикистон, ки ба даста дар ташкили нақша ва барномаи боздид 
ёрӣ расонидаанд, баргузор гардид. Пас аз ин СФШҒ-Тоҷикистон кормандони Ташкилоти 
“ШЗГВНМО”-ро ҷиҳати мустақилона ташкил намудани боздидҳо оид ба мониторинг ва таҳияи 
ҳисоботи ҷавобгӯйи талабот оид ба натиҷаҳои мониторинг бо дарҷи мушоҳида ва тавсияҳои 
ГОА ва коршиносони миллӣ омӯзонид. 

Тавонмандии аъзои ГОА аз ҷанбаҳои ниҳоят одӣ, ба монанди тарзи ба ташкилот ворид шудан, 
муаррифӣ намудани хеш, ба мувофиқа омадан оид ба нақшаи амали умумӣ бо ташкилот барои 
роҳнамойӣ намудани баҳодиҳӣ, аз ворид кардани тағйирот ба нақшаи корӣ дар ҳолатҳои 
ғайричашмдошт сар карда то роҳҳои ба анҷом расонидани боздид оид ба мониторинг баланд 

бардошта шудааст. Омӯзиши мазкур оид ба малакаҳои заминавӣ ба омӯзишҳои қаблан дар 
байни шӯроҳои ГОА доиргардида оид ба паст кардани сатҳи зарар ва пешбурди ҳолати бемор 
иловае буд, ки дониши аъзои дастаро оид ба иҷрои барномаҳо ҷиҳати анҷом додани баҳодиҳӣ 
бой гардонид. СФШҒ-Тоҷикистон он аъзои шӯроро, ки малакаи рӯйи ҳуҷҷат овардани натиҷаҳои 
ба даст овардаи худ надоштанд, оид ба роҳҳои ифодаи фикр ва сабт намудани мушоҳидаҳои худ 
ба диктофон омӯзонид. Сабтҳои мазкур сипас ҳуҷҷатгузорӣ шуда ба ҳисобот оид ба мониторинг 
ворид карда мешуданд. СФШҒ-Тоҷикистон инчунин ба табодули минтақавӣ мусоидат намуд, 
ки ба туфайли он ГОА барои доир намудани ташриф оид ба мониторинг ба минтақаҳои берун 
аз ҳудуди фаъолияти худ ва омӯзиши боздид дар асоси муқоиса имконият пайдо намуданд. 
Боздидҳо барои рушди тавонмандии аъзои алоҳидаи ГОА, ки аз дидани таҷриба дар дигар 
минтақаҳо сабақҳои мушаххас омӯхтаанд, кӯмаки муҳим расонид. СФШҒ-Тоҷикистон василаи 
мазкурро ба дигарон дар Мактаби тирамоҳона ва дар Конференсияи байналмилалии БПНМ 
соли 2018 баргузоргардида муаррифӣ намуд.
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“Тадқиқот намунаҳои равшани 
фарҳанги ташкилии мутобиқшавро 

дар AFEW-Тоҷикистонро пайдо 
кард. Махсусан, дар “Коҳиши 

норасоиҳо 2”, ташкилот ба 
қаламрави номаълум ворид шуд.”

4. МУҲОКИМА
4.1 Мушоҳидаҳои умумӣ

Панҷ натиҷае, ки СФШҒ-Тоҷикистон ҳамчун дастовардҳои аз ҳама муҳим дар давраи солҳои 
2016-2018 муайян кардааст,  як дастоварди ягонаи ҳаматарафаест. Дастаи таҳқиқотчиён 
хусусиятҳои фарқкунандаи умумияти мазкурро дар доираи чорабиниҳои алоҳидаи барнома 
ҳанӯз дар қиМТИ аввали ҷамъоварии маълумоти натиҷаҳо ҳис намуданд. Истифодаи мақсадноки 
назарияи тағйирот дар таҳия ва татбиқи марҳалаҳои 1 ва 2-и БКН дар таъмини фарогирии 
барномаи аз ҷониби СФШҒ-Тоҷикистон амалигардида ба таври назаррас саҳм гузоштааст. 
Ҳамчун мисол метавон гуфт, ки пеш аз ба шароити маҳал мутобиқ намудани назарияи тағйироти 
дар доираи БКН дар сатҳи глобалӣ таҳиягардида таҳлили вазъият (таДқиқот дар идора) ва 
инчунин вохӯриҳо дар доираи муколама бо ҷонибҳои манфиатдор аз ҳисоби сохторҳои давлатӣ 
ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ гузаронида шуд. Ташкили чунин муколамаҳо аз ҷониби СФШҒ-
Тоҷикистон аҳамияти стратегӣ дошта, мақсади онҳо тасдиқ намудани нақшаҳои барнома ва 
таъмини ҳавасмандии ҷонибҳои манфиатдор ба барномаи нав буд. СФШҒ-Тоҷикистон инчунин 
баҳри истифодаи назарияи тағйирот барои гирифтани иҷозати Вазорати тандурустӣ, ки онро 
қобили қабул дониста, барномаро ҳамчун як саҳм дар татбиқи Барномаи миллии пешгирӣ ва 
мубориза бо ВНМО шуморид,  кӯшишҳои зарурӣ ба харҷ дод. Вохӯриҳои моҳона оид ба таҳлили 
назарияи тағйирот имкон дод, ки кормандон ҳамеша ба мақсадҳои дарозмуддати барнома 
диққат ҷалб намоянд.  

Дар таДқиқот мисолҳои равшани мавҷудияти фарҳанги мутобиқсозии фаъолият дар  СФШҒ 
–Тоҷикистон дарёфт карда шуд. Хусусан дар доираи марҳалаи дуюми БКН СФШҒ –Тоҷикистон 
ба минтақаи қаблан номаълум баромада, як таваккали ҳисобишудае кард. Кормандон эътироф 
намуданд, ки бовар надоштанд, ки ҳуҷҷатҳои барои бақайдгирии марказҳои хизматрасонии 
МТИ омодагардида то ҳатто пас аз баромадани фармони Вазир тасдиқ хоҳанд гардид. Ба 
ҳамин монанд, ҷалби бевоситаи ГОА дар мониторинги хизматрасониҳо фикре буд, ки пеш аз ин 
ягон маротиба дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҷриба санҷида дида нашуда буд. Қобилияи онҳо 
ҷиҳати амалӣ намудани чунин ақидаҳои нав ҳангоми мусоҳибаҳо бо ҷонибҳои манфиатдори 
беруна, ки онро маҳсули заҳматҳои дастаи мутахассисони баландихтисоси СФШҒ –Тоҷикистон, 
омодагии онҳо барои омӯзиш ва кӯшишҳои онҳо ҷиҳати ба роҳ мондани барномаҳои худ 
дар асоси ниёзҳои гурӯҳ(ҳо)и фарогирифташаванда  меҳисобиданд, қадрдонӣ карда шуд. 
Дар қисматҳои оянда маълумоти муфассал оид ба иқтидори СФШҒ –Тоҷикистон дар ҷодаи 
амалисозии дигаргуниҳо оварда шудааст.  

4.2. Иқтидор барои баланд бардоштани иқтидори фардҳои 
алоҳида ва ҷомеаҳо

Ҳамчун ташкилоте, ки фаъолияти он аз ҷониби шахсони ба ГОА тааллуқнадошта пеш бурда 
мешавад, СФШҒ –Тоҷикистон дар баланд бардоштани иқтидори аъзои ҷомеаҳои ГОА, бо мақсади 
он ки мушкилот ва масъалаҳои нигаронкунандаи худро аз миён бардошта тавонанд, бо диққат 
ва чолокона кор бурдааст. Ташкилот ба туфайли иштироки худ дар БКН дарк намудааст, ки ГОА 
дар тезонидани дигаргуниҳои иҷтимоӣ нақши муҳим дорад. Кормандони СФШҒ –Тоҷикистон 
зикр намуданд, ки ҷалби ГОА ба усули пешинаи баҳодиҳии барномаҳои онҳо дигаргуниҳои 
куллӣ овард. Акнун СФШҒ –Тоҷикистон ҷиҳати рушди тавонмандии истифодабарандагони 
хизматрасониҳои худ дар пешниҳоди баҳодиҳии хизматрасониҳои ташкилот ва зерташкилотҳои 
грантгиранда ва дар ҷодаи фаъолияти муштарак бо коршиносони Маркази пешгирӣ ва мубориза 
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бо ВНМО ва Маркази клиникии наркологӣ кӯшишҳои мақсаднок карда истодааст. Тағйироти 
назаррасе, ки ба туфайли ҷалби аъзои ГОА ба шӯроҳо ва минбаъд баланд бардоштани обрӯву 
нуфузи онҳо ҷиҳати иштирок дар чорабиниҳои муштарак  ба даст оварда шуда буд, дар доираи 
таҳқиқоти мазкур мушоҳида гардид. Дигаргуниҳо дар сатҳи аъзои алоҳидаи шӯро дар ҷодаи аз 
худ намудани малакаҳои зарурӣ ва пайдо намудани боварӣ ҷиҳати гуфтушунид бо сохторҳои 
пешниҳодкунандаи хизматрасонӣ ва масъулон дида мешавад. Ҳар яки онҳо доир ба ҷанбаҳои 
техникии нақши худ ва додани эътибор ба шахсоне, ки малакаи рӯйи қоғаз овардани ақидаҳои 
худро надоштанд, омӯзонида шудаанд. Зерташкилотҳои грантгиранда зикр намуданд, ки чӣ 
гуна аъзоёни шӯро инчунин ба дигарон дар ҷомеаҳои худ донишу малакаи худро меомӯзонанд:

“Агар Шумо пайхас карда бошед, ҳангоми ба ҳуҷра даромадан дидед, ки дар он ҷо хоначае 
ҳаст. Ин хоначаи онҳо, яъне шӯрои машваратӣ аст. Онҳо ба беморон навиштани шикоятро 
аз номи Шӯро ба номи директор меомӯзонанд. Ман ҳисси масъулияти онҳоро дар он 
эҳсос мекунам, ки онҳо сабт, ҳисобот, дафтарҳои бақайдгирии хос доранд, изҳороти 
худро ҳаматарафа санҷида мебинанд ва ба ман бо саволҳо муроҷиат мекунанд. Барои чӣ 
дар ташкилоти мо рифола барои занҳо нест? Онҳо ба кори худ диққат ҷалб мекунанд”. 
Зерташкилоти грантгирандаи “СВОН Плюс”.

