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АРЗИ СИПОС 
 

Барномаи $авонони пешсафи (YLP) Каунтерпарт ба  њамаи онњое, ки ваќт ва мењнати 
худро дар тањияи Дастурамали I-и YLP оид ба маърифати шањрвандии ѓайрирасмї дареѓ 
надоштанд, миннатдории худро изњор мекунад. Дастурамали мазкур аз $ониби 
муаллифони ватанї ва хори$ї тањия гардида, ба забонњои то$икї, русї ва англисї 
тар$ума шудааст.    
 

Дар тањияи ва нашри дастурамали мазкур мутаххасисони бешумор сањми назаррас 
гузоштаанд ва тавсия, маслињати онњо дар тањриру такмили мавод басо муњиманд.  
 

Мо ба Равшан Абдуллоев, Эдвард Лемон ва Мутриба Латипова барои тањияи  
сохтори дастурамал ва мундари$аи он; ба Нуриддин Ќаршибоев, Нодира Рањмон-
бердиева, Љенн Уиллиямсон, Дилрабо Иномова, Дилноза Мансурова барои тањрир ва 
такмили минбаъдаи дастурамал; ва ба Тимур Юнусов, Шодибег Ќодиров, Манзура 
Љураева,  Рустем Тахиров, Наталя Кунтувдий, Азиз Шарифов, Њафиза Ра$абова, Малика 
Додоева, Назира Валиева, Фирдавс Нуров, Ќурбонали Носиров, Назридод Мамадгазанов 
ва дигар аъзоёни гурўњи маќсадноки барномаи маърифати шањрвандї барои кўмак ва 
дастгириашон дар такмили дастурамали мазкур арзи сипос менамоем. 
 
 
 
Бо эњтиром, 
 
 
Фаррух Тюряев 
Директори Барномаи $авонони пешсафи 
Каунтерпарт Интернэшнл 
Љумњурии То$икистон  
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тавассути USAID ба мардуми Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. Аз соли 1992 USAID дар Тоҷикистон зиёда аз 360 
миллион доллари ИМАро барои кӯмак ба рушди иқтисодиёт, ниҳодҳои демократӣ, соҳаҳои тандурустӣ ва маорифи 
Тоҷикистон пешниҳод намудааст. 



____________________________________________________________________________________________ 
БАРНОМАИ ЉАВОНОНИ ПЕШСАФ   3 
Дастурамали I оид ба маърифати шањрвандї 

 

Мундари@а 

 
Маълумот  барои  омўзгорони барнома ...............................................................................4 
 
Боби 1: Асосњои маърифати шањрвандї............................................................................ 11 
 
Ифтитоњ ва пазирої ............................................................................................................... 13 
 
Интизорињо ва ќоидањои асосї ............................................................................................ 13 
 
Боби 2: Њуќуќи инсон. 4 Категорияи асосии њуќуќи инсон ќонуният, њукуќ ва 
ўњдадорињо .............................................................................................................................. 17 
 
Боби 3: Тањаммулпазирї ва созиш ...................................................................................... 30 
 
Боби 4: Дин ва Њуќуќњо .......................................................................................................... 34 
 
Боби 5: Ҷомеа ва њокимияти мањаллї ................................................................................ 38 
 
Боби 6: Фаъолияти ихтиёрї, фаъолияти ҷамъиятї ва масъулияти шањрвандї ........ 44 
 
Боби 7: Мањорати гузаронидани гуфтушунидњо.........................…..………………............54 
 
Боби 8: Мањорати суханронии умумї, баромад ва мубоњиса ......................................... 60 
 
Боби 9: Рушди имконоти ҷавонон ....................................................................................... 68 
 
Боби 10: Фаъолияти гурўњњои ташаббускор ва ташкилотњои ҷамъиятї. 
Пешкаш намудани наќшаи амали шахсї..............................................................................75 
 
Замимањо .................................................................................................................................. 80 
 
Замимаи A. Воситањои фаъолгардонї ва њамкорї дар таълими                     
инъикоскунандаи хусусиятњои гендерї ............................................................................. 80 
 
Замимаи Б. Луѓатномаи гендерї .......................................................................................... 86 
 
Замимаи В. Луѓатнома оид ба њуќуќи инсон ...................................................................... 91 
 
Замимаи Г. Машѓулиятњои иловагї барои таълими Њуќуќи инсон ................................ 97 

 
Замимаи Д. Гузаронидани арзёбии масъалањои гендерї ............................................. 103 

 
Адабиёт ................................................................................................................................... 106 

 



____________________________________________________________________________________________ 
БАРНОМАИ ЉАВОНОНИ ПЕШСАФ   4 
Дастурамали I оид ба маърифати шањрвандї 

 

Маълумот  барои  омўзгорони барнома  
 

Курси маърифати шањрвандии ѓайрирасмии мазкур барои амалї кардани як ќатор 
маќсадњои асосї ба амсоли андўхтани дониш оид ба та$рибањои демократї ва нињодњо, 
омўзиши аќидањо ва арзишњои демократї, пешнињоди малакаю мањорати шањрвандї ва 
$алби $авонон барои иштироки  комилу бошуурона дар корњои $амъиятї тањия шудааст. 
Он њамчунин ба $авонон барои фаъолона ширкат варзидан дар њалли масъалањои 
мав$уда дар $амеањои худ метавонад ёрї дињад.  
 

Дар асоси бањодињї ва сан$ишњои барномањои маърифати шањрвандии ќаблї 
(USAID-2002. Усулњо барои Маърифати шањрвандї: Дарсњои азхудкардашуда) ва барои 
баланд бардоштани самараю таъсири ин иќдом тавсияњои зерин пешнињод шудаанд, ки 
барои кафолати самаранокии иќдомњои минбаъда аз гурўњњои мунтахаб муњим њастанд:   
 

1. Дарсњо бояд мунтазам баргузор шаванд, зеро њар ќадар чорабинињо бисёр доир 
гарданд, њамон ќадар гурўњи мунтахаб майл ба азхуд кардан ва нигоњ доштани 
ахборот пайдо мекунад;  

 
2. Методњои таълимии гуногун ва муштарак истифода бурда шаванд, зеро  

методњои дарси интерактивї нисбат ба дарси ѓайрифаъол (анъанавї) ба монанди 
маърўза ё таќсими маводњо, ки ќаблан бисёртар истифода мешуд, пурсамартар 
буда ба дара$ањои баланди таѓйироти мусбї оварда мерасонанд. 
 

3. Усулњо аз лињози гендерї њассос мебошанд: омўзгор бояд ба $араёни 
баробарии гендерии дарс ањамият дињад – яъне таъсири наќш ва ќоидањои 
маданиву и$тимої ба ќобилияти писарону духтарон барои дарк ва аз худ кардани 
мазмуни таълим, ичунин рафтор ва муоширати байни духтарону писарон дар 
$араёни муњокимаи масъалањо ва и$рои вазифањои таълим, ба эътибор гирад. 
Омўзгор бояд шароити бехатар ва хайрхоњро, ки иштироки маќсадноки духтаронро 
таъмин мекунад, муњаё намояд. Ба реша давондани ќоида, муносибат, эътимод ё 
рафторе, ки ба нобаробарии гендерї оварда мерасонанд роњ надињад. Дар 
машѓулиятњои минбаъда маълумоти иловагї оид ба гузаронидани фаъолиятњо ва 
дарсњо бо назардошти њассосии гендерї пешнињод карда мешавад. Агар шумо бо 
истилоњоти гендерї шинос набошед ва оид ба масъалаи мазкур зиёд омўхтан 
хоњед, аз номгўйи истилоњоти гендерї, ки дар Замимаи Б оварда мешавад ва 
инчунин аз маводи иловагї истифода бурда метавонед.  
 

4. Омўзгорон бояд аз муњити мањал огоњ бошанд ва мутобиќи он фаъолияти хешро 
пеш баранд, зеро дара$аи малакаи касбии омўзгор ба сифати курс таъсири 
бевосита мерасонад. Омўзгори курси маърифати шањрвандї бо ву$уди доштани 
таасуроти амиќу устувор дар бораи гурўњи мунтахаб, бояд њамеша дар $усту$ў ва 
пайдо кардани маълумоти $адид бошанд.   
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Њамзамон: 
• Бо истифода аз роњу усулњои гуногун монеањое, ки бар зидди иштироки доимї 

равона шудаанд, пеш аз амалї намудани барнома бартараф намоед.   
• Љињати дар барномаи маърифати шањрвандии сиёсї ва и$тимої тавассути 

ташкилотњои ѓайридавлатї ва ё шахсони расмии давлатї барои бевосита иштирок 
намудани гурўњ дар барнома шароит  фароњам биёред. 

• Ба мавзўњое, ки бевосита ба њаёти њаррўзаи одамон мувофиќат мекунанд эътибор 
дињед. Роњбарони барнома бояд аввал проблемањои аввалиндара$аи мардумро 
муайян  намуда, сипас барои ба таври демократї ва маъмурї њал шудани онњо 
мусоидат кунанд.    

• Ба такмили омўзиши омўзгорон бояд сармоягузорї кард, зеро тањияи курси муњим 
ва методњои таълим, омўзиши барандагон дар пешрафти курси маърифати 
шањрвандї муњим аст.  

• Ба масъалањои гендерї диќќат дињед, зеро  духтарон назар ба писарон  дар 
масъалањои иштирок дар њаёти чомеа, истифодабарии захирањо ва арзишњои 
фарњангиву маданї бештар ба монеањо дучор мешаванд.  

 
 
Банаќшагирї 
 

• Банаќшагириро дар атрофи монеањое, ки барои иштироки доимї халал 
мерасонанд, ба роњ монед – хуб мешуд, ки агар гурўњњое, ки барномаи маърифати 
шањрвандиро татбиќ менамоянд пеш аз оѓози барнома тамоми монеањо ва 
проблемањоро њал кунанд.  
 

• Гузаронидани арзёбии гендерї пеш аз оѓози барнома барои муайян намудани 
баъзе проблемањои мушаххасе, ки писарону духтарон рўбарў мешаванд, ёрї 
мерасонад. Барои гузаронидани арзёбии гендерї аз намунањои воситањои арзёбии 
Замимаи Е истифода баред. Агар ваќт ё нарасидани мавод ба гузаронидани 
арзёбии гендерї монеа шаванд, он гоњ роњбарони барнома низ масъалањои 
зеринро њал намуда, боварї њосил намоянд, ки бо аъзоёнї мард ва занони $омеа 
маслињат карда, аќидањои онњоро њангоми банаќшагирии машѓулиятњо ва 
фаъолиятњои таълимї ба эътибор мегиранд.  
 

• Дар асоси маслињат ва тавсияњо ба наќаш гирифтани машѓулият зарур аст. Аз ин 
лињоз гузаронидани барномањои фарогири $амъиятї ва и$тимої ба маќсади 
расонидани ёрї ба писарону духтрон дар њалли масъалањои и$тимої хеле муњим 
аст.   
 
 

o Ба духтарону писарон кай дар вохўрињо ва машѓулиятњо иштирок кардан 
мувофиќтар аст?  
 

� Духтарону писарон ваќташонро чї гуна мегузаронанд? Оё онњо баъд 
аз дарсњо ба ягон кор машѓуланд – ба монанди кори хонагї, кор, 
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корњои хо$агї, нигоњубини аъзоёни оила, рафтан ба мас$ид ва амсоли 
он, ки ваќти холигии онњоро мањдуд менамояд?  

� Оё писарону духтрон метавонанд пас аз шом аз хона берун бошанд? 
Оё ин ќоида барои писарону духтарон фарќ мекунад? Чї тавр ва барои 
чї?  

 
o Агар духтарон дар машѓулият иштирок кардан хоњанд, он гоњ чї ба онњо 

монеа шуда метавонад? 
 

� Ањли оила иштироки духтаронро дар машѓулиятњо дастгирї мекунанд ё 
баръакс монеа мешаванд?  Оё ин масъала барои писарону духтарон 
аз њамдигар фарќ мекунанд? Чї тавр ва чаро?  

� Оё ба духтарон бе њамроњ аз хона дур рафтан и$озат дода мешавад? 
Оё онњо ба шахси њамроњ ниёз доранд? Кї метавонад онњоро њамроњї 
кунад? Оё дар ин масъала фарќ байни писарон ва духтарон ву$уд 
дорад? Чї тавр ва чаро? 
 
 

o Оё шумо боварї њосил кардед, ки мавзеи гузаронидани вохурї ё машѓулият 
барои писарону духтарон мувофиќ ва бехавф аст?  
 

o Пеш аз вохўрї ва ё машѓулият боварї њосил кардед, ки дар ин мавзеъ 
њо$атхонаи алоњида барои писарон ва духтарон ву$уд дорад? 
 

o Оё шумо боварї њосил кардаед, ки наќлиёти мувофиќ барои ба мавзеи 
машѓулият омадан ва ба хона рафтани иштирокчиён ву$уд дорад? 

 
 
Дастурњои таълими ба масъалањои гендерї њасос 

 
Баъзе масъалањои маданї на танњо иштироки духтарону занонро дар машѓулияти 

таълимї мањдуд мекунанд, балки ба иштироки фаъоли онњо дар чунин машѓулият монеа 
мешаванд. Дар аксари њолатњо занон бо овози баланд гап намезананд ва мардон њангоми 
муњокимаронї аз ин истифода бурда, зиёд сухан мегўянд. Одатњои маданї, сохтори 
и$тимої ва муносибати гендерї  ба сатњи иштироки занону мардон таъсир мерасонанд.    
 

Зиёда аз ин, агар ба масъалањои гендерї  ањамияти $иддї дода нашавад, он гоњ 
имконияти алоќаманд кардани аќидањои демократия, њуќуќи инсон ва пешсафие, ки 
занонро ба истифодаи ин њуќуќњо омодда мекунад, аз байн меравад.  
 
Барои чї омўзиши ба масъалањои гендерї њасос заруранд? 
 

Занон, мардон, писарону духтарон наќшњои гуногун, масъулияти мухталиф ва 
иќтидори гуногуни ќабули ќарорро доранд. Билохир, онњо талабот ва бартарињои гуногун 
доранд ва ин хусусиятњо бояд њангоми банаќшагирии машѓулиятњо ба эътибор гирифта 
шаванд. 
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Омўзиши ба масъалањои гендерї њасос аслан ба омўзиши гендер нигаронида 
нашуда,  њатто масъалањои гендерї дар он бевосита матрањ намешаванд ё нобаробарии 
гендерї баррасї намегардад. Омўзиши ба масъалањои гендерї њасос ба маќсади 
таъмини иштироки баробари занону мардон дар $араёни таълиму омўзиш тавассути 
фаъолиятњои зерин ба роњ монда мешавад: 
 

• Тањияи барномаи таълиму омўзиш, машѓулиятњо ва фаъолиятњое, ки хоњиши 
мардону заноро ба эътибор мегирад; 

• Шумораи муайяни занон/духтаронро дар байни иштирокчиён таъмин менамояд; 

• Истифодаи усулњои гуногун, ки иштироки фаъоли занон/духтарон ва 
мардон/писаронро таъмин намуда, малакањои гуногуни таълимро фаро мегиранд; 

• Таъмини фазои мусоиди таълимї барои занон/духтарон ва мардон/писарон; 

• Ба роњ мондани муносибат ва рафторе, ки та$риба ва аќидањои гуногунро ќадр 
мекунад; 

• Таъмини имконияти гўш кардан ва эњтироми та$риба ва аќидањои якдигар; 

• Ба роњ мондани та$рибаи хуби муошират, ки нофањмої, рад кардан, тањќир кардан 
муайян шуда, њал мегарданд ва иштирокчиён ба $араёни тањќиќи омилњо, аќидањо 
ва дастгирии арзишњо ва талабот баргардонда мешаванд. 

 
Мундари#а ва воситањои таъмини масъалањои њасоси гендерї 
 

Завќи занон/духтарон ва мардон/писарон вобаста ба наќш ва талабот аз њамдигар 
фарќ мекунад. Аќидањои гендерї бояд њам ба муњтаво ва њам ба воситањои таълим 
њамгиро карда шаванд. Танњо илова кардани «назари занон» кифоя нест. Баъзан 
муњтавои таълим завќи занону мардонро таъмин наменамоянд, аз ин лињоз муњокимаи 
васеи масъалаи мазкур муњим аст. Муњтавои омўзиш низ метавонад масъалањои 
гендериро инъикос карда, намунањоро аз та$рибаи њам занон ва њам мардон фаро 
гирифта, фарќият ва монандии ин та$рибањоро муайян намояд ва истифодаи ин 
та$рибањоро дар $араёни татбиќи барномањои соњавї таъмин кунад.  
 
 
Тренерон оид ба масъалањои инъикоскунандаи масъалањои гендерї 
 

Новобаста аз мавзўи омўзиш, хоњ мавзўи њуќуќи инсон, идоракунии мањаллї, 
банаќшагирї ва тањияи бу$ет ё њатто малакаи гуфтушунид кардан, тренерон бояд аз 
унсурњои гуногуни инъикоси масъалањои гендерии ин мавзўъњо огоњ бошад. Чї тавр занон 
ва мардон ба идоракунии мањаллї шомиланд/дастрасї доранд ва аз хизматрасонии онњо 
то кадом андоза истифода мебаранд; чї тавр њуќуќи занон тавассути хушунати оилавї 
поймол мешавад, усули гуногуни муошират ва гуфтушунид, барќарор карда мешавад. Ин 
омилњо набояд њамчун масъалаи «беруна» ва њатто  хамчун «масъалаи занон» шинохта 
шаванд; омилњои мазкур бевосита ба проблема  алоќаманд буда, бояд барои дарёфти 
роњи дурусти њалли он равона гарданд.  

Аз ин лињоз, тренерон бояд дар бораи масъалањои гендерии ба мавзўи омўзиш 
мувофиќ маълумоти кофї дошта бошанд. Донистани масъалањои гендерї барои ба наќша 
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гирифтани мўхтавои омўзиш ва истифодаи усулњои гуногуни таълим, ки $араёни омўзиш 
ва азхудкунии маводи таълимро самаранок гардонда, њалли дурусти масъалањои 
гузошташударо ба миён меоранд, ёрї мерасонад.  
 

Бори дигар ќайд карданием, ки омўзиши инъикоскунандаи хусусиятњои гендерї 
маънои баррасии баробарии гендерї ва хушунати гендериро надорад, дар он ба эътибор 
гирифтани наќши занону мардон ва сањми онњо, инчунин махсусияту талаботи гуногуни 
онњо дар маркази диќќат аст.  
 
Усулњои омўзиши инъикоскунандаи хусусиятњои гендерї 
 

Тренер бояд омилњои зеринро ба маќсади инъикос кардани хусусиятњои гендерї дар 
тањия ва татбиќи омўзишњо ба эътибор гирад: 

• Донистан ва таъкид кардани нозукињои гендерии ба мавзўъ мувофиќ ва шинохтану 
њамгиро кардани унсурњои гендерие, ки аз тарафи иштирокчиён пешнињод карда 
мешаванд; 

• Мушоњида ва њалли нофањмињои гендерие, ки аз тарафи иштирокчиён ва тренерон 
пайдо мешаванд; 

• Аз истифодаи мафњум ва аќидањое, ки метавонанд ба мардони занон ба таври 
манфї таъсир расонанд, худдорї кардан; 

• Агар маводи таълимї ба таври мушаххас мардон ва занонро фаро нагирад ё яке аз 
$инсњоро мадди назар кунад, чунин мавод аќидаи муњим набудани наќш ва сањми 
мардону занонро дар њалли масъалањои фаннї таќвият медињад; агар маводи 
инъикоскунандаи хусусиятњои гендерї оид ба мавзўъ дастрас набошанд, боварї 
њосил намоед, ки то кадом андоза ин мавод зарур аст, таъкид намоед, ки мавод 
фарогир аст ва кўшиш намоед, ки ин норасоиро њангоми муаррифии мавзўъ ба 
эътибор гиред.  

• Истифодаи расм, диаграмма ё мусавварањое, ки дар он занону мардон як$оя 
њамчун иштирокчиёни фаъоли $араёни њалли масъала ё муњокимаи он нишон дода 
шудаанд.  

• Ибора, мафњум ва намунањоеро истифода баред, ки баробарии гендериро инъикос 
карда, барои њама мувофиќ бошанд; на танњо ба эътибор гирифтани сањм ва 
арзишњои занону мардон, балки на њамаи намунањо ба занону мардон, ки 
мундари$аи мушаххаси гендериро фаро мегиранд, ба њама мувофиќанд (масалан, 
агар занон ба тарзи кори автомобил ошно набошанд, шумо наметавонед тарзи кори 
системаи сўзишвории мошинро њамчун намунаи кори мембранаи њу$айра истифода 
баред ва ин намуна воситаи хуби аёнї шуда наметавонад);  

• Сохтори омўзиш ё тренингро ба маќсади таъмини иштироки фаъолияти занон 
мутобиќ созед; 

• Боварї њосил намоед, ки њам духтарон  ва писарон аќидањои худро иброз дошта, 
суханони якдигарро гўш мекунанд ва њамдигарро њурмат мекунанд; 
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• Фазои таълимие ташкил намоед, ки занону мардон худро ором, бехатар ва 
њавасманд њис карда, аќидањояшонро иброз доранд ва бо занону мардоне, ки 
аќидањои гуногун доранд њамкорї кунанд; 

• Њамчун роњбалад фаъолият намоед ва «муњтавои таълимро тавассути фаъолият 
ба роњ монед» - тренер набояд тараферо дар мубоњиса афзалият дињад (ё ќисми 
иштирочиён шояд њис кунанд, ки тренер «бар зиддї» онњост), вале ў бояд ба 
нати$ањои мубоњиса тавассути саволњо ва фароњам овардани имконият барои 
ибрози аќидањои гуногун таъсир расонад.  

• Барои фаъол гардонидани занон ва барои онњо фароњам овардани имконияти 
сухан гуфтан кўшиш кунед. 

Малакаи роњбаладї (фасилитаторї): фактњоро аз аќидањо фарќ кунед 
 

Одатан њангоми муњокимаи масъалањои мушаххаси гендерї аксари фикру аќидањо аз 
фактњо/далелњо авлотар гузошта мешаванд. Агар байни далелњо ва аќидањо фарќ 
мушаххас бошад, он гоњ эњтимоли сар задани мо$аро дар мубоњисањо аз байн меравад. 
Далелу аќидањо бояд ќабул карда шаванд, вале њар яки онњо наќш ва вазифаи худро 
дошта бошад. Дурустї ва пуррагии назаре, ки њамчун далел пешнињод карда мешавад, 
бояд сан$ида шавад. Назаре, ки њамчун аќида пешнињод мешавад бо ву$уди мухолифи 
аќидањои дигар буданаш, бояд эњтиром карда шавад. Малакаи асосии тренер аз байн 
бурдани нофањмињо ва пас кардани сатњи мо$аро (њиссиёт) тавассути муайян кардан ва 
аз байн бурдани нофањмињо байни далелу аќидањо, мебошад. Дар ин сурат њиссиёт ва 
хотири иштирокчиён бояд ран$ набинад.   
 
Њамкорї дар синф бо риояи масъалањои гендерї 
 

Илова ба масъалањои гендерї омилњои зиёди дигар ба $араёни таълим ва омўзиши 
хонандагон ва иштирокчиён таъсир мерасонанд. Гуногунии анъанањо, инчунин фарќияти 
синнусолї, ќобилияти $исмонї ба $араёни азхудкунии маводи таълим ва и$рои 
фаъолиятњои таълимї таъсири муњим мерасонанд.  Инчунин аксари ин омилњо аз 
масъалањои гендерї сарчашма мегиранд. Њамеша бояд дар хотир дошт, ки фарќияти 
мазкур ба ќобилияти иштирокчиён дар $одаи иштироки фаъолу самарабахш дар $араёни 
таълим таъсири назаррас мерасонад.   
 

Муошират ва њамкорие, ки байни тренер ва иштирокчиён ё байни худи иштирокчиён 
ба роњ монда мешавад ба та$рибаи таълмии њар иштирокчї таъсири бузург мерасонад. 
Баъзе роњу усулњоро барои идораи $араёни машѓулиятатон ба эътибор гиред: Шумо 
танњо иштирокчиёне, ки даст боло мекунанд мепурсед? Бо кї/кињо шумо аксари ваќт 
муоширати нигоњиро ба роњ мемонед? Тавассути воситањои ѓайринутќї кадом ахборро 
гуфтанї мешавед? Шумо одатан њангоми суханронии иштирочиён ба онњо ањамият 
медињед ё ба кори дигар машѓул мешавед? Киро таъриф мекунед? Аз кї/кињо зиёд талаб 
мекунед?  
 

Барои дарёфти тавсияњои иловагї оид ба воситањои таълими ба масъалањои 
гендерї нигаронидашуда, ки дар Замима А пешнињод шудаанд, назар афканед. Тавассути 
роњу усулњои мазкур шумо метавонед тамоми гурўњро ба фаъолиятњои таълим $алб 
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карда, ба фарќияти байни иштирокчиён, ки ба сатњи иштироки онњо таъсир мерасонад 
ањамият дода, барои онњо шароити хуби таълимро фароњам оред.  
 
Њавасмандгардонии иштироки духтарон  

Њатто дар гурўњњои калонсолон, аз $умла мутахассисон ва олимон, иштироки занон 
на он ќадар фаъол буда, аќидањои онњо, ки саволњои камтар пешнињод мекунанд ва дар 
табодули та$риба низ ками андар кам $алб мешаванд. Дар чунин гурўњњо мардон 
нисбатан ба дониши худ эътимод дошта, аќидањояшонро пешнињод намуда, онро њамчун 
аќидаи тамоми гурўњ талќин мекунанд. Ба маќсади ислоњ кардан ва ба мувозинат 
даровардани чунин вазъият тренер бояд кўшиш кунад, ки шахсони шармгинро ба сухан 
гуфтан ва ба $араёни муњокимаву хулосабарорї водор намояд.  
 

Барои таъмини иштироки фаъоли занон дар $араёни машѓулият, тренер якчанд 
мавзўъњоеро интихоб мекунад, ки занон дар ин самт донишу та$рибаи зиёдтар дошта 
бошанд. Инчунин тренер бевосита аз якчанд иштирокчии зан хоњиш менамояд, ки доир ба 
масъала фикру аќида ва та$рибаашро ба ањли гурўњ пешнињод кунад – ба ин васила 
та$рибаи онњо ќадр карда мешавад.   
 

Истифодаи усулњои њамкорї ба монанди кортњо барои ќайд ва кор дар гурўњњои хурд 
аксари иштирокчиёнро ба фаъолият $алб мекунад. Дар баъзе њолатњо ташкили гурўњњои 
алоњидаи занону мардон муфид аст: ин ба занон имконият медињад, ки фаъолона 
масъаларо муњокима карда, сањм гузоранд, чунин тарзи ташкили кор ба муайян намудани 
аќидањои мухталифи мардону занон ёрї расонда, назари гуногунро тавъам месозад.  
 

Роњњои дигари $алби занон ба $араёни машѓулият: 

• Воситањои навиштани махфиёна – њама гуна вазифањои навиштанро (аз $умла, 
кортњо барои пешнињоди аќидањо, эссеи хурд, бањодињї, овоздињї, саволномањо ё 
дар флипчарт навиштан) метавон ба таври махфиёна ба роњ монд. Ин дар навбати 
худ ба иштирокчиён имконияти пешнињоди озоди аќидањои интиќодиро фароњам 
меорад. Дар хотир дошта бошед, ки агар шумо тарзи махфиёнаи навиштанро 
истифода баред, он гоњ аз гуфтани $умлањои «кї инро гуфтааст?» ё «ин чї маъно 
дорад» бояд худдорї намоед (Аммо шумо аз гурўњњо пурсида метавонед, ки онњо 
дар ин бора чї фикр доранд? Яъне шумо мехоњед, ки доир ба ин масъала 
муњокимаронии иловагї ташкил намоед).  

• Иштирокчиёнро ба муаррифї даъват кардан ба баланд шудани сатњи иштироки 
занон сањм мегузорад; агар аз сабаби камии ваќт танњо баъзе иштирокчиён 
муаррифї карда тавонанд, он гоњ боварї њосил намоед, ки шумораи баробари 
занону мардон ба муаррифї $алб мешаванд.  

• Усули «Блитс-пурсиш» (яъне тренер савол медињад ва аз касе, ки дарњол ба $авоб 
додан омодда аст, мепурсад) ин нисбат ба мардон номувофиќ аст, зеро онњо баро 
дар назди $амъият сухан рондан одат кардаанд. Ваќте ки оид ба аќида ва та$рибаи 
иштирокчиён пурсон мешавед, шумо метавонед тартиби $авоб доданро байни 
занону мардон таќсим намоед. Дар хотир дошта бошед, ки одатан занон то тамом 
шудани суханони мардон интизор мешаванд ва дар аксари њолатњо ваќти барои 
муњокимаронї $удошуда тамом мешавад ва онњо имконияти сухан гуфтанро аз даст 
медињанд. Барои $алби тамоми иштирокчиён теренер метавонад бо навбат тамоми 
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иштирокчиёнро пурсад. Усули дигар аз шахс ё гурўњи мушаххас пурсидани $авоб 
буда, онро бо гуфтани «Мехоњам аз шахсоне, ки њоло сухан нагуфтаанд $авоби ин 
саволро шунавам» ба роњ монда метавонед.  

АСОСЊОИ МАЪРИФАТИ ШАЊРВАНДЇ БОБИ 1 

 
 

НАЌШАИ ДАРС 

Маќсад: 
 
Баланд бардоштани сатњи 
фањмиши $авонон оид ба маќсад, 
вазифањо ва муњтавои барномаи 
маърифати шањрвандї ва 
њавасманд гардонидани онњо барои 
иштирок дар барнома.  

Вазифањо: 
• Барќарор намудани робита байни 

иштирокчиён тавассути муоширату 
муколама, њамкорї, ба миён овардани 
муносибатњо ва фазои мусоид барои 
инкишофи минбаъда.  

• Тањияи ќоида ва талаботњои зарурї, бо 
назардошти шаклњои муошират барои 
иштирок дар курсњои омўзишї, ки дар дар 
давоми 10 њафта амалї мешаванд; 

• Гузоштани маќсад ва муњокимаи 
нати$ањои нињоие, ки бо хатми барнома 
ба даст оварда мешаванд.  

Ваќт Фаъолият Мавод  
20 

даќиќа 
Ифтитоњ ва пазирої 

• Омўзгорони барномаи маърифати 
шањрвандї иштирочиёнро њайрамаќдам 
мегўянд. 

• Омўзгорони барномаи маърифати 
шањрвандї худ ва дигар омўзгоронро ба 
иштирокчиён шинос мекунанд. 

• Иштирочиён худро шинос мекунанд. 
• Баќайдгирии иштирокчиён.  

 

Флипчарт бо 
навишта$оти «Хуш 
омадед» бояд пешакї 
омодда карда шавад.  
 
Флипчарт бо 
навишта$оти «Номи 
худ, синф ва раќами 
мактабатонро гуфта, 
сабаби дар машѓулият 
иштирок карданатонро 
шарњ дињед» бояд 
пешакї омодда карда 
шавад. 
 
Вараќаи баќайдгирї 

30 
даќиќа 

Интизорињо ва ќоидањои асосї  
• Интизорињои барномаи маърифати 

шањрвандї 
• Интизорињои иштирокчиёни барнома  

Флипчарт, маркерњо 
Таќсими «Дастур барои 
иштирокчиён»  
 

30 
Даќиќа 

Мундари$а ва муњтавои барнома 
• Тањлили машѓулиятњо ва вазифањои 

барнома 
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• Ангезиши зењн: Чї тавр барномаи мазкур ба 
шумо фоида мерасонад?  

10 
Даќиќа 

Хулоса ва $маъбаст  
• Љамъбасти дарс  
• Саволу $авоб  

 

95 
даќиќа  

Ваќти умумї  
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Ифтитоњ ва пазирої  
Омўзгорони барномаи маърифати шањрвандї машѓулиятро бо хайрамаќдам гуфтани 

иштирокчиён оѓоз карда, худ ва омўзгорони дигарро ба иштирокчиён шинос менамоянд. 
Маќсади барномаро ба иштирокчиён муаррифї карда, онро муњокима мекунанд.  
 

Маърифати шањрвандї – њамчун тањсилоти ѓайрирасмї, яке аз унсурњои муњимми 
омўзиш ба шумор рафта, ба шањрвандон ёрї медињад, ки дар $араёни рушду инкишоф ва 
демократикунонии $омеа ширкат намуда, њуќуќњояшонро истифода баранд ва бо донишу 
малакаю мањорати лозима ўњдадорињояшонро ба и$ро расонанд. Барномаи маърифати 
шањрвандї инчунин маълумотро оид ба таърих, маданият ва анъанањои мамлакатро 
фаро мегирад.    
 

Аз иштирочиён хоњиш намоед, ки бонавбат худро муаррифї карда, ном, синф, 
раќами мактаб ва маќсади иштирокашонро гўянд. 
 

Ёвари омўзгори барнома бояд њамаи иштирокчиёнро дар вараќаи баќайдгирї ќайд 
кунад. Дафтари ќайди иштирокчиён бояд њар машѓулият истифода шавад.  
 

Интизорињо ва ќоидањои асосї 
 

Омўзгори барномаи маърифати шањрвандї як$оя бо иштирокчиён бояд ќоидањои 
асосии иштирок дар барномаро тањия намуда, зарурати онро шарњ дињанд ва риоя 
кардани онњоро таъкид намоянд. Баъд аз тартиб додани ќоидањои асосї омўзгори 
барномаи маърифати шањрвандї $адвали машѓулиятњои барномаро ба иштирокчиён 
супорида, интизорињои барномаро мушаххас баён мекунад.  
 

Барои тартиб додани ќоидањои асосї аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки рўйихати 
ќоидањоро тањия кунанд. Ин $араён онњоро фаъол гардонда, ба онњо имконият медињад, 
ки ќоидањоро аз худ кунанд. Ин онњоро ба риояи ќоидањои тасдиќшуда водор менамояд ва 
ўњдадор мегардонад.   
 

Ањли синфро ба гурўњњои хурд муттањид карда, аз њар гурўњ хоњиш намоед, ки дар 
бораи «Чї барои таъмини фаъолияти самараноки таълимии машѓулият зарур буда, барои 
муњокимаи проблемањо ва мавзўъњои њасос муњим аст?» фикр кунанд. Аз њар гурўњ хоњиш 
намоед, ки 3 ќоидаи асосї тартиб дињанд. Сипас муњокимаи умумї гузаронда, аз гурўњњо 
хоњиш намоед, ки як рўйихати умумї тањия намоянд.  
 

Агар иштирокчиён дар тањияи ќоидањои асосї мушкилї кашанд ё ќоидањои 
мушаххасе, ки ба фикри омўзгори барномаи маърифати шањрвандї муњимманд тањия 
карда натавонанд, он гоњ омўзгор метавонад намуна/тавсия пешнињод карда, аз 
иштирокчиён хоњиш намояд, ки ба ќарори умумие оянд. Намунањои ќоидањои асосї чунин 
буда метавонанд:  
 

1. Ба савол бодиќќат гўш дода, дигаронро њангоми суњбат кардан эњтиром намоед; 
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2. Барои аниќ сохтани нофањмињо савол дињед; 
3. Суханони якдигарро набуред; 
4. Дар асоси та$рибаи худ сухан гўед, аз номи омма сухан нагўед (Љонишини «ман»-

ро истифода баред, на «онњо», «мо» ва «шумо»);  
5. Сариваќт ба машѓулият њозир шавед; 
6. Ба якдигар савол дињед, аммо аќидаи якдигарро њурмат карда, ба шахсият њу$ум 

накунед – диќќатро ба мавзўъ равона созед; 
7. Тамоми ќобилиятатонро истифода баред – рушди $омеа тавассути фарогирии 

аќидањои њар як фард сурат мегирад; 
8. Ба $ойи нодуруст њисобидани наќли касе тавассути барассии та$рибаи ў, наќл ва 

та$рибаи худро ба дигарон пешкаш намоед;  
9. Њадафи омўзиш розї шудан нест – балки шунидан ва тањќиќи аќидањои гуногун аст; 
10. Ба иммову ишора ва воситањои ѓайринутќи ањамият дињед – онњо метавонанд ба 

монанди сухан таъсири сахт дошта бошанд; 
11. Бе далел аќидањоро пешнињод накунед.  
12. Аз паст задани шахси дигар даст кашед; 
13. Дар асоси шарњу эзоњи шахсони дигар аќида пешнињод кунед; ба маќсади дарки 

тарафайн фаъолият кунед; 
14. Инони муњокимаро дароз ба даст нагиред; ба дигарон имконият сухан гуфтан ва 

ибрози аќидаро фароњам оваред. 
 

