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Хушунати хонаводагӣ чист?
Зӯроварии хонаводагӣ як истилоҳест, ки барои маънидоди зӯроварӣ 
байни шахсоне истифода мешавад, ки муносибатҳои наздики шахсӣ 
доранд. Одатан, зӯроварӣ дар оила содир карда мешавад ва аз дигарон 
пинҳон карда мешавад.

Баъзан он дар ҷойҳои дигар хам рух медиҳад, масалан дар долон, дар назди 
хона ё дар назди мактаби кӯдакон. Ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ 
асосан занҳое мебошанд, ки ҳуқуқҳояшон аз ҷониби мардон поймол 
карда мешаванд. Ҷинояткорон метавонанд инҳо бошанд: (ҳамсар) шарики 
ҳамсар, хешовандони шавҳар, падару модар нисбати духтари калонсол, 
писарони болиғ нисбати модар, амак ... ё дигар аъзои оила.

Шаклҳои гуногуни зӯроварӣ дар оила вуҷуд доранд

Хушунати ҷисмонӣ латукӯб, ларзиш додан, бо пойҳо, дастҳо ва қамчин 
задан, аз мӯи сар кашидан, бо мушт ё дигар ашёҳо задан, партофтани 
ашёҳо ба касе, сарро ба девор задан, сӯзонидани бадан (бо тамоку), буғӣ 
кардан, ҳамла бо яроқро дар бар мегирад.

Ба хушунати равонӣ муносибати бераҳмона, таҳқир, обрӯрезонӣ (аз ҷумла 
дар ҳузури дигарон), тарсондан, таҳдид (масалан таҳдиди гирифтани 
кӯдакон, аз хона рондан, маҷбурӣ издивоҷ кардан) дохил мешаванд. 
Чунин таҳдидҳо бо истифодаи яроқ, ки шахсро маҷбур месозад то дар 
танҳоӣ қарор гирад: яъне, шахсро аз дидор ё сӯҳбат бо хонаводаи худаш 
маҳрум месозанд, дар хона маҳкам мекунанд, аз истифодаи телефон 
маҳрум месозанд, сӯҳбат бо шахсони дигарро манъ мекунанд, амалҳоро 
ҳаматарафа назорат мекунанд (дар куҷо ҳастед, куҷо мехоҳед рафтан, бо 
кӣ мехоҳед сӯҳбат кунед, ё ин ки чи кор карда истодаед).

Таҷовузи ҷинсӣ аз ламс кардани касе бар зидди хохишу иродаи шахс, 
маҷбур кардан ба алоқаи ҷинсӣ иборат аст.

Зӯроварии иқтисодӣ ин ҳолатест, ки мард аз набудани даромади шахсии 
зан сӯистифода мебарад, дар ҳоле, ки барои пӯшонидани хароҷоти 
хонавода маблағи кофӣ таъмин намекунад; масалан, даромади мард дар 
ихтиёри худи ӯ мемонад, маълумот оиди даромад ва хароҷоташ махфӣ 
нигоҳ дошта мешавад, илова бар ин маблағи ҳамсарро гирифта, ӯро кор 
кардан намемонад. 
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Хушунати хонаводагӣ дар 
Тоҷикистон
Дар Тоҷикистон хушунати хонаводагӣ алайҳи занон паҳн шудааст.

Дар давоми як миссия оид ба омӯзиши далелҳо дар Душанбе, Суғд ва 
Хатлон, дар соли 2016, Ҳамкории Байналмилалии Ҳуқуқи Инсон (IPHR, 
Белгия) дар якҷоягӣ бо Бунёди Ҷамъиятии Нотабене (Тоҷикистон) ва Бунёди 
Ҳуқуқи Инсонии Ҳелсинки (HFHR, Полша) дар бораи зӯровариҳои ҷиддии 
ҳуқуқи инсон дар соҳаи зӯроварии хонаводагӣ тадқиқот гузарониданд. 
Мо бо ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ, ташкилотҳои маҳаллӣ, ки 
ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оиларо дастгирӣ мекунанд, ҳимоятгарон, 
рӯзноманигорон, духтурон ва занони фаъол мусоҳиба кардем. Мо 
инчунин ҳисоботҳо ва тадқиқоти сершумори ташкилотҳои маҳаллӣ ва 
байналмилалиро, ки дар Тоҷикистон доир ба ин масъала гузаронида шуда 
буданд, омӯхтем.