Чи тавре ки як муҳокимаи ғайрирасмӣ байни дастаи таҳқиқотчиён ва истифодабарандагони 
хизматрасониҳо дар шаҳри Бохтар нишон дод, чунин дигаргуниҳо ба таври худкор баръало 
маълум нестанд. Сӯҳбат бо шахсони алоҳида аз он шаҳодат медиҳад, ки то чӣ андоза ҳисси 
шарм, пастзанӣ ва беэътиноӣ нисбати онҳо ҳамчун шахсони мубталои нашъамандӣ ё (собиқ) 
маҳбусон ба сатҳи боварии онҳо амиқ таъсир кардааст. Маълум гардид, ки барқарор намудани 
боварӣ тавассути рушди тавонмандӣ бо мақсади муайян ва вогузоштани масъулият23 ба як 
қисмати бениҳоят муҳими хизматрасониҳо вобаста ба табобат ва барқарорсозие, ки кормандони 
иҷтимоии СФШҒ-Тоҷикистон пешниҳод мекунанд, мубаддал гаштааст. Зиёда аз ин, барои онҳо 
дар доираи барнома имкониятҳои иловагӣ, ба монанди таҳияи нақшаи фаъолият дар ҳамбастагӣ 
бо омӯзиши касбӣ фароҳам оварда шудааст.  

“Пурсишгар:  Фикри мазкур дар натиҷаи муҳокимаҳо дар шӯрои ГОА оид ба хоҳиши 
баъзеҳо ҷиҳати таҳсилот гирифтан пайдо шуд? Мусоҳиб: Ҳа, ГОА хоҳиши гирифтани 
таҳсилот дошт, аммо имконият набуд. Баъзеҳо мехостанд, ба Россия барои кор раванд, 
аммо онҳо тахассус надоштанд. Ё мехостанд, барои кор пайдо намудан дар ҳамин ҷо 
имконият дошта бошанд [..] аммо аз сабаби надоштани таҳсилот ва тахассус онҳо кор 
ёфта натавонистанд. Пас аз гирифтани шаҳодатномаи тасдиқкунандаи омӯзиш ва тахассус 
онҳо даст ба дуо мебардоранд, ки ҷойи кор ёбанд. То ҳол 14 нафар аз шумораи умумии 
шахсоне, ки омӯзишро оғоз карданд, таҳсилоти худро ба охир расонида, қариб ҳамаи онҳо 
ҷойи кор пайдо намуданд. Ду нафар ба Россия ба муҳоҷирати меҳнат рафт”.  
ТҶ “Амали нек”.

Инчунин намояндагони ду зерташкилоти грантгирандаи СФШҒ-Тоҷикистон дар доираи БКН 
зикр намуданд, ки масъалаи рушди таонмандӣ ҳамчун воситаи таъсирбахши рушди иқтидори 

23  CФШҒ инчунин дар ҷодаи кор бо гурӯҳҳои худкӯмакрасон дар байни гурӯҳҳои махсуси ГЗХ дорои таҷриба мебошад. Бино ба 
гуфтаҳои кормандони СФШҒ фарқи байни чунин гурӯҳҳои худкӯмакрасон ва шӯроҳои ГЗХ дар он аст, ки аъзои шӯроҳои ГЗХ 
барои қонеъ гардонидани ниёзи ҳамаи ГХЗ ӯҳдадоранд. Онҳо инчунин дар чорабиниҳои гуногун, ба монанди иштирок дар 
ҷаласаҳо ва машғулиятҳо таҳти роҳбарии кормандони СФШҒ иштирок намуда, малакаи худро баланд мебардоранд. Аъзои 
гурӯҳҳои худкӯмакрасон бошад, бештар дигар аъзои гурӯҳро дар вохӯриҳои гурӯҳӣ дастгирӣ намуда, дар доираи барнома дар 
чорабиниҳо оид ба рушди тавонмандӣ иштирок намекунанд.

шахсони алоҳида ва ҷомеаҳо дар маркази диққати СФШҒ-Тоҷикистон қарор дорад; Яке аз 
ин ташкилотҳо аз ҷониби собиқ маҳбус ва дигаре аз ҷониби шахсоне, ки маводи нашъаовар 
истеъмол мекарданд, ташкил шудааст. Ҳар дуи ташкилот дастгирии ҳамаҷонибаи маънавии 
СФШҒ-Тоҷикистонро дар доираи чорабиниҳо оид ба рушди тавонмандӣ ҳис намудаанд. 

“Чизи аз ҳама муҳим дастгирии маънавӣ ва боварӣ ба он аст, ки мо натиҷаҳои заруриро ба 
даст меорем”. Зерташкилоти грантгирандаи “Амали нек”.

Яке аз натиҷаҳои асосии дар доираи БКН ба даст овардашуда аз он иборат аст, ки онҳо ҳамчун 
ТҶ-и пешниҳодкунандаи хизматрасониҳои машваратӣ ва санҷиши ихтиёрӣ бо муваффақият аз 
қайди давлатӣ гузаштанд. Ин ба онҳо на танҳо барои таъмини ҷомеаҳои худ бо хизматрасониҳои 
назаррас имкон дод, балки инчунин нуфузи онҳоро ҳамчун ташкилоте, ки аз ҷониби ГОА роҳбарӣ 
карда мешавад, боло бурд.

“Мо фикр мекунем, ки аз ҳама муҳимаш пешниҳоди машваратҳои баландсифат 
буда, пас аз машваратҳо, агар мо онро дуруст расонем, мизоҷ барои оғози табобати 
зиддиретровирусӣ ҳавасманд гардида, ҳисси масъулият пайдо мекунад”. Зерташкилоти 
грантгирандаи ТҶ “Бузург”.

Ва охирон, дар натиҷаи мусоҳибаҳо бо ҷонибҳои манфиатдори беруна инчунин якчанд мисолҳои 
он, ки чи гуна чорабиниҳои татбиқнамудаи СФШҒ-Тоҷикистон оид ба рушди нерӯъ барои 
пешравии касбии шахсони алоҳида таъсир расонид, муайян гардид. Гарчанд баъзеи ин хотираҳо 
ба давраи пеш аз татбиқи БКН тааллуқ дошта бошад ҳам, чунин замина барои ташаккули робита 
бо СФШҒ барои барнома муҳим буд, зеро онҳо шахсони калидӣ дар вазоратҳои калидӣ буда, ба 
ҳамкорӣ дар масъалаи ГОА омода мебошанд. 

4.3. Иқтидор баҳри фаъолият ҳамчун муҳаррики дигаргуниҳо дар 
асоси боварӣ ва нуфуз

Ташкилоти СФШҒ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутобиқи маълумот инчунин дар минтақа, 
ки дар доираи таҳқиқоти мазкур имконияти тасдиқи он вуҷуд надошт, обрӯву эътибори бисёр 
хуб дорад. Муқоисаи фикру ақидаҳои иштирокчиёни таДқиқот оид ба СФШҒ-Тоҷикистон нишон 
дод, ки ҳамагон оид ба сатҳи баланди касбият, қобилияти онҳо вобаста ба ҳаммкории хуб ҳам 
бо сохторҳои давлатӣ ва ҳам ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ноил гардидан ба натиҷаҳои рушд 
фикри ягона доранд. Муносибати методологии пойдори онҳоро дар ҷодаи таҳияи барномаҳо 
дигарон дарк мекунанд ва ин нисбати онҳо бовариро барои фаъолият дар масъалаи бемории 
ВНМО/тандурустӣ таъмин менамояд. Дар қатори дигар ҷанбаҳо дар ин бора хусусан  мавқеи 
интихобнамудаи онҳо вобаста ба механизми ҳамоҳангсозӣ дар кишвар (МҲК) ва узвият дар 
гурӯҳҳои гуногуни машваратӣ шаҳодат медиҳад. 

“Ҳукумати мо ба ташкилоти мазкур бовар дорад ва онҳоро ба корҳои КҶҲ ва ё узвият ба 
он шомил мекунад. Онҳоро на танҳо таъйин мекунанд. Он интихоботи озод мебошад, ки 
дар доираи он тақрибан 100 ТҶ ҷамъ омада, сипас ташкилотҳои беҳтарин, фаъолтарин 
ва шаффофтарин барои намояндагӣ аз манфиатҳои онҳо интихоб карда мешаванд”. 
Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО.   
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Ҳамкории наздики СФШҒ-Тоҷикистон бо давлат натиҷаи фаъолияти бисёрсолаи содиқона ва 
шаффоф мебошад. Ин усули фаъолият дар Шабакаи СФШҒ мебошад, ки дар он бозидани 
нақши кӯпрук байни ҷомеаҳо, давлат ва низоми тандурустӣ бениҳоят муҳим ҳисобида мешавад. 
Барои БКН чунин муносибати бар асоси боварӣ ба роҳ мондашуда барои бомуваффақият 
оғоз намудани навовариҳо, ба монанди доир намудани санҷиш аз ҷониби ТҶ ва боздидҳои 
мониторинги муштарак ва инчунин расонидани таъсир ба доираҳои қабулкунандаи сиёсат дар 
масоили ГОА нақши бисёр муҳим бозид. СФШҒ-Тоҷикистон инчунин ягона ташкилотест, ки ба 
муассисаҳои низоми адои ҷазо дастрасӣ дорад.