Тавсияњо оид ба масъалањои гендерї  
 
Дастгирии баробарї ва њасосияти гендериро дар $араёни тањияи ќоидањои асосї 

фаромўш накарда, эњтиром ва дасгирии њар як аъзои гурўњро таъкид намоед. Ќоидањои 
асосиеро, ки ба баробарии гендерї мусоидат карда, рафтор ва муносибати 
пастзанандаро пешгирї мекунанд, ќабул намоeд. Тањияи ќоидањо ва тартибот дар оѓози 
барнома имконият медињад, ки муносибати мусбат ва муњокимаи солим ба роњ монда 
шуда, иштирокчиёнро водор менамояд, ки баробарии гендериро амиќ дарк кунанд.   

 
Баъд аз ќабули ќоидањои асосї омўзгори барномаи маърифати шањрвандї бояд ба 

њар яъзои барнома як нусхаи онро пешкаш намояд (онро чоп карда, дар давоми 
машѓулияти оянда супоридан мумкин аст). 

 
Омўзгори маърифати шањрвандї ќоидањои асосиро, ки дар флипчарт навишта 

шудаанд дар $ойи намоёни синф меовезад. Он бояд дар $араёни њамаи машѓулиятњо 
намоён бошад. Дар њолати риоя накардани ќоидањо омўзгор ва иштирокчиён метавонанд 
ба он муро$иат намоянд.  

 
Боварї њосил кунед, ки аз иштирокчиён ќоидањои асосиро дар аввали машѓулият ва 

тез-тез дар $араёни барнома мепурсед. Агар аз марњалаи оѓози машѓулиятњо ба риояи 
ќоидањои диќќати махсус надињед, он гоњ ин кор дар $араёни таълим мушкилтар 
мегардад. Муњим он аст, ки худи омўзгори барномаи маърифати шањрванди ин ќоидањоро 
ба пуррагї риоя кунад.  
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Мундари@а ва муњтавои барнома  
 

Омўзгорони барномаи маърифати шањрвандї бояд мундари$а ва муњтавои 
барномаро барои 10 њафта ба иштирокчиён муаррифї намоянд.  

 
Барномаи маърифати шањрвандии мазкур 10 машѓулият ва 8 мавзўъро фаро 

мегирад. Мундари$а ва маќсадњои њар як машѓулият чунинанд:   
 
Дарси 1. Муќаддимаи курс. Ба $авонон имконият фароњам оварда мешавад, ки бо якдигар 
шинос шуда, ќоидањо, маќсаду интизорихо, $адвал ва наќшаи курсро фањманд. Мавзўи 
нахустини курс - «Пешсаф ва фаъолияти пешсафї»-ро баррасї намуда, иштирокчиён бо 
мафњуми пешсафї ва ањамияти наќши он дар рушди $омеа шинос мешаванд. 
 
Дарси 2. Њуќуќи инсон. Иштирокчиён мафњумњои «Њуќуќи инсон», «Ќонуният» ва «Њуќуќ ва 
ўњдадорињо»-ро меомўзанд. 
 
Дарси 3. Дин ва њуќуќњо. Љавонон мафњумњои ба монанди «давлати дунявї» «динњои 
$ањонї» ва  «гуногунандешии фарњангї»-ро азхуд менамоянд. 
 
Дарси 4. Љомеа ва њокимияти мањаллї. Љавонон роњњои чї тавр дар рушди $омеањои хеш  
иштирок карданро аз худ менамоянд. 
 
Дарси 5 - 6.  Фаъолияти ихтиёрї, масъулияти шањрвандї ва  фаъолият ба манфиати 
$омеа. Љавонон мафњуми марбут ба фаъолияти ихтиёрї, масъулият ба таќдири $омеа ва 
ањамияти кор ба манфиати $омеаро тавассути ширкати фаъолона дар рушди он  аз худ 
менамоянд.  
 
Дарси 7. Малакаю мањорати гузаронидани гуфтушунидњо: Иштирокчиён усулњо, воситањо 
ва малакаю мањорати махсус, ки низоъро бартараф мекунанд ва инчунин барои њалли 
проблемањои њаррўза мусоидат мекунанд, меомўзанд.  
 
Дарси 8. Маърўза, суханронї дар назди халќ ва малакаю мањорати муњокимаронї: 
Љавонон малакаи суханронї ва мањорати муоширати худро такмил дода, чї тавр дар 
назди халќ баён намудани аќидањои худро меомўзанд.    
 
Дарси 9. Рушди имкониятњои $авонон. Иштирокчиён роњњои баланд бардоштани 
ќобилияти  пешсафиро дар $омеа, инчунин ањамияти тањияи иќдомњо, лоињањо, фаъолият  
ва дигар чорабинињоро аз худ менамоянд. 
 
Дарси 10. Пешнињоди наќшаи амалии иштирокчиён. 
 
Ангезиши зењн  
 

Маќсади фаъолияти мазкур муайян кардани фоидаи шахсии иштирок дар барнома 
барои $авонон аст. Њадаф оѓоз намудани муколама ва муњокимаи таъсири эњтимолии 
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машѓулияти мазкур ба њар иштирокчї ва баррасии таъсири ин барнома ба њаёти онњо 
мебошад. 
 

Ањли синфро ба гурўњњои хурд муттањид намоед.  Аз њар гурўњ хоњиш намоед, ки 
саволњои зеринро муњокима карда, ба онњо $авоб гардонанд: 
 

1. Дар $омеаи шумо бароятон чї бештар маъќул аст? Дар мамлакататон чї? 
2. Чї шуморо дар $омеаатон бештар халал мерасонад? Дар мамлакататон чї? 
3. Кадом хусусиятњо/сифатњо шахсро пешсафи хуб мегардонад? 
4. Оё барои таѓйир додани $омеаатон ё ба дунёи худ таъсир расондан ба шумо 

калонсол будан шарт аст? Чаро ња? Чаро не?  
 

Баъди муњокимаи саволњо дар гурўњњои хурд ба муњокимаи умумї гузаред. 
Иштирокчиёнро водор намоед, ки оид ба хусусиятњои мусбат ва манфии $омеа ва 
мамлакати худ фикр кунанд. Кадом амали хубро онњо мехоњанд дастгирї кунанд ва 
мањфуз нигоњ дорад? Кадом амал бояд ислоњ ва таѓйир дода шавад? Кадом хусусиятњои 
пешсафї бояд дар нињоди онњо ва дигарон такмил дода шаванд? Њамчун ањолии $авон 
онњо чиро таѓйир дода метавонанд? Онњо чї тавсия дода метавонанд?  
 

Муњокимаи мазкурро бо нати$ањои барнома алоќаманд кунед – яъне иштирокчиён 
дар $араёни азхудкунии барнома чиро меомўзанд, то пешсаф шуда, ба $омеа таъсири 
мусбат расонанд? 
 
Хулоса 
 

Ќадамњои асосии машѓулиятро тањлил карда, ба саволњои иштирокчиён $авоб 
гардонед. 
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ЊУЌУЌИ ИНСОН. 4 КАТЕГОРИЯИ АСОСИИ ЊУЌУЌИ 
ИНСОН, ЌОНУНИЯТ, ЊУЌУЌ ВА ЎЊДАДОРИЊО 

БОБИ 2 

 
 

НАЌШАИ ДАРС 

Маќсад: Баланд бардоштани 
дониши иштирокчиён оид ба њуќуќи 
инсон ва имкониятњо барои риояи 
он.  

Вазифањо: 
 - Огоњ намудани иштирокчиён дар бораи 
њуќуќ ва ўњдадориашон. 
- Фањмонидани мафњуми "Њуќуки 
инсон", "Ќонуният" ва "Ќонун" барои $авонон 
- Шинос намудани $авонон бо шароитњои 
риоя ва њимояи њуќуќи худ ва њуќуќи дигарон. 

 

Ваќт Машѓулият Манбаъњо 
5 

даќиќа 
Баќадгирии  иштирокчиён Рўзнома 

20 
даќиќа Инсон будан чї маъно дорад? Флипчарт ва маркер 

20 
даќиќа 

Њуќуќ чист? Флипчарт ва маркер 

10 
даќиќа 

Њуќуќи инсон дар Љумњурии То$икистон Флипчарт ва маркер 

30 
даќиќа 

Категорияњои њуќуќи инсон Вараќаи 
категорияњо 

20 
даќиќа 

Баробарї, гуногунї, тањаммулпазирї Вараќа бо моддаи 
17-уми 
Конститутсия 
(Сарќонун) 

15 
даќиќа  

Фаъолият оид ба њуќуќи инсон  Флипчарт ва маркер 

5 
даќиќа 

Хулоса 
 

  

125 
даќиќа 

Ваќти умумї  

 
 

Баќайдгирї 
 
Иштирокчиёнро дар дафтари баќайдигї ќайд кунед. 
 
 



____________________________________________________________________________________________ 
БАРНОМАИ ЉАВОНОНИ ПЕШСАФ   18 
Дастурамали I оид ба маърифати шањрвандї 

 

 
Муќаддима: Инсон будан чї маъно дорад? 
 
1. Калимањои «ИНСОН» ва «ЊУЌУЌ»-ро дар сатри болои флипчатр ё лавњи синф нависед. 
Дар поёни калима «инсон» як давра ё суроби инсонро кашед.  
 
2. Аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки нишонањои инсонро муайян кунанд ва калима ё 
нишонањоро дар дохили расми одам (ё давра) нависанд. Масалан, «доно», «њасос» ва 
ѓайра.  
 
3. Аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки  гўянд «Барои њифз, баланд бардоштан ва рушди ин 
сифатњои инсон чї зарур аст?» Љавобњои онњородар беруни давра нависед ва аз 
иштирокчиён хоњиш намоед, ки ин аќидањоро шарњ дињанд. Масалан, «тањсилот», «дўстї», 
«дўст доштани оила» (Эзоњ: Рўйихати мазкурро барои дар машѓулияти оянда истифода 
бурдан мањфуз нигоњ доред).  
 
 
4. Муњокима: 
 

• Инсони комил будан чї маъно дорад? Он аз «зинда будан» ё «эмин будан» чї фарќ 
дорад?  

 
• Дар асоси рўйихати мазкур гўед, ки барои дар муросо зиндагї кардани инсон чї 

лозим аст?  
 

• Оё њамаи одамон дар асл баробаранд? Арзиши гуногунии одамон дар чист?  
 

• Оё ягон сифатњои «аслии» моро аз мо ма$буран гирифтан мумкин аст? Масалан, 
танњо одамон метавонанд бо забони мураккаб муошират кунанд; оё бо гум кардани 
ќобилияти сухан гуфтан шумо њамчун инсон шуморида мешавед? 
 

• Агар шахси алоњида ё њукумат аз нафаре чизи заруриашро гирад (ё мањдуд созад) 
чї њодиса рух медињад? 
 

• Агар аз ягон чизи ба инсон зарур шумо даст кашида бошед, чї њодиса рух медињад? 
 

 
Тавсияњ оид ба масъалањои гендерї  

 
Кўшиш кунед, ки њам аз мардон ва њам аз занон ба саволњо $авоб гиред. Боварї њосил 
кунед, ки њама дар муњокима ширкат меварзанд ва «инсон» ба мафњуми «мард» ё ба 
аќидањои доминантї баробар карда нашавад.  Ба њамкорї њидоят кардани иштирокчиён 
басо муњим буда, назари умумиро оид ба маънои мафњуми «инсон» ба миён оварда, ба 
онњо имконият медињад, ки инсонро њамчун марду зани дорои дини мухталиф, намояндаи 
халќияти гуногун ва амсоли он шиносанд. 
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5. Ба иштирокчиён фањмонед, ки њама хусусиятњои дар дохили давра навиштаашон ба 
сифатњои инсон нисбат додашуда, инсон буданро мефањмонанд. Њар чизе, ки дар атрофи 
давра навишта шудааст барои њастии инсон заруранд. Њуќуќњои инсон дар асоси њамин 
зарурият пайдо мешаванд.  
 
 
6. Љумлањои поёнро, ки аз Эъломияи байналхалќии њуќуќи инсон оварда шудаанд бо 
овози баланд хонед ва фањмонед, ки ин њу$$ат стандарти рафтори одамонро нисбат ба 
њамдигар муайян карда, эњтироми шахсияти њар инсонро таъмин менамояд: 
 
… шинохтани хусусиятњои хос ва њуќуќњои баробарї њамаи аъзоёнї оила инсонї асоси 
пойдории  озодї, адолат ва сулњ дар #ањон мебошад ... 
 

Сарсухан 
Эъломияи байналхалќии њуќуќи инсон 

Њамаи одамон озод ва бо њуќуќњои баробар таваллуд мешаванд. Онњо аќл ва ви#дон 
дошта, бо њамдигар бояд њамчун бародарон муносибат кунанд. 
 

Модаи 1 
Эъломияи байналхалќии њуќуќи инсон 

 
 
Њуќуќ чист? 
 
1. Маъноњои гуногуни калима «њуќуќ»-ро аз хонандагон пурсед. Иборањои маъмулро 
истифода баред, ба монанди «Мо дар доираи њуќуќњои худ амал мекунем» ё «Шумо њуќуќ 
надоред, ки чунин гўед». Маъноњои гуногуни калимаи «њуќуќ»-ро дар тахтаи синф 
нависед. Маънои калимаи «њуќуќ» дар ибораи «њуќуќи инсон» чист? 
 
 
2. Дар гурўњњои хурд ё бо ањли синф барои мафњуми «њуќуќи инсон» шарњ/таъриф тањия 
намоед ва ин намунањоро дар тахтаи синф нависед. Кўшиш кунед, ки таърифе тањия 
намоед, ки ањли синф ба он розї шаванд ва онро дар флипчарт нависед.  
 
 
3. Таърифи «њуќуќи инсон»-ро дар тахтаи синф нависед: 
 
Њуќуќњои инсон ба њамаи одамон новобаста ба #инс, нажод, ранг, забон, миллат, синну 
сол, табаќа, дин ё аќидаи сиёсї таалуќ доранд. Онњо универсалї, #удонопазир, 
таќсимнашаванда ва бањампайванд мебошанд.  
 
4. Таърифи мазкурро бо таърифи гурўњњо муќоиса намоед. Кадом ќисмњо монанданд? 
Кадом ќисмњо аз њамдигар фарќ доранд?  
 
5. Аз иштирочиён пурсед, ки зери мафњуми универсалї чї мефањманд? Људонопазирї чї? 
Таќсимнашаванда? Бањампайвандро чї гуна мефањманд?  
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6. Ба рўйихати хусусиятњо инсон, ки дар фаъолияти пештара муайян карда будед, бори 
дигар назар афканед.  
 
7. Дар флипчарт ё тахтаи синф калима ва иборањои «Зинда мондан», «ќадри инсон» ва 
«рўзмарра ва боигарї»-ро нависед. Маънои иборањоро муњокима кунед. 
 
8. Наќшаи дар фаъолияти якум кашидаатонро истифода баред. Њама чизе, ки њамчун 
маводи зарурї барои рушди њаматарафи инсон муайян кардаро дар поёни яке аз ин 
иборањо $о дињед. Масалан, оё тањсилот барои зинда мондани инсон зарур аст? Барои 
ќадри инсон чї? Оё тањсилот эътимод аст ё боигарї/дастнорас?  
 
 
9. Муњокима: 
 

• Оё њуќуќи инсон танњо бояд зарурати инсонро барои зинда мондан муайян кунад? 
Чаро ња? Чаро не?  

 
• Оё њуќуќњои инсон он чизе, ки шумо дар зери мафњуми «рўзмарра ва боигарї» 

навишта будед њиф намояду халос? Чаро ња? Чаро не?  
 

• Баъзеи одамон дар $ањон танњо чизе, ки барои зиндагї кардани онњо зарур аст 
доранд ва баъзеи дигар боигарї ва эътимои комил доранд. Оё ин адолат аст? Ин 
поймол кардани њуќуќњои инсон аст?  
 

• Оё барои баробар намудани ќадри инсон ягон амалро и$ро кардан мумкин аст? Чї 
бояд кард? Чї тавр? Аз тарафи кї? 
 

• Њуќуќњои инсон кадомњоянд, барои чї онњо заруранд ва чї гуна онњо ба шахс 
вобастаанд? 
 

 
Тавсияњо оид ба масъалањои гендерї  

 
Боварї њосил кунед, ки $авобњои иштирочиёни мард ва занро ќабул мекунед. Фарќи 
$авобњои занону мардонро ба ќайд гиред – оё чизњое, ки занону мардон њамчун «зинда 
мондан» ва «рўзмарра ва боигарї» муайян кардаанд якхелаанд ё аз њамдигар фарќ 
мекунанд? Чаро чунин аст? Оё гурўњ њангоми муњокимаронї њуќуќњои як гурўњро назар ба 
гурўњи дигар авлотар медонанд? Агар ин њодиса рух дињад, он гоњ ин нуктаро ќайд кунед 
ва аз онњо хоњиш намоед, ки гўянд барои чї баъзе гурўњњо назар ба гурўњњои дигар 
њуќуќњои бештар доранд?  Онњоро ба дарки маънии њуќуќњои баробар водор намоед. 
 
 
 
Њуќуќи инсон дар То@икистон  
Ба иштирокчиён фањмонед, ки њуќуќњои инсон ма$мўи стандартњое/талаботе мебошанд, 
ки бе онњо инсон бошарафона зиндагї карда наметавонад. Поймол кардани њуќуќњои 
шахс маънои ўро њамчун инсон нашинохтан аст. Пешбарии њуќуќњои инсон маънои талаб 
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кардани эњтироми њуќуќњои ў мебошад. Рушди њама гуна милла, мамлакат ё $омеа аз 
шахсиятњои алоњида вобастагї дорад, зеро кул аз $узъ таркиб ёфтааст. Аќидаи њуќуќи 
инсон барои баланд бардоштани мавќеи фард, худшиносии ў, фаъолии и$тимої ва 
шањрванди огоњ буданашро фањмонда, ѓулом набудани онњоро тасдиќ карда, њуќуќњои 
онњоро дастгирї намудан аст. Дар нати$а ба одамон имконияти инкишофи шахси 
фароњам оварда мешавад. Эњтироми њуќуќи инсон назар ба омилњои иќтисодї дар рушди 
мамлакат муњимтар аст. Он ба $омеа имконияти рушду нумуъро фароњам меорад. 
Масалан, ришвагирї аз байн меравад.  
Эњтироми њуќуќњои инсон ва шахс принсипњои асосие мебошанд, ки аз тарафи одамони 
гуногуни рўйи олам шинохта шудаанд. Чуноне ки ќайд шуда буд ќонунњои байналхалќї ба 
монанди Эъломияи байналхалќии њуќуќи инсон принсипњои умумибашарии њуќуќњои 
инсонро матрањ сохта, аз њамаи мамлакатњоро водор месозад, ки онњоро риоя кунанд. 
Эњтироми њуќуќњои инсон махсусан дар Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии То$икистон 
ва ќонунњои мамлакат ќайд шудааст. 
 

• Аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки ягон модаи Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
То$икистон, ки ба њуќуќњои инсон бахшида шудаанд гўянд. Љавобњои онњоро дар 
флипчарт нависед.  

 
Шояд шумо модањои поёнро њамчун мисол ба иштирокчиён пешнињод кардан хоњед. Ин 
модањои Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии То$икистон барои рушди $омеаи то$ик 
махсусан мувофиќанд: 
 

«Њаёт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд.» 
(Моддаи 5, Конститутсияи Љумњурии То#икистон). 

 
«Њама дар назди ќонун ва суд баробаранд. Давлат ба њар кас, ќатъи назар аз 
миллат, нажод, #инс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёси, вазъи и#тимої, тањсил 
ва молу мулк, њуќуќу озодињоро кафолат медињад. Мардон ва занон 
баробарњуќуќанд.» (Моддаи17, Конститутсияи Љумњурии То#икистон). 

 
• Аз иштиокчиён хоњиш намоед, ки гўянд дар асл ин модањо дуруст татбиќ 

мешаванд.  
 
o Намунањои мушаххас кадоњоянд? Чї њодиса ба вуќуъ пайваст?  

 
o Њуќуќњои кї поймол шуданд? Њуќуќњои кї њифз шуданд? Оё фарќ байни ягон 

гурўњ дида мешуд (мардон, занон, гурўњњои динї, халќиятњо, муњо$ирон, 
гурўњњои сиёсї ва ѓайра)? 

 
 

o Кї ба ин масъала диќќат дода, онњоро таѓйир дода метавонист? 
 
Њарчанд њифзи њуќуќњои инсон дар њу$$атњои гуногун дар$ шуда бошанд њам, аксари 
одамон то њол аз њуќуќњои худ огањ нестанд ё он њуќуќњо таъкид карда намешаванд.  
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• Аз гурўњњо пурсед, ки агар њама аз њуќуќњояшон огањ бошанд чї мешавад?  
 
Њар як шањрванд бояд њуќуќњои худро доданд, то њифз ва ё поймолкунии онњоро назорат 
кунанд.  Агар шумо њуќуќњоиятонро надонед шахси дигар метавонад аз шумо истифода 
бурда, шуморо ба надоштани њуќуќ бовар кунонад.  Бо донистани њуќуќњоятон шумо 
метавонед поймолшавии онњоро пеш гирифта, барои пурра риоя шудани онњо кўшиш 
кунед. Шумо бояд на танњо њуќуќњоятонро номбар карда тавонед, балки аз ин зиёдтар 
амал кунед. Шумо бояд мушаххас донед, ки кай ва чї тавр бояд онњо дар вазъиятњои 
гуногун истифода шаванд.  
 
 

• Аз гурўњ пурсед: «Оё эњтироми њуќуќњои инсон маънои «њар шахс амали 
мехостаашро и$ро мекунад»-ро дорад? Барои чї?  

 
Њуќуќњои инсон на танњо худшиносї ва ќадри шахси алоњида, балки эњтироми дигаронро 
низ фаро мегирад. Он бояд байни ду присип баробар таќсим шавад: 
 
Озодї - ин ќобилияти бошууронаи интихоб кардани чи тавр рафтор кардан дар асоси 
хоњиши озоди шахс мебошад. Он мустаќилияти муайяни шахсро аз шароит ва вазъияти 
беруна дарбар мегирад.   
  
Ќонун – њамеша мањдудияти ќисман дар озодињои инсон, ки ба њамзистии шањрвандони 
озод зарур аст.    
 
 
Категорияњои њуќуќњои инсон 
 
1. Дар ин фасл омўзгори барномаи маърифати шањрвандї диќќатро ба навъњои 
мушаххаси њуќуќи инсон равона мекунад. Њар омўзгор бояд чор вараќи калон, ки дар онњо 
категорияњои гуногун навишта шудаанд, пеш аз машѓулият омода намуда, ба ањли синф 
намоиш дињанд.  
 
2. Номи чор категорияро хонда, ањли синфро ба чор гурўњи хурд муттањид намоед. Ба њар 
гурўњ як категорияро таъин намоед ва аз онњо хоњиш намоед, ки њуќуќи њар категрияро 
муайян карда, рўйихати њуќуќњои мушаххасро мувофиќи категорияњо тартиб дињанд: 
 

Њуќуќњои шахсї 
Њуќуќњои сиёсї 

Њуќуќњои и$тимої-сиёсї 
Њуќуќњои маданї  

 
3. Аз њар гурўњ хоњиш намоед, ки аќидањояшонро муаррифї намоянд. Аз онњо хоњиш 
намоед, ки фарќи байни њуќуќњои як категорияро аз дигар шарњ дињанд. Ваќте ки њамаи 
гурўњњо аќидањояшонро пешнињод мекунанд аз хонандаон хоњиш намоед, ки ахбори 
поёнро аниќ сохта онро муњокима намоянд, њуќуќњои њар як категорияро муњокима намоед.  
 
 
Њуќуќњои шахсї. Хукукхои шахси  барои њар як инсон новобаста аз миллат, $инс, синну 
сол, ќавм, мансубияти этникї ва динї муњим ва зарур ба шумор мераванд.   
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Њуќуќњои шахси  њуќуќњои зеринро дарбар мегиранд: 
 

o Њуќуќ ба њаёт яке аз муњимтарин ва дахлнопазиртарин њуќуќ барои њар як  инсон 
мебошад. Воќеан, њаёти инсон арзиши воло дорад.  Дигар њуќуќњо дар њолати 
фавтидани инсон мазмун ва моњияташонро гум мекунанд. Ин њуќуќи асосї ду 
$абњаи муњим дорад.   Аввалан, њуќуќи инсон бояд аз њамагуна зўроварии 
ѓайриќонунї озод бошад.     

 
o Њуќуќ ба дастовард хосияти асосии $амъиятњои рушдкарда мебошад. Он асосан 

дар сатњи байналхалќї пазируфта шудааст. Ба ягон инсон набояд зўроварї ё бадї 
ва ё муносибати ѓайриинсонї карда шавад, зеро он њисси шаъну шарафи ўро 
мањдуд мекунад. Одамон ба та$рибањои илмї ва тиббї бидуни розигиашон $алб 
карда намешаванд.  

    
o Њукук ба озоди ва амният. Њар як инсон њуќуќ ба озодї ва амният дорад, ин чунин 

маънї дорад, ки ње$ кас њабс карда намешад ва тањти назорат ќарор дода 
намешавад, ба истиснои нати$аи ќарори суд ва тибќи меъёр, ки ќонуни миллї 
муќаррар кардааст.   
 

o Вайрон кардани хона онро мефањмонад, ки ба вайрон кардани моликияти шањсии 
инсон и$озат дода нашудааст. Зарбулмасали англисии «Хонаи ман ќасри ман 
аст» моњияти ќонуни конститутсиониро ифода мекунад. Инсон дар доираи ќонун 
метавонад дар хонаи худ, њар он коре, ки хоњад кунад. Дар њолатњои муайян, нигоњ 
доштани њаёти инсон ва моликият ё бевосита таъќиби инсонњо, ки бо содир кардани 
$иноят гумонбар шудаанд, хонањо метавонанд, аз $ониби кормандони маќомотњои 
њифзи њуќуќ мусодира карда шаванд.  

  
o Ба њар як инсон махфигии нома навиштан, бо телефон муошират кардан ва 

дигар маълумоти шахсї кафолат дода шудааст. Вале ин њуќуќ њангоми 
тафтишоти $иноятї поймол карда мешавад.  

 
o Њуќуќ ба махфигї ва маълумот. Ягон кас ба њаёти шахсї ва оилавии дигар инсон 

дахолат карда наметавонад. Љамъ, нигоњ доштан, истифода ва пањн кардани 
маълумот дар бораи инсон бе розигии ў, ба истиснои њолатњо, ки  ќонун барои 
манфиати амнияти миллї муайян намудааст, манъ карда шудааст. Далели кафолат 
додани Конститутсия дар бораи рад кардани ин ё он маълумоти нодуруст, ки аз 
$ониби давлат дар барои онњо ва оилаашон нигоњ дода мешавад, ву$уд дорад. 
Шањрвандон њуќуќ ба $уброни  ин ё он зарари моддї ва ахлоќї, ки тавассути $амъ 
кардан, нигоњ доштан, истифода бурдани чунин маълумоти нодуруст доранд. 

  
o Озодї ба амалиёт. Њар шахсе ки дар њудуди То$икистон ќонунан ву$уд дорад, ба ў 

озодии амалиёт, озодона интихоб кардани манзил, њуќуќи озодона мамлакатро тарк 
намудан бо назардошти мањдудиятњои муќаррарнамудаи ќонун кафолат дода 
мешавад.   

 
o Конститутсия ба њар як инсон озодии фикр ва сухан кардан барои озодона баён 

намудани аќидањо ва боварињоро кафолат медињад. Њар як шахс озодона 
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тавассути интихобњои васеъи худ њуќуќи баён намудани аќидањояшро дорад. 
Истифодаи ин навъи њуќуќњо аз тарафи ќонун бо назардошти масъалањои зерин 
мањдуд карда шудааст: а) манфиатњои амнияти миллї, дахлнопазирии 
территориявї б) риояи ќарори давлатї в) пешгирии $иноят г) пешгирии ошкор 
кардани ахбороти махфии ќабулшуда д) њимояи адолат. 

 
o Њуќуќ ба озодии фикр рондан ва дин озодона эътироф кардан ё накардани ин 

ё он динро дарбар мегирад. Ин њуќуќи њар як инсон тањти созишномаи 
байналхалќї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї (Моддаи 18) мебошад. 
Истифодаи ин њуќуќ танњо дар он сурат мањдуд карда намешавад, ки ба 
манфиати низоми халќ ва ё барои њимояи њуќуќњо ва озодии дигарон бошад. 

 
Њуќуќњои сиёсї: Њуќуќњои сиёсї ва озодињо дар мќуоиса бо њуќуќњои шахсї, и$тимої, 
иќтисодї, ва дигар њуќуќњо, ки ба шањрванди давлат будан зич адоќаманданд, дар 
тафовут мебошанд.   
 

o Озодии матбуот ва иттилоот. Принсипи асосии озодии матбуот ба њар як шахс 
њуќуќи пайдо кардан ва ќабул кардани маълумотро медињад. Ин он маъниро дорад, 
ки аз њама гуна маќомотњои давлати, намояндагии он ва инчунин, ташкилотњои 
$амъиятї талаб карда мешавад, ки ба њамаи тарафњои манфиатманд, дар бораи 
фаъолияташон маълумот пешнињод намоянд, ки чунин маълумотњо сири давлати 
нестанд.   
 

o ВАО махсусан муњим ба хисоб меравад. Конститутсия озодии ахборотро кафолат 
медињад. Он инчунин лоиќи интишор буданро манъ мекунад. 

 
o Њуќуќи чамъият. Њуќуќи чамъият бунёди ташкилотњои $амъиятї ё 

ѓайрихукуматиро, махсусан њизбњои сиёсї, иттињодияњо $амъиятњои ти$оратї ва 
дигар ташкилотњои шањрвандиро дарбар мегирад. Њар як шахс на танњо барои 
ташкили чунин чамъиятњо дар як$ояги бо хамфикрон, балки ба ташкилотњои 
созмондодашуда њамроњ шуда, дар фаъолияти онњо иштирок карданро дорад.    
 

o Њар як шахс ба бунёди чамъият њуќуќ дорад. Нисбати касбњои муайян аз $умлаи, 
судяњо, прокурор ва мутахассисони њарбї  мањдудиятњои ќонунї ву$уд доранд. 
 

o Давлат озодии ассосиатсияњои @амъиятиро кафолат медињад. Ба ѓайр аз 
истисноњо, ки аз $ониби ќонунњо ва Конститутсияи То$икистон муайян шудаанд, 
давлат ба фаъолиятњо ва маќсадњои ташкилотњои $амъиятї дахолат карда 
наметавонад.  
 

o Ягон шахс барои њамроњ шудан ба ташкилоти $амъиятї ма$бур карда намешавад. 
 

  
o Њуќуќ ба ассамблеяи сулњ ва намоишњои эътирозии халќї: Њар як шахс њуќуќ ба 

ассамблеяи сулњ бидуни яроќњо ва гузаронидани митинг, намоишњои эътирозї, 
маршњо ва пикетњо дорад. Маќсади ин амалиётњо овоз додан ба проблемањои 
шањрвандон, баён намудани манфиатњои умумии онњо, изњори дастгирї ва 
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мухолифат нишон додан ба сиёсати давлатї ва ё баланд бардоштани огоњии халќ 
дар бораи ин он масъала мебошад.   

o  Њуќуќ ба ширкат намудан дар корњои давлатї. Ин њуќуќ дар доираи моддањои 
гуногуни Конститутсия, ки ба демократия тааллуќ доранд, мустањкам карда 
шудааст. Он махсусан њуќуќи шањрвандон дар иштирок намудан дар райпурсињо ва 
интихоботњои озод, ки барои маќомотњои давлатї гузаронида мешаванд, мебошад. 

o Њуќуќ ба интихоб ва интихоб шудан. Ин њуќуќ дар инкишофи давлатњо асосї 
мебошад. Интихоботи шахсони расмии давлатї ва њукуматњои мањаллї имконияти 
бевосита барои назорат бурдани мардум аз болои шахсоне, ки онњоро идора 
мекунанд, фароњам меорад. Њуќуќ ба интихоб ва интихоб шудан (њуќуќњои 
овоздињї) ба шањрвандон њиссиёти мансубият ба давлатро баланд бардошта, 
онњоро водор месозад, ки давлатро барои амалиётњояшон масъул шуморанд.    
 

o Дастрас будан ба хизматрасонињои давлатї. Ин њуќуќи демократї барои 
пешгирї кардани бюрократикунонии дастгоњи давлатї, табдил ёфтани он ба 
ташкилоти мустаќил ва $удо намудани он аз мардум   хело муњим мебошад. Он 
баробарии шароитњоро ба њар як шањрванд барои истифода аз хизматрасонињои 
халќї ба монанди тандурустї ва њифзи и$тимоиро дарбар мегирад. Илова бар ин 
баробарии шароитњоро барои дастрас будан ба кор таъмин мекунад. Њуќуќи ягон 
шахсро аз рўи ќавм, $инс, миллат, забон, синф, манзил, эътиќодњои динї ва 
аъзогиаш ба $амъиятњои халќї  поймол кардан ѓайриќонунї мебошад.  
  

o Њуќуќи муро@иат кардан ба суд. Шањрвандон њуќуќи шахсан ва инчунин аз номи 
фард ва коллектив пешнињоди муро$иатномаро ба маќоматњои давлатї доранд. 
Ќонунњои То$икистон ба фардњо  имконият фароњам меорад, ки ахборро талаб 
кунанд, номаи шикоятї ё пешнињод ба ягон маќомот ва ё ба президент 
фиристонанд.  Љавоб додан ба њамаи  ин муро$иатњо масъулияти давлат ба шумор 
меравад. Он њам масъалањои шахсї ва њам халќиро дарбар мегирад. 
Ин њуќуќ аз ќобилияти пешнињод кардани муро$иатномаи (дархостномаи) 
коллективї аз $ониби шањрвандонро иборат мебошад.  
Њуќуќи муро$иат намудан нишон медињад, ки таъсири шањрвандон ба ќарорњои 
давлатї ва њуќуќи онњо ба интихоби мансабдорони давлатї мањдуд карда 
нашудааст. Тавассути пешнињодњо ва даъвоњо метавонанд ба давлат фишор 
оваранд ва масулияти онњоро дар и$рои амалиётњои худ талаб кунанд. Муро$иат 
ба маќомотњои давлатї ва хадамоти $авобдињии давлатї метавонад ихтилофоти 
и$тимоии зиёдро ба монанди норозигии массавї њал намояд. Агар ин ба 
брюрократияи калон табдил наёбад, ба њимояи њуќуќњои инсон хело самаранок 
хоњад буд.  

 
 

o Њуќуќхои ичтимои-иќтисодї: Ин њуќуќњо ба инсон барои истењсол ва таќсими 
боигарї имконпазир аст ва таъмин мекунад, ки эњтиё$њо ва манфиатњои 
иќтисодию маънавиашро ба даст орад. Њуќуќњои и$тимої-иќтисодї чунинанд: 

 
• Соњибкории озод (ти$орат кардан аз $ониби ќонун манъ карда нашудааст) 
• Њуќуќ ба моликияти шахсї 
• Њуќуќњои коргарон (Њуќуќ ба кор кардан ва озодии мењнат) 
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• Њуќуќ ба барпо кардани оила, модарї, падарї ва бафарзандхони кабул  кардан 
• Њуќуќ ба амнияти и$тимої 
• Њуќуќ ба манзили зист 
• Њуќуќ ба саломатї ва тандурустї 
• Њуќуќ ба $амъи дурусти андозњо  
• Њуќуќ ба 8 соати корї, шароити кории хуб ва маоши баробар 

 
 

o Њуќуќњои маданї. Њуќуќњои фарњангї барои рушди маънавиёти фард пешнињод 
карда мешаванд 

 
• Њуќуќ ба маълумот 
• Њуќуќ ба э$одиёт  (озодии ќалам, илм ва дигар намудњои э$одиёт) 
• Њуќуќи иштирок намудан дар њаёти фарњангї 
• Озодии академикї 
• Њуќуќ ба муњити солим 

 
 

Тавсияњо оид ба масъалањои гендерї  
 
Боварї њосил намоед, ки мардону занон ба ин њуќуќњои дастрасии баробар доранд. 
Иштирокчиёни мард ва зане, ки категорияњои мушаххасро медонанд ё ба самти муайяни 
њуќуќњо шавќи бештар доранд ба ќайд гиред. Ин масъаларо муњокима кунед ва 
иштирокчиёнро водор намоед, ки аќидањояшонро пешнињод карда, нофањми ва ѓаразњои 
худро ба ќайд гиранд.  Оё занон ва мардон боварї доранд, ки категорияњои мушаххас 
танњо ба онњо мувофиќ аст? Ба фикри онњо категорияњои дигар кам дастрасанд? Чї тавр 
онњо худ ва дигаронро барои доштани дастрасии баробар ба ин њуќуќњо тасаввур 
мекунанд? 
 
 
Баробарї, гуногунї ва тањаммулпазирї 
 
Флипчарте, ки дар он нусхаи Моддаи 17-уми Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
То$икистон навишта шудаааст, намоиш дињед: 
 

«Њама дар назди ќонун ва суд баробаранд. Давлат ба њар кас, ќатъи назар аз 
миллат, нажод, #инс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёси, вазъи и#тимої, тањсил 
ва молу мулк, њуќуќу озодињоро кафолат медињад. Мардон ва занон 
баробарњуќуќанд.» (Моддаи17, Конститутсияи Љумњурии То#икистон). 

