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Сарсухан 

Барномаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоатҳо (ТСҶ) бо ташаббуси Соз-
мони умумиҷаҳони тандурустӣ, дар соли 1978 баъди қабули изҳороти Алма-Ато 
пешниҳод шудааст. Он чун стратегияи беҳтар намудани сатҳи дастрасии одамони 
дорои маълулият ба хизматрасониҳои тавонбахшӣ дар мамлакатҳои сатҳи даро-
мадашон паст ё миёна, бо истифодаи мувофиқи захираҳои маҳаллӣ дар назар 
дошта шудааст. Дар 30 соли охир дар ҳамкорӣ бо дигар созмонҳои Созмони Мил-
лали Муттаҳид (СММ), созмонҳои ғайридавлатӣ ва одамони дорои маълулият, 
барномаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоатҳо (ТСҶ) ба стратегияи бисёр-
соҳавӣ мубаддал шуд, ки ба қонеъ намудани талаботҳои нисбатан васеи одамо-
ни дорои маълулият равона шуда, барои таъмини иштирок, фарогирӣ ва баланд 
бардоштани сифати ҳаёти онҳо кӯшишҳо ба харҷ медиҳад. 

Дар давоми панҷ соли охир роҳбарони ТСҶ дар омода намудани «Дастур оид ба 
ТСҶ» якҷоя меҳнат намуданд, ки он дар асоси тавсияҳои асосӣ, пас аз машварати 
Байналмилалӣ оид ба арзёбии масъалаҳои вобаста ба тавонбахшии саломатӣ дар 
сатҳи ҷамоат, ки соли 2003 дар Хелсинки гузаронида шуд ва ҳуҷҷати якҷояи дар 
соли 2004 қабулкардаи Созмони байналмилалии меҳнат, Созмони Миллали Мут-
таҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) ва ТУТ нисбати ТСҶ 
қабул шуда буд, таҳия гардидааст. Дар «Дастури» мазкур ТСҶ ҳамчун стратегияе 
дида баромада мешавад, ки ба татбиқу амалигардонии Конвенсияи ҳуқуқҳои ода-
мони дорои маълулият ва талаботи қонунгузории миллӣ оид ба масъалаҳои маъ-
лулият бахшида шуда, ба рушди фарогирии одамони дорои маълулият дар сатҳи 
ҷамоату ҷомеа мусоидат менамояд

Дар дастур ба роҳбарони ТСҶ ва дигар мутахассисон маслиҳатҳои амалӣ оид 
ба чӣ тавр таҳия ё пурқувват намудани барномаҳои ТСҶ, инчунин оид ба чӣ тавр 
таъмин намудани дастрасии одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онҳо 
ба хизматрасониҳои тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ ва соҳаи иҷтимоӣ ка-
фолат додан мумкин аст, пешниход карда мешавад. Дар дастур диққати асосӣ 
ба васеъ намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳои одамони дорои маълулият, аъзоёни 
оилаи онҳо ва ҷамоатҳо, бо роҳи осон намудани фарогирӣ ва иштироки онҳо дар 
ҳамаи ҷабҳаҳои рушд ва қабули қарорҳо, дода шудааст. Ба ғайр аз ин, дар дастур 
зарурати арзёбии барномаҳои ТСҶ, инчунин, гузарондани тадқиқотҳои минбаъда, 
ки ба таҳлили самарабахш ва таъсирбахшии иқтисодии ТСҶ дар шароитҳои гуно-
гун, қайд карда шудааст. 

Ҳуҷҷати мазкур дар ҳамкории зич аз тарафи ТУТ, СБМ, ЮНЕ СКО ва консорсиуми 
Байналмиллалӣ оид ба масъалаҳои одамони дорои маълулият ва рушд, махсусан 
аъзоёни гурӯҳи мақсаднок оид ба ТСҶ – СВМ, Ҳендикэп Интернейшнал, ассотси-
атсияи итолиёвии АЙФО, Равшанӣ ба ҷаҳон», ассотсиатсияи Норвегии одамони 
дорои маълулият ва созмони Сайтсейверз, таҳия гардидааст. Ба ғайр аз ин, дар 
ин фаъолият зиёда аз 180 мутахассисон ва 300 ташкилот, бештар аз мамлакатҳои 
сатҳи даромадашон паст иштирок намуданд. Мо ба онҳо миннатдории самимонаи 
худро барои саҳми арзанда ва дастгирӣ, изҳор менамоем. 

Доктор Али Алвон,
Муовини директори генералӣ оид ба бемориҳои ғайрисироятӣ ва ҳифзи 

саломатии равонии Ташкилоти Умумиҷаҳоии Тандурустӣ 
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Арзи сипос 

Ба саҳмгузорон

Алиризо Аҳмадиев, Суман Аҳмед, Анупам Аҳуҷа, Флавиа Естер Анау, Марта Аоки, 
Шитаи Аставес, Луис Фернандо Асторга, Рума Бенерҷӣ, Анҷело Барбато, Алси-
да Перез Барриоз, Дениз Диас Баррос, Мари Басинда, Рэйман Беатриз, Беверли 
Беклз, Ҳерве Бернард, Ҷозе М. Бертолот, Франсуаз Боивон, Йоҳан Борг, Вим Ван 
Бракел, Вианни Брайенд, Рон Броиллет, Лиссен Брус, Ҷил Ван ден Брул, Стефани 
Люсиен Брун, Сезар Камповерде, Ҷоан Карей, Лорензо Карраро, Бланка Кастро, 
Маҳеш Чандрасехар, Готэм Чодҳурӣ, Парк Чул-Ву, Денис Компингт, Ҳуиб Корни-
елҷӣ, Энрике Коронел, Ҳаннаҳ Корпс, Аҷит Далал, Тулика Дас, Нан Денгкун, Бишу 
Майа Дунгана, Паскал Дрейер, Сервиос Дюб, Марсиа Дуган, Ливиа Елвира Енрику-
ез, Дэниэл Есси ЕтяЭл, Эйми Фаркас, Ҳерри Финкелфлугел, Ҷонатан Фловер, Руиз 
Аликс Солангел Гарсиа, Рита Гиакаман, Сюзан Гироис, Алока Гуҳа, Ғада Ҳарамӣ, 
Сэлли Ҳартли, Пиет Ван Ҳаззелт, Санаи Ҳейаши, Дэмиен Ҳазард, Елс Ҳейҷнен, 
Сепп Ҳейм, Емма Ҳоувелл, Патрик Ҳюберт, Шая А.Ибраҳим, Женана Ҷаловкик, 
Н. Ҷаҳардҳан, Иво де Ҷесус, Жанг Ҷинминг, Донатила Канаямба, Анита Келлер, 
Ҷаҳурул Алам Хандакер, Чарлз Килибо, Калле Конкола, Пим Куиперс, Эмману-
эл Лаерте, Силва Латис, Крис Лейви, Су Чу Лӣ, Тирза Лейбовитс, Эн Леймат, Ян 
Лин, Йоҳан Линдеберг, Анна Линдстром, Гразиелла Липполис, Бетти Маккдоналд, 
Жералдин Мэйсон-Ҳаллз, М.Н.Ҷ. Мани, Стив Маннион, Ензо Мартинеллӣ, Глория 
Мартинез, Фиталис Вере Масахви, Рой Мермленд, Раҷанаякам Моҳанраҷ, Ашис 
К.Мухерчӣ, Розалин Мванги-Вабуг, Ҷеймс Мвесҷай, Маргарет Наеҷелӣ, Д.М. Найду, 
Алекс Ндизӣ, Алис Нганва, Тран Ти Нҳую, Стела Марис Николау, Ҳенри Мвизегва 
Нямуби, Лоренс Офори -Аддо, Ҷоан Окун, Фатима Корреа Оливер, Франсеска Ор-
талӣ, Парвин Ортогол, Ҷибрил Оуедригоу, Р. Парараҷасегарам, Истван Паткаи, Ка-
рол Патерсон, Ахил С.Паул, Норгрове Пени, Ҳернан Сото Перал, Дебра Перри, 
Катарина Пфортнер, Эрик Плантиер, Фиона Пост, Грант Престон, Бҳушан Пунанӣ, 
Шейла Пурвез Нандини Равал, Еладио Рекабаррен, Чен Рейз, Рамин Ризоӣ, Али-
на Роберт, Силвиа Родригез, Дезире Роман, Гонна Рота, Тереза Роугер, Ҷоҳаннес 
Саннесмоен, Мэри Скот, Алаа Сабеҳ, Том Шекспир, Албина Шанкар, Валери Шер-
рер, Эндрю Смит, Шон Тесни, Онголо Томас, Флоренс Тюн, Ҳайнз Треббин, Даниел 
Тзенгу, Вероника Умеасигбу, Клоди Унг, Изабел Урсео, Гирт Ванесте, Йоҳан Вилма, 
Ренс Верстаппен, Ҷон Виктор, Мэри Кеннеди Вамбуӣ, Шейла Варенбург, Патрик 
Васукира, Терҷе Ваттердал, Марк Ветз, Мари Викенден, Ҳю Сянганг, Мигел Ябер, 
Веда Закарияҳ, Дэниэл Заппала, Тизун Жао ва Тулинг Жу.

Тақризгарон

Камала Ачу, Розанҷела Берман-Билер, Рома Бҳаттачарҷӣ, Дэн Блока, Жан- Лук 
Бориз, Вим Ван Бракел, Маттиас Браубах, Свейн Бродкорб, Руди Конинкс, Ҳюиб 
Корнелҷи, Кеннет Еклиндҳ, Гаспар Фаҷс, Ҳетти Франсен, Бес Фуллер, Кристина 
Каллегос, Донна Гудман, Демет Гулалдӣ, Правина Гунаратнам, Сэлли Ҳартли, Са-
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нае Ҳейашӣ, Саид Ҷаффар Ҳуссейн, Ҷенана Ҷаловкик, Абӯбакр Кампо, Этиен Круг, 
Гаррен Лумпкин, Чив Луо, Шарлотт Макклейн-Нилапо, Асиш Кумар Мукерҷӣ, Барба-
ра Муррей, Бренда Майерс, Козю Кей Нагата, Алис Нганва, Кики Нордстром, Алана 
Оффисер, Ҳисаши Огава, Макколм Пиит, Люис А. Плофф, Фиона Пост, Франсеска 
Расиоппи, Пиа Рокҳолд, Ҳала Шакр, Чамайпарн Сантикарн, Бенедитто Сарасено, 
Шехар Саксена, Ҳелен Шулте, Кит Синклер, Ҷоу Убиедо, Нурпер Улкиер, Армандо 
Васкес и Александра Йастер.

Тақризгарони маҳаллӣ

БАНГЛАДЕШ

Маркази маълулият дар соҳаи рушд ва Форуми миллии созмонҳои бо одамони до-
рои маълулият фаъолияткунанда.

БУРКИНА-ФАСО

Маркази бемориҳои чашм дар Зорго ва Барномаи тавонбахшӣ дар сатҳи ҷамоатҳои 
Кворгайи ва Гарнаго. 

КАМБОҶА

Ҳайати Камбоҷа оид ба масъалаҳои маълулият ва Маркази миллии одамони дорои 
маълулият. 

ХИТОЙ

Беморхонаи донишгоҳи Анҳуй, Беморхонаи якуми шаҳри Пекин, Ассотсиатсияи 
тибби тавонбахшии Ҷумҳурии Халқии Хитой, Федератсияи одамони дорои маълу-
лияти Ҷумҳурии Халқии Хитой (Маркази раҳнамоии хизматрасониҳои иҷтимоӣ), 
Маркази таҳқиқотӣ тавонбахшии Ҷумҳурии Халқии Хитой, Ҷамъияти хитоии тибби 
ҷисмонӣ ва тавонбахшӣ, Федератсияи одамони дорои маълулияти шаҳри Дунгу-
ань, Федератсияи одамони дорои маълулияти вилояти Гуангдонг, - Федератсияи 
одамони дорои маълулияти вилояти Ҳубей, Федератсияи одамони дорои маълу-
лияти ҷумҳурии Нанпи, Федератсияи одамони дорои маълулияти, шаҳри Вуҳан, 
Федератсияи одамони дорои маълулият ва Ассотсиатсияи тавонбахшии музофоти 
Гуангдонг, Маркази хизматрасониҳо ба одамони дорои маълулият, Шенжен, Марка-
зи хизматрасониҳо ба одамони дорои маълулияти музофоти Шунде, Беморхонаи 
Ҳуашани донишгоҳи Фудан, Ассотсиатсияи тиббӣ тавонбахшии Гуангдонг, Маркази 
тавонбахшии коргарони Гуангдонг, Маркази хазинавии оилаи Ликангҳо аз Гуангжу, 
Беморхонаи № 1, шаҳри Гуангжу, Ши Ҷиа Зуанг; Донишгоҳи илмӣ ва технологии Ҳуа 
Жонг, Маркази саломатии ҷамоатии Кӯчаи Шимолии Ҷиангмен; Беморхонаи №2, 
коллеҷи тиббии Кумминг, Нанпи, деҳаи Ҷин Яа; деҳаи Юу Шан Те, Наҷоти кӯдако-
ни Британияи Кабир; Беморхонаи мардумии № 2, Шенжен, Беморхонаи, мардумии 
№ 9, Шенжен; Маркази хазинавии шаҳри Шенжен оид ба технологияҳои ёрирасон 
барои одамони дорои маълулияти ҷисмонӣ, Маркази ҳамкорӣ оид ба тавонбахшии 
Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва ҷамъияти тавонбахшии Гонконг; Маркази 
ҳамкорӣ оид ба тавонбахшии Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва Донишгоҳи 
илмҳои тиббии Сун Ят Сен; Маркази ҳамкорӣ оид ба омӯзиш ва таҳқиқи масъа-
лаҳои тавонбахшӣ дар Беморхонаи Тонгҷӣ; Мактаби тандурустии ҷамъиятии Ся-
нинг, Беморхонаи вилоятии Жеҷиянҷ ва беморхонаи №3 Донишгоҳи Жонгшан.
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МИСР

Маркази дастгирӣ, таҳсилот, омӯзиш ва фарогирӣ дар шаҳри Қоҳира. 

ЭФИОПИЯ

Маркази тавонбахшии Арба Минч, CBM Эфиопия, Шабакаи барномаҳои тавонбах-
шии саломатӣ дар Эфиопия, Фонди Чешир, Эфиопия – Аддис Абаба, Фонди Чешир, 
Эфиопия - Ҷимма, Хизматрасониҳои Чешир – Дайа Дава, Хизматрасониҳои созмо-
ни ғайридавлатии Чешир - Ҳарар, Хизматрасониҳои созмони ғайридавлатии Че-
шир- Эфиопия, Ассотсиатсияи миллии одамони дорои маълулияти шунавоӣ доштаи 
Эфиопия, Шабакаи миллии фаъолиятҳо бо одамони дорои маълулият, ТСҶ-и шаҳри 
Фикке; ТСҶ-и Донишгоҳи Гондер, Донишгоҳи Гондер (Факултаи физиотерапӣ), Ёри-
расонандагони Мэари, ТСҶ-и шаҳри Сакоу, Мубаллиғони тиббии Мэари, Вазорати 
маориф, Вазорати тандурустӣ, Ассотсиатсияи миллии кӯдакон ва наврасони дорои 
маълулияти ақлонӣ, ТСҶ-и шаҳри Некемте, ТСҶ-и шаҳри Адама ва хизматрасониҳои 
тавонбахшӣ барои одамони дорои маълулияти шунавоӣ. 

ГАНА

Амалиёт оид ба масъалаҳои маълулият ва рушд, Ҷамъияти музофоти Агона, бемор-
хонаи Бавку (шӯъбаҳои аудиологӣ (соҳаи илм ва тиб, ки масъалаҳои шунавоиро ме-
омӯзад), физиотерапивӣ ва ортопедӣ); Шӯъбаи таъминоти иҷтимоии ноҳияи Агона, 
Шӯъбаи таъминоти иҷтимоии минтақаи Волта, Шӯъбаи таъминоти иҷтимоии ноҳияи 
Виннеба, Ҷамъияти ноҳияи Нкванта, Маъмурияти тандурустии ноҳияи Сведра, Еко-
инг Ҳиллз, ТСҶ-и шаҳри Гару, Ассотсиатсияи ганагии одамони дорои маълулияти 
биноӣ – ГаАдангме, Хизматрасонии соҳаи маорифи Гана, Федератсияи ганагии ода-
мони дорои маълулият, Ассотсиатсияи ганагии одамони дорои маълулияти шуна-
воӣ, Ҷамъияти ганагии одамони дорои маълулияти биноӣ – музофоти Бронг Аҳафо, 
Ҷамъияти ганагии одамони дорои маълулияти биноӣ, ТСҶ-и шаҳри Крачӣ, Вазорати 
маориф, Комиссияи миллии таҳсилоти шаҳрвандӣ, Волидон ва оилаҳои одамони до-
рои маълулият, ТСҶ-и пресвитери калисои Гару, Қӯшуни наҷотдиҳии Дунква, Қӯшуни 
наҷотдиҳии Бегоро, Қӯшуни наҷотдиҳӣ (лоиҳаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷа-
моат), Қӯшуни наҷотдиҳӣ (Мактаби фарогир барои одамони дорои маълулияти шу-
навоӣ), Қӯшуни наҷотдиҳӣ (Хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ) Аккра, ТСҶ-и Сан-
дема – музофоти Аппер Вест, Сайтсейверс, корхонаи асосӣ, Сайтсейверс - Қарочӣ, 
Сайтсейверс - Нкванта, Корманди калони шӯъбаи банақшагирии Сведру, пешвоёни 
анъанавӣ ва динии Дуаква ва донишгоҳи таҳсилоти Виннеба.

ГАЙАНА

Шӯрои Кариб оид ба масъалаҳои одамони дорои маълулияти биноӣ, Барномаи та-
вонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоат (ТСҶ) дар Гайана, Вазорати тандурустӣ, 
Комиссияи миллӣ ва гурӯҳи ёрирасон оид ба масъалаҳои одамони дорои маълули-
яти шунавоӣ. 

ҲИНДУСТОН

Айна, фаъолиятҳо оид ба масъалаҳои одамони дорои маълулият ва рушд дар 
Ҷумҳурии Ҳиндустон, АЙФО Ҷумҳурии Ҳиндустон, эҳтиёҷотҳои асосӣ- Ҷумҳурии 
Ҳиндустон, Ассотсиатсияи одамони дорои маълулияти биноӣ, Ҷумҳурии Ҳинду-
стон, CBM, форуми ТСҶ, Шабакаи ТСҶ-и Бангалор, хонаҳои Созмони байналмила-
лии Леонард Чешири Ҳиндустон - Курге, Шабакаи ҳуқуқҳои инсон, Созмони байнал-
милалии Леонард Чешир, Созмони байналмилалии Леонард Чешир дар Бангалор, 
Вазорати рушди манбаъҳои инсонӣ, Вазорати адолати иҷтимоӣ ва ва васеъгардо-
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нии ҳуқуқу имкониятҳо, Тағйирпазирӣ (зудҳаракатӣ) дар Ҳиндустон, Ҳаракати озодӣ 
ба ноҳияҳои деҳот, фонди Наренда, идораи ваколатдори давлатӣ барои одамони 
дорои маълулият, Хазинаи хайриявии паллиативӣ (таскиндиҳии дард) Ҷумҳурии 
Ҳиндустон, (Хазинаи хайриявии паллиативӣ (таскиндиҳии дард) Ҷумҳурии Ҳинду-
стон, Донишгоҳи пас аз дипломии таҳсилот ва таҳқиқотии тиббӣ- Чандигар, Шӯрои 
тавонбахшии ҶҲ, донишгоҳи Роҳилханд (донишкадаи таҳқиқотҳои перспективӣ дар 
соҳаи таҳсилот), фонди Саҳа, Сенс интернешнал ҶҲ, SEVA дар амал, Академия 
оид ба масъалаҳои биноӣ Шри Рамана Маҳариши, ҷамъияти спастикӣ (рагкашии) 
Карнатака, ҷамъияти спастикӣ (рагкашии) Тамил Наду, Ассотсиатсияи одамони до-
рои маълулият ва Викланг Кендра.

ИНДОНЕЗИЯ

Маркази таҳияи барномаҳои тавонбахшии саломатӣ ва омӯзишҳо дар сатҳи ҷамоат 
ва ТСҶ дар музофоти ҷанубии Сулавеси. 

КЕНИЯ

Ассотсиатсияи одамони дорои маълулияти ҷисмонӣ дар Кения, Ассотсиатсияи 
миллии одамони дорои маълулияти шунавоӣ дар Кения, коллеҷи тиббии Keния, 
Ҷамъияти кениягии одамони дорои маълулияти биноӣ, Иттиҳоди кениягии одамони 
дорои маълулияти биноӣ, Созмони хайриявии Леонард Чешир оид ба масъалаҳои 
маълулият – корхонаи минтақавии Африкаи Шимолӣ, Барномаи рушди фарогир 
оид ба таҳсилоти барвақти кӯдак Литл Рок, Вазорати тандурустӣ, Сенс интернешал 
– Африкаи Шарқӣ ва Хизматрасониҳои ихтиёриён дар хориҷ- Кения. 

ҶУМҲУРИИ ХАЛҚӢ – ДЕМОКРАТИИ ЛАОС

Намояндагии Ҳэндикеп интернешенли Белгия дар Ҷумҳурии Ҳиндустон

ЛУБНОН

Арк ен Сиел, Ассотсиатсияи одамони дорои маълулият, Диакония (хизматрасонӣ 
ба мардум бо мақсади дигар кардани ҳаёти онҳо), Иттиҳоди умумии занҳои Фа-
ластин, Ёрии тиббӣ ба фаластиниҳо, Ассотсиатсияи Наҳда, Ёрии халқи Норвегия, 
Наҷоти кӯдакони Шветсия ва Ассотсиатсияи одамони дорои маълулият, Норвегия. 

МАЛАВӢ

Федератсияи Созмонҳои кор бо одамони дорои маълулият дар Малавӣ, Кӯдакони 
Малавиро бо ғизо таъмин намоед, Шӯрои одамони дорои маълулият дар Малавӣ. 
(Котиботи барномаи миллии ТСҶ барои Малавӣ), Вазорати маориф, илм ва техно-
логия, Вазорат оид ба масъалаҳои гендерӣ ва рушди кӯдакон, Вазорати тандурустӣ 
ва Вазорати меҳнат.

МЕКСИКА

Пина Палмера Маркази тавонбахшӣ ва фарогирии иҷтимоӣ барои одамони дорои 
маълулияти ҷисмонӣ ва ақлонӣ 

МУҒУЛИСТОН

АЙФО – намояндагӣ дар мамлакат, Барномаи Миллии ТСҶ ва маркази тавонбах-
шии саломатӣ дар Муғӯлистон 
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МЬЯНМА

Имкониятҳои асосии рушди ҷаҳонӣ - намояндагӣ дар мамлакат. 

НИКАРАГУА

Барномаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоат дар Ҷуигалпа. 

ФАЛАСТИН

Маркази Ал-Нур, Ҷамъияти хайриявии Аль-Вафо, Беморхонаи Ал-Вафо, Ҷамъияти 
Ал-Видад, Ҷамъияти Атфлалуна оид ба кор бо кӯдакони дорои маълулияти шуна-
воӣ, Ҷамъияти Байтуна, Бесилҳем, ҷамъияти арабии тавонбахшӣ, Донишгоҳи Бир-
зеит (донишкадаи ҷамоат ва тандурустии аҳолӣ), Барномаи ТСҶ – Соҳили Марказӣ 
Ғарбӣ, Барномаи ТСҶ – Соҳили Шимолу Ғарбӣ, Барномаи ТСҶ – Соҳили Ҷанубу 
Ғарбӣ, Коллеҷи ҷамоатӣ, Диакония ва Ассотсиатсияи норвегиявии одамони дорои 
маълулият, Барномаи саломатии ақлонӣ дар Газа, Иттиҳоди умумии фаластиниё-
ни дорои маълулият, Клуби байналмилалии одамони дорои маълулияти шунавоӣ, 
Ёрии исломӣ дар Хеврон, Ҷамъияти Ҷабалия, Ҷамъияти тавонбахшии саломатӣ 
дар Иерусалим, Донишкадаи Воситаҳои Афкори Омма (ВАО), Ёрии тиббӣ барои 
фаластиниён, Британияи Кабир, Вазорати маориф ва Вазорати мактабҳои олӣ 
(Шӯъбаи таҳсилоти махсус), Вазорати тандурустӣ (Шӯъбаи идоракунии ҳолатҳои 
фавқулода), Вазорати худидоракунии ҳукумати маҳаллӣ, Вазорати корҳои иҷти-
моӣ, Вазорати кор бо ҷавонон ва варзиш, Маркази миллии тавонбахшии саломатӣ 
дар сатҳи ҷамоат, Ҷамъияти миллии тавонбахшӣ дар Газа, Комиссияи фаласти-
ниён оид ба риояи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият, Ҷамъияти фаластиниён 
оид ба ёрии тиббӣ, Иттиҳоди нунчакбозони фаластинӣ, Духтурон бе сарҳад, ра-
диои А-Ирода (овози одамони дорои маълулият), Созмони Ҳилоли Аҳмар, Ҷамъ-
ияти ҳуқуқ ба ҳаёт, Наҷоти кӯдакони Фаластин, Маркази Шамс оид ба нигоҳубин 
ва расонидани ёрӣ ба одамони дорои маълулият, Ҷамъияти одамони дорои маъ-
лулияти ҷисмонӣ, Иттиҳоди варзишӣ барои одамони дорои маълулият, Ҷамъия-
ти Ситораҳои умед, Хазинаи кӯдакони Созмони миллали муттаҳид, Агентии СММ 
оид ба ёрии башардӯстона (барномаи тавонбахшӣ) ТУТ ва Ҷамъияти Вифақ барои 
расонидани ёрӣ ва рушд. 

ПАПУА – ГВИНЕЯИ НАВ 

Хизматрасониҳои Каллан ба одамони дорои маълулият. 

ФИЛИППИН

CBM (Корхонаи ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои ТСҶ), Хазинаи Симон Киринеянин оид 
ба рушд ва тавонбахшии саломатӣ, Донишгоҳ ва беморхонаҳои Филиппин (шӯъбаи 
тавонбахшии саломатӣ). 

АФРИҚОИ ҶАНУБӢ 

Созмони хайриявии Леонард Чешир оид ба масъалаҳои маълулият корхонаи мин-
тақавӣ дар Африқои ҷанубӣ, АҶҲБ (Агентии Ҷопон оид ба рушди ҳамкориҳои бай-
налмилалӣ) – корхонаи минтақавии созмони ғайридавлатии Леонард Чешир оид ба 
масъалаҳои маълулият ва шабакаи созмонҳои ғайридавлатӣ, дар Африқои Ҷанубӣ
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ТАИЛАНД

Маркази рушди масъалаҳои ба маълулият вобастаи мамлакатҳои Осиё ва Уқёнуси 
ором, Созмони байналмиллалии одамони дорои маълулият (Ҳендикэп интерне-
шал) дар Тайланд, корхонаи минтақавии Созмони байналмилалии меҳнат дар Тай-
ланд, Донишгоҳи Хон Каён (факултаи муттаҳид кардашудаи илмҳои тиб), Маркази 
миллии тавонбахшии тиббӣ (Вазорати тандурустӣ) ва Идораи миллии васеънамо-
ии ҳуқуқу имкониятҳои одамони дорои маълулият 

УГАНДА

Амалиётҳо оид ба масъалаҳои маълулият ва рушд дар Уганда, барномаи ТСҶ – 
дар музофоти Бусиа, CBM, Шабакаи барномаҳои ТСҶ дар Африқо, Иттиҳоди бар-
номаҳои тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоат, Ассотсиатсияи дастгирии ода-
мони дорои бемории ҷузом, Германия, GOAL– агентии гуманитарии байналмилалӣ 
дар Уганда, донишгоҳи Кямбого, Созмони ғайридавлатии Леонард Чешир оид ба 
масъалаҳои маълулият дар Уганда, Мактаби миёнаи (синфҳои болоӣ) Лузира, Си-
стемаи саломатии равонии Уганда, Вазорати тандурустӣ, Вазорати маориф ва вар-
зиш, Вазорати кор оид ба масъалаҳои гендерӣ, меҳнат ва рушди иҷтимоӣ, Ассот-
сиатсияи миллии одамони дорои маълулияти шунавоӣ ва биноӣ, Уганда, Иттиҳоди 
миллии одамони дорои маълулият дар Уганда, Сенс интернешнал, Сайтсейверс 
интернешнал, Уганда, Созмонҳои мубориза зидди ВНМО дар Уганда, Ассотсиатси-
яи миллии одамони дорои маълулияти шунавоӣ, фонди одамони дорои маълулия-
ти биноӣ, Уганда, Ҷамъияти кӯдакони дорои маълулият дар Уганда. 