“Ман зикр  кардан мехостам, ки онҳо [СФШҒ-Тоҷикистон] бо Вазорати корҳои дохилӣ 
ва Вазорати адлия ҳамкории хуб доранд. Ба фикри ман, на ҳама метавонад, бо чунин 
сохторҳо то ин дараҷа аз наздик ҳамкорӣ кунад”. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии ҶТ .

Зерташкилотҳои грантгиранда СФШҒ-Тоҷиккистонро ҳамчун як ташкилоти эътимоднокест, 
ки тавонмандии ҷомеаи шаҳрвандиро дар асоси таҷрибаву дониши худи онҳо оид ба мавзӯи 
дахлдор рушд дода, барои ҳаматарафа омода намудани онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳад. Ҳамчун 
ташкилоти грантдиҳанда дар доираи БКН дастгирии онҳо баҳри қонеъ гардонидан ниёзҳои 
баҳрабарандагон хусусияти фарқкунандаи СФШҒ-Тоҷикистон аз дигар ташкилотҳои рушд 
мебошад. 

“СФШҒ-Тоҷикистон ташкилотест, ки мардумро меомӯзонад. Ташкилотҳои кӯмакрасоне 
ҳастанд, ки лоиҳаҳоро дастгирӣ мекунанд. Ман бо чунин ташкилотҳо кор кардам ва онҳо 
дарҳол ҳисобот талаб мекунанд. СФШҒ-Тоҷикистон аввал моро оид ба ҳисоботдиҳӣ ва 
масоили дигар пурра омӯзонид. Онҳо ташкилоти омӯзишӣ мебошанд [….] онҳо бо ТҶ-ҳо 
ва ҷомеаҳо аз наздик ҳамкорӣ мекунанд, ба гуфтаҳои баҳрабарандагон оид ба ниёзҳо 
гӯш медиҳанд. Баъзе ташкилотҳои кӯмакрасон танҳо лоиҳаҳоеро амалӣ мекунанд, ки 
бе шунидани фикри мо худ таҳия намудаанд [..] СФШҒ-Тоҷикистон бештар ба гурӯҳи 
фарогирифташаванда гӯш дода, лоиҳаҳоро дар асоси ниёзи онҳо таҳия мекунад [..] гӯё 
онҳо фикри моро пешакӣ дарк мекунанд, барои ҳамин онҳо ҳама чизро медонанд ва ҳама 
ч.изи ба мо заруриро медиҳанд”.  Зерташкилоти грантгирандаи “СВОН Плюс”

Салоҳияти кормандони СФШҒ-Тоҷикистон бо роҳҳои гуногун сайқал дода мешавад. Ҳамчун 
замина директори СФШҒ-Тоҷикистон муносибати ҳамбастагиро истифода бурда кормандонеро, 
ки кори худро дар сатҳу сифати баланд иҷро мекунанд, ҷалб мекунад. Бештари таҳлили корҳои 
омодагиро дастаи мазкур бо истифодаи малакаҳои мавҷуда ҷиҳати муайян намудани роҳҳои 
нави ҳалли мушкилоти мавҷуда анҷом медиҳанд. Мақоми пештараи онҳо дар Шабакаи СФШҒ 
дастрасии онҳоро ба фондҳои дастгирии барномаҳо, аз ҷумла БКН ва платформаҳои табодул 
ва омӯзиши мутақобила аз таҷрибаи ташкилотҳои дигар дар доираи шабакаи мазкур таъмин 
намуд. Мактабҳои тирамоҳонаи солона ба кормандони барномаҳои СФШҒ-Тоҷикистон як фазое 
барои муҳокима ва муаррифии ғояҳои нав фароҳам овард. Ба ҳамин монанд, боздидлҳо оид 
ба мониторинг аз ҷониби намояндагони СФШҒ Интернешнл имконияти изҳори фикру ақида, 
худомӯзӣ ва ҷорисозии ҷабҳаҳои асосии дар Шабакаи СФШҒ татбиқшаванда (ба монанди 
рушди тавонмандии ТҶШ-ҳои маҳаллӣ, пайванди низоми давлатӣ ва ҷомеаҳо, пайгирии 
ҳолати беморон ва шабакаҳои қавии равонсозӣ) имконият фароҳам овард. Дар фарқият ба 
баъзе шарикони амалисозии БКН СФШҒ-Тоҷикистон дар омӯзишҳои масъалаҳои мушаххас ё 
дар платформаи рушди ташкилотҳо мутобиқи модели ҳамкории СФШҒ Интернешнл иштирок 
накардааст. Рӯйхати тамоми чорабиниҳое, ки оид ба рушди тавонмандӣ дар доираи БКН солҳои 

24  http://www.afif.tj/en/

2016-2018 амалӣ гардидааст, ба таври возеҳ аз он шаҳодат медиҳад, ки СФШҒ-Тоҷикистон 
ба додани донишу малакаҳо ба зерташкилотҳои грантгирандаи маҳаллӣ (ниг. ба замимаи Б) 
эътибори хоса медиҳад. Дар доираи Барномаи “O-скан” (2016) ғайр аз холҳои паст оид ба 
ҷалби ГОА ба фаъолияти СФШҒ-Тоҷикистон, ки дар доираи марҳалаи дуюми БКН бартараф 
гардидааст, якчанд камбудиҳо дар ҷодаи тавонмандӣ муайян карда шуд.

4.4. Иқтидор барои ташаккул ва пешбарии ҳамкорӣ

Тӯли солҳо СФШҒ-Тоҷикистон як шабакаи қавии сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо намуд. Он шабакаи мазкурро фаъолона тавассути 1) ҷалби 
коршиносон аз сохторҳои мазкур ба фаъолияти барномаҳои худ 2) паҳн намудани нақшаи 
кории худ ва ба таври кушод пешниҳод намудани маълумоти он корҳое, ки ба онҳо ноил шудан 
мехоҳанд ва 3) таъсиси платформае барои омӯзиш ва табодул бой мегардонад. Принсипи 
мутақобилият қисмати муҳими шабакаи СФШҒ-Тоҷикистонро ташкил дода, мақсаднок барои 
баланд бардоштани самаранокии барнома истифода бурда мешавад. Мушоҳида гардид, ки 
СФШҒ-Тоҷикистон ба таҷрибаву малакаи хосаи намояндагони шарикон дар доираи шабакаи 
худ эътибори хоса дода, барои истифодаи иқтидори мутахассисон дар доираи барномаҳои 
худ, масалан, тавассути ҷалби коршиносон ба монанди гинекологҳо ва ҳуқуқшиносоне, ки 
тавассути саҳифаи саволу ҷавобҳо дар сомонаи интернетии СФШҒ-Тоҷикистон ба ГОА ва 
дигарон машварат медиҳанд24, имконият фароҳам меорад. Зиёда аз ин, бисёрии иштирокчиёни 
пурсиш зикр намуданд, ки барои гирифтани дониши нав ва хабардор шудан аз чорабиниҳо 
ва навигариҳо мунтазам ба сомонаи интернетии мазкур ва саҳифаи СФШҒ-Тоҷикистон дар 
шабакаи Фейсбук ширкат меварзанд. Платформаи мазкур дар доираи марҳалаҳои 1 ва 2-и БКН 
таъсис дода шуда, СФШҒ Интернешнл барои мутахассисони СФШҒ-Тоҷикистон оид ба кор бо 
ҷомеа дар доираи мактабҳои тирамоҳона як курсе оид ба кор бо ҷомеа гузаронид.

“Ин портали тиббиест, ки аз дигар порталҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолбуда фарқ 
мекунад”. Маркази вилоятии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО

“Ман аз сомонаи онҳо фаъолона истифода мебарам. Навигариҳоро пайгирӣ мекунам 
ва санҷида мебинам, ки кадом мутахассис ба саволҳо доир ба ВНМО ҷавоб медиҳад”. 
Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО.

“Мо кортҳои муаррифии худро пешниҳод намудем: Шумо метавонед ба сомонаи СФШҒ-
Тоҷикистон иртибот намуда, саволи худро доир ба бемориҳои ВНМО ва ҳепатити вирусӣ 
бидиҳед. Инҳо шахсоне мебошанд, ки мушкилоти  бемориҳои занона ва ҳуқуқӣ доранд; 
онҳо савол додаанд ва коршиносон ҷавоби худро пешниҳод намудаанд”. Намояндаи 
Шӯрои ГОА.