 
• Аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки маънои $умлаи охиронро «Мардон ва занон 

баробарњуќуќанд» шарњ дињанд.  
 
Њангоми гузаронидани ин муњокимаронї омўзгор метавонад ба рўйихат ва муаррифии 
фаъолиятњои пешина муро$иат карда, диќќати иштирокчиёнро ба мавзўъњои зерин 
равона кунад: 
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Зинда мондан 
Шаъни инсон 
Њуќуќњои шахсї 

Њуќуќњои сиёсї 
Њуќуќњои и$тимої-сиёсї 
Њуќуќњои маданї

 
Иштирокчиёнро ба дарки он ки њам мардон ва њам занон дар То$икистон мувофїќи 
ќонунгузорї баробаранд ва бояд баробар муносибат карда шаванд, равона намоед. Ягон 
шахс њуќуќ надорад, ки њуќуќ ва озодињои занонро вобаста ба $инси онњо мањдуд намояд.  
 
 

Эзоњи таърихї  
Масъалаи баробарии њуќуќи марду зан баъд аз Инќилоби Фаронса ба миён оварда шуд. 
Соли 1791 ќонуни Фаронса оид ба тањсилоти занон нашр шуд, ки ба занон баъзе њуќуќњои 
и$тимоиро фароњам овард. Моли 1847 занони Британия Кабир њуќуќи аввалин мавротиба 
њамчун омўзгор кор карданро ба даст оварданд. Соли 1848  занон аввалин маротиба 
њуќуќи соњибмулкиро ба ќабули ќонуни ИМА ба даст оварданд. Соли 1893 дар Зеландияи 
Нав аввалин маротиба ба занњо и$озат дода шуд, ки дар интихобот иштирок кунанд. Њоло 
дар аксари мамлакатњо занону мардон баробарњуќуќанд. Дар солњои охир ќарид 10 
мамлакат, аз $умла мамлакатњои Исломї (Покистон) сарвари зан доштанд ё доранд. 
 
Диќќати иштирокчиёнро ба категорияњои дигари модда равона созед: халќият, нажод, 
$инс, забон, дин, мавќеи сиёсї, тањсилот ё вазъи и$тимої ва молу мулк. 
 

• Аз иштирокчиён пурсед, ки чаро барои $амъият њифзи ин њуќуќњо зарур аст? 
 

• Љомеа аз дастгирї ё тањаммулпазирї нисбат ба ин гуногунї чї фоида мегирад?  
 

• Барои чї дар заминаи ин гуногунї проблемањо пайдо мешаванд? Роњу воситаи 
пешгирї ва њалли чунин проблемањо, ки њуќуќњои инсонро эњтиром мекуннд ва њифз 
мекунанд кадомњоянд?  
 

 
Ќисми таркибии муњокима аќидањои поёнро муаррифї намоед. Њангоми муаррифии 
аќидањо аз иштирочиён хоњиш намоед, ки пеш аз шарњи пурраи аќидањо онњоро муайян 
кунанд. Аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки маънои мафњумњоро гўянд, ба онњо имконият 
дињед, ки аввал таърифњои худро тањия карда, сипас маънои онњоро аниќ созанд. 
 
Тањаммулпазирї – ин ќабули аќидањо, эътиќодњо, рафтор, расму оин, фарњанг, урфу-
одат, нигоњ, идеяњои шахсони гуногун буда, яке аз принсипњои асосии демократия ба 
шумор меравад. Тањаммулпазири бо мафњумњои гуногунандешї (плюрализм), озодї ва 
њуќуќњои инсон алоќамандии зич дорад.  
 
Тањаммулпазирии этникї – ќобилияти тањаммул кардани инсон дар роњи номуайяни 
њаёти дигар $амъиятњои этникї аз $умлаи рафтори онњо, анъанањои миллї, расму оинњо, 
нуќтаи назар, идеяњо, эътиќодњо ва ѓ. мебошад. Зоњиран, ин бо иштирок ва худидоракунї 
ифода карда мешавад.  
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Гуногунї (плюрализми фарњангї) – мав$уд будани фарњанг ва гурўњњои мухталиф дар 
$омеа. Љомеа ма$мўъест, ки аз ќисмњои алоњида- гурўњњои динї ва миллї, $амъиятњои 
$авонон, њизбњои сиёсї, ташкилотњои $амъиятї ва дигар гуруњњои и$тимои иборат 
мебошад. Одамон ба ин гурўњњо шомил буда, эътиќод, идеяњо ва аќидањои онњоро 
доранд. 
 
Созиш – роњи тезтар, дар муддати нисбатан кутоњ ба даст овардани розиги ё бартараф 
намудани ихтилофот, тавассути андаке гузашт кардани тарафњо аз ќисми манфиатњои 
худ, инчунин   ба даст овардани ќаноатмандии ќисмани онњо мебошад. 
Гузашта аз ин, њар як тараф мањдудиятњо ва розигињоро њамчун ќисми розигии созишнома 
муайян мекунанд.  
 
Ба #авонон фањмонед, ки њуќуќњои инсон вобаста ба ранг, миллат, нажод, дин, забон ва 
ѓайра мањдуд карда намешаванд.  
 
 
Фаъолият оид ба њуќуќњои инсон 
 
Эзоњ: Омўзгорони барномаи маърифати шањрвандї бо иштирокчиён фаъолияти 
зеринро мегузаронанд ё онро бо яке аз фаъолиятњои дар Замимаи Г омада иваз 
менамоянд. 
 
Мамлакати нав 
 
1 Ба иштирокчиён фањмонед, ки чор мамлакати нав бунёд  карда шудааст. Дар ин 
мамлакатњо барои ба ву$уд овардани њаёт њамаи манбаъњои зарури њастанд, аммо то њол 
хеч кас дар он $о зиндагонї накардааст. Дар ин мамлакатњо ќонунњо ва таърих ву$уд 
надорад. Иштирокчиён шањрвандони ин давлатњои нав мебошанд.   
 
 
2. Аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки дар гурўњњои хурд машѓул шуда, вазифањои зеринро 
и$ро нмоянд: 
 

a. Ба мамлакати нав ном гузоред. 
б. Бо ањли гурўњ муњокима карда 10 њуќуќи инсонроинтихоб намоед ва онњоро дар 
флипчарт нависед. 

 
3. Њар гурўњ рўйихаташро ба ањли синф муаррифї мекунад. Пас аз ин як рўйихати умумї 
тањия карда, њуќуќњои номбаркардаи гурўњњоро дар он нависед. 
 
4. Ваќте ки њамаи гурўњњо рўйихаташонро муаррифї мекунанд, рўихати умумиро тањлил 
кунед: 
 

• Оё ягон њуќуќњо якдигарро пурра мекунанд? Оё онњоро як$оя кардан мумкин аст? 
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• Оё ягон њуќуќ танњо дар як рўйихат омадааст? Оё онро ба рўйихати умумї илова 
мекунем ё аз рўйихат хори$ менамоем?  

 
5. Саволњо барои муњокима: 
 

• Оё аќидаи шумо нисбат ба њуќуќњои зарурї дар $араёни фаъолият таѓйир ёфт? 
 

• Агар баъзеи ин њуќуќњо дар ин мамлакат мањдуд карда шаванд, њаёти шумо чї гуна 
хоњад буд?  

 
• Боз кадом њуќуќњоро шумомехостед, ки ба рўйихати умумї илова намоед?  

 
• То$икистонро бо ин рўйхат чї тавр муќоиса карда мумкин аст – оё ин њуќуќњои 

эњтиром ва њифз мешаванд? Барои ин То$икистон чї корњоро бояд ба ан$ом 
расонад?  

•  
 

Тавсияњо оид ба масъалањои гендерї 
Оё  ягон гурўњ њифзи баробарии гендериро илова кард? Барои чї ња? Барои чї не? Оё 
ягон гурўњ оид ба њифзи њуќуќњои и$тимої, маданї ё аќаллиятњо аќидањо пешнињодд 
карданд? Барои чї ња? Барои чї не? Ин масъалањоро њамчун ќисми муњокима пешкаш 
намоед.  
 
Хулоса  
 
Ќадамњои асосии машѓулиятро тањлил карда, ба саволњои иштирокчиён $авоб гардонед. 
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БАРОБАРЇ, ГУНОГУНЇ, ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ВА СОЗИШ БОБИ 3 

 
 
НАЌШАИ ДАРС 

Маќсад:   
Фањмишу дониши иштирокчиёнро оиди 
мафњумњои баробари, гуногуни, 
тањаммулпазири ва созиш  зиёд 
намудан. 

Вазифањо: 
 - Муњокимаи баробарњуќуќии $авонон ва 
духтарон мувофиќи ќонун 
- Шинос намудани иштирокчиён бо мафњуми 
баробарї ва гуногунї 
- Муњокимаи тањаммулпазирї ва созиш 

 

Ваќт Машѓулият Манбаъњо 
5 
даќиќа 

Аз ќайд гузаронидани иштирокчиён ва омодаги  ба 
дарс 

Рўзнома 

15 
даќиќа 

Ќисми 1. Муќаддима. Баробарњуќуќии $авонон ва 
духтарон.  

 

25 
даќиќа 

Муњокимаи мисолњо оиди фаъолияти баробари 
занону мардон дар То$икистон. 

Вараќхои  калон 
фломастерњои 
ранга 

25 
даќиќа 

  

15 
даќиќа 

Ќисми 2. Баробарї, тањаммулпазирї, гуногунї,  
созиш.  

Проектор, слайдњо, 
китобчањо чопи 
тозаи вараќањои 
машќи  

25 
даќиќа 

Муњокимаи мисолњо оиди мавзуъ бо иштирокчиён. 
Хулосањо. 
 

  

120 
даќиќа 

Ваќти умумї  

   

 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________ 
БАРНОМАИ ЉАВОНОНИ ПЕШСАФ 
Дастурамали I оид ба маърифати шањрвандї 
  31 
 

 
 
 
Ќисми 1: Баробарњуќуќии @авонон ва духтарон. 
 
Пеш аз оѓоз намудани ин ќисмати дарс аќидаи «Баробарњуќуќии њам #авонон ва њам 
духтарон мувофиќи ќонун таъмин аст ва дар амал  чунин муносибат татбик  карда 
шавад» -ро муњокима кунед. Ќайд кунед, ки ягон шахс њуќуќ ва озодии занонро аз рўи 
#инсашон њуќуќи мањдуд карданро надорад.   
 
Ба иштирокчиён  дар бораи ќисматњои асосии «Конвенсия дар бораи барњам додани 
тамоми шаклњои табъиз нисбати занон» наќл намоед.   
Конвенсия дар  бораи барњам додани тамоми  шаклњои табъиз нисбати занон бо ќарори 
Шурои  Олии Љумњурии То$икисистон аз 26 июни соли 1993 №831 ба тасвиб  
(ратификатсия) расидааст. Ин Конвенсия аз $умлаи аввалин санадњои байналмилалии 
тасдиќнамудаи То$икиситон  дар соњаи њуќуќи башар мебошад. Њамин тарик омодагии 
кишвар $ихати дастгирии саъю кушишњои $омеаи $ахони дар амри ташвики њуќуќи занон 
дар соњаи сиёси, шахрванди ва дигар соњањо бо маќсади татбики принсипи баробарии 
занону мардон изњор карда шуд. Љомеаи байналмилали бар зидди табъиз бо нишонаи 
$инс баромад намуда, ахамияти сањми иктисоди ва ичтимоии занонро дар некуахволии 
оила ва дар ма$муъ рушди $омеа эътироф менамояд. Бинобар ин Ассамблеяи Генералии 
Созмони Милали Муттањид 18 декабри соли 1079 бо маќсади таквияти  муќаррароти 
шартномањои мав$удаи байналмилали, ки ба катъ гардидани амали табъиз  нисбати 
занон равона гардидаанд, ин Конвенсияро ќабул намуд. 
 
Маводи Конвенсия аз 30 моддаи алоњида иборат буда,  ба забони давлати ва руси барои 
доираи васеи ањли $омеа, мутахассисони соњаи њуќуќи байналмилали, олимон, 
донишчуён, кормандони маќомоти давлати ва дигар шахсони ба ин масъала 
тава$$уњдошта пешниход карда шудааст. (Дар сурати зарурат метавонед матни пурраи 
Конвенсияро дар шакли маводи таќсимоти пешниход намоед).  
 
Ба иштирокчиён маълумоти зеринро бо усули лексияи хурд ва муњокима расонед. 
Масъалаи баробарии њуќуќии мардон ва занон баъд аз Инќилоби Фаронса бардошта 
шудааст. Дар соли 1791 ќонун дар бораи тањсилоти занон дар Фаронса шинос карда шуд, 
ки он бархе аз њуќуќњои шањрвандонро таъмин мекард. Соли 1847, бори аввал ба занон 
дар Иттињодияи Шоњигарї и$озат дода шуд, ки њамчун омўзгорон  фаъолият кунанд. Соли 
1848, занон имконияти аввали худро барои истифодаи њуќуќи соњибї кардани моликияти 
шахсї аз рўи ќонуне, ки дар Иёлоти Муттањида ќабул шуд, ба даст оварданд. Соли 1893, 
дар Зеландия Нав бори аввал и$озат дода шуд, ки занон дар интихоботњо иштирок 
намоянд. Имрўз дар бисёр мамлакатњо, занон ва мардон њуќуќњои баробар доранд. 
Наздики 10 давлати  чахон, аз $умла як давлати мусулмонї (Покистон) дар гузаштаи  
наздик роњбарони зан доштанд. 
 
Мисолхо барои муњокима. Муаллим дар ин $о метавонад, аз иштирокчиён њоњиш 
намояд, ки мисолњои воќеиро оид ба баробарњуќуќии занону мардон барои муњокима 
пешкаш намоянд. Инчунин, муаллим метавонад бо усули  «Кор дар гуруњњои хурд»  дар 
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байни иштирокчиён кор барад.  Вазифаро барои иштирокчиён муаллим метавонад ба 
таври ихтиёри интихоб намояд. Дар ваќти хулосабарори ќайд намоед, ки имруз занону 
духтарони То$икистон низ дар њама соњањои рушди  $омеа фаъолона ширкат варзида 
истодаанд.  
Дар ваќти хулосабарори кушиш намоед, ба мисолњои овардашуда такя намоед ва ба 
ќисмати дуюми дарс  гузаред. Дар бораи тањаммулпазирї, ки яке аз омилњои риояи 
баробарњуќуќи аст, ба иштирокчиён маълумот пешнињод намоед. 
 
Тањаммулпазирї – ин ќабули аќидањо, эътиќодњо, рафтор, расму оин, фарњанг, урфу-
одат, нигоњ, идеяњои шахсони гуногун буда, яке аз принсипњои асосии демократия ба 
шумор меравад. Тањаммулпазири бо мафњумњои гуногунандешї (плюрализм), озодї ва 
њуќуќњои инсон алоќамандии зич дорад.  
Тањаммулпазир будан маънои нисбати рафтор ва ё  фикри дигарон, ки дар сиришти мо 
боиси ба ву$уд омадани  шиддат (стресс)- и муайяне мегардад, мавкеи конструктиви (ба 
ву$удоварандаи замина барои фаъолияти минбаъда) ишѓол намуданро дорад. Ин шиддат 
аз он сабаб пайдо мегардад, ки андеша ва одатњои шумо аз фикру-мулоњиза ва хулку 
атвори шахси дигар фарќ дошта, муњолифи њамдигаранд. Ба ин маъно, ки мавќеъи 
тањаммулноки конструктивиро ишѓол намудан муносибатеро ба ву$уд меоварад, ки 
нисбат ба њуќуќ, андеша, одат ва тарзњои рафторе, ки аз фикру мулоњизот ва хулку атвори 
шумо фарк мекунанд, эњтиром зоњир карда шавад. Ин њолат аз њар ду $ониб такозо дорад, 
ки ба хотири эњтироми њамдигар гузаштњо кунанд. 
Тањаммулро бо эњтиром ва илтифот набояд омехта кард. Агар хонанда дар тоза намудани 
тахтаи синф ба муаллим кумак расонад, ин мисоли тањаммулпазири шуда наметавонад. 
Мисол барои хубтар фањмидани мафњуми тањаммулпазири: 
Сохибхонае, ки дар рузи ид мехмононро ќабул мекунад, сабаби гушт нахурдани 
мењмонро дуруст мефахмад. Ва аз ин њолат муаммо њам намесозад, зеро шавњараш 
оњиста фахмондааст, ки мехмон вегетариан мебошад ва аз хурдани гушт пархез 
дорад. Сохибхона дар ин маврид ба мехмон хуроке омода месозад, ки бе гушт бошад 
(самбусаи алафи, омлети сабзавоти ва гайра) Аз тарафи дигар, мењмон низ 
тањаммулпазирии худро намоиш медихад ва хуриш ё хуроки аз гушт омода шударо, ки 
дигарон базавк мехуранд, таъриф карда узри худро ба дустон иброз медорад.   
 
Тањаммулпазирии этникї – ќобилияти тањаммул кардани инсон дар роњи номуайяни 
њаёти дигар $амъиятњои этникї аз $умлаи рафтори онњо, анъанањои миллї, расму оинњо, 
нуќтаи назар, идеяњо, эътиќодњо ва ѓ. мебошад. Зоњиран, ин бо иштирок ва худидоракунї 
ифода карда мешавад.(Масалан, дар калисохои насрони бо кулох ворид намешаванд, ба 
масчид бо пои ботахорат медароянд ва гайра).   
 
Гуногунї (плюрализми фарњангї) – мав$уд будани фарњанг ва гурўњњои мухталиф дар 
$омеа. Љомеа ма$мўъест, ки аз ќисмњои алоњида- гурўњњои динї ва миллї, $амъиятњои 
$авонон, њизбњои сиёсї, ташкилотњои $амъиятї ва дигар гуруххои и$тимои иборат 
мебошад. Одамон ба ин гурўњњо шомил буда, эътиќод, идеяњо ва аќидањои онњоро 
доранд. Бояд ќайд намуд, ки дар $омеаи демократи њама чиз гуногуншкал ва мураккаб 
аст, чунки он ба мав$удияти бисёр будани гуногунии андешахое, ки шунидану эњтиром 
карданро такозо доранд, такя мекунад. Баъзан мав$удияти гуногунфикри, ки назар ба 
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якфикри афзалият дорад, мушкилоти бисёреро пеш меорад. Вале он шавќовар буда, 
мумкин аст сабаб шавад, ки ба њаёту хониш э$одкорона муносибат карда шавад.  
Эзох: Имруз $авонон бояд ба гуш кардани андешањои дигарон, бањо додан ва эњтиром 
намудани онњоро низ  омузанд. Маќсади маърифати шахрванди низ ба он нигаронда 
шудааст, ки  дар $авонон (махз $авонони пешсаф) маданияти пуртокати ва сулхпарвари, 
тањаммулпазири нисбати гуногуни, ки он моњияти тамаддуни имрузаро ташкил мекунад ба 
ву$уд оварад.  
 
Созиш – роњи тезтар, дар муддати нисбатан кутоњ ба даст овардани розиги ё бартараф 
намудани ихтилофот, тавассути андаке гузашт кардани тарафњо аз ќисми манфиатњои 
худ, инчунин   ба даст овардани каноатмандии ќисмани онњо мебошад. 
Гузашта аз ин, њар як тараф мањдудиятњо ва розигињоро њамчун ќисми розигии созишнома 
муайян мекунанд.  
 
Ба #авонон фањмонед, ки њуќуќњои инсон вобаста ба ранг, миллат, нажод, дин, забон ва 
ѓайра мањдуд карда намешаванд. Пурсед, ки чаро онњо бо ин аќида розї њастанд ва чаро 
одамон  бояд  чунин ќоидањоро риоя кунанд.  
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ДИН ВА ЊУЌУЌ БОБИ 4 

 

НАЌШАИ ДАРС 

Маќсад:  
Ба иштирокчиён фањмондани он, ки  
дин бар зидди њуќуќи инсон ва 
роњбарї нест. 

Вазифањо:   
- Ба иштирокчиён фањмонидани мафњуми 
«давлати дунявї» 
- Шинос кардани иштирокчиён бо се дини 
асосии $ањонї 
- Муњокимаи мафњумњои  радикализм, 
экстремизм ва фанатизм  
 

 

Ваќт Машѓулият  Маводњо 
5 
даќиќа 

Аз ќайд гузаронидани иштирокчиён  

10 
даќиќа 

Лањзаи ташкилї ва муњокимаи мавзўи гузашта 
«Њуќуќњои инсон» 

 

20 
даќиќа 

Давлатњои дунявї ва дин Флипчарт, 
маркерњои ранга.  

20 
даќиќа 

Олами динњо. Се дини асосии $ањонї: муќаддимаи 
мухтасар 

 

30 
даќиќа 

Кор дар гурўњњо. «Се арзиши умумубашариро 
номбар кунед, ки динњои $ахони талкин 
мекунанд?». Њадаф: Нишон додани њамзистии 
сулњ$ўёнаи потенсиалї  байни аъзоёни динњои 
гуногун 

Флипчарт, 
маркерхои ранга 

20 
Даќиќа 

Радикализм, экстремизм ва фанатизм. Инњо аз ку$о 
омадаанд; чи тавр метавон бо ин падидањо сару 
кор гирифт? 
 

Проектор, слайдњо  

5 
даќиќа 

Хулоса   

110 
даќиќа 

Ваќти умумї 
 

 

Муќаддима 

Муњокимаи мавзўхои гузашта. Муаллими маърифати шањрвандї бояд гурўњро ёдовар 

намояд, ки дар дарси гузашта онњо маълумот дар бораи баробари, гуногуни ва 

тањаммулпазири муњокимарони карда буданд. Инчунин, дарси алоњида оиди њуќуќ ва 
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озодињои инсон низ бомуваффаќият гузаронда шуда буд. Бо иштирокчиён муњокима 
намоед, ки онњо бо дўстонашон, аъзои оилаашон дар мавзўи дарсњои омўхтаашон 

мубодилаи афкор мекунанд ё не? Иштирокчиёнро  њавасманд намоед, то ки онхо 
фањмонанд, ки муњокимањо чи тавр мегузаранд.   

Ба иштирокчиён мазмуни асосии дарси гузаштаро ёдовар шавед: њуќуќњои як шахс 
набояд бо таври манфї ба њуќуќњои дигарон, ки аз тарафи давлатњо њимоя карда 
мешаванд, таъсир расонад. Шарњи дарсњои гузашта набояд аз 10 даќиќа зиёд давом 
ёбад. 
                          
Ќисми 1: Давлатњои дунявї ва дин 
 
Муаллими курси маърифати шањрвандї ќайд менамояд, ки мавзўи дарсњои минбаъда ба 
динњо ва робитаи онњо ба њуќуќи инсон тааллуќ дорад.  
Баъд аз эълони мавзўњо ќайд намоед, ки дар То#икистон мувофиќи Конститутсияи 
Љумњурии То#икистон дин аз давлат #удо аст ва давлат дунявї ба шумор меравад. 
Ба иштирокчиён мафњуми  «давлати дунявї»-ро фањмонед:   
 
Давлати дунявї давлате аст, ки аз $ониби шањрвандон идора карда мешавад, на аз 
$ониби рухониён дар доираи ќоидањои динї (масалан, шариати исломи). Ќарорњои 
маќомотњои давлатї асосњои динї надоранд. Дар давлатњои дунявї њар як шахс њуќуќи 
бидуни ба институтњои динї аъзо будан метавонад зиндагонї кунад. Барои мисол, 
мудириятњои акди никоњ ва адолат имтиёзњои давлати дуняви мебошанд. Дар давлатњои 
дунявї пайравони хама гуна динхо дар назди ќонун баробар њастанд. Дар радифи 
То$икистон як ќатор дигар давлатњои дунявї мавчуданд, ки ањолиашон аксарият 
мусулмон хастанд, ба монанди Ќазоќистон, Ўзбекистон ва дигар давлатњо.  
 
(Муаллим метавонад барои муќоиса дар бораи давлатњои дини маълумот пешниход 
намояд). 
  
Ба иштирокчиён наќл кунед, ки њуќуќи зану мард баробар аст ва бо аќидањои динї мањдуд 
карда намешавад. Илова бар ин, барои мањдуд кардани њуќуќ бо ин ё он асосњои динї ё 
баракгехтани адовати динї мувофиќи ќонун ба #авобгарї кашида мешавад. 
 
Аз иштирокчиёнро дар вазъи озодихои дини дар То#икистон пурсед, бигузор онхо дар ин 
бора аќидаи худро наќл намоянд.  
 
Эзоњ барои муаллимони курси маърифати шањрвандї.  
Њангоми муњокимаи ин мавзўъ фикру аќидањои $авононро тавре идора намоед, то ки онњо 
аз мавзўъ берун набароянд. Кўшиш намоед,ки  фикру-аќидањо аз маќсади дарс берун 
набошанд. Хулосаатон ба баробархукукии намояндагони њама дину мазњабњо дар $омеа 
марбут бошад.  
 
Ќисми II: Олами динњо. Се дини асосии @ањонї 
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Муаллим бояд ба иштирокчиён фањмонад, ки дар $ањон якчанд динњо ву$уд доранд, ки 
њамаи онњо некї меомўзонанд ва мухолифатро бартараф мекунанд. Њамзамон  бо сабаби 
дарки нодуруст ва $оњилї баъзан нофахмихо дар бораи маќоми дин ва давлат сар 
мезананд. Мухтасар дар бораи таърихи динњо маълумот дихед. Муњим аст, ки 
иштирокчиён дар бораи се дини $ахони ва мафњуми давлати дуняви огоњ гарданд.  
 
Шояд $авонон эњтиё$ ба фањмидани мафњуми политеизм  (бисёрхудої) доранд. Замоне 
ин як навъи эътиќоди асосї дар олами антиќа дар Миср, Њиндустон, Юнон ва дар дигар 
$ойњо ба шумор мерафт. Он хоси Мая, Астекс, Олмонињо ва Русњои ќадим буд. Бояд ќайд 
намуд, ки гузаштагони мо низ пеш аз ќабули дини Ислом ба бисёр Худоњо (Зардуштия) 
ибодат мекарданд.  
 
Аз иштирокчиён пурсед, ки онњо дар бораи динњои имрўза чи медонанд. Мисолњои 
овардаи иштирокчиёнро муњокима кунед, ва мухтасар дар бораи динњои асосии #ањон 
наќл кунед: 
 
Се дини калонтарини дунё ин - дини Буддоия, Насронї ва Ислом мебошанд. Барои он, ки 
дин њамчун дини $ањонї њисобида шавад, бояд шумораи зиёди пайравони худро дар 
тамоми $ањон дошта бошад.  
 
Буддоия, ин фалсафаи динї дар бораи бедоршавии маънавї, ки дар асри VI-и то замони 
мо дар Њиндустони ќадим ба ву$уд омадааст. Асосгузори ин назария Сидњарта Гаутама, 
ки баъдтар њамчун Будња Сакямуни машњур гаштааст. Истилоњи «Буддизм» (Буддоия) аз 
$ониби аврупоињо дар асри XIX офарида шудааст.  
 
Буддоия яке аз динњои ќадимаи $ањон буда, аз $ониби одамони гуногун бо анъанањои 
мухталиф эътироф гардидааст. Бидуни фањмидани Буддоия фањмидани  фарњанги волои 
Њиндустон ва Хитои шарќї ва инчунин, Тибет ва Манголия ѓайриимкон аст. 
  
Насрония бузургтарин дини $ањонї буда, њам аз $ињати миќдори пайравонаш (таќрибан 
2.1 миллиард) ва њам аз $ињати пањншавии $уѓрофї (ќариб њар як давлати $ањон дар 
њадди аќал 1 $амъияти насронї дорад).  
 
Насрония дар асри I дар Фаластин ба ву$уд омадааст, ки дар ин давра Фаластин тањти 
роњбарии Империяи Рим ќарор дошт. Он дар аввал аз тарафи яњудиён ќабул шуда, паз аз 
якчанд дањсолаи пайдоиш дар дигар музофотњо ва гурўњњои этникї пањн гаштааст. Њамчун 
дини давлатї соли 301 аз $ониби Арманистон ќабул шудааст.  
 
Ислом аз $ињати доштани пайравон дар $ои сеюм меистад, вале имрўз он дини хело тез 
пањншаванда ба шумор меравад. Он дар асри VII-и замони мо дар ним$азирањои 
Арабистон ба ву$уд омадааст. Ба монанди дигар динњои $ањонї Ислом маќсад 
гузоштааст, инсони хайрњоњ, оилаи солим ва $амъияти сулњпарварро офарад. 
 
Хар як мусулмон бояд худро доимї барои инсони њаќиќї шудан аз лињози маънавї, 
ахлоќї ва $исмонї тозаву пок намояд. Мусулмонњо  бояд худро аз амалиётњое, ки ба 
ришвахўрї ва нобуд кардани инсон оварда мерасонад, худдорї кунанд. Миќдори умумии 
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мусулмонон дар $ањон мувофиќи њисобњои гуногун таќрибан 1.2 ва 1.57 миллиардро 
ташкил медињанд.  
Кор дар гуруњњои хурд: Ба гуруњњо супориш дихед, ки дар тули 15 дакика  дар гуруњњо 
муњокима намуда, «Се арзиши умумубашариро номбар намоянд, ки њама динњои #ањони 
талкин мекунанд?». Пасон натичаи кори гуруњњоро муњокима намуда аз  онњо пурсед, ки 
оё одамони динашон гуногун дар як давлат метавонанд њамроњ зиндагонї кунанд? 
Иштирокчиёнро ба хулосае оваред, ки њамзистии сулњ#ўёнаи потенсиалї  байни 
аъзоёни динњои гуногун омили пешравии #омеа ва давлат мебоша. Фикри 
иштирокчиёнро оиди вобастагии дин ва зан-роњбар муњокима карда мисоли 
давлатњоеро оред, ки динашон Ислом, Насронї ва ё Буддоия буда, сарвари давлаташон 
зан буд ё мебошад.   
 
Ќисми 3: Радикализм, экстремизм ва фанатизм  
 
Мафњумњои асосї: 
Фанатизм (таассуб) –  кўр-кўрона пайравї кардан ба эътиќод ва боварї, махсусан дар 
соњањои динї ва фалсафї, миллї ва сиёсї мебошад.  Он аз тарафдории нињої ба идеяњо, 
эътиќодњо ва аќидањо, ки одатан он ба тањаммул накардан ба нуќтаи назар ва эътиќоди 
дигарон алоќаманд аст, иборат мебошад. Танќиди эътиќод ва боварї ба онњо ву$уд 
надорад. 
 
Радикализм – пайравии бењад ва устувор ба аќидањо ва консепсияњои муайян мебошад. 
Бештар он дар њамбастагї бо идеяњо ва фаъолиятњо дар соњаи и$тимої-сиёсї истифода 
бурда мешавад, алалхусус ба таѓйироти њалкунанда ва асосї дар институтњои мав$удаи 
$амъиятї ва $орї кардани «консерватизми ќатъї» равона карда шудаааст.  Радикализми 
сиёсї яке аз навъњои оддитарин мебошад ва инчунин мав$удияти радикализми динї ва 
фалсафї имконпазир аст.   
 
Экстремизм – пайравї кардан ба аќидањо ва чорањои охирин ба шумор меравад. Чунин 
чорањо  иѓво андохтан ба бетартибињои оммавї, итоат накардани шањрвандон, 
амалиётњои террористї ва $анги партизаниро дарбар мегиранд. Аз њама экстремистони 
ќатъї асосан зуд-зуд ин ё он созиш, гуфтушунид ва розигиро рад мекунанд.  
 
Бо $авонон дар бораи ин мафњумхо, сабаб ва оќибатњои ин зуњурот, озодии эътиќод ва 
дарки масъулияи шахрванд, тахаммулпазирии динї ва эхтироми мавкеи ашхоси дигар ё 
намояндагони дини гайр сухбат кунед.  
Баъди маърўза оиди мафњумњои асосї  ба иштирокчиён бо саволи «Ин равандњо ба 
рушди $авонон чи гуна таъсир расониданашон мумкин аст?» муро$иат  намоед ва 
$авобњоро як$оя муњокима  кунед. 
Ба онхо бо мисолхои возех таъсири манфии ин зухуротро ба чомеа ва окибатхои 
хукукии онон ба шахрвандон ва гуруххои ичтимои фахмонед.   
 
Бо иштирокчиён   роњњои пешгирии таъсири ин равандњоро  низ муњокима намуда, дарсро 
чамбаст намоед. 
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ЉАМОАТЊО ВА ЊОКИМИЯТИ МАЊАЛЛЇ БОБИ 5 

 

НАЌШАИ ДАРС 

Маќсад: Фароњам овардани 
имконият барои шиносои бо 
фаъолияти сохторњои худидоракуни 
ва њокимияти мањали, мусоидат 
барои ба даст овардани  мањорати 
роњбарии иштирокчиён бањри рушди 
$омеаи худ тавассути ширкат дар 
идораи сохторхои махалли  

Вазифањо:  
- Иттилоотонидани иштирокчиён бо 

њуќуќњо, наќшњо ва масъулиятњои 
сохторхои худидоракуни ва њокимияти 
мањаллї 

- Муњокимаи муњим будани иштирок дар 
сатњи $амоат бо маќсади рушди он 

 

Ваќт Машѓулият Манбаъњо 
5 
даќиќа 

  Аз ќайд гузаронидани иштирокчиён Флипчарт, 
маркерњои ранга  

25 
даќиќа 

Њокимияти мањаллї дар То$икистон. Љамоатњо ва 
ќисматњои онњо. 

Проектор, слайдњо, 
брошюрањо 

25 
даќиќа 

Бозии наќш: Љомеаи хуфта. Маќсад: Ба 
иштирокчиён нишон додани намунаи кори 
маќомотњои њокимияти мањаллї, рушди малакаю 
мањорати роњбарї кардан ва э$одкорї дар байни 
иштирокчиён  

 

25 
даќиќа 

Ќобилият ва шароитњои $амоат. Имкониятњои 
иштирок аз $ониби шањрвандон. 

 

25 
даќиќа 

Бозии наќшњо: «Љамоати идеалии ман» 
Маќсад: баланд бардоштани дара$аи дониши 
иштирокчиён оиди кору фаъолияти органњои 
давлатї;  ташаккули идеяњо оид ба $алб шудан ба 
њокимияти мањаллї  

Проектор, слайдњо, 
брашюрањо, нашри 
тозаи корњои хаттї 

5 
даќиќа 

Хулоса  

110 
даќиќа 

Ваќти умумї   

 
Муќаддима  
 
Ќисми 1.  Њокимияти мањаллї дар То@икистон. Љамоатњо ва ќисматњои онњо. 
Ќонуни Љумњурии То@икистон «Дар бораи худидоракунии шањрњо ва дењот»  
 
Дарсро бо фањмонидани он, ки иштирокчиён аллакай метавонанд, фаъолона дар рушди 
#амоатњои худ иштирок кунанд, шурўъ намоед. Онњо метавонанд ин фаъолиятро дар 
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сатњи маќомотњои мањаллии худ и#ро кунанд. Ин консепсияро бо таври фахмо ва 
дастрас шарњ дињед. 
Системаи худидоракунии њокимияти мањаллї – ин ташкили фаъолиятњои шањрвандон, ки 
он барои ќабули мустаќилонаи  ќарор оид ба ан$ом додани корњо ва идораи моликияти 
умуми мувофиќи манфиатњои њамаи сокинони минтаќаро дарбар мегирад. Имрўзњо аз 
њама системањои машњури идоракунї  системањое мебошанд, ки онњо дар асоси  њамкорї 
байни шањрванд ва давлат асос ёфтаанд.    
 
Худидоракунии мањаллї воситае мебошад, ки тавассути он шањрвандон метавонанд 
салоњияташонро амалї кунанд. Ин шакли ѓайримарказонидашудаи идоракунї, пешнињоди 
мустаќилияти муайян ва соњибихтиёрии маќомотњои мањаллї новобаста аз марказ 
мебошад. Маќомотњои мањаллї масъалањои муњимтарини њаёти мањалро њал менамоянд: 
таъмини ахолии бо об, назорати њолати санитарї-гигиенї, $амъ ва тоза кардани 
партовњо, нигахдории тозагии муњити зист ва гайра. Њамчунин шањрванд метавонад 
маќомотњои мањаллиро бо ўњдадорињои муайян вазифадор намояд: $амъи андозњои 
мањаллї, барўихатгирии ањолї, пурќувват гардонидани ќуввањои мусаллањ, тањсилот ва 
тандурустї. 
  
