
  Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандии зидди 

шиканҷа ва беҷазоӣ  

Соли 2021,  ш. Душанбе 

ГУРӮҲ ОИД БА ОФИЯТБАХШИИ ҚУРБОНИЁНИ 
ШИКАНҶА ВА АЪЗОИ ОИЛАҲОИ ОНҲО  



ДАР БОРАИ ГУРӯҳ 

 

•дар мутобиқат бо қоидаю принсипҳои иштирок дар Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ 

зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон бо мақсадҳои зерин созмон дода 

шудааст: 

 

•Расонидани кумаки ҳадди имконӣ ба қурбониѐни шиканҷа ва аъзои оилаи онҳо дар 

барқарор намудани мустақилӣ ва қобилиятҳои ҷисмонӣ, равонӣ, иҷтимоӣ ва касбӣ, 

инчунин мутобиқшавии пурраи иҷтимоӣ ва иштироки онҳо дар ҳаѐти ҷомеа 

 

•Дар ҷараѐни фаъолияти худ гурӯҳ мутахассисони касбӣ: кормандони иҷтимоӣ, 

равоншиносон ва табибонро ҷалб менамояд 

 



Вазифаҳо 

 

• Мусоидат кардан дар гузарондани ташхиси тиббӣ ва расондани ѐрии 

таъҷилӣ;  

•  таҳияи барномаҳои инфиродӣ барои амалӣ намудани офиятбахшии 

ихтисосмандонаи тиббӣ ва равониву иҷтимоӣ; 

• мусоидат дар расондани ѐрии амбулаторӣ ва статсионарии тиббӣ ва 

муолиҷаи қурбониѐни шиканҷа ва/ѐ аъзои оилаҳои онҳо; 

• коркарди қоидаю шароитҳои ҳамкорӣ бо мутахассисоне, ки бобати 

офиятбахшии қурбониѐни шиканҷа ва/ѐ аъзои оилаи онҳо хизмат 

мерасонанд; 

• ҳамоҳангсозии кор бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои тиббӣ 

ва марказҳои дастгирии равонӣ доир ба ташкили механизмҳои босамари 

офиятбахшии қурбониѐни шиканҷа ва/ѐ аъзои оилаи онҳо 

 
 

 



• Ёрии иҷтимоӣ, ки кори инфиродӣ бо қурбониѐни шиканҷа ва/ѐ аъзои 

оилаи онҳо, аз ҷумла ҳамроҳии иҷтимоиро дар бар мегирад; 

• Ёрии тиббӣ – равонакунӣ ба муассисаҳои тиббӣ (марказҳо, беморхонаҳо, 

марказҳои саломатӣ ва ғ.) барои пешкаши ѐрии тиббӣ ба қурбониѐни 

шиканҷа ва/ѐ аъзои оилаи онҳо; 

• Ёрии равонӣ – офиятбахшии инфиродии равонии қурбониѐни шиканҷа 

ва/ѐ аъзои оилаи онҳо 

 

Навъҳои фаъолият 



 

– Фонди ҷамъиятии «Ташаббуси ҳуқуқӣ» 

– Ташкилоти ҷамъиятии «Маркази ҳуқуқи инсон» 

– Ташкилоти ҷамъиятии «Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ» 

– Фонди ҷамъиятии «Солимии ҷамъият ва ҳуқуқи инсон»  

– Ташкилоти ҷамъиятии «Маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон» 

– Ташкилоти ҷамъиятии «Апейрон» 

– Ташкилоти ҷамъиятии «ҳуқуқ ва беҳбудӣ»  

– Ташкилоти ҷамъиятии «Наҷоти кӯдакон» 

 

Ташкилотҳои аъзои гурӯҳ оид ба 

офиятбахшӣ 

 



 

ҳамоҳангсозии гурӯҳ:  

 
 

• ҳайати котибот: ҳамоҳангсоз, корманди иҷтимоӣ, табиб (мушовир) ва 

равоншинос (мушовир)  

• кор бо муассисаҳо ва марказҳои тиббӣ оид ба дастгирии психологӣ ва психиатрӣ 

бобати пешбурди ташкили механизмҳои босамари офиятбахшии қурбониѐни 

шиканҷа ва/ѐ аъзои оилаи онҳоро ҳамоҳанг месозад;  

• қоидаҳо ва шароитҳои ҳамкориро бо мутахассисоне, ки дар самти офиятбахшии 

қурбониѐни шиканҷа ва/ѐ аъзои оилаи онҳо хизмат мерасонанд, коркард 

менамояд; 

• гурӯҳи офиятбахшӣ фаъолияти худро дар ҳамкории зич бо гурӯҳи кумаки ҳуқуқӣ 

ба роҳ мемонад: механизми робитаҳо ва бозравонкунии қурбониѐни шиканҷа 

ва/ѐ аъзои оилаи онҳо ба танзим оварда шудааст. 