Бо ташаббуси СФШҒ-Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳамкорӣ ба роҳ монда шуда, ин ба 
равонсозии ниёзмандон ба марказҳои хизматрасони барои ГОА, ҷараёни доимии пешниҳод 
ва қабули иттилоот ва ҳамоҳангсозии байни сохторҳои хизматрасон дар минтақаи мазкур 
имконият фароҳам овард. Бо мақсади таъмини самаранокии шабакаи мазкур зарур аст, ки 
СФШҒ-Тоҷикистон ба таври доимӣ шабакаи мазкурро пеш барад. Дар семинар оид ба тасдиқи 
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натиҷаҳои таДқиқот бо иштироки ҷонибҳои манфиатдор пешниҳод гардид, ки чунин сатҳи 
ҳамкорӣ бояд дар дигар минтақаҳо васеъ паҳн карда шавад. Бо вуҷуди он ки СФШҒ-Тоҷикистон 
дар дигар минтақаҳо чунин шабакаҳоро таъсис дода истодааст, онҳо аз нуқтаи назари ҳаҷм ва 
навъҳои фаъолият бо шабакаи вилояти Хатлон яксон нестанд. Шабакаи вилояти Хатлон бештар 
аз он, ки СФШҒ-Тоҷикистон дар вилоят фаъолияти худро хуб ба роҳ мондааст ва дар шаҳри 
Бохтар намояндагии худро дорад, манфиат бардоштааст. Дар дигар минтақаҳое, ки масофаи 
ҷойгиршавии онҳо нисбат ба вилояти Хатлон дуртар аст, эҳтимол ба роҳ мондани чунин сатҳи 
ҳамкорӣ мушкилтар гардад. Дар зерташкилоти грантгирандаи “Амали нек” дар вилояти Суғд, 
ки бо муассисаҳои гуногуни тандурустӣ дар бораи дар як ҳафта ду маротиба расонидани хизмат 
оид ба фарогирии аҳолӣ  дар бинои ин муассисаҳо созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст, 
дар сатҳи муайяне оғози чунин кор  ба назар мерасад. Хизматрасониҳои иловагӣ дар масоили 
банақшагирии оила, бемориҳои пӯст ва сил пешниҳод карда мешавад.

Барои татбиқи БКН СФШҒ-Тоҷикистон якчанд зерташкилоти грантгирандаеро интихоб намуд, ки 
онҳо дар амалисозии барнома нақши хосае бозиданд. Чунин шарикӣ барои СФШҒ-Тоҷикистон 
ҷиҳати васеъ намудани хизматрасониҳои ТҶ оид ба МТИ ва баъдтар барои санҷиши таҷрибавӣ 
ва истифодаи амалии чорабиниҳои навоваронаи лоиҳа муҳим буд. Маблағгузорӣ тавассути БКН 
ба ташаккули чунин ҳамкорӣ байни СФШҒ-Тоҷикистон ва Ташкилотҳои “ШЗГВНМО”, “Вита”, 
“Волонтёр”, “Амали нек”, “СВОН Плюс” ва “Бузург” мусоидат намуд. Дар натиҷаи таҳқиқон 
муайян карда шуд, ки байни зерташкилотҳои грантгиранда инчунин ҳамшарикӣ ба роҳ монда 
шудааст. Масалан, намояндаи ТҶ “Амали нек” зикр намуд, ки онҳо аз табодули таҷрибаи амалӣ 
бо ТҶ-ҳои “Вита” ва “СВОН Плюс”, ки ҳамзамон хизматрасониҳои МТИ пешниҳод мекарданд, 
нафъ бардоштанд. 

Бо вуҷуди он ки ташкилотҳо аз ҳамшарикӣ бо СФШҒ-Тоҷикистон  тавассути роҳҳои гуногун 
баҳраманд гардиданд, бо умеди он ки ташкилотҳои мазкур метавонанд, дар оянда дигар 
ташкилотҳои кӯмакрасонро ҷалб намоянд,  дастгирии молиявӣ ба давраи кӯтоҳмуддат пешниҳод 
гардида буд. Ба вуқуди ин то охири соли 2018, ки шартномаҳо ба охир расид, як зерташкилоти 
грантгиранда хизматрасониҳои худро дар ҷодаи МТИ қатъ намуд ва дигар ташкилотҳо 
бошанд, кӯшиш мекарданд, ки пешниҳоди хизматрасониҳоро соли 2019 давом диҳанд. То 
имрӯз ТҶ “СВОН Плюс” тавонист, аз Фонди глобалӣ барои пардохти маоши як нафар корманд 
маблағгузорӣ ба даст орад ва ТҶ “Амали нек” бошад, маблағгузории БРСММ-ро барои давом 
додани хизматрасонӣ ба даст овард. Суботи корҳои аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ иҷрошаванда 
мушкилоти ҷиддие дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

“Маблағҳое, ки дар айни ҳол аз ҷониби давлат ҷудо карда мешаванд, агар барои 
санҷиш кифоягӣ кунанд ҳам, барои дигар корҳо, масалан табобати зиддиретровирусӣ 
кифоя нестанд. Агар бандҳои асосии ҳуҷҷатҳои стратегӣ амалӣ нашаванд, ин корҳоро 
ҷомеаи шаҳрвандӣ амалӣ карда наметавонад. Барои ҳамин то имрӯз соли 2014 ҳангоми 
воридсозии тағйироту иловаҳо ба ҳуҷҷатҳои меъёрӣ Фонди миллии масоили ВНМО/
БПНМ-и назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ қонунан таъсис дода 
шуд, аммо, мутаассифона, ин фонд дар тавозуни худ ягон маблағ надорад. Ин мушкилоти 
суботест, ки метавонад, дар рушди кори ТҶ-ҳо на танҳо барои СФШҒ-Тоҷикистон, 
балки инчунин барои тамоми ТҶ-ҳо дар Тоҷикистон як монеаи ҷиддие гардад. Ба назари 
ман, институтсионаликунонии кори ТҶ-ҳо дар дигар муассисаҳо бениҳоят мушкил аст”. 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ. 

Сарфи назар аз ин мушкилотҳо мусаллам аст, ки СФШҒ-Тоҷикистон ҳамкориро бо сохторҳои 
давлатӣ шарти пешакии татбиқи бомуваффақияти мақсадҳои ташкилот меҳисобад. Ин на 
танҳо дар доираи таҳқиқоти мазкур, балки инчунин  ҳангоми баҳодиҳии тобоварии ТҶ-ҳо, ки 

бо маблағгузории БКН аз ҷониби СФШҒ Интернешнл тавассути намояндагиҳои СФШҒ дар 
ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон сурат гирифт, муайян карда шудааст25. 
Дар ҳолати мазкур нишон додани иқтидори пурраи ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба давлат 
воситаи муҳим мебошад. 

“Дар айни ҳол [дар кишвар] масъалаи ҷорӣ намудани шартномаи иҷтимоӣ дар асоси 
таҷрибаи бомуваффақияти мазкур ва ғ. баррасӣ шуда истодааст. Онҳо [дар Ҳукумат] фикр 
карда истодаанд: Хуб, ТҶ-ҳо метавонанд, моро дар ана ин масъалаҳо дастгирӣ намоянд, 
зеро мо дар соҳаи мазкур корманд ва мутахассисони дорои малакаву дониш надорем, 
ТҶ-ҳоро метавонем, барои пешниҳоди ин хизматрасониҳо истифода барем. Коршиносон 
дар соҳаи сиёсат аллакай консепсияи шартномаи иҷтимоиро таҳия намуданд ва он таҳти 
баррасии Вазорат қарор дорад. Ба ҳар ҳол, он бояд дар ниҳояти кор аз ҷониби Парламент 
тасдиқ гардад ва ин ҷараёнест, ки муваффақ гаштан ба он осон нест.” Намояндаи 
Ташкилоти ЮНЕЙДС. 

4.5. Иқтидор барои дигаргунсозии масъулон

Дар натиҷаи таДқиқот якчанд мисолҳои хоса оид ба тавоноии СФШҒ-Тоҷикистон ҷиҳати таъсир 
расонидан ва дигаргун сохтани муҳит вобаста ба солимӣ ва ҳуқуқҳои гурӯҳи зери хатар муайян 
карда шуд. Як натиҷаи мушаххас фармони Вазир аз соли 2015 дар бораи додани иҷозат ба 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳо дар ҷодаи санҷиш ва машварат 
оид ба бемории ВНМО мебошад. Намояндагони ҷонибҳои манфиатдори беруна ба монанди 
Ташкилоти ЮНЕЙДС ва ВТҲИА ҶТ зикр намуданд, ки дар байни якчанд ТҶ-ҳо СФШҒ-Тоҷикистон 
дар кишвар ягона ташкилотест, ки иродаи худро барои дидани чораҳои зарурӣ нишон дода, аз 
ӯҳдаи ин кор бомуваффақона баромад. Бино ба гуфтаи онҳо, муваффақияти мазкур бештар 
ба туфайли обрӯву эътибори ташкилот, омодагии ҳамаҷониба ва шарикии чандинсолаи он бо 
давлат ба даст оварда шуд. 

“СФШҒ-Тоҷикистон парчамро ба дасти худ гирифта, тамоми кӯшишҳои заруриро ба харҷ 
дод”. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ.