ВЕТНАМ

CBM, шифохонаи табобатию тавонбахшии Дананг, шифохонаи Бах Май (шӯъбаи 
тавонбахшии саломатӣ), Кумитаи тиббии Нидерландия, Ветнам ва Имкониятҳои 
ҷаҳонии рушд (World Vision International) Ветнам. 

ЗИМБАБВЕ

Донишкадаи африқоии тавонбахшии саломатӣ, фонди Чешир, шӯъбаи таҳқиқотҳои 
илмӣ-амалии клиникӣ, фонди дастгирии беморони саръ, Вазорати тандурустӣ, Ас-
сотсиатсияи миллии ҷамъияти дастгирии нигоҳубини одамони дорои маълулият 
ва Шӯрои миллии одамони дорои маълулият дар Зимбабве, Донишгоҳи Зимбабве, 
ТУТ ва донишгоҳи кушодаи Зимбабве 
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Оид ба Дастури ТСҶ

Маълумотнома оид ба "Дастурҳо"

Аз рӯи натиҷаи арзёбиҳо одамони дорои маълулият 10%-и аҳолии ҷаҳонро таш-
кил медиҳанд (7). Аксарияти зиёди онҳо дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ, дар шарои-
ти камбизоатӣ зиндагӣ менамояд. Одамони дорои маълулият ба қатори гурӯҳҳои 
аз ҳама осебпазири аҳолӣ ва дорои ҳуқуқ ва имкониятҳои камтарин дохил ме-
бошанд. Аксар вақт онҳо бо тамғагузорӣ ва табъиз дучор мешаванд. Одамони 
дорои маълулият ба хизматрасониҳои тиббӣ, маориф ва манбаъҳои ҳаётӣ да-
страсии маҳдуд доранд.

Барномаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоатҳо (ТСҶ) нахустин маротиба 
аз тарафи Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ баъд аз гузарондани конфронси 
Байналмилалӣ оид ба ёрии аввалии тиббию санитарӣ дар соли 1978 ва қабули 
изҳороти (декларатсияи) Алма – Ато дар он пешниҳод шудааст (2). ТСҶ ҳамчун 
стратегияи беҳтар намудани дастрасии одамони дорои маълулият ба хизматрасо-
ниҳои тавонбахшӣ дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ дида баромада шуд. Аммо дар 
30 соли минбаъда ҳудудҳои он беҳад васеъ шуданд.

Дар соли 2003 дар машварати Байналмилалие, ки дар Хельсинки оид ба барра-
сии масъалаҳои вобаста бо тавонбахши саломатӣ дар сатҳи ҷамоат баргузор гар-
дид, як қатор тавсияҳои муҳим қабул карда шуданд (3). Дертар, дар ҳуҷҷат оид ба 
мавқеи якҷояи созмони Байналмилалии меҳнат, Созмони Милали Муттаҳид оид ба 
масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) ва ТУТ, тавсифи нави ТСҶ дода 
шуд, ки он ҳамчун стратегияи умумии рушди ҷамоатҳо амалӣ шуда, ба тавонбах-
шии саломатӣ, ташкили имкониятҳои баробар, бартараф намудани камбизоатӣ ва 
фарогирии иҷтимоии одамони дорои маълулият равонашуда тавсиф ёфт (4). Дар 
соли 2005 бошад, ассамблеяи Умумиҷаҳонии тандурустӣ изҳороти 58.23-ро қабул 
намуд, ки дар он давлатҳо –иштирокчиён ба пешгирӣ ва тавонбахшии саломатии 
одамони дорои маълулият, ва «рушду пурқувват намудани барномаҳои тавонбах-
шии саломатӣ дар сатҳи ҷамоатҳо…» даъват шудаанд (5). 

Айни замон ТСҶ дар зиёда аз 90 мамлакатҳои ҷаҳон амалӣ мешавад. «Дастури» 
мазкур ба бисёр саволҳои аз тарафҳои манфиатдор дар мамлакатҳои ҷаҳон оид ба 
он ки минбаъд барномаҳои ТСҶ-ро дар кадом самт бояд тараққӣ дода шавад, ҷа-
воб медиҳад. Ба ғайр аз ин, дар «Дастур» дар асоси таҷрибаи 30 – сола, фаҳмиши 
умумӣ ва консепсияи ТСҶ, ки дар он ҳамаи иттилоот оид ба татбиқи ТСҶ дар ҷаҳон 
маълум аст, ҷамъбаст шуда, таркиби нави амалиёт ва маслиҳатҳои амалӣ оид ба 
татбиқи он пешниҳод шудаанд. Муқаррароти Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои 
маълулият ва протоколи Факултативии он (б) ҳангоми омода намудани дастур ва-
сеъ истифода шуда, ба нусхаи интиҳоии он таъсири калон расонданд. 
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Мақсадҳои умумии "Дастурҳо"

• дастурҳои роҳбарикунанда оид ба таҳия ва пурқувват намудани барномаҳои 
ТСҶ мутобиқи Ҳуҷҷат оид ба мавқеи муштарак нисбати ТСҶ ва Конвенсияи 
ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият, пешниҳод ва мавриди истифода қарор 
дода шудааст.

• ТСҶ ҳамчун стратегияи рушди фарогир дар сатҳи ҷамоат бо мақсади ҷалби 
одамони дорои маълулият дар ташаббусҳои ба соҳаи рушд, махсусан ба паст 
намудани сатҳи камбизоатӣ, равонашуда таблиғ ва истифода шуда истодааст.

• раванди дастгирии тарафҳои манфиатдор бо мақсади таъмину қонеъ намуда-
ни эҳтиёҷоту талаботи асосӣ ва ва баланд бардоштани сифати ҳаёти одамони 
дорои маълулият ва оилаҳои онҳо ба воситаи раҳнамоии дастрасӣ ба соҳаҳои 
тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ ва инчунин, ба соҳаи иҷтимоӣ татбиқ ва 
мавриди истифода қарор дода шудаанд.

• тарафҳои манфиатдор барои роҳнамоии раванди васеъ намудани ҳуқуқҳо ва 
имкониятҳои одамони дорои маълулият ва оилаҳои онҳо ба воситаи фарогирӣ 
ва иштирок дар ҷараёни рушд ва қабули қарорҳо рӯҳбаланд карда шуда, онро 
фаъолона татбиқ мекунанд. 

Истифодабарандагони мақсадноки "Дастурҳо"

Истифодабарандагони аввалин ва мақсадноки дастурҳо инҳо мебошанд:

• роҳбарони ТСҶ.

Истифодабарандагони дуюмин ва мақсадноки дастурҳо инҳо мебошанд:

• кормандони ТСҶ;
• кормандони системаи ёрии аввалии тиббию санитарӣ, омӯзгорони мактабҳо, 

кормандони соҳаи иҷтимоӣ ва дигар кормандон, ки бо масъалаҳои рушди ҷамо-
атҳо сару кор доранд;

• одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо;
• созмонҳои одамони дорои маълулият ва гурӯҳҳои худёрирасон;
• мансабдорони давлатӣ, ки ба татбиқи барномаҳои ба масъалаҳои маълулият 

вобастаро масъуланд, махсусан кормандони мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва 
пешсафони маҳаллӣ;

• кормандони ташкилотҳо оид ба масъалаҳои рушд, созмонҳои ғайридавлатӣ ва 
ғайритиҷоратӣ;

• таҳқиқотчиён ва мутахассисони мактабҳои таҳсилоти олӣ.

Соҳаҳои истифодаи дастурҳо

Дар дастур ба шарҳи консепсияҳои асосӣ, муайян намудани мақсад ва натиҷаҳои 
чашмдошт, ки фаъолияти барномаҳои ТСҶ ба таъмини онҳо равона карда шудаанд 
ва фаъолиятҳои ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда пешниҳод мешаванд. (Да-
стур хосияти директивӣ надорад: он барои додани ҷавоб ба саволҳои мушаххаси 
ба ягон норасоии ҷисмонӣ ё равонии конкретӣ тааллуқ дошта, пешниҳоди тавсияҳо 
оид ба амалишавии дахолатҳои тиббӣ (техникӣ) ё ҳамчун дастури марҳилавӣ, ки 
оид ба таҳия ва татбиқи барнома хизмат кунад, муқаррар нашудааст. 

Дастур дар шакли ҳафт китобчаи (брошюраи) алоҳида пешниҳод мегардад:

• Қисми 1. Маълумотнома: таснифоти умумиро оид ба мушкилоти одамони до-
рои маълулият, Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият, таҳияи бар-
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номаҳои ТСҶ ва матритсаи ТСҶ, пешниҳод менамояд. Боби «Идоракунӣ»: як 
даври идоракунӣ ва он ба таҳия ва пурзӯр намудани барномаҳои ТСҶ, чӣ тавр 
алоқаманд аст муҳокима менамояд.

• Қисмҳои 2-6. Дар ҳар як китоб яке аз панҷ элементҳои матритсаи ТСҶ санҷида 
мешавад (масъалаҳои саломатӣ, маориф, воситаҳои зиндагонӣ, масъалаҳои 
иҷтимоӣ ва васеъкунии ҳуқуқҳо ва имкониятҳо).

• Қисми 7. Дастури иловагӣ: чор масъалаҳои алоҳида ва махсусро дар бар меги-
рад: саломатии равонӣ, ВНМО/БНММ,бемории ҷузом ва бӯҳронҳои гуманитарӣ, 
ки пештар дар барномаҳои ТСҶ ба онҳо диққати кифоя дода намешуд.

Раванди таҳияи "Дастурҳо"

Моҳи ноябри соли 2004 ТБМ, ЮНЕСКО ва ТУТ 65 нафар мутахассисони соҳаи кор 
бо масъалаҳои маълулият, рушд ва ТСҶ- ро бо ташаббуси таҳияи дастурҳо, таклиф 
намуданд. Ин гурӯҳ аз ашхоси ташаббускори ТСҶ ва мутахассисони таҷрибанок, 
шахсони таҷрибаи шахсии маълулият дошта, намояндагони созмонҳои СММ, дав-
латҳо – аъзоён, созмонҳои ғайридавлатии пешбари байналмилалӣ, ассотсиатси-
яҳои одамони дорои маълулият, созмонҳои касбӣ ва дигарон иборат буд. Вохӯрӣ 
бо таҳияи намунаи сиёҳнависи Матритсаи ТСҶ, ки дар он ҳудудҳо ва сохтори да-
стурҳои оянда муайян шуданд, ба анҷом расид.

Корҳои минбаъда таҳти роҳбарии Кумитаи машваратӣ ва Гурӯҳи асосӣ давом ёф-
танд. Бо мақсади дар дастурҳо амалияи муосири пешбар ва донишу таҷрибаи дар 
тӯли 30 соли мавҷудияти садҳо барномаҳои ТСҶ дар тамоми ҷаҳон ҷамъшударо 
инъикос намудан, гурӯҳи Асосӣ раванди эҷодии фарогир, васеъҳудуд ва иштиро-
ки васеъро интихоб намудааст, ки дар он намояндагии давлатҳои сатҳи дарома-
дашон паст, занҳо ва одамони дорои маълулият низ ворид карда шудаанд. Барои 
ҳар як қисм на кам аз ду муаллиф интихоб гардиданд, ки онҳо дар навбати худ бо 
дигар мушовирони тамоми ҷаҳон ҳамкорӣ намуда, намунаи сиёҳнависи дастурҳо-
ро таҳия карданд Дар умум, зиёда аз 150 нафар ба омодагии мазмуни дастурҳо 
саҳми худро гузоштанд. 

Мазмуни дастурҳо ба доираи васеи манбаъҳои нашршуда ва нашрнашуда такя ме-
намояд, ки ба таҷрибаи пешқадами рушди байналмилалӣ ва ҷамоат асос ёфта, 
бевосита дар шароитҳои мамлакатҳои сатҳи даромадашон паст қобили татбиқанд 
ва ба осонӣ ба шахсони манфиатдори ТСҶ дар ин мамлакатҳо дастрас мебошанд. 
Намунаи мисолҳо аз таҷриба ва тавсифҳои ҳодисаҳои мушаххас ба ҳуҷҷат ворид 
шудаанд, ки аз ҷониби татбиқгарони барномаҳои ТСҶ пешниҳод гардидаанд ва 
онҳо вазъияти баёнгардидаро тасвир менамоянд. Азбаски қисми муҳими асоси 
собитшудаи ТСҶ аз таҷрибаи шахсии одамони дорои маълулият иборат аст, ба 
дастурҳо инчунин, миқдори зиёди ҳикояҳои воқеӣ, ки бевосита аз таҷриба гирифта 
шудаанд, ворид гаштанд ва аҳамият ва фоиданокии амалии консепсияҳои ТСҶ-ро 
тасдиқ менамоянд. 

Лоиҳа аз раванди санҷиш ва тасдиқи васеъ дар мавзеъҳои амалишудаи ТСҶ, дар 
29 мамлакат, ки тамоми минтақаҳои ТУТ фаъолияткунандаро дарбар гирифтааст, 
гузашт. Дар умум зиёда аз 300 нафар роҳбарон ва ташкилотҳои дар татбиқи бар-
номаҳои ТСҶ иштирок намуда, бо таклифу пешниҳодҳо оид ба лоиҳаи дастурҳо 
баромад намуданд. Дар асоси ин, лоиҳаи ҳуҷҷат аз тарафи Гурӯҳи асосӣ такмил 
дода шуд ва баъд барои тақриз ба гурӯҳи мушовирони барномаҳои ТСҶ, одамони 
дорои маълулият, муассисаҳои сохтори СММ ва мутахассисони созмонҳои илмӣ – 
тадқиқотӣ ва таълимӣ, равона карда шуд ва баъди ин боз як маротиба аз тарафи 
Гурӯҳи асосӣ такмилу таҷдид гардид. 
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Дастурҳо барои нашр рӯзи 19 маи соли 2010 тасдиқ карда шуданд. Дар назар до-
шта шудааст, ки матни маводҳо то соли 2020 эътибор дошта, баъди он Шӯъбаи ТУТ 
оид ба пешгирии осеббинӣ, зӯроварӣ ва одамони дорои маълулият, дар корхонаи 
асосии ТУТ дар Женева барои такмилу таҷдиди он ташаббус нишон диҳад. 
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Муқаддима

Одамони дорои маълулият 

Таҳаввули (эволютсияи) консепсия

Барои фаҳмидани он, ки имрӯз одамони дорои маълулиятро чӣ тавр қабул меку-
нанд, мушоҳида кардани он, ки чӣ тавр консепсияи одамони дорои маълулият бо 
гузашти вақт иваз мешавад, манфиатнок аст. Таърихан, одамони дорои маълу-
лият асосан аз нуқтаи назари мифологӣ ё динӣ арзёбӣ мешуданд, яъне одамони 
дорои маълулияти гуногун ҳамчун гирифтори иблисҳо ё арвоҳҳо фаҳмида мешу-
данд; ба ғайр аз ин, ба одамони дорои маълулият бисёр вақт ҳамчун ҷазо барои 
рафтори нодуруст дар гузашта баҳо медоданд. Чунин ақидаҳо то имрӯз дар бисёр 
ҷамъиятҳои анъанавӣ вуҷуд доранд. 

Дар асрҳои XIX ва XX тарққиёти илм ва амалияи тиббӣ барои пайдо шудани фаҳ-
мише, ки мутобиқи он маълулият асоси биологӣ ва тиббӣ дорад, ёрӣ расонд, 
ноқисии сохтори бадан бошад, бо ҳолатҳои гуногуни тиббӣ вобастаанд. Ин наму-
наи тиббӣ бошад, маълулиятро чун мушкилоти шахсӣ ҳисобида, ва дар навбати 
аввал ба табобат ва расонидани ёрии тиббӣ аз тарафи мутахассисон равона шу-
дааст. 

Баъдтар, дар солҳои 1960-ум ва 1970-ум шарҳи шахсӣ будан ва муносибати тиб-
бӣ ба одамони дорои маълулият зери мубоҳисаҳо қарор дода шуда, як қатор ақи-
даҳои иҷтимоӣ, яъне намунаи иҷтимоии маълулият таҳия карда шуд. Ин ақидаҳо 
диққатро аз ҷанбаҳои тиббии маълулият дур намуда, ба монеаҳои иҷтимоӣ ва 
табъиз, ки одамони дорои маълулият ба он дучор мешаванд, диққат медодагӣ шу-
данд. Ба маълулият таснифоти нав, ҳамчун мушкилоти ҷамъиятӣ, на мушкилоти 
шахсӣ баҳо медодагӣ шуданд роҳҳои ҳалли он бошад дар барҳам додани монеъ-
аҳо ва тағйироти иҷтимоӣ, на танҳо табобати тиббӣ дида мешавад. 

Нақши асосиро дар дигаргуншавии фаҳмиш оид ба маълулият ҳаракати одамо-
ни дорои маълулият бозид, ки дар охири солҳои 1960-ум дар Амрикои Шимолӣ 
ва Аврупо оғоз шуда буд ва аз ҳамон вақт дар тамоми ҷаҳон паҳн гардидааст. 
Рамзи таъсири ин ҳаракат, шиори хеле хуби машҳур, шуда метавонад: «Ҳеҷ чиз 
дар бораи мо бе иштироки мо». Диққати асосии созмонҳои одамони дорои маъ-
лулият ба таъмин намудани ишти-
роки ҳақиқӣ дар ҳаёти ҷамъият 
ва расидан ба баробарии имко-
ниятҳо бо қувва ва ёрирасонӣ ба 
худи одамони дорои маълулият, 
равона шудаанд. Ин ташкилотҳо 
дар таҳияи «Конвенсияи ҳуқуқҳои 
одамони дорои маълулият» нақ-
ши муҳимро бозиданд (1), ки ин 
чун гувоҳи гузаштан ба намунаи 
муҳофизаткунандаи ҳуқуқҳои ода-
мони дорои маълулият аст. 
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ЭронЗАМИМАИ 1

Васеъкунии ҳуқуқҳо ва имкониятҳои одамон бо роҳи пурзӯр 
намудани ҳамкориҳо 

Соли 1992 ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ду ноҳияи мамлакат раванди 
татбиқи барномаи таҷрибавии тавонбахшии саломатиро дар сатҳи ҷамоатҳо (ТСҶ) 
оғоз намуд. Барнома дар татбиқи мақсадҳо муваффақ шуд ва дар соли 1994 онро 
дар шаш ноҳияи шаш музофоти дигар паҳн намуданд. То соли 2006 барнома алла-
кай ҳамаи 30 музофоти мамлакатро фаро мегирифт. Идоракунии ТСҶ дар ҳудуди 
мамлакат ба Созмони таъмини иҷтимоӣ, ки ба Вазорати ҳифзи иҷтимоӣ тобеъ аст, 
вогузор шудааст. Дар амалишавии барнома зиёда аз 6 ҳазор одамон, аз ҷумла 
кормандон дар сатҳи ҷамоатҳо, кормандони миёнаи ТСҶ, табибон, мушовирон ва 
роҳбарони ТСҶ иштирок менамоянд. 
Вазифаи барномаи миллии ТСҶ аз он иборат аст, ки «ҳуқуқҳои одамони дорои маъ-
лулият ва аъзоёни оилаи онҳо ва ҷамоатҳо, новобаста аз ранг ва тобишҳои пӯст, 
эътиқод, ақоиди динӣ, ҷинс, синну сол, намуд ва сабабҳои маълулият, бо роҳи ба-
ланд бардоштани сатҳи огоҳӣ, ёрӣ дар фарогирӣ, кам кардани сатҳи камбизоатӣ, 
бартараф намудани тамғагузорӣ, қонеъ намудани талаботҳои асосӣ ва осон наму-
дани дастрасӣ ба хизматрасониҳои тандурустӣ, маориф ва имкониятҳои худтаъ-
минкунӣ васеъ карда шаванд».
Барнома дар сатҳи ҷамоат ғайримарказӣ гардонда шудааст ва чорабиниҳои зиёд дар 
соҳаи ТСҶ аз тарафи «Марказҳои шаҳрии ТСҶ» амалӣ мешаванд. Ин марказҳо дар 
робитаи зич бо муассисаҳои ёрии аввалияи тиббию санитарӣ фаъолият мебаранд, 
аз ҷумла бо «Бунгоҳҳои саломатӣ дар деҳот» дар ноҳияҳои деҳотӣ ва нуқтаҳои тиббӣ 
дар ноҳияҳои шаҳрӣ. Ба кормандони тиббӣ дар ин муассисаҳо дар тӯли як – ду ҳаф-
та омӯзишҳо гузаронида мешавад, ки дар он оид ба стратегия ва барномаи миллии 
ТСҶ маълумот пешниҳод шуда, он имконият медиҳад, ки одамони дорои маълулият 
муайян ва ба маркази наздиктарини шаҳрии ТСҶ ҷалб намоянд.
Чорабиниҳои асосии барномаи ТСҶ аз инҳо иборат мебошанд:
• Ташкил намудани омӯзиш барои аъзоёни оила ва аъзоёни ҷамоатҳо оид ба 

мушкилоти одамони дорои маълулият ва ТСҶ, бо истифодаи дастури таълимии 
ТУТ-ТСҶ чун намуна;

• расонидани ёрӣ дар соҳаи маориф ва раҳнамоии раванди таҳсилоти фарогир 
бо истифодаи усулҳои рушди малакаҳои ҳайати омӯзгорон ва хонандагон ва 
таъмини дастрасии ҷисмонӣ;

• равонасозии одамони дорои маълулият ба назди мутахассисон ба монанди: 
физиотерапевтҳо, логопедҳо ва профпатологҳо масалан, ба муассисаҳои расо-
нидани хизматрасониҳои ҷарроҳӣ ва тавонбахшии саломатӣ;

• пешниҳод намудани воситаҳои ёридиҳанда, аз ҷумла асоҳо барои роҳ рафтан, 
чигасҳо, курсиҳо – аробачаҳои одамони дорои маълулият, воситаҳои шунавоӣ, 
айнакҳо ва ғайра;

• дарёфти ҷойҳои кории холӣ ва таъмин намудан ба кор ба воситаи дастрасӣ ба 
омӯзиш, тарбиятгарию устодӣ ва дастгирии молиявии фаъолият, ки ба гирифта-
ни даромад равона шудааст;

• расонидани ёрӣ дар татбиқу дастрасӣ ба фаъолияти иҷтимоӣ, аз ҷумла исти-
роҳат ва машғулияти варзишӣ;

• пешниҳод намудани дастгирии молиявӣ барои воридсозии дигаргуниҳо дар 
ҳаёт, таҳсилот ва муҳити зист

Зиёда аз 229 ҳазор одамони дорои маълулият дар чорчубаи барномаи миллии ТСҶ 
аз соли 1992 ёрӣ гирифтанд. Айни замон 51% ноҳияҳои деҳотӣ ба барнома фаро 
гирифта шудаанд ва мақсад аз пурра фаро гирифтани деҳотҳо дар соли 2011 дар 
назар буд. Бо мақсади беҳтар намудани ҳамкорӣ байни ҳамаи соҳаҳои рушд ва ин-
чунин пешравии бомуваффақияти Ҷумҳурии Эрон дар роҳи амалишавии барномаи 
ТСҶ, дар мамлакат шӯроҳо оид ба ТСҶ ташкил карда шудаанд. 
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Таснифоти муосир

Якчанд таснифоти одамони дорои маълулият мавҷуданд, ки баъзе аз онҳо дар 
боло зикр гардидаанд. Таснифи навтарини одамони дорои маълулият дар маводи 
зер қайд гардидааст:

• дар таснифи байналмилалии амалкунӣ, маълулият ва саломатӣ, изҳор карда 
мешавад, ки маълулият «мафҳуми ҷамъбасткунанда барои ишора намудани 
осебрасӣ, маҳдудшавии фаъолият ё иштирок» мебошад (2), ки дар натиҷаи 
таъсири тарафайн байни одаме, ки дорои ин ё он вазъияти саломатӣ буда ва аз 
тарафи дигар омилҳои муҳит (масалан муҳити ҷисмонӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ 
- равонӣ) ва омилҳои шахсӣ (масалан, синну сол ё ҷинс) мебошанд;

• дар Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият изҳор карда мешавад, ки 
маълулият – ин мафҳуми эволютсионӣ (рушткунанда) буда, «натиҷаи таъсири 
тарафайн байни одамоне, ки дорои ин ё он вазъи саломатӣ, муносибат ва муҳи-
танд, ки ба иштироки пурра ва самараноки онҳо дар ҷомеа дар асоси имкони-
ятҳои баробар бо дигарон монеъ мешаванд» (1);

Таҷрибаи ҳаётии одамон оид ба маълулият хеле ҳам гуногун аст. Шаклҳои гуногуни 
норасоӣ ва иллатҳо дар саломатӣ мавҷуданд ва одамон таъсири онҳоро ҳар хел аз 
сар мегузаронанд. Баъзе одамон танҳо як шакли иллат ё норасоӣ доранд, дигарон 
бошанд якчандто; баъзе одамон бо ягон навъи маълулият таваллуд мешаванд, ди-
гарон метавонанд дар давоми ҳаёташон ба ягон иллат гирифтор шаванд. Масалан, 
кӯдаки бо бемории модарзодӣ таваллудшуда, ба монанди фалаҷи майна, аскари 
ҷавон, ки ҳангоми таркидани минаи рӯи заминӣ аз пояш маҳрум гаштааст, зани миё-
насол, ки қобилияти биноиро бо сабаби инкишофи бемории диабети қанд гум карда 
истодааст ва марди калонсол, ки аз камақлии пиронсолӣ азият мекашад, - ҳамаи 
ин одамон метавонанд дорои маълулият номида шаванд. Мутобиқи Конвенсияи 
ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият: «ба одамони маълул шахсони дорои иллат ё 
норасоии дарозмуддати ҷисмонӣ, равонӣ, ақлонӣ ё ҳиссӣ дохил мешаванд».