Иттилооти гирифташуда дар гузориши 60-саҳифаӣ таҳти унвони «Вай ба 
ҳаёти ман нишона гузошт» - Зӯроварии хонаводагӣ дар Тоҷикистон: вақти 
барқарор кардани адолат».

Соли 2018, ҲБҲИ дар якҷоягӣ бо шарикон оид ба ин масъала тадқиқоти 
иловагиро дар Тоҷикистон анҷом дод ва моҳи октябри соли 2018 мо 
дар ҷаласаи байналмилалии Кумитаи СММ оид ба пешгирии зӯроварӣ 
нисбати занон дар Женева иштирок кардем. Натиҷаҳои таҳқиқот инчунин 
барои омода кардани гузориш ба Кумитаи зидди шиканҷаи СММ дар 
соли 2018 истифода шуданд. Бо дастгирии шарики маҳаллии мо, ТҶ 
«Начоти Кудакон», Директори ҲБҲИ Брижит Дюфо баҳори соли 2018 ва 
моҳи январи соли 2020 ба Тоҷикистон ташриф оварда, бо намояндагони 
гурӯҳҳои худёрирасони занон дар вилояти Хатлони Тоҷикистон мулоқот 
кард. Ин яке аз самтҳои фаъолияти худ аст, ки мо дар оянда давом додани 
онро дар назар дорем. Брошюраи мазкур барои гурӯҳҳои худёрирасони 
занони ниёзманди вилояти Хатлони Тоҷикистон ва инчунин барои занони 
минтақаҳои дигари Тоҷикистон, ки ҳоло намояндагони ҲБҲИ имконияти 
ташрифро надоранд, таҳия шудааст. Аммо умедворем, ки бо кӯмаки ин 
нашрия мо тавонистем ба гурӯҳҳои зиёди занон дар Тоҷикистон бирасем.

https://iphronline.org/wp-content/uploads/2017/03/RU-Domestic-violence-in-Taj-March-2017.pdf
https://iphronline.org/wp-content/uploads/2017/03/RU-Domestic-violence-in-Taj-March-2017.pdf
https://iphronline.org/wp-content/uploads/2017/03/RU-Domestic-violence-in-Taj-March-2017.pdf
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Хушунати хонаводагӣ дар Тоҷикистон

Тахмин меравад, ки ҳадди аққал ҳар дуюм зан дар Тоҷикистон дар давраи 
муайяни зиндагиашон аз ҷониби шавҳар, волидайни шавҳар ё аъзои 
дигари оила гирифтори зӯроварии ҷисмонӣ, равонӣ ё иқтисодӣ қарор 
гирифтааст. Дар соли 2019, Шӯрои ҳуқуқи башари Созмони Милали 
Муттаҳид изҳор дошт, ки ҳар 8ум зан аз 10 зан дар Тоҷикистон як маротиба 
дар умраш зӯроварӣ дар оиларо аз сар гузаронидааст (тибқи гузориши 
таҳлили омори давлатии соли 2017).