 
 



ҳамкорӣ 

(2016-2020) 

• Бо марказҳои гуногуни тиббӣ шартномаҳо ба имзо расонида шудаанд; 

• ҳамкорӣ бо кормандони иҷтимоӣ дар минтақаҳо ва механизми вокуниш 

барои пешкаши ѐрӣ ба қурбониѐни шиканҷа ва/ѐ аъзои оилаҳои онҳо ба 

танзим  дароварда шудааст 

• Ёддошти ҳамкорӣ бо ТҶ «Ҷамъияти равоншиносон – машваратчиѐн ва 

равонпизишкони ҷумҳурии Тоҷикистон» ба имзо расонида шуд. 

• Дастури қадам ба қадам барои кормандони иҷтимоӣ ва равоншиносон оид 

ба усулҳои хизматрасонӣ таҳия гардид. 



Ёрӣ дар офиятбахшии қурбониёни шиканҷа 

ва аъзои оилаҳои онҳо 

 

 Аз соли 2015 то 2020 барои офиятбахшӣ 207 нафар муроҷиат кард: аз онҳо 

шахсони бевосита аз шиканҷа ва муносибати бераҳмона зарардида 97 нафар 

ва аъзои оилаҳо 110 нафар буданд. Аз миқдори умумӣ занҳо 103 нафар, 

мардон 104 нафар, аз онҳо ноболиғон 18 нафар (10 писар ва 14 духтар) 

буданд. 



Банақшагирии стратегии ГОШ 
 

 

 

Банақшагирии стратегии Гурӯҳи офиятбахшии қурбониѐни шиканҷа ва аъзои оилаҳои 

онҳо бо иштироки коршинос аз Гурҷистон Лела Тсискаришвили, мудири Маркази 

офиятбахшии қурбониѐни шиканҷа дар Гурҷистон, ки узви Шабакаи байналмилалии 

IRCT мебошад, гузаронда шуд. 

Нақшаи стратегии фаъолияти гурӯҳ барои солҳои 2018-2021 қабул гардид. Дар сомонаи 

Эътилоф http://notorturetj.org/about/strategiya-gruppy-po-reabilitacii-lic-perezhivshih-

pytki-iili-chlenov-ih-semey дастрас аст. 

 

  



Буклети иттилоотӣ 

 

Буклет барои ҳамаи онҳое, ки ба шиканҷа ва муносибати 

бераҳмона дучор шудаанд ва/ѐ хешованди ин гуна ашхос 

мебошанд, инчунин барои намояндагони ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва доираи васеи корбароне, ки ба ҳодисаҳои шиканҷа 

ва муносибати бераҳмона дучор мешаванд, пешбинӣ шудааст. 

Ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ дастрас аст. 

 



ҳамкорӣ дар сатҳи байналмилалӣ 

• Фонди ҷамъиятии «Ташаббуси ҳуқуқӣ» ба аъзогии IRCT қабул карда 

шуд. IRCT шабакаи байналмилалиест, ки беш аз 16 ташкилоти аъзо 

дар 70 кишвари олам дорад, ки фаъолияти онҳо ба хизматрасониҳои 

офиятбахшӣ ба қурбониѐни шиканҷа равона гардидааст. Ҳаракати 

мазкур аъзоѐни худро дар расондани кумак ба ҳоҷатмандон дастгирӣ 

менамояд, ҳамзамон болои он кор мебарад, ки нисбати қурбониѐни 

шиканҷа ва аъзои оилаи онҳо ба адолат татбиқ гардад. Кулли аъзои 

шабака дар шароитҳои мухталиф, аз ҷумла дар муҳити режимҳои 

истибдодӣ ва низоъбарангезтарини ҷаҳон кор мебаранд. Онҳо усулҳои 

гуногунро барои рафъи оқибатҳои шиканҷаҳо барои ашхоси ҷудогона, 

оила ва ҷомеаҳои маҳаллӣ ба кор бурда, ба онҳое, ки баъди шиканҷа 

зинда мондаанд, имкон фароҳам меоранд, ки ба ҳаѐти ҳаддалимкон 

комил баргарданд. 

• Маълумоти муфассалтарро доир ба шабака шумо метавонед тариқи ин 

пайванд дарѐбед: https://irct.org/  



 

 

Телефонҳои доимамалкунанда, ки 

шаборӯзӣ фаъоланд :  

 

 

 

 

Дар вилояти Хатлон- 98 787 66 66 

Дар вилояти Суғд - 98 787 33 33 

Дар НТҷ ва ш. Душанбе - 98 708 76 76  

 

Сомонаи Эътилоф notorturetj.org 

 