Тамоюлҳои глобалӣ

Дар тамоми дунё сабабҳои умумии бештар паҳншудаи одамони дорои маълулият 
инҳо мебошанд: бемориҳои музмин (масалан, диабет, бемориҳои дилу рагҳо ва 
саратон), осебҳо (масалан, дар натиҷаи фалокат дар роҳу нақлиёт, низоъ ва за-
духӯрдҳо, афтидан аз баландӣ ё таркиши минаҳо); мушкилоти саломатии равонӣ; 
нуқсону иллатҳои модарзодӣ; камғизоӣ ва ВНМО/БНММ ва дигар бемориҳои си-
роятӣ (3). Аниқ муайян намудани шумораи умумии одамони дорои маълулият дар 
тамоми дунё, хеле мушкил аст, ҳарчанд миқдори онҳо тамоюли зиёдшавӣ дорад, 
ки сабабгори он таъсири чунин омилҳо ба монанди зиёдшавии аҳолӣ, баландша-
вии сатҳи бемориҳои музмин, кӯҳансолшавии аҳолӣ ва пешравии илми тиб, ки са-
ломатиро нигоҳ дошта, ба дарозумрӣ мусоидат менамояд, мебошанд . (3). Бисёр 
мамлакатҳои сатҳи даромадашон паст ва миёна масъулияти дутарафаро ба ӯҳда 
доранд, яъне андешидани чорабиниҳо оид ба бартараф намудани на фақат муш-
килиҳои анъанавӣ, ба монанди норасогии ғизо ва бемориҳои сироятӣ, балки муш-
килоти нав, ба монанди бемориҳои музмин, мӯҳтоҷ мебошанд.
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Омори ҷаҳонӣ оид ба одамони дорои маълулият

• Тақрибан 10% -и аҳолии ҷаҳон бо ягон навъи маълулият зиндагӣ менамоянд (4).
• одамони дорои маълулият аққалияти калонтарини аҳолии ҷаҳонро ташкил ме-

намоянд (5).
• аз рӯи натиҷаҳои арзёбиҳо 80%-и одамони дорои маълулият дар мамлакатҳои 

рӯ ба тараққӣ истиқомат менамоянд (5).
• аз рӯи натиҷаҳои арзёбиҳо, 15-20%-и аҳолии камбизоаттарини сайёра дорои 

ягон навъи маълулият мебошанд (б).
• дар 62 мамлакати дунё ягон навъи хизматрасониҳои тавонбахшии саломатӣ 

барои одамони дорои маълулият мавҷуд нестанд (7).
• танҳо 5-15% -и одамони дорои маълулият дар мамлакатҳои рӯ ба тарақӣ ба 

воситаҳои ёрирасон дастрасӣ доранд (8).
• эҳтимолияти ба мактаб рафтани кӯдакони дорои маълулият назар ба кӯдакони 

дорои маълулият набуда хеле пасттар аст. Масалан, дар Малавӣ ва Ҷумҳурии 
Танзания эҳтимолияти ҳеҷ вақт ба мактаб нарафтани кӯдакон дар сурати дорои 
маълулият будани онҳо ду маротиба зиёдтар аст (9).

• Дар байни одамони дорои маълулият сатҳи бекорӣ хеле баланд буда, музди 
меҳнати онҳо дар муқоиса бо одамони дорои маълулият набуда, пасттар аст (70).

Рушд

Камбизоатӣ ва маълулият

Камбизоатӣ ҷанбаҳои зиёд дорад: ин на танҳо набудани пул ё воситаи даромад 
мебошад. «Камбизоатӣ чунин ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро ба монанди ҳуқуқ 
ба саломатӣ, ба манзили муносиб, ғизо ва оби тоза, инчун ҳуқуқ ба таҳсилотро ба 
нестӣ мебарад. Ҳамин ҳолат ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ низ дахл дорад, ба 
монанди ҳуқуқ ба суди беғаразона, иштирок дар идоракунии давлат ва дахлнопа-
зирии шахсӣ...» (1 1).

«Ҳар вақте, ки одамро аз камбизоатӣ раҳо менамоем, мо ҳуқуқҳои ӯро ҳимоя 
менамоем. Ва ҳар замоне, ки ин ба мо муяссар намешавад, мо ҳуқуқҳои одамро 
вайрон мекунем».
Кофи Ананд— Собиқ Котиби Генералии СММ.

Камбизоатӣ, ҳам сабаб ва ҳам оқибати маълулият мебошад (72): камбизоатон бо 
эҳтимолияти калон метавонанд дорои ягон навъи маълулият гарданд ва одамони 
дорои маълулият бештар камбизоат мешаванд. Ба он нигоҳ накарда, ки на ҳамаи 
одамони дорои маълулият камбизоат мебошанд, дар мамлакатҳои сатҳи дарома-
дашон паст онҳо фоизи номутаносиби аҳолии қашшоқро ташкил медиҳанд. Онҳоро 
аксар вақт ба назар намегиранд, онҳо зери табъиз қарор доранд, онҳоро аз иштирок 
дар ташаббусҳои асосӣ дар соҳаи рушд маҳрум мекунанд ва онҳо бо мушкилоти 
зиёд ба хизматрасониҳои тандурустӣ, маориф, манзил ва воситаҳои зиндагонӣ да-
страс мешаванд. Ин ба қашшоқшавӣ ё камбизоатии музмин, ҷудошавӣ ва ҳатто мар-
ги бармаҳал, оварда мерасонад. Арзиши табобати тиббӣ, тавонбахшии ҷисмонӣ ва 
воситаҳои ёрирасон низ ба инкишофи камбизоатии қисмати зиёди одамони дорои 
маълулият мусоидат менамоянд.
Ҳал намудани мушкилоти камбизоатӣ, қадами мушаххас барои паст намудани 
хавфи камбизоатӣ дар ҳар мамлакати дунё мебошад. Инчунин, ҳал намудани 
мушкилоти камбизоатӣ барои кам намудани шумораи одамони дорои маълулият 
мусоидат менамояд. Ҳамин тариқ, барои расидан ба сифати баланди ҳаёт барои 
одамони дорои маълулият, камбизоатӣ бояд барҳам дода шавад. Аз ин рӯ, яке аз 
мақсадҳои асосии ҳар гуна барномаҳои тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамо-



МУҚАДДИМА 21

ЗАМИМАИ 3

атҳо (ТСҶ) бояд паст намудани сатҳи камбизоатӣ ба воситаи таъмин намудани да-
страсӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ, маориф ва манбаю воситаҳои зиндагонӣ барои 
одамони дорои маълулият бошад. 

Селам ба ҳаёти нав роҳхат мегирад

Аз синни ҳашт солагӣ сар карда, Селам аз дарди сар шикоят мекард. Оилаи дух-
тарча намедонист, ки чӣ кор кунад ва якчанд маротиба ӯро ба ибодатхона барои 
дастрас намудани оби муқаддас равон карда буд. Оби муқаддас ёрӣ нарасонд ва 
оҳиста - оҳиста сатҳи биноии Селам паст шудан гирифт. Як рӯз ӯ ба маркази тиббии 
маҳаллӣ, ки шӯъбаи бемориҳои чашм (офтальмологӣ) дошт, омад. Табибон қарор 
доданд, ки ҳодисаи ӯ хеле мураккаб аст ва ӯро ба беморхонаи калони бемориҳои 
чашми пойтахт равон намуданд. Дар он ҷо духтарчаро ба рӯйхати интизорони ама-
лиёти ҷарроҳӣ ворид намуданд. Баъд аз гузаштани зиёдтар аз як сол ҳанӯз навбати 
духтарча нарасидааст. Бо сабаби камбизоатӣ, оилаи духтарча ба беморхонаи шах-
сии ҷарроҳӣ муроҷиат карда наметавонист. Вақте, ки Селам ба рӯйхати интизорон 
ворид карда шуд, чашмонаш ҳанӯз медиданд, аммо бо гузаштани вақт, вазъият 
бадтар шуд. Бо сабаби маълулият ва камбизоатӣ духтарча таҳсилро дар мактаб 
давом дода натавонист ва дар натиҷа рӯҳафтодагии зиёдро аз сар мегузаронд. 
Селан дар худ маҳдуд шуда монд, дар хона менишаст ва дигар бо дӯстонаш рафту-
омад намекард. Вай барои оилаи худ, ки намедонистанд бо ӯ чӣ кор кунанд, як бори 
гарон буд. Дарди сари ӯ зиёд шуда, тез-тез дилбеҳузур шуда қайъ мекард ва дигар 
мувозинати баданашро нигоҳ дошта наметавонист. Духтарча дар дами марг буд.
Кормандони ТСҶ тавонистанд барои Селам ташрифи мутахассис – нейроҷарроҳро 
ташкил намоянд, ки ӯ дар духтарча омоси хушсифат - менингиомаро муайян на-
муд. Ба духтарча амалиёти ҷарроҳӣ гузаронда, омос бурида партофта шуд. Роҳ-
барияти беморхона ва хазинаи иҷтимоӣ, ки табибро ташкил намуда буданд, арзи-
ши 75%, амалиёти ҷарроҳӣ ва барномаи ТСҶ бошад, 25%-и боқимондаро пардохт 
намуданд. Оилаи духтарча пардохти маблағи нақлиёт, ғизо ва ҷои хобро ба ӯҳдаи 
худ гирифтанд. Айни замон мушкилоти Селам 
ҳал шудааст, аммо бо сабаби камбизоатӣ, систе-
маи мавҷуда ва амалиёти ҷарроҳии дермонда, 
чашмони духтарак қариб нобино шуданд. Ба ин 
нигоҳ накарда, бо шарофати серҳаракатӣ, ки аз 
тарафи кормандони ТСҶ ташкил карда шуда буд, 
духтарча ҳоло ба қадри кифоя мустақил аст ва 
дар ҷамоат озодона ҳаракат менамояд. Вай ин-
чунин, алифбои Брайлро омӯхта истодааст, то ба 
мактаб баргардад.
Баъди дахолати барномаи ТСҶ сифати ҳаёти 
Селам сахт дигаргун шуд ва акнун вай барои ои-
лаи худ бори гарон нест Ҳамаи ин ба шарофати 
дастгирӣ ва ҳамкории худи Селам ва аъзоёни ои-
лаи ӯ, робита бо марказҳои тиббии равонасозӣ 
ва ёрию дастгирии мутахассисон ва роҳбарияти 
муассиса муяссар гардид. 

Ҳадафҳои рушди ҳазорсола

Дар моҳи сентябри соли 2000 давлатҳо – аъзоёни СММ ҳашт Ҳадафҳои рушди 
ҳазорсоларо қабул намуданд, ки вазифаҳои зиёдеро дар бар мегиранд, аз нест 
кардани қашшоқӣ ва гуруснагӣ то таъмини маълумоти ибтидоии умумӣ ва то соли 
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2015 бояд татбиқ шаванд (73). Ин мақсадҳои дар сатҳи байналмилалӣ мутобиқ ва 
қабулшуда нуқтаи ибтидоии соҳаи инкишоф мебошанд, ки дар аввали асри XXI 
муайян шуданд. Ба он нигоҳ накарда, ки дар номгӯи Ҳадафҳои рушди ҳазорсола 
мушкилоти одамони дорои маълулият махсус оварда нашудаанд, ҳар як мақсад бо 
он алоқаи фундаменталӣ дорад ва наметавонад, ки бе баҳисоб гирифтани он раси-
да шавад (74). Бинобар ин, дар моҳи ноябри соли 2009 сессияи 64-уми Ассамблеяи 
Генералии СММ изҳороти «Амалишавии мақсадҳо дар соҳаи рушдро, ба манфиати 
одамони дорои маълулият» (A/RES/64/131) қабул намуд (15).

Фарогирии одамони дорои маълулият, Бонки Умумиҷаҳонӣ

«То он вақте, ки одамони дорои маълулият бо чорабиниҳои асосӣ дар соҳаи рушд 
фаро гирифта нашаванд, то соли 2015 ду баробар паст намудани сатҳи камбизоатӣ 
ё ин, ки то ҳамон сана ба ҳар як духтар ва писар имконияти гирифтани маълумоти 
ибтидоӣ, яъне расидан ба мақсадҳое (дар баробари дигар мақсадҳо), ки зиёда аз 
180 роҳбарони мамлакатҳои ҷаҳон дар Саммити ҳазорсолаи нав, СММ дар моҳи 
сентябри соли 2000 маъқул донистанд, ғайриимкон аст».

—Джеймс Вулфенсон, собиқ президенти Бонки Умумиҷаҳонӣ. Маҷаллаи «Вашинг-
тон пост», 3 декабри соли 2002.

Рушде, ки фарогирии одамони дорои маълулиятро мақсад қарор 
додааст

Рушди фарогир ҳамонест, ки ҷалби ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ, махсусан гурӯҳҳои 
осебпазир ва зери табъиз қарордоштаро дар назар дорад. (16). Одамони дорои 
маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо, махсусан онҳое, ки дар ҷамоатҳои деҳоти дур-
даст ё дар ҷойҳои ноободи шаҳрӣ истиқомат менамоянд, одатан аз чорабиниҳои 
соҳаи рушд баҳравар намешаванд, бинобар ин, рушди фарогири одамони дорои 
маълулият ва таъмини иштироки пурмаҳсули онҳо дар раванд ва чорабиниҳои си-
ёсӣ дар соҳаи рушд аҳамияти муҳим дорад (17).

Воридсозии (ё инъикоси) ҳаматарафаи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият дар 
рӯзномаи соҳаи рушд, воситаи таъмини баробарӣ барои онҳо мебошад (18). 
Пурқувватнамоии одамони дорои маълулият бо мақсади саҳмгузории онҳо дар 
рушди имкониятҳои нав, бо ҳам дидани самараҳои рушд ва иштирок дар қабули 
қарорҳо, истифодаи муносибати (иҷроиши) ду амал дар як вақт лозим мешавад. 
Чунин муносибат имконият медиҳад, ки: 1) масъалаҳои одамони дорои маълулият 
дар фаъолиятҳои асосӣ дар соҳаи рушд ба назар гирифта шаванд; ва 2) дар он 
ҷое, ки зарур аст, чорабиниҳои бештари мақсаднок ва маҳз ба одамони дорои маъ-
лулият бахшида гузаронида шаванд (12). Фаъолиятҳои тавсияшуда барои барно-
маҳои ТСҶ дар асос ва назардошти муносибати қайдшуда, яъне иҷроиши ду амал 
дар як вақт ба таври муфассал дар Дастури мазкур дида баромада шудаанд. 

Муносибат ба рушд дар сатҳи ҷамоат

Иқдомҳо дар соҳаи рушд одатан «аз боло ба поён» амалӣ шуда, аз тарафи таҳи-
ягарони сиёсат, ки дар мавзеъҳои аз сатҳи ҷамоатҳо хеле дур қарор доранд, бе 
иштироки аъзоёни ҷамоатҳо таҳия ва пешниҳод мешуданд. Имрӯз эътироф шуда-
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аст, ки яке аз ҷузъҳои муҳими рушд иштироки аъзоёни ҷамоатҳо чун шахсиятҳои 
алоҳида, гурӯҳҳо ё созмонҳо, ё бо роҳи намояндагӣ, дар ҳамаи марҳилаҳои ра-
ванди рушд, аз ҷумла банақшагирӣ, татбиқ ва санҷиши (мониторинги) чораби-
ниҳо мебошад (19). Муносибати фарогирии ҷамоат барои ноил гардидан ба он, 
ки фаъолиятҳои ба рушд равонашуда то камбизоатон ва осебдидагон расад, ёрӣ 
мерасонад ва ба истифодабарии иқдомҳои бештари фарогир, воқеӣ ва устувор 
мусоидат менамояд. Қисми зиёди созмону агентиҳо ва ташкилотҳо ба тарғибу та-
тбиқи фаъолиятҳои ба рушд равонашуда дар сатҳи ҷамоатҳо мусоидат менамо-
янд. Масалан, Бонки Умумиҷаҳонӣ консепсияи «рушд дар асоси иқдомҳои ҷамо-
атҳои маҳаллӣ»-ро тарғиб менамояд (20), Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 
бошад, «иқдомҳо дар сатҳи ҷамоатҳо»-ро дастгирӣ менамояд (27).

Ҳуқуқҳои инсон

Ҳуқуқҳои инсон чист?

Ҳуқуқҳои инсон, меъёрҳои дар сатҳи 
байналмилалӣ қабул гардида мебо-
шанд, ки ба ҳамаи инсонҳо тааллуқ до-
ранд (22); ба ҳар як шахс дар дараҷаи 
якхела бояд ҳуқуқҳои ӯ – ҳамчун ин-
сон, масалан ҳуқуқ ба маориф, ғизои 
кифоя, манзил ва таъминоти иҷтимоӣ– 
новобаста аз миллат, ҷои истиқомат, 
ҷинс, асли миллӣ ё этникӣ, ранги пӯст, 
дин ё дигар вазъият кафолат дода ша-
вад (23). Ин хуқуқҳо дар Декларатсияи 
ҳуқуқҳои инсон, ки дар соли 1948 аз тарафи давлатҳо – аъзоёни СММ қабул 
гардидааст, тасдиқ шудаанд (24), он инчунин дар дигар созишномаҳо оид ба 
хуқуқҳои инсон, диққати асосӣ дар онҳо ба гурӯҳҳо ё категорияҳои алоҳидаи 
аҳолӣ, аз ҷумла ба одамони дорои маълулият инъикос гардидааст (22).

Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият

Рӯзи 13 декабри соли 2006 Ассамблеяи Генералии СММ Конвенсияи ҳуқуқҳои 
одамони дорои маълулиятро қабул намуд (1). Ин конвенсия натиҷаи амалҳои 
чандинсола барои дастгирии одамони дорои маълулият буда, дар асоси «Қо-
идаҳои меъёрии таъмини имкониятҳои якхела барои одамони дорои маълули-
ят» (1993) (25) ва «Барномаи умумиҷаҳонии амалҳо марбут ба одамони дорои 
маълулият» (соли 1982 (26) таҳия шудааст, ки бастҳои мавҷударо дар соҳаи 
хуқуқҳои инсон пурра менамояд. Конвенсияи номбурда аз тарафи кумита бо 
намояндагии аъзоёни ҳукуматҳо, муассисаҳои миллии ҳуқуқи инсон, созмонҳои 
ғайридавлатӣ ва созмонҳои одамони дорои маълулият таҳия шудааст. Мақса-
ди он аз «тарғиб, муҳофизат, пурра ва якхела татбиқшавии ҳуқуқҳои инсонӣ 
ва озодиҳои асосӣ барои ҳамаи одамони дорои маълулият, инчунин аз тарғи-
бу ташвиқи эҳтиром нисбат ба қурбу манзалати муносиб нисбати онҳо» иборат 
аст» (1 [Моддаи 1]). 
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Давраи нав дар соҳаи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият

«Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият аз ибтидои давраи 
нав барои тақрибан 650 миллион нафар одамон, ки бо ягон навъи маълулият дар 
тамоми ҷаҳон ҳаёт ба сар мебаранд, шаҳодат медиҳад».

—Кофи Аннан, собиқ котиби Генералии СММ

Конвенсия як қатор соҳаҳои муҳимро, ба монанди дастрасӣ, ҳаракати шахсӣ, таҳ-
силот, саломатӣ, тавонбахшӣ ва банд буданро дар бар гирифтааст. Дар он чораби-
ниҳое, ки давлатҳо – аъзоён барои татбиқи амалии ҳуқуқҳои одамони дорои маъ-
лулият вазифадоранд, ба нақша гиранд, номбар шудаанд. Конвенсия ягон ҳуқуқҳои 
навро барои одамони дорои маълулият ташкил намедиҳад, чунки онҳо дорои ҳа-
мон ҳуқуқҳое мебошанд, ки дигар аъзоёни ҷомеа ба онҳо соҳибанд, вале ҳуқуқҳои 
мавҷударо барои одамони дорои маълулият фарогир ва дастрас менамоянд.

Муносибати муҳофизати ҳуқуқ ба рушд

Ҳуқуқҳои инсон ва раванди рушд дар бай-
ни худ зич алоқаманд мебошанд: зеро 
ҳуқуқҳои инсон қисми ҷудонашавандаи 
рушд ва рушд бошад усули татбиқи ин 
ҳуқуқҳоро ифода менамояд (27). Дар на-
тиҷа бисёр агентӣ ва ташкилотҳо одатан 
муносибати муҳофизати ҳуқуқҳоро дар 
барномаҳои рушди худ васеъ истифода 
мебаранд. Ба он нигоҳ накарда, ки барои 
истифодаи чунин муносибат ба масъа-
лаҳои рушд ягон маслиҳати тайёр нест, 
СММ як қатор хусусиятҳои махсуси (28) 
онро муайян намудааст:

• амалӣ намудани ҳуқуқҳои инсон. Мақсади асосии барномаҳо ва чорабиниҳои 
сиёсӣ дар соҳаи рушд бояд татбиқи амалии ҳуқуқҳои инсон бошад;

• риоя намудани принсипҳо ва меъёрҳои мушаххас. Принсипҳо ва меъёрҳои 
дар ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон аксёфта, бояд ҳамчун да-
стур барои ҳамаи фаъолиятҳо оид ба ҳамкорӣ ва таҳияи барномаҳо дар соҳаи 
рушди ҳамаи соҳаҳо хизмат намоянд (масалан, дар соҳаи тандурустӣ ва таҳси-
лот) ва дар ҳамаи марҳилаҳои раванди таҳияи барномаҳо (масалан, дар марҳи-
лаҳои таҳлили вазъият, банақшагирӣ ва таҳия, татбиқ ва санҷишу арзёбӣ) (ниг. 
ба Замимаи 6 оид ба принсипҳои умумӣ, ки ба Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони 
дорои маълулият ворид карда шудааст);

• фаро гирифтани соҳибҳуқуқҳо ва таъминкунандагони ҳуқуқҳо. Соҳибҳуқуқҳо 
одамоне мебошанд, ки соҳиби ҳуқуқҳо ҳастанд; масалан кӯдакон соҳибҳуқуқ 
мебошанд, чунки соҳиби ҳуқуқи гирифтани маълумот ҳастанд; таъминкунанда-
гони ҳуқуқҳо одамон ё созмонҳое, мебошанд, ки барои аз ҳуқуқҳои худ исти-
фода бурда тавонистани соҳибҳуқуқҳо масъуланд. Масалан, Вазорати маориф 
таъминкунандаи ҳуқуқҳо мебошад, чунки бояд ба кӯдакон дастрасиро ба таҳси-
лот таъмин намояд, волидон низ таъминкунандагони ҳуқуқҳоянд, чунки барои 
таъмини ташрифи мунтазами кӯдакон ба мактаб масъуланд.
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Тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоат (ТСҶ)

Марҳилаи ибтидоӣ

Декларатсияи дар соли 1978 (29) дар шаҳри Алма-Ато қабулкарда изҳороти авва-
лини байналмилалӣ оид ба дастгирии ёрии аввалини тиббию санитарӣ буд, ки ба 
сифати стратегияи асосии расидан ба мақсади таъмини «саломатӣ барои ҳама», 
ки Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ эълон намуда буд, дида баромада меша-
вад. (30) Ёрии аввалини тиббию санитарӣ ба он равона шудааст, ки ҳар як инсон, 
новобаста аз он, ки вай бой аст ё камбизоат – имконияти дастрасӣ ба хизматра-
сониҳо ва шароитҳои зарурӣ барои таъмин намудани сатҳи баланди имконпазири 
саломатӣ пешниҳод карда шавад. 

Бо мақсади татбиқи изҳороти дар Алма-Ато қабулшуда, ТУТ консепсияи ТСҶ-ро 
пешниҳод намуд. Дар ибтидо ТСҶ пеш аз ҳама, як намуди хизматрасониҳо буд, 
ки истифодабарии мувофиқи ёрии аввалии тиббию санитарӣ ва захираҳои ҷа-
моатро таъмин менамуд ва ба баланд бардоштани дастрасии хизматрасониҳои 
ёрии аввалини тиббию санитарӣ ва барқарорсозии саломатӣ барои одамони 
дорои маълулият, махсусан дар мамлакатҳои сатҳи даромадашон паст, равона 
шуда буд. Вазоратҳои тандурустии бисёр мамлакатҳо (масалан, дар Ветнам, 
Ҷумҳурии Исломии Эрон, Муғулистон ва Африқои Ҷанубӣ) ба кормандони ёрии 
аввалини тиббию санитарии худ такя намуда, татбиқи барномаҳои ТСҶ–ро оғоз 
намуданд. Дар барномаҳои якум ба физиотерапия, воситаҳои ёрирасон ва чо-
раҳои тиббӣ ё амалиётҳои ҷарроҳӣ диққати асосӣ дода мешуд. Баъзе барномаҳо 
инчунин, чорабиниҳоро дар соҳаи омӯзиш ва ташкили манбаъҳои воситаҳои 
зиндагонӣ бо роҳи омӯзиши касбӣ ё татбиқи барномаҳо дар соҳаи гирифтани 
даромадро, пешбинӣ менамуданд. 

Дар соли 1989 ТУТ маводи таълимии «Омӯзишҳо барои одамони дорои маълули-
ят дар сатҳи ҷамоат» –ро (37) бо мақсади пешниҳод намудани дастури роҳнамоӣ 
ва дастгирии барномаҳои ТСҶ ва тарафҳои дар татбиқи он манфиатдор, аз ҷумла 
одамони дорои маълулият, аъзоёни оилаи онҳо, омӯзгорони мактабҳо, роҳбаро-
ни маҳаллӣ ва аъзоёни кумитаҳои ҷамоатӣ оид ба тавонбахшии саломатӣ таҳия 
намуд. Мавод ба бештар аз 50 забонҳо тарҷима шуда, то ҳол ҳуҷҷати муҳим дар 
соҳаи ТСҶ ба ҳисоб меравад ва дар бисёр мамлакатҳои сатҳи даромадашон паст 
истифода бурда мешавад. Ба ғайр аз ин, ба рушди барномаҳои ТСҶ, махсусан 
дар мамлакатҳои сатҳи даромадашон паст, нашри мавод «Кӯдакони дорои маъ-
лулият дар деҳот: дастур барои кормандони тиббии ҷамоатҳо, кормандони соҳаи 
тавонбахшии саломатӣ ва аъзоёни оилаи онҳо» (32), саҳми калон гузошт.

Дар солҳои 1990-ум дар баробари зиёд шудани миқдори барномаҳо, дар фаҳ-
миши ТСҶ низ дигаргуниҳо ба амал омаданд. Ба раванди фаъолиятҳо дигар му-
ассисаҳои махсусгардонидашудаи СММ, ба монанди созмони Байналмилалии 
меҳнат, Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг 
(ЮНЕСКО), Барномаи рушди СММ (ПРООН) ва Хазинаи кӯдакони СММ) ҳамроҳ 
шуданд, ки ин эътирофи зарурати муносибати бисёрсоҳавӣ буд. Дар соли 1994 
ТБМ, ЮНЕСКО ва ТУТ намунаи аввали Ҳуҷҷат оид ба мавқеи якхела нисбати 
ТСҶ -ро нашр намуд. 
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Шарҳи таҷрибаи ТСҶ дар 25 сол

Дар моҳи маи соли 2003 ТУТ дар якҷоягӣ бо дигар созмонҳои системаи СММ, на-
мояндагони ҳукуматҳо ва созмонҳои ғайридавлатии байналмилалӣ, аз ҷумла ас-
сотсиатсияҳои касбӣ ва созмонҳои одамони дорои маълулият, бо мақсади арзёбии 
таҷрибаи ТСҶ (33) машварати байналмилалиро дар шаҳри Хелсинки, Финляндия 
ташкил намуд. Ҳисобот аз рӯи натиҷаҳои арзёбӣ таҳия шуда, дар он зарурати 
диққат додани барномаҳои ТСҶ ба масъалаҳои зерин қайд карда шуд:

• паст намудани сатҳи камбизоатӣ, бо назардошти он, ки камбизоатӣ - ин омили 
асосии муайянкунанда ва натиҷаи маълулият мебошад;

• мусоидат намудан ба иштироки ҷамоат дар таҳия ва татбиқи барномаҳои ТСҶ 
ва эътироф намудани ҳуқуқи ҷамоатҳо ба натиҷаҳои бадастомада

• рушд ва пурзӯркунии ҳамкории байнисоҳавӣ; 
• ҷалб намудани созмонҳои одамони дорои маълулият барои иштирок дар бар-

номаҳо; 
• васеъ намудани миқёси татбиқи барномаҳо;
• тарғиби таҷрибаи пешқадам дар асоси далелҳо.