Кӣ бештар содиркунандаи хушунати хонаводагӣ аст? Тадқиқоти нав нишон 
дод, ки дар байни занони шавҳардор, ки дар бораи зӯроварии ҷисмонӣ 
гузориш додаанд,ки маъмулан гуноҳи бештар шавҳари ҳозира аст (8 аз 10) 
ва пас аз он шавҳари собиқ (1 аз 10). Дар байни заноне, ки ҳеҷ гоҳ издивоҷ 
накардаанд, ҷинояткорони бештар маъмул инҳо модарон / модарзодаҳо 
(8 аз 10) ва хоҳарон / бародарон (3 аз 10) мебошанд; Тадқиқоти тиббӣ-
демографӣ Тоҷикистон, 2017 аз ҷониби Агентии давлатии омор).

Муайян кардани андозаи дақиқи зӯроварии хонаводагӣ дар Тоҷикистон 
хеле мушкил аст, зеро ҳукумат омори пурраи ин масъаларо нашр 
намекунад. Ғайр аз он, бисёре аз занон аз тарси эҳсосот ва шарм мехоҳанд 
хомӯш монанд. Ғайр аз он, ҷомеа зери фишори сахт қарор мегирад, то 
зӯроварии хонаводагиро махфӣ нигоҳ доранд.

Тибқи тадқиқоти тиббӣ-демографии соли 2017, танҳо аз даҳ як зани 
наҷотёфтагони зӯроварии хонаводагӣ барои пешгирии зӯроварии худ 
кӯмак хост. Танҳо аз сад шаш зан баро кӯмак ба милиция муроҷиат карданд 
ва аз сад даҳ нафари занҳо барои кӯмак ба адвокат муроҷиат карданд.

Осебпазирии занон ба зӯроварии хонаводагӣ

Дар тамоми ҷаҳон аксар вақт хусусиятҳои фарҳангӣ барои сафед кардани 
табъиз нисбати занон истифода мешаванд. Табъиз нисбати занон ин 
муносибати беадолатона ва рафтори дагалонаро нисбати занон, танҳо 
аз сабаби зан буданро маънидод мекунад. Он инчунин ақидаеро дар 
бораи он, ки занон бояд дар ҷомеа нақши маҳдуд дошта бошад, инчунин 
муносибати таҳқиромез нисбати занҳоро дар бар мегирад. Аз ҷумла 
ақидаҳое, ки занон бояд тамоми корҳои хонаро иҷро кунанд, бояд кӯдакон, 
пиронсолон ва беморонро нигоҳубин кунанд. Далели оддии ин холат он 
аст, ки занон аксар вақт барои корҳое, ки мардон мекунанд, дар мансабҳои 
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роҳбарикунанда музди камтар мегиранд, ба раванди қабули қарорҳо ҷалб 
карда намешаванд, духтарон аксар вақт нисбат ба писарон мактабро тарк 
мекунанд ва барои сохтани зиндагии худ имкониятҳои камтар доранд.

Дар Тоҷикистон шахсони алоҳида эҳтимолан зери фишор қарор 
гирифтаанд, то онҳоро бо тасаввуроти қолабҳои гендерӣ дар оила ва 
дар маҷмӯъ дар ҷомеа мутобиқ созанд. Дар як тадқиқоти муштарак, ки 
соли 2016 аз ҷониби ширкати тадқиқотии «Тахлил ва Машварат», Кумитаи 
давлатии кор бо занон ва оила ва OXFAM гузаронида шуд, муайян карда 
шуд, ки занон дар оила мунтазам ба табъиз дучор мешаванд ва аз даҳ зан 
нӯҳ нафарашон дар ҳалли масъалаҳои оилавӣ ҳуқуқи овоздиҳӣ надоранд.