Таъсиси марказҳои хизматрасонии МТИ дар назди ТҶ-ҳо вазъиятро дар сатҳи микро, мезо 
ва макро дигаргун кард. Дар сатҳи микро шумораи шахсони аз ҳисоби ГОА барои санҷиш 
муроҷиаткунандагон зиёд гардид. Дар ин бора маълумоти омории марказҳо шаҳодат дода, 
маълумоти мазкурро инчунин марказҳои ҷумҳуриявӣ ва шаҳрии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО, 
ки беморонро дуюмбора санҷида, онҳоро ба табобат омода мекунанд, тасдиқ мекунанд. Аҷибаш 
он аст, ки чунин сатҳи баландшавии эътибори кормандони марказҳои пешгирӣ ва мубориза 
бо ВНМО нисбат ба беморон аз ҳисоби ГОА, инчунин дар сатҳи муайян ба тағйир ёфтани 
муносибат оварда расонид. Намояндагони марказҳои пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО, ки дар 
семинари тасдиқи маълумот иштирок доштанд, зикр намуданд, ки кормандон осебпазирии 
чунин гурӯҳи аҳолӣ ва зарурат ба ҷалби ТҶ-ҳоро барои ҳавасманд намудани онҳо барои 
истифодаи хизматрасониҳо бештар дарк мекунанд. Чунин дигаргунсозии рафтор, инчунин 

25  Магдалена Дабковска ва Ҷанин Вилдшут (2018). Мо мубориза мебарем, пинҳон мекунем ё муттаҳид мешавем: стратегияҳои 
тобоварӣ дар байни ташкилотҳои устувор оид ба паст кардани сатҳи зарар ва шабакаҳои ҷамъиятӣ дар шароити маҳдудшавии 
фазо барои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварҳои Европаи шарқӣ ва Осиёи Марказӣ.
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тавассути дигар чорабиниҳои аз ҷониби СФШҒ-Тоҷикистон дар доираи БКН амалишаванда 
тақвият ёфта истодааст, ки ин дар навбати худ ба марказҳои мубориза бо ВНМО имкон 
дод, ки хизматрасониҳои ТҶ-ро мустақиман мушоҳида намуда, мушкилоти беморонро аз 
ҳисоби ГОА ба инобат гиранд. Чораҳои бар зидди муносибати маҳкумкунандаи кормандони 
марказҳои мубориза бо ВНМО аз ҷониби худи муассисаҳо аз тағйироти тадриҷан ба вуҷуд 
омада истода дар ҷодаи эҳтироми ҳуқуқҳои ГОА дарак медиҳад. Дар сатҳи мезо шомилсозии 
ТҶ-ҳо ҳамчун пешниҳодкунандагони хизматрасониҳои тиббӣ дар ҷодаи мубориза бо бемории 
ВНМО мутобиқи маълумотҳо ба ҳамкории наздиктар байни сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар 
минтақаҳое, ки чунин марказҳо таъсис дода шудаанд, оварда расонид. Ҳарчанд чунин робита 
аз ин пеш ҳам вуҷуд дошт, ҳам зерташкилотҳои грантгиранда ва ҳам СФШҒ-Тоҷикистон дар 
бораи тағйир ёфтани сатҳи эҳтиром ба нақши нави онҳо ҳамчун сохтори пешниҳодкунандаи 
хизматрасониҳои тиббӣ зикр намуданд. Ин мавқеи ТҶ-ҳоро дар соҳаи кӯмаки тиббии муттасил 
тавассути осон намудани механизми равонсозӣ ва ҳамроҳӣ намудани беморон ба марказҳои 
пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО ва марказҳои клиникии наркологӣ боз ҳам мустаҳкамтар 
намуд. Дар сатҳи макро чунин саҳми мушаххаси ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷодаи 
ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегияи 90-90-90 расман эътироф шуда истодааст. Зиёда аз ин, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон диққати кишварҳои ҳамҷаворро тавассути роҳандозии василаҳои худ оид 
ба санҷиши сирояти ВНМО ҷалб намуд. Фармони Вазир инчунин барои ҷорисозии муайянсозии 
сирояти ВНМО тавассути санҷиши оби даҳон аз ҷониби лоиҳаҳои дигар роҳ кушод. Фарқи байни 
лоиҳаҳои мазкур ва хизматрасонии МТИ аз ҷониби СФШҒ-Тоҷикистон ва зерташкилотҳои 
грантгиранда дар он аст, ки СФШҒ-Тоҷикистон вобаста ба гурӯҳи мизоҷон ягон маҳдудият 
истифода намебарад26. Мусаллам аст, ки пешгирии табъиз байни ГОА ва гурӯҳҳои осебпазир 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин муносибатро тақозо менамояд. Ва меъёрҳои талабот бояд 
барои ҳамагон, масалан барои занҳои шарики шахсони истифодабарандаи маводи нашъаовар, 
собиқ маҳбусон ва гурӯҳи зиёди муҳоҷирон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин барои ҳар як 
шаҳрванди кишвар, ки дар бораи ҳолати худ вобаста ба масъалаи сирояти бемории ВНМО дар 
ташвиш аст, бояд ба таври якхела паст бошад. Яке аз иштирокчиёни асосии ҷараёни мубориза 
бо бемории БПНМ дар кишвар фарқ доштани назари давлатро нисбат ба саҳми худи ГОА зикр 
намуд.

“Васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои гурӯҳи зери хатар ниҳоят муҳим буд, зеро 
акнун ҳукумат бечунучаро ба пуррагӣ ГОА-ро ба муҳокимаҳои банақшагирӣ ва баъзе 
чорабиниҳои стратегӣ даъват карда истодааст. Чунин кор 10 сол муқаддам, шояд 5 
сол пеш умуман ба назар намерасид, аммо ҳоло рӯз то рӯз маъмул шуда истодааст.” 
Намояндаи ЮНЕЙДС

Нуфузи СФШҒ-Тоҷикистон ҷиҳати таъсир ба вазъияти ҳуқуқии ШИМН дар натиҷаҳои дар 
доираи БКН тавассути ҳамкории мустақим бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва низоми адои ҷазои 
ҷиноятӣ зикр гардидааст. Чунин чораҳои якдафъаина салоҳияти баландро талаб мекунад, ки он 
аз доираи таҷрибаи кормандони соҳаи тандурустӣ берун аст. Фикри шахсии директори СФШҒ-
Тоҷикистон, ки дар раванди фаъолияти касбии худ бештар дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор 
кардааст, ҷиҳати аз худ намудани ин соҳа ва ба роҳ мондани ҳамкорӣ нақши муассир бозидааст. 
Илова ба ин дар симои СФШҒ-Тоҷикистон як ташкилоте дида шудааст, ки дар робита ба ҳама 
натиҷаҳои худ аз таҳияи дастурҳои Вазорат сар карда то рӯйхати вазифаҳои Шӯрои машваратии 
ГОА аз нигоҳи ҳуқуқӣ эътибор медиҳад. Чунин сатҳи эътибор ба ҷузъҳо ва тартиб дар мусоҳиба 
бо намояндагони Вазорати корҳои дохилӣ ҳамчун сохтори муҳими мусоидаткунанда ба боварӣ 

26  Лоиҳаҳои Фонди глобалӣ ва Хадамоти байналмиллалии нуфуз мардони бо мардон алоқаи ҳамҷинсона дошта, шахсони 
истифодабарандаи маводи нашъаовар ва шахсони расонандаи хизмати шаҳвонии тиҷоратиро фаро мегиранд.

муайян гардида, инчунин намояндагони дигар сохторҳои давлатӣ низ чунин мавқеъро изҳор 
намуданд. Дар мусоҳиба бо марказҳои пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО бошад, зикр гардид, 
ки СФШҒ-Тоҷикистон тавонист, ҷонибдории Вазоратро ҷиҳати ҳалли масъалаи табъиз ва 
амалҳои зӯроварӣ нисбати ШИМН аз ҷониби кормандони соҳа ба даст орад. Ҳарчанд самараи 
мушаххаси истифодаи роҳнамоҳои нав ба арзёбӣ ниёз дорад, Вазорат ҷиҳати паҳн намудани 
роҳнамо ва баланд бардоштани маълумотнокии кормандон тавассути семинарҳо масъулият 
ба дӯш гирифтааст. Дар иҷрои ин корҳо ба онҳо зерташкилотҳои грантгирандаи СФШҒ-
Тоҷикистон, ки инчунин нусхаҳои роҳнаморо дар минтақаҳои фаъолияти худ паҳн мекунанд ва 
бо мақсади аз наздик шинос намудани кормандони ҳифзи ҳуқуқ бо мушкилоти дучоргардидаи 
ШИМН мутахассисони худро оид ба фарогирии аҳолӣ ба семинарҳо мефиристанд, кӯмак карда 
истодаанд. Ҳамаи кӯшишҳои мазкур ба рушди тавонмандии шӯроҳои ГОА дар масоили ҳуқуқӣ 
нигаронида шуда, онҳо маълумотнокии ҳаммаслакони худро дар ин ҷода баланд бардошта, онро 
ҳамчун аъзои шӯро дар амал истифода мебаранд. Хусусияти асосии муносибати бисёрҷонибаи 
СФШҒ-Тоҷикистон вобаста ба амалӣ намудани ҳуқуқҳои ГОА аз он иборат аст, ки онҳо ба рушди 
тавонмандӣ эътибори хоса медиҳанд. Дар ин ҷода рушди тавонмандӣ мақсаднок ба супориш ё 
вазифае, ки онро дар амал метавон истифода бурда, боварӣ ҳосил намуд, пайваста шудааст. 

Мақоми марказӣ доштани масъалаи рушди тавонмандӣ дар доираи барномаҳои рушди СФШҒ-
Тоҷикистон ташкилотро аз дигар ТҶ-ҳо дар кишвар фарқ мекунонад. Он ба онҳо инчунин 
имконият медиҳад, ки дар ҷорӣ намудани навовариҳо ва таъсиргузорӣ дар татбиқи таҷрибаи 
нав нақши пешсаф бозанд. Мусаллам аст, ки СФШҒ тавассути истифодаи қувваи алоқамандии 
байни василаҳои нави гуногун бо мақсади ҳавасманд намудани ҷонибҳои манфиатдор ва таъмини 
иштироки онҳо дар ҷараён ба худ нақши мазкурро пеша кардааст. Ҷонибҳои манфиатдори 
мазкур умедворанд, ки СФШҒ-Тоҷикистон дар сари мизи муҳокимаи сиёсат ва стратегияҳои 
нав чунин мақоми худро давом хоҳад дод. Бо вуҷуди ин вобастагӣ аз маблағгузории беруна 
СФШҒ-Тоҷикистонро аз нуқтаи назари суботи ташкилот осебпазир менамояд, ки ин дар натиҷа 
метавонад, ба ташкилот ҷиҳати нигоҳ доштани мақоми худ дар ин нақш мушкилот эъҷод намояд.