Ҳуҷҷат оид ба мавқеи якхела нисбати ТСҶ

Дар соли 2004 Созмони байналмилалии меҳнат, ЮНЕСКО ва ТУТ бо назардошти 
тавсияҳои Хелсинки ба нусхаи аввали «Ҳуҷҷат оид ба мавқеи якхела нисбати ТСҶ» 
тағйиру иловаҳо ворид намуданд. Нусхаи таҳрири охирини ҳуҷҷат, эволютсияи кон-
сепсияи барномаҳои ТСҶ-ро аз пешниҳоди хизматрасониҳо гузаштан ба рушди ҷа-
моатҳо, инъикос менамояд. Дар он таснифоти нави ТСҶ-ро чун «стратегия дар чор-
чӯбаи рушди умумии ҷамоатҳо, ки ба тавонбахшии саломатӣ, паст намудани сатҳи 
камбизоатӣ, таъмини имкониятҳои якхела ва фарогирии иҷтимоии ҳамаи одамони 
дорои маълулият равона шудааст», дода мешавад. Дар ҳуҷҷат нишон дода шуда-
аст, ки барномаҳои ТСҶ бояд «....бо роҳи кӯшишҳои якҷояи худи одамони дорои 
маълулият, оилаҳои онҳо, ташкилотҳо ва ҷамоатҳо, инчунин, сохторҳои салоҳият-
ноки давлатӣ ва ғайридавлатии тиббӣ, таълимӣ, касбӣ, хизматрасониҳои иҷтимоӣ 
ва хизматрасониҳои дигар» амалӣ шаванд (34).

Дар «Ҳуҷҷат оид ба мавқеи якхела нисбати ТСҶ» қайд шудааст, ки одамони дорои 
маълулият бояд ба ҳамаи хизматрасониҳое, ки дигар аъзоёни ҷамоатҳо аз онҳо ис-
тифода мебаранд, дастрас бошанд, ба монанди хизматрасониҳои тиббӣ дар сатҳи 
ҷамоатҳо, барномаҳои ҳифзи саломатии кӯдакон, таъминоти иҷтимоӣ ва таҳсилот. 
Дар он инчунин, муҳимияти ҳуқуқҳои инсон қайд шуда ва даъват ба амалҳои зидди 
камбизоатӣ равона шуда, барои пешниҳод намудани дастгирии давлатӣ ва таҳияи 
стратегияҳои умумимиллӣ, қайд шудааст. 

ТСҶ имрӯз

Матритсаи ТСҶ

Бо назардошти табдил додани ТСҶ ба стратегияи рушди бисёрсоҳавӣ, дар соли 
2004 бо мақсади таъмини барномаҳои ТСҶ, матритса таҳия гардид (расми 1). 
Вай аз панҷ қисми асосӣ иборат аст: саломатӣ; таҳсилот; худтаъминкунӣ; масъа-
лаҳои иҷтимоӣ; васеъ намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳо. Дар таркиби ҳар як қисм 
панҷ боб мавҷуд аст. Чор боби аввал бо сохторҳои рушди асосӣ вобастаанд, ки 
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хусусияти бисёрсоҳавӣ будани ТСҶ-ро инъикос менамояд. Боби панҷум бо васеъ 
намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳои одамони дорои маълулият, аъзоёни оилаҳои 
онҳо ва ҷамоатҳо вобаста аст, ки дар таъмини дастрасӣ ба ҳар як сохтори рушд, 
баланд бардоштани сифати ҳаёт ва амалишавии ҳуқуқҳои инсонии одамони до-
рои маълулият, аҳамияти муҳимтарин дорад.

Набояд интизор шуд, ки дар доираи барномаҳои ТСҶ татбиқ намудани ҳар як қисм 
ва ҳар як ҷузъи матритсаи ТСҶ муяссар мегардад. Баръакс, матритса чунон таҳия 
шудааст, ки ба таҳиягарони барнома имконияти интихоби намудҳои имконпазирро, 
ки ба талаботҳои маҳаллӣ, афзалиятҳо ва захираҳо мувофиқанд, иҷозат медиҳад. 
Дар баробари амалӣ намудани чорабиниҳои мушаххас барои одамони дорои маъ-
лулият, барномаҳои ТСҶ бояд ҳамкорӣ ва иттиҳодҳоро бо дигар соҳаҳо, ки бево-
сита бо ин барномаҳо фаро гирифта нашудаанд, пурзӯр намоянд, то ба одамони 
дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо имконияти дастрасиро ба афзалиятҳои 
ин соҳаҳоро таъмин намоянд. Дар боби «Идоракунӣ» оид ба матритсаи ТСҶ итти-
лооти иловагӣ дода мешавад.

Расми 1  Матритсаи ТСҶ

Принсипҳои ТСҶ 

Принсипҳои ТСҶ ба принсипҳои Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият 
асос меёбад (7), ки дар зер оварда мешаванд. Боз ду принсипи дигар ба таври 
илова пешниҳод шудаанд: ин васеъ намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳо, аз ҷумла 
масъалаи тарғибу ташвиқ (ниг. ба қисми «Васеъ намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳо») 
ва устуворӣ (ниг. ба қисми «Идоракунӣ»). Ин принсипҳо ҳангоми идоракунии ҳамаи 
ҷанбаҳои кор дар соҳаи ТСҶ бояд истифода бурда шаванд.
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ЗАМИМАИ 6

Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият. 
Моддаи 3 «Принсипҳои умумӣ», банди 1

Принсипҳои Конвенсияи мазкур инҳо мебошанд:
a) эҳтироми қурбу манзалати хоси инсонӣ, мустақилияти шахсии ӯ, аз ҷумла озо-

дии интихоб ва соҳибихтиёрии шахсӣ;
b) роҳ надодан ба табъиз;
c) фарогирӣ ва иштироки пурра ва самаранок дар ҳаёти ҷамъият;
d) эҳтироми хусусиятҳои гуногун ва эътирофи одамони дорои маълулият чун 

қисми гуногунии инсонӣ;
e) имкониятҳои баробар;
f) дастрасӣ;
g) баробарии байни мард ва зан;
h) эҳтироми қобилиятҳои рушдёбандаи кӯдакони дорои маълулият ва эътирофи 

ҳуқуқи онҳо ба нигоҳ доштани фардияти худ.

Роҳ ба пеш

Дастур оид ба ТСҶ барои пеш бурдани барномаҳои ТСҶ роҳ мекушояд ва намоиш 
медиҳад, ки ТСҶ стратегияи амалии татбиқи Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои 
маълулият буда, (1) ба рушди фарогир дар заминаи ҷамоатҳо ёрӣ мерасонад.

ТСҶ стратегияи бисёрсоҳае мебошад, ки бо муносибати «аз поён ба боло» сохта 
шудааст ва қобилияти таъмини таъсири мусбии Конвенсияро дар сатҳи ҷамоатҳо 
доро аст. Дар ин раванд Конвенсия заминаи фалсафӣ ва сиёсиро таъмин намуда, 
барномаи ТСҶ стратегияи татбиқи амалӣ мебошад. Фаъолият дар чорчӯбаи ТСҶ 
қонеъ намудани талаботи одамони дорои маълулият, паст намудани сатҳи камби-
зоатӣ ва дастрасӣ ба имкониятҳо дар соҳаи тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ 
ва рушди иҷтимоӣ даъват менамояд. Ҳамаи ин самтҳои фаъолият барои дар ҳаёт 
татбиқ намудани мақсадҳои Конвенсия мусоидат менамоянд. 

Барномаҳои ТСҶ робитаро байни одамони дорои маълулият ва иқдомҳо дар соҳаи 
рушд таъмин менамоянд. Дастур оид ба ТСҶ ба соҳаҳои асосии рушди фарогир-
равона карда шудааст, то ҳуқуқҳо ва имкониятҳои одамони дорои маълулият ва 
аъзоёни оилаи онҳо васеъ шаванд. Ин барои ташкили ҷамоати фарогир ё «ҷамоат 
барои ҳама» мусоидат менамояд. Азбаски иштироки ҷамоатҳо қисми ҷудонопазири 
раванди рушд аст, дар дастур зарурати устуворона ба пеш ба сӯи татбиқ намудани 
барномаҳои ТСҶ ба мақсади таъмини фарогирӣ ва иштироки васеътари ҷамоатҳо 
қайд карда мешавад. 



МУҚАДДИМА 29

ЗАМИМАИ 7

Барномаҳои ТСҶ барои таъмини тағйирот ва беҳбудӣ 
кӯшишҳо ба харҷ медиҳанд

Барномаҳои ТСҶ метавонанд, ки дар сатҳи маҳаллӣ ба одамони дорои маълулият 
дар таъмини имконияти истифодабарии афзалиятҳои Конвенсия ёрӣ расонанд. Ба 
ин бо истифодаи усулҳои зерин ноил шудан мумкин аст:
• шинос намудани одамон бо Конвенсия –тарғиби фаъолона ва баланд наму-

дани сатҳи огоҳии одамон оид ба Конвенсия;
• ҳамкорӣ бо тарафҳои манфиатдор – кор бо созмонҳои ғайридавлатӣ, аз ҷум-

ла созмонҳои одамони дорои маълулият ва ҳуқуматҳои иҷроияи маҳаллӣ оид 
ба татбиқи Конвенсия;

• таблиғи фаъол– иштирок дар чорабиниҳои таблиғотӣ, ки ба таҳия ва пурзӯр-
кунии қонунгузории зиддитабъиз ва стратегияҳои фарогири миллӣ ва маҳаллӣ 
равона шудаанд, махсусан нисбати чунин соҳаҳо ба монанди тандурустӣ, мао-
риф ва таъмин будан бо ҷои кор;

• ҳамоҳангсозии амалҳо байни сатҳҳои маҳаллӣ ва миллӣ – рушд ва дастги-
рии машваратҳо байни сатҳҳои маҳаллӣ ва миллӣ; пурзӯр намудани гурӯҳҳо ё 
созмонҳои маҳаллии одамони дорои маълулият бо мақсади нақши муҳим бози-
дани онҳо дар сатҳҳои маҳаллӣ ва миллӣ;

• расонидани ёрӣ дар таҳия ва мониторинги нақшаҳои амалисозии маҳаллӣ 
– саҳмгузорӣ ба раванди таҳияи нақшаҳои рушд дар сатҳи маҳал ва расонида-
ни ёрӣ дар таҳияи нақшаҳои амиқи амалисозӣ дар сатҳи ҷамоат, ки мақсадҳои 
мушаххас ва захираҳои заруриро барои ворид намудани масъалаҳои одамони 
дорои маълулият ба стратегияҳои маҳалии давлатӣ ва таъмини ҳамкории бай-
нисоҳавиро пешбинӣ менамоянд;

• чорабиниҳои барномавӣ – татбиқи чорабиниҳое, ки ба васеъ намудани 
дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ, таҳсилот, манбаҳои худтаъминкунӣ ва 
хизматрасониҳои ҷамоатӣ ба ҳамаи одамони дорои маълулият, аз ҷумла ба 
гурӯҳҳои камбизоати аҳолӣ ва аҳолии ноҳияҳои деҳотӣ ёрӣ мерасонанд. 

Тадқиқотҳои илмӣ ва таҷрибаи амалӣ

Чӣ тавре, дар дастури мазкур қайд шудааст, ТСҶ стратегияи бисёрсоҳаи ҷалб ва 
таъмини иштироки одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо дар иқдомҳои 
соҳаи рушд мебошад. Азбаски далелҳо оид ба натиҷаҳо ва самаранокии иқтисо-
дии барномаҳои ТСҶ каманд, ин барои тадқиқотчиён мушкилӣ меоварад. Аммо, 
бо гузашти вақт ҳаҷми иттилооти далелнок оид ба таҷрибаи амалӣ зиёд мешавад. 
Манбаъҳои онҳо - корҳои расмии илмӣ – тадқиқотӣ, таҷрибаи зиёд дар соҳаи кор 
бо одамони дорои маълулият ва ТСҶ, арзёбии барномаҳои ТСҶ ва истифодабарии 
амалияи пешқадам, ки аз таҷрибаи муносибатҳои монанд дар соҳаи рушди байнал-
милалӣ гирифта шудааст, мебошанд.

Дар солҳои охир тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаи ТСҶ дар давлатҳои сатҳи даромада-
шон паст ҳам аз рӯи миқдор ва ҳам аз рӯи сифат ба таври ҷиддӣ хеле зиёд шуда-
анд (35). Дар асоси ҳисоботҳои аз натиҷаи арзёбиҳои нашргардидаи тадқиқотҳои 
илмӣ дар соҳаи ТСҶ, инчунин дигар адабиёт, хулосаҳои зеринро пешниҳод наму-
дан мумкин аст:

• Барномаҳои ТСҶ ва ба он монанд чун самаранок (36, 37) ва ҳатто хеле сама-
раноку таъсирбахш арзёбӣ шудаанд (38). Натиҷаҳо баландшавии мустақилият, 
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ҳаракат ва беҳтар шудани малакаҳои муоширатии одамони дорои маълулиятро 
дар бар мегиранд (39), ҳатто намунаҳои алоҳида оид ба самаранокии иқтисо-
дии ТСҶ мавҷуд аст (36, 37,38). 

• арзёбиҳои мунтазами тадқиқотҳои илмӣ, ки ба муносибати тавонбахшии баъди 
осеби майна дар мамлакатҳои сатҳи даромадашон баланд гузаронидашуда, ни-
шон медиҳанд, ки манфиати ин муносибатҳо нисбати муносибатҳои анъанавӣ 
камтар набуда, дар баъзе мавридҳо бештар самараноканд, манфиати равонии 
бештар медиҳанд ва аз тарафи одамони дорои маълулият ва оилаи онҳо мусбӣ 
қабул карда мешаванд (40,41,42,43).

• чорабиниҳои дахолати бо ТСҶ вобаста дар соҳаи беҳтар намудани воситаҳои 
зиндагӣ ба баланд шудани даромади одамони дорои маълулият ва оилаи онҳо 
мусоидат намуда (39), ба баландшавии сатҳи хударзёбӣ ва фарогирии бештари 
иҷтимоии онҳо алоқаманданд (44).

• чӣ тавре, ки маълум гашт, дар муассисаҳои таълимӣ ТСҶ барои беҳтар муто-
биқшавӣ ва фарогирии одамони дорои маълулият – хоҳ кӯдакон ва хоҳ калон-
солон, мусоидат намудааст (36, 38, 39). 

• муайян гашт, ки кормандони барномаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷа-
моат раванди омӯзишҳои кормандони ҷамоатҳоро дар соҳаи хизматрасониҳо, 
эҷодкорона раҳнамоӣ намудаанд (38). 

• чӣ тавре, тадқиқоти илмии монанд, 
дар мамлакатҳои сатҳи даромада-
шон баланд гузаронда шуда ни-
шон дод, фаъолият дар доираи 
барномаҳои ТСҶ ба муноси-
бати ҷамоат таъсир расонда, 
ба оқибатҳои иҷтимоии мусбӣ 
ноил шудааст, инчунин сатҳи 
фарогирӣ ва мутобиқшавии 
одамони дорои маълулият ба 
ҳаёти ҷамоат беҳтар гардида-
аст (36, 38, 39).
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Идоракунӣ

Муқаддима

Матритсаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоатҳо (ТСҶ), ки дар боби пеш 
тавсиф шуд, аз 5 қисм (саломатӣ, таҳсилот, худтаъминкунӣ, масъалаҳои иҷтимоӣ, 
васеъ намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳо) ва ҷузъҳои бо онҳо вобаста иборат аст. 
Вай қолиби заминавиро, ки барои таҳияи барномаҳои нави ТСҶ истифода бурдан 
мумкин аст, таъмин менамояд. Вале, ба мавҷуд будани матритсаи умумӣ нигоҳ на-
карда, ҳар як барномаи ТСҶ дорои фарқиятҳои беҳамто буданашро ҳар чӣ бештар 
намоиш дода истодааст, зеро ба он як қатор омилҳо ба монанди, омилҳои ҷисмо-
нӣ, иҷтимоию – иқтисодӣ, маданӣ ва сиёсӣ таъсир мекунанд. Боби мазкур дастури 
раҳнамо барои роҳбарони барномаҳо буда, дар он тасаввуроти асосӣ оид ба тарзи 
интихоби қисмат ва ҷузъҳои барномаи ТСҶ, ки ба талаботҳои маҳаллӣ, афзали-
ятҳо ва захираҳои муҳим, мувофиқ ва мутобиқанд пешниҳод мешавад.

Ҳарчанд барномаҳои ТСҶ аз якдигар фарқ кунанд ҳам, пайдарҳамии умумии 
марҳилаҳо мавҷуданд, ки барои рушду таҳияи онҳо ёрӣ расонда, раванди татбиқи 
онҳоро раҳнамоӣ мекунанд. Маҷмӯи ин марҳилаҳоро одатан силсилаи идоракунӣ 
меноманд. Ба таркиби он, таҳлили вазъ (марҳилаи 1); таҳияи барнома ва дизайн 
(марҳилаи 2); татбиқ ва санҷиш (мони торинг) (марҳилаи 3); ва арзёбӣ (марҳилаи 4) 
дохил мешаванд. Дар боби мазкур даври идоракуниро ба таври муфассал тавсиф 
намуда, ба роҳбарони барномаҳо оид ба ҷанбаҳои муҳими ҳар марҳила тасаввуро-
ти нисбатан пурра дода, ба онҳо дар таҳияи чорабиниҳои самарабахши фарогир 
бо иштироки ҳама тарафҳои мутассадӣ, ёрӣ расонанд ва дар натиҷа талаботҳои 
одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳоро қонеъ гардонанд.

Хоҳишмандем, қайд намоед, ки дар боби мазкур ягон усули меъёрӣ баён карда 
намешавад, ки ба он ҳатман бояд ҳар 
як барномаи ТСҶ пайравӣ намояд. 
Азбаски ин барномаҳо одатан дар 
ҳамкорӣ бо дигар тарафҳо таҳия 
карда мешаванд – масалан, бо 
созмонҳои давлатӣ ё моли-
явӣ, - ин тарафҳо метаво-
нанд оид ба тарзи таҳия 
намудани барномаҳои 
монанд дастур диҳанд. 
Ба ғайр аз ин, ба он нигоҳ 
накарда, ки боби мазкур 
ба барномаҳои нави ТСҶ 
бахшида мешавад, инчу-
нин барои такмил додани 
барномаҳои мавҷуда манфиатнок мебошад. 
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ҲиндустонЗАМИМАИ 8

Сафарбарнамоии ҷамоати фарогир

Созмони «Мобилити эйд Ҳиндустон» сохтори ғайридавлатӣ буда, корхонаи асо-
сии он дар Бангалори (Ҳиндустон) воқеъ мебошад. Вай барномаҳои ТСҶ-ро аз 
соли 1999 бо мақсади барпо намудани ҷамоати фарогир, тарғиб менамояд, ки 
дар он одамони дорои маълулият ҳуқуқҳои баробар ва сифати хуби ҳаёт доранд. 
«Мобилити эйд Ҳиндустон» дар се ноҳияҳои гуногун барномаҳои ТСҶ-ро татбиқ 
менамояд: 1) дар маҳалҳои ноободи шаҳрии Бангалор; 2) дар минтақаи беруни 
шаҳрӣ Анекал Талук, тақрибан дар 35 км аз Бангалор; 3) дар деҳотҷойҳо (музофоти 
Чамраҷданагар), тақрибан дар 210 км дуртар аз Бангалор.
Ба он нигоҳ накарда, ки барномаҳои ТСҶ дар ин ноҳияҳо бисёр чорабиниҳои мо-
нандро дар бар мегиранд – ба монанди ёрӣ дар ташкили гурӯҳҳои худёрирасон, 
беҳтар намудани дастрасӣ ба имкониятҳо дар соҳаи тандурустӣ, таҳсилот, худтаъ-
минкунӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ, сафарбарии ҷамоатҳо, онҳо инчунин фарқи-
ятҳои беҳамторо намоиш медиҳанд, чунки дар ҳар хел шароитҳо амалӣ мешаванд. 
Арзёбии чорабиниҳои якчандсоларо гузаронда, созмони «Мобилити эйд Ҳинду-
стон» як қатор хулосаҳоро оид ба идоракунии барномаҳо ба даст овард, ки аҳами-
яти муҳим доранд, аз ҷумла:

• ҷалб намудани роҳбарони зинаҳои гуногун барои иштирок дар раванди даври 
идоракунии барнома;

• пеш аз оғози барномаи ТСҶ гузарондани таҳлили вазъ;
• сарф намудани маблағҳои кифоя барои банақшагирии авввалин ва таҳияи ни-

шондиҳандаҳои (индикаторҳои) аниқ;
• рушди ҳамкориҳо бо тарафҳои асосии манфиатдор, таҳияи нақшу масъули-

ятҳои возеҳ, фаъолиятҳои шарикона бо мақомоти иҷроияи маҳаллӣ махсусан 
муҳим аст;

• ташаббуси чорабиниҳое, ки на фақат ба гурӯҳи хурди одамони дорои маълули-
ят, балки ба тамоми аъзоёни ҷамоат мафиатноканд;

• таъмини барномаҳои ТСҶ бо кормандон аз ҳисоби аҳолии ҷамоатҳои маҳаллӣ, 
бо додани афзалият ба одамони дорои 
маълулият, махсусан ба занҳо:

• таъмини ҷараёни 
пай дар паи рушди 
иқтидор ва такмили 
малакаҳои касбӣ, 
ки бояд ҳамаро 
фаро гирад - ма-
салан одамони до-
рои маълулият ва 
оилаи онҳо, дигар 
аъзоёни ҷамоат, 
таъминкунандагони 
хизматрасониҳо ва 
фаъолони маҳаллӣ ё 
шахсони барои қабули 
қарорҳо масъул;

• омода будан ва бо ҳам 
дидани муваффақият 
ва бохтҳо 
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Мафҳумҳои асосӣ 

Фарқи байни лоиҳаи ТСҶ ва барномаи ТСҶ дар чист?

Лоиҳаҳо ва барномаҳои ТСҶ дар тамоми ҷаҳон амалӣ мешаванд ва бисёр одамон 
фарқи байни онҳоро дуруст эҳсос намекунанд. Аммо лоиҳаҳои ТСҶ одатан аз рӯи 
миқёс калон нестанд ва метавонанд ба расидани натиҷаҳои хеле мушаххас дар 
ягон қисми матритса равона шуда бошанд: масалан, дар соҳаи тандурустӣ. Онҳо 
хусусияти кӯтоҳмӯҳлат дошта, таърихи оғоз ва анҷомро доранд. Дар он ҷое, ки 
дастгирии системаи ТСҶ аз тарафи давлат маҳдуд аст, чунин лоиҳаҳо одатан бо 
иқдоми гурӯҳҳои ҷамоатӣ ё созмонҳои ғайридавлатӣ таҳия ва татбиқ мешаванд, 
масалан, дар Аргентина, Бутан, Колумбия, Уганда ва Шри-Ланка. Агар онҳо муваф-
фақият бошанд, пас то сатҳи барнома васеъ карда мешаванд: масалан, дар Хитой, 
Миср ва Ҷумҳурии Исломии Эрон лоиҳаҳои таҷрибавӣ ба барномаҳои миллӣ му-
бадал шуданд. Барномаҳои ТСҶ – ин маҷмӯи лоиҳаҳои ба ҳамдигар монанд буда, 
идоракунии онҳо ҳамоҳанг шудааст. Одатан, онҳо хусусияти дарозмӯҳлат дошта, 
таърихи анҷомёбии аниқ надоранд ва назар ба лоиҳа, мавзеи бештарро дарбар 
гирифта, мураккаб мебошанд. Ба он нигоҳ накарда, ки лоиҳаҳо ва барномаҳо до-
рои хусусиятҳои гуногун мебошанд, дар боби мазкур дар ҳар ду маврид истилоҳи 
«барнома» истифода бурда мешавад. Даври идоракуние, ки дар ин боб дида ме-
шавад ва инчунин, муҳокимаи натиҷаҳо дар дигар қисмҳои «Дастурҳо оид ба ТСҶ», 
мафҳумҳои асосӣ ва фаъолиятҳои тавсияшаванда оид ба дигар қисмҳои ТСҶ дар 
ҳар ду маврид ба осонӣ истифода шаванда мебошанд. 

Ибтидои роҳ

Омили аввалини барои амалишавии барномаи ТСҶ, водоркунанда одатан қароре 
мебошад, ки берун аз ҳудуди ҷамоат қабул карда мешавад, масалан дар сатҳи 
вазорат ё дар созмони ғайридавлатӣ (1). Новобаста аз он, ки дар куҷо ҳавасман-
дӣ зоҳир мешавад, дар дохили ҷамоат ё берун аз он, хеле зарур аст, ки захи-
раҳои зарурӣ ва имконияти муваффақ шудан ба омодагии ҷамоат барои таҳия 
ва амалишавии барнома мавҷуд бошанд (ниг. ба боби «Идоракунӣ бо иштироки 
васеъ»). Аз вазорат, раёсат, мақомотҳои иҷроияи маҳаллӣ ё ташкилоте, ки иқдо-
ми татбиқи барномаро пешниҳод намудааст, интизор шудан зарур нест, ки онҳо 
ҳамаи қисмҳои матритсаи ТСҶ-ро татбиқ намоянд, ин ҳатто ғайриимкон аст. Асос 
он аст, ки барои таҳияи барномаи ҳаматарафа, рушди муносибатҳои шарикона 
бо тарафҳои манфиатдор, ки ба ҳар як қисми он ҷавобгӯ бошанд, зарур аст. Ин-
чунин, ҳар як сохтор барои фарогир будани барномаҳои худ ва ҷавобгӯй буда-
ни хизматрасониҳо ва мувофиқатии онҳо ба талаботу эҳтиёҷоти одамони дорои 
маълулият, оилаҳои онҳо ва ҷамоатҳо масъул аст. Масалан, тавсия карда меша-
вад, ки вазорати тандурустӣ ё созмонҳои ғайридавлатӣ, ки дар ин соҳа фаъолият 
менамоянд, барои қисми «Саломатӣ» масъулиятро ба дӯши худ гиранд, вазорати 
маориф ё созмонҳои ғайридавлатии ин соҳа барои татбиқи қисми Маориф ва таҳ-
силот масъул бошанд ва ғайра. 

Фарогирии ҷуғрофӣ

Барномаҳои ТСҶ метавонанд, ки маҳаллӣ, минтақавӣ ва миллӣ бошанд. Шакли 
фарогирӣ аз сохтор ё созмони татбиқи барномаро ба дӯш гирифта, вобаста аст, 
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яъне доираи амалишавии чорабиниҳои дахолат ва захираҳои мавҷуда чӣ гунаанд. 
Дар хотир доштан муҳим аст, ки дастгирии зарурӣ ба одамони дорои маълулият ва 
оилаҳои онҳо бояд ба қадри имкон ба ҷамоати онҳо наздиктар пешниҳод гардад, 
махсусан дар ноҳияҳои деҳотӣ. Дар аксарияти мамлакатҳои сатҳи даромадашон 
паст захираҳо маҳдуд мебошанд, бинобар ин дар пойтахт ё шаҳрҳои калон ҷамъ 
мешаванд. Вазифаи банақшагирандагони ТСҶ аз ёфтани роҳҳои қобили қабули 
расонидани хизматрасониҳои сифатноки беҳтарин ва ба қадри имкон ба манзили 
манфиатбарандагон наздик, бо назардошти талаботҳои воқеии онҳо ва захираҳои 
мавҷудаи маҳаллӣ мебошад (ниг. Марҳилаи 1. «Таҳлили вазъ»).

Сохтори идоракунии барномаи ТСҶ

Ҳар як барномаи ТСҶ худ нақшаи чӣ тавр идора намудани барномаашро ҳал 
менамояд. Бинобар ин, дар қисмати мазкур пешниҳод намудани сохтори ягонаи 
идоракунии ҳамаи қисмҳои барномаи ТСҶ ғайриимкон аст. Ба ин нигоҳ накар-
да, якчанд намунаи сохторҳои идоракунӣ, ки дар асоси барномаҳои монанди дар 
мамлакатҳои ҷаҳон татбиқшуда таҳия шудаанд, дар охири дастур пешниҳод ме-
гарданд (ниг. ба Замима).