Чунин мавқеи нобаробар, илова бар нақши маҳдуди занон дар ҷомеа, 
маънои онро дорад, ки занон ба зӯроварӣ дар оила бештар осебпазиранд

Қадамҳои аввал барои 
пешгирии зӯроварӣ дар оила
Бояд қайд кард, ки дар солҳои охир дар Тоҷикистон дар самти мубориза 
бо зӯроварии хонаводагӣ баъзе дигаргуниҳои мусбат ба амал омадаанд:

Соли 2013 Тоҷикистон қонуни навро дар бораи пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ қабул кард, ки як қадами муҳим дар 
мубориза бар зидди зӯроварӣ дар оила мебошад. Қонун 
зӯроварии оилавиро ҳамчун «амали қасдан ғайриқонунии 
хусусияти ҷисмонӣ, рӯҳӣ, ҷинсӣ ва иқтисодӣ дошта, ки дар 
доираи муносибатҳои оилавӣ аз ҷониби як узви оила нисбат 
ба узви дигари оила содир шудааст, муайян мекунад, ки боиси 
поймол кардани ҳуқуқу озодиҳои ӯ, расонидани дардҳои ҷисмонӣ 
ё саломатии ӯ мегардад ё таҳдиди чунин зарар ба саломатӣ 
мебошад».

Қонун инчунин чораҳо оид ба расонидани кӯмак ба ҷабрдидаро аз ҷониби 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура ва судҳо, расонидани ёрии 
аввали ҳуқуқӣ, тиббӣ, равонӣ ва иҷтимоӣ, дастрасӣ ба марказҳои дастгирӣ, 
муассисаҳои тиббӣ ва хадамоти офиятбахширо дар назар дорад. Қонун 
тартиби бақайдгирии арзу шикоятҳо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, муроҷиат 
ба марказҳои дастгирии ҷабрдидагон ва марказҳои офиятбахшӣ, ҳабси 
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маъмурии шахсе, ки зӯроварӣ дар оиларо содир кардааст, парастории 
кӯдакон ва додани фармоишҳои муҳофизатиро муайян мекунад. Мувофиқи 
қонун, марказҳои дастгирӣ бояд кӯмаки ройгони тиббӣ, равонӣ, ҳуқуқӣ ва 
иҷтимоӣ, инчунин паноҳгоҳи муваққатиро дошта бошанд.

Қонун инчунин барномаҳои маърифатии давлатиро барои тағйир додани 
дарки нақшҳои анъанавии мардон ва занон бо мақсади тағйир додани 
тасаввуроти одамон дар бораи зӯроварии хонаводагӣ, ки яъне ин «кори 
оилавӣ» мебошад, пешбинӣ мекунад. 

Ба ақидаи бисёре аз ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқҳои 
занон кор мекунанд, Қонун «Дар бораи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ» 
ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум барои роҳ надодан ба 
зӯроварии хонаводагӣ саҳм гузоштааст, зӯроварӣ дар оила дигар масъалаи 
шахсӣ нест ва имконияти дахолати давлатро таъмин мекунад .Вобаста ба 
ин ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ набояд хомӯш бошанд. 

Боз як иқдоми мусбат ин ташкили воҳидҳои махсуси милитсия мебошад: 
дар айни замон дар Тоҷикистон ҳадди аққал 15 нозирони махсуси милитсия 
оид ба парвандаҳои зӯроварӣ дар оила кор мекунанд. Вазифаҳои ин 
кормандони милитсия, ки аксар вақт худи занон мебошанд, вокуниш ба 
ҳодисаҳои зӯроварии хонаводагӣ, баровардани амрномаҳои муҳофизатӣ 
ва таълим додани оилаҳо ва ҷомеаро дар бораи чӣ гуна хотима додан 
ба зӯроварӣ дар оила, мебошанд. Бисёр ташкилотҳои ҷамъиятии занон 
дар минтақаҳои гуногун ба кори нозирони махсус, ки дар ҳамкорӣ бо 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ оид ба амалҳои ғайриқонунии зӯроварӣ дар оила 
музокироти фаҳмондадиҳӣ доранд, баҳои мусбат медиҳанд.