Ба иштирокчиён фањмонед, ки дар То#икистон маќомотњои худидоракунї ин #амоатњо 
мебошанд. Одатан роњбарони #амоатњо ва ноњияњо #авононро барои иштирок дар 
њаёти #омеањо даъват мекунанд ва онњоро њавасманд мекунанд. Ба иштирокчиён 
фањмонед, ки муаррифї намудани худ ва ба даст овардани та#рибаи роњбарї барои 
њаёти ояндаи онњо хело ёрї медињад.   
 
Соли 2009 ќонун дар бораи «Худидоракунї дар шањрњо ва дењот» ќабул гардид. Ин ќонун 
айни њол яке аз ќонунњои замонавї ва прогрессивї дар То$икистон ба шумор меравад.  
Мувофиќи ин ќонун њама гуна шањрванди То$икистон метавонад дар њаёти $омеаи худ 
тавассути тарњрезии бу$етњо ва назорати маблаѓњои сарфшавандаи давлатї иштирок 
намояд.   
 
Бо иштирокчиён оиди чи гуна маќомот будани #амоат ва он чи тавр фаъолият 
мебарад мухокимарони кунед. 
 

• Љамоат орган ё маќомотест, ки шањракњо ва дењотро роњбарї менамояд. 
• Љамоатњо ташкилотњои њуќуќї мебошанд. Њар як $амоат мўњри доирашакл дорад, 

ки он расми нишони давлатии То$икистонро нишон медињад.  
• Фаъолияти  чамоатхо дар асоси Оинномаи худ мувофиќи санадњои меъёрї-њуќуќии 

маќомотњои давлатї амалї карда мешаванд.  
 
Ќонун дар бораи «Худидоракунии шањрњо ва дењоти Љумњурии То@икистон»  
Моддаи 3. Принсипњои худидоракунии шањракњо ва дењот мувофиќи ќонун:  
 

• Ќонунї будани адолати и$тимої; 
• Њимояи њуќуќњо ва озодињои инсон ва шањрвандон; 
• Демократия, шаффофї ва ба њисоб гирифтани иттињодияи $амъиятї; 
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• Соњибихтиёрї, худидоракунї ва масъулият барои њалли масъалањои мањаллї; 
• Масъулият дар назди халќ; 
• Иштироки шањрвандон дар маќомоти мањаллї; 
• Њамоњанг сохтани манфиатњои мањаллї ва миллї; 
• Ќабули муштараки ќарор. 

 
Шањрвандони Љумњурии То@икистон, ки ба синни 18 сола расидаанд ва дар шањр ё 
дењот зиндагї мекунанд, њуќуќи иштирок кардан дар ташкили фаъолиятњо аз $ониби 
њокимиятњои дењот ва шањрро доранд.    
 
Мањдуд кардани ин ё он њуќуќњои шањрвандони Љумњурии То$икистон дар ташкил ва 
амалї намудани худидоракунї дар шањрњо ва дењот новобаста аз миллат, нажод, $инс, 
забон, дин, боварї ва эътиќодњои сиёсї, њолати и$тимої, тањсилот, ба ѓайр аз њолатњое, 
ки дар ќонун зикр шудаанд, манъ карда шудаанд.  
 
Муаллими курси маърифати шањрвандї бояд ба иштирокчиён фахмонанд, ки баъди ба 
синни 18 солаги расидан њар як шахрванд њуќуќи дар #амоат интихоб шуданро дорад. 
Њама гуна ташаббусњои иштирокчиён пазируфта мешаванд ва аз лињози ќонун 
пешгирї карда намешаванд.   
 
 
Бозии 1:  Љамоати хуфта 

Воситањои њукумати 
мањаллї 

Њуќуќњои шањрвандон 
ва  шароитњо барои 
фаъолона иштирок 
намудан дар корњои 
мањалњо мувофиќи 
ќонун 

Њуќуќ ва  
масъулияти  
шањрвандон  барои 
мустаќилона ќарор 
ќабул намудан ва  
њалли  масъалањои 
муњими мањаллї  

Идораи мањал дар 
њамкорї  бо тарафњои 
њавасманд  
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Маълумот дар бораи чи тавр ташкил ва гузаронидани бози дар охири боб оварда 
шудааст. 
Ќисми 2. Имкониятхои иштироки шахрвандон дар идораи њокимияти мањалли.  
Муаллимони курси маърифати шањрвандї ин ќисмати дарсро бо фањмонидани наќш, 
масъулият ва салохиятхои  њукумати мањаллї ва имконияти иштироки $авонон идоракуни 
дар сатњи $амоат оѓоз мекунанд.  
 
1. Салоњиятњои иќтисодї ва молиявї: 

• Коркард ва тасдиќи барномањо барои рушди и$тимої-иќтисодии шањрњо ва 
дењот; 

• Нигоњ доштани сабтњои ти$оратї; 
• Тасдиќи сохтор, бу$ет, њайати кории Шўрои $амоат дар доираи меъёрњое, ки 

Њукумати Љумњурии То$икистон муќарар намудааст; 
• Идораи корњои хо$агї ва ќитъањои замини шахсї; 
• Ёрї расонидан ба ташкили ти$орати хурд, кооперативњо, корхонањои дуредгарї 

ва косибї мувофиќи ќонун; 
• Дастгирии ташаббусњо барои рушди шањрњо ва дењот; 
• Њалли дигар маъалањо мувофиќи ќонунњо ва меъёрхо. 

 
2. Корњои њуќуќї, тартиби @амъиятї ва мудофиа:  

• Пурќувват намудани ќонун ва дигар санадњои меъёрї дар доираи салоњияти 
$амоат; 

• Њамоњанг сохтан ва $алби амалиётњои $амъиятї барои мудофиа гражданї ва 
кам намудани хатари офатњои табиї; 

• Љустани чорањои лозима барои таъмин намудани тартиботи $амъиятї ва 
пешгирї намудани зўроварї дар њудуди $амоат. 

 
3. Салоњиятњои @амоат дар соњањои њифзи и@тимої, ороиш додан ва њимояи  
       муњити зист: 

• Ширкат намудан дар рушд ва амалї намудани барномањо $ињати зиёд намудани 
$ойњои корї ва идора намудани муњо$ират; 

• Идораи анъанањо, расму оинњо ва $ашнгирии онњо; 
• Андешидани чорањо барои бењтар намудани шароити зиндагонї ва саломатии 

ањолї ва њимояи муњити мањаллї; 
• Њалли масъалањо ро$еъ ба инфрасохторњои мањаллї (нигоњ доштан, таъмир ва 

барќарор намудани роњњо, кўчањо, майдонњо, институтњои фарњангї, бозорњои 
мањаллї, нигоњ доштани ќабристонњо, тоза нигоњ доштани $ойњои $амъиятї 
вагайра) ва ќабули ќоидањо барои амалї намудани онхо. 
 

Љавоб ба саволњои иштирокчиён. Њар ваќте ки зарурат пайдо шавад, метавонед аз  
ќонун дар бораи «Њокимияти мањаллї дар шањрњо ва дењот» истифода баред.  
 
Бозии 2: Бозии наќши: Филм “Љамоати идеалии ман” 
Барои маълумоти бештар нигаред ба охири боб. 
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Аз иштирокчиён пурсед, ки оё онњо боварї доранд, ки метавонанд, њаёти аъзоёни  
#омеаи  худро  бењтар кунанд? Чи тавр нияти и#ро кардани  онро доранд? Кай? 
Хулоса 
Ширкат намудан дар идоракунии мањаллї ин танњо њуќуќ нест; он инчунин вазифаи њар як 
шањрванд аст. Агар шањрвандон новобаста аз синну сол, $инс, касб фаъолона дар 
раванди ќабули ќарорњо $алб карда шаванд, онњо ќувва барои бунёди ояндаи бењтар 
барои худашон ва $амъияташон ба даст меоранд. Сиёсатшиноси Амрикої Ралф Надер 
муњимияти иштироки шањрвандон дар сиёсатро чунин нишон додааст: «Бидуни 
шањрвандии њаррўза демократия доимї буда наметавонад». 
 
Вазифаи хонагї 
Иштирокчиён пан$ хешованд ва ё пан$ рафиќашонро (агар онњо аз ќонун  дар бораи 
идоракунии мањаллї огоњ бошанд), мепурсанд, ки оё онњо дар њаёти сиёсии мањаллї 
иштирок менамоянд? Љавобњои онхо дар як вараќ дар$ мегардад ($авобњои мусбї бо 
ранги сурх ва манфї бо ранги кабуд навишта мешаванд). Иштирокчиён бояд бо 
хешовандон/ ё рафикони худ $авобњои онхоро муњокима кунанд. Дар давоми дарси оянда 
$авобњо муќоиса ва муњокима карда мешаванд.   
 
Замима 
Бозии 1:  Љамоати хуфта 
Ваќти ичроиш: 25 даќиќа. 
Маќсад: Баланд бардоштани иттилоотнокии иштирокчиён оиди имкониятњои мав$уда 
барои иштироки онњо дар сатњи мањаллї - бањодињї ба фаъолиятњое, ки метавонанд 
њаёти чомеаро бехтар кунанд, ва фањмондани роњњои баланд бардоштани масъулияти 
шањрванди дар $омеа. 
 
Нишондодњо  
Нишондодњои умумї: "Дар $амоати шумо баъзе ќуввањои манфи мардумро афсун 
мекунанд ва њамаи хобби онњо мебарад. Одамон ба чизе эњтиё$ доранд, ки онњоро бедор 
кунад. Љавонон бояд фаъолиятњоеро ба рох монанд, ки онњо њаёти аъзоёни $омеаро 
бењтар менамоянд. Дар давоми 25 даќиќа онхо бояд фаъолиятњояшонро марбут ба 
соњањои зерин омода намоянд:   
 

1. Аз нав эхё кардани њаёти иќтисоди барои таъмин намудани њифзи и$тимої ва $ои 
корї барои истиќоматкунандагон; 

2. Барномањои тандурустї бахри пешгирии беморињо; 
3. Барномањои њалли масъалањои муњити зист (партов, системаи ќубурхои об ва 

корезњо барои партовњо ва ѓ.) 
4. Ёрї додан ба сокинони $амоат барои дастрас намудани интернет. 

 
Баъд аз ин, иштирокчиён ба 4 гурўњи хурд таќсим мешаванд ва њар як гурўњ барномаи 
худро вобаста  ба яке аз соњањои зикршуда омода менамояд. 
 
Муаллим номи њар як барномаро дар флипчарт менависад ва иштирокчиён барномаеро, 
ки  аз болои он кор  кардан мехоханд интихоб менамоянд. Онњо имконияти танњо аз болои 
як барнома кор карданро доранд.   
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Муаллим номи иштирокчиёни хар як гурухи хурдро дар вараки калон менависад ва 
вазифаи гуруњњоро боз як маротиба мефањмонад: 
Дар давоми 15 даќиќа њар як гурўњ бояд 5 проблемаро дар вараќ нависанд, ки дар доираи 
соњаи худ њал менамоянд. Дар аввал, онњо метавонанд, зиёда аз 5 проблема нависанд ва 
сониян баъд аз муњокимаи онхо аз руи афзалияташон мухтасар намоянд. Проблемањо 
бояд ба шароити То$икистон мувофиќат кунанд ва њар 5 онњо бояд вокеи ва њалшаванда 
бошанд. Сипас, боз як маротибаи дигар талабот ва коидахои ичрои машкро ба 
иштирокчиён хотиррасон кунед, бовари хосил намоед, ки онхо шуморо дуруст фахмиданд. 
 
Баъди ба ан$ом расидани кор дар гуруњњо намояндагони њар гуруњ барномањои худро 
муаррифи мекунанд. Ба саволњои иштирокчиён метавонад муаррифи кунанда ё худи ин 
гуруњ $авоб дињад. Агар иштирокчиён савол надошта бошанд, вараќаи саволњои худатон 
омода кардаро (барои њар гуруњ дар алоњидаги) пешкаш намоед ва муњокимарони кунед.  
Дар ин сурат машк шавковар ва  зинда мегузарад. 
 
Дар ан$оми бози, бо иштирокчиён то чи андоза њаќиќи/реали будани њар як барномаро ва 
чи тавр барномањои мухталиф бо њамдигар мувофиќат карда метавонанд муњокима кунед. 
Баъди муњокимарони чунин хулоса бароред: Агар бисёрии  ин барномањо ба ин шароитњо 
$авобгў бошанд ва ба хакикат наздик бошанд, мо гуфта метавонем, ки  агар мардуми 
$омеа тамоман бедор нашаванд хам, аќаллан чашмонашонро кушоянд. 
 
Бозии 2: Бозии наќш: «Љамоати идеалии ман»  
 
Ваќти и@роиш: 25 даќиќа. 
 
Маќсадњо: баланд бардоштани фањмиши иштирокчиён оиди њукумати мањаллї ва 
пешнињод намудани аќидањо барои иштироки фаъолонаи онњо дар кору фаъолиятњои 
мањаллї. 
 
Дастурамалњо: Иштирокчиёнро ба ду гурўњ $удо намоед. Иштирокчиён бояд сањнаеро 
офаранд, ки дар мавзўи ватандўстї бошад. Пешсафи гурўњ аз байни иштирокчиён 
нависандагон, коргардон ва њунармандонро интихоб менамояд.  Иштирокчиён бояд ѓояи 
сахначаро дар якчояги мухокима карда дарёфт намоянд. Наќши пешсаф дар пешнињод 
намудани мундари$аи сахнача мањдуд аст. Ў танњо метавонад маќсади зеринро ба 
иштирокчиён пешнињод намояд: пешкаш намудани сахначаи $олиб бо истифодаи 
нависанда ва њунармандони бењтарин ва ѓайра. Иштирокчиён мебояд сањнаеро дар наќша 
гиранд, ки 10 даќиќа давом ёбад. Ин супориш бояд дар тўли 7-10 даќиќа омода шавад. 
Сониян, ба њар як гурўњ имконият дода мешавад, то ки онњо сахначаи офаридаашонро 
пешкаш намоянд: номи сахнача, ѓояи асосї, мундари$аи мухтасар ва и$роиши сањначаи 
кўтоњ. И$роиши сахначаи њар як гурўњ 10 даќиќа давом меёбад.    
 

Баъди ичрои сањначањо кушиш намоед, ки иштирокчиён аз наќшњои худ бароянд ва дар 
муњокимаи умумии сахначањо иштирок намоянд. Баъд аз муњокимаи сањначањо ба 
иштирокчиён миннатдори баён кунед ва ва хулосахо бароред. 



____________________________________________________________________________________________ 
БАРНОМАИ ЉАВОНОНИ ПЕШСАФ 
Дастурамали I оид ба маърифати шањрвандї 
  44 
 

ФАЪОЛИЯТИ ИХТИЁРЇ, ФАЪОЛИЯТ  БА МАНФИАТИ  
ЉАМЪИЯТ ВА МАСЪУЛИЯТИ ШАЊРВАНДЇ 

БОБИ 6 

 
НАЌШАИ ДАРСЇ 

Маќсад:   
Иттилоъ расондан ба иштирокчиён 
дар бораи имкониятњои мав$уда 
барои иштироки онњо дар корњои 
$амъияти,  инчунин оиди масъулияти 
шањрванди ва афзун намудани неруи 
эчодии онњо  
 

Вазифањо: 
- Ба иштирокчиён дастрас намудани  

маълумот дар бораи ташаббускорї ва 
иштироки онњо корњои $амъиятї; 

- Ба иштирокчиён барои шањрванди 
бомасъул ва э$одкор будани онњо кумак 
расонидан; 

- Фањмиши иштирокчиёнро дар бораи 
роњњои $алб гардидани онњо ба корњои 
$амъиятї зиёд намудан. 

Мафњумхои  асоси: фаъолияти  ихтиёри, иштирок, ташаббус, масъулиятнокї, 
ўњдадорї.  
Ваќт Машѓулият Сарчашмањо 

10 
даќиќа 

Аз ќайд гузаронидани иштирокчиён  
Мухтасар такрор намудани мавзўи рўзи гузашта 

• Шинос намудани иштирокчиён бо мавзуъ. 
• Сухбат оиди мафхумхои асоси 

 

Маводњо барои 
таќсим намудан, 
флипчартњо, маркерњо 

30 
даќиќа 

Фаъолияти ихтиёри ва шахси ихтиёри. 
Мухокимарони 
Машки 1.  
 

Маводњо барои 
таќсим намудан, 
флипчартњо, 
маркерњо, саволњо 
барои муњокимаронї 

   

20 
даќиќа 

Ташаббус ва иштирок. Унсурњои иштироки 
фаъолона. 
Муњокимаронї 

 

35 
даќиќа 

Фаъолият ба нафъи чомеа. Шањрванди 
масъулиятнок 
Мафњумњои асосї 
Муњокимаронї 
Машќи 2  

Маводњо барои 
таќсим намудан, 
флипчартњо, 
маркерњо, машќњо 

20 
даќиќа 

Машки амали, хулосабарорї 
Такрори мухтасар барои иштирокчиён 
Саволу $авоб 
 

Маводњо барои 
таќсим намудан, 
флипчартњо, маркерњо 

120 
даќиќа 

Ваќти умумї 
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Мундари@а 
Бо иштирокчиён оиди мафњумњои фаъолияти ихтиёри ва шахси ихтиёри (волонтер) 
муњокимаи умуми ташкил намоед. 
 
Фаъолияти ихтиёри – ин интихоби озоди фаъолият барои иштирок дар њаёти $омеа бо 
маќсади рушди он бе дархости чизе ба ивази он мебошад. Ваќте шумо бо корњои 
$амъиятї машѓул мешавед, барои он ваќт, ќувва ва мањорати худро истифода мекунед ва 
мебахшед. Шумо имконият доред намуди фаъолияти худро, инчунин    кай, дар кучо ва чи 
тавр ичро менамоед интихоб кунед.  
 
Шахсони ихтиёрї метавонанд дар бењбудии $амъиятњои худ ва $ањон сањми худро 
гузоранд. Шахси ихтиёрї будан – ин бар манфиати чомеа ва атрофиёни худ бе 
назардошти пардохти музд барои мехнати худ мебошад.  
 
Ихтиёриён ё фаъолияти ихтиёри (voluntarius калимаи лотини буда, маънояш ихтиёри 
аст) намуди доманвасеъи фаъолият аст, ки шаклои анъанавии фаъолияти муштарак ва 
худёрирасони, расман расондани хизматхо ва дигар шаклњои иштироки шарвандиро дар 
бар мегирад, ки њамаи онњо ба таври ихтиёри ба манфиати $омеа ба таври ройгон ан$ом 
дода мешаванд. Ихтиёриён аз нуктаи назари ќонунгузори шахсони воќеие мебошанд, ки 
ба таври ройгон фаъолияти хайрияви ан$ом медињанд. 
 
Ќайд намудан лозим аст, ки фаъолияти созмонњои хайрияви ба дастгирии ихтиёриён ниёз 
дорад.  
    
Мафњуми фаъолияти ихтиёриро бисёр ваќт бо фаъолияти  амъияти омехта мекунанд, ки 
ин на чандон дуруст аст. Мо бояд фарќияти фаъолияти созмонњои $амъиятиро аз 
фаъолияти ихтиёри  дуруст дарк карда тавонем.  Фаъолияти созмонњои $амъияти ин  
њама гуна фаъолиятест, ки  ба  дастгирии  $омеа равона карда шудааст. 
Дар навбати худ фаъолияти ихтиёри равона шудааст ба ниёзмандони якуминдарачаи , ки  
имконияти ба худ ёри расонданро надоранд – пирон ва кухансолон, маъюбон, бекасон, 
осебдидагони њолатњои фавќулодда, осебдидагони мушкилоти ичтомои ва ѓайра.  Мисоли 
хуби фаъолияти ихтиёриёнро дар ваќти омадани сел, заминчунби дидан мумкин аст.  Дар 
кишвари мо низ як чанд гуруњњои ихтиёриён омода шудааст,ки дар вакти лозими онхо аз 
тарафи макомотхои дахлдор  барои ёри расондан чалб карда мешаванд. 
Мохияти фаъолияти ихтиёри – ин дасти ёри дароз кардан ба ниёзмандон бе назардошти 
музди мењнат мебошад. Ќайд кардан лозим аст,ки аз даврањои ќадим  дасти ёрии 
ихтиёриён њангоми хашар дар махаллахо – сохтумон, тоза кардани каналу-$уйборњо, 
барќарор кардани иншоотхои $амъияти мушохида мегашт.  Ва имруз $авонони курси 
мањрифати шањрванди бояд барои фаъолияти ихтиёри ба манфиату рушди $омеаи худ 
омода бошанд. 
 
Шахсони ихтиёрї њамаи намуди корњоро и$ро менамоянд. Љавонони ихтиёри имруз бояд 
омода бошанд,ки дар фестивалу-озмунхои мусиќавї, раќсї ва гурўњњои театрї, фарњангї, 
санъат, намоишњои касбї ва радиои $амъиятї иштирок намоянд. Ба ѓайр аз ин,  аз руи 
эњтиёчоти мањали зисти худ барои њалли мушкилотњои гуногун сањмгузор бошанд. 
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Саволњо барои муњокима:  
• Шахси ихтиёрї кї аст?  
• Шахсони ихтиёрї кадом намуди фаъолиятњоро и$ро менамоянд?  
• Барои чи одамон шахсони ихтиёрї мешаванд?  
• Чи тавр имкониятњои шахси ихтиёриро дарёфт кардан мумкин аст?  
• Чи тавр шахсони ихтиёрї метавонанд $амъиятро пурќувваттар гардонад?  
• Оё Шумо метавонед шахси ихтиёри бошед?  
• Чи фаъолияти ихтиёриро ба ухдаи худ гирифта метавонед? 

 
Ташаббус ва иштирок  
Шахси ихтиёрї будан бо мафњуми «ташаббус» алоќаи зич дорад. Ташаббус нишон додан 
ин омода будан ва амалеро ичро карда тавонистан, инчунин богайратона и$ро намудани 
наќша ва ё супориш маънидод карда мешавад.  
 
Калимаи ташаббус асоси калимаи «ибтидо» мебошад, ки маънии воридшавии касеро ба 
њаёти нав дорад. Имрузхо  фаъолияти созмонхои чамъияти як намуди ташаббус нишон 
додан дар халли мушкилотхои махали зист ва бехбуд кардани сатхи зиндагонии ахоли бо 
рохи амали кардани лоихахои ичтимои мебошад. 
 
Иштирок дар курси маърифати шахрванди ба чавонон донишу-малакахои иловаги таъмин 
намуда онхоро барои ташаббус нишон додан ва иштироки фаъоли онхо дар хаёти 
чомеаро таъмин менамояд.  
Фаъол будани чавонон  ба худи онхо ќувваи наву тозае мебахшад, ки  кас метавонад ба 
атрофиён таъсири худро расонад ва фаолияти худро бахри бењбудии умуми истифода 
баранд.  Имрузхо чавонон метавонанд ба туфайли фаъолияти ихтиёрї ва ташаббускорї 
дар чомеаи худ навоварихое амали намоянд, ки ба манфиати хамаи ахли чомеа шуда 
метавонад. 
 
Кобили кайд аст,ки ташаббус нишон  додан бештар ва шахсоне таалук дорад,ки онхо 
дорои хислатхои пешсафи хастанд, ба дигарон (хамсолон, ё хамдехагон) таъсир расонда 
метавонанд ва дигаронро аз паси худ барои халли ин ё он мушкили, ё амали намудани 
накша бурда метавонад.  
 
Имрўзњо, бештари $авонон дар њаёти $амъиятї ва мамлакатњои худ иштирок варзида 
барои рушди он сањми худро мегузоранд. Онњо шаклњои мухталифи иштироки 
э$одкоронаи худро дар санъати мусиќї, театр, та$њизотњои раќамї, ахбороти $авонон, 
лоињањо оиди њифзи муњити зист ва фаъолиятњои и$тимої истифода мебаранд.  
Ташаббуси чавонони  имруза  инчунин метавонад ба  баланд бардоштани иттилоотнокии 
онхо оиди масъалахои тандурусти, зарари нашъаманди ва сигоркаши, тарзи хаёти солим, 
маърифати шахрванди ва гайра бошад.  
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Њамаи $авонон бояд дар њалли масъалањои $амъияти худ $алб карда шаванд. Бо $алб 
шудан ба фаъолиятњои ихтиёрї ва ташаббус нишон додан $авонон метавонанд:  
 

• бо пешкаш намудани хизматњои басо муњим барои бењбудии умумї, масъулиятро 
бештар њис намоянд;  

• ибрози аќида намуда, роњњои њалли масъала ва пешравиро дар сатњи мањаллї 
пешнињод намоянд;  

• дар бораи он, ки дар $амъияти мо ва тамоми $ањон чи рух медињад огох гарданд ва 
тасаввурот пайдо намоянд;   

• дар рафти ќабули ќарорхо фаъолона иштирок намоянд.  
 

Умуман, иштироки $авонон дар њаёти $амъиятї яке аз масъалањои асосї ба шумор 
меравад. Дар солњои охир ба иштироки $авонон дар њаёти $амъиятї ва шањрвандии 
фаъол диќќати бештар дода мешавад. Боз њам, њазорњо роњњои дигаре ву$уд доранд, ки 
метавонанд $авононро ба фаъолиятњои бунёдкорона ва сањм гузоштан дар пешрафти 
$амъият $алб намоянд.     
 
Љавонон на бояд њалли проблемањои худро аз дигарон интизор шаванд. Онњо бояд 
ташаббус нишон диханд, ва дар рушди $амъияти худ сањмгузори намоянд. Дар ташаббус 
ё ичрои лоињањои худ, $авонон бояд кўшиш намоянд, ки одамони дигар, инчунин 
тарафхои гуногунро низ ба корхои якчоя чалб намоянд, ба мисли шўрои мањаллї, 
макомотхои худидоракунии мањаллї, мактабњо, $амъиятњо, клуб ва созмонњои $авонон, 
газета ва ѓайра.  
 
Саволњо барои муњокима бо иштирокчиён:  

• Шумо калимаи «ташаббус»-ро чи тавр мефањмед?   
• Барои чи ташаббус нишон додан ин ќадар муњим аст?  
• Барои чи иштирок намудан лозим аст ва «фаъол» будан барои шахси $авон чи 

маънї дорад? 
• Чи тавр ба таъѓирот ибтидо гузошт? 
• Шумо имрузхо чи ташаббус нишон дода метавонед? 
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Диаграммаи зеринро дар флипчарт кашида бо иштирокчиён дар вакти мухокимаи 
мафхумхои асосии Иштироки фаъолона истифода баред 
 
Унсурњои иштироки фаъолона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фаъолият ба нафъи чомеа/ба нафъи чомеа хизмат кардан  
Фаъолият ба нафъи чомеа ба мафњуми фаъолияти шахси ихтиёрї монанд мебошад. Ин 
фаъолиятест, ки аз тарафи шахси алоњида ё гурўњи одамон ба нафъи $амъият и$ро карда 
мешавад. Шахсони ихтиёрї метавонанд бо фаъолияти $амъиятї машѓул гарданд, аммо 
на њар кас, ки ба нафъи чомеа хизмат мекунад, њамчун шахси ихтиёрї дониста мешавад. 
Зеро баъзе аз одамоне, ки бо ин намуди фаъолият машгуланд, онро на бо иродаи худ 
ичро мекунанд. Онњо барои и$рои он кор ма$бур карда шудаанд, мумкин вазифадоранд 
аз тарафи:  

 
• њукумат њамчун ќисми талаботњои 

шањрвандї, ба $ои хизмати њарбї;  
• судњо, ба $ои ё дар иловаи чорањои $азо; 
• мактаб, дар асоси талаботњои синфї. Ба 

таври мисол, иштироки мактаббачагон дар 
накшахои гуногуни мактаб, шанбегихо, 
дастахои варзиши ва гайра. 

 
 
Ташаббуси чавононе,ки ба нафъи  чамъият 
равона шудааст – хизматрасонии чавонон 

номида мешавад. Ин фаъолияти $авонон бо нияти мустањкам намудани њиссиёти онхо 

 
Иштироки 
фаъолона 

Иштирок 
намудан 

Масъул будан 

Худамаликунии 
муштарак 

Барои истифодаи 
захирахо масъул 

будан 

Иштирок дар 
раванди кабули 

карорхо 

Ташкили 
чорабинихои 

вокеи 

Фаъол будан 

Фаъолият дар танхои 
ё дар гуруххо 
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оиди $алб шудан ба фаъолиятњои $амъиятї ва ба онњо кўмак расонидан оиди ноил шудан 
ба маќсадњои таълимї, и$тимої ва пешрафти чомеа, ташкил карда шудааст. Ин ба 
$авонон имконият фароњам меорад, то ки онњо мањорату малакањояшонро барои 
оилаашон, касбашон ва $амъияташон сафарбар намоянд. Фаъолияти $амъиятї 
$авононро барои рушд додани хислатњои мусбї, ба мисли эътимоднокї, њурмату эњтиром, 
масъулиятнокї, боадолатї, ѓамхорї ва эхсоси шањрванди њавасманд мегардонад.  
 
Зухури ѓояњои $амъиятї ваташаббусхои $амъиятї: 

• Муносибат ва муоширати хуб бо аъзоёни  чомеа;  
• Иштирок дар хашархо ва маъракахои чомеа; 
• Ба њамсояњо дар корњои ободнии махал ва атрофи хона кўмак расонидан; 
• Дар $орабинињои $амъиятї ихтиёрона фаъолият намудан; 
• Дарахтхо шинондан ва боѓњо ташкил додан; 
• Дарё ва боѓњоро тоза намудан; 
• Бо хамдехагон муносибати кушод кардан ва иштирок дар хаёти чомеа; 
• Дар минтаќаи худ лоињањои гуногун, аз чумла пешгирии зўроварї амали намуда дар 

он иштирок намудан; 
• Хамрохи шахсоне будан, ки ба дўст эњтиё$ доранд; 
• Дар мактаб намоишњо оиди тандурустї ва тарбияи $исмонї ташкил додан;  
• Гурўњи варзишии $авононро сарварї намудан; 
• Ба шахсе хонданро ёд додан, маълумотнокии онро зиёд кардан; 
• Ба дўстон мењрубонї кардан; 
• Мањорату малакаи худро муайян карда та$рибаи шахсии ихтиёриро истифода 

намуда, онро рушд додан; 
• Дар мактаб чорабинињо оиди пешгирии сигоркашї ташкил кардан; 
• Тарѓиботи њаёти солим дар байни $авонон ва ѓайра.  

 
Кайд намоед, ки хамаи он зухуроте, ки дар боло оварда шудааст, иштирокчиён 
метавонанд  ва кушиш намоянд,ки барои худ истифода баранд. 
Ба саволњои иштирокчиён $авоб дихед ва барои муњокимаи  мафњуми дигар гузаред. 
 
Шањрвандии масъулиятнок  
Ба хотири иштирокчиён мафхуми шањрвандро хотиррасон кунед. Шањрванд ки аст? Агар 
мо ба харита нигарем дар он шумораи зиёди мамлакатњоро мебинем. Њар як давлат 
сарњад ва њудудњои сиёсиву $уѓрофии худро дорад. Њар нафаре, ки њуќуќи дар дохили он 
сарњадњо зиндагї карданро дорад, њамчун истиќоматкунанда ва ё шањрванди он давлат 
дониста мешавад.  
 
Шањрвандии масъулиятнок шахсе мебошад, ки барои саломатї ва амнияти $амъияташон 
$орањои заруриро меандешад. Шањрванди масъулиятнок дар корњои $амъиятї иштирок 
намуда, барои баланд бардоштани некўањволии одамон сањми худро мегузорад.  
 
Шањрванди масъулиятнок будан кори мушкил нест. Шањрванди масъулиятнок будан – ин 
худпарастиро пеша накардан аст ва болотар гузоштани ниёзњои $амъиятї аз ниёзњои 
шахсї мебошад. Аммо, ин чунин маънї надорад, ки кас бояд тамоми ваќти холигии худро 
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барои шахси ихтиёрї будан ва ё барои ба дигарон кўмак расонидан сарф намояд.  Балки,  
маънии каме фикр кардан дар бораи таъсири фаъолиятњои худ бар дигарон ё барои ноил 
шудан ба бењбудињои бештар кўшиш карданро дорад. Шањрванди бомасъул будан низ 
маънии риоя намудани ўњдадорињои њуќуќї, и$тимої ва ахлоќиро дорад. Биёед 
ўњдадорињои худро њамчун шањрванд бањогузорї намоем: 
 

• Ўњдадорињои и@тимої: Дар воќеъ, ўњдадорињои и$тимої ќисми асосии шањрванди 
бомасъул буданро ташкил медињад. Он чи маънї дорад? Барои шањрванди 
бомасъул будан, мо бояд ба $амъиятњои худ ва ба онњое, ки дар он зиндагї 
мекунанд, кўмак расонем. Њамин тавр, шањрванди бомасъул будан фаъолиятњои 
шахси ихтиёрїро низ дар бар мегирад.   
 

• Ўњдадорињои њуќуќї: Ње$ кас наметавонад берун аз чањорчўбаи ќонун шањрванди 
бомасъул бошад. Шахсони $инояткор, табиатан, њамчун шањрвандони бомасъул 
рафтор наменамоянд. Ќонунњое хастанд, ки барои њимояи шањрвандон, барои 
химояи $амъияте, ки онњо дар он зиндагї мекунанд ва молу мулки онњо равона 
карда шудаанд. Бинобар ин, барои шањрванди бомасъул будан мо бояд ќонунњоро 
эњтиром намоем ва онхоро риоя кунем. Ба дигарон ва ё молу мулки онњо зарар 
расонидан ба шањрванди бомасъул будан мувофиќ нест.    
 

• Ўњдадорињои ахлоќї: Дуруст муайян намудани фаркияти ўњдадорињои ахлоќи аз 
шањрванди бомасъул мушкилтар аст, зеро одамони гуногун дорои меъёрњои 
ахлоќии мухталиф мебошанд.  
 

Дар инчо, муаллими маърифати шањрвандї бояд аќидаи «њар касро мебояд ва ўњдадор 
аст то шањрванди бомасъул бошад ва ба туфайли шањрвандии бомасъул #амъият пеш 
меравад»-ро ќайд намояд. Илова бар ин, маллим бояд тазаккур дињад, ки њама ба аќидаи 
«як нафар метавонад бо фаъолиятњои худ ба #амъият бењбудї орад», њавасманд 
гарданд ва ба он кўшиш намоянд.    
 
Дар анчоми дарс бо иштирокчиён мисолхои зеринро (пешаки дар флипчарт 
нависед) дар мачмуъ дида бароед: 
Шумо метавонед тавассути нишон додани масъулиятњои зерини шахсии худ шањрванди 
масъулиятнок бошед: 

• бо истифодаи усулњои осоиштаю мувофиќ дар њалли мо$ароњо; 
• нишон додани  бови$донї ва садоќатмандї; 
• дарк кардани он, ки интихоб ва фаъолиятњои одамон чи тавр ба худи онњо, 

оилањояшон ва $амъият таъсир мерасонад. 
 
Бо $орї намудани тарзи њаёти солим тавассути: 

• дастрас намудан, тањлил кардан ва истифода бурдани сарчашмањо барои рушди 
сатњи тандурустї; 

• нишон додани ќобилият барои муайян сохтан, пешгирї кардан ва паси сар 
намудан, ё идора кардани вазъиятњои хавфнок.  
 

Фањмидан ва пеш бурдани принсипњои демократии озодї, адолат ва ягонагї тавассутї: 
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• риоя ва њифз намудани њуќуќњо ва моликияти шањрвандон; 
• $орї намудани раванди демократї ба туфайли иштирок ва овоздињї; 
• дарки он, ки њамаи одамон шаъну шарафи худро доранд. 

 
Бо иштирок дар $орабинињо оиди пеш бурдани бењбудии $амъиятї тавассути: 

• дарки системањои иќтисодї, сиёсї, и$тимої ва муњити зист; 
• кор дар соњаи рушди и$тимої; 
• муайян намудан ва чорањо андешидан барои ќонеъ гардонидани талаботњои 

$амъиятї. 
 
Баъди дида баромадани роххои гуногуни  масъулият нишон додани чавонон аз дарси 
гузашта хулосахо бароред, ва дарсро анчои дихед.  
 