Дар бисёр мавридҳо кумитаҳои ёрирасони барои 
идоракунии барномаҳои ТСҶ ташкил кардашуда 
раванди татбиқро дастгирӣ менамоянд. Ба ҳайати 
кумитаҳо одатан одамони дорои маълулият, аъзо-
ёни оилаҳои онҳо, аъзоёни ба масъала шавқман-
ди ҷамоат ва намояндагони мақомоти иҷроияи 
маҳаллӣ дохил мешаванд. Чунин кумитаҳо барои 
фаъолиятҳои зерин манфиатнок мебошанд:

• муайян намудани мақсаду вазифаҳои барномаи ТСҶ;
• муайян намудани талаботу эҳтиёҷот ва захираҳои маҳалии дастрас; 
• муайян намудани вазифаҳо ва масъулияти кормандони барномаҳои ТСҶ ва та-

рафҳои манфиатдор; 
• таҳияи нақшаи фаъолият; 
• сафарбарнамоии захираҳо барои татбиқи барнома;
• расонидани ёрӣ ва раҳнамоӣ ба роҳбарони барномаҳои ТСҶ.

Идоракунӣ бо иштироки васеъ

Яке аз мавзӯҳои асосӣ, ки дар давоми тамоми барномаҳои ТСҶ мунтазам муҳо-
кима мешавад, таъмини иштироки васеи тарафҳо мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо 
масъулини қабули қарорҳои ниҳоӣ роҳбарони барномаҳо мебошанд, аммо хеле 
муҳим аст, ки ҳамаи тарафҳои асосии манфиатдор, махсусан одамони дорои маъ-
лулият ва аъзоёни оилаи онҳо дар ҳамаи марҳилаҳои даври идоракунӣ, ҷалб кар-
да шаванд. Тарафҳои манфиатдор метавонанд саҳми арзандаи худро ба воситаи 
табодули таҷриба, мушоҳида ва тавсияҳо гузоранд. Иштироки онҳо дар тӯли тамо-
ми давраи идоракунӣ барои ҷавобгӯ будани фаъолиятҳои барнома ба эҳтиёҷоту 
талаботи аъзоёни ҷамоат ёрӣ мерасонад ва ба муваффақияту устувории барнома 
дар ояндаи дарозмӯҳлат мусоидат менамояд (ниг. ба Марҳилаи 1, боби «Таҳлили 
тарафҳои манфиатдор»). 
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Таъмин намудани устувории барномаҳои ТСҶ

Ба он нигоҳ накарда, ки ниятҳои нек барои оғози барномаҳои ТСҶ ёрӣ мерасо-
нанд, онҳо ҳеҷ вақт барои идоракунии ин барномаҳо ва ёфтани роҳҳои таъми-
ни устувории онҳо, кофӣ нестанд. Умуман, чӣ тавре, таҷриба нишон медиҳад, 
барномаҳои аз тарафи давлат ташкил ё дастгиришаванда назар ба барномаҳои 
ҷамъияти шаҳрвандӣ ба захираҳои бештар дастрасӣ дошта, мавзеъҳои васеъ-
тарро низ дарбар мегирад ва устуворию дарозмӯҳлатиаш кафолатнок аст. Аммо, 
барномаҳое, ки аз тарафи ҷамъияти шаҳрвандӣ татбиқ мешаванд, одатан мақса-
ди фаъолияташонро мувофиқтар намуда, дар шароитҳои мураккаб кор мекунанд, 
иштироки бештар васеи ҷамоатҳо ва саҳмгузории бевоситаро дар ноилшавӣ ба 
натиҷаҳо таъмин намуда, ҳисси соҳибиятро рушд медиҳанд. Барномаҳои ТСҶ 
дар он ҷое муваффақ мешаванд, ки дастгирӣ аз тарафи давлат мавҷуд буда, ба 
омилҳои маҳаллӣ, ба монанди маданият, маблағ, захираҳои инсонӣ ва пешниҳо-
ди дастгирӣ аз тарафҳои манфиатдор, аз ҷумла мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва 
созмонҳои одамони дорои маълулият, такя карда метавонанд. 

Дар зер баъзе аз ҷузъҳои муҳими ба устуворӣ мусоидаткунанда номбар карда ме-
шаванд, ки бояд дар барномаҳои ТСҶ ба назар гирифта шаванд:

• Роҳбарии самаранок. Устувории барномаҳоро бе роҳбарӣ ва идоракунии са-
маранок таъмин намудан мушкил аст. Роҳбарони барномаҳои ТСҶ барои раси-
дан ба мақсаду натиҷаҳои мусбӣ, бояд тарафҳои манфиатдорро ҳавасманд, 
рӯҳбаланд, ва раҳнамоию дастгирӣ намоянд. Бинобар ин интихоби роҳбарони 
боқувват, ки ба кори худ содиқ, дорои малакаҳои беҳтарини муоширатӣ ва аз 
тарафҳои манфиатдор ва ҷамоат эҳтирому эътибори баланд дошта, муҳимияти 
махсус дорад.

• Ҳамкорӣ. Агар барномаҳои ТСҶ дар алоҳидагӣ фаъолият намоянд, онҳо 
зери хавфи бо дигар барномаҳо дар ҷамоат рақобат намудан, ки ба такрор-
намоии хизматрасониҳо ва сарфкунии беҳудаи захираҳои қимматбаҳо овар-
да мерасонад қарор мегиранд. Ҳамкориҳо барои беҳтар истифода бурдани 
маблағу захираҳои мавҷуда ёрӣ расонида, устувории барномаҳои ТСҶ-ро 
ба воситаи истифодаи имкониятҳои иловагӣ, доираи васеътари донишу 
малакаҳо, захираҳои молиявӣ, инчунин, фаъолиятҳои иловагӣ бо мақсади 
таъсир расонидан ба сиёсат ва қонунгузории давлатӣ, ки ба одамони дорои 
маълулият тааллуқ доранд, таъмин мекунанд. Дар бисёр ҳолатҳо, созишҳои 
расмӣ, ба монанди шартнома оид ба хизматрасониҳо, Меморандуми ҳусни 
тафоҳум, ва шартномаҳои меҳнатӣ метавонанд бехатарӣ ва устувории ҷалби 
ҳамкоронро таъмин намоянд. 

• Ҳисси соҳибият аз тарафи ҷамоат. Барномаҳои муваффақи ТСҶ  одатан ҳис-
си баланди соҳибиятро аз тарафи ҷамоат дороанд. Инро ба воситаи иштироки 
тарафҳои асосии манфиатдор дар ҳамаи марҳилаҳои даври идоракунӣ, ноил 
шудан мумкин аст. (Ниг. ба боби «Сафарбарнамоии ҷамоатҳо» дар қисми «Ва-
сеъ намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳо»).

• Истифодаи захираҳои маҳаллӣ. Паст кардани сатҳи вобастагии барнома аз 
маводу захираҳои берунии инсонӣ, молиявӣ ва моддӣ ба он устувории беш-
тарро таъмин менамояд. Бинобар ин, ҷамоатҳоро барои истифодаи захираҳои 
маҳаллии ватанӣ дар ҳалли мушкилоташон рӯҳбаланд намудан лозим аст. Ба 
истифодаи захираҳои маҳаллии худӣ, ба ҷои истифодаи захираҳои миллӣ аф-
залият додан беҳтар аст; ва ба ҷои истифодаи захираҳои дигар мамлакатҳо 
ба захираҳои ватанӣ бояд афзалият дода шавад.



• Ба назар гирифтани омилҳои маданӣ. Маданиятҳо аз ҳамдигар фарқ меку-
нанд ва он чизе, ки аз нуқтаи назари маданият барои як гурӯҳи одамон қобили 
қабул аст, барои дигар гурӯҳ шояд қобили қабул набошад. Барои таъмини усту-
вории барномаҳои ТСҶ дар шароитҳои гуногун бояд он чизро ба назар гирифт, 
ки иқдомҳои мазкур ба урфу одатҳои маҳаллӣ чӣ тавр таъсир мебахшанд, ба ка-
дом муқовимат рӯ ба рӯ шуда метавонанд ва ин муқовиматро чӣ гуна бартараф 
намудан мумкин аст. Хеле муҳим аст, ки мувозинати байни тағйир додани эъ-
тиқодҳои носаҳеҳ ва рафтор нисбати одамони дорои маълулият ва мутобиқку-
нии барномаю фаъолиятҳо ба шароити маҳаллӣ нигоҳ дошта шавад.

• Рушди қобилият. Рушди қобилияти тарафҳои манфиатдор дар банақшагирӣ, 
татбиқ, санҷиш (мониторинг) ва арзёбии барномаҳои ТСҶ ба таъмини устуворӣ 
саҳм мегузорад. Барои расонидани ёрӣ дар рушди қобилиятҳо, барномаҳои 
ТСҶ бояд дар рӯйхати фаъолиятҳои худ қисмҳои бақуввати баланд кардани 
сатҳи огоҳӣ ва таълимиро дошта бошанд. Масалан, рушди қобилият дар байни 
одамони дорои маълулият, ба онҳо малакаҳои заруриро барои тарғиби фароги-
риашон ба иқдомҳои асосӣ, таъмин менамояд.

• Дастгирии молиявӣ. Хеле муҳим аст, ки ҳамаи барномаҳои ТСҶ дорои ман-
баъҳои молиявии устувор бошанд. Як қатор манбаъҳои гуногуни маблағгузорӣ 
метавонанд, ки дастрас бошанд, бо иловаи дастгирии молиявии давлатӣ (ма-
салан, маблағгузории бевосита ё грантҳо), хазинаҳои донорӣ (масалан, пеш-
ниҳодҳо оид ба лоиҳаҳо ба донорони миллӣ ва байналмиллалӣ барои ҷудо на-
мудани маблағ ва инчунин расонидани ёрӣ дар пардохтҳои молӣ ё спонсорӣ) 
ва даромадҳо, ки бо қувваи худ пайдо мекунанд (масалан, аз фурӯши молҳо, 
гирифтани музд ва маблағ барои хизматрасониҳо бо роҳи истифодабарии ме-
ханизми маблағгузориҳои хурд).

• Дастгирии сиёсӣ. Сиёсати миллӣ оид ба барномаҳои ТСҶ, барномаи миллии 
ТСҶ, системаи шабакавии ТСҶ ва дастгирии зарурии буҷавӣ, барои муяссар 
шудан ба бартарии истифодабарии Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои маъ-
лулият мусоидат менамоянд (2) ва расидани иқдомҳо дар соҳаи рушд ба ҳар 
як одами дорои маълулият ва аъзои оилаи онҳо ёрӣ мерасонанд. Дохил наму-
дани масъалаҳои маълулият ба фаъолияти қонунгузорӣ ва маъмурии мақомо-
ти давлатӣ инчунин, таъмини ёрии дарозмӯҳлат ба одамони дорои маълулият 
ва дастрасии онҳо ба хизматрасониҳо ва имкониятҳо дар соҳаи саломатӣ, ма-
ориф, худтаъминкунӣ ва ёрии иҷтимоиро таъмин менамояд. 

Васеъ намудани маҳалли фарогирии барномаҳои ТСҶ

Васеъ намудани маҳалли фарогирии барномаҳои ТСҶ маънои зиёд шудани дои-
раи таъсиррасонии барномаи муваффақро дорад. Ин як қатор бартарият меорад: 
масалан, барномаи ТСҶ миқдори зиёдтари одамони дорои маълулиятро, ки тала-
ботҳояшон то ҳол қонеъ нашудаанд, фаро мегирад. Он метавонад ба баландша-
вии сатҳи огоҳии одамон оид ба масъалаҳои маълулият дар ҷамоат саҳм гузорад, 
инчунин барои тағйир додани сиёсат ва ҷудо намудани захираҳои ба масъалаҳои 
маълулият вобастаро дастгирӣ намояд. Васеъ намудани миқёси барномаҳои ТСҶ 
талаб менамояд, ки: 1) самаранокии барномаҳо намоиш дода шавад; 2) барнома аз 
тарафи одамони дорои маълулият ва оилаҳои онҳо эътироф шавад; 3) аз тарафи 
ҷамоат эътироф шавад; 4) захираҳои зарурии молиявӣ мавҷуд бошанд; 5) бояд 
қонунгузорӣ ва сиёсат мушаххас ва фаҳмо бошад.

Роҳҳои зиёди васеъ намудани барномаҳои ТСҶ мавҷуданд. Яке аз роҳҳо ин васеъ 
намудани фарогирии ҷуғрофии барнома мебошад, яъне васеъ намудани барнома 
аз як ҷамоат ба якчанд ҷамоатҳо, васеъ намудан дар саҳи миллӣ ё дар сатҳи мин-
тақа ва ҳатто миллӣ. Умуман, бо сабаби осон будани дастрасӣ аз мавзеи хурд оғоз 
намудани Барномаҳои ТСҶ маслиҳат дода мешавад ва пас аз намоиш додани на-
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тиҷаҳои дилхоҳ онро миқёси фарогириро васеъ намудан мумкин аст. Азбаски бар-
номаҳои зиёди ТСҶ диққати асосиро ба навъҳои алоҳидаи маълулият медиҳанд, 
роҳи дигари васеъгардонӣ аз ҷалби одамони дорои навъҳои гуногуни маълулият 
иборат аст. 

Даври идоракунӣ

Ҳангоми мулоҳиза намудан оид ба 
таҳия ва пурзӯркунии барномаи ТСҶ, 
дар намуди доира тасаввур намудани 
ҳамаи ҷараёни идоракунӣ хеле ман-
фиатнок аст (расми 2). Ин барои ба на-
зар гирифтани ҳамаи ҷанбаҳои асосии 
он имконият дода, мувофиқ ва вобаста 
будани онҳоро бо ҳамдигар нишон ме-
диҳад. Дар дастури мазкур даври идо-
ракунӣ чор марҳилаи зеринро дар бар 
мегирад:

1. Таҳлили вазъ. Дар ин марҳила 
вазъи кунунии одамони дорои маъ-
лулият ва аъзоёни оилаҳои онҳо дар 
ҷамоатҳо омӯхта шуда, масъалаю 
мушкилоте, ки ҳал намудан лозим аст, 
муайян мегарданд.

2. Таҳияи нақша ва дизайн. Ин марҳила масъалаи қабули қарорро оид ба он, ки 
чӣ тавр барномаи ТСҶ мушкилӣ ва масъалаҳоро ҳал менамояд ва инчунин, таҳияи 
нақшаи чорабиниҳоро дар бар мегирад.

2.Таҳияи 
нақша ва дизайн

3.Татбиқ ва 
мониторинг

1. Таҳлили 
вазъ

4. Арзёбӣ

Расми 2. Даври идоракунӣ
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3.Татбиқ ва мониторинг (санҷиш). Дар ин марҳила, татбиқи барнома амалӣ шуда, 
барои таъмини ҳаракат ба самти дуруст, санҷишу арзёбиҳо мунтазам гузаронида 
мешаванд. 

4. Арзёбӣ. Ин марҳила барои муайян намудани он, ки оё натиҷаҳои чашмдошт 
иҷро шудаанд ва таъсири умумии барномаро таҳқиқ намудан, ки масалан кадом 
тағйирот дар натиҷаи татбиқ намудани барнома ба амал омаданд, яъне, дар ин 
марҳила муқоисакунии натиҷаҳои ноилшуда бо мақсадҳои банақшагирифташуда 
гузаронда мешавад.

Марҳилаи 1. Таҳлили вазъият

Муқаддима

Зарур аст, ки барномаҳои ТСҶ дар асоси иттило-
оти мувофиқ ва хеле махсуси ҳар як ҷамоат таҳия 
шаванд, то ин ки ба эҳтиёҷоту талаботи воқеӣ ҷа-
вобгӯй, аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатнок ва ҳақиқӣ 
бошанд. Одатан, пеш аз оғози татбиқи барномаҳои 
ТСҶ банақшагирандагон фикр менамоянд, ки онҳо 
дорои иттилооти кифоя оид ба он ки чӣ кор кардан 
даркор аст ва онҳо чӣ кор бояд кунанд мебошанд. 
Аммо, дар бисёр мавридҳо ин иттилоот нопурра 
мебошад, бинобар ин марҳилаи якуми давр бояд 
таҳлили вазъ шавад.

1.Таҳлили вазъ; 2. Банақшагирӣ ва дизайн, 3. Татбиқу санҷиш 4. Арзёбӣ
Мақсади таҳлили вазъ, аз ҷавоб додан ба саволи зерин иборат аст: «Мо айни за-
мон дар куҷо қарор дорем?» Ин ба банақшагирандагон барои фаҳмидани шароит 
(ё вазъе), ки одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо дар он ҳаёт ба 
сар мебаранд ва самтҳои аз ҳама мувофиқи амалро муайян менамояд. Раванди 
мазкур ҷамъоварии иттилоот, муайян намудани тарафҳои манфиатдор ва таъсири 
онҳо, муайян намудани мушкилиҳо ва вазифаҳои барнома инчунин, захираҳои ҷа-
моатро, дар бар мегирад. Ин марҳилаи муҳими даври идоракунӣ мебошад, зеро он 
барои банақшагирӣ ва таҳияи барномаи ТСҶ иттилоотро таъмин менамояд (ниг. ба 
Марҳилаи 2. Таҳияи нақша ва дизайн).

Қадамҳои зарурӣ

Таҳлили вазъ қадамҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Ҷамъ намудани далелҳо ва рақамҳо.

2. Таҳлили тарафҳои манфиатдор (ба масъала ҳавасманд).

3. Таҳлили мушкилиҳо.

4. Таҳлили мақсадҳо.

5. Таҳлили захираҳо.

2.Таҳияи 
нақша ва дизайн

3.Татбиқ ва 
мониторинг

1. Таҳлили 
вазъ

4. Арзёбӣ
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Ҷамъ намудани далелҳо ва рақамҳо 

Ҷамъ намудани далелҳо ва маълумоти рақамӣ барои мушаххаскунии маълумо-
те, ки аллакай оид ба одамони дорои маълулият ва шароити зисти онҳо маълум 
аст, ёрӣ мерасонад. Инчунин, он маълумотро оид ба сатҳи заминавӣ, ки барои 
арзёбии оянда зарур шуда метавонад, пешниҳод менамояд (ниг. ба Марҳилаи 
4. Арзёбӣ). Ҷамъ намудани далелҳо ва рақамҳоро оид ба вазъияти муҳит, иҷти-
моӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва/ё маҳаллӣ 
гузарондан мумкин аст. 

Масалан, иттилоотро дар мавзӯъҳои зерин ҷамъ кардан мумкин аст:

• аҳолӣ: масалан, шумораи ода-
мони дорои маълулият, синну 
сол, ҷинс, шаклҳои маълулия-
ти онҳо;

• шароити   зист:   масалан,   
шаклҳои манзили зист, об таъ-
минкунӣ, системаи коррезӣ;

• саломатӣ: нишондиҳандаҳои 
фавт, сабабҳои беморӣ ва 
фавт, сатҳи хизматрасониҳои 
тиббию санитарии маҳаллӣ;

• маориф: масалан, шумораи 
кӯдакони дорои маълулият, ки ба мактаб мераванд; нишондиҳандаҳои са-
воднокӣ;

• иқтисодиёт: масалан, манбаъҳои даромад, музди миёнаи меҳнати ҳаррӯза;
• давлат: масалан, сиёсат ва қонунгузорӣ, дараҷаи диққат ба одамони дорои маъ-

лулият, тасдиқ намудан ва вазъи истифодабарии Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони 
дорои маълулият; дастрасии меъёрҳо ва санадҳои ҳуқуқии меъёрӣ;

• фарҳанг: гурӯҳҳои фарҳангӣ, забон, амалия ва нишондиҳандаҳои рафтор 
нисбати одамони дорои маълулият;

• дин: масалан, ақидаҳои динӣ ва гурӯҳҳо;
• география ва иқлим.

Ҷамъ намудани далелҳо метавонад сӯҳбатҳо бо одамонро дар бар гирад - масалан, 
ташриф ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ё омӯзиши ҳуҷҷатҳо ва маълумотҳое, ки 
дар шабакаи интернет, нашрияҳои ҳукуматӣ ва корҳои илмӣ – тадқиқотӣ дарёфт 
шуда метавонанд. 

Таҳлили тарафҳои ба масъала ҳавасманд 

Хеле муҳим аст, ки аз оғози даври идоракунӣ тамоми тарафҳои ба масъала ҳавас-
манд муайян ва ҷалби онҳо ба иштирок ва расонидани ёрӣ ба ҷамоат бо мақсади 
рушди ҳисси соҳибияти барнома аз тарафи ҷамоат таъмин карда шавад. Таҳли-
ли тарафҳои ба масъала ҳавасманд имконият медиҳад, ки ҳамонҳоеро (фардҳо, 
гурӯҳҳо ё ташкилотҳоро), ҳаммонанд намоянд, ки метавонанд манфиат бинанд, 
саҳмгузорӣ намоянд, ё ба барномаҳои ТСҶ таъсир расонда метавонанд. Воситаҳои 
гуногуне мавҷуданд, ки онҳоро барои муайян намудани тарафҳои ҳавасманд, му-
айянкунии сатҳи таъсири онҳо ва самтҳои фаъолият истифода бурдан мумкин аст. 
Яке аз ин воситаҳо, таҳлили SWOT мебошад («Тарафҳои қавӣ, тарафҳои заиф, им-
кониятҳо ва хатарҳо»), ки онро барои арзёбии тарафҳои қавӣ ва заифи тарафҳои 
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манфиатдор ва имкониятҳои беруна ва хатарҳое, ки онҳо рӯ ба рӯ мешаванд, исти-
фода бурдан мумкин аст.

Нақш ва масъулияти тарафҳои ҳавасманди асосӣ

Дар ҷараёни гузарондани таҳлил миқдори зиёди тарафҳои гуногуни ҳавасманд му-
айян шуда метавонанд. Ба ин шумора инҳо дохил мешаванд: одамони дорои маъ-
лулият ва аъзоёни оилаи онҳо, аъзоёни ҷамоатҳо (аз он ҷумла, сарварони онҳо, 
муаллимон ва дигарон), ҷамъияти шаҳрвандӣ (масалан, созмонҳои ғайридавлатӣ 
ва динӣ, гурӯҳҳои занон), созмонҳои одамони дорои маълулият ва мақомотҳои ҳу-
куматӣ (расми 3). Дар хотир доштан муҳим аст, ки кормандон ва роҳбарони бар-
номаҳои ТСҶ инчунин, тарафҳои ҳавасманд мебошанд. Ҳар яке аз тарафҳои ҳа-
васманд малакаҳо, дониш, захираҳо ва шабакаҳои худро меоваранд ва нақшу 
масъулияти махсусро дар таҳия ва татбиқи барномаҳои ТСҶ мебозанд. 

 Рис. 3. Тарафҳои ҳавасманди 
            барномаҳои ТСҶ

Одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо

Одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо дар барномаҳои ТСҶ нақши 
фавқулодда муҳим мебозанд. Вазифаҳо ва ӯҳдадориҳо дар ҳамаи бобҳои «Дастур 
оид ба ТСҶ» фаҳмонида мешаванд, вале дар умум аз инҳо иборатанд:

• иштироки фаъолона дар татбиқи қисмҳои идоракунии барномаи ТСҶ;
• иштирок дар кумитаҳои маҳаллии барномаҳои ТСҶ;
• иштирок чун ихтиёрӣ ва кор ҳамчун кормандони расмии ин барномаҳо; 
• баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ оид ба масъалаҳои маълулият дар ҷамоатҳои 

худ, масалан, бо роҳи ҷалб намудани диққат ба ин ё он монеаҳо ва талаботи 
бартараф намудани онҳо.
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Аъзоёни ҷамоатҳо

Барномаи ТСҶ нафақат барои одамони дорои маълулият, балки ба тамоми аъзоё-
ни ҷамоат манфиат мерасонад. Барномаҳои ТСҶ бояд аъзоёни ҷамоатҳоро барои 
иҷрои нақшу ӯҳдадориҳои зерин рӯҳбаланд намоянд:

• иштирок дар чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ, бо мақсади дастрас намудани итти-
лоот оид ба масъалаҳои маълулият; 

• тағйир додани ақидаҳо ва муносибате, ки имкониятҳои одамони дорои маълу-
лият ва аъзоёни оилаи онҳоро маҳдуд карда метавонанд;

• бартараф намудани дигар монеаҳо, ки метавонанд, ба одамони дорои маълу-
лият ва аъзоёни оилаи онҳо барои иштирок намудан дар ҳаёти ҷамоат халал 
расонанд;

• ҷалб намудани одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо ба фаъоли-
ятҳо дар намунаи шахсии худ;

• саҳмгузорӣ ба воситаи захираю маводҳо (масалан, вақт, маблағ, таҷҳизот ба 
барномаҳои ТСҶ;

• муҳофизат намудани аъзоёни ҷамоат ва мусоидат намудан ба бартарафсозии 
сабабҳои пайдоиши маълулият;

• ҳангоми зарурат дастгирӣ намудани одамони дорои маълулият ва аъзоёни ои-
лаи онҳо.

Ҷамъияти шаҳрвандӣ 

Нақшҳо ва масъулияти созмону гурӯҳҳои ҷамъиятӣ аз сатҳи онҳо– байналмиллалӣ, 
миллӣ, минтақавӣ ё ҷамоатӣ будан вобастаанд. Нақшҳо ва масъулияти онҳо инчу-
нин, аз сатҳи таҷриба ва ҷалб будани онҳо ба масъалаҳои маълулият ва татбиқи 
барномаи ТСҶ, вобастаанд. Дар умум, вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои онҳо метавонанд 
инҳоро дар бар гиранд:

• таҳия ва татбиқи барномаҳои ТСҶ дар он ҷое, ки дастгирӣ аз тарафи ҳукумат 
маҳдуд мебошад;

• пешниҳод намудани ёрии техникӣ, захираҳо ва омӯзиш ба барномаҳои ТСҶ;
• дастгирӣ намудани рушди шабакаи равонасозӣ ба назди мутахассисон байни 

тарафҳои ҳавасманд;
• дастгирии барномаҳои ТСҶ бо мақсади рушди қобилияту малакаҳои дигар та-

рафҳои ҳавасманд;
• фарогирии одамони дорои маълулият ба барномаҳо ва хизматрасониҳои мавҷуда; 
• дастгирии раванди арзёбӣ, тадқиқотҳои илмӣ ва таҳияи барномаҳои ТСҶ.

Созмонҳои одамони дорои маълулият

Созмонҳои одамони дорои маълулият захираи калон барои пурзӯр намудани бар-
номаҳои ТСҶ мебошанд ва бисёре аз онҳо айни замон нақши муҳимро дар ин бар-
номаҳо ишғол менамоянд (ниг. инчунин ба қисми «Васеъкунии ҳуқуқҳо ва имкони-
ятҳо»). Вазифаҳо ва доираи масъулияташон метавонанд инҳоро дар бар гиранд:

• ифода намудани манфиатҳои одамони дорои 
маълулият;

• пешниҳод намудани маслиҳатҳо оид ба эҳтиёҷоту 
талаботи одамони дорои маълулият;

• баланд бардоштани сатҳи огоҳии одамони дорои 
маълулият оид ба ҳуқуқҳояшон;

• тарғибу ташвиқ ва мубодилаи афкор бо мақсади 
ҷалб намудани диққати муассисаҳои мувофиқи 
давлатӣ ва таъминкунандагони хизматрасониҳо, ки 
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барои таъмини ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият масъуланд: масалан, татбиқи 
барномаҳо дар мутобиқат бо Конвенсияи ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият; 

• ба одамони дорои маълулият пешниҳод намудани иттилоот оид ба хизматрасо-
ниҳои мавҷуда;

• иштироки бевосита дар идоракунии барномаҳои ТСҶ.