Зарурати андешидани чораҳои 
иловагӣ барои мубориза бо 
зӯроварии хонаводагӣ
Бо вуҷуди баъзе дастовардҳои мусбат, ҳукумати Тоҷикистон барои 
муҳофизати занон аз зӯроварии хонаводагӣ бояд корҳои зиёдеро анҷом 
диҳад. Ҳафт сол пас аз қабули қонун дар бораи пешгирии зӯроварии 
хонаводагӣ, аксари ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ дар кишвар бе 
ҳимоя ва дастгирии самаранок мондаанд.
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Монеаҳои зиёде дар таъмини адолати судӣ барои ҷабрдидагон мавҷуданд, 
аз ҷумла мавҷуд набудани моддаи алоҳида дар бораи зӯроварии 
хонаводагӣ дар Кодекси ҷиноӣ ва имконнопазирии давлат барои таъқиби 
ҷинояткорони зӯроварӣ дар оила, ки боиси беҷазоии гунаҳкорон мегардад.

Давлат таъқиби зӯроварии хонаводагиро танҳо дар ҳолати расонидани 
зарари вазнини ҷисмонӣ ба ҷабрдида пешбинӣ мекунад, дар сурате, ки 
ҳангоми расонидани зарари дараҷаи миёна ё сабук, ҷабрдидагон бояд ба 
судҳо дар асоси «айби шахсӣ» муроҷиат кунанд. Ин маънои онро дорад, 
ки худи ҷабрдида бояд адвокатро пайдо намояд ва барои хизматрасонии ӯ 
барои пешниҳоди шикоят ба судро пардохт намояд, бар замми ин далелҳои 
заруриро ҷамъ оварад (муоинаи тиббӣ, ҷустуҷӯи шоҳидон). Талаботе, ки 
худи ҷабрдидагон бояд бар зидди гунаҳокор шикоят ва ариза нависанд, 
аксар вақт онҳоро аз адолати судӣ бозмедорад.

Ҷабрдидагон аксар вақт ҳангоми мурофиа ба суд норасоии дастгирӣ 
эҳсос мекунанд. Судяҳое, ки дар масъалаҳои зӯроварии хонаводагӣ ҳанӯз 
омӯзиши муносиб нагирифтаанд, аксар вақт наметавонанд масъалаҳои 
марбут ба зӯроварии хонаводагро дуруст таҳия кунанд. Онҳо нигоҳ доштани 
оиларо афзалиятнок бахо медиҳанд ва дар баъзе мавридҳо, ҷабрдидагон 
ташвиқ карда мешаванд, ки бо таҷовузгар оштӣ шаванд, ки дар асоси он 
мурофиаи ҷиноятӣ қатъ карда шавад. Ин амалест, ки ҷонояткоронро авф 
карда беҷазо мемонад ва зӯровариро идома медиҳад.

Дар бисёр минтақаҳо, ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ ҳоло ҳам ба 
муҳофизати дахлдори давлатӣ дастрасӣ надоранд. Аксарият ба паноҳгоҳҳо, 
машварати равонию иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ё дигар хизматрасониҳое, ки 
таъчилан ниёз доранд, дастрасӣ надоранд. Масалан, дар Тоҷикистон 
танҳо панҷ паноҳгоҳи занон мавҷуданд ва имкониятҳо барои ҷой додани 
ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ хеле каманд.

Давлат вазифадор аст, ки қурбониёни зӯроварии хонаводаро ҳимоя кунад, 
аз ҷумла бо манзили муносиб, инчунин хизматрасониҳои ҳуқуқӣ, тиббӣ ва 
иҷтимоӣ таъмин намояд.
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Тавсияҳо ба мақомотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таҷрибаҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дахолати ҳукумат ҳам сабабҳо ва 
ҳам оқибатҳои зӯроварӣ дар оиларо бомуваффақият ҳал карда метавонад.

Дар соли 2018, Конвенсия дар бораи барҳам додани ҳама шаклҳои табъиз 
нисбати занон (CEDAW), кумитаи махсуси СММ оид ба ҳуқуқҳои занон ба 
мақомоти Тоҷикистон тавсияҳои зерин дод.