Замима 
Машќи 1: Фаъолияти шахси ихтиёрї 
Ба иштирокчиён моњияти фаъолияти ихтиёриро фањмонед. Пас, аз њар як иштирокчї 
пурсед, ки ин фаъолият ба онњо чи медињад? Ду рўйхат ташкил намоед ва аз њар як 
иштирокчї хоњиш кунед, се афзалиятро фаъолияти ихтиёриро номбар кунанд.  
Афзалиятхои номбаршударо муњокима кунед ва хулоса бароред. Маќсад аз ин машк, 
баланд бардоштани раѓбати $авонон ба фаъолияти ихтиёрї  зиёд мебошад.   
Афзалиятњои фаъолияти ихтиёрї чунинанд:: 

• Хурсандї кардан 
• Робита бо дигарон 
• Њисси миннатдорї 
• Њисси нуфуз доштан 
• Огоњ будан аз $амъият ва ниёзњои он  
• Сахм гирифтан дар халли мушкило 
• Инкишофи мањорату малакањои нав 
• Тадќиќи имкониятњо барои пешрафти касбї 

 
Маводњо барои таќсим намудан #1: Имкониятњои фаъолияти @амъиятї 
Тасаввур намудани вазифа/фаъолият:  
Ман њамчун шахси ихтиёрї дар ку$о фаъолият менамоям? 
Ном барои муро$иат намудан:  
Раќами телефон:  
Ман чи тавр дар бораи ин вазифа маълумот пайдо намудам: 
_____________________________________________________________________  
Машќи 2: Масъулияти шањрвандї 

Иштирокчиёнро ба се ё чор гурўњ чамъ биёред ва ба онњо иќтибосњои зерини шахсиятњои 
$ањонїро пешкаш намоед. Бо онњо моњияту муњимияти онњоро муњокима намоед:  
 

• «Шањрвандї аз хизмат ба Ватан иборат мебошад» - Љавоњарлал Неру 
• «Масъулият арзиши олињимматї аст» - Уинстон Черчилл  
•  
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• «Њар кас метавонад бузург бошад, зеро ки њама метавонад хизмат кунад» Доктор 

Мартин Лютер 
• « «Ње$ гоњ шубња накунед, ки гурўњи хурди шањрвандони бомаърифат ва вафодор 

метавонанд оламро таъѓир дињанд: дар њаќиќат ин ягона чизест, оламро тагйир 
додааст» - Маргарет Мид 

 
Муаррифии гуруххоро гузаронед ва аз руи коркарди гуруххо хулосахо бароред. Дар вакти 
хулосабарои, инчунин метавонед кайд намоед,ки ин дар катори ин шахсиятхои чахони 
занон низ чой доранд, ва сафи $авонони курси маърифати шањрвандиро омухта низ 
метавонанд дар таърих ному худро гузоранд. 
 
Пеш аз ба супоришњои амали гузаштан, метавонед дар давоми 5 даќиќа муњокимаи 
фаъолиятњое, ки дар он чавонон метавонанд иштирок намоянд, гузаронед. 
Саволњо барои муњокима бо $авонон:  
 

• Вакте,ки шахсони гуногун оиди ин ё он масъала акидахои мухталиф доранд чи гуна 
рафтор мекунед?  

• Чи тавр дар $амъият дар њамоњангї зиндагї кардан мумкин аст?  
• Дар $амъият чи тавр ба њамраъйи муяссар гаштан мумкин аст?  

 
Супориши амалї ба иштирокчиён: AN IDEA OR C 
Муаллими маърифати шањрвандиро зарур аст, ки роњњои аз тарафи #авонон истифода 
бурдани донишу мањорати то хол дар курс омўхтаашонро ба инобат гиранд. Ба 
#авонон супориш дода мешавад, то ки онњо бо кўмаки муаллими маърифати шањрвандї 
наќшаи шахсии фаъолияти худро тартиб дињанд. Наќшањо бояд дар доираи проблема ё 
мавзўи махсус коркарда шуда бошанд, ки барои иштирокчиёни дигар шавќовар бошад, 
тартиб дода шаванд. Наќшањо ба гурўњњои калонтар њангоми њафтаи 10-уми курси 
маърифати шахрванди ва њафтаи интињоии курс, њамчун лоињаи ба охир расида, 
пешкаш карда мешаванд. 
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Номи пурра:  
Номи Омўзгори маърифати шањрвандї: 
Сана:  
 

МАЌСАДИ МАН ЧУНИН АСТ:   
БАРОИ ЧИ ИН БАРОИ МАН МУЊИМ АСТ:   
БАРОИ БА ИН НОИЛ ШУДАН БА МАН ЗАРУР 
АСТ, КИ: 
Рўйхати иќдомњои ба ман зарурбударо 
тартиб дињам. Муфассал ва мушаххасбаён 
бошам! 

 

Ман наќшаи фаъолияти худро оѓоз 
менамоям, дар (санаи): 

Санае, ки ман ин иќдоми худро ба 
итмом мерасонам, бо: 

Ќадами 1  
Ќадами 2  
Ќадами 3   
Ќадами 4  
Ман бештар бо кадом намуди проблемањо ва 
мушкилот рў ба рў мешавам?  
Барои паси сар намудани проблемањо ман  
бояд чи кор кунам? 

 

Дар охир ман интизорам, ки ба чунин  
натичахо ноил мегардам: 
 

А. 
Б. 
В. 
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НИЗОЪ ЧИСТ? НАМУДХОИ НИЗОЪ. 
МАЊОРАТИ БУРДАНИ ГУФТУШУНИДХО 

БОБИ 7 

 
НАЌШАИ ДАРСЇ 

Маќсад:  
Ба иштирокчиён додани иттиллоъ 
оиди мафњуми низоъ, намудхои 
низоъ ва мањоратњо дар њалли 
осоиштаи низоъ ва муаммоњо. 

Вазифањо: 
-  ба иштирокчиён дар бораи мафхуми низоъ, 
намудхои он, усулњо ва роњњои њалли низоъ 
итиилоъ додан; 
-  ба иштирокчиён дар бораи проблемањои 
њаррўза маълумот пешнињод намудан; 
-  шинос намудани $авонон ба нозукињои 
гузаронидани гуфтушунидхо; 
 

Мафхумхои асоси: низоъ/мочаро, намудхои низоъ, проблема/мушкилот, 
гуфтушунидхо 
Вакт Фаъолият Сарчашмањо 
5 
даќиќа 

Аз ќайд гузаронидани иштирокчиён Дафтари синф 

20 
даќиќа Ќисми 1.  Низоъ чист? Намудњои низоъ.    

25 
даќиќа 

Ќисми 2: Тарзи рафтори гуногун њангоми ба миён 
омадани низоъ  
Ќисми 3. Проблема бояд чи гуна њал карда шавад. 

 
 

30 
даќиќа 

Ќисми 3. Мафхуми проблема. Проблема бояд чи 
гуна хал карда шавад? 
Машќи интерактивии гурухи:  «Њалли проблемањои 
њаётї» 
Максад: ба чавонон оиди мухокима ва хал 
намудани проблемахои хаёти кумак расонидан 

5 дона ватман 
(флипчарт), 2 дона 
маркери ранга 

30 
дакика 

Бозии наќш оиди гузаронидани гуфтушунидхои 
самарбахш: «Апельсин» 
Маќсад: Ба $авонон намоиш додани нозукихои 
гузаронидани гуфтушунидњо 

 

10 
даќиќа Хулосабарорї ва $амъбаст. Вазифаи хонаги.  

115 
даќиќа Ваќти умумї   

 

 

Мундарича 
Муаллими курси маърифати шахрванди ба иштирокчиён оиди низоъ ва намудхои низоъ 
мухтасар маълумот дода ба мавзуъ вориш гардад. (баромади муаллим оиди мавзўъ на 
зиёда аз 10 даќиќа давом меёбад): 
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Низоъ (мочаро) – ин муносибати байни ду ё якчанд тарафхо мебошад,ки максадхои 
гуногун доранд ё фикр мекунанд,ки максадхои ба хам номувофик доранд. 
Низоъ дар натичаи набудани баробари дар ин муносибатхо ба вучуд меояд. Накши 
асосиро дар сар задани низоъ – низоъангезхо (конфликтогенхо) мебозанд. Маънои ин 
калима мусоидаткунандаи  низоъ мебошад, ва дар хакикат хам истифодаи ин  калимахо 
сабаби ба миён омадани низоъ мешаванд. Низоъангез гуфта мо  калимахоеро дар назар 
дорем,ки ба сар задании низоъ мусоидат мекунанд. Мохияти аслии низоъангезхоро чунин 
фахмонидан мумкин аст, ки мо нисбат ба суханхое,ки худамон мегуем бештар ба 
суханхои гуфтаи дигарон гуш мекунем. 
 
Ба низоъангезе, ки ба умкобили мо равона карда шудааст, мо кушиш мекунем бо 
низоъангези нисбатан сахттар чавоб гардонем. Чабрдида нисбати худ низоъангезро кабул 
карда, мехохад бохти психологии худро чуброн кунад. Аз ин ру барои фуру нишондани 
хашми худ ба ранчиш бо ранчонидан чавоб мегардонад. Дар ин сурат чавоб мулоимтар 
набуда, баръакс пуртаъсиртар ва сахттар мебошад. Дар натича кувваи низоъангезандахо 
босуръат меафзояд. 
Дар инчо муаллим метавонад бо иштирокчиён оиди мавзуъ мухокимаи умуми гузаронад. 
Саволхои эхтимоли барои мухокима: 

• Низоъ дар кучо бештар руй медихад? 
• Низоъ дар байни кихо ба амал меояд? 

Дар чамъбасти мухокима муаллим метавонад дар бораи намудхои гуногуни низоъ истода 
гузарад: 

• Низоъи байни ашхос (байни ду шахс) 
• Низоъ байни шахс ва гурух 
• Низоъ байни гуруххо 
• Низоъи ботини 

Бо иштирокчиён мафхумхои асосиро мухокима намуда ба кисми дуюми дарс гузаред. 
 
Дар давоми мавзуъ ба иштирокчиён фахмонед,ки шахсони гуногун мавриди низоъ 
рафтори гуногун мекунанд. Аз иштирокчиён метавонед пурсед,ки кадом тарзи рафтор 
мавриди низоъ ба онхо маълум аст? Фикри иштирокчиёнро гуш карда,  мухтасар дар 
рафти идоракунии вазъияти низоъ  чой доштани панч тарзи рафторро кайд намоед. Бо 
ёрии мисолхои гуногун панч тарзи рафтори зеринро  мухокима кунед: 

� Тарзи канорагири. Дар ин тарзи рафтор шахс худро аз ихтилоф дур мекашад ва 
канорачуи мекунад. 

� Замонасози кардан. Дар ин маврид шахс манфиатхои худро ба назар нагирифта, 
танхо барои конеъ гардонидани манфиатхои чониби дигар кушиш мекунад. 

� Раќобат. Дар ин намуди рафтор шахс танхо манфиатхои худро ба назар гирифта, 
манфиати чониби дигарро инкор менамояд. Ыакат баро ба галаба ноил гардидан 
бе назардошти хохишу манфиати чониби дигар кушиш мекунад.  

� Созиш кардан (компромисс) – ёфтани мавкеи миёна, ки харду чонибро конеъ 
мегардонад. Нисбати  якдигар гузашт карда тавонистан ва манфиатхои якдигарро 
кисман конеъ гардонидан аст. 

� Хамкори. Хамкори кардан ин фаъолияти муштарак  бо чониби дигар дар рохи 
ёфтани чунин халли ихтилоф, ки барои њарду $ониб каноатбахш бошад. Дар ин 
тарзи рафтор манфиатњои њарду $ониб ба назар гирифта мешавад. 
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Дар #амъбасти ин ќисмати дарс, муаллим метавонад ќайд намояд,ки низоъ метавонад 
зўроварона ва ѓайризўровари бошад. Низоъ як ќисми њаёти њаррўзаи чомеа буда, он 
метавонад дар мактаб, дар хона, дар кўча, кор, дар сахро ва гайра  рўй дињад. Бо роњи 
осоишта ва ба нафъи тарафайн њал карда тавонистани мо$аро, мањорати асосие барои 
њар як сарвари $авон ба њисоб меравад.   
 
Ин $о чанд маслињатњо оиди њалли низоъ оварда шудааст: 

1. Оромиро риоя намоед – Хомўш истед ва ње$ чиз нагўед. Одатан шахси ѓазаболуд 
мехоњад Шуморо ба иѓво андозад. Бањс кардан бесамара аст, зеро ки он монеањо 
э$од менамояд.   

2. Бигзор тарафи дигар сухан кунад – Ў аз сухан кардан худаш дилгир мешавад. У 
мехоњад,ки сухани ў шунида шавад ва худро муњим њис намояд.  Њар кас мехоњад 
худро муњим њис намояд. Баъзе аз одамон инро бо дигар роњ баён менамоянд, ки 
бемањсул аст ё нати$аи баръакс пеш меоварад.  

3. Нуќтаи назари шахси дигарро содиќона ба инобат гиред – Худро ба $ои ў 
гузоред. Ње$ гоњ нагўед, ки «Шумо хато кардед». Воќеан роњњои созиш намуданро 
дарёбед ва ба он кўшиш намоед.  

4. Агар вазъият ба тањќир табдил ёбад, ба он хотима гузоред – Љиддї, аммо 
оромона гўед: «Шумо њоло бисёр хашмгин њастед ва чизњое, ки дар назар надоред, 
гуфта истодаед (ба ў њисси бегуноњї пеш оред). Ман мехоњам худро сафед намоям. 
Ваќте, ки Шумо ором шудед, мо метавонем боз сўњбатамонро давом дињем.» Пас аз 
он хонаро тарк намоед ё хоњиш кунед, ки хонаро тарк намоянд.  

5. Агар Шумо хато карда бошед, зуд онро тасдиќ намоед ва масъулиятро бар 
дўш гиред – Шумо метавонед гўед: «Шумо комилан њаќ њастед. Ин хатогии ман аст 
ва ман мехоњам онро ислоњ намоям.» Њатто агар ХАТОГЇ аз тарафи Шумо 
НАШУДА БОШАД, аќалан дар тарафи дигар њисси бегуноњиро бедор намоед: 
«Шояд ман хато карда бошам, биёед як$оя њаќиќатро пайдо намоем.»  

Ин кисмати дарсро  чамъбаст намуда ба мухокимаи проблема /мушкилот гузаред. 
 
Ба иштирокчиён гуфта гузаред,ки хар як холати низоъ як проблема/ ё мушкилиро ба миён 
меорад. Пеш аз њалли ин ё он проблема, $авононро сараввал зарур аст, ки моњияти 
проблемаро дарк намоянд ва онро муайян намоянд. Бо иштирокчиён саволхои зеринро 
зеринро мухокима куне два хохиш намоед,ки мисоли проблемахои гуногунро биёранд:  

• Барои проблема чой доштанаш шумо чиро асос медонед? 
• Проблема дар ку$о рух медињад? 
• Проблема чи тавр рух медињад? 
• Кай он рух медињад? 
• Бо ки он рух медињад?  
• Барои чи он рух медињад? 
• Барои рух додани проблема чи сабаб мешавад? 

 
Агар $авонон миќдори зиёди проблемањоро муайян намоянд, аз онњо пурсед,ки  кадом 
проблемањо таъ$илианд ва бояд дар аввал њал карда шаванд. Ба онњо фањмонед, ки 
барои њалли проблема аз дигарон (аъзоёни оила, $омеа, омўзгорон, хамсолон, волидайн, 
намояндагони ташкилотњои $амъиятї ва гайра) низ маслињату кўмак дархостан муњим аст. 
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Муро$иат ба шахсони дигар барои халли ин ё он проблема фаќат ба манфиати кор 
мебошад ва чавонон бояд инро дарк намоянд.   
 
Бо иштирокчиён якчанд саволњоро оиди њалли проблема  муњокима намоед, ба мисоли: 

• Барои њалли проблема кадом сарчашмањо лозиманд? 
• То кадом андоза ин сарчашмањо ба шумо датсрас хастанд? 
• Халли проблема чи хатарњо дорад? 
• Оё њалли проблема роњњои гуногун дорад? 
• Интихоби роњи њалли проблема боз аз чињо вобастаги дорад? 

Дар ан$оми муњокимаи саволхо диќќати иштирокчиёнро ба гуфтањои зерин $алб 
намоед: 

Њал намудани проблема ќисми асосї дар раванди кабули ќарор мебошад. Њал 
намудани проблема раванди равоние мебошад, ки дар мачмуъ муайян кардан, 
тањлил намудан ва њал кардани проблемаро дар бар мегирад.  Маќсади интињоии 
њал намудани проблема – ин паси сар намудани монеањо ва ќабул намудани ќарори 
дуруст  мебошад.  
 
Гуфтушунид – ин муњокимаронї бо маќсади созиш намудан мавриди халли 
проблема / ё низоъ мебошад. Гуфтушунид ин мањорати калидие мебошад, ки 
пешсафон бояд дорои ин махорат бошанд. Махорати гуфтушунид карда 
тавонистанро хар як шахс метавон дар худ тарбия намояд.  

Эзоњ ба муаллим: Вобаста ба вазъият метавонед ин бозии гурухиро  ташкил 
кунед. Иштирокчиён метавонанд ихтиёран накшхоро интихоб намоянд ва и$ро 
кунанд. 

Бозии 1: «Њал намудани проблемањои њаётї». Вакт 30 дакика.  
Бо иштирокчиён  бозии накширо оиди халли проблемахои хаёти ташкил кунед.  
 
Иштирокчиёнро ба 4 гурух, 5 нафарї дар њар як гурўњ $удо намоед. Ба њар як гурўњ 
вараќњои калон таќсим намоед. Ба њар як гурўњ проблемањои гуногунро барои њал 
намудан пешкаш намоед: 

1. Бародари Шумо аз мактаб оѓуштаи хун ва бо доѓњои кабуд бармегардад. Вай 
мегуяд, ки чанд бачањои аз ў калонтар ўро заданд.  

2. Шумо ба њамроњии рафиќатон вазифадор карда шудед, ки дар мактаб дар лоињае 
кор кунед. Санаи интињоии супоридани лоиња њафтаи дигар аст. Аммо рафиќатон 
дар лоиња ње$ корро ба ан$ом нарасонидааст ва намеходад кор кунад.  

3. Раис ба Шумо мегуяд, ки дар сохтмон кор кунед, аммо ба Шумо тоскулоњи (шлем) 
сахт намедињад. Шумо медонед, ки напўшидани тоскулоњ хангоми кор кардан дар 
сохтмон хатарнок аст.  

4. Њамсинфатон Шуморо оиди мансубияти этникиатон (мансубият ба ягон халќият) 
мазоњ мекунад. Шумо аз он ран$иш меёбед.  
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Иштирокчиён дар гуруххо мухокимарони карда рохи халли ин проблема/низоъро бояд 
интихоб намоянд. Гуруххо метавонанд рохи дилхохи рафторро хангоми халли ин 
проблема интихоб намоянд ва онро намоиш диханд.  
Ба иштирокчиён барои омодашави вакт чудо куне два шароит фарохам оваред.  
Дар анчоми бози муаррифии гуруххоро амали намоед ва хулосабарори кунед. 

Бозии 2:  Гузаронидани гуфтушунидњои самарабахш: «Афлесун». 
 Барои ташкили ин бозии накши аз иштирокчиён хоњиш намоед,ки  6 нафар нафар 
ихтиёриён даст бардоранд.  Иштирокчиёни ихтиёриро ба беруни синф бароварда максади 
гуфтушунидро ба онхо фахмонед.  

1. Тарафи якум – ду нафар иштирокчи, намояндагони ташкилоти чамъиятие, 
мебошанд,ки аз пучоки афлесун доруи камёфт (ваксина) барои касалии саратони 
кудакон тайёр мекунанд. 

2. Тарафи дуюм – ду нафар иштирокчие,ки намояндаи сохибкорон мебошанд ва аз 
афлесун афшура барои кудакон тайёр кард ба савдо баровардани хастанд. 

3. Тарафи сеюм – сохибкоре, ки 2 тонна афлесуни фуруши дар шањр дорад. Танхо 
худи у фурўшандаи афлесун мебошад. Максадаш- фурўхтани афлесун. 

 
Барои хар се тараф барои тайёри дидан 5 даќиќа ваќт $удо кунед. Баъди 5 даќиќа бояд 
онхо дар атрофии мизи умуми гуфтушунид гузаронанд. 
Хангоми тайёри дидани  ихтиёриён иштирокчиёни бокимондаро вазифадор намоед,ки 
онхо танхо мушохида карда метавонанд ва дар анчоми гуфтушунид фикру-акидаи 
худашонро баё нарда метавонанд. 
 
Маќсади гуфтушунид: бо роњи  њамдигарро хуб фањмида гуш карда тавонистани тарафњо 
ба маќсад расидани њар  се тараф: фурўшанда ва харидорон аз ду тараф. 
Хангоми гузаштани гуфтушунид ба иштирокчиён халал нарасонед ва танхо мушохида 
кунед.  
Гуфтушунид метавонад ба тарзи гуногун анчом ёбад, тарафхо метавонанд байни хам дар 
вакти гуфтушунид маслихат кунанд ва дар якчояги хамами афлесунро харидори кунанд. 
Дар ин холат њам доруи кудакон аз пучоќи афлесун, ва хам афшура аз магзи афлесун 
метавон тайёр карда шавад. 
Инчунин, тарафхо метавонанд ба як хулосае наоянд, ва дар фикри худ истодагари кунанд 
– ин њам бошад анчоми дигари гуфтушунид мебошад.  
Дар вакти муњокимаронии нати$аи бозии гуфтушунид ва хулосабарори кайд намоед, ки аз 
њама асосиаш њангоми гуфтушунид бо эњтиром гўш андохтан ба суханони тарафи дигар 
ва тарзи дурусти ќабули ќарор мебошад.   
Хулоса 
Мо бо проблема ва мо$ароњо њар рўз рў ба рў мешавем. Њар як сарвар бояд проблемаро 
хуб њаллу фасл намояд ва мањорат дошта бошад, ки мо$ароњоро ба осоиштагї њал 
намояд. Сессияи мазкур воситањои гуногунро пешнињод намуд, ки бо ёрии онњо метавонед 
моњияти проблемањоро муайян намоед ва роњњои њалли онро дарёбед. Дар њалли мо$аро 
усулу воситањои гуногуне ву$уд доранд: аз аќибнишинї ба созиш ва њамкорї. Њар як усул 
афзалият ва камбудии худро дорад. Бинобар ин, сарварон бояд чорањои заруриро 
фувофиќ ба табиати мо$аро андешанд.  Чи тавре ки Алберт Эйнштейн гуфтааст: «Сулњ 
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бо роњи зўрї ба даст оварда намешавад. Онро метавон танњо тавассути њамдигарфањмї 
соњиб шуд.» 

Вазифаи хонагї.  
Чизњои азхуднамуда ва та$рибаи шахсиатонро дар эълоннома барои њалли мо$аро, ки 
дар он хонандаро тавассути воситањо дар идора намудани он пеш мебаред, истифода 
баред.  
 
Шартњои дастурикунанда: 

• Эълонномаи Шумо бояд ба талаботњои ахлоќї $авогў, рангкардашуда ва муфассал 
бошад. 

• Эълонномаи Шумо тавонад ба касе барои пешгирї кардани мо$аро кўмак расонад. 
Бинобар ин, дар он бештар $идду $ањд намоед.  

• Дарси дигар Шумо метавонед коратонро дар мубодила бо њамсинфон муњокима 
намоед. 

 
Љамъбасти дарс 
Ба $авонон муњимияти њалли проблема ва мо$ароро бори дигар фањмонед. Аз онњо 
хоњиш намоед, ки оиди чизњои омўхтаашон дар рафти курс ба Шумо наќл намоянд. Ин 
метавонад ќисме аз маълумот ё мањорате, ки онњо омўхтанд, бошад. Њар иштирокчї бояд 
мисолњои гуногун пешнињод намояд. 
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МАЊОРАТИ СУХАНРОНИИ УМУМЇ, БАРОМАД ВА 
МУБОЊИСА 

БОБИ 8 

 
НАЌШАИ ДАРСЇ 

Маќсад: 
- Ба иштирокчиён омузондани 
нозукихои санъати суханварї, 
мањорати баромад кардан ва бурдани 
мубоњисахо  

Вазифањо: 
- Ба чавонон омўзондани чи тавр дар 

назди омма баромад кардан ва 
истифодаи асбобњои мухталифи аёнї;   

- Фањмондани чи тавр тайёр намудани 
баромади таъсирнок ва иброз 
намудани андеша; 

- Дарки мањорати баромад ва 
муњимияти он дар њаёти њаррўза; 

- Дарки мубоњиса ва раванди он.  
Мафхумхои асоси: суханвари, мусоњиба, мубоњиса, хабар, баромад, суханронии 
умумї, маърўзачї, мулоњиза кардан.  
Ваќт Фаъолият Сарчашмањо 
5 даќиќа Аз кайд гузаронидани иштирокчиён ва омодагири 

ба дарси нав. 
 

Дафтари синф. 
Флипчарт ва 
маркерхои ранга. 

30 
даќиќа 

Суханронии умумї  
Маводњои видеоии суханронии Мартин Лютер ё 
дигар суханварони хуби мањаллиро тамошо кунед.  
Муњокимаронї   

Проектор, слайдњо, 
маводњо барои 
таќсим намудан 

35 
даќиќа 

Мањорати баромад кардан  
Муњокимаронї 

 

35 
даќиќа 

Мањорати мубоњисавї  
Машќи 1: Мактаби парлумон  

 

10 
даќиќа 

Хулосабарорї 
Чамъбасти  дарс  
Саволу $авоб 
Супориши амалї: тайёр кардани баромад оиди 
наќшаи амали шахсї t  

 

115 
даќиќа 

Ваќти умумї 
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Мундари@а  

 
Санъати суханварї яке аз талаботњои пешсаф будан аст. Санъати суханварї раванди 
суханронї дар назди умум ва санъати мусоњибаи таъсирнок бо шунавандагон 
мебошад. Маќсади суханронии умумї – ин хабардор намудан, таъсир расонидан, бовар 
кунонидан ва ё танњо ваќтхуш намудани шунавандагон мебошад, ки он бо баромад 
алоќаи зич дорад. Суханвари хуб на танњо оиди чизе хабардор карда метавонанд, балки 
ба њиссиёти шунавандагон низ таъсир расонида њам метавонанд. Дар санъати суханварї, 
хамчун ин ё он намуди мусоњиба, пан$ унсурњои асосї ву$уд доранд: КИ гуфта 
истодааст ЧИРО ба КИ бо истифодаи ЧИ МАЪНЇ ДОРАД бо ЧИ МАЌСАД?  
 
Таърихи пайдоиш 
Санъати суханвари бори аввал аз тарафи юнониёни ќадим инкишоф дода шудааст. Њар 
нафаре, ки мехоњад дар суд, сиёсат ё њаёти $амъиятї комёб шавад бояд аз нозукињои 
санъати суханварї бархурдор бошад. Бо пешрафти сиёсати Империя Рим, суханварони 
римї ба санъати суханварии Юнон шакли нав бахшиданд. Зери таъсири Империя Рим 
омўзиши санъати суханварї (риторика) ба наќшаи таълим ворид карда шуд. Байни 
суханварони бузурги он давр Афлотун, Арасту ва Исократ буданд. Онњо мактабњои худро 
ташкил намуда, санъати суханвариро таълим медоданд. Дар даврони Империя Рим, 
санъати суханварї моњияти худро дар ќонуну корњои идоракунии давлат гум накарда, ба 
шакли муњими ваќтхушї табдил ёфт. Бо ин роњ, суханварони машњур бойгариву обрўи 
зиёде барои мањораташон мегирифтанд.    
 
Принсипњои асосии санъати суханварї њоло њам бетаъѓир мондаанд. Аз рўи анъана, усулу 
воситањои мусоњиба ба шунавандагон вобастагї дорад. Дастовардњои нав ба суханварон 
имконият фароњам оварданд, ки дар мусоњибањои душвор комёб гарданд.  
 
Барои чи санъати суханварї муњим аст? 
Санъати суханварї њоло њам дар њаёти мо муњим аст. Президентњо ва шахсони машњур 
мањз ба туфайли мањорати суханвариашон ба комёбињои баланд ноил шудаанд. Санъати 
суханварї яке аз муњимтарин мањоратњои инсон ба шумор меравад. Ин мањоратро мумкин 
аст ќариб дар њамаи кору фаъолияњо истифода бурд.  
 
Биёед ба сабабњое, ки барои чи санъати суханварї дар њаёти мо муњим аст нигарем:  

• Санъати суханварї барои мусоњиба кардан ва дар худ боварї њосил кардан кўмак 
мерасонад 

• Санъати суханврї барои $алб намудани диќќати шунавандагон кўмак мерасонад 
 
Донистани санъати суханварї муњим аст, зеро ки дар ягон њолати њаётї, кас ба ягон 
намуди суханронї рў ба рў шавад. Ин омилро зуд дарк намудани $авонон ва ба таври 
бояду шояд омода шудан, барои ба муфаќќият ноил шудани онњо дар хона, мактаб ва дар 
$амъият  кўмак мерасонад. Омўхтани нозукињои санъати суханварї – ин воситаи 
бузургест барои дони$ўён дар рафти тањсил дар мактаб, колле$ ва донишгоњ, аз $умла 
имконияти бузургест дар њаёти шахсии онњо. Санъати суханварї аслињаи пурќудратест, ки 
тавассути он мо фикри худро баён менамоем.  
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Истифодаи санъати суханварї ба кас имконият медихад, ки дар мактаб, $ои кор ва њатто 
дар $ањон таъсири худро гузорад. Бо дигарон мубодилаи афкор намуда, $авонон 
имконият пайдо менамоянд, ки нуфузи орзую ормон, хоњишу максадњои худро дар њаёт, 
дар олами атрофии худ инкишоф дињанд. Санъати суханварї барои ба дигарон таасуррот 
бахшидан, барои ноил шудан ба маќсадњо воситаи пуриќтидорест. Санъати суханварї ба 
мо кўмак мерасонад, ки худро дар байни дигарон ќулай њис намоем.  
 
Суханронии пуртаъсир @ињатњои зеринро дар бар мегирад: 

• Нотиќї 
• Истифодаи имову ишорањо 
• Назорат аз болои овоз 
• Фонди луѓавї ва интихоби калима 
• Истифодаи њазлу шўхии бомаврид 
• Инкишоф додани муносибатхои мусби бо шунавандагон.  

 
Мањорати суханварии Шумо чи гуна бояд инкишоф дода шавад: 
Одатан дар назди одамони бисёр ва шахсони ношинос суханронї намудан бештари моро 
ба њарос меорад. Аммо ба туфайли омўзиши муносибу пай дар пай $авонони пешсаф 
метавонанд ба ин мањорати њаётан муњим соњиб шаванд.  
Та$рибањои зерин барои инкишоф додани ќобилияти $авонон оиди дар $ойњои $амъиятї 
баромад карда ибрози аќида намудани онњо пешнињод шудаанд:  
 

• Аз бењтаринњо омўхтан: роњи аз њама бењтарини инкишоф додани мањорати 
суханварї ин омўхтан аз онњое, ки дар ин $ода бузург дониста шудаанд.  

• Машќ карданро давом додан: роњи бењтарин барои суханронии хуб ё баромади 
$олиб ин машќ карданро давом додан аст. Чи ќадаре, ки $авонон барои такмил 
додани мањорати суханварї машќ мекунанд, њамонќадар и$роиши супориш осон 
мегардад. Онњо метавонанд дар танњої, дар назди оина машќ намоянд ва ё аз 
аъзоёни оилаашон хоњиш намоянд, ки шунавандаи онњо бошанд.  

• Оромиро риоя намудан: чизи аз њама муњим оромиро риоя намудан аст. Њатто 
агар шахси  баромадкунанда $умлаеро фаромўш кунад, набояд оромиро аз даст 
дињад. Шарт нест, ки ў бояд аниќу даќиќ њамон калимањоро истифода барад. Ў 
метавонад калимањои дигарро истифода барад. Агар ў оромона ва боназоратона 
рафтор намояд, дар њаќиќат худро ором њис менамояд.  

• Ба тарзи либоспўшї ањамият додан: $авононро бояд хотирнишон кард, ки дар 
баромадњои умумї ба сару либоси худ диќќат дињанд. Одамон ањамият медињанд, 
ки кас чи пўшидааст ва чи гуна пўшидааст. Агар шахс нодуруст либос пўшида 
бошад ё дар намуди зоњирии ў камбудие бошад он метавонад диќќати 
тамошобинонро ба худ $алб намояд ва шахси баромадкарда истодаро дар холати 
ногувор гузорад.   

• Ба чашми шунавандагон нигоњ кардан: пешсафон бояд дар хотир дошта бошанд, 
ки њангоми сухан рондан бояд ба чашми шунавандагон нигоњ кунанд.  Ба чашми 
шунавандагон нигоњ кардан метавонад диќќати онњоро $алб намояд. Боварї њосил 
намоед, ки онњо ба чашмони танњо як ё ду нафар нанигаранд, балки ба чашмони 
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шумораи бештари шунавандагон нигаранд. Боз муњим аст, ки нигаронидани чашм 
ба чашми каси дигар на он ќадар дар муддати кўтоњ бошад ва на дар муддати 
дароз.   

• Донистани маводи худ: ваќте $авонон нияти баромад намуданро дар 
$амъомадњои умумї ё вохўрињо доранд, хатогии калон дар он аст, ки онњо мавод 
барои баромадро ба пуррагї бањогузорї наменамоянд. Њамчун ќоида, агар кас ба 
моњияти мавзўъ дуруст сарфањм наравад, ў набояд назди шунавандагон баромад 
кунад. Шунавандагон метавонанд дар охири баромад њамаи саволњои 
лозимаашонро дињанд. Агар шахси баромадкарда њатто ба як саволи шунавандагон 
$авоб дода натавонад, боварии онњоро аз даст медињад.  

• Нигоњ доштани суръат: суръате, ки бо он кас сухан меронад дар рафти баромад 
наќши муњимро мебозад. Љавононро мебояд ба суръати суханрониашон диќќат 
дињанд. Суръати суханронї барои $алб намудан ва нигоњ доштани диќќати 
шунавандагон бояд на бисёр суст ва на тез бошад.  

• Мухтасар баён намудан: мухтасар баён намоед ва дар бораи моњияти масъала 
гап занед.   

• Донистани шунавандагони худ: яке аз муњимтарин $ињат дар санъати суханварї 
– ин донистани шунавандагони худ ва мувофиќ ба онњо сухан кардан аст. 

 
Њангоми суханронї дар $амъомадњо, бояд худдорї намуд аз:  

• Худситої: Худситої дар суханронї – ин ба мисли тањќир намудани шунавандагон 
аст. Агар баромад хуб бошад, шахси баромадкрдаро таърифу тањсин меунанд.   

• Таќлидкорї ба каси дигар: Нисбати худ боадолатона будан муњим аст, нисбат ба 
таќлидкорї кардан.  
 

Мањорати баромад кардан 
 
Баромад чист?  
Баромад – ин мањорати пешкаш кардан ва фањмонидани моњияти мавзўъ ба 
шунавандагон ё хонандагон мебошад. Он бо «суханронии умумї» (дар боло зикр карда 
шудааст) алоќаи зич дошта, яке аз шаклњои пањншудаи нутќи шифої дар замони муосир 
ба њисоб меравад. Баромадкунињо ќариб дар њамаи лањзањои њаёт истифода бурда 
мешавад ва метавонад наќшадор, бадењатан (нотайёр), ба таври хаттї ва ё ба таври 
ёддошт бошад. Асосан, маќсади баромади шифої ин:   

• хабардор кардан ё инъикос намудан; 
• бовар кунонидан;  
• оѓоз намудани муњокима ё дар доираи мавзўъ саволгузорї кардан;  
• хозиринро ваќтхуш намудан; 
• њавасманд намудани гурўњ дар и$роиши коре ё ноил шудан ба маќсадњои 

пешгузошта.  
 
Баромади шифоии хуб дорои сохтори хуб аст. Ин метавонад ба шунавандагон барои 
пайгирї намудан сабукї орад. Одатан баромад аз се ќисм иборат аст: оѓоз, мобайн ва 
ан$ом 
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Кай ва дар ку@о мањорати баромад кардан зарур аст:  

• Њангоми дарс ва супоридани имтињони шифої;  
• Дар $амъомадњо ё мусобиќањои мактабї;  
• Дар лексияњо ё њангоми пазирої;  
• Намоишњо, консертњо, $орабинињои дилхушии мактабї, шабнишинињо.  

 
Баромадро чи гуна бояд гузаронид? 
Мо зуд-зуд бо одамоне вомехўрем, ки ќобилияти озодона ва таъсирнок ифода намудани 
фикрашонро надоранд. Сабаб дар он аст, ки онњо мањорати кофии баромад карданро 
соњиб нестанд, ва аз боли худ дар ин раванд кор набурдаанд. Ба туфайли машќи доимї 
ва бо $идду $ањд, кас метавонад мањорати баромад карда тавонистани худро такмил 
дињад.  
 
1. Дар аввал маќсади баромад карданро муайян намоед: 

• Ба одамон  ягон хабар/иттиллоъ додани хастед? 
• Одамонро ба чизе бовар кунондани хастед? 
• Табъи одамонро хуш карданиед? 

2. Шунавандагони худро тањлил намоед: 
• Дара$аи дониши онњо оиди мавзўъи баромади Шумо чи гуна аст? 
• Онхо ба маълумоти Шумо омода карданиёзманди доранд? 
• Хусусиятњо (муносибати онњо, та$риба ва маълумот). 

3. Ба муњимияти мавзўи баромади худ боварї њосил намоед: 
• Мавзўатонро тадќиќ намоед. 
• Барои асоснок шудани баромадатон аз факту раќамњо ва маълумотњои оморї 

истифода баред. 
• Аз та$рибањои њаёти воќеї мисолњо оред. 