Мақомоти давлатӣ 

Масъалаҳои ба одамони дорои маълулият вобаста бояд таҳти диққати тамоми 
мақомотҳои ҳукуматӣ, дар ҳамаи сатҳҳо ва соҳаҳо, аз ҷумла дар соҳаи маориф, 
таъминот бо ҷойҳои корӣ ва соҳаи иҷтимоӣ бошанд. Нақшу масъулиятҳо инҳоро 
дар бар мегиранд:

• роҳбарии раванди идоракунӣ ва татбиқи барномаҳои миллии ТСҶ;
• таъмини қонунгузории мувофиқ ва механизмҳои сиёсӣ бо мақсади дастгирии 

ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият;
• таҳияи сиёсати миллӣ оид ба барномаҳои ТСҶ ё ворид намудани ТСҶ ба си-

фати стратегия ба сиёсати мувофиқ, масалан дар соҳаи тавонбахшии сало-
матӣ ва рушд;

• таъмин намудани барномаҳои ТСҶ бо захираҳои кадрӣ, моддӣ ва молиявӣ;
• ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо таъмин намудани дастрасӣ 

ба ҳамаи барномаҳои давлатӣ, хизматрасониҳо ва воситаҳои ёрирасон (таҷҳизот);
• рушди ТСҶ ҳамчун методологияи амалӣ ё механизми татбиқи хизматрасониҳо 

оид ба тавонбахшии саломатӣ дар миқёси мамлакат.

Роҳбарони барномаҳои ТСҶ

Вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои роҳбарон аз он вобаста мебошанд, ки барои таҳия ва та-
тбиқи барномаи ТСҶ кӣ масъул мебошад ва дараҷаи ғайримарказӣ будани он дар 
кадом сатҳ қарор дорад, масалан – миллӣ, минтақавӣ ё маҳаллӣ. Дар умум, баъзе 
вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои роҳбари барнома метавонанд инҳоро дар бар гиранд:

• раҳнамоии ҳар як марҳилаи даври идоракунӣ;
• таъмини сиёсат, системаҳо ва тартибҳои идоракунии барномаҳо;
• ташкил ва дастгирии сохторҳои шабакавӣ ва ҳамкориҳо дар дохил ва берун аз 

ҷамоатҳо;
• таъмин намудани ҷалби тарафҳои асосии ҳавасманд ба ҳамаи марҳилаҳои 

даври идоракунӣ; ва таъмини иттилооти муносиб дар бораи муваффақият ва 
нобарориҳо;

• сафарбарнамоӣ ва идоракунии захираҳо, масалан, молиявӣ, кадрӣ ва моддӣ;
• мусоидат намудан ба рушди малакаю қобилиятҳои ҷамоатҳо ва ворид намуда-

ни масъалаҳои ба маълулият вобаста ба фаъолиятҳои соҳаи рушд;
• дастгирӣ ва идоракунии корҳои ҳаррӯза бо роҳи тақсимоти супоришҳо ва вако-

латҳо;
• дастгирӣ ва роҳнамоии кормандони барномаҳои ТСҶ ва назорати онҳо, мут-

маин будан, ки онҳо аз нақшу вазифаҳои худр хуб огоҳанд: масалан, ба воси-
таи ташкили вохӯриҳои мунтазам бо мақсади таҷдиди тавсифҳои корӣ ва си-
фати татбиқи фаъолиятҳо ва натиҷаҳои ба даст омада; ташкили барномаҳои 
омӯзишӣ.

• идоракунии системаҳои иттилоотӣ бо мақсади гузарондани мониторинги ра-
ванд ва натиҷаҳои кор.
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Кормандони ТСҶ

Кормандон – ин асоси барномаи ТСҶ ва манбаъи алоқа барои одамони дорои маъ-
лулият, оилаи онҳо ва аъзоёни ҷамоатҳо мебошанд. Вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои 
кормандон дар ҳамаи бобҳои «Дастур оид ба ТСҶ» дида мешаванд ва дар умум 
фаъолиятҳои зеринро дар бар мегиранд:

• муайян намудани одамони дорои маълулият, гузарондани арзёбии ибтидоӣ оид 
ба навъҳои маълулияти онҳо ва пешниҳоди дахолати оддии табобатӣ;

• ба аъзоёни оила гузаронидани омӯзиш ва таълими роҳҳои дастгирию ёрира-
сонӣ ба одамони дорои маълулият;

• пешниҳод намудани иттилоот оид ба сохторҳо ва хизматрасониҳои дар сатҳи 
ҷамоатҳо мавҷуда, барқарор намудани алоқа байни одамони дорои маълули-
ят ва оилаҳои онҳо, бо мақсади дастрасӣ ба хизматрасониҳо, масалан додани 
роҳхат ба назди мутахассисон ва муоинаю назорати минбаъда; 

• дастгирии одамони дорои маълулият барои ҷамъомадҳои якҷоя ва ташкили 
гурӯҳҳои худёрирасон; 

• тарғибу ташвиқи дастрасии беҳтар кардашуда ва ҷалби фаъол ва фарогирии 
одамони дорои маълулият, бо роҳи барқарор намудани алоқаҳо бо марказҳои 
тиббӣ, мактабҳо ва ҷойҳои корӣ;

• баланд бардоштани сатҳи огоҳии аъзоёни ҷамоат оид ба масъалаҳои маълу-
лият ва ҳавасмандкунии онҳо барои фарогирии одамони дорои маълулият ба 
ҳаёти оила ва ҷамоат.

Ҷадвали 1. Барномаи миллии ТСҶ-и Ветнам: вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои та-
рафҳои асосии ҳавасманд

Сатҳ Тарафҳои ҳавасманд Вазифаҳо ва 
ӯҳдадориҳо

Деҳот Одамони дорои маълулият ва 
оилаи онҳо

Гузаронидани тавонбахшии саломатӣ дар 
хона, мутобиқсозии муҳити хона, муттаҳид шу-
дан ба  ассотсиатсия, кор ба сифати ёрдамчӣ 
(ихтиёрӣ)

Деҳот Ихтиёриони ТСҶ Муайянкунии барвақти одамони дорои маъ-
лулият, равонасозӣ ба назди мутахассисон 
ва санҷиши доимӣ, ҷамъоварии маълумот ва 
таҳияи ҳисобот, корҳои фаҳмондадиҳӣ , ҳа-
васмандсозӣ,   тарғиби манфиатҳои одамони 
дорои маълулият,  оилаи онҳо ва љамоатҳо, 
барпо намудани алоқа бо дигар соҳаҳо

Ҷамоатҳо (гурӯҳҳои 
деҳот

Кумитаҳои идоракунӣ, кормандони 
ТСҶ

Идоракунӣ, ҳамоҳангсозӣ ва дастгирии фаъ-
олияти ёрдамчиён, ҳисоботҳо, сафарбарӣ ва 
тақсимоти захираҳо, тавонбахшии саломатӣ 
дар хона, раҳнамоии созмонҳои одамони до-
рои маълулият

Ноҳия Кумитаҳои идоракунӣ, роҳбари 
ТСҶ, котиби ТСҶ, тренерон ва  му-
тахассисони ТСҶ

Идоракунӣ ва ҳамоҳангсозӣ, мониторинг, ҳи-
соботдиҳӣ,  тавонбахшии саломатӣ дар хона, 
ташхис, арзёбӣ, омӯзиш, ҷудо намудани захи-
раҳо

Вилоят Кумитаҳои идоракунӣ, роҳбари 
ТСҶ, котиби ТСҶ, тренерон ва  му-
тахассисони ТСҶ

Таҳияи сиёсат, ҷудо намудани захираҳо, чора-
биниҳо дар сатҳи  донишкадаҳо, ҳамоҳангсо-
зии умумӣ  ва идоракунӣ , мониторинг ва 
арзёбӣ, дастгирии  тавонбахшии саломатӣ дар 
хона, ташхис, арзёбӣ ва омӯзиш

Сатҳи миллӣ Гурӯҳи дастурдиҳандаҳои калон, 
мушовирон, таҳиягарони сиёсат

Таҳияи сиёсат, рушди моддӣ, чорабиниҳо дар 
сатҳи  донишкадаҳо, омӯзиш, тадқиқот



48 ДАСТУР ОИД БА ТСҶ > 1.ИТТИЛООТИ ЗАМИНАВӢ

Таҳлили мушкилиҳо 

Барномаҳои ТСҶ барои ҳалли мушкилиҳои мавҷудаи одамони дорои маълулият 
ва аъзоёни оилаи онҳо, ки дар ҷамоатҳо вуҷуд доранд, таҳия ва татбиқ карда 
мешаванд. Таҳлили мушкилиҳо барои муайян намудани мушкилиҳо, асоси пай-
дошавии онҳо ва таъсиру оқибатҳои он ёрӣ мерасонад. Баъд аз ин, аз ҳама муш-
килии ҷиддии муайяншуда, бояд мақсади асосии таҳияи барномаи ТСҶ шавад 
(ниг. ба боби «Омода намудани нақшаи барнома»). Дар ҳар як қисм ё боби «Да-
стур оид ба ТСҶ» Мақсади имконпазири барнома дар боби «Нақши ТСҶ»-и ҳар як 
дастур дида мешавад. 

Таҳлили мушкилиҳо бояд бо иштироки 
гурӯҳҳои асосии тарафҳои ҳавасманд, 
ки дар боло номбар шудаанд, амалӣ 
шавад. Бе нуқтаи назари онҳо оид ба 
мушкилӣ, хусусияти он, талаботҳо ва 
роҳҳои ҳал аниқ ва равшан намеша-
ванд. Усули самараноки гузарондани 
таҳлили мушкилиҳо, ин ташкили омӯ-
зиш бо иштироки тарафҳои ҳавасманд, 
мебошад, ки барои пайдо намудани 
фаҳмиши ягонаи мушкилӣ, ба нақшаги-
рии мақсад ва чорабиниҳои амалӣ ёрӣ 
мерасонад. Қайд бояд намуд, ки баъ-
зан гузарондани силсилаи омӯзишҳо бо 
намояндагони гурӯҳҳои гуногуни ҳавас-
манд лозим мешавад то намояндагони 
гурӯҳҳои бештар осебпазир имконияти 
озодона изҳор намудани ақидаи худро 
дошта бошанд. 

Усулҳои зиёд ва гуногуни таҳлили муш-
килиҳо мавҷуданд, ки дар раванди 
таҳлил истифода бурдан мумкин аст, 
масалан «дарахти мушкилиҳо», яке аз 
усулҳои маъмул ва бештар истифода 
шаванда мебошад (3, 4). Усули «дарах-
ти мушкилиҳо», ин инъикоси вазъият ва 
мушкилии мавҷуда дар шакли графикӣ 
мебошад. Он худи вазъият ва таъси-
ру оқибатҳои онро дар қисми болоии 
«дарахт» ва сабабҳои пайдоиши муш-
килиҳоро дар қисми поёнии он нишон 
медиҳад.

Таҳлили мақсадҳо

Таҳлили мақсадҳо –ин нуқтаи ибтидоӣ 
барои муайян намудани қарорҳои эҳти-
молӣ оид ба роҳҳои ҳалли мушкилиҳои 
майяншуда аст. Воситаи хуби татбиқи 
таҳлили мазкур, яъне «дарахти мақ-
садҳо» шуда метавонад – нақшае, ки 
ба «дарахти мушкилиҳо» монанд аст, 
фақат бо он фарқият, ки дар он на муш-
килиҳо, балки мақсадҳо дида баромада 



ИДОРАКУНӢ 49

мешаванд (3, 4). Агар, ин гуна нақша таҳия шуда бошад, «дарахти мушкилиҳо» ба 
осонӣ ба «дарахти мақсадҳо» табдил дода мешавад; барои пурра кардани «Да-
рахти мақсадҳо», сабабҳои дар дарахти мушкилиҳо нишондодашуда (тарафҳои 
манфӣ), ба мақсадҳои дар раванди таҳлил муайяншуда иваз мешаванд (тарафҳои 
мусбӣ). Мақсадҳои дар раванди таҳлили мазкур муайяншуда барои марҳилаи таҳи-
яи нақша ва дизайн аҳамияти калон доранд, чунки онҳо асоси нақшаи барномаро 
ташкил медиҳанд. Азбаски, дар ин марҳилаи давраи барнома одатан мушкилиҳо ва 
масъалаҳо хеле зиёд муайян мегарданд, бинобар ин масъалаҳои дар мадди аввал 
ҳалталаб низ муайян ва дар маркази диққат барои воридсозӣ ба барнома дида ба-
ромада мешаванд. (ниг. ба Марҳилаи 2. «Таҳияи нақша ва дизайн»). 

Таҳлили захираҳо 

Ҳамаи ҷамоатҳо, бо иловаи аз ҳама камбизоатарин низ дорои захираҳо мебо-
шанд. Мақсад аз таҳлили захираҳо, муайян намудани захираҳои айни замон дар 
ҷамоатҳо мавҷуда мебошад, ки барномаи ТСҶ тавонад онҳоро истифода намояд 
ё барои афзудани он кӯшишҳо ба харҷ диҳад. Дар раванди омӯзиш, инчунин му-
айян намудани иқтидору қобилиятҳои захираҳои мазкур (яъне тарафҳои қавӣ ва 
заифӣ) онҳо бо мақсади қонеъ намудани эҳтиёҷоти одамони дорои маълулият 
хеле муҳим аст. Таҳлил бояд инҳоро муайян намояд: захираҳои кадрӣ, захираҳои 
моддӣ (инфраструктура, нақлиёт, таҷҳизот, захираҳои молиявӣ ва системаҳои 
иҷтимоии мавҷуда) ва сохторҳо, ба монанди созмону, гурӯҳҳо ва сохторҳои си-
ёсӣ. Дар бисёр мавридҳо кашидани харитаи маҳал ва онҳоро ба қайд гирифтан 
мувофиқи мақсад аст.

Марҳилаи 2. Таҳияи нақша ва дизайн

Муқаддима

Марҳилаи 1, бояд ба нақша гирандагони ТСҶ ит-
тилооти заруриро барои татбиқ намудани таҳияи 
нақша ва дизайни Марҳилаи 2, имконият диҳад. 
Банақшагирандагон ҳангоми оғоз намудани ин 
марҳила бояд сурати аниқи вазъи одамони дорои 
маълулият ва шароитҳое, ки дар он барномаи ТСҶ 
амалӣ мешавад, дошта бошанд; онҳо бояд шумо-
раи одамони дорои маълулият, эҳтиёҷоту талаботи 
онҳо ва аъзоёни оилаи онҳоро бо роҳҳои эҳтимо-
лии ҳалли проблемаҳо ва мавҷудияти захираҳоро 
дар ҷамоатҳо, донанд.

Таҳияи нақша барои нигоҳ кардан ба пеш ва тайёрӣ намудан ба оянда ёрӣ мерасо-
над ва гузаришро ба марҳилаи навбатии давраи идоракунӣ таъмин менамояд 
(Марҳилаи 3 «Татбиқ ва мониторинг»). Бо ҳамин бақайдгирии ҳамаи ҷанбаҳои бар-
номаи ТСҶ кафолат дода мешавад: талаботҳои афзалиятнок муайян шудаанд, 
нақшаи мушаххаси расидан ба мақсади гузошташуда, системаҳои мониторинг ва 
арзёбӣ андешида шуданд, захираҳое, ки барои амалишавии барнома заруранд, 
муайян карда шуданд.

2.Таҳияи 
нақша ва дизайн

3.Татбиқ ва 
мониторинг

1. Таҳлили 
вазъ

4. Арзёбӣ
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Қадамҳои зарурӣ

Ба нақшагирӣ дар якҷоягӣ бо тарафҳои асосии ҳавасманд 

Гузарондани форуми тарафҳои ҳавасманд як воситаи хуб барои дида баромадан ва 
муҳокимаи натиҷаҳои Марҳилаи 1 мебошад, ки барои муайян намудани афзалиятҳо, 
таҳияи нақшаи барнома ва омода намудани сметаи хароҷот лозим аст. Муҳим аст, ки 
дар марҳилаи банақшагирӣ одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо ба 
қадри кифоя фаро гирифта шаванд, бинобар дуруст андешидан лозим аст, ки чӣ 
тавр иштироки самараноки онҳоро дар форум таъмин намудан дуруст аст. Масалан, 
иттилоот бояд дар шакле, ки барои одамони дорои ҳар гуна маълулиятҳо қобили қа-
бул аст, пешниҳод гардад. Чӣ тавре, ки дар боби ба Марҳилаи 1 бахшидашуда зикр гар-
дидааст, мумкин аст гузарондани вохӯриҳо бо гурӯҳҳои алоҳидаи тарафҳои ҳавасманд 
зарур шавад, масалан бо одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо, то ба 
онҳо имконияти ба осонӣ ва озодона ифшо намудани ақидаҳо фароҳам оварда шавад. 

Муайян намудани афзалиятҳо 

Чунин ба назар мерасад, ки дар раванди Марҳилаи 1 талаботу эҳтиёҷоти зиёди гуно-
гун муайян карда шавад, ки барномаи ТСҶ онро ба таври воқеӣ бояд фаро гирифта, 
ҳал намояд. Мутаасифона, захираҳо бепоён нестанд, бинобар ин, вазифаҳои ав-
валиндараҷаро муайян намудан лозим аст. Ҳангоми муайян намудани афзалиятҳо 
дида баромадани он, ки кадоме аз талабот ҳалли таъҷилиро металабад, дар куҷо 
иқтидори зиёдтар барои ноил шудан ба тағйироти дилхоҳ мавҷуд буда; ҳаҷми за-
хираҳои мавҷуда чӣ қадар аст, зарур мебошад. Иштироки шарикони асосӣ дар ин 
раванд зарур аст, чунки ин ба он кафолат медиҳад, ки барнома қобили қабул ва ба 
талаботҳои онҳо ҷавобгӯ мешавад. Муайян намудани афзалиятҳо дониш, малака ва 
дарки воқеиятро металабад: баъзан раҳнамоёни беруна метавонанд, тамоюли дур 
нашуданро аз мақсади асосии барнома пешгирӣ намоянд.

Омода намудани нақшаи барнома 

Барои омода намудани нақшаи барномаи ТСҶ аз чунин воситаи банақшагирӣ ба 
монанди таҳияи чорчӯбаи мантиқӣ истифода бурдан мумкин аст. Чорчӯбаи мантиқӣ 
барои расидан ба он, ки ҳамаи ҷанбаҳои барои бомуваффақият шудани барнома 
зарур, ба инобат гирифта шаванд, ёрӣ мерасонад. Мақсади нақша – ин ҷавоб до-
дан ба саволҳои зерин аст:

• барнома ба кадом дастовардҳо ноил шуданӣ аст (мақсаду вазифаҳо)?
• барнома чӣ тавр ба мақсаду вазифаҳои гузоштааш дастрас шуданӣ аст (на-

тиҷаҳои чашмдошт ва фаъолиятҳо)?
• мо чӣ тавр мефаҳмем,ки барнома ба натиҷаҳои чашмдошт ноил шудааст (ни-

шондиҳандаҳо)?
• мо чӣ тавр санҷида, тасдиқ карда метавонем, ки лоиҳа ба мақсад ноил гаштааст 

(воситаҳои санҷиш)?
• Кадом мушкилиҳо, дар раванди татбиқи барномаҳо эҳтимоли рух додан доранд 

(хавф хатарҳо)?

Барои таҳияи накшаи барномаи ТСҶ дар асоси чорчӯбаи мантиқӣ фаҳмиши марҳи-
лаҳои оянда муҳим аст. Нигаред ба ҷадвали 2, ки сохтори умумии нақшаро (чорчӯбаи 
мантиқӣ) нишон медиҳад ва ба ҷадвали 3, ки намунаи нақшаи (чорчӯбаи мантиқӣ) тай-
ёри сохтор бояд чӣ гуна бошад, намоиш медиҳад. Дар назар доред, ки истилоҳҳои 
нақшаи мантиқӣ, ки дар зер оварда шудаанд, аз онҳое, ки аз тарафи дигар созмон, 
муассисаҳои молиявӣ ва дигарон истифода бурда шаванда, метавонанд фарқ кунанд. 
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Ҷадвали 2. Нақшаи мантиқӣ

Муайян намудани мақсад

Пеш аз андешидани он, ки кадом корҳо бояд иҷро шаванд, аввал муайян наму-
дан лозим, ки барнома дар нақшаи дарозмӯҳлат ба кадом муваффақиятҳо ноил 
шуданӣ аст, яъне мақсад (мақсади интиҳоӣ дар назар аст) чӣ аст. Мақсад ноил шу-
данро ба таъсири имконпазири (интиҳоии) барномаи ТСҶ-ро тавсиф менамояд, на-
тиҷаи дилхоҳ, вақте ки мушкилӣ ё талабот, дигар вуҷуд надорад ё ҳангоме, ки вазъ 
ба таври қатъӣ ба эътидол омадааст (ниг. ба Марҳилаи 1 «Таҳлили мушкилиҳо»).

Масъаларо мухтасар ифода кардан

Вазифа ин тағйирот ё дигаргуниеро тавсиф мекунад, ки мутобиқи хоҳиши шумо 
барнома бояд дар раванди расидан ба мақсад амалӣ намояд. Одатан танҳо як 
вазифа гузошта мешавад, чунки ин идоракунии барномаро осон менамояд. Аммо 
баъзе барномаҳои ТСҶ метавонанд якчанд вазифа дошта бошанд ва дар якчанд 
ҷузъҳои матритсаи ТСҶ ҷойгир карда шаванд, масалан дар соҳаи саломатӣ ва ма-
ориф. Дар ин маврид якчанд нақшаҳои мантиқӣ лозим мешаванд, вале онҳоро як 
мақсад бояд муттаҳид намояд (ниг. ба Марҳилаи 1«Таҳлили мушкилиҳо»).

Муайян намудани натиҷаҳои интиҳоӣ 

Натиҷа, ин тағйирот (ё дигаргуниест), ки барнома барои ноил шудан ба мақсади 
интиҳоӣ бояд ба амал барорад. Онҳо соҳаҳои умумии амалиёт мебошанд. Ҳангоми 
таҳияи нақшаҳои корӣ одатан аз се то шаш натиҷаи интиҳоӣ муайян мегарданд 
(ниг. ба Марҳилаи 1 «Таҳлили мақсадҳо»).

Эҳтимолиятҳоро муайян намоед 

Эҳтимолиятҳо– барои пур кардани сутунчаи эҳтимолиятҳо дар нақшаи мантиқӣ, 
хавфҳо ва корҳое, ки мумкин аст дар барнома ба таври дилхоҳ сурат нагиранд, 
бояд дар назар дошта шаванд. Хавфҳое мавҷуданд, ки ба ҳар як барномаи ТСҶ 
хосанд, вале сари вақт муайян намудани намуди корҳо ё чораҳои дахолат, ки онҳо-
ро барои татбиқи ақидаҳо ва ноил шудан ба натиҷаҳо амалӣ намудан зарур аст. 
Дар нақшаи мантиқӣ танҳо амалҳои оддии асосӣ оварда мешаванд. Муфассалтар 
чорабиниҳо дар марҳилаҳои дигари давраи идоракунӣ дида мешаванд, масалан 
ҳангоми таҳияи нақшаҳои корӣ (ниг. ба Марҳилаи 3 «Таҳияи нақшаҳои кории муа-
фассал»).

Шарҳи 
кӯтоҳ

Воситаҳои 
асосноккунӣНишондиҳандаҳо Эҳтимолиятҳо

Мақсад

Вазифаҳо

Натиҷаҳои 
чашмдошт

Фаъолиятҳо Захираҳои 
зарурӣ Хароҷотҳо
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Муайян намудани нишондиҳандаҳо (индикаторҳо)

Нишондиҳандаҳо (индикаторҳо) мақсадест, ки 
пешрафтро барои ноил шудан ба натиҷаҳои интиҳо-
ии барои барномаи ТСҶ муқарраргардидаро нишон 
дода барои санҷиши он аҳамияти калон доранд (ниг. 
ба Марҳилаи 3 «Татбиқ ва санҷиш (мониторинг») ва 
арзёбӣ (ниг. ба Марҳилаи 4 «Арзёбӣ»). Нишондиҳан-
даҳои барномаҳои ТСҶ метавонанд:

• сифатнок ва саривақт таъмин намудани хизматра-
сониҳо;

• то кадом андоза чорабиниҳои барнома ба манфиатбарандагони он дастрасанд;
• дастрасии хизматрасониҳо ва истифодаи воқеии онҳо;
• хароҷотҳои ба раванди татбиқи барнома вобаста;
• то чӣ андоза татбиқи воқеии барнома ба нақшаи татбиқи он мутобиқат менамо-

яд;
• пешравии умумӣ ва раванди татбиқи барнома ва инчунин, монеаҳои мавҷударо 

чен кунанд.

Ҳангоми муайян намудани нишондиҳандаҳо дар хотир доштан зарур аст, ки онҳо 
бояд ба талаботи зерин мувофиқ бошанд (аббревиатураи англисии SMART («бо-
ақл»), яъне чунин бошанд:

• махсус (амиқ) – вақте, ки нишондиҳандаҳо таҳия мешаванд, бояд сифатҳои 
тағйироти дар назар доштаро аниқ инъикос намоянд, яъне миқдор (масалан, 
чӣ қадар, дар кадом ҳаҷм), сифати дилхоҳ (масалан, қонеъ шудан ба ақидаҳо, 
қобилияти қабули қарорҳо ё дигаргунӣ дар муносибату рафтор) ва мӯҳлатҳои 
барои тағйирот ё дигаргуннамоӣ муайяншуда, яъне вақт (масалан кадом вақт 
ва чӣ қадар тез тез);

• ченшаванда – оё ба таври воқеӣ нишондиҳандаҳоро чен кардан имконпазир 
аст?

• амалишаванда – оё ба нишондиҳандаҳои муайяншуда бо хароҷоти қобили қа-
бул расидан имконпазир аст?

• мувофиқ –оё нишондиҳандаҳои муайяншуда бо он чизе, ки чен мекунанд, му-
вофиқанд?

• саривақтӣ (вақти амиқ муайяншуда) –оё дар ҳолати зарурӣ имконияти саривақт 
ҷамъ овардани иттилоот оид ба нишондиҳандаҳо имконпазир аст?

Муайян намудани воситаҳои асосноккунӣ (санҷиш)

Баъд аз таҳияи нишондиҳандаҳо майян намудани он, ки кадом навъи иттилоотро 
ҳар яки онҳо чен (санҷиш) мекунанд зарур аст, яне воситаҳои асосноккунӣ, бояд 
аниқ карда шавад. Ба он метавонад ҳисоботҳо, протоколҳои вохӯриҳо, дафтари 
қайди омаду рафт, ҳисоботҳои молиявӣ, омори давлатӣ, тадқиқотҳо, мусоҳибаҳо, 
мавод ва ҳуҷҷатҳои омӯзишӣ, мукотиба ё сӯҳбатҳо, намунаҳо аз таҷриба ё воқеаҳои 
бо татбиқи барнома вобаста, ҳисоботҳои ҳарҳафтаина, ҳармоҳа ё ҳар чоряки сол 
оид ба амалишавии барнома дохил мешаванд. Ба он инчунин натиҷаҳои арзёбии 
ибтидоӣ, миёнамӯҳлат ва интиҳоии татбиқи барнома низ дохил мешаванд. Баъди 
муайян намудани воситаҳои асосноккунӣ, масъалаи аз тарафи кӣ, аз куҷо ва кадом 
вақт иттилоот ҷам оварда мешавад, низ бояд таҳти муҳокима қарор гирад. 
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Ба назаргирифтани эҳтимолиятҳо

Барои он, ки сутунчаҳои иҷозатдиҳиро дар нақшаи мантиқӣ пур кунем, бояд ха-
тарҳо ва корҳоеро, ки дар раванди татбиқ мувофиқи мақсад амалӣ нашаванд, 
дар назар доштан лозим аст. Хатарҳое, ҳастанд, ки дар раванди татбиқи бар-
номаҳои ТСҶ пайдо мешаванд, бинобар ин барвақт муайян намудани онҳо му-
вофиқи мақсад аст, то ин ки масъалаи пайдо шудани хатар ё нодуруст амалӣ 
гаштани ягон фаъолияти зарурӣ барои касе ногаҳонӣ набошад. Ҳамин, ки ха-
тарҳо муайян шуданд, онҳоро ба воситаи даровардани тағйирот ба нақшаи бар-
нома идора карда, сатҳи таъсири онҳоро кам ё бартараф намудан мумкин аст. 
Он гоҳ хавфҳо ба тасвияҳои мусбии эҳтимолиятҳои имконпазир мубаддал шуда, 
ба нақшаи мантиқӣ ворид карда мешаванд. 