4.6. Масъалаҳои ба миён омада истода ва камбудиҳо дар рушди 
тавонмандӣ

Татбиқи БКН аз дастаи сенафараи на он қадар калони кормандони барномаҳо дар саридораи 
СФШҒ-Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе вобаста буд. Кормандони мазкур таҳти роҳбарияти 
директор ва бо кӯмаки панҷ нафар кормандони ёрдамчӣ, ки ҳама барномаро хуб мефаҳмиданд, 
фаъолият мекарданд. Дар татбиқи барнома дар ҷойҳо СФШҒ-Тоҷикистон ба як қатор 
мутахассисони тиббӣ, иҷтимоӣ ва фарогирии аҳолӣ дар намояндагии худ, инчунин фаъолияти 
зерташкилотҳои грантгиранда такя кардааст. Сатҳи баланди самаранокии кор ва малакаҳои 
иловагии ҳар як корманд дар иҷрои барнома дар давоми ҳашт моҳи таoқиқоти мазкур мушоҳида 
гардид. Дар охири таДқиқот як нафар узви дастаи барнома (роҳбари барнома) ташкилотро 
тарк карда, фазои пурраро ба таври назаррас холӣ кард. Ин саволеро ба миён меорад, ки 
то чӣ дараҷа СФШҒ-Тоҷикистон барои ҷуброни чунин талафоти иқтидори дохилӣ стратегияи 
комил дорад. Тобоварии ташкилот иловатан, дар он вақте ки СФШҒ-Тоҷикистон аз шабакаи 
СФШҒ моҳи майи соли 2019 баромад, таҳти имтиҳон қарор гирифт. Ҳоло ташкилот дар давраи 
ниҳоят муҳими гузариш қарор дорад, ки дар он равияҳои нави барномавӣ ва имкониятҳои 
маблағгузориро аз худ карда истодааст. Дар ин ҷода таДқиқот (ба таври ғайричашмдошт) ба 
СФШҒ-Тоҷикистон ҷиҳати дарк ва истифодаи натиҷаҳои барнома ва донистани фикри ҷонибҳои 
манфиатдор оид ба ташкилот кӯмак расонид. Бисёр иштирокчиён бар он ақидаанд, ки СФШҒ-
Тоҷикистон барои фаъолият дар дигар бахшҳои соҳаи тандурустӣ, ба монанди обтаъминкунӣ 
ва санитария (дар ин ҷода онҳо дар гузашта фаъолият кардаанд), бемории ҳепатити вирусии 
С, солимии модар ва кӯдак ё дар масоили тағйирёбии иқлим иқтидор дорад. Дар айни ҳол дар 
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5. ТАҶРИБАИ ПЕШҚАДАМ
Натиҷаҳои таДқиқот диққатро ба таҷрибаи пешқадами зерин ҷалб намуд:

•   Таъсиси Шӯрои машваратии ГОА, ки бо мақсади ба диққати сохторҳои хизматрасон 
расонидани иттилоот оид ба мушкилот ва ниёзҳои баҳрабарандагони хизматрасониҳо 
сафарбар карда мешаванд. Мусаллам аст, ки таҷрибаи пешқадами мазкур дар якҷоягӣ бо 
навъҳои зерини таҷрибаи пешқадам самараи хуб медиҳад:

•   Консепсияи боздидҳо оид ба мониторинги муштарак, ки кормандони алоҳидаи 
сохторҳои асосӣ ва аъзои худи гурӯҳҳои фарогирифташавандаро бо мақсади беҳтар 
намудани сифат ва ба ниёз ҷавобгӯй намудани хизматрасониҳо муттаҳид месозад.

•   Рушди тавонмандӣ дар асоси методи устоду шогирд, ки мутобиқи он фарди алоҳида/
ташкилоте, ки таҷрибаи муайянро ба даст овардааст, бо истифодаи воситаҳои гуногун, ба 
монанди омӯзишҳои интерактивӣ ва роҳнамоии наздик дониш ва малакаи худро ба фарди 
алоҳида/ташкилоти дигар медиҳад. СФШҒ-Тоҷикистон василаи мазкурро дар давраи 
марҳалаи дуюми БКН ҷорӣ намудааст, ки таъсиси нуқтаҳои МТИ мисоли аз ҳама намоёни 
он мебошад. 

6. ТАВСИЯҲО
Дар асоси натиҷаҳоти таДқиқот тавсияҳои зерин оид ба рушди тавонмандии СФШҒ-Тоҷикистон 
пешниҳод карда мешавад:

• Дастгирии равияи нави стратегии ташкилот бо гузаронидани баҳодиҳии ниёз ба рушди 
тавонмандӣ ва таҳияи нақшаи мухтасари амал оид ба рушди он.

• Ба як қолаби назариявӣ даровардани таҷрибаи кунунии СФШҒ-Тоҷикистон дар ҷодаи 
рушди тавонмандӣ (масалан, омӯзиш бо мақсади ҷорӣ намудани навовариҳо, паҳн кардани 
таҷрибаи роҳҳои навоварона) бо мақсади таҳияи консепсияи возеҳи рушд ва ҷиҳати 
таҳкими минбаъдаи нуфузи ташкилот ҳамчун як сохтори таҷрибадори рушди тавонмандӣ 
дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он.  

дохили СФШҒ-Тоҷикистон дар фикри васеъ намудани соҳаҳои фаъолият мебошанд ва барои ин 
муҳим аст, ки ташкилот шумораи имрӯзаи кормандонро зиёд намуда, навъҳои нави таҷрибаро 
дар ташкилот ҷорӣ созад. Бо вуҷуди ин вазъияти молиявии ташкилот ҳоло ба чунин васеъшавӣ 
имконият намедиҳад.

Вазъияти дар доираи таДқиқот кашфгардида набудани суботи фаъолияти ТҶ-ҳоро дар соҳаи 
рушд дар Тоҷикистон ва дигар гӯшаҳои олам таъкид месозад . Барномаи «Коҳиши норасоиҳо” 
ташкилоти СФШҒ-Тоҷикистонро аз соли 2011 то 2018 бо заминаи молиявии назаррасе таъмин 
карда, пеш аз мӯҳлат ба охир расид. Кормандони СФШҒ-Тоҷикистон ба қобилияти худ ҷиҳати 
давом додани фаъолият бидуни маблағгузории БКН изҳори боварӣ намуданд, аммо таъсири 
қатъгардии чунин маблағгузорӣ ба гурӯҳҳои фарогирифташаванда аллакай ба назар мерасид. 
Бо вуҷуди ин дастаи таДқиқот шоҳиди иродаи қатъии аҷоибе ҳам дар байни кормандони СФШҒ-
Тоҷикистон ва ҳам зерташкилотҳои собиқ грантгиранда ҷиҳати якҷоя баромадан аз вазъият 
гардиданд. Ташкилот дар айни ҳол захираҳоро сафарбар намуда, инчунин нақшаи стратегии 
худро барои солҳои 2020-2022 таҳия карда истодааст. Аз ин лиҳоз рушди тавонмандӣ яке аз 
натиҷаҳои муҳим барои СФШҒ-Тоҷикистон боқӣ хоҳад монд.
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7. ХУЛОСА
Барномаи “Коҳиши норасоиҳо” аз соли 2011 инҷониб сарчашмаи асосии маблағгузории СФШҒ-
Тоҷикистонро ташкил намудааст. Ҷалби диққат ба ГОА дар доираи барномаҳо ба ташкилот 
имкон дод, ки корҳоро оид ба кам кардани талабот ба маводи нашъаовар дар байни шахсони 
пешниҳодкунандаи хизматрасонии шаҳвонии тиҷоратӣ ва маҳбусон ва табдил додани он ба як 
барномаи ҳамаҷонибаи фарогирандаи гурӯҳи васеи шахсони зери хатар ва осебпазир ба таври 
назаррас васеъ намояд. Барнома барои тақвияти шабакаи мавҷудаи СФШҒ-Тоҷикистон бо 
ҷалби сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ ва пайвастани ташкилот бо шарикони нав кӯмак расонид. 
Нақши онҳо ҳамчун тарғибгари беҳбудии саломатӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои ГОА дар ҳамбастагии 
муносибати муштарак ва эътибор ба ҷузъиёт (аз ҷумла ҷабҳаҳои ҳуқуқӣ) ва собит намудани он 
дар таҷриба ифода ёфт.

СФШҒ-Тоҷикистон мисоли намоёни шарики БКН буд, ки сармоягузории асосӣ дар рушди 
тавонмандӣ ҳанӯз чанд сол пеш аз ифтитоҳи Барнома оғоз гардида, дар натиҷа ташкилотро ба 
як сохтори қавӣ ва боваринок, ки ба дигарон дар ҷодаи рушди тавонмандӣ кӯмак мерасонад, 
табдил дод. Модели ҳамкории байни СФШҒ-Тоҷикистон ва СФШҒ Интернешнл барои пешниҳод 
ва мубодилаи муттасили фикру ақидаҳои интиқодӣ вобаста ба фаъолияти Шабакаи СФШҒ 
ва барномаи БКН дар сатҳи глобалӣ як майдоне фароҳам овард. Бо вуҷуди ин дар доираи 
таДқиқот ба муайян намудани натиҷаҳои БКН вобаста ба чорабиниҳое, ки аз ҷониби СФШҒ-
Тоҷикистон вобаста ба рушди тавонмандии ташкилотҳои шарики он дар миқёси Ҷумҳурии 
Тоҷикистон татбиқ гардидааст, эътибор дода шуд. Панҷ натиҷаи алоҳида ва ҳамзамон байни 
якдигар алоқаманд нишон дод, ки чӣ тавр СФШҒ-Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти пешсаф 
навовариҳоро ҷорӣ намуда, барои паҳн намудани чунин таҷриба таъсир расонидааст. ТаДқиқот 
дар як вақти барои ташкилот бениҳоят муҳим анҷом дода шуда, номаълум аст, ки оё нигоҳ 
доштани натиҷаҳои ба даст омадаи дар ҳисоботи мазкур дарҷгардида имконпазир аст ё не. Бо 
вуҷуди ин тавонмандии қавии дохилии СФШҒ-Тоҷикистон барои тарҳи барномаҳо ва дастгирии 
молиявӣ дар оянда заминае фароҳам меорад.  
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соли 2018 оид ба тасдиқи “Роҳнамо барои кормандони Вазорати корҳои дохилӣ оид ба 
пешгирии ВНМО ва кор бо гурӯҳи зери хатар”.