4. Боварї њосил намед, ки моњияти мавзўъи баромад равшан аст: 
• Чанд хабарњои калидиеро инкишоф дињед, ки ба шунавандагон таассуроти амиќ 

гузошта тавонанд. 
• Баромадатонро аз нигоњи мантиќ дуруст омода намоед, маќсад барои њар як ќисм 

ва хулоса дар охири он. 
5. Суханронии таъсирнокро истифода баред 

• Иборањои кўтоњу соддаро истифода баред. 
• Аниќбаён бошед. 
• Ѓояи асосиро бори дигар тасдиќ намоед. 
• Дар вакти баромад гоњ-гохе табассум намоед. 

 
Мањорати бурдани мубоњисахо 
 
Мубоњиса чист?  
Мубоњиса – ин бањс намудан бо риояи ќоидањо дар атрофии мавзуи муайян аст. Мубоњиса 
ќоидањои ќатъии рафторро дорад. Шумо дар $ое ќарор мегиред ва бояд муќобили он 
чизе, ки боварї доред, тасдиќ намоед. Одатан дар мубоњиса ду даста баромад намуда, 
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оиди ќароре ё мавзўе бањс менамоянд. Ба њар як гурўњ ваќти муайяне барои омода ва 
асоснок намудани далелњои худ $удо карда мешавад.  Дар мубоњиса, агар як даста барои 
дастгирї намудани фикре ё мавзўе бањс намояд (Барои/Тарафдор), тарафи дигар бошад 
$ињати муќобили фикр ё мавзўро (Муќобил/Зид) дастгирї менамояд. Ќоидањои мубоњиса 
дар њар мавзўи бањсї метавонад иваз карда шавад. Чанд намуди мубоњиса ву$уд дорад. 
Маќсад – ин дарёфтани далели $оиз дар муддати кўтоњи ваќт аст. Баъзан њар як аъзои 
даста сухан мекунад ва баъзан даста яке аз намояндагони худро барои аз номи кули 
даста баромад кардан интихоб менамояд. Довар дар асоси далелњои пешнињодгардида 
ва мањорату дара$аи касбии дастањо бањо мегузорад. Одатан дар мубоњиса, як даста 
ѓолиб эълон карда шуда, ба давраи (раунд) дигар гузаронида мешавад.    
 
Мубоњиса масъалахои  зеринро фаро мегирад: 

• Иштирокчиён мавзўро гўш намуда, тарафи худро (тарафдор/зид) интихоб мекунанд. 
• Дастањо мавзўњои худро муњокима намуда, ба хулосае меоянд. 
• Дастањо хулосањои худро баён намуда, нуктањои асосиро пешнињод менамоянд. 
• Иштирокчиён далелњо ва назари мухолифро муњокима намуда, $авобњои худро 

барои инкор кардани онхо тайёр мекунанд 
• Љавобњо барои инкор баён карда мешаванд. 
• Интињои хулосабарорї. 

 
Эзоњ барои муаллимони курс. Агар гурўњ омода бошад ва ихтиёр дошта бошед машки 
зеринро бо иштирокчиён амали гардонед. Агар ба назари Шумо гузаронидани ин машќ ба 
маќсад мувофиќ набошад, ягон машќи дигар ё бозии ба ин гурўњ дар њамин маврид 
муносибро пешкаш намоед. 
 
Машќи 1: Усулњои машќњои тайёрии @олиб  
 
Таќлид ба овози асп: иштирокчиён њаворо дар дањонашон нигоњ дошта, лабњояшонро 
мањкам мекунанд. Бо ин роњ, њар ду лабњо ба ларзиш медароянд ва садои овози аспро 
мебароранд. Дар ин њолат мушакњои атрофии дањон ором мегарданд.  
 
Машќи суръат: иштирокчиён ягон чизро бо суръатњои гуногун (суст, миёна, тез) ва бо 
овози баланд мехонанд. Ин имконият медињад, ки чашму забон як$оя истифода бурда 
шаванд.  
 
Кашиши рўй: иштирокчиён кўшиш намоянд, то ки дањон, бинї ва абрўвони худро ба 
њамдигар наздик $азб намуда, сипас то мумкин аст аз њам дур намоянд. Бо ин роњ, 
мушакњои рўи онњо ором меёбанд.  
 
Машќњо барои инкишоф додани мањорати мубоњисавї  
 
Машќи 2: Парлумони мактаб. Машк аз кадамхои алохида иборат аст. 
 
Ќадами 1 -  Ќоидањои таъсири мутаќобилаи гурўњ, нати$ањои чашмдошт (нигоњ доштани 
интизоми гурўњ ва диќќати онхо, пешсаф ва объективона будан, назорати масъулиятнокии 
аъзоёни гурўњ) ва супоришро ба хонандагони худ шарњ дињед.  Наќши омўзгор аз он 
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иборат аст, ки мувофиќ гардонад, кўмак расонад ва дара$аи фањмиши њар як хонандаро 
оиди наќши худ ва мавзўъ назорат намояд. Пас аз он, ки гурўњ пешсафи худро таъин 
намуд ва мавзўњњои баррасишаванда зери муњокимаи коллективї ќарор дода шуда, њаллу 
фасл карда шуданд, муаллими маърифати шањрвандиро зарур аст, то иштирокчиёнро бо 
маълумотњои муњиму лозимї таъмин намояд.  
 
Намунаи мавзўњо барои мубоњиса:  

• Тамошои оинаи нилгун бењтар аз хондани китобњо аст? 
• Соатњои таълими дар мактаб бояд аз 12:00, ба 16:00 иваз карда шаванд? 
• Бояд аз хонандагон дар мактаб пўшидани либосњои якхелаи мактабї талаб карда 

шавад? 
• Истифодаи телефонњои мобилї дар мактаб бояд и$озат дода шавад. 

 
Гурўњро зарур аст, ки оиди чи гуна истифода бурда шудани маълумот ва ба аъзоён барои 
дастгирї намудани далелњо ќарор ќабул намояд (маълумот барои ќувват бахшидани 
далел муфид аст?). Њар як гурўњ хавасманд гардонида шаванд, ки барои тахмин 
намудани далелњою $авобњои гурўњи дигар кўшиш намоянд.  
 
Ќадами 2 – Хонадагонро ба се ё аз он бештар њизбњои сиёсї $удо намоед. Агар онњо 
хоњанд, метавонанд њизбњои худро номгузорї намоянд. И$озат дињед, ки њизбњо «лоињаи 
ќонун» (пешнињоди сиёсї – ќонуни нав ё таъѓироту иловањо ба ќонуни мав$уда)-ро тайёр 
намуда, пешнињод намоянд. Рўйхати њамаи лоињањои ќонуни аз тарафи њизбњо 
пешнињодшударо ташкил дињед. Ба аъзоёни њар як њизб и$озат дињед, ки ба лоињањои 
ќонуни пешнињод намудаи њизбњои дигар назар андозанд. Онњо бояд њадди аќал нисфи 
лоињахои ќонунро барои зид баромадан, интихоб намоянд. Ба хонандагон дањ даќиќа, 
барои омода шудан оиди ќисматњои зерин, пешнињод намоед:  

 
• чи тавр онњо бояд лоињаи ќонуни худро њимоя намоянд; 
• ва чи гуна онњо ба лоињаи ќонуне, ки бояд зид бароянд, муќобилият нишон дињанд.  

 
Ќадами 3 – Бо ба охир расидани мўњлат барои омодагї, машварати парлумонї оѓоз 
меёбад. Муаллим њамчун сухангўи (спикер) Палата ба навбат баррасии њар як лоињаи 
ќонунро даъват менамояд. Дар он ќисме аз хонандагон барои њимояи лоињаи ќонун сухан 
мекунанд, ќисми дигарашон бошад бар зидди он. Ваќте суханронї ба охир мерасад, ба 
њар як лоињаи ќонун барои дастгирї намудан ё зид баромадан овоз дода мешавад. 
Вобаста ба ќобилияту тавоноии хонандагон, Шумо метавонед корро дар парлумон идома 
дињед (барои мисол, пешнињод намудани маълумот, гузаронидани таъѓироту иловањо ба 
лоињањои ќонун ё пешнињод намудан) ё ба њар як лоињаи ќонун и$озат дињед, ки то 
пешнињод шудан ба пуррагї муњокима карда шаванд  
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ЉАДВАЛИ МУБОЊИСА 
Категория Њизби 1 Њизби 2 Њизби 3 Хол 

Пешнињоди 
масъалањо 

Мавзўи њамеша 
пешнињодшаванда 

Мавзўи њамеша 
пешнињодшаванда 

Мавзўи гоњ-гоњ 
пешнињодшаван
да 

 

Бо факту 
раќамњо 
асоснок 
намудан 

Истифода бурдани 
факту раќамњои 
бештар барои 
асоснок намудани 
мавзўъ 

Истифода бурдани 
чанд факту раќам 
барои асоснок 
намудани мавзўъ 

Истифода 
бурдани 
миќдори ками 
факту раќам 
барои асоснок 
намудани 
мавзўъ 

 

Эътимоднокї 

Далелњо равшан ва 
эътимоднок 
мебошанд 

Далелњо баъзан 
равшан ва 
эътимоднок 
мебошанд 

Далелњо гоњ-гоњ 
равшан ва 
эътимоднок 
мебошанд 

 

Кор бо даста 

Аз тарафи аъзоёни 
даста босамар ва 
баробар истифода 
бурдани ваќти 
$удошуда 

75%-и ваќти 
$удошуда барои 
суханронии як 
нафар аз аъзои 
даста 

Истифодаи 
100%-и ваќти 
$удошуда 
барои 
суханронии як 
аъзои гурўњ 

 

Ташкилот 

Водор намудани 
шунавандагон барои 
кушодашавии 
баррасї 
 

Љалб намудани 
диќќат 
Хотима бахшидани 
мубоњиса 

Шинос 
намудани 
мавзўъ ва чанд 
манъкунињо дар 
мубоњиса 

 

 
Супориши амалї: 
 
Муаллими маърифати шањрвандиро зарур аст, то хонандагонро дар рафти суханронии 
умумї ё баромад намудан, бо иборањои муфид, дастурамалњо ё рўйхати он чизњое, ки 
онњо ба он ниёз доранд, таъмин намояд.  
 
Дар истифода бо ин дастурамалњо ва сарчашмањои иловагї аз шабакаи интернет ва 
Иштирокчиён наќшањои амалии худро оиди «Фаъолияти @амъиятї, иштирок ва 
ташаббус» бояд дар шакли муаррифи бо истифодаи Power Point тайёр намоянд.  
Барои иштирокчиён: 
1. Наќшаи амали худро ташкил дода, муайян намоянд, ки барои чи он муњим аст.  
2. Баромади худро дар шакли хаттї тайёр намоянд. Он бояд аз сарсухан, ќисми асосї ва 

хулоса иборат бошад.  
3.  Ба се гурўњ $удо шуда, барои омодагї дар рўзи баромад тайёрї бинанд ва пешакї ба 

њамдигар таќризњои э$одкоронаи  худро дињанд. 
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РУШДИ ИМКОНОТИ ЉАВОНОН БОБИ 9 

 
 

НАЌШАИ ДАРС 

Маќсад: Баланд бардоштани 
маърифатноки  ва рушди имконоти 
$авонон 

Вазифањо:  
-Ба $авонон омўзонидани мањорати аъзои 
фаъоли $амъият гардидани онњо; 
-Омўзонидани $авонон оиди чи гуна муносибат 
намудани онњо бо одамони калонсол; 
 

 

Ваќт Фаъолият Сарчашмањо 
5 
даќиќа 

Аз ќайд гузаронидани иштирокчиён Дафтар барои ќайд 

10 
даќиќа 

  

15 
даќиќа 

Ќисми 1: Рушди имконоти $авонон ва њуќуќњои 
инсон 

. 

20 
даќиќа 

Бозии 1: Манифести њуќуќњои $авонон  
Маќсад: Баланд бардоштани сатхи иттилоотнокии 
$авонон оиди Созишнома оиди њуќуќњои кўдак. 

Флипчарт, маркерњои 
ранга 

20 
даќиќа 

Ќисми 2: Чи тавр имконоти худро васеъ намуд?  

20 
даќиќа 

Бозии 2: Хати рост 
Маќсад: Ташкил намудани кори як$оя ва боварї 
дар дохили гурўњ.  Нишон додани он ки дастгирї чи 
тавр метавонад ба шахс барои дар њаёт ба «хати 
рост» рафтан кўмак мерасонад.  
 

Бандина барои 
бастани чашм 

15 
даќиќа 

Ќисми 3: Аъзои фаъоли $амъият гаштан  

10  
даќиќа Хулосабарорї  

115 
даќиќа 

Ваќти умумї  
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Мундари@а 
 
Барои муаллими курси маърифати шахрванди: Дар тахтаи синф (флипчарт) се 
калимаи заринро  нависед: рушди имконот, фаъолнокии чавонон ва иштирок. Аз 
иштирокчиён хоњиш намоед, ки онњо рўйхати калимаю иборањои аз нигоњи маънї ба ин 
се калима наздикро номбар кунанд. Аќидањои  пешнињод кардани иштирокчиёнро дар 
зери ин калимањои калиди нависед. 
 
Рушди имконоти @авонон чист? 
Рушди имконоти $авонон – ин равандест, ки ба туфайли он $авонон ба мањорату 
имконот соњиб мешаванд ва ба њаёти шахсии худ ва $амъият таъсироти мусбї 
мерасонанд.  
 
Фаъолнокии @авонон чист? 
Фаъолнокии $авонон – ин иштироки фаъолу бевоситаи Шумо дар рушди махали зист ва 
умуман кишвар аст. Фаъолнокии чавононро дар халлу мухокимаи масъалахои гуногуни 
чомеа – дар муайян кардани проблемахо ва халли онхо, бехубд намудани  шароити 
зисту-зиндагонии ахли чомеа, баланд бардоштани сатхи маърифатнокии наврасону-
духтарон, сафарбар намудани чавонон барои нигох доштани мухити зист ва экологияи 
махал, мубориза алайхи нашъаманди ва гайра дидан мумкин аст. 
 
Иштироки @авонон чист? 
Иштироки $авонон – ин ширкат варзидани онњо дар њамаи корњои $амъиятї мебошад. 
Иштироки $авонон дар рушди шањрвандии фаъол хеле муњим аст, зеро ки он њуќуќњои 
и$тимоии онњоро бо масъулиятнокиашон ба мувозинат медарорад.  
 
Љавонон ояндаи мо мебошанд! 
Дар $ањон се миллиард $авонони то сини 25-сола умр ба сар мебаранд. Љавонон 40% 
ањолии То$икистонро ташкил медињанд. Чавонони имруза дорои идеяњои навтарин, 
кўшишњо ва имконотхои зиёд мебошанд. Боби 6 ќонун дар бораи «Худидоракунии 
мањаллї» ба $авонон имконият фароњам меорад, ки онњо ќувваи пешбарандаи њаёти 
$амъиятї бошанд ва иштироки фаъолонаи худро дар рушди чомеахо ба рох монанд. Ин 
дарси маърифати шахрванди низ ба $авонон шароит фароњам меорад, ки онњо барои 
амалї гардонидани имконоти худ мањорату малакањои заруриро соњиб шаванд.  

Муаллими маърифати шањрвандї метавонад аз хонандагон пурсад, ки оё онњо худро 
дар #амъият фаъол њис менамоянд? Барои боз хам фаъолтар гардидан онхо чи бояд 
кунанд? 

Ќисми 1: Рушди имконоти @авонон ва њуќуќњои инсон  
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Имконоти $авонон дар як ќатор созишномањои байналмиллалї дар$ гардидаанд. 
Муњимтарини онњо «Созишнома оиди њуќуќи кўдак», ки Љумњурии То$икистон онро дар 
соли 1993 ба имзо расонидааст, мебошад.   

«Созишнома оиди њуќуќ кўдак» яке аз аввалин њу$$ати њуќуќии байналмиллалї мебошад, 
ки доираи пурраи њуќуќњои инсонро дар бар мегирад: шањрвандї, фарњангї, иќтисодї, 
сиёсї ва и$тимої.  

Дар соли 1989, сарварони $ањонї ба ќароре омаданд, ки кўдакон ба созишномаи махсус 
ниёз доранд, зеро ки $авонони то сини 18-сола нисбат ба калонсолон бештар ба ѓамхорї 
ва њимояи махсус эњтиё$ доранд. Сарварон низ хоњиш доштаанд, то боварї њосил 
намоянд, ки њуќуќњои кўдакон дар тамоми $ањон шинохта шаванд. Дар Созишнома ба 
назар гирифта шудааст, ки $авонони то сини 18-сола њуќуќи иштирок дар кабули карорро 
доранд. Ин доштани њуќуќи онњоро барои ибрози назар намудан, баёни фикру андешањои 
худ дар рафти кабули карор ва пешнињод намудани маълумоту идеяњоро тасдиќ 
менамояд.  

Дар поён чанде аз бобњои ин созишномаи байналмиллалї, ки дар онњо масъалањои њуќуќ 
ва рушди имконоти $авонон баррасї карда шудаанд:  
 
Моддаи 12 
1. Давлатњои иштироккунанда ба кўдак, ки ба андешањои шахсии худро ифода намудан 
кодир аст, њуќуќ барои озодона ифода намудани он андешањо дар њалли масъалањои ба 
кўдак дахлдошта, дињанд. Фикру андешањои кўдак дар асоси синну сол ва балоѓатрасии ў 
ба назар гирифта мешаванд.  
 
2. Бо ин маќсад, кўдак бояд бо имконоти махсус барои шунида шудан дар рафти њамаи 
тафтишоту музокироти судї ё маъмурї, ки ба кўдак бевосита ё ба воситаи намоянда ва ё 
идорањои дахлдор дахл доранд, дар асоси меъёрњои ќонунгузории миллї таъмин карда 
шавад.  
 
Моддаи 15 
1. Давлатњои иштироккунанда њуќуќњои кўдакро ба озодии $амъиятњо ва озодии 
$амъомадњои осоишта эътироф менамоянд. 
 
2. Ње$ ягон монеа дар тадбиќи ин њуќуќњо набояд $ой дошта бошад, бо истиснои онњое, ки 
дар ќонун муайян карда шудаанд ва барои $омеаи демократї зарур мебошанд, ба 
манфиати амнияти миллї ва $амъиятї, тартиботи $амъиятї, њифзи тандурустї ё ахлоќї 
ва ё њимояи њуќуќу озодии дигарон.  
 
Моддаи 31 
1. Давлатњои иштироккунанда њуќуќи кўдакро ба истироњат ва фароѓат, бозї ва иштирок 
дар чорабинињои ваќтхушкунанда, дар мувофиќа бо синну сол ва иштироки озод дар 
њаёти фарњангї ва санъат эътироф менамоянд.  
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2. Давлатњои иштироккунанда ба хуќуќњои кўдак эњтиром зоњир намуда, барои иштироки 
пурра дар њаёти фарњангию э$одї дастгирї менамоянд ва барои пешнињод намудани 
имконот барои фаъолиятњои фарњангї, э$одї, истироњат ва фароѓат мусоидат 
менамоянд.   
 
Бо иштирокчиён хар як моддаи Созишномаро дар алохидаги мухокима наоед ва бовари 
хосил намоед,ки чавонон мохияти ин моддахои Созишномаро хуб фахмиданд.  
Як маротибаи дигар кайд намоед,ки ин «Созишнома оиди њуќуќи кўдак» дар рушди 
имконоти чавонон накши мухимро мебозад. 
 
 
Бозии 1: «Манифести њуќуќњои $авонон» 
Дар охири боб муфассалан ба замима нигаред. 
 
Ќисми 2: Чи тавр имконоти худро васеъ намуд?  
Рушди имконот консепсияи гуногун$абња ва серамал буда наметавонад аз тарафи ягон 
фаъолияти махсус мањдуд карда шавад. Он њавасмандии $авононро барои баёни назар 
намудан, дар сатххои мухталиф $алб шудан ва иштирок намудан дар раванди ќабули 
карор таќозо менамояд. Чандин зинањои гуногун мав$уданд, ки $авонон тавассути онхо ба 
$амъият $алб карда шаванд: 

• Ташкил намудани чорабинињои варзишї; 
• Иштирок кардан дар чорабинињои ѓайримактабї; 
• Њамроњ шудан ба $амъомаду шўроњои $амоат; 
• Љалб шудан ба воситањои ахбори омма; 
• Хамкори бо созмонхои чамъиятии махали ба сифати шахси ихтиёрї ё та$рибаомўз; 
• Иштирок варзидан дар амали гардидани лоињањо ва хаёти $амъиятї; 
• Мубодилаи афкору та$риба намудан барои кўмак ба $амъият, њамсолон ва 

калонсолоне, ки хоњиши шуморо гўш кардан доранд; 
• Иштирок намудан дар равандњои гуногуни ќабули карор. 

Барои $авононе, ки мехоњанд имконоташонро рушд дињанд ва дар корњои $амъиятї 
иштироки фаъолона дошта бошанд, чанд усулу воситањое ву$уд доранд, ки бо ёрии ин 
усулу воситањо онњо метавонанд ба маќсадњои пешгузошта ноил гарданд:  

Иттилоот. Барои он ки масъала њаллу фасл карда шавад, шахси $авонро зарур аст, то ки 
дар бораи он дониш дошта бошад. Ўро зарур аст, ки маќолањои газетаро хонад, аз 
интернет $усту$ў намояд ва аз дигар мутахассисон иттиллоъ гирад. Ваќте њис менамоед, 
ки иттилооти кофї доред, кушиш намоед, ки онро иброз намоед: бо рафиќон, аъзоёни 
оила ва $амъият мубодилаи назар намоед. Дар ин холат, вакте, ки онхо дар бораи 
масъалахои ба Шумо мухим огох хастанд, метавонанд  дастгирикунандагони бузурги 
Шумо гарданд.  
 
Њимоя. Шахси њимоятгар ба манфиат ё њимояи масъала ё шахс сухан мекунад. Ба 
туфайли њимоя, $авонон метавонанд ба $ињатњои махсусе, ки $амъият ба он ниёз дорад, 
диќќат дињанд.  Ба нишон гирифтани амалдорони мањаллї ва сарварони $амъияти 
тавассути муколама ошкоро ва шаффоф оиди воситањо ва имкониятњо метавонад ба 
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$авонон барои дастгирї ёфтан аз тарафи шахсони асосї ва таъѓиротњое, ки онњо дар 
$амъияти худ дидан мехоњанд, кўмак расонад. Принсипњои ба ин монанд дар масъалањо, 
ки $авонон бо онњо дар арсаи миллї рў ба рў мешаванд, тадбиќ карда мешаванд. Ба 
туфайли њимоя, $авонон метавонанд овози худро дошта бошанд ва ба нишон расонанд.  
 
Зиёд намудани маблаѓгузорї.  Барои бевосита њал намудани проблемањои $авонон, 
маблаѓгузорї лозим аст. Барои ба даст овардани маблаѓгузорї, $авонон метавонанд ба 
њукумат, донорњои инфиродї, соњибкорони мањаллї, њатто ташкилотњои чамъиятии 
мањаллї дархостхо пешнињод намоянд. Новобаста аз шакли $амъоварии маблаѓ $авонон 
дар раванди рушд наќши муњим мебозанд ва њисси рушд намудани имконоти худро васеъ 
менамоянд 
 
Бо иштирокчиён  дар бораи истифодаи ин усулхои дар боло оварда шуда дар сатхи 
гуногун – дар фаъолияти чамоатхо, дар сатхи миллию байналмилали сухбат 
гузаронед. Кушиш намоед, ки чавонон дар бораи имкониятхои мавчуда, инчунин 
бартарию камбудии ин усулхо бештар сухан ронанд. 
 
Бозии 2: «Хати рост» 
Дар охири боб муфассалан ба замима нигаред. 
 
Њамкорињои байни @авонон ва калонсолон 
 
Барои он, ки «овози» $авонон шунида шавад ва дар корњои $амъиятї иштироки онхо 
самаранок шавад, бояд бо одамони калонсол дар алоќаи зич бошанд, аз онхо бештар 
маслихатхо пурсанд ва табодули афкор кунанд. 
 
Њамкорињои байни @авонон ва калонсолон – ин муносибатњои байнинаслї аст ва онхо 
ба принсипњои баробарї асос ёфтаанд. Хамаи ин муносибатњо аз њамдигар омўхтан ва ба 
њамдигар гўш карданро дар бар мегирад.   
 
Њамкорињои байни $авонон ва калонсолон ба $авонон имконият медињанд, ки: 

• ошкоро фикру андешањои худро ифода намоянд; 
• ба калонсолон эњтиром зоњир намоянд; 
• ба корњои хайр даст зананд; 
• роњњои ифодаи имкониятњои э$одии худро дарёбанд; 
• бештар мунаќќидона фикр намоянд; 
• шахси арзишманди лоиња ва $амъият бошанд. 

 
Муаллими курси маърифати шахрвандиро зарур аст, ки бо чавонон оиди то, чи андоза 
мусби будани муносибатхои худ бо калонсолон  мухокимарони кунад. Оё чавонон хис 
менамоянд,ки овози калонсолон шунида шуда, эхтиром карда мешаванд? Чавонон барои 
боз хам мустахкам намудани муносибатхои худ бо калонсолон боз чи корхоро бояд 
анчом диханд? 
 
 
Хулосабарорї 
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Љавонон идеяњо ва ќуввањои заруриро барои инкишоф додан ва пеш бурдани њаёти 
$амъиятї доро хастанд. Ќонунњои амалкунандаи Чумњурии То$икистон ва «Созишнома 
оиди њуќуќи кўдак» ба $авонон шароит фароњам меоранд, ки дар раванди ќабули карор ва 
њаёти $амъиятї иштироки фаъолона намоянд. Љавонони то$икро мебояд ин имкониятњоро 
њаматарафа истифода баранд ва бо њукуматњои мањаллї барои бењбуд сохтани 
ояндаашон кор баранд. Чи тавре, ки собиќ президенти ИМА Теодор Рузвелт гуфтааст: 
«Даврони пирї ба мисли њамаи чизњои дигар аст. Барои ба муваффаќият ноил шудан, 
шумо бояд фаъолиятро аз овони $авонї оѓоз кунед.»  
 
Вазифаи хонагї 
Љавононро зарур аст, ки наќшаи амали шахсии устувор намоянд. Дар наќша бояд ќисмати 
нав оиди рушди имконот $ой дода шавад. Дар ин ќисми наќша, $авонон бояд мисолњои 
мушаххасро оиди истифода бурдани мавзўи рушди имконот муайян намоянд. Бо ин роњ, 
онњо ба маќсадњои дар наќша пешнињод гардида, муяссар мешаванд. Мисолњо бояд 
кисматхои зеринро дар бар гиранд:  

• Наќшањо барои ташкил намудани мухокимахо бо намояндагони макомотхои 
мањаллї дар алоњидагї ё як$оя бо гурўњ;  

• Љустучуи дастгирї аз тарафи волидайн, дўстон ё хешовандон, бо дар назардошти 
фаъолияти шахсї. 

• Дархост намудани маблаѓгузорињо аз ташкилотњои мањаллї ё шахсони алоњида 
барои дастгирї намудани ташаббуси $авонон. 

 
Замима  

Бозии 1: «Манифести њуќуќњои $авонон» 

Маќсад: Ба чавонон кумак расонидан барои хубтар фахмидани хукукхое, ки аз тарафи 
«Созишнома оиди хукуки кудак» химоя карда мешаванд. 

Пас аз мутолиа намудани бобњои 12, 15 ва 31 «Созишнома оиди њуќуќи кўдак», 
хонандагон ба чањор гурўњ таќсим карда мешаванд. Ин маълумотро истифода бурда, ба 
$авонон имконият дода мешавад, ки онњо лоињаи «Манифести њуќуќњои $авонон»-ро 
барои Љумњурии То$икистон тартиб дињанд. Бо назардошти он, ки Созишнома ба њамаи 
соњањои њуќуќи кўдакон: шањрвандї, фарњангї, иќтисодї, сиёсї ва и$тимої дахл дорад, аз 
њар як гурўњ хоњиш карда мешавад, то онњо оиди соњањои гуногуни њуќуќи кўдак маќола 
(дар ма$мўъ 5 маќола) нависанд.  Хонандагон маќолањои худро муќоиса намуда, оиди 
фарќият ва монандии онњо муњокима ташкил медињанд.  

Сониян, маќолањо иваз карда мешаванд (агар онњо ба њамдигар бисёр монанд бошанд) ва 
ба лоињаи умумї бо маќсади истифодаи як$ои њу$$атњо бо сарварони $амъиятии 
мањаллї, омўзгорон ва волидайн барои дастгирї ёфтани $авонони мањаллї дар соњаи 
маълумотгирї ва имкониятњои бо кор таъмин шудани онњо, њамроњ карда мешаванд.  

Бозии 2: «Хати рост» 
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Маќсад: Ташкил намудани кори як$оя ва фарохам оварадни фазои боварї дар дохили 
гурўњ, нишон додани он ки дастгирї чи гуна метавонад ба шахс барои дар њаёт ба «хати 
рост» рафтан кўмак мерасонад. 
 
Шахсони ихтиёриро даъват намоед, ва аз онњо хоњиш намоед, ки оњиста-оњиста дар хати 
рост дар майдони та$рибавї роњ гарданд. Пеш аз бо хати рост роњ рафтан, ба чашми 
онњо бандинае бандед ва онњоро чанд маротиба гардиш (тоб) дињед. Бо ин усул онњо бояд 
то нуќтаи дигари тарафи муќобил расида раванд. Аз аъзоёни дигари гурўњ хоњиш намоед, 
ки хомўш бошанд ва ба иштирокчиёни бозї бо ин ё он дастуре кўмак нарасонанд. Илова 
бар ин, онњо на бояд ба иштирокчиёни бозї даст расонанд ва рохнамои кунанд. Ваќте 
шахси бозикунанда ба нуќтаи муќобил мерасад, аз ў хоњиш намоед, ки бандинаро аз 
чашмаш кушояд.   
 
Муќоиса намоед, ки то чи андоза ў ба маќсади пешгузошта ноил шуд. Аз ў пурсед, ки 
њангоми аз тарафи дигарон дастуру кўмак нагирифтан, худро чи гуна њис кард. Аз ў хоњиш 
намоед, ки бандинаро иваз кунад ва машќро такрор намояд. Дар ин ваќт ба дигар 
иштирокчиён и$озат дода мешавад, ки ба ў ба таври шифої маслињат дињанд. Дар ин 
њолат низ дигарон на бояд ба шахси бозикунанда даст расонанд.  
 
Сониян, дар охир, аз шахсони ихтиёрї хоњиш намоед, ки машќро бо доштани дастони 
дигарон њамчун роњбалад, такрор намояд.  
Дар вакти муњокимаи бози ба саволњои зерин махсус истода гузаред:  

• хангоми и$ро намудани машќ дар њолатњои гуногун худро чи гуна њис намуданд? 
• Оё дар хама холат худро эмин хис менамуданд?   
• Чи тавр ин бози ба њаёти воќеї наздикї дорад? 
• Шумо боре каси дигарро барои бо «хати рост» рафтан кўмак расонида будед? Кай? 

Чи гуна кўмак расонидаед? 
 
Муаллим метавонад, инчунин дигар саволхои дар нати$аи бози ба миён омадаро 
низ муњокима намояд ва хулосањо барорад. 
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ФАЪОЛИЯТИ ГУРУЊЊОИ ТАШАББУСКОР ВА 
ТАШКИЛОТЊОИ ЉАМЪИЯТЇ. ПЕШКАШ НАМУДАНИ 

НАЌШАИ АМАЛИИ ШАХСЇ 
БОБИ 10 

 
НАЌШАИ ДАРСЇ 

Маќсадњо: 
- Омода намудани иштирокчиён  

ба фаъолияти мустакили 
пешсафи;  

- Муфассал шарњ додани 
маводњои дар давоми дањ њафта 
гузаронидашуда; 
  

Вазифањо: 
- Ба иштирокчиён дастрас намудани 

иттилоот дар бораи фаъолияти 
гуруххои ташаббускор ва 
ташкилотњои $амъияти; 

- Инкишоф додани ќобилияти $авонон 
барои пешнињод намудани идеяњои 
аслї ва нав дар корњои        
$амъиятї; 

- Баланд бардоштани огоњии $авонон 
оиди иштироки фаъолонаи онњо дар 
њаёти $омеа 
 

  
Ваќт Фаъолият Сарчашмањо 
10 
даќиќа 

Аз ќайд гузаронидани иштирокчиён. 
Такрори мухтасари дарси гузашта ва омодаги ба 
дарси нави хотимави. 

Дафтари синф  

20 
дакика 

Асосхои фаъолияти гуруххои ташаббускор ва 
созмонхои чамъияти. 

Флипчартхо, 
маркерхои ранга 

15  
дакика 
 
 

Фаъолияти созмонхои чамъиятии байналмилали. 
Лоихахо ва амалиётхо барои рушди чомеахо, сахми 
фаъолиятхои ихтиёри. 

 

30 
даќиќа 

Такрори мухтасари курс ва хулосањо дар гуруххои 
хурд. 

 

Филипчартњо, 
маркерњо, ќоѓазњои 
рангаи часпак 

   
100  
даќиќа 

Пешнињод намудани наќшањои амали шахсї:  
 

Флипчартњо  

20 
даќиќа 

Бањогузорї кардан ва $амъбаст намудани курси 
маърифати шахрванди  

Вараќаи бањогузорї   
 

5 Супоридани сертификатњо  Сертификатњо 
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даќиќа Љашн гирифтани ба охиррасидани курс  
Хотимаи курс 

 

150 
даќиќа 

Ваќти умумї  
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Мундари@аи дарс. 
Пеш аз огоз намудани дарси охирини курси маърифати шањрвандї ба иштирокчиён 
маълумоти мухтасар оиди мавзуъњои дарси охирин пешкаш намоед.  
Дарсро аз додани иттиллоот дар бораи  фаъолияти гуруњњои ташаббускори мањалњо  огоз 
кунед. Дар вакти муаррифии худ метавонед саволхои кушодро истифода кунед ва 
чавононро ба мубоњиса чалб намоед.  
 
Гуруњњои ташаббускори мањаллї дар нати$аи амалї гаштани лоињањои гуногуни 
ташкилотњои  мањаллї ва байналмилали «тавлид» шудаанд. Гуруњњои аввалини 
ташаббускор солњои 1995-2000 дар ноњияњои маќсадноки лоињањо созмон дода шуда 
барои  амали кардани лоињањои хурди мањал чалб карда шудаанд. Доираи фаъолияти 
гуруњњои ташаббускор хеле васеъ буда аз таъмир намудани роњу-купрукњо, мактабњо, тоза 
намудану барќарор кардани ќубурњои обгузар, баланд бардоштани сатњи маърифатнокии 
модарони $авон  ва паст кардани сатњи касалињои сирояткунанда ва ѓайрањо иборат аст. 
Гурўњњои ташаббускор одатан аз шахсони ихтиёрии фаъоли $омеањо иборат буда барои 
фаъолияти онњо  дар ќайди маќомотњои адлия номнавис шуданашон шарт нест.  Аъзоёни 
гурўњњои ташаббускори мањалњо синну-соли гуногун ва равиши фаъолияти гуногун дошта 
метавонанд.  
 
Махсус ќайд кардан лозим аст, ки ќисми зиёди аъзоёни гурўњњои ташаббускорро занону 
духтарон ташкил менамоянд ва то имруз фаъолияти худро давом дода истодаанд. Бо 
ташаббуси ин гуна гурўњњои ташаббускор бисёр масъалањои њалталаб дар сатхи дења ва 
$амоатњо роњи њалли худро ёфтаанд.  
 
Инчунин ќисми зиёди ин гурўњњо солњои охир њамчун созмонњои $амъияти аз ќайди 
маќомотњои адлия гузашта мустаќилона фаъолияти худро пеш бурда истодаанд. 
 
Созмонхо/ташкилотњои $амъиятии То$икистон   ќисми муњим ва  $удонопазири равандњои 
демократии кишвар мебошанд. Имруз шумораи созмонњои $амъиятии То$икистон  аз 
2 500 зиёд буда онњо дар асоси Оинномаи худ дар чорчўбаи конунгузории Љумхурии 
То$икистон мустакилона фаъолият бурда истодаанд. 
Равиши фаъолияти созмонњои $амъияти гуногун буда накшањои пешгузоштаи худро бо 
дастгирии грантии ташкилотхои байналмиллали пеш мебаранд. Хангоми амали намудани 
фаъолияти худ бевосита бо макомотхои махаллии давлатии гуногун  хамкори менамоянд. 
Дар ин созмонњои $амъияти дар катори кормандони асоси ихтиёриён низ фаъолият 
мебаранд. Ин имконияти хеле хуб барои чавонони имруза буда,  барои фаъолияти 
мустакилонаи худро њамчун пешсаф ба роњ мондан мусоидат мекунад. 
 