Таҳияи нақшаи санҷиш (мониторинг) ва арзёбӣ

Тамоми барномаҳо бояд бо системаҳои санҷиш (мониторинг) ва арзёбӣ таъмин 
бошанд. Таҳияи чунин системаҳо бояд дар марҳилаи банақшагирӣ дида баромада 
шаванд, зеро ҷамъоварии иттилоот аз рӯзҳои аввали амалишавии барнома оғоз 
меёбад. Нишондиҳандаҳо ва воситаҳои асосноккунии аллакай ба нақшаи барно-
ма даровардашуда, чун асоси ибтидоии системаи санҷиш (мониторинг) ва арзёбӣ 
истифода мешаванд. (ниг. ба Марҳилаи 3 «Татбиқ ва санҷиш (мониторинг)» ва 
Марҳилаи 4 «Арзёбӣ»).

Муайян намудани захираҳои зарурӣ 

Ҳарчанд, дар лаҳзаи оғози барномаҳои ТСҶ на ҳамаи захираҳои зарурӣ дастрас 
мебошанд, андеша намудан сари он ки, кадом захираҳо дар умум барои татбиқи 
он заруранд ва онҳоро чӣ тавр дарёфт кардан мумкин аст, лозим мешавад. Барои 
муайян намудани он, ки аз маводи зарурӣ кадомҳояш мавҷуданд, ба таҳлили захи-
раҳои зарурӣ, ки дар «Марҳилаи 1» оварда шудааст, баргаштанро аз хотир наба-
роред, (ниг. ба Марҳилаи 1 «Таҳлили захираҳо»). Захираҳои зарурии зеринро бояд 
ба назар гирифт:

Захираҳои кадрӣ

Гурӯҳи мутахассисон, ки барои татбиқи барнома лозиманд: масалан, роҳбари бар-
нома, кормандони ТСҶ, кормандони маъмурӣ, ронандагон.

Захираҳои моддӣ

Биноҳо ва таҷҳизотҳо, ки барои татбиқи барнома лозиманд, масалан, бинои ҷой-
гиршавӣ, мебел, компютерҳо, телефонҳои мобилӣ, воситаҳои нақлиёт, системаҳои 
ауди овизуалӣ, таҷҳизоти тавонбахшии саломатӣ ва ғайра.

Омода намудани захираҳои молиявӣ 

Омили молиявӣ метавонад барои барномаҳои нав монеаи асосӣ шавад, бинобар 
ин, бояд ҷиддӣ фикр кард, ки чӣ қадар маблағ зарур мешавад. Беҳтар аст, ки он дар 
шакли сметаи хароҷот тартиб дода шавад. Новобаста аз он, ки барномаи ТСҶ ма-
блағҳои мавҷуда ё маблағҳои донориро истифода мебарад, тайёр намудани буҷа 
ҳамавақт лозим аст.
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Омода намудани буҷа. 

Буҷа миқдори маблағҳоро нишон медиҳад, ки барнома дарёфт ва сарфаи онҳо-
ро барои фаъолияти худ дар давоми мӯҳлати муайян ба нақша гирифтааст. Вай 
барои идоракунии шаффофи маблағҳо, банақшагирӣ (масалан, оид ба маба-
лағи умумии татбиқи барнома тасаввурот медиҳад), ҷамъ намудани маблағ (ма-
салан, ба донорон оид ба сарфаи миқдори маблағҳое, ки онҳо ҷудо намудаанд, 
иттилоот медиҳад), татбиқ, санҷиш (мониторинг) (масалан, имконият медиҳад, 
ки хароҷоти воқеӣ бо буҷети банақшагирифта муқоиса шаванд) ва арзёбӣ аҳа-
мияти калон дорад.

Буҷа бояд хароҷоти мавод ва воситаҳои дар боби «Захираҳои заруриро муайян 
намоед», дар боло нишон дода шудаанд вобастаро инъикос намояд. Онро хеле бо-
диққат тартиб додан лозим аст: агар шумо 
маблағи заруриро надошта бошед, 
эҳтимол баъзе чорабиниҳои банақ-
шагирифтаро иҷро намуда натаво-
нед ва агар шумо баъзе аз ха-
роҷотро хеле зиёд нишон диҳед, 
донорон метавонанд аз маблағ-
гузории барнома, даст кашанд. 
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Марҳилаи 3. Татбиқ ва санҷиш (мониторинг)

Муқаддима

Марҳилаи сеюм – татбиқ ва санҷиш (мониторинг), 
татбиқи нақшаҳои Марҳилаи 2-ро мутобиқи ҷадвали 
амалисозии ҳамаи чорабиниҳо, ки бояд натиҷаҳои 
дилхоҳро ба даст оваранд, пешбинӣ менамояд. Дар 
марҳилаи татбиқ бояд ҳамеша раванди пешравии 
барномаи ТСҶ таҳти санҷишу назорат қарор гирад. 
Санҷиш (мониторинг), ба роҳбарон барои қабул на-
мудани қарорҳо ва ворид намудани тағйирот ба нақ-
шаҳои кӯтоҳмӯҳлат, бо мақсади ҳалли вазифаҳо ва 
таъмини натиҷаҳо, инчунин, ба таври самарабахш 
ноил шудан ба мақсади интиҳоии барнома иттилоот 
пешниҳод менамояд. Дар Марҳилаи 2 бояд систе-
маҳои санҷиш (мониторинг), таҳия ва нишондиҳандаҳою воситаҳои асосноккунӣ 
муайян карда шаванд. Дар раванди Марҳилаи 3 ин системаҳои санҷиш (монито-
ринг) бояд амалишавиро оғоз намоянд, то ин ки ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ ва таҳлили 
иттилоотӣ гузаронида шуда ҳисоботҳо тайёр ва барои идоракунии барномаи ТСҶ 
истифода карда шаванд. 

Қадамҳои зарурӣ

Хоҳишмандем ба назар гирифта шавад, ки татбиқи чорабиниҳои дар зер номбар 
шуда, маънои ҳатман аз рӯи тартиби оварда шуда татбиқ шуданро надоранд. 

Таҳияи нақшаҳои мушаххаси корӣ 

Дар қисми аввали марҳилаи татбиқ бо ёрии гурӯҳи кормандони худ ва тарафҳои 
ҳавасманд дар асоси барнома, нақшаҳои нисбатан мушаххаси корӣ таҳия намудан, 
ки дар он фаъолиятҳои дар зер оварда низ бояд нишон дода шаванд:

• Ба ҳар як фаъолияти банақшагирифта кадом вазифаҳои мушаххасро татбиқ 
кардан зарур аст;

• ҳар як вазифа кадом вақт бо нишон додани 
санаи оғоз ва анҷом бояд иҷро карда шавад;

• кӣ барои расонидани ёрӣ дар татбиқи ҳар як 
вазифа мутасаддӣ аст аст.

Ҷамъбаст намудани тамоми иттилооти мавҷу-
да оид ба нақшаи корӣ дар шакли ҷадвал ман-
фиатнок аст. Ин инъикоси равшан ё мушаххаси 
маълумотро дар шакли ҷадвал намоиш ме-
диҳад ва барои ин одатан ҷадвали Гантт исти-
фода бурда мешавад (3).
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Сафарбарнамоӣ ва идораи захираҳо

Захираҳои молиявӣ

Ҷалб намудани маблағҳо. Дарёфт намудани захираҳои молиявӣ барои рушди бар-
номаҳои нав ё таъмини давомнокии барномаҳои мавҷуда аҳамияти калон дорад. 
Барои барномаҳои ТСҶ маблағҳоро аз манбаъҳои зиёди гуногун ҷалб кардан мум-
кин аст. Аз рӯи имкониятҳо, бояд ба маблағгузории ҷамоатӣ такя кард, чунки ин 
ба устуворию дарозмӯҳлатии барномаҳоро саҳм мегузорад. Баъзе аз манбаъҳои 
эҳтимолии маблағҳо дар сатҳи ҷамоатҳо инҳо буда метавонанд:

• маблағҳои бебозгашт (грантҳо) ё ёрии моддии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ;
• иловапулиҳо аз соҳибкорони маҳаллӣ ё сармоягузорони иттиҳодиявӣ;
• созмонҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ, масалан, «Ротари-клуб», клуби «Лайонс»;
• пардохти хизматрасониҳо ё хароҷотҳои истифодашавандаи одамони дорои 

маълулият, ки барои ин маблағҳои зарурӣ доранд; 
• лотереяҳо, чорабиниҳои ҷамъиятӣ, варзишӣ ва дигар намуди чорабиниҳо;
• намуди фаъолиятҳое, ки даромад меоранд;
• маблағгузориҳои (қарзҳои) хурд ё маблағҳои баргарданда дар сатҳи ҷамоатҳо.

Дар сатҳи маҳаллӣ на ҳама вақт захираҳои заруриро дарёфт намудан мумкин аст. 
Он гоҳ барои таҳия ва татбиқи барномаҳои ТСҶ ҷалби маблағҳо дар сатҳҳои мин-
тақавӣ, миллӣ ва байналмилаллӣ дархост шуда метавонанд.

Идоракунии маблағҳо. Барои идоракунии маблағҳо барқарор намудани системаи 
шаффофият хеле аҳамияти калон дорад. Ин имконият медиҳад, ки барнома ба 
тарафҳои манфиатдор, шахсони маблағгзор, инчунин ба хазинаҳои молиявӣ, аъзо-
ёни ҷамоатҳо ва худи одамони дорои маълулият ҳисобот диҳад. Дар идоракунии 
маблағҳо нақши асосӣ ба роҳбари барнома тааллуқ дорад, аммо ба ин кор инчу-
нин, дигар тарафҳо шомил шуда метавонанд, махсусан ҳангоме, ки барнома хеле 
васеъ аст ва ба ҳаҷми калони маблағҳо дастрас аст. Идоракунии маблағҳо инҳоро 
пешбинӣ менамояд: 

• мавҷудияти тартиб ё механизми санҷиши хароҷотҳои фаъолияти барнома во-
баста, ки дар давраи банақшагирӣ ворид карда шуда буданд ё бо роҳбари бар-
нома мувофиқат кунонда шудаанд; 

• дуруст ба роҳ мондани масъалаи бақайдгирии молиявӣ;
• воридсозии маълумоти нав оид ба хароҷоти маблағҳо бо мақсади омодаи исти-

фодабарии ҳаррӯза бошанд; 
• таҳияи системаи мувофиқи санҷиши хароҷот ва ташхиси ҳолати молиявии бар-

нома;
• мунтазам огоҳ намудани тарафҳои манфиатдор оид ба вазъияти молиявии бар-

нома.

Захираҳо инсонӣ (кадрӣ)

Қабули кадрҳо. Роҳбарон ва дигар кормандони барномаи ТСҶ-ро ба қадри имкони-
ят, аз ҳисоби намояндагони ҷамоати маҳаллӣ қабул намудан беҳтар аст, чунки онҳо 
маданият ва забони маҳаллиро хубтар медонанд ва бо аҳолии ҷамоат низ дастрасӣ 
ва робитаи хуб доранд. Инчунин, барномаҳо бояд ба таври ҷиддӣ ба кор гирифтани 
одамони дорои маълулият ё аъзоёни оилаи онҳоро мадди назар доранд, зеро чунин 
муносибат, пайравии онҳоро ба принсипҳои ТСҶ шаҳодат медиҳад (ниг. ба қисми 
«Иттилооти муқаддимавӣ», боби «ТСҶ дар рӯзҳои мо») ва барои васеъ намудани 
ҳуқуқҳо ва имкониятҳои гурӯҳи аҳолии мазкур мусоидат менамояд. Дар ҳамаи ҳо-
латҳо одамон бояд ба кор дар асоси дониш, малакаҳо ва сифатҳои кордониашон 
қабул карда шаванд. То оғози қабули кормандон, омода намудани тавсифи корӣ ва 
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дастурҳоро оид ба иҷрои вазифаҳо зарур аст, ки дар он одатан нақшу ӯҳдадориҳо ва 
таҷрибаи зарурӣ оид ба вазифаи мазкур қайд гардидааст.

Дар баъзе барномаҳои ТСҶ инчунин, интихоб ва ҷалби ихтиёриён истифода шуда 
метавонанд, махсусан агар захираҳо маҳдуд бошанд. Ҳаққи кори онҳо пардохт кар-
да намешавад, аммо онҳо ҳавасманд карда шуда, захираҳоеро мегиранд, ки барои 
иҷрои барнома ба онҳо ёрӣ мерасонад. Дар ҷамоат бисёр одамоне ёфт мешаванд, 
ки барои барномаи ТСҶ тайёранд, ки ихтиёран меҳнат намоянд, масалан одамони 
дорои маълулият, аъзоёни оилаи онҳо, донишҷӯён, мутахассисон. Тарафҳои қавӣ 
ва заифи ҷалби ихтиёриёнро баҳо додан хеле муҳим аст. Чунончи, онҳо одатан 
ҳаёти маҳалӣ ва манфиатро аз нуқтаи назари даромаднокӣ хуб медонанд, аммо 
бисёр вақт дар муайян намудани мӯҳлат маҳдуданд, бо ин сабаб дар байни онҳо 
сатҳи баланди тарк намудани ҷои корӣ мушоҳида мешавад. 

Омӯзиш. Барои иҷрои вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои худ ба роҳбарон ва кормандони 
барномаҳои ТСҶ дониш ва малакаҳои васеъ заруранд (ниг. инчунин ба Марҳилаи 
1, боби «Тахлили тарафҳои манфиатдор»). Дар матритсаи таҳияшудаи ТСҶ (ниг. 
ба қисми «Иттилооти заминавӣ», боби «ТСҶ дар рӯзҳои мо») ва «Дастур оид ба 
ТСҶ» барои пайдо шудани талаботҳои нав ба омӯзиш мусоидат менамояд. Ба 
барномаҳои ТСҶ азнавсозӣ ё такмили барномаҳои омӯзишии мавҷуда ё таҳияи 
ташаббусҳои нав дар ин соҳа лозим шуда метавонанд.

Дар саросари ҷаҳон маҷмӯаи васеи барномаҳои омӯзишии ТСҶ ҳам барои роҳба-
рон ва ҳам барои кормандон мавҷуд аст. Онҳо аз рӯи таркиб ва давомнокӣ фарқ ме-
кунанд ва аз тарафи ҳар гуна сохторҳо ташкил карда мешаванд. Масалан, дар як 
қатор мамлакатҳо мактабҳои олии дараҷаи сеюм корҳои дипломиро ба кормандо-
ни ТСҶ пешниҳод менамоянд, дар дигар мамлакатҳо бошад, барномаҳои омӯзишӣ 
метавонанд, ки аккредитатсия надошта бошанд ва танҳо якчанд ҳафта ё моҳҳо 
истифода шаванд.

Омӯзиши кормандон барои иштирок дар барномаҳои ТСҶ бо мақсади баланд бардо-
штани қобилияти гузаронидани хизматрасониҳои баландсифат ба одамони дорои 
маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо гузаронда мешавад. Омӯзиш метавонад доираи 
васеи самтҳоро дар бар гирад, аз он ҷумла: ҳуқуқҳои одамони дорои маълулият, 
рушди ҷамоат ва амалияи фарогирӣ, муошират, малакаҳои заминавии тавонбахшӣ 
(масалан, муайян намудани ноқисиҳо, ташхиси умумӣ ва арзёбӣ, табобати зами-
навӣ) ва амалиётҳои гурӯҳӣ (масалан, ташкил намудани гурӯҳҳои худёрирасон).

Ҳангоми таҳияи барномаҳои омӯзишӣ барои кормандони ТСҶ мазмун ва муво-
фиқатии онро бодиққат санҷидан зарур аст. Бисёр вақт ҳамин хел мешавад, ки 
онҳо дар асоси барномаҳое, ки барои мутахассисон дар соҳаи тавонбахшӣ, ма-
салан барои физиотерапевтҳо ё 
мутахассисони эрготерапия (табо-
бат бо меҳнат) муқаррар гардида, 
таҳия шудаанд. Дар натиҷа, одатан 
ин гуна омӯзишҳо камфоида ва ғай-
риҳақиқӣ мешаванд, чунки диққати 
асосӣ дар онҳо ба омӯзиши мала-
каҳо барои рушди ҷамоатҳо зарурӣ 
дода нашуда, балки ба баланд наму-
дани донишҳои клиникӣ ва техникии 
мутахассисони баландихтисос дода 
мешавад. 

Тайёр намудан омӯзишҳо барои 
роҳбарони барномаи ТСҶ ба рушди 
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ЗАМИМАИ 9

иқтидори самаранок ва пурмаҳсули идоракунии чорабиниҳои дар доираи ин бар-
номаҳо таҳияшуда равона карда шудааст. Зарур аст, ки роҳбарони барномаҳо бо 
чор зинаи доираи идоракунӣ, ки барои муваффақияти барнома аҳамияти муҳим 
доранд, шинос бошанд. Аз онҳо инчунин, фаҳмиши масъалаҳои одамони дорои 
маълулият ва стратегияҳои ТСҶ талаб карда мешавад. 

Таҳсилоти касбӣ бо мақсади беҳтар намудани ёрии тиббию 
санитарӣ 

Дар соли 2010 коллеҷи таҳсилоти олии ҷазираҳои Соломон таҳсилоти мутахассисон-
ро дар соҳаи тавонбахшии саломатӣ дар сатҳи ҷамоат дар заминаи стратегияи ТСҶ 
бо додани диплом оғоз намуд. Мақсади ин чорабинӣ аз таъмин намудани хатмкунан-
дагон бо дониш ва малакаҳои барои амалӣ намудани стратегияҳои ТСҶ дар сатҳи 
минтақавӣ иборат аст. Таҳсилоти дусола соҳаҳои зеринро дар бар мегирад:

Малакаҳои расонидани ёрии тиббӣ ба одамони дорои маълулият дар хона – 
дониш оид ба шаклҳои гуногуни маълулият ва малакаҳои амалӣ дар соҳаи физио-
терапия, табобат ба воситаи меҳнат ва логопедия (ислоҳи нутқ);

Малакаҳои тавонбахшии саломатӣ дар шароитҳои ҷамоат –малакаи кор бо ҷа-
моат, аз ҷумла, расонидани ёрӣ ба аҳолии ҷамоат бо роҳи баланд бардоштани 
сатҳи огоҳии онҳо оид ба масъалаҳои маълулият ва таъмини имкониятҳои баробар 
барои одамони дорои маълулият;

Малакаи мусоидат намудан ба рушди ҷамоат – малакаи пешниҳод намудани 
лоиҳаҳо дар сатҳи ҷамоат ва ташкили гурӯҳе, ки барои ҳалли мушкилиҳои одамони 
дорои маълулият мусоидат менамояд;

Дар амал истифода бурдани малакаҳои ТСҶ – истифодаи воқеии дониш ва ма-
лакаҳои дар раванди кор бо аҳолии ҷамоат ҳосилкарда. 

Дар назар дошта шудааст, ки пас аз хатми таҳсилот, хатмкунандагон дорои до-
ниш ва малакаҳои зарурӣ барои фаъолият дар шӯъбаи Тавонбахшии саломатии 
Вазорати тандурустӣ ва хизматрасониҳои тиббӣ ба ҳайси кормандон дар деҳот ё 
ҳамшираҳои доимии ёрирасон дар беморхонаҳо фаъолият карда метавонанд. Ба 
ғайр аз соҳаи тандурустӣ, онҳо инчунин метавонанд дар дигар соҳаҳо, ба монанди 
системаи маориф ва созмонҳои ғайридавлатӣ фаъолият намоянд. 

Такмили ихтисоси кормандон, дастгирӣ ва идоракунӣ. Такмили ихтисос (маса-
лан, омӯзишҳои муттасил бо мақсади такмил ва рушди малакаҳо) ба менеҷерон 
ва кормандони ТСҶ имконият медиҳад, ки дониши худро дар сатҳи зарурӣ нигоҳ 
доранд ва ҳангоми зарурат онҳоро нав кунанд. Одатан, дар ҷамоатҳои маҳаллӣ 
захираҳое ҳастанд, ки барои таҳсилоти муттасил истифода бурдан мумкин аст, ма-
салан, курсҳои такмили ихтисоси мавҷуда, маводҳои таълимӣ аз дигар муассисаҳо 
ва мутахассисону мушовирон аз соҳаҳои дахлдор.

Баъзе барномаҳои ТСҶ мумкин аст муваффақ нашаванд, чунки онҳо ба корман-
дононашон дар раванди фаъолиятҳои барнома ёрию дастгирии заруриро наме-
расонанд. Кормандон такягоҳи асосии барномаҳои ТСҶ мебошанд, бинобар ин 
роҳбарон бояд кӯшиш намоянд, ки бо кормандон вохӯранд, нуқтаи назари онҳоро 

Ҷазираҳои Соломон
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ЗАМИМАИ 10 Паупа – Гвинеяи Нав

шунаванд ва ба онҳо ёрӣ расонанд. Расонидани ёрӣ ва роҳбарияти бевосита ва 
ташкили шабакаи аниқи робитаю муоширатӣ ва механизми ҳисоботдиҳӣ имконият 
медиҳад, ки кормандон аз нақшу ӯҳдадориҳои худ хуб огоҳ буда бошанд ва бо онҳо 
мунтазам муҳокимаи натиҷаҳои фаъолият ва санҷиши мутобиқати ба ҷои кор гуза-
ронида мешавад. Муҳим аст, ки роҳбарон аз «синдроми сӯхтан дар ҷои кор, яъне 
мондашавии зиёд»-и кормандон ҳамеша бохабар бошанд, чунин ҳолат дар сурати 
аз тарафи ягон корманд бе истироҳат ва дар муддати дароз ба дӯш гирифтани кори 
зиёд рух доданаш мумкин аст. 

Пурзӯр намудани боварӣ ба кормандони барномаҳои ТСҶ ва 
баланд бардоштани вазъияти он 

Дар Папуа - Гвинеяи Нав баъди анҷоми омӯзишҳои кӯтоҳмуддати таълимӣ кор-
мандони барномаҳои ТСҶ дорои дониш ва малакаҳои зарурӣ барои гузарондани 
ташхиси (скриниги) кӯдакон оид ба фарбеҳшавии ангуштони пойҳо ва калонсолон 
оид ба бемории оби марворид (катаракта) мешаванд ва баъд ба онҳо роҳхат ба 
назди мутахассисон барои гузаштани табобати зарурӣ медиҳанд. Ин чорабиниҳо 
барои одамони дорои ин бемориҳо ва аъзоёни оилаи онҳо хеле бомуваффақият 
будааст, ки ин барои баланд бардоштани мавқеи кормандони барномаҳои ТСҶ дар 
ҷамоатҳо ва инчунин, зиёд шудани боварӣ ба онҳо, мусоидат намудааст. 

Татбиқ намудани фаъолиятҳои ба нақша гирифташуда. 

Роҳбари барнома бояд бо нақшаҳои корӣ хуб ошно буда ва корҳои зарурии тайёри-
ро ташкил намояд ва мутмаин бошад, ки ҳамаи фаъолиятҳо, чуноне, ки ба нақша 
гирифта шудаанд, ҳамон хел татбиқ шуда истодаанд. Дар ин ҷо мо тавсифи муфас-
сали чорабиниҳои ТСҶ-ро намеорем, чунки онҳо дар қисматҳои алоҳидаи дастур 
ворид шудаанд (ниг. ба қисматҳои 2- 6) ва инчунин ба қисмати иловагии 7.

Ин чорабиниҳо одатан дар соҳаҳои зерин амалӣ мешаванд.

Баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ

Фаъолияти баланд бардоштани сатҳи 
огоҳӣ, ки дар ТСҶ истифода мешавад, 
ба тарафҳои манфиатдори асосӣ ни-
гаронида шудааст, то ин ки бо пеш-
ниҳод намудани иттилоот оид ба муш-
килиҳои одамони дорои маълулият ба 
тағйир додани муносибат ва рафтори 
одамон дар раванди татбиқи барнома 
мусоидат намоянд. 
Онҳо инчунин, барои ноил шудан ба 
стратегияҳо ва барномаҳои ТСҶ ва 
ташвиқ намудани тарафҳои манфи-
атдор барои ҷалбшавӣ ва иштироки 
бештар дар раванди татбиқи барнома 
ба нақша гирифта шудаанд. 
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Хамоҳангсозӣ ва ташкили шабакаҳои ҳамкорӣ

Чорабиниҳои ҳамоҳангсозӣ ва ташикили шабакаҳои ҳамкориҳо барои рушди муноси-
батҳои хуб ва шарикӣ бо тарафҳои манфиатдори барномаҳои ТСҶ зурур мебошанд. 
Онҳо инчунин, барои мубодилаи донишу захираҳо, пешгирии такроршавии фаъоли-
ятҳо ва барои сафарбарнамоии кӯшишҳои ҷамоатҳо, аҳамияти калон доранд.

Фарогирии масъалаҳои маълулият дар дигар соҳаҳои рушд

Чораҳои фарогирии масъалаҳои маълулият дар дигар соҳаҳои рушд ба одамони 
дорои маълулият иштироки баробарҳуқуқ ва дастгириро дар ҳар як соҳаи рушд 
таъмин менамоянд, масалан дар соҳаи саломатӣ, маориф, худтаъминкунӣ ва хиз-
матрасониҳои иҷтимоӣ. Чораҳои фарогирии масъалаҳои маълулият дар дигар 
соҳаҳои рушд бо амалҳои мушаххас, масалан, бо пешниҳод намудани воситаҳои 
мувофиқ барои дастрасӣ ба имкониятҳои баробар, татбиқ мешаванд. 

Хизматрасонӣ

Ҳар як барномаи ТСҶ маҷмӯи хизматрасониҳои худро вобаста аз он, ки ба татбиқи 
кадом қисмати матритса диққати асосӣ дода мешавад, интихоб менамояд. Қисми 
зиёди фаъолиятҳои хизматрасонӣ новобаста аз тарафи кормандони барномаҳои 
ТСҶ амалӣ мешаванд. Фаъолиятҳо метавонанд дар доираи васеъ, аз муайянкунии 
одамони дорои маълулият сар карда, то равонасозӣ ба сохторҳои фарогири мах-
сусгардонидашуда бо мақсади гузаштани тавонбахшии саломатӣ ва таъмин наму-
дани воситаҳои ёридиҳандаи оддӣ пешниҳод карда шаванд. 

Масъалаҳои таблиғу фаҳмондадиҳӣ

Дар гузашта барномаҳои ТСҶ масъалаи таблиғу фаҳмондадиҳиро ба эътибор на-
гирифа, диққати асосиро ба хизматрасониҳо ба одамони дорои маълулият ҷалб 
менамуданд. Шаклҳои зиёди фаъолиятҳои таблиғу фаҳмондадиҳӣ мавҷуданд, ки 
барои таъмин намудани имкониятҳо ва ҳуқуқҳои баробар дар соҳаҳои тандурустӣ, 
таҳсилот, худтаъминкунӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба одамони дорои маълули-
ят ва инчунин, дигар ҷанбаҳои ҳаёти ҷамоат, истифода бурда мешаванд.

Рушди қобилияту малакаҳои корбарӣ 

Рушди қобилияту малакаҳои корбарии тарафҳои асосии манфиатдор кафолати он 
аст, ки онҳо аз ӯҳдаи татбиқи вазифаю ӯҳдадориҳояшон мебароянд. (ниг. инчунин 
ба Марҳилаи 1 «Таҳлили тарафҳои манфиатдор»). Омӯзиш яке аз роҳҳои чунин 
пурқувватгардонӣ мебошад, ки ҳамчун чораи зарурӣ дар ҳамаи бобҳои дастур пеш-
ниҳод карда мешавад. На ҳамаи тарафҳои манфиатдор ба навъ ё сатҳи омӯзиши 
якхела эҳтиёҷ доранд; омӯзиш бояд дар асоси нақшу масъулият ва талабот аз кор-
манди мазкур таҳия ва ташкил карда шавад. Ба баъзе тарафҳои манфиатдор шояд 
омӯзишҳои кӯтоҳмуддат, семинарҳо ё брифингҳои кӯтоҳ кифоя бошанд, ки онҳо-
ро аз мушкилиҳои одамони дорои маълулият хабардор намуда, оид ба стратегияи 
ТСҶ тасаввуроти умумӣ медиҳанд. Ба дигарон эҳтимол, иштирок дар барномаҳои 
таълимии расмӣ манфиатноктар бошад.