• Қабули қонунгузорие, ки тамоми шаклҳои зӯроварии гендериро 
маҳдуд мекунад, аз ҷумла зӯроварӣ дар оила, таҷовузи ва 
зӯроварии ҷинсиро дар оиладорӣ ва берун аз он.

• Гузаронидани тадқиқот дар бораи паҳншавии зӯроварии 
гендерӣ нисбат ба занон ва духтарон, бо фарогирии занҳои дар 
деҳот истиқоматдошта ва занону духтарони аз дигар гурӯҳҳои 
осебпазир.

• Таҳияи нақшаи мукаммали амал оид ба решакан кардани ҳама 
шаклҳои зӯроварии гендерӣ нисбати занон дар асоси натиҷаҳои 
тадқиқоти дар боло овардашуда. Боварӣ аз он, ки нақша 
ҳадафҳои дақиқи андозагирии пешрафтро дорад.

• Таъмини татбиқи босамари қонунҳо дар бораи пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ ва Барномаи давлатии пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ барои солҳои 2014-2023, мониторинги 
мунтазами татбиқи онҳо ва ҷудо кардани маблағҳои буҷетӣ 
барои ин мақсадҳо.

• Давлат бояд нақш ва ӯҳдадориҳои муассисаҳои худро, ба 
монанди Кумитаи кор бо занон ва оила, вазоратҳои тандурустӣ, 
адлия ва корҳои дохилӣ ва системаи роҳхатро ба таври дақиқ 
муайян кунад. Мақомотҳои гуногун бояд ҳамоҳангсозии худро 
беҳтар кунанд.

• Маҳкуми оммавӣ ва расмии зӯроварии хонаводагӣ, ки зӯроварӣ 
нисбати занро таҳаммул кардан мумкин нест.

• Кафолат додани он, ки ҳама парвандаҳои зӯроварии гендерӣ 
нисбати занон ба таври лозимӣ таҳқиқ карда шаванд ва 
қонуншиканон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд ва ҷабрдидагон ба 
воситаҳои самарабахш, аз ҷумла ҷубронпулӣ дастрасӣ дошта 
бошанд.
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• Пешниҳоди кӯмаки ройгони ҳуқуқӣ, аз ҷумла намояндагӣ дар суд, 
ёрии тиббӣ, равонӣ ва психологию иҷтимоӣ, манзил, барномаҳои 
офиятбахшӣ ва ҳамгироӣ барои ҳамаи занону духтарони 
ҷабрдидагони зӯроварии гендерӣ, аз ҷумла дар минтақаҳои 
деҳот (маблағ барои ин барномаҳо бояд аз буҷаи давлат ҷудо 
карда шавад).

• Гузаронидани чорабиниҳои мақсаднок ва ҳатмӣ барои пешгирӣ 
ва ошкор кардани зӯроварӣ нисбати занон барои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва суд, кормандони тиббӣ ва иҷтимоӣ ва дигар 
мутахассисоне, ки бо зӯроварии гендерӣ муносибат мекунанд ва 
бо ҷабрдидагон, аз ҷумла дар деҳот.

• Мунтазам баланд бардоштани маърифати ҷамъиятӣ дар бораи 
ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон, хизматрасониҳои 
мавҷуда, роҳҳо ва воситаҳои ба дастраси таъмин кардани онҳо, 
масалан, хадамоти дастгирии ҷабрдидагон ва роҳҳои ҳалли онҳо, 
нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳои миллӣ дар мубориза бар 
зидди зӯроварии хонаводагӣ.

• Баланд бардоштани самаранокии ҷамъоварии маълумот аз 
ҷониби мақомот дар бораи ҳама намуди зӯроварӣ нисбати занон 
ва духтарон, аз ҷумла бо роҳи тақсим кардани ин маълумотҳо ба 
намуди зӯроварӣ, шахсияти қонуншикан, синну сол ва қавмияти 
ҷабрдида ва натиҷаҳои баррасии ин парвандаҳо, инчунин 
шумораи гирифташуда шикоятҳо, тафтишот, таъқибот ва ҳукмҳо.