оло дар То$икистон дар ќатори созмонхои $амъиятии махали ташкилотхои гуногуни 
байналмиллаи низ фаъолият мебаранд. Љавонон имруз метавонанд аз фаъолияти онхо 
аз тарики сомонахо ва чорабинихои ин созмонхо бохабар бошанд ва аз он имкониятњо 
истифода баранд.  Ќобили ќайд аст,ки имрузњо барномањои зиёд барои ташаббускории 
$авонону духтарон дар кишвари мо амали шуда истодаанд ва $авонон бояд аз ин 
барномањо огоњи дошта бошанд. 
 
Дар ан$оми муаррифии худ оид ба фаъолияти созмонњои $амъиятї,  ба  муњим будани 
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курси маърифати шањрванди, фаъолияти ихтиёри ва имкониятњои иштироки $авонон дар 
њаёти $омеа ќайд карда гузаред.  
 
Ба саволњои иштирокчиён $авоб дињед ва ба ќисмати дигари дарс гузаред. 
Дар ин ќисмат бо иштирокчиён  такрори мухтасари курсро дар гурўњњои хурд муњокима 
карда бояд хулосањо бароред. 
 
Иштирокчиёнро ба 4 ё 5 гурўњи хурд таксим намуда ба онњо вазифаро фањмонед. Вазифа:  
Њар як гурўњ бояд ба хотир оварад, ки, аз курс чи омўхтанд ва он донишу малакахои 
гирифтаи худро бо кадом роњњо дар њаёти худ истифода мекунанд  фикру аќидаашонро 
баён намоянд.   
Барои њар як гурўњ вараќњои ватман ва маркерњои ранга пешкаш намуда барои и$рои  
вазифа ваќти муайян $удо кунед. 
Баъди ба ан$ом расидани кор дар гурўњњои хурд муаррифии гурўњњоро гузаронед, ба онњо 
имконият дињед, ки ба саволњои худ $авоб гиранд ва хулосањо бароранд. (Ќоидањои кор 
дар гуруњњои хурдро ба хотир биёред ва истифода кунед). 
 
Ба хулосањои  гурўњњои хурд оиди истифодаи донишу-малакањои дар курс гирифтаашон 
такя карда, ќайд намоед,ки барои иштироки фаъолонаи #авонон дар њаёти #омеа  ба 
онхо зарур меояд,ки наќшаи амали худро тартиб дињанд. 
 
Наќшаи амалии шахсї. 
Эзоњ. Супоришро ба иштирокчиён фањмонида, маводњои 1 А ва Б-ро таќсим намоед.  
Агар вакти ичроиш барои хамаи иштирокчиён кифоя набошад, ин машгулиятро 
метавонед, хангоми дарси тачрибави давом дода ба анчом расонед. Аз руи накша ба 
хар як иштирокчи то 5 дакика вакт бояд чудо карда шавад.  
 
БА НАЌША ГИРИФТАНИ АМАЛ ЧИСТ? 

 

Банаќшагирии амал  ќадамњои зеринро дарбар мегирад: 

• муайян намудани маќсаду маромњои Шумо; 
• гузоштани маќсадњо, ки онњо амалишаванда ва ченшаванда бошанд; 
• муайян кардани иќдомњои зарурї барои ноил шудан ба маќсадњои гузошта; 
• пешнињод намудани мухлати муайян барои ба даст овардани нати$а; 
• доштани наќшаи Б; 

Ба наќша гирифтани амал – ин равандест, ки ба Шумо барои мутамарказ 
кардани фикру андешањо кўмак мерасонад. Он имконият медињад, ки Шумо 
кадом иќдомњор барои ноил шудан ба маќсадњои мушаххаси пешгузошта, 
меандешед. Он ифодаест, ки Шумо чиро дар давоми муддати додашуда, ба 
даст меоред.  

Тайёр намудани наќшаи амал – ин роњи хубест, ки барои муяссар шудан ба 
маќсадњои дар њаёт гузошташуда: аз оянда натарс, барои ба наќша гирифтани 
он шурўъ намо,  кўмак мерасонад. 
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НАМУНАИ БАНАЌШАГИРИИ АМАЛ 

 
Ќадамњои асосї дар тайёр намудани наќшаи амал: 

• маќсади равшан доштан («Ман дар ку$о будан мехоњам?»);  
• ба чи ноил шуданро аниќ донистан; 
• тартиб додани рўйхати нати$ањо;.  
• ба он чизе, ки њоло и$ро менамоед, оѓоз кардан;  
• набудани зарурат ба ташкил додани наќшаи амал, ки пас аз шаш моњ оѓоз меёбад;  
• аниќ муайян кардани иќдомњое, ки меандешед («Ман ба максадхои худ чи тавр 

бояд расам? Бо кадом рох?»). Фикр намудани њамаи он чизњое, ки Шуморо барои 
ба маќсад расидан наздик мекунанд, муњим нест, ки он хурд аст ё калон. Икдомњои 
калонро ба ќисмњои хурд таќсим намоед, то ки онњо барои шумо душвор 
дастрасшаванда нанамоянд.   

• Барои ба максад ноил шудан монеаи бузургтарин чи мебошад?  
• Чи метавонад ѓайричашмдошт таъѓир ёбад? 

 
Як нуктаи интињоиро пеш аз омода шудани #авонон кайд намоед: њар шахс бояд 
маќсаде гузорад ва дар бораи он ва роњњои ба он ноил шудан нависад. Маќсад чи гунае 
набошад,  муњим он аст, ки онро #авонон пеш гузоштаанд. Ин нишон медињад, ки онњо 
ба чи кўшиш менамоянд ва оиди чи менависанд. Агар #авонон ба маќсади гузошта ноил 
шаванд, аз онњо хоњиш намоед, ки маќсади дигарро пеш гузоранд ва дар бораи он 
нависанд.  
Маводњо барои таќсим намудан 1 Б: Колаби пешкаш намудани наќшаи амали шахсї  
 
Марњамат шарњ дињед, ки Шумо дар бораи баромадњо њангоми «Суханронии умумї, 
мањорати мубоњисакунї ва баромадкунї» чиро омўхтед. Мањорати худро бо тайёр 
намудани баромад оиди наќшаи амали шахсї намоиш дихед:  
 
 

Банаќшагирї – ин раванди силсилавї мебошад ва ваќте ки Шумо як давраро 
гузаштед, метавонед онро бори дигар ва аз аввал оѓоз намоед. Ин $о чанд 
саволњо, ки њангоми тартиб додани наќшаи амал бояд ба инобат гирифта 
шаванд: 

• Њоло ман дар ку@о ќарор дорам? Ин $о Шумо метавонед нати$ањо ва 
пешравињоро дида бароед ва худбањогузорї кунед. 

• Ман ба чи ноил шудан мехохам?дар ку@о будан мехоњам? Ин $о 
Шумо метавонед маќсадњои худро муайян намоед. 

• Чи тавр ман метавонам ба маќсади худ ноил шавам? Ин $о Шумо 
метавонед усулу воситањоеро, ки барои расидан ба маќсад заруранд, 
истифода баред ва маќсадњои худро ба ќисмњои хурдтар (вазифахо) 
барои зудтар ба он ноил шудан таќсим намоед. 

• Бояд кадом чорањоро андешам? 
• Њоло ман ба кучо расидам? 
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Номи пурра:  
Сана:  
МАЌСАДИ МАН:   
БАРОИ ЧИ ИН БА МАН МУЊИМ АСТ:   
БАРОИ БА ИН НОИЛ ШУДАН МАРО 
ЗАРУР АСТ, КИ: 
Рўйхати иќдомњое, ки Шумо меандешед, 
тартиб дињед. Муфассал ва 
мушаххсабаён бошед! 

 

Ман наќшаи амали худро оѓоз менамоям, 
дар санаи: 

Санае, ки ман онро ба итмом 
мерасонам, ба воситаи: 

Ќадами 1  
Ќадами 2  
Ќадами 3   
Ќадами 4  
Ќадами 5  
Бо кадом намуди проблемањо ё мушкилот 
ман бештар рў ба рў мешавам?  
 
Барои паси сар намудани проблемањо ман 
чи бояд кунам? 

 

Дар охир, ман интизорам:  
 
 

А. 
Б. 
В. 

Баъди ба ан$ом расидани фаъолияти $авонон аз болои наќшањои амалии шахси шароит 
фароњам биёред, ки бо тантана ан$оми курси маърифати шањрвандиро  дар якчояги бо 
иштирокчиён кайд намоед.   
 Аз иштирокчиён хоњиш намоед, ки вараќаи бањогузориро пур намоянд (якеашро барои 
намуна худатон пур намоед). 
Ба иштирокчиён имконият дињед, ки оиди корњои дар давоми курс кардаи дигарон 
миннатдорї баён намоянд. Дар ин маврид  имконияти дар атрофии  мизи мудаввар 
нишаста сўњбат карданро фароњам намоед.  
 Ба иштирокчиён миннатдори баён намоед ва онњоро бо муносибати бо муваффаќият ба 
ан$ом расонидани курси маърифати шањрвандї табрик намуда, сертификатњоро 
ботантана супоред. 
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Замимањо 

Замимаи A. Воситањои фаъолгардонї ва њамкорї дар таълими инъикоскунандаи 
хусусиятњои гендерї 

Тањќиќот тасдиќ кардааст, ки та$рибаи таълимї ё фаъолияти занону мардон дар 
$араёни омўзиш аз њамдигар фарќи калон дорад; њатто хонандагоне, ки дар як синф бари 
њам нишаста таълим мегиранд, ба масъалаи таълимї назару та$рибаи мухталиф доранд. 
Омилњои беруна, аз $умла муошират бо тренер ё хонандагони дигар метавонанд ба 
азхудкунии маводи таълим ва иштироки хонандагон дар $араёни таълим ёрї расонанд. 
Дастурњои мазкур ба маќсади расонидани ёрии методї ба тренерон барои дуруст ба роњ 
мондани муоширати тарафайн, ки ба фаъолгардонии хонандагон ва самаранок 
гардонидаи $араёни таълим, пешнињод мешаванд. Усулу воситањои мазкур ба омўзгорон 
барои баланд бардоштани самаранокии таълим пешнињод шуда, њамчун 
адабиёти/сарчашмаи таълимию методї тавсия мешаванд.  
 

Аќидањо оид ба хусусиятњои гендерї 
 
Дар хотир дошта бошед: дастурњои мазкур ба њамаи омўзгорон мувофиќанд; њам занон ва 
њам мардон аз таъсири воситањои таълими ба масъалањои гендерї њасос рў ба рў 
мешаванд.  
        
 
Муоширати нигоњї 

Оё шумо бо нигоњ бо њамаи иштирокчиёни машѓулият муошират мекунед (нигоњ 
мекунед)? Њарчанд муоширати нигоњї хусусиятњои маданї дошта бошад њам, он яке аз 
воситањои хуби водорнамої ва њавасмандгардонии иштирокчиён ба $араёни таълим 
мебошад, зеро ба ин васила шумо ба онњо мефањмонед, ки онњоро гўш карда истодаед, 
иштирок ва аќидањои онњоро ќадр мекунед. Њамеша мушоњида кунед, ки оё шумо бо як 
ќисми иштирокчиёни машѓулият муоширати нигоњї доред ё танњо бо гурўњи хурд, кўшиш 
намоед, то дар давоми машѓулият ба аксари иштирокчиён ањамият дињед.  Махсусан ба 
иштирокчиён њангоми баромад нигоњ кунед ва ба суханони онњо ањамият дињед.  
 
Забони имову ишора  

Кадом имову ишораро истифода мебаред? Њангоми суханронии иштирокчиён ба 
имову ишораи ѓайринутќии худ ањамият дињед. Эњтиёт кунед, то њангоми суханронии  
иштирокчиён вараќњоро $оба$о кунед ё нигоњатонро ба тарафи дигар равона кунед, ин 
маънои онро дорад, ки шумо ба суханон ањамият намедињед. Таввасути имову ишора ба 
иштирокчиён фањмонда метавонед, ки ба онњо диќќат дода истодаед ва аќидањои онњоро 
дасгирї мекунед ва сањми онњоро дар муњокимаронї ќадр менамоед. Ба тамоми $авобњои 
иштирокчиён якхел диќќат дињед, танњо дар њолати паст кардани дара$аи иштироки аз њад 
зиёди иштирокчиёни алоњидаи гурўњ, тренер метавонад диќќаташро ба самти дигар 
равона кунед. Дар хотир дошта бошед, ки дар $араёни машѓулият шумо аз воситњои 
ѓайринутќии эњтиромона истифода бурда, ба њар як аъзои гурўњ новобаста аз $инс, синну 
сол ва дигар махсусиятњо баробар диќќат медињед.   
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Ќоидањои синф 
 

Ќоидањои њамкорї/муошират дар гурўњ кадомњоянд? Њамкорї дур гурўњ тавассути 
ќоидањои самаранок ва ѓайрисамаранок идора карда мешаванд. Масалан, агар дар оѓози 
машѓулиятњо ќоидаи «дасти боло» њангоми $авоб додан ба саволњо ќабул карда нашавад, 
он гоњ аксари иштирокчиён маѓал карда як$оя ба саволњо $авоб мегардонанд. Дар ин 
њолат ќоидањои ѓайрисамаранок ба миён меоянд, ки $араёни муоширатро даѓал ва њасос 
мегардонанд. Чунин вазъият ба мардони боэътимод маќбул аст. Шумо барои таъсиси 
ќоидањои самаранок ва мураттаби $араёни омўзиш масъулед. Бо таъсиси ќоидањои 
мусбат ва фарогир, шумо воситањои гуногуни идоракунии $араёни таълимро ба роњ монда 
метавонед.    
 
Ба роњ мондани тартиби ба саволњо $авоб додан 

Агар гурўње фаъол ва барои ба савол $авоб додан ихтиёран хоњиш дошта бошад, 
боз ќисми гурўњи дигаре, ки одатан хомўш буда, аз мадди назар дур мемонанд. Барои 
чунин гурўњ роњу воситањои дигари ба муњокимаронї ва $авоб додан даъват карданро 
бояд истифода бурд. Масалан, писарон аслан ихтиёрона ва зуд ба саволњо $авоб 
мегардонанд ё сухан меронанд, духтарон бошанд одатан дасташонро боло карда, 
интизор мешаванд, ки онњоро ба $авоб додан даъват кунанд. Ин фарќият метавонад ба 
паст кардани сањми занон дар муколама оварда, имконияти онњоро барои савол додан 
мањдуд намояд. Тартиби муоширатро дар машѓулиятњо мушоњида карда, батадри$ 
шахсоне, ки хомўшанд ва ихтиёрона дар муњокимаронињо иштирок намекунанд, $алб 
намоед. Шумо метавонед духтаронро ба $авоб додан даъват намоед, на танњо шахсоне, 
ки аввал даст боло мекунанд ё ѓалоѓула мекунанд. Инчунин шумо воситањои гуногуни ба 
саволњо $авоб доданро истифода бурда метавонед, масалан, тартиби ба саволњо $авоб 
доданро тањия намоед ва ба њар иштирокчї навбати $авоб доданро муайян намоед, 
њамзамон аз иштирокчиён хоњиш карда метавонед, ки $авобро дар вараќањои алоњида 
нависанд, эссеи кўтоњ нависанд ё дар гурўњњо саволро баррасї карда $авоб пешнињод 
намоянд.  
 
Ба $авоб додан даъват кардани иштирочиён 

Диќќат дињед, ки киро ба $авоб додан даъват кардаед. Боварї њосил намоед, ки 
занону мардонро баробар ба $авоб додан даъват мекунед, ин $араёнро тарзе ба роњ 
мондан лозим аст, то иштирокчиёнро нороњат ё онњоро ба $авоб додан ма$бур насозед.   
 
Пешнињоди ваќт барои $авоб додан  

Ваќт барои $авоб додан фосилаест, ки шумо ба иштирокчиён барои фикр кардану 
сипас $авоб додан, пешнињод менамоед. Ба иштирокчиёни зан одатан барои $авоб додан 
ваќти бештар лозим аст. Ваќти кўтоњ барои фикр кардани $авоб метавонад дара$аи 
имкониятњои занонро мањдуд сохта, аќидаеро, ки занон дар аз худ кардани маводи 
таълим назар ба мардон ќобилияти камтар дорандро таќвият дода метавонад. Барои 
$авоб додан ба иштирокчиён $удо кардани ваќти муайянро фаромўш накунед; ба онњо 
ваќти кофї таъин намоед (4-5 сония); агар интизор шудан бароятон мушкил бошад, он гоњ 
пеш аз пурсидани касе то шумораи пан$ њисоб кунед. 
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Ташкил намудани корњои гурўњї  
Кор дар гурўњњо воситаи хуби ба фаъолияти як$оя ва њамкорї даъват кардани 

иштирокчиён аст. Њангоми ба кори гурўњї даъват кардани иштирокчиён мувозинати 
аъзоёни гурўњњоро ба эътибор гиред. Баъзан занонро дар гурўњ ба таври «ихтиёрї» 
њамчун баќайдгиранда ё вазифаи ёвариро таъин менамоянд (хоњ инро хоњиш дошта 
бошанд, хоњ не), ки ин дар навбати имконияти пешсафї ва иштироки фаъолонаи онњоро 
дар баррасии масъалаи гузошташуда мањдуд месозад. Дар гурўњ инчунин ташкил ёфтани 
йерархия мумкин аст.  Барои шикастани йерархия  ва ба њамаи аъзоёни гурўњ додани 
имкониятњои баробари иштирок дар и$рои вазифањои таълим, шумо метавонед ба 
аъзоёни гурўњњо наќш ё вазифањои гуногун таъин намоед ва мунтазам ин наќш ва 
вазифањоро байни аъзоёни гурўњ иваз намоед. Таркиби гендерии кори гурўњиро арзёбї 
кунед ва дара$аи иштирок ва фаъолияти аъзоёни гурўњро мушоњида намуда, боварї 
њосил намоед, ки рафтори йерархї ва аз фаъолият берун мондани баъзе аъзоёни гурўњ 
аз байн рафтаанд.  
  
Њавасмандкунї  

Киро таъриф мекунед ва барои чї таъриф ё танќид менамоед? Дар муќоиса бо 
мардон фаъолияти занон камтар таърифу тавсиф ё ќадр карда мешавад. Одатан ба 
занон танњо «уњ-њу»-њои кўтоњ ё сар$унбонї раво дониста шуда, ба мардон таърифи 
шифоњї ва ба кори бештар њидояткунанда гуфта мешавад; муносибати гуногун ба 
камфаъол шудан оварда мерасонад. Ба ин монанд дар баъзе њолатњо ба духтарон 
талаботи баландтар пешнињод шуда, барои ѓалатњои ночиз танбењ дода мешаванд, 
баръакс ба писарон имконияти зиёди ѓалат кардан дода мешавад. Таърифи мунтазами 
писарон барои дониш ва духтарон барои зебої аз он шањодат медињад, ки онњо барои 
нишонањои гуногун арзёбї карда мешаванд. Ба шарњу эзоњи худро нисбат ба саволњо, 
$авобњо, кори иштирокчиён ва ѓайра диќќат дињед. Ба њама якхел муносибат ва ёрї 
расонед.  
 
Назорати њолатњои халалрасонї  

Тањќиќотњо нишон медињанд, ки ба занон назар ба мардон њангоми суханронї 
бештар халал расонида мешавад. Ваќте ки суханони иштирочиён бурида мешавад, 
одатан ин маънои нодуруст будани аќида ё муњим набудани онро дорад. Агар буридани 
суханони якдигар ва халал расонидан и$озат дода шавад, аксари иштирокчиён хомўш 
нишастанро аз сухан гуфтан авлотар медонанд ва аз пурсидани савол худдорї 
менамоянд. Љараёни муњокимарониро назорат карда, аз буридани суханон ва 
халалрасонї огањ бошед.  Дар оѓози машѓулият тарзи $авоб доданро ба иштирокчиён 
фањмонед, то онњо дар њолати буридани сухан ва халал расонидани дигарон чї кор 
карданашонро донанд.  
 
Баланд бардоштани эътимоднокї  

Њатто дар њолати бо мардон баробар будани салоњиятнокии занон (дар баъзе 
њолатњо баландтар) онњо ба ќобилияти худ ва муаррифии дастовардњояшон эътимоди 
кофї надоранд. Одатан занон дар муќоиса бо мардон фаъолияти худро интиќодона 
арзёбї мекунанд. Аммо дара$аи эътимоднокї ва салоњиятнокии  занонро тавассути 
дастурњои њидояткунандаи омўзгор баланд кардан мумкин аст. Аз вазифаи худ истифода 
бурда, ба иштирокчиён робитаи мутаќобилаи мусбат ва танќиди њидояткунанда пешнињод 
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намоед. Иштирокчиёнро таъриф ва танќид кунед ин ба онњо имконият медињад, ки 
дастовард ва камбудињояшонро дарк кунанд.   
 
Даст кашидан аз аќидањои шахшуда (стереотипњо)  

Баъзан ба занон њамчун яке аз намояндаи гурўњи гендерии худ муносибат мекунанд, 
на њамчун шахсият. Масалан, «Духтарон метавонанд њидоятгари хуби сулњ бошанд, зеро 
онњо њалиму мењрубонанд» ё «Духтарон пешсафи хуб шуда наметавонанд, зеро онњо 
хеле эњсосотианд». Баъзан занон њис мекунанд, ки фаъолияти онњо њамчун меъёр барои 
њамаи занон истифода мешавад ва ин вазъият метавонад ба фишори зиёд, нобоварї ва 
маъюсї мусоидат намояд.  Инчунин хатари чунин умумикунонии мардон ва гурўњњои дигар 
мав$уд аст. Боварї њосил намоед, ки дастоварди њар иштирокчиро дар алоњидагї арзёбї 
мекунед, новобаста аз $инс, нажод, синну сол ва ѓайра. Аз иштирокчиён хоњиш накунед, 
ки доир ба аќидаи дигарон, ки ба аќидаашон мувофиќ аст, сухан гўянд ё $авоб гардонанд. 
Эзоњњо ва аќидањои шахшударо (стереотипњо) истифода набаред, танњо агар шумо ин 
умумикунонии номувофиќро њамчун намунаи ѓалат баррасї кардан хоњед метавонед 
њамчун мисол истифода баред.  
 
Мушоњидаи њамкории иштирокчиён 

Њамкорї байни иштирочиён дар такмили мањорати як$оя кор кардан ва омўхтани 
иштирокчиён наќши калон дорад. Ваќте ки иштирокчиён рафтори но$о мекунанд, аз $умла 
аз аќидањои шахшуда истифода мебаранд, шухињои но$о ва масхара мекунанд фазои 
таълим вайрон мегардад. Шумо имконияти назорати њамаи иштирокчиёнро надоред, аз ин 
лињоз ќоидањои эњтироми њамдигарро ќабул карда, намоишкорона таъкид кардани 
рафтори но$о, эзоњи бемаврид ва шухии тањќиромезро ба роњ монед. Дар хотир дошта 
бошед, ки «Ман танњо шўхї кардам» сабаб ё бахшиш буда наметавонад; шўхињо одатан 
усули баёни аќидањое, ки кушоду равшан гуфта намешаванд буда, таъсири сахт дошта, 
фазои нобовариро ба миён меоранд.  Шумо метавонед фазои таълимиеро ба миён 
оваред, ки дар он шухињои тањќиромези хусусияти гендеридошта дастгирї наёбанд ва 
тамоман роњ дода нашаванд.   
 
Тартиби ягонаи муро$иат  

Баъзан тренерон роњњои гуногуни ба иштирокчиён аз $ињати гурўњи гендер муро$иат 
карданро истифода мебаранд, масалан, мардонро бо насаб ва занонро бо номашон 
даъват мекунанд. Ќолаби ягонаи муро$иатро бо њамаи иштирочиён истифода баред, то 
сатњи якхела доштани онњо таъкид шавад.  
 
Луќмапартої оид ба симо ва сару либос  

Ба занон назар ба мардон оид ба симо ва сару либосашон зиёдтар луќма 
мепартоянд. Ин луќмањо аслан хушгўї буда, баъзан чунин ба назар мерасад, ки ин 
гуфтањо симо ва сару либоси занонро нисбат ба дастовардњояшон авлотар мегузоранд. 
Ба њамаи иштирокчиён баробар хушгўї кунед ва ба дастовардњояшон диќќат дињед на ба 
сару либосашон.  Агар шумо ягон навгониро дар симо ва сару либоси иштирокчиён 
мушоњида карда бошед, шумо метавонед њам занон ва њам мардонро ќайд намоед ва ба 
хушгўиатонро ба мавзўъ алоќаманд кунед. Масалан, «Шумо имрўз либоси расмї 
пушидаед. Шумо мусоњиба доред?» ва сипас ба масъалаи мусоњиба гузаред, на ба сару 
либос.  
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Истифодаи муайянкунандањо  
Занон мунтазам њангоми пешнињоди аќида ё ба саволњо $авоб додан 

«муайянкунандаро» истифода мебаранд ё аќидаро ба шакли савол пешнињод мекунанд. 
Бо истифодаи чунин услуби баён ба назар чунин менамояд, ки занон шарм медоранд ё 
боварї надоранд, вале ин чунин нест. Масалан, њангоми баёни фикр занон чунин илова 
карданашон мумкин аст «Чї мешавад, ки агар ...» ё «Шояд мо метавонем ...», њатто «Ин 
аќида на он ќадар оќилона аст, аммо ...» Инчунин баъзан занон охири калима ё ибораро 
нобоварона талаффуз мекунанд. Ин хусусият метавонад аќидаи устуворро нобоварона ё 
саволомез гардонад ва шояд шунаванда ин аќидаро ночиз шуморида, ба он диќќати 
махсус надињад. Сараввал боварї њосил намоед, ки шумо аќидаи боэътимодро, ки бо 
забони нобоварона пешнињод шудааст, дарк кунед. Диќќат дињед, то ягон иштирокчї бо 
сабаби услуби баён шарм доронда нашавад ё дилхунук нагардад. Иштирокчиёнеро, ки 
нобоварона сухан мегўянд водор намоед, то аќидаашонро шарњ дињад. Фикр накунед, ки ў 
аќидаи равшан пешнињод карда наметавонад (зеро ў аќидаашро ба таври савол ё 
«муайянкунанда» пешнињод кардааст. Иштирокчиёнро водор намоед, ки аќидаашонро 
боваринок пешнињод кунанд ва ба онњо фањмонед, ки аќидаи онњо оид ба масъала зарур 
аст; њарчанд њама навъњои услуби муошират мувофиќанд, баъзеи воситањои муошират 
дар вазъияти мушаххас  самараноктар мебошанд.  
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Замимаи Б. Луѓатномаи гендерї  
 

Истилоњ Шарњ 
Ањдномаи аз байн 
бурдани њама 
шаклњои 
$удоиандозї 
нисбат ба занон 
(CEDAW) 

Ањдномаи аз байн бурдани њама шаклњои хушунат нисбат ба 
занон аз тарафи Ассамблеяи генералии Созмони миллали 
муттањид соли 1979 ќабул шудааст. Маќсади ањдномаи мазкур 
таъмини баробарї байни занону мардон тавассути ба роњ 
мондани дастрасї ва имкониятњои баробар дар њаёти и$тимої, 
тањсилот, тандурустї ва мењнат.  

Људоиандозї  Њама гуна $удоиандозї дар асоси $инс, гендер ё узвият дар 
гурўњњои и$тимої (ба монанди гурўњњои этникї ё динї), ки ба 
паст задан, мањдуд кардан ё манъ кардани имкониятњои 
шахсияти алоњидаи гурўњ барои истифодаи пурраи њуќуќњо.  
 

Хушунати 
хонаводагї  

Хушунати хонаводагї – озори $исмонї, шањвонї, њиссиётї 
иќтисодї ё фаъолияти равониест, ки ба шахси дигар таъсири 
манфї мерасонад.  

Ќувватбахшї Ќувватбахшї маънои ба одамон пешнињод кардани 
мавод/маълумот дорад, то онњо ќобилияту имконияти хешро 
барои иштирок дар муњокима ва њалли масъалањои и$тимої  
такмил дињанд.  

Феминизм  Њаракати и$тимоие, ки масъалањои нобаробарии гендериро 
баррасї карда, онњоро дар сатњњои ифиродї, муносибатї ва 
и$тимої матрањ месозад.  
 

Гендер Гендер ма$мўи наќш, њуќуќ, масъулият ва уњдадорињои 
и$тимоии занону мардони $омеа аст. Гендер нишонаи 
азхудшудаест, ки  вобаста ба мансубияти и$тимої, мавќеи 
оилавї, этникї ва динї омўхта ва тањќиќ карда мешавад.  
Гендер хусусияти муносибатї дошта, на ба масъалањои 
алоњидаи мардон ва занон рабт дорад, балки муносибати 
и$тимоии байни онњоро баррасї мекунад.  
 

Тањлили/Арзёбии 
гендерї  

Усули $амъоварї ва коркарди маълумот оид ба гендер. Тањлил 
маълумоти аз $ињати $инс ва фањмидани сохтори и$тимоии 
наќш ва уњдадорињои гендерї гурўњбандишударо пешнињод 
мекунад. Тањлили гендерї ё арзёбии гендерї $араёни муайян 
кардани талабот, бартарињо, проблемањо ва имкониятњои 
гуногуни мардон, занон, писарон ва духтарон аст.  
  

Огањии гендерї Дарки фарќияти и$тимої байни занон ва мардон дар асоси 
рафтори тањќиќшуда.  
 

Хушунати гендерї  Њама гуна амалиёте, ки ба шахс вобаста ба мансубияти 
гендерї азияти $исмонї, шањвонї, равонї ё иќтисодї 
мерасонад. Одатан чунин азият на танњо нисбат ба занон ва 
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духтарон, балки нисбат ба њам$инсгароён ва амсоли он раво 
дида мешавад.  
 

Нодидабинии 
масъалањои 
гендерї  
 

Напазируфтани гендер њамчун нишондињандаи муњимми  
и$тимої, ки ба лоињањо ва ќоидањо таъсир мерасонад. 
Муносибати нодидабинии масъалањои гендерї маънои 
нашинохтани чунин масъалањо њамчун омилњои таъсиррасони 
$араёни татбиќи барномањо, лоињањо ё тартибу ќоидањоро 
дорад.  
 

Гендер ва 
инкишоф  

Муносибате, ки масъалањои гендериро дар њамаи марњалањои 
банаќшагирї, тањияи ќонунњо ва татбиќи лоињањо ба эътибор 
гирифта, онро њангоми муайян кардани наќши мардону занон 
дар њалли масъалањои и$тимої, муносибати гуногуни онњо 
нисбат ба дастрасї ва назорати захирањо ва таъсири гуногуни 
занону мардон ба $араёни рушд њамчун мањаки асосї 
мешиносанд.  
 

Баробарии 
гендерї  
 

Ин маънои онро дорад, ки занон ва мардон бояд њуќуќ ва 
имкониятњои баробар дар њама соњањои иќтисодиву и$тимої, 
захирањо ва хизматрасонињо дошта бошанд.   
 

Баробаршавии 
гендерї 
 

Љараёни ноил гаштан ба баробарии гендерї. Баробаршавии 
гендерї муносибати боадолатона ва баробарро дар таќсимоти 
фоида ва уњдадорињо байни занону мардон, талаб мекунад.  
 

Норасоии гендерї  Номувофиќатии назаррас байни занон ва мардон аз лињози 
арзишњо, муносибат ва масъалањои гуногун, аз $умла тартиби 
овоздињї, дастрасї ба њокимият ва гирифтани вазифањо. 

Нишонаи гендерї  Нишонаи гендерї ин њиссиёти дохилишахсии фардиест, ки ба 
шахс имконияти муайян кардани зан ва ё мард буданашро 
фароњам меорад.  
 

Арзёбии таъсири 
гендерї  
 

Арзёбии сатњи таъсири гуногуни фаъолиятњо ва ќоидаву 
ќонунњо ба мардон ва занон.  
 

Татбиќи 
муносибатњои 
гендерї (ё 
њамгироии 
гендерї)   
 

Аз байн бурдани нобаробарии гендерї тавассути фарогирии 
пурраи барнома ё муассиса. Инчунин њамгироии масъалањои 
гендерї  дар $араёни тарњрезии стратегия ва лоињањо, татбиќ, 
назорат ва арзёбии онњо.  
 

Муносибати 
бетарафї ба 
масъалањои 
гендерї  

Яъне барнома ё ма$мўи ќоидањое, ки ба муносибатњои гендерї 
ё баробарї байни занону мардон ягон таъсир намерасонад 
(хоњ таъсири манфї бошад хоњ таъсири мусбат). 



____________________________________________________________________________________________ 
БАРНОМАИ ЉАВОНОНИ ПЕШСАФ 
Дастурамали I оид ба маърифати шањрвандї 
  88 
 

 
Банаќшагирии 
гендерї  

Истифодаи маълумоти вобаста ба $инс гурўњбандишуда ё 
тањлили гендерї барои инъикоси масъалањои гендерї дар 
фаъолиятњо ва стратегияњо тавассути банаќшагирии 
самараноки  усулњо ва мавод.  

Наќшњои гендерї  
 

Усуле, ки тавассути он ба мардон ва занон  мувофиќи 
стандартњо ва арзишњои и$тимої дар $омеа сањм, наќш ва 
уњдадорињои гуногун дода мешавад. Ин наќшњо баёнгари 
ќудрати муносибатњое, ки ба синф, ќабати и$тимої, њалќият ва 
нажод вобастаанд, мебошанд.  
 

Инъикоскунандаи 
масъалањои 
гендерї  
 

Ќобилияти шинохтан ва баёни фарќият, масъала ва 
нобаробарии гендерї. 
 

Нишондињандањои 
инъикоскунии 
гендерї  
 

Њадаф, маќсад ва нати$ањое, ки барои сан$идани таѓйирот дар 
мардон ва занон дар алоњидагї тањия шудаанд. (Миќдорї: 
њисоб кардани миќдор ё фоиз. Сифатї: чен кардани таѓйирот 
дар муносибат ва аќидањо).  

“Нодидабинии» 
занон 

Ба таври кофї ќадр накардани нати$аи кори занон. Дар баъзе 
$омеањо, чун ин кор њамчун уњдадории табиї шинохта 
мешавад. Он «мушоњиданашаванда» аст, зеро онро мисли 
«корњои њаќиќї», ки ба сатњи иќтисодии оила сањм мегузорад, 
дида ё ќадр карда намешавад. Инчунин барои ин корњо занон 
$уброни молиявї намегиранд, зеро корњои онњо њамчун ќисми 
таркибии наќши аслии занон шинохта мешавад. Масалан, 
аќидаи корњои хона (тоза кардану, пухту паз), нигоњубини 
фарзандон, аъзои калонсоли оила ва њайвоноти хонагї њамчун 
наќши аслии занон шинохта мешавад.   
 

Мардонагї / 
Маданияти 
бартарии мардон  

Боварї ба њукумаронии мардон нисбат ба занон ва мард бояд 
њамчун сарвар рафтор карда, њукумронии худро намоиш дињад 
ва таъмин намояд.  
 

Људоиандозии 
мусбат  
 

Бартари додан ба аъзоёни гурўњњои аќалият нисбат ба 
аксарият ба маќсади фароњам овардани имконияти баробар.  

Худбањо / 
Худшиносї  

Яъне арзёбии умумии њиссиётии шахс ба ќадри хеш. Ин ба худ 
бањо додан ва муноситаб ба худро инъикос мекунад. 
Худшиносї яке аз нишондињандаи ба ќобилиятњои худ эътимод 
дошта аст. 

Љинс Љинс гурўњбандии одамон ба мардон ва занон аст. Њангоми 
таваллуд ба кўдак мувофиќи ву$уд доштани хусусиятњои 
$исмонї, аз $умла хромосомањо, њормонњо, узвњои дохилї ва 
берунии таносул $инси мушаххас аниќ карда мешавад.  
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Маълумоти 
мувофиќи $инс 
гурўњбандишуда 
 

Маълумоти миќдорї ва сифатие, ки мувофиќи $инс (на 
мувофиќи гендер) $удо шудааст. Яъне, мардон, занон писарон 
ё духтарон.  
 

Хушунати 
шањвонї  
 

Амали ма$бурии хусусияти шахвонидоштае, ки ѓайрихоњиш ё 
диќќати номуносиби шањвонї, ё ваъдаи номувофиќи бар ивази 
ќонеъ кардани хоњиши шањвонии касе. Хушунати шањвонї 
метавонад аз луќмапартоии номувофиќ ё падидаи $исмонии 
хусусияти шањвонидошта, талаби алоќаи шањвони кардан ва 
дигар навъи хушунати шифоњї ва $исмонии марбут, бошад. 
Њам айбдоршаванда (хушунаткор) ва $абрдида метавонад 
мард ё зан ё њам$инс бошад. Хушунаткор роњбари $абрдида, 
корманди соњаи дигар, њамкор ё касе, ки корфармо ё коргари ў 
набошад ба монанди муштарї ё харидор буда метавонад. 
 

Завќи шањвонї  
 

Яъне $алб шудани диќќати шахс ба намояндаи $инсе, ки шавќу 
раѓбати шањвонии ўро бедор мекунад.  
 