Барномаҳои ТСҶ бояд барномаҳои таълимиеро, ки дар ҷамоатҳо мавҷуданд, бо 
мақсади нигоҳ доштан ва камтар намудани хароҷот, муайян намоянд. Барои гуза-
рондани чорабиниҳои омӯзишӣ мумкин аст, манбаъҳои муассисаҳои давлатӣ, соз-



62 ДАСТУР ОИД БА ТСҶ > 1.ИТТИЛООТИ ЗАМИНАВӢ

монҳои соҳаи рушд ва ғайридавлатӣ, ки фарогирии одамони дорои маълулиятро 
асоси фаъолиятҳои худ қарор дода, таҷрибаи амалӣ доранд, ҷалб намудан мумкин 
аст. Инчунин, масъалаи гузаронидани омӯзиш оид ба ТСҶ ва тайёр намудани тре-
нер барои гузаронидани он хеле муҳим аст, зеро ин барои таъмин намудани шумо-
раи зарурии одамон дар сатҳи маҳал, ки дониши хуби ТСҶ ва малакаи ба дигарон 
омӯзондани онро дороанд, мусоидат менамояд. 

Мониторинг (Санҷиш)

Ин чӣ аст?

Мониторинг, сари вақт ва аз рӯи нақша амалигардии барномаро таҳти санҷиш қарор 
медиҳад. Ин имконияти мунтазам ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилоотро дар марҳилаи 
татбиқкунӣ фароҳам меоварад. Мониторинг вазифаи дохилии барнома мебошад 
(яъне аз тарафи роҳбарон ва кормандони он амалӣ мешавад), ки ба гурӯҳи ташаб-
бускор дар муайян намудани тарафҳои қавӣ ва заифи фаъолиятҳо ёрӣ мерасонад 
ва дигаргуниҳои заруриро ворид менамояд. Агар системаи хуб ва самараноки мо-
ниторинг таҳия ва ба таври мувофиқ амалӣ шавад, пас он раванди арзёбии барно-
маро хеле осон менамояд (ниг. ба Марҳилаи 4 «Арзёбӣ»).

Марҳилаҳои мониторинг
 
Муайян намудани нишондиҳандаҳо. Нишондиҳандаҳо бояд дар Марҳилаи 2 
«Таҳияи нақша ва дизайн» муайян карда шаванд.

Қабули қарор оид ба усули ҷамъ намудани иттилоот. Қарорҳо оид ба чӣ тавр 
ҷамъ овардани иттилоот барои мониторинг низ бояд дар Марҳилаи 2 (оид ба Воси-
таҳои асосноккунӣ) қабул шаванд.

Ҷамоварӣ ва бақайдгирии иттилоот. Барои ҷамъоварӣ ва бақайдгирии иттилоот 
бояд системаҳои расмӣ вуҷуд дошта бошанд. Хеле муҳим аст, ки онҳо ниҳоят оддӣ 
буда, танҳо маълумоти заруриро ҷамъ оваранд. Ба тамоми кормандон бояд оид 
ба истифодабарии ин системаҳо омӯзиш гузаронида шавад: масалан, онҳо бояд 
донанд, ки чӣ тавр гунаҳои (саволнома ё форма) бақайдгирии маълумотҳоро пур 
кардан лозим аст. Системаҳои ғайрирасмӣ низ манфиатноканд, масалан аз, кор-
мандони ТСҶ хоҳиш намудан мумкин аст, ки дар дафтар ё рӯзнома оид ба кори худ 
сабтҳои мушаххас намоянд. Реҷаи мунтазами ҷамъоварии иттилоотро таҳия на-
мудан низ аҳамияти муҳим дорад. Онро ҳар рӯз, ҳар ҳафта, ҳар моҳ ё ҳар семоҳа, 
вобаста аз талабот ба пешниҳоди ҳисобот тайёр кардан мумкин аст. 

Таҳлили маълумот. Ҷамъоварӣ ва бақайдгирии маълумот, одатан аз таҳлили он 
дида хеле осонтар аст. Аммо, агар роҳбарони барномаи ТСҶ иттилоотҳои ба даст 
омадаро чиддӣ наомӯзанд, онҳо пешравиҳоро дар чорабиниҳои барнома дида, ё 
мушкилиҳои эҳтимолиро муайян карда наметавонанд. Баъд аз таҳлили иттилоот, 
барои муқаррар намудани он, ки дар ҳақиқат фаъолиятҳо дар кадом сатҳ қарор 
доранд, гузаронидани таҳқиқоти иловагӣ лозим шавад. 

Тартиб додани ҳисобот ва мубодилаи иттилоот. Пешниҳоди ҳисобот ва табо-
дули иттилоот оид ба натиҷаҳои мониторинг бо тарафҳои манфиатдор аз шаффо-
фияти фаъолиятҳо ва масъулиятнокии кормандони молиявии барнома шаҳодат 
медиҳанд. Ҳисоботҳо оид ба мониторинг бояд маълумот дар бораи фаъолияте, ки 
дар бораи он ҳисобот дода мешавад, чорабиниҳои дар марҳилаи мазкур ба нақ-
шагирифта ва ба анҷомрасида, пешравиҳо аз рӯи натиҷаҳои чашмдошт, таносуби 
хароҷоти банақшагирифта ва хароҷоти воқеӣ, дастовардҳо, монеъаҳою мушкилиҳо 
ва қарорҳои қабулкарда ё тавсия додашуда ва таҷрибаи андӯхташуда ва хулосаҳои 
пешниҳодшударо дар бар гиранд. Талабот ба ҳисобот вобаста аз сохтори идора-
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кунии барномаи ТСҶ фарқ мекунад. Ҳамин тариқ, дар сатҳи маҳаллӣ кормандони 
ТСҶ эҳтимол, дар назди роҳбари барнома ҳар ҳафта ҳисобот диҳанд, дар навбати 
худ роҳбар бошад, ҳар моҳ ба роҳбарияти болоӣ маълумот медиҳад ва ғайра. 

Идоракунии иттилоот: миқдори зиёди иттилоот аз рӯи барномаи ТСҶ ҷамъоварӣ 
мешавад, ҳуҷҷатҳои расмӣ, ҳисоботҳо, мукотиба, иттилоот оид ба фаъолиятҳои мо-
лиявӣ. Яке аз тарзҳои самараноки идоракунии иттилоот ин таҳияи системаи хуби 
бо тартиби муайян ҷойгирнамоӣ ва нигаҳдории он мебошад, ки вақтро сарфа карда, 
нофаҳмиҳоро дар раванди мониторинг пешгирӣ менамояд. Дар сурати ҷамъоварии 
иттилооти махфӣ, нигоҳдории бехатари онро таъмин намудан зарур аст. 

Марҳилаи 4. Арзёбӣ
 

Муқаддима

Марҳилаи хотимавии даври идоракунӣ, арзёбӣ, 
таҳқиқи натиҷаҳои барномаи ТСҶ-и таҳти тат-
биқ қарордошта ё ба анҷом расидаро пешбинӣ 
менамояд. Он барои муайян намудани татбиқи 
натиҷаҳои ниҳоии чашдошт, ки дар нақшаи ко-
рии барнома пешбинӣ шуда буданд, (ниг. ба 
Марҳилаи 2 «Таҳияи нақша ва дизайн») ва ҳо-
лати ибтидоӣ чӣ тавр дигаргун шудааст (ниг. ба 
Марҳилаи 1 «Таҳлили вазъ») ёрӣ мерасонад. 
Арзёбӣ ба қабули қарор оид ба давом додан, 
даровардани дигаргунӣ ё қатъ намудани бар-
нома, инчунин пешниҳоди далелҳои муҳим барои исботи стратегияи хуб будани 
ТСҶ, дар масъалаи баробарнамоии имкониятҳо, паст намудани сатҳи камбизоатӣ 
ва таъмини фарогирии иҷтимоии одамони дорои маълулият мусоидат менамояд.
 
Баъзе роҳбарони барномаҳои ТСҶ шояд, аз гузаронидани арзёбӣ изҳори ташвиш 
намоянд, зеро аз ошкор гардидани норасоиҳо ва тарафҳои заифи фаъолияташон 
ҳарос доранд. Эътироф намудан муҳим аст, ки ягон барнома бе камбудию норасо-
ии пурра татбиқ намешавад ва ҳатто ташаббусҳои хеле муваффақ низ дар раванди 
татбиқ бо ин ё он монеа дучор мешаванд. Барномаҳои муваффақ бояд албатта 
ақидаҳои худро оид ба норасоиҳои барномаашон изҳор намоянд, аз он омӯзанд ва 
донишу таҷрибаи андӯхтаашонро ҳангоми банақшагирии чорабиниҳои оянда исти-
фода баранд.

Аксарият гузарондани арзёбиро кори мушкил меҳисобанд, чунки дар дастурҳо ода-
тан тавсифҳои мураккаби усулҳо ва тарзҳои гуногун пешниҳод мешаванд. Дар на-
тиҷа, аксар барномаҳои ТСҶ фикр мекунанд, ки барои гузарондани арзёбӣ бояд 
дар ин соҳа мутахассис будан лозим аст. Аммо, дар сурати интихоби сатҳи дурусти 
банақшагирӣ ва омодабошӣ, ҳатто амалҳои оддии арзёбӣ барои дастрас намудани 
иттилооти зиёди манфиатнок мусоидат менамоянд. 
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Арзёбӣ

Арзёбӣ чист?

Арзёбӣ, ин раванди таҳқиқ аст. Мувофиқатӣ, самаранокӣ, маҳсулнокӣ, таъсирнокӣ 
ва устувории барномаҳо ҷамъи омилҳое мебошанд, ки ҳангоми гузарондани арзёбӣ 
онҳоро дар назар доштан зарур аст. Ба шарофати гузарондани арзёбӣ кормандони 
барномаҳои ТСҶ аз таҷрибаи худ омӯхта, онро барои такмили фаъолиятҳои ҷорӣ 
ва тарғиби банақшагирии беҳтар бо интихоби ҷиддӣ барои амалҳои оянда истифо-
да баранд.

Кӣ арзёбиро мегузаронад?

Арзёбӣ аз тарафи кормандони барномаҳои ТСҶ гузаронида шуда метавонад (арзё-
бии дохилӣ) ё аз тарафи шахси мустақил ё агентӣ (арзёбии берунӣ) иҷро шавад. 
Ҳар як нақша тарафҳои қавӣ ва заифи худро дорад, бинобар ин муносибат ба 
арзёбӣ аз барнома ба барнома тағйир меёбад. Дар шакли олияш арзёбӣ дар асоси 
мувофиқатии ҳарду муносибат гузаронда мешавад. 

Арзёбиро дар кадом вақт гузаронидан мумкин аст?

Арзёбӣ аз мониторинг бо он фарқ менамояд, ки мунтазам амалӣ намешавад. Онро 
танҳо дар марҳилаҳои муайяни даври барнома, масалан, арзёбӣ пас аз татбиқи 
нисфи барнома (ё дарҳол, пас аз анҷомёбии он ё пас аз гузаштани ягон мӯҳлати 
муайян (масалан, баъди ду сол) мегузаронанд.
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Марҳилаҳои арзёбӣ

Усули гузарондани арзёбии барномаи ТСҶ аз он вобаста аст, ки ба чӣ баҳо дода 
мешавад, кӣ инро талаб намудааст ва кӣ ин корро иҷро менамояд. Дар умумият 
раванд аз қадамҳои зерин иборат аст:

Муайян намудани мавзӯи арзёбӣ

Қадами аввал муайян намудани мавзӯи баҳодиҳиро пешбинӣ менамояд, яъне қа-
були қарор оид ба он, ки барои чӣ арзёбӣ гузаронида мешавад (мақсадаш чист) ва 
ба кадом саволҳо бояд ҷавоб диҳад. 

Бо як арзёбӣ тамоми ҷанбаҳои барномаро таҳлил намудан ғайриимкон аст, бино-
бар ин, мақсади он бояд бодиққат ҳаматарафа андешида шавад. Вай метавонад, 
ки:

• таҳқиқ намояд, ки оё кормандони ТСҶ қобилияти пурра иҷро намудани вазифа 
ва ӯҳдадориҳои худро доранд ва оё ба онҳо омӯзиши иловагӣ лозим аст ё не;

• таҳқиқ намояд, ки кадом фаъолияту чорабиниҳо аз ҳама беҳтар иҷро шудаанд, 
ва кадом элементҳои барномаро бояд давом дод ё баръакс қатъ кард; 

• таҳқиқ намояд, ки оё барнома ба таъсири банақшагирифта ноил шудааст ва 
қабули қарор барои дар ҷои дигар истифода бурдани он; 

• муайян намояд, ки оё захираҳо бо тарзи муносиб сарф шудаанд, ба натиҷаҳои 
чашмдошт ноил гардиданд ё не ва қабули қарор оид ба ояндаи барнома ёрӣ 
мерасонад.

Вақте, ки мақсади арзёбӣ тасдиқ шуд, ба таҳияи саволҳое, ки арзёбӣ ба онҳо бояд 
ҷавоб ёбад, гузаштан мумкин аст. Ин саволҳо на он қадар осон мебошанд, ки ба 
онҳо оддӣ ҷавоби «ҳа» ё «не» додан мумкин бошад. Ба саволҳои зиёд оид ба му-
вофиқатӣ, самаранокӣ, маҳсулнокӣ, таъсирбахшӣ ва устувории барнома (ниг. ба 
Ҷадвали 4 «Қисмҳои арзёбӣ») ҷавоб ёфтан зарур аст.

Ҷадвали 4. Қисмҳои арзёбӣ

Мувофиқатӣ Оё, барнома ба талаботҳои одамони дорои маълулият, аъзоёни 
оилаи онҳо ва ҷамоат ҷавобгӯй аст ё не?

Самаранокӣ Оё захираҳо дуруст истифода бурда шуданд ё не (инсонӣ, моли-
явӣ ва моддӣ)?

Маҳсулнокӣ Оё барнома аз ҷиҳати сифат, миқдор ва мӯҳлатҳо ба натиҷаҳои 
худ ноил гардид ё не?

Таъсирнокӣ Оё барнома ба мақсади интиҳоӣ ноил гардид ё не? Дар кадом 
ҷанбаҳо барнома ҳаёти одамони дорои маълулият ва аъзоёни ои-
лаи онҳоро дигаргун намуд? Ба аъзоёни ҷамоатҳо оид ба тағйири 
рафтор ва муносибати онҳо нисбати одамони дорои маълулият 
чӣ таъсир бахшид?

Устуворӣ Оё барнома ҳангоми кам ё қатъ шудани дастгирии берунӣ, қоби-
лияти давом дода ни фаъолиятро дорад?
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Ҷамъоварии иттилоот 

Қадами дуюм барои муайян намудани роҳи беҳтарини гирифтани ҷавобҳо ба са-
волҳои арзёбӣ ва андеша намудан оид ба гуфтаҳо зерин мебошад:

• Кӣ иттилооти заруриро пешниҳод карда метавонад? Манбаъҳои хеле фои-
даноки маълумот тарафҳои манфиатдори барнома мебошанд. Маълумотро аз 
одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо, дигар барномаҳои ҷамоатӣ, 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ (масалан, муассисаи миллӣ оид ба омор) 
ва ғайра гирифтан мумкин аст. Манбаъҳои фоиданок ҳамчунин, кормандони 
барномаҳои ТСҶ ва дигар мутахассисон мебошанд, чунки асосан онҳо оид ба 
кори худ ва инчунин, оид ба натиҷаҳои ноилгардида қайдҳо мекунанд.

• Иттилоот чӣ тарз ҷамъоварӣ мешавад? Якчанд намуди гуногуни ҷамъова-
рии маълумот мавҷуд аст, ки ҳар яки он, тарафҳои қавӣ ва заифи худро дорад. 
Одатан, барои ҷамъоварии иттилооти оид барои арзёбӣ зарур якчанд усулҳоро 
истифода мебаранд (ниг. ба Ҷадвали 5 «Тарзҳои ҷамъоварии иттилоот»).

• Кадом вақт иттилоотро ҷамъ овардан лозим аст? Ҷамъоварии маълумотро 
дар марҳилаҳои гуногун гузаронидан мумкин аст. Маълумоти ибтидоӣ, ки пеш 
аз оғози барнома ҷамъ оварда шудааст, (ниг. ба Марҳилаи 1 «Таҳлили вазъи-
ят»). Маълумоти ибтидоӣ ҳангоми ченкунии таъсири барномаи ТСҶ муҳим аст: 
агар вазъият то оғози амалишавии он номаълум бошад, пас ягон самарии онро 
муайян намудан мушкил мешавад. Маълумотро ҳамчунин, дар раванди татбиқи 
барнома ё дар охири он ҷамъ меоваранд (ниг. ба Марҳилаи 3 «Мониторинг»).
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Ҷадвали 5. Тарзҳои ҷамъоварии иттилоот 

Усул Сифатӣ Миқдорӣ Вазифаи умумӣ (мақсад)

Саволномаҳо Х Х

Гирифтани маълумот оид ба як қатор 
саволҳои банақшагирифташуда ва 
ҷиддӣ ифодашуда аз маъюбон, воли-
дайни онҳо ва дигар тарафҳои манфи-
атдори асосӣ.

Арзёбии фардӣ Х Х

Муайян намудани сатҳи имрӯзаи 
некӯаҳволӣ, саломатӣ, фаъолияти 
ҳаррӯза ва диг. Натиҷаҳоро бо маъ-
лумоти ибтидоии тадқиқотҳои мавзӯӣ 
муқоиса намудан мумкин аст.

Пурсиш Х

Дигаргуниҳо дар рафтор ва сифати 
ҳаёт арзёбӣ  шаванд (хуб мешуд, ки 
бо маълумоти ибтидоӣ муқоиса карда 
шавад).

Кор бо ҳуҷҷатҳо Х Х

Фаҳмидани он, ки кадом чораҳои маъ-
мурӣ дар асоси барнома ҳастанд ва 
чӣ тавр таъсир мерасонанд (маса-
лан, гузаронидани тавсифи сиёсат, 
ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тартибҳо 
ва  инчунин идоракунии молиявӣ ва 
маъмурӣ).

Таҳлили қайдҳо Х

Дарёфти маълумот оид ба миқдор 
ва хусусиятҳои мизоҷон, ки да ассо-
си тадбиқи чорабиниҳои барнома ба 
даст омада аст, таносуби натиҷаҳо бо 
маълумоти ибтидои, ки аз тарафи кор-
мандони тавонбахши ворид шудаанд.

Мусоҳиба Х
Дарки амиқи назар, ҳиссиёт ва таҷри-
баи шахсони мушаххас ё аниқ сохтани 
ҷавобҳои онҳо дар саволнома.

Мушоҳида Х Х

Гирифтани маълумоти мушаххас дар 
бораи чи тарз фаъолият кардани бар-
нома, бахусус, дар масъалаҳои мар-
бут ба ҳамкори ва раванди он.

Мубоҳисаи гурӯҳӣ Х

Омӯзиши амиқи масълаҳо тавассути 
мубоҳисаи гурӯҳи. Масалан, инъко-
си таҷрибаи шахсӣ ё тавсияҳо барои 
таҳияи ақидаи ягона оид ба масъала ё 
саволи мушаххас.
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Таҳлили хулоса ва иттилоот 

Пас аз ҷамъоварии маълумот онро фаҳмидан лозим аст. Таҳлили маълумот ме-
тавонад намунаҳо ё тамоюлҳои ғайричашмдоштро муайян намояд, ки барои оё 
саволҳои лоиҳанатиҷаҳои ногаҳонӣ биёрад ва барои муайян намудани он, ки оё ба 
саволҳои арзёбӣ ҷавоб медиҳад ё не, ва агар ҳа бошад, пас то чӣ андоза, ёрӣ расо-
нанд. Намудҳои гуногуни маълумот бо усулҳои гуногун таҳлил карда мешаванд. 
Масалан, иттилооти рақамӣ (миқдорӣ) аз саволномаҳо, тестҳо ё сабтҳо, одатан бо 
истифодаи усулҳои оморӣ ва барномаҳо дида баромада мешаванд. Иттилооти си-
фатиро, ки аз натиҷаи мусоҳиба ё аз вохӯрӣ бо гурӯҳҳои мақсаднок гирифта меша-
вад, ба воситаи ба батартибдарорӣ аз рӯи категорияҳо ва мавзӯъҳои асосӣ таҳлил 
менамоянд. Баъди таҳлили иттилоот хулосаю тавсияҳоро оид ба барнома таҳия 
намудан мумкин аст. 

Мубодилаи натиҷаҳо ва таҳияи чорабиниҳо 

Арзёбӣ ягон манфиат надорад, агар дар асоси хулоса ва тавсияҳои он чораҳои 
зарурӣ андешида нашавад. Бинобар ин, пешниҳоди фикру ақида оид ба ҳисобот 
ва табодули бозёфтҳо аҳамияти махсус пайдо мекунад. Тарзҳои гуногуни иҷрои 
ин масъала мавҷуд аст, масалан: навиштани ҳисоботи расмӣ оид ба арзёбӣ, пеш-
ниҳод ва баррасии натиҷаҳо дар ҷаласаи аъзоёни ҷамоатҳо, навиштани мақолаҳо 
барои рӯзномаи маҳаллӣ, навиштани намунаи мисолҳои мусбӣ аз таҷрибаи тат-
биқи барнома барои варақаи хабарӣ, ки дар байни дигар муассисаҳо паҳн карда 
мешавад, навиштани мақолаҳо дар маҷаллаи илмӣ ё пешниҳод намудани мавод 
ба конфронс имконпазир аст. Баъд аз гузарондани арзёбӣ инчунин, ифшо намуда-
ни нуқтаи назари худ оид ба тарафҳои қавӣ ва заифи муносибат, рафтор ва усулҳои 
истифодашуда, ва кадом корҳо дуруст буданд ва кадомашон такмилу таҳлилро та-
лаб мекарданд аҳамияти калон дорад. Натиҷаҳои арзёбӣ ба қабули қарорҳое, ки ба 
ҷанбаҳои гуногуни барнома тааллуқ доранд, бояд таъсир намоянд: кадоме аз онҳо 
бояд давом дода шаванд, кадомашон тағйир дода ё қатъ карда шаванд, кадом 
таҷрибаи мусбиро васеъ паҳн кардан мумкин аст ва ба кадом соҳаҳо ва афзали-
ятҳои нави ҷамоат диққати бештар дода шавад. 
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Замима. Намунаҳои структураи 
идоракунии барномаҳои ТСҶ

Барномаи ТСҶ дар сатҳи маҳаллӣ

Кумитаи ТСҶ Ҳукумати 
маҳаллӣ

Роҳбарияти 
мактаб

Мудирони 
барномаи ТСҶ

Маркази сало-
матӣ/ ёрии тиббӣ 
- санитарӣ/бемор-

хона

Муассисаҳои 
таҳсилоти 
ибтидоӣ ва 

асосӣ

Мудирони зинаи 
миёнаи 

барномаҳои 
ТСҶ

Кормандони 
барномаи ТСҶ

Ёрдамчиён ё 
ихтиёриёни 

ҷомеа/ роҳба-
рони гурӯҳи худ 

ёрирасон.

Бунгоҳҳои тиббии 
маҳаллӣ, кор-

мандони тиб, ки 
дар бунгоҳ ё хона 

хизмати тиббӣ 
мерасона
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Барномаи ТСҶ-и мақомоти ҳокимияти маҳалӣ 
ё созмони ғайридавлатӣ дар сатҳи минтақа/ноҳия

Директор ё роҳбари 
муассиса

Мудири барномаи 
ТСҶ

Мудири барномаи 
ТСҶ зинаи миёна

Кормандони 
барномаи ТСҶ

Ёвар ё шахси 
ихтиёрӣ аз маҳал

Ҳамоҳангсози 
масъалаҳои 

таҳсилот

Ҳамоҳангсози 
масъалаҳои 

иҷтимоӣ

Ҳамоҳангсоз 
оид ба масъалаҳои 

тандурустӣ

Ҳамоҳангсоз 
оид ба масъалаҳои 

худидоракунӣ
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Барномаи ТСҶ дар асоси ҳамкориҳои давлатӣ - шахсӣ

Директор ё роҳбари 
муассиса

Мудири барномаи 
ТСҶ

Мудири барномаи 
ТСҶ зинаи миёна

Кормандони 
барномаи ТСҶ

Ёвар ё шахси 
ихтиёрӣ аз маҳал

Ҳамоҳангсози 
масъалаҳои 

таҳсилот

Ҳамоҳангсози 
масъалаҳои 

иҷтимоӣ

Ҳамоҳангсоз 
оид ба масъалаҳои 

тандурустӣ

Ҳамоҳангсоз 
оид ба масъалаҳои 

худидоракунӣ
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Барномаи ТСҶ-и Вазорати тандурустӣ

Кумитаи ТСҶ

Маъмурияти 
мактаб

Маркази қайдҳо 
ва додани роҳхат 
барои муоинаи 

мутахассис

Роҳбароне, ки бо 
масъалаҳои худ-

таъминкунӣ шахсо-
ни маълул

Барномаҳои 
худтаъминкунӣ, 

таҳсилоти касбӣ, 
такмили ихтисос, 
аз худ кардани 

малакаҳои касбӣ

Маркази сало-
матӣ бо воҳидҳои 
кории кормандони 
тиббӣ ва ҳайати 
кории барномаи 

ТСҶ

Маркази сало-
матии ҷамоати 
деҳот/ ноҳия

Муассисаҳои 
таҳсилоти 
ибтидоӣ ва 

миёна

Ёрдамчиён ё 
ихтиёриёни 

ҷомеа/ роҳба-
рони гурӯҳи худ 

ёрирасон

Ёрии таъҷилии 
тиббӣ-санитарӣ 

ва менеҷери бар-
номаи ТСҶ



Барои қайдҳо



Барои қайдҳо



Тавонбахшї дар
сатњи  љамоат

Дастур оид ба ТСЉ

Иттилооти заминавӣ
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Намояндагии Ташкилоти умумиљањонии тандурустї дар Тољикистон
кўч. Бохтар 37/1, ш. Душанбе, 6 ошёна

тел.: +992 48 701 14 72

Саломатӣ

Васеъ
намудани
ҳуқуқҳо

ва имкониятҳо

Маълумот
Масъалаҳои

иҷтимоӣ
Худтаъмин

кунӣ

Идоракунии
саломатӣ

Кӯдакии
бармаҳал

Адвокатсия
ва робита

Кӯмаки
фардӣ

Рушди
малакаҳо

Пешгирӣ Ибтидоӣ Сафарбарии
ҷамоатҳо

Муносибатҳои
шахсӣ,

никоҳ ва оила
Худшуғлбудан

Кӯмаки тиббӣ Миёна
ва олӣ

Иштирок дар
ҳаёти сиёсӣ

Маданият ва
санъат

Меҳнати
киро

Барқарорсозӣ Ғайрирасмӣ
Гурӯҳи

худкӯмакрасон

Фароғат,
вақтхушӣ ва

варзиш

Хизматрасониҳои
молиявӣ

Асбобҳои
ёрирасон

Таҳсил дар
давоми ҳаёт

Ташкилотҳои
маълулон

АдлияҲифзи
иҷтимоӣ

МАТРИТСА ТСҶ

- Бартарафгардонии монеаҳо - Таъмини

имкониятҳо барои ҳамагон

Барномаи тавонбахшии маъюбон

Ҳаракат ва фаъолият ба ҳамагон

Вазорати тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон шўъбаи минтақавии   Аврупої

Ташкилоти умумиљањонии
тандурустї