ҲБҲИ ва шарикони он инчунин тавсияҳои зеринро пешниҳод карданд:

• Беҳтар намудани дастрасӣ ба қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ 
ба адолати судӣ тавассути кафолат додани он, ки зӯроварӣ 
дар оила ҷиноят ҳисобида мешавад ва аз ҷониби мақомот 
озод кардани ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ барои ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан.

• Тағйир додани талаботи исботи ҷиноят дар парвандахо оиди 
зуроварии хонаводагӣ: воситаҳои исбот ба монанди хулосаҳои 
хаттии таърихи беморӣ аз тарафи коргарони тиб, равоншиносон 
ва коргарони иҷтимоӣ ба инобат гирифта шавад.

• Таъсиси гурӯҳҳои вазифавии байниидоравӣ, аз ҷумла 
кормандони милитсия, ҳуқуқшиносон ва кормандони иҷтимоӣ.
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• Баррасии масъалаи ташкили судҳои оилавӣ бо иштироки судяҳои 
зане, ки дар бораи зӯроварӣ дар оила таълим дода шудаанд.

• Таъмин намудан лозим, ки дар ҷараёни мурофиа ба ҷабрдидаи 
зӯроварии хонаводагӣ барои додани шаҳодат экран иҷозат дода 
шавад ё ин ки дар алоҳидагӣ мурофиа гузарад ва на дар ҳузури 
таҷовузгар.

• Кафолати фишор наовардан ба ҷабрдидаи зӯроварии хонаводагӣ 
дода шавад, то ки бо таҷовузгари худ оштӣ шавад.

• Пешниҳоди ташхиси ройгони тиббӣ оид ба зӯроварии 
хонаводагӣ.

• Таъмин ва маблағгузории кафолатноки давлатии марказҳои 
бӯҳронӣ, паноҳгоҳҳо ва манзилҳои иҷтимоӣ.

• Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории амалкунанда, 
ки қарори судро дар бораи кӯчонидани ҷабрдидаи зӯроварии 
хонаводагӣ ба манзили ба иҷора гирифташуда ва ситонидани 
иҷора аз шахси зӯровар дар оиларо пешбинӣ мекунад.

• Ворид намудани тағйирот ба қонунгузории амалкунанда, то 
шахси содиркардаи зӯровариро маҷбур кунад, ки алиментро то 
пайдо кардани даромади мустақили иқтисодӣ пардохт намояд.

• Гузаронидани маъракаҳои иттилоотӣ оид ба тавонмандсозии 
занон ва духтарон тавассути васоити ахбори омма, мактабҳо, 
пешвоёни ҷомеа ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин ба воситаи 
дастгирии мансабдорони воломақом.
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Оё бо зӯроварии хонаводагӣ 
дучор шудаед? Ба куҷо 
муроҷиат кардан мумкин аст
Ҳар як зан метавонад бо зӯроварӣ рӯбарӯ шавад. Зӯроварӣ ба занони 
ҳама синну сол, ҳама гурӯҳҳо, фарҳангҳо ва мазҳабҳо таъсир мерасонад. 
Зӯроварӣ метавонад дар ҳама гуна ҳолатҳо ва вазъиятҳои гуногуни ҳаёт 
ба амал ояд: дар оила, дар муносибатҳо, кор, дар байни дӯстон ва шиносон...

Агар зӯроварӣ бар зидди шумо истифода шавад, дарёфти кӯмак хеле муҳим 
аст. Ҳатто агар вайрон кардани хомӯшӣ мушкил бошад ва барои тамос бо 
дӯст, маркази бӯҳронии занон, паноҳгоҳ ё милитсия далерии зиёд лозим 
аст.