11. Роҳнамо барои кормандони ВКД оид ба пешгирии ВНМО ва кор бо гурӯҳи зери хатар. 

12.  Созишномаи ҳамкорӣ оид ба татбиқи барномаҳои пешгирикунанда бо мақсади ҳифзи 
солимии ҷомеа дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон.

13.  Фармоиши ВТҲИА ҶТ таҳти № 832 аз 30-юми сентябри соли 2015 оид ба иҷозат барои 
таъсиси марказҳои МТИ дар назди ТҶ.

14.  Санади Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳрӣ, 2015, шаҳри 
Қӯрғонтеппаи (ҳозира Бохтари) вилояти Хатлон.
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15.  Санади МНДСЭ- вилоятӣ, 2015, вилояти Хатлон.

16. Хулосаи МҶНДСЭ оид ба марказҳои МСИ, Душанбе.

17.  Мактуби дархостии СФШҒ-Тоҷикистон ба Раёсати назорати давлатии тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти Хатлон, 2016.

18.  Фармоиши Раёсати назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти 
Хатлон, 2016.

19.  Мактуби хулосавии Раёсати назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
вилояти Хатлон, 2016.

20.  Шартнома оид ба безараргардонии партовҳои тиббӣ, 2015, Намояндагии Ташкилоти 
СФШҒ-Тоҷикистон дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон.

21.  Мактуби хулосавии Хадамоти давлатии оташнишонӣ, 2016, ш. Қӯрғонтеппа (ҳозира 
Бохтар), вилояти Хатлон.

22.  Мактуби Намояндагии Ташкилоти СФШҒ-Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ба Маркази 
вилоятии пешгирӣ ва мубориза бо БПНМ дар вилояти Хатлон, моҳи апрели соли 2015, 
Қӯрғонтеппа (ҳозира Бохтар), вилояти Хатлон.

23.  Мактуби дастгирии Маркази пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО дар вилояти Хатлон, феврали 
соли 2016.

24.  Мактуби СФШҒ-Тоҷикистон ба ташкилотҳои шарик дар кишвар оид ба Фармони ВТҲИА 
ҶТ таҳти № 832 аз 30 сентябри соли 2015 дар бораи додани иҷозат  барои таъсиси 
марказҳои МТИ дар заминаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ.

25.  Мактуби СФШҒ-Тоҷикистон ба МД “Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо 
ВНМО” ВТҲИА ҶТ аз соли 2015 оид ба масъалаи МТИ дар заминаи ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ.

26.  Нусхаи эълонҳои дар ВАО нашркардашуда оид ба таъсисёбии марказҳои МТИ ва даъват 
барои санҷиш ва машварати ихтиёрӣ оид ба ВНМО.

27.   Мактуби дастгирӣ аз Ташкилоти ЮНЕЙДС аз соли 2015 оид ба таъсиси МТИ дар заминаи 
ТҶ-ҳо.

28.  Мактуби МД “Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО” ВТҲИА ҶТ ба СФШҒ-
Тоҷикистон дар бораи ташриҳои муштарак оид ба мониторинг, моҳҳои август ва декабри 
соли 2018.

29.   Маълумотнома – ҳисоботи МД “Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМО” 
ВТҲИА ҶТ дар бораи боздидҳои муштарак оид ба мониторинги гузаронидашуда, 2018.

30.  Ҳисоботи иттилоотии ТҶ “СВОН Плюс” дар бораи боздиди муштарак оид ба мониторинги 
гузаронидашуда, 2018

31.  Ҳисоботи иттилоотии ТҶ “ВИТА” дар бораи боздиди муштарак оид ба мониторинги 
гузаронидашуда, 2018

32.  Ҳисоботи иттилоотии ТҶ “Амали нек” дар бораи боздиди муштарак оид ба мониторинги 
гузаронидашуда, 2018.

33.  Ҳисоботи иттилоотии СФШҒ-Тоҷикистон дар бораи боздиди муштарак оид ба 
мониторинги гузаронидашуда, 2018.

34.  Ҳисоботи иттилоотӣ дар бораи натиҷаҳои таДқиқот оид ба баҳодиҳии сатҳи муҳоҷирати 
меҳнатӣ дар байни шахсони истифодабарандаи маводи нашъаовар дар минтақаҳои 
таҷрибавии ҷумҳуриҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон, 2017.

35. Машварат оид ба иттилоот дар сомонаи www. afew.tj - ҳозира www. afif.tj.

36.  Магдалена Дабковска ва Ҷанин Вилдшуд (2018). Мо мубориза мебарем, пинҳон мекунем 
ё муттаҳид мешавем: стратегияи тобоварӣ дар байни ташкилотҳои устувор оид ба паст 
кардани сатҳи зарар ва шабакаҳои ҷамъиятӣ дар шароити муҳити маҳдудшудаистода 
барои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварҳои Европаи шарқӣ ва Осиёи Марказӣ.
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ЗАМИМАҲО
Замимаи A:  Рӯйхати иштирокчиёни таДқиқот

Кормандони	СФШҒ-Тоҷикистон

Пулатов	Дилшод	 Роҳбари	Лоиҳа
Давлатова	Зарина	 Мутахассиси	Лоиҳа
Орипова	Саодат	 Ҳамоҳангсози	Намояндагии	Ташкилот	дар	вилояти	Хатлон
Эмелянова	Татяна	 Мутахассиси	Лоиҳа	/Масъули	сомонаи	интернетӣ
Хайрова	Жанна	 Роҳбари	Шӯъбаи	молия
Норматова	Фирӯза	 Мутахассис	оид	ба	молия	/	Кассир
Набиева	Оксана Муҳосиб
Алмухаммедова	Олга	 Роҳбари	масоили	маъмурӣ
Зерташкилотҳои	грантгирандаи	СФШҒ-Тоҷикистон

Таҳмина	Ҳайдарова Шабакаи	занони	бо	бемории	ВНМО	зиндагикунанда	дар	ҶТ,	Душанбе
Абдухолиқ	Абдураҳмонов	Олеся	
Тремасова	Олга	Гостева

ТҶМ	“Амали	нек”,	Хуҷанд

Насим	Файзов ТҶ	“СВОН	Плюс”,	Кӯлоб
Дилором	Эгамбердиева ТҶҶ	“Бузург”,	Панҷакент
Марям	Азизмамадов ТҶ	“Волонтёр”,	Хоруғ
Намояндагони	ҷонибҳои	манфиатдор

Воҳидов	Суҳроб Корманди	ВТҲИА	ҶТ
Ҷаъфаров	Наврӯз Корманди	ВТҲИА	ҶТ	ва	собиқ	Муовини	Вазири	тандурустӣ	ва	ҳифзи	

иҷтимоии	аҳолӣ
Наҷмутдинов	Нуриддин ВКД

Боймуродов	Камолиддин	Тоҳир	
Шерхонов	Тиллоева	Фарзона

МД	“Маркази	ҷумҳуриявии	пешгирӣ	ва	мубориза	бо	ВНМО”

Ким	Ирина Маркази	ҷумҳуриявии	клиникии	наркологӣ	ба	номи	профессор	
Ғуломов	М.Г.

Аъзамҷон	Мирзоев Корманди	МД	“Донишкадаи	таҳсилоти	баъдидипломии	кормандони	
соҳаи	тандурустӣ”	ва	собиқ	Муовини	Вазири	тандурустӣ

Улуғбек	Аминов Намояндагии	ЮНЕЙДС	дар	ҶТ	
Давлатов	Акрам Собиқ	Директори	Маркази	пешгирӣ	ва	мубориза	бо	ВНМО	дар	ш.	

Бохтар	ва	Директори	Маркази	пешгирӣ	ва	мубориза	бо	ВНМО	дар	ш.	
Кӯлоб

Замимаи Б:  Рӯйхати чорабиниҳо оид ба рушди 
тавонмандӣ дар доираи БКН дастгиришуда

Сол Номи	фаъолият Сарчашмаи	
маблағгузорӣ

Иштирокчиён

2016 
(4	ноябр)

Таҳияи	платформаи	ТҶ-ҳо	ва	барпо	
намудани	робитаи	байни	мутахассисон	
оид	ба	хизматрасониҳои	тандурустӣ	ва	
иҷтимоӣ	дар	вилояти	Хатлон:	чорабинии	
иттилоотӣ

БКН 16	нафар	намояндаи	
ташкилотҳо	оид	ба	
хизматрасонӣ	дар	
масоили	ВНМО,	ҷомеаҳои	
ММАҲД	ва	Раёсати	адлияи	
вилояти	Хатлон

(11	ноябр) Таҳияи	платформаи	ТҶ-ҳо	ва	барпо	
намудани	робитаи	байни	мутахассисон	
оид	ба	хизматрасониҳои	тандурустӣ	ва	
иҷтимоӣ	дар	вилояти	Хатлон:	муҳокима	
оид	ба	лоиҳаи	созишнома

БКН 28	нафар	роҳбарони	
муассисаҳои	давлатии	
тиббӣ	ва	иҷтимоӣ.