Зӯроварӣ худ аз худ нест намешавад. Одатан, вазъият танҳо бо мурури 
замон бадтар мешавад. Аммо, шумо метавонед ин ҳолатро тағйир диҳед. 
Агар шумо ҷабрдидаи зӯроварии хонаводагӣ бошед, ба кӯмак муроҷиат 
кунед. Дар бораи вазъияти худ ба дӯст, ҳамкасб ё шиноси худ бигӯед.

Ташкилоти ҷамиъиятии «Наҷоти кудакон» ба татбиқи Консепсияи SHG 
(Гурӯҳҳои худёрирасон)-ро бори аввал дар соли 2003 оғоз намуд.

Консепсияи ГХ ин дармони ҳама дардҳо нест, вале Ин яке аз воситаҳои 
зиёди сафарбаркунии ҷомеаҳо, гурӯҳҳои одамон ё умуман ҷомеа 
мебошад. Ин як модели воқеист, ки татбиқи он барои зинда мондан дар 
лаҳзаҳои душвори ҳаёт ва озод шудан аз танҳоӣ нигаронида шудааст. 
Консепсияи ГХЁ чизи идеалӣ нест, ки аз осмон ба замин афтида бошад, 
балки таҷрибаи башардӯстонаи худмуҳофизатии мардум, шахс аст. Маҳз 
барои ин афзалиятҳо, Консепсия сазовори истифодаи хизматрасонии 
ҳамаҷонибаи ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оила мебошад.

Ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ аксар вақт дар ҳолати ҷудои ва 
осебпазир қарор мегиранд, аз ҷомеа, дӯстон, хешовандон ва дар ниҳоят 
танҳо мемонанд.
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Раванди баргардонидани ҷабрдида ба тарзи ҳаёти муқаррарӣ хеле 
душвор ва тӯлонӣ аст, аммо имконпазир аст (таҷрибаи мо):

• Эҳсоси дастгирии умумӣ

• Инъикоси арзишҳои ҳаёти шахсӣ

• Дастгирии фарҳангӣ ва иҷтимоӣ

• Дастгирии иқтисодӣ ва сиёсӣ

Ҳамаи ин ба баланд шудани сатҳи эътимод, кам шудани ҳисси тарс, 
нобоварӣ, ҳисси пастӣ, хоҳиши хифзи хукуки шахсӣ ва гирифтани 
малакаҳои воқеӣ барои ҳифзи ҳуқуқҳои худ мусоидат мекунад.



МЗЗ «Марифат»

Директор – Маърифат 
Хидиралиева, marifatkhatlon@mail.ru

Суроға – куч. Сомонӣ 1, ҷамоати 
Обикиик, Хуросон

Тел. 93-440-20-64, 93-503-60-42

МЗЗ «Дармонбахш»

Директор – Қутбия Ҷоншоева, 
darmonbahsh@mail.ru

Суроға – куч. Рудаки 35, Дустӣ, 
собиқ Ҷилликул

Тел. 93-726-75-57, 918-32-12-88

МЗЗ «Оксана»

Директор – Муаззам Усмонова, 
musmanova@mail.ru

Суроға – куч. Ҳайдаров 24, 
Ҷалолиддин Балхӣ

Тел. 918-698-530, 234-74-23-96

МЗЗ, МБ «Наҷоти кудакон»

Директор – Қурбонгул Қосимова,  
najoti-kudakon@yandex.ru 

Суроға – маҳаллаи Ш. Шоҳин,  
ш. Кулоб

Тел. 918-67-80-02, 918-46-01-04

МБ, паноҳгоҳи «Ғамхорӣ»

Директор – Мавҷуда Шарипова, 
w.c.ghamkhori@mail.ru 

Суроға – куч. Қаюм Абдураҳимов 1, 
ш. Бохтар (собиқ Курғонтеппа)
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