(1	декабр) Таҳияи	платформаи	ТҶ-ҳо	ва	барпо	
намудани	робитаи	байни	мутахассисон	
оид	ба	хизматрасониҳои	тандурустӣ	ва	
иҷтимоӣ	дар	вилояти	Хатлон:	муҳокима	
оид	ба	ҳамкорӣ

БКН 18	нафар	намояндаи	
ташкилотҳо	оид	ба	
хизматрасонӣ	дар	
масоили	ВНМО,	ҷомеаҳои	
ММАҲД		дар	вилояти	
Хатлон

2017
(11феврал)

Таҳияи	платформаи	ТҶ-ҳо	ва	барпо	
намудани	робитаи	байни	мутахассисон	
оид	ба	хизматрасониҳои	тандурустӣ	ва	
иҷтимоӣ	дар	вилояти	Хатлон:	муҳокимаи	
нақшаҳои	муштарак	барои	соли	2017

БКН 30	нафар	намояндаи	
ташкилотҳои	давлатӣ	ва	
ҷамъиятӣ

(28	феврал) Таҳияи	платформаи	ТҶ-ҳо	ва	барпо	
намудани	робитаи	байни	мутахассисон	
оид	ба	хизматрасониҳои	тандурустӣ	
ва	иҷтимоӣ	дар	вилояти	Хатлон:	
муҳокима	оид	ба	механизми	равонсозӣ	
ва	муаррифии	натиҷаҳои	мониторинги	
муштарак	

БКН/БРСММ 21	нафар	роҳбарони	
муассисаҳои	давлатии	
тандурустӣ,	хадамоти	
иҷтимоӣ	ва	таълимӣ	ва	
СФШҒ-Тоҷикистон,	дар	
Қӯрғонтеппа	баргузор	
гардидааст.

2016 
(15	ноябр)

Баланд	бардоштани	савияи	маърифатнокӣ	
оид	ба	баробарии	ҳуқуқҳои	ГОА	ба	
солимӣ	ва	некӯаҳволии	иҷтимоӣ:	ҷаласаи	
иттилоотӣ	оид	ба	ӯҳдадориҳои	кишвар	ва	
волоияти	қонун	бо	мақсади	роҳ	надодан	
ба	тамғагузорӣ	ва	муносибати	манфӣ	
нисбати	ГОА	

БКН 26	ташкилоти	
хизматрасонӣ	ва	6	ТҶШ

(23	декабр) Баланд	бардоштани	савияи	маърифатнокӣ	
оид	ба	баробарии	ҳуқуқҳои	ГОА	ба	
солимӣ	ва	некӯаҳволии	иҷтимоӣ:	аз	ҳамон	
сарчашма.		

БКН 29	муассисаи	тандурустӣ	
ва	1	ТҶШ
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2017 
(15	июн)

Баланд	бардоштани	савияи	маърифатнокӣ	
оид	ба	баробарии	ҳуқуқҳои	ГОА	ба	
солимӣ	ва	некӯаҳволии	иҷтимоӣ:	аз	ҳамон	
сарчашма

БКН 24	муассисаи	давлатии	
тандурустӣ,	ТҶШ-ҳо,	
ЮНЭЙДС,	БРСММ

(26	октябр) Баланд	бардоштани	савияи	маърифатнокӣ	
оид	ба	баробарии	ҳуқуқҳои	ГОА	ба	
солимӣ	ва	некӯаҳволии	иҷтимоӣ:	аз	ҳамон	
сарчашма	

БКН 48	кормандони	милитсия,	
намояндагони	ТҶШ-
ҳо,	ТҶ-ҳо,	муассисаҳои	
давлатии	тандурустӣ	ва	
ҳифзи	иҷтимоӣ

2016
(1	декабр)

Ҷорисозии	санҷиши	фаврии	ВНМО	ва	
машваратдиҳӣ	дар	сатҳи	ҷомеа:	шиносоӣ	
бо	таҷрибаи	СФШҒ-Тоҷикистон	дар	
таъсиси	нуқтаҳои	МТИ

БКН 27	ҷониби	манфиатдор	
аз	мақомоти	иҷроияи	
ҳокимияти	давлатӣ	
дар	вилояти	Хатлон,	
мутахассисони	
соҳаи	тандурустӣ	ва	
хизматрасониҳои	иҷтимоӣ,	
раёсатҳои	вилоятии	
Сарраёсати	иҷрои	ҷазои	
ҷиноятии	Вазорати	адлия,	
Агентии	назорати	маводи	
нашъаовар,	ташкилотҳои	
ҷамъиятӣ,	гурӯҳҳои	
зери	хатар	ва	рӯзномаи	
“Хатлони	нав”				

2017 
(6	сентябр)

Ҷорисозии	санҷиши	фаврии	ВНМО	ва	
машваратдиҳӣ	дар	сатҳи	ҷомеа:	шиносоӣ	
бо	стратегияҳои	миллӣ	ҷиҳати	васеъ	
намудани	дастрасӣ	ба	санҷиши	ВНМО	ва	
чораҳои	ҷавобӣ	ҷиҳати	иҷрои	стратегияи	
90x90x90-и	ЮНЭЙДС	

БКН 48	намояндаи	ТҶШ-
ҳо,	ташкилотҳои	
ҷамъиятӣ,	мутахассисони	
муассисаҳои	давлатии	
тандурустӣ	ва	
хизматрасонии	иҷтимоӣ	ва	
ЮНЭЙДС

(15	сентябр) Ҷорисозии	санҷиши	фаврии	ВНМО	ва	
машваратдиҳӣ	дар	сатҳи	ҷомеа:	омӯзиш	
оид	ба	малакаҳои	заминавӣ	барои	
пешниҳоди	МТИ

БКН 15	намояндаи	ТҶШ-ҳо,	
аз	ҷумла	ташкилотҳои	
ҷамъиятии	ШИМН	ва	
шахсони	бо	ВНМО	
зиндагикунанда

(7-23	ноябр) Ҷорисозии	санҷиши	фаврии	ВНМО	ва	
машваратдиҳӣ	дар	сатҳи	ҷомеа:	Курс	
барои	хатмкунандагони	муассисаҳои	
таълимии	тиббӣ	“Санҷиш	барои	ВНМО	ва	
машваратдиҳӣ	оид	ба	он”	дар	заминаи	
Донишкадаи	таҳсилоти	баъдидипломии	
кормандони	тибби	ВТҲИА	

БКН 10	намояндаи	панҷ	ТҶШ-
ҳо	аз	шаҳрҳои	Душанбе,	
Кӯлоб,	Хоруғ,	Хуҷанд	ва	
Панҷакент

(4,	17,	23	
май)

Рушди	шӯроҳои	машваратии	гурӯҳи	зери	
хатар:	Муаррифии	василаҳои	навоварона	
оид	ба	мониторинг	ва	баҳодиҳии	
хизматрасониҳо	ба	ГОА	ва	ташкилотҳои	
маҳаллии	ШИМН	ва	ҷомеаҳои	шахсони	бо	
ВНМО	зиндагикунанда

БКН 48	намояндаи	22	ТҶШ-ҳои	
хадамоти	ВНМО,	шӯроҳои	
машваратии	ГОА	ва	
ташкилотҳои	ҷамъиятии	
ШИМН	ва	шахсони	бо	
ВНМО	зиндагикунанда

(12-14	июл) Рушди	шӯроҳои	машваратии	гурӯҳи	зери	
хатар:	Омӯзиш	оид	ба	малакаҳои	асосӣ	
барои	идоракунии	беморон	ва	барномаҳои	
пастсозии	зарар

БКН 25	намояндаи	шӯроҳои	
машваратии	ГОА,	
ташкилотҳои	ҷамъиятии	
ШИМН	ва	кормандони	
иҷтимоии	ТҶШ-ҳо

2016-2018 Рушди	тавонмандии	зерташкилотҳои	
грантгирандаи	СФШҒ	ва	БКН	ва	
чорабиниҳо	оид	ба	барпосозии	робитаи	
байни	онҳо:	тавассути	почтаи	электронӣ	ва	
скайп	

СФШҒ 
Интернешнл

Ду	корманди	СФШҒ	аз	
ҷониби	корманди	СФШҒ	
Интернешнл	Ҷанин	
Вилдшут

2017 
(8-12	август)

Рушди	тавонмандии	зерташкилотҳои	
грантгирандаи	СФШҒ	ва	БКН	ва	
чорабиниҳо	оид	ба	барпосозии	робитаи	
байни	онҳо:	мониторинг	ва	баҳодиҳии	
фаъолияти	БКН	дар	Ҷумҳурии	Тоҷикистон

СФШҒ 
Интернешнл

Панҷ	корманди	СФШҒ	
аз	ҷониби	корманди	
СФШҒ	Интернешнл	Ҷанин	
Вилдшут

(30	октябр-5	
ноябр)

Рушди	тавонмандии	зерташкилотҳои	
грантгирандаи	СФШҒ	ва	БКН	ва	
чорабиниҳо	оид	ба	барпосозии	робитаи	
байни	онҳо:	мактаби	тирамоҳона,	Алмаато,	
Қазоқистон

СФШҒ 
Интернешнл

5	корманди	СФШҒ-
Тоҷикистон	ва	
директорони	
зерташкилотҳои	
грантгирандаи	БКН

2018 
(22-25	
октябр)

Рушди	тавонмандии	зерташкилотҳои	
грантгирандаи	СФШҒ	ва	БКН	ва	чорабиниҳо	
оид	ба	барпосозии	робитаи	байни	онҳо:	
Мактаби	тирамоҳона,	Киев,	Украина

СФШҒ 
Интернешнл

6	корманди	СФШҒ-
Тоҷикистон	ва	директорони	
зерташкилотҳои	
грантгирандаи	БКН	
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