Радди $омеа  Љараёне, ки гурўњи муайян бо сабаби дигар будани дин, синф, 
табаќаи и$тимої, нажод ва ѓайра аз доираи $амъият берун 
карда шуда, дар њалли масъалањои гуногуни и$тимої пурра 
роњ дода намешавад 
 

Стереотип (аќидаи 
шахшуда)  

Аќидаи шахшудаи умумие, ки ба гурўњ ё синфи алоњидаи 
одамон нисбат дода мешавад. Тавассути умумикунонї мо ба 
шахс хусусият ва имкониятњое, ки ба фикрамон тамоми 
аъзоёни он гурўњ доранд, нисбат медињем. Умумикунонии 
гендерї яъне мо боварї дорем, ки шахс ба монанди 
намояндагони гурўњи $инсии худ рафтор мекунад (масалан, 
«Њамаи занон њалиму мењрубонанд ва аз онњо њамширањои 
хуби шафќат мебарояд» њамзамон «њамаи мардон малакаи 
пешбарї доранд ва аз онњо пешсафони хуб мебарояд»).  
Чунин аќидањо инкишофи ќобилиятњои табиї ва имкониятњои 
писарону духтарон, занону мардонро мањдуд сохта, ба 
гирифтани тањсилот ва имкониятњои њаётї монеа мешаванд.  
 

Чорабинињои 
намоишї   
 

Тадбирњо ё амалњо барои и$рои ўњдадорињо ё татбиќи 
њадафњо бо истифодаи кўшиш ва хоњиши мањдуд, махсусан 
нисбат ба гурўњњои аќалият ва занон, бо усуле, ки роњбарї ва 
фаъолии мардонро дар таќсимоти њокимият ва вазифањои 
ташкилот таѓйир намедињад.  
 

Фаъолгардонии 
занон  

Фаъолгардонии и$тимої, иќтисодї, сиёсї ва њуќуќии занон 
тавассути додан ва устувор гардонидани њуќуќњо, имкониятњо 
ва дастрасї ба та$њизот ва захирањо, иштироки баробар дар 
$араёнњое, ки пештар манъ ё мањдуд буданд. Мардону занон 
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ба ќудрат/њокимият ва захирањо дастрасии мухталиф ва 
нобаробар доранд ва ин хусусияти асосиест, ки таќсимоти 
гендерии фаъолияти мењнатиро муайян мекунад.  
 

Наќши сесамтаи 
занон  

Наќши сесамтаи занон яъне наќши репродуктивї, истењсолї ва 
идоракунии $амъиятии занон мебошад.  
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Замимаи В. Луѓатнома оид ба њуќуќи инсон 
 

Истилоњ Шарњ 
Амали мушаххас  
 

Амалиёти мушаххас аз тарафи муассисањои давлатї 
ё хусусї ба маќсади аз байн бурдани мањдудкунї дар 
тањсилот, кор ё пешравї дар асоси хусусиятњои 
гендерї, нажодї, миллї, динї ё маъюбї ба сомон 
расонида мешавад.  
 

Њуќуќи шањрвандї ва сиёсї 
 

Њуќуќи шањрвандон ба озодї ва баробарї; одатан ба 
гурўњи насли якуми њуќуќњо мансубанд. Њуќуќњои 
шањрвандї озодии ви$дон, фикр ва баёни аќида, 
овоздињї, иштирок дар њаёти сиёсї ва дастрасї ба 
иттилоотро фаро мегиранд.  

Эътироф, эътирофкунї  
 

Љараёни эътирофи хаттии ќонунњои байналмилалї. 

Њуќуќњои 
коллективона/даста$амъона  

Њуќуќњои гурўњ барои муњофизати талабот ва 
нишонањо. 

Комиссия оид ба њуќуќи 
инсон  

Ташкилоте, ки аз тарафи Шўрои иќтисодї ва 
и$тимоии Созмони  Миллали Муттањид (СММ) ба 
маќсади назорати њуќуќи инсон таъсис дода шудааст; 
яке аз аввалин ва муњимтарин созмони байналхалќии 
њуќуќи инсон. 

Ањднома (Конвенсия)  Созишнома байни давлатњо: Ањднома назар ба 
Эъломия ќавитар аст, зеро он давлатњои 
имзокунандаро ба таври њуќуќї ўњдадор мегардонад. 
Ваќте ки Созмони миллали муттањид ањдномаеро 
тасдиќ мекунад, он стандартњо ва ќоидањои 
байналхалќиро э$од мекунад. Ваќте ки ањднома аз 
тарафи Ассамблеяи генералии Созмони миллали 
муттањид тасдиќ карда мешавад, давлатњои аъзо 
онро эътироф карда, ваъда медињанд, ки талаботи 
онро риоя кунанд. Давлатњое, ки талаботи Ањдномаро 
риоя намекунанд аз тарафи СММ огоњонида 
мешаванд.  
 

Ањднома оид ба аз байн 
бурдани њама навъи 
хушунат нисбат ба занон  

Ањднома оид ба аз байн бурдани њама навъи хушунат 
нисбат ба занон соли 1979 аз тарафи Ассамблеяи 
генералии СММ ќабул шудааст. Маќсади Ањдномаи 
мазкур таъмини баробарї байни занону мардон 
тавассути фароњам овардани дастрасии баробар ва 
имкониятњои баробар дар њаёти и$тимої, тањсилот, 
тандурустї ва мењнат.  

Ањдномаи њуќуќи кўдак  Ањднома њуќуќњои кўдакро дар тамоми соњањои 
и$тимої, маданї, иќтисодї, шањрвандї ва сиёсї 
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муайян мекунад. Ањдномаи мазкур соли 1989 ќабул 
шуда, соли 1990 ба амал бароварда шудааст.  

Созишнома Ќарордод байни давлатњо. Созишномањои асосии 
байналхалќї оид ба њуќуќи инсон соли 1966 ќабул 
шудаанд. Онњо Созишномаи байналхалќии Њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї ва Созишнома оид ба њуќуќњои 
иќтисодї, и$тимої ва маданї. 

Њуќуќњои асосии 
байналхалќї  

Њуќуќњое, ки новобаста аз интишорашон барои 
давлат њатми мешаванд ва он аз тартиби маълуми 
ќабули ќонунњо берун аст; ваќте ки аксари давлатњо 
ягон масъаларо њамчун ќонун ќабул карда, аз рўйи он 
фаъолият мекунанд он «ќонуни амалишаванда» 
мегардад; ин яке аз сарчашмањои асосии ќонунњои 
байналхалќї ба шумор меравад.  
 

Эъломия  Њу$$ате, ки дар асоси стандартњо ќабул шуда, 
уњдадорињои њуќуќї надорад. Конфронсњое, ки аз 
тарафи СММ гузаронида мешаванд ба монанди 
Конфронс оид ба њуќуќи инсон, ки соли 1993 дар Вена 
гузаронида шуда буд ва Конфронси умумихалќї 
барои занон, ки соли 1995 дар Пекин гузаронида 
щуда буд ду ма$мўи эъломияњоро ќабул карданд: яке 
аз тарафи намояндагони давлатњо ва яке аз тарафи 
намояндагони ташкилотњои ѓайридавлатї тањия шуда 
буданд. Ассамблеяи генералии СММ одатан 
эъломияњои таъсиррасон ва бе уњдадорињои њуќуќї 
тањия мекунад. 

Шўрои иќтисодї ва и$тимої  Шўрои СММ, ки аз 54 аъзо иборат буда, асосан ба 
масъалањои ањолї, рушди иќтисодї, њуќуќи инсон ва 
адолати $иної сару кор дорад. Ин ташкилоти 
бонуфуз асосан њисоботњои оид ба масъалањои 
гуногун ќабул карда, нашр менамояд.  
 

Њуќуќњои иќтисодї, и$тимої 
ва маданї  
 

Њуќуќњое, ки масъалањои истењсолот, рушд ва 
идоракунии маводи ба њаёт зарурро баррасї 
мекунанд.  Њуќуќ ба муњофизат ва рушди нишонањои 
маданї. Њуќуќе, ки ба одамон бехатарии и$тимої ва 
иќтисодиро таъмин намуда, баъзан онњоро њамчун 
њуќуќњои ба бехатарї нигаронидашуда ё њуќуќњои 
насли дуюм ном мегиранд. Намунањо чунинанд: њуќуќ 
ба ѓизо, њуќуќ ба манзил/паноњгоњ ва њуќуќ ба 
нигоњубини тиббї/табобат.  
 

Њуќуќњо оид ба муњити зист, 
фарњанг ва инкишоф  
 

Баъзан њамчун њуќуќњои насли сеюм шинохта шуда, 
барои танзими њуќуќњои инсон оид ба зиндагї дар 
муњити бехатар ва солим ва њуќуќи гурўњи одамон ба 
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инкишофи  фарњанг, сиёсат ва иќтисодиёт равона 
шудаанд.  
 

Геносид Ба таври системавї ба њалокат расонидани одамон 
вобаста ба нажод ё миллат/халќият. 

Њуќуќњои инсон Њуќуќњое, ки ба одамон танњо барои он ки инсонанд 
новобаста аз њолати шањрвандї, миллат, нажод, 
халќият, забон, гендер, завќи шањвонї ё имкониятњо 
дода мешаванд.  Њуќуќњои инсон дар њолате ќурби 
њуќуќї пайдо мекунанд, ки агар эътироф шуда 
бошанд, њамчун созишнома ё ањднома ќабул шуда 
бошанд ё њамчун њуќуќњои асосии байналхалќї 
шинохта шуда бошанд.  
 

Љомеаи њуќуќи инсон  
 

Љомеае, ки дар асоси њуќуќњои инсон таъсис дода 
шуда, дар он њуќуќњои заминавии њар як шахсият 
њамчун асос барои фаъолият ва рушди $амъият 
шинохта мешаванд. Љомеае, ки њар як моддаи 
Эъломияи њуќуќи инсонро риоя мекунад.  
 

Људонашванда/Таркибї   Њуќуќњое, ки ба њар як шахс таалуќ дошта, дар ягон 
сурат ин њуќуќњоро аз ў мањрум карда наметавонанд.  
 

Мардуми муќимї  Мардуме, ки аслан ё табиї муќими мамлакате 
мебошанд. Масалан, Амрикоињои мањаллї мардуми 
муќимии ИМА мебошанд.  
 

Људонопазир  Маънои баробарии зарурати њар як ќонун оид ба 
њуќуќи инсонро дорад. Дар асоси аќидае шахсе, ки 
њуќуќро «нолозим» ё «камањмият» мешуморад, њуќуќи 
шахс мањдуд карда намешавад,  
 

Бањампайванд  
 

Ќолаби умумии ќонунњои њуќуќи инсонро 
мефањмонад. Масалан, ќобилияти шумо барои 
иштирок дар идораи њукумат бевосита ба њуќуќњои 
шумо оид ба баёни аќида, тањсил гирифтан ва њатто 
дастрасї ба маводи ба њаёт зарур алоќаманд 
мебошад.  
 

Ташкилотњои 
байнињукуматї  
 

Ташкилотњое, ки аз тарафи якчанд мамлакат/њукумат 
маблаѓгузорї шуда, ба маќсади њамоњангсозии 
фаъолиятњои як$ояи онњо таъсис дода мешаванд; 
баъзеи чунин ташкилотњо минтаќавї мебошанд 
(масалан, Шўрои Аврупо, Ташкилоти вањдати 
Африќо), баъзеашон аллианс мебошанд (масалан, 
Ташкилоти ањдномаи Атлантикаи Шимолї, НАТО); 
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баъзеашон барои татбиќи маќсади муайян таъсис 
дода мешаванд (масалан, Маркази СММ оид ба 
њуќуќи инсон ва Ташкилоти СММ оид ба маориф, илм 
ва фарњанг, ЮНЕСКО). 

Ќарордоди байналхалќї 
оид ба њуќуќи инсон  
 

Ма$мўи Эъломияи байналхалќии њуќуќи инсон, 
Созишномаи байналхалќї оид ба њуќуќњои шањрвандї 
ва сиёсї ва Протоколи алтернативии он ва Ањдномаи 
байналхалќии иќтисодї, и$тимої ва фарњангї. 

Созишномаи байналхалќї 
оид ба њуќуќњои шањрвандї 
ва сиёсї 

Соли 1966 ќабул шуда, аз соли 1976 амалї 
гардонида мешавад. Созишномаи байналхалќї оид 
ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї эълон менамояд, ки 
њамаи одамон силсилаи васеи њуќуќњои шањрвандї ва 
сиёсї доранд. Яке аз унсури Ќарордоди байналхалќї 
оид ба њуќуќи инсон ба њисоб меравад.  

Ањдномаи байналхалќии 
иќтисодї, и$тимої ва 
фарњангї 
 

Соли 1966 ќабул шуда, аз соли 1976 амалї 
гардонида мешавад. Ањдномаи байналхалќии 
иќтисодї, и$тимої ва фарњангї эълон медорад, ки 
њамаи одамон силсилаи васеи њуќуќњои иќтисодї, 
и$тимої ва маданї доранд.  
Яке аз унсури Ќарордоди байналхалќї оид ба њуќуќи 
инсон ба њисоб меравад. 

Ташкилоти байналхалќии 
мењнат  
 

Њамчун ќисми таркибии Ањдномаи сулњи Версал соли 
1919 ба маќсади баланд бардоштани шароити мењнат 
ва рушди адолати и$тимої таъсис дода шудааст; 
Ташкилоти байналхалќии мењнат аз соли 1946 
ин$ониб њамчун Хадамоти махсуси СММ фаъолият 
мекунад.  
 

Њуќуќњои ќонунї 
 

Њуќуќњое, ки дар ќонунњо дар$ шуда, хифз шуда, дар 
додгоњ баррасї карда мешаванд. 

Давлатњои аъзо Давлатњое, ки узви СММ мебошанд. 
Њуќуќњои маънавї  
 

Њуќуќњое, ки аз принсипњои асосии адолат 
бармеоянд; онњо аслан, вале на њамеша дар асоси 
эътиќоди динї ба миён меоянд. Одамон њарчанд 
њуќуќи ќонунї надошта бошанд њам, њуќуќњои 
маънавии худро мешиносанд. Масалан, дар $араёни 
њаракати њуќуќњои шањрвандї дар ИМА эътирозгарон 
бар зидди ќонуне, ки тањсилоти сиёњпўстон ва 
сафедпўстонро дар як мактаб манъ мекард баромад 
карда, тасдиќ намуданд, ки ин ќонун њуќуќњои 
маънавии онњоро поймол менамоянд.  
 

Њуќуќњои табиї Њуќуќњое, ки ба мардум барои инсон буданашон дода 
мешаванд. 

Ѓайрињатмї  
 

Њу$$ате, ки уњдадории расмии њуќуќиро фаро 
намегирад, ба монанди Эъломия. Вале он метавонад 
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уњдадорињои маънавиро фаро гирад ё дар ќонун 
њамчун њуќуќњои асосии байналхалќї шинохта шавад. 

Ташкилотњои ѓайрињукуматї Ташкилотњое, ки аз тарафи одамон берун аз њукумат 
ташкил дода мешаванд. Ташкилотњои ѓайрињукуматї 
$араёни риояи њуќуќњои инсонро назорат мекунанд, 
ба монанди Коммиссия оид ба њуќуќи инсон ва 
«назоратчиёне», ки масъалаи њуќуќи инсон ба 
вазифаномаи онњо дохил мешавад. Баъзе 
ташкилотњо калон ва байналхалќианд (масалан, 
Њилоли ањмар, Амнести Интернешнл ва ѓайра); 
баъзеи онњо хурд ва мањаллї буда метавонанд 
(масалан, ташкилоте, ки хоњиши одамони маъюбро 
дар шањр пешбарї мекунад; созмоне, ки њуќуќњои 
занонро дар бошишгоњи гурезањо дастгирї мекунад 
ва ѓайра). Ташкилотњои ѓайрињукуматї дар татбиќи 
сиёсати СММ наќши муњим дошта, аксари онњо 
мавќеи хоси машваратиро дар СММ соњиб гаштаанд.  
 

Њуќуќњои сиёсї  Њуќуќи одамон ба иштирок дар њаёти сиёсии мањалла 
ва $амоати хеш. Масалан, њуќуќ ба интихоби њукумат 
ва роњбари корхона. Нигаред ба ќисми Њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї. 

Људоиандозии мусбат  Муносибати алоњида ва махсус ба намояндагони 
гурўњи аќќалият нисбат ба гурўњи аксарият ба 
маќсади таъмини баробарии и$тимої.  

Протокол  Ќароре, ки ќарори дигарро шарњ медињад (масалан, 
илова кардани $араёнњои иловагї ё маводи 
ёрирасон) 

Эътироф кардан  
 

Љараёне, ки дар он сохтори њуќуќии давлат амалиёти 
њукуматиро бо имзо кардани ќарор тасдиќ мекунад. 
Тартиботи расмие, ки дар нати$а давлат бо ќабули 
ќарор талаботи созишномаеро ба уњда мегирад.  

Эътироф накардан  
 

Яъне эътироф нашудани созишнома аз тарафи 
давлатњо (яъне риоя накардан ва розї нашудан ба 
талаботи созишнома). Эътироф накардан ба маъно 
ва вазифаи асосии созишнома/ќарорро мањдуд 
намекунад.  
 

Худмуайянкунї Худмуайянкунии $араёни сиёсати ояндаи мамлакат 
аз тарафи мардум бе таъсири берунаи мамлакатњои 
минтаќа. 

Ба имзо расондан, имзо 
кардан  
 

Дар соњаи њуќуќи инсон ќадами аввали эътироф 
кардани созишнома аст; ба имзо расонидани 
Эъломия, Созишнома ё тарафњо принсипњои 
њу$$атро ќабул карда, дар ма$мўъ онро ќабул 
доранд. 
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Давлат Одатан бо калимаи «мамлакат» њаммаъно истифода 
мешавад; гурўњи одамоне, ки њудуди муайянро ишѓол 
карда, ќонунњо ва њукумати ягона дошта, имконияти 
ба роњ мондани корњои байналхалќиро доранд, 
мебошад.  
 

Давлатњои шомил  
 

Мамлакатњое, ки Созишнома ё Ањдномаеро эътироф 
карда, минбаъд талаботи онро риоя ва таъмин 
менамоянд.  

Ќарордод  
 

Созишномаи расмии байни мамлакатњое, ки 
ўњдадорињо ва вазифањои худро муайян ё мутобиќ 
месозанд; њамчун калимаи њаммаъно бо Ањднома ва 
Созишнома истифода мешавад. Ваќте ки ќарордодњо 
аз тарафи Ассамблеяи генералии СММ ќабул 
мешаванд, њамзамон  уњдадорињои он барои  
мамлакатњои аъзое, ки ќарордодро имзо кардаанд, 
њатми мешаванд. Ваќте ки њукумат ин ќарордоро 
эътироф мекунад, талабот он њамчун ќисми 
уњдадорињои њуќуќии мањаллї шинохта мешавад.  
 

Низомномаи СММ 
 

Њу$$ати асосие, ки њадаф, вазифа ва уњдадорињои 
СММ муайян мекунад. Он соли 1945 дар Сан 
Франсиско ќабул шудааст. 

Ассамблеяи генералии 
СММ 

Яке аз дастгоњи асосии/роњбарикунандаи СММ, ки аз 
намояндагони њамаи мамлакатњои аъзо ташкил дода 
шудааст. Ассамблеяи генералии СММ Эъломияњо 
тањия карда, оид ба њуќуќи инсон ањдномањо ќабул 
мекунад, масъалањои марбутро баррасї мекунад, 
мамлакатњое, ки њуќуќи инсон дар он поймол карда 
мешавад, пайгирї мекунад. Фаъолияти Ассамблеяи 
генералї аз тарафи Низомномаи СММ муайян карда 
мешавад. 

Эъломияи умумибашарии 
њуќуќи инсон  

Аз тарафи ассамблеяи генералии СММ 10 декабри 
соли 1948 ќабул шудааст. Њу$$ати асосии СММ, ки 
стандарт ва ќоидањои њуќуќи инсонромуайян мекунад. 
Њамаи мамлакатњои аъзо ба риояи талабот 
Эъломияро розигї додаанд. Њарчанд Эъломия 
њамчун њу$$ати ѓайрињатмї тањия шуда бошад њам, 
аксари талабот он аз тарафи давлатњои мухталиф 
ќабул шудаанд, айни замон мо гуфта метавонем, ки 
он њамчун Њуќуќњои асосии байналхалќї шинохта 
шудааст.  
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Замимаи Г. Машѓулиятњои иловагї барои таълими Њуќуќи инсон 
 
Машѓулияти 1 – Харитакашии њуќуќи инсон дар мањаллаи мо 

 
Шарњ: иштирокчиён як$оя кор карда, харитаи мањаллашонро тартиб дода, хуќуќњоро 
мувофиќи муассисањои асосии мањал муайян мекунанд.  
 
Ваќт: 1 соат (аммо ин машѓулиятро дар давоми чанд рўз гузаронидан мумкин аст)  
 
Мавод: маводи рассомї, вараќи калон, нусхањои эъломияи њуќуќи башар (шакли пурра ва 
ё содакардашуда)  
 
Машѓулият 
 
1. Иштирокчиёнро ба гурўњњои хурд муттањид намоед. Аз онњо хоњиш намоед, ки харитаи 
шањрашонро (ё дења, мањаллашон) кашанд. Онњо бояд дар харита хонањояшон, 
муассисањои асосии $амъиятї (боѓњо, почта, бинои њукумати шарњ, мактабњо, ибодатхона) 
ва муассисањои хизматрасонии $амъиятї (беморхонањо, шўъбаи оташнишонї, шўъбаи 
милиса) ва дигар мавзеъњое, ки барои $омеа муњимманд (маѓозаи хўрокворї, ќабристон, 
кинотеатр, нуќтаи фурўши сўзишворї), $о дињанд.   
 
2. Ваќте ки иштирокчиён кашидани харитаро ба охир мерасонанд, аз онњо хоњиш намоед, 
ки харитаи омоддакардаашонро аз $ињати њуќуќи инсон тањлил намоянд. Кадом њуќуќи 
инсонро онњо бо мавзеъњои гуногуни харита мувофиќ гузошта метавонанд? Масалан, 
ибодатхонаро онњо метавонанд бо озодии баён, ви$дон ва дин мувофиќ гузоранд; 
мактабро бо њуќуќ ба тањсил; по$таро њуќуќ ба муошират, хуќуќ ба мањрамият ва 
худмуаррифї. Ваќте ки иштирокчиён ин њуќуќњоро муайян мекунанд аз онњо хоњиш 
намоед, ки аз Эъломияи њуќуќи башар моддаи мувофиќро ёфта, раќами онро дар бари 
мавзеъи дар харита омада нависанд. 
 
 
3. Аз њар гурўњ хоњиш намоед, ки харитаи омоддакардаашонро ба ањли синф муаррифї 
карда, та$рибаи риояи њуќуќњои инсонро дар мањаллаашон тањлилу $амъбаст кунанд. 
 

• Оё дар ягон ќисми харитаи шумо ма$мўи бештари њуќуќњо пайдо шуд? Шумо инро 
чї гуна шарњ медињед? 

 
• Оё дар ягон мавзеи харитаи шумо шумораи ками њуќуќњо ё тамоман мувофиќ 

наомадани онњо ву$уд дорад?  Шумо инро чї гуна шарњ медињед? 
 

• Кадом моддаи Эъломияи њуќуќи башар махсусан дар мањаллаи шумо дастгирї 
мешавад? Шумо инро чї гуна шарњ медињед? 

 
• Ягон боби Эъломияи њуќуќи башар, ки ягон гурўњ онро илова накарда бошад њаст? 

Шумо инро чї гуна шарњ медињед? 
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• Кадом њуќуќњо њамчун њуќуќи и$тимої ва сиёсї муайян шудаанд? Њуќуќњои и$тимої, 
иќтисодї ва маданї кадомњоянд?  
 

• Ба луѓатномаи њуќуќи инсон, ки дар Замимаи В оварда шудааст, назар кунед. Оё як 
навъи њуќуќ дар харита зиёд ба ќайд гирифта шудааст? Оё як навъи њуќуќ дар 
мавзеи мушаххас бартарї дорад (Масалан, њуќуќњои зиёди и$тимої ва сиёсї 
атрофи бинои додгоњ, бинои њукумати шањр ё шўъбаи милиса ба ќайд гирифта 
шудаанд)? 
 

• Бори дигар ба харитаатон назар карда, гўед, ки оё ягон њуќуќро ба он илова 
карданиед, махсусан њамон њуќуќњое, ки дар гунаи аввали харитаатон дар$ нашуда 
буд?  
 

 
4. Муњокима: 
 

• Оё дар мањалла ягон мавзее ву$уд дорад, ки дар он $о њуќуќи инсон поймол 
гардад? 

 
• Оё дар мањалла ягон нафаре њаст, ки њуќуќаш поймол шуда бошад?  

 
• Агар њуќуќи нафаре поймол шавад, он гоњ дар ин мањалла чї њодиса рух медињад?  

 
• Оё дар ин мањалла ягон $ойе њаст, ки одамон барои њифзи њуќуќи инсон тадбире 

андешанд ё поймолшавии њуќуќњоро пешгирї намоянд? 
 

 
5. Дароз кардани машѓулият – њар як ќадами машѓулиятро дар рўзњои гуногун гузаронидан 
мумкин аст. Ин ба иштирокчиён имконият медињад, ки барои кашидани харита ва муайян 
кардани њуќуќњо вобаста ба мавзеъњои гуногун ваќти кофї дошта бошанд.  
 
6. Мењмон – ќадами чорум имконияти медињад, ки њуќуќшинос ё њомии њуќуќи инсонро 
барои бо гурўњ суњбат кардан даъват шавад.  
 
7. Ба њуќуќи кўдакон диќќат додан – Дар мактаб ба $ойи Эъломияи њуќуќи инсон Ањдномаи 
њуќуќњои кўдак истифода бурда метавонед. Дар ин њолат намояндаи маркази њифзи кўдак 
ё гурўњњои ташабускори њифзи кўдакон барои бо иштирокчиён суњбат кардан даъват 
мешавад.  
 
Машѓулияти 2 – Њуќуќи инсон дар барномаи ахбор 
 
Шарњ: дар $араёни машѓулияти мазкур ахбори тозатарини рўзномаву барномањои 
телевизионї ба маќсади баланд бардоштани сатњи огањї оид ба њуќуќњои инсон дар њаёти 
њамарўза ва на танњо нишон додани њодисањои поймолшавии њуќуќњо, балки воситањои 
муњофизат ва татбиќи ин њуќуќњо истифода мешавад.  
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Ваќт: 30-45 даќиќа 
 
Мавод: сањифаи рўзнома, вараќи калон, ширеш ё скотч, ќайчї, нусхањои эъломияи њуќуќи 
башар (шакли пурра ва ё содакардашуда)  
 
Эзоњ: Роњбаладони маърифати шањрвандї метавонанд аз иштирокчиён хоњиш намоянд, 
ки ба машѓулият бо худ рўзнома ё маќола оранд. 
 
Машѓулият 
 
1. Иштирокчиёнро ба гурўњњои хурд муттањид намоед. Ба њар гурўњ як рўзнома ё сањифаи 
рўзнома, ќайчї, скотч ё ширеш ва вараќи калон дињед. 
 
2. Њар гурўњ аз маводи рўзнома истифода бурда, овезае (плакате)-ро мувофиќи 
категорияњои зерин тањия мекунанд: 
 

a. Њуќуќњое, ки самаранок истифода мешаванд 
 

b. Њуќуќњое, ки рад (поймол) мешаванд 
 

c. Њуќуќњое, ки њифз мешаванд 
 

d. Њуќуќњое, ки муњокима мешаванд (дар низоъ ќарор доранд) 
 
Иштирочиёнро водор намоед, ки на танњо ба маќолањо ва ахбор диќќат дињанд, балки ба 
дигар ќисмњои рўзнома, ба монанди эълону рекламањо (забони рўзнома низ њуќуќ ба 
забон ва маданиятро инъикос мекунад, реклама шояд њуќуќро ба моликияти шахсї, 
њисоботи чорабинињои и$тимої њуќуќи маданиро ва сањифаи ба шахсї метавонад аксари 
њуќуќњоро инъикос кунанд).  
 
3. Ваќте ки иштирокчиён барои њар категория маълумотро дарёфт мекунанд онњо бояд 
барои њар категория як матнро интихоб карда, онро тањлил намоянд: 
 

• Кадом њуќуќи мушаххас дар ин њикоя/матн дар$ шудааст? Онро дар бари маќола 
нависед.  

 
• Аз Эъломияи њуќуќи инсон моддаи мувофиќе, ки њар њуќуќро фаро мегирад муайян 

кунед ва раќами онро дар рўйихат $о дињед. 
 
Намунаи алтернативї – њамаи гурўњњо дар як$оягї чор овезаро омода мекунанд, онњо 
маќолањои муайянкардаашонро ба њам оварда овезањои синфиро тањия мекунанд. 
 
4. Аз муаррификунандагони њар гурўњ хоњиш намоед, ки интихоби гурўњро $амъбаст 
намоянд. 
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5. Аз овезањои њар гурўњ як ё ду маќоларо интихоб карда, аз гурўњ хоњиш намоед, ки онро 
дар асоси Эъломияи њуќуќи инсон тањлил кунанд: 
 

• Кадом њуќуќи мушаххас дар маќолањои гуногун тасвир ёфтаанд? 
 

• Кадом моддаи Эъломияи мувофиќ омад? 
 

• Оид ба кадом соњаи њуќуќ маќолањои зиёд оварда шудаанд: њуќуќњои сиёсї, 
и$тимої, иќтисодї ва маданї? Барои шарњи истилоњњо ба луѓатномаи њуќуќи инсон, 
ки дар Замимаи В оварда шудааст, муро$иат намоед. Ба фикри шумо чаро як 
навъи њуќуќ зиёд ба назар мерасад? 

 
6. Муњокима: 
 

• Барои кадом навъи њуќуќ ёфтани маќола/матн осонтар ё мушкилтар буд? Чаро?  
 

• Оё баъзе моддањои Эъломия назар ба дигар моддањо зиёдтар истифода шуданд? 
Оё баъзеи моддањои Эъломия тамоман истифода нашуданд? Инро чї гуна шарњ 
медињед?  
 

• Чанд маќола пурра ба њуќуќњои инсон бахшида шудааст? Дар чанд маќола бо 
ву$уди истифода нашудани мафњумњои мушаххас масъалаи њуќуќи инсон баррасї 
мешаванд? Ба фикри шумо чаро њуќуќи инсон дар$ нашудааст?  

 
• Ба фикри шумо (пас аз тањлили маќолањои мазкур) њолати њуќуќи инсон дар $ањон 

чї гуна аст? Дар То$икистон чї? Дар мањаллаи шумо чї?   
 

• Кадом тадбирњо ва фаъолиятњои мусбат барои њифз ва и$рои њуќуќњои инсон дар 
маќолањо тасвир шудаанд?  
 

 
Мустањкамкунї  
 
1. Љусту$ўро идома дињед – овезањоро дар деворњои синфхона ба муддати зиёдтар 
овезед. Дар ин $араён иштирокчиён ба овезањо маќолањои нав илова мекунанд. Бори 
дигар овезањоро арзёбї кунед ва муњокимаи $амъбастї гузаронед.  
 
2. Муќоисаи фарогириии масъалаи њуќуќи инсонро тавассути воситањои ахбори омма – аз 
иштирокчиён хоњиш намоед, ки фарогирии як масъалаи њуќуќи инсонро дар рўзномањои 
гуногун ва/ё воситањои ахбори оммаи гуногун (аз $умла, радио, ма$алла, телефизор) 
муќоиса намоянд. Кадом фарќиятро дар баррасии масъалаи мазкур онњо мушоњида 
карданд? Тавассути услуби баёни маќола? Оё тафсироти гуногуни њамон як масъала 
дида мешавад? Оё ягон гунаи маќолањо пурра ба масъалаи њуќуќи инсон бахшида 
шудаанд?  
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3. Тањќиќи фарогирии масъалаи њуќуќи инсон тавассути телевизион – аз иштирокчиён 
хоњиш намоед, ки барномањои ахборотии телефизиониро тамошо карда, мавзўъњои ба 
њуќуќи инсон бахшидашударо нависанд. Инчунин ваќти ба њар мавзўи њуќуќи инсон 
$удошударо муайян намоянд.  
 
Машѓулияти 3 – Ба њуќуќи инсон додани симои инсонї 

Шарњ: иштирокчиён тавассути фаъолияти шавќовар яке аз моддањои Эъломияи 
умуми$ањонии њуќуќи  инсон баррассї мекунанд. Машѓулияти мазкурро таѓйир дода, 
бозии мувофиќгузорї, муаррифии и$тимої ё $ашнгирии 10-уми декабр Рўзи њуќуќњои 
инсон гузарондан мумкин аст. Иштирокчиён инчунин метавонанд оид ба њуќуќи инсон 
овезањо тањия карда, њамчун нишонаи ташкил намудани фазои њуќуќи инсон истифода 
баранд.  
 
Ваќт: вобаста ба фаълияти интихобкардаатон ваќтро муайян карда метавонед. 
 
Мавод: воситањои рассомї, нусхаи Эъломияи њуќуќи инсон (пуррс ё шакли кўтоњшуда)  
 
Машѓулият 
 
1. Иштирокчиён дар алоњидагї ё гурўњњои хурд машѓул шуда, як боби Эъломияро, ки 
барояшон хеле муњим аст, интихоб мекунанд. Онњо метавонанд оид ба масъалаи 
истифода њуќуќ, мањдуд шудани њуќуќњо, њифзи њуќуќњо ё њар се масъаларо баррасї 
кунанд. 
 
2. Яке аз фаъолиятњоро интихоб мекунанд. 
Тањияи: 

• Сањнача ё имову ишора  
 

• Тасвири графикї ё наќша 
 

• Суруд, раќс, зарбулмасал ё бозї (дар ин $о масъалаи мувофиќат ба анъанањои 
мањал ба миён меояд)  

 
• Шеър ё њикоя 

 
• Эълону реклама  

 
• Парчам 

 
Эзоњ: Лоиња набояд миќдори моддањоро мањдуд созад. 
 
3. Ваќте ки иштирокчиён корњои лоињавиашонро омодда мекунанд, аз њар гурўњ ё 
хонандаи алоњида хоњиш намоед, ки нати$аи корашонро ба маърази намоиш гузоранд. 
Иштирокчиёни боќимонда бояд муайян кунанд, ки кадом моддаи Эъломия тасвир 
ёфтааст. Ваќте ки моддаи Эъломия дуруст муайян карда мешавад, гурўњ ё иштирокчие, ки 
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$авоби дурустро муайян кардааст, моддаро пурра бо овози баланд мехонад. Муаррифии 
мазкурро ба таври гурўњи пешкаш кардан мумкин аст. 
 
Мустањкамкунї 
 
1. Намоиш – мусавварањои графикиро дар китобхона, осорхонаи кўдакона ё идораи 
$амоат овезед ё аз онњо таќвим тањия намоед.  
 
2. Муаррифї – сањнача, имову ишора, суруд, раќс ё иншоњоро иштирокчиён метавонанд 
ба њамгурўњон, волидайн ё гурўњњои дигари мањалла намоиш дињанд.  
 
3. Љашнгирї – шумо метавонед Рўзи њуќуќи инсонро тавассути банаќшагирии намоиши 
маводи мазкур рўзи 10-уми декабр гузаронед. Ба $ашни мазкур шумо метавонед 
намояндагони рўзномањои мањаллї, студияи телевизион ва намояндагони њукумати 
мањаллиро даъват намоед.  
 
Мутобиќсозї 
 
1. Овезањо барои $ойњои $амъиятї – барои хотиррасон намудани ќисми таркибии њаёти 
њар шахс будани њуќуќи инсон шумо мусаввара ё овезањо омодда карда метавонед. 
Масалан, шумо овезаро оид ба њушдор сохтани он ки $ой кор ва мактаб «$омеаи њуќуќи 
инсон» аст, тањия карда метавонед.  Дар мавзее, ки проблемањои махсус $о доранд, 
овезањои мазкурро њамчун асос/мавод барои андешидани чорабинињо истифода бурда 
метавонед. Ба маќсади ќадр кардан ва ба $о овардани њуќуќњои инсон дар мањаллаатон 
наќшаи стратегї тањия намоед. 
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Замимаи Д. Гузаронидани арзёбии масъалањои гендерї 
Барои гузаронидани арзёбии масъалањои гендерї восита ва ќолабњои гуногуни самаранок 
истифода мешаванд. Баъзеи онњо фарогир буда, масъалањои гендериро дар соњањои 
мушаххас тањлил мекунанд (кишоварзї, тандурустї, иштироки сиёсї ва ѓайра) ё тамоми 
мамлакатро фаро мегиранд. Воситањои арзёбии масъалањои гендерї чунинанд:  
 

• Ќолаби арзёбии тањлилии масъалањои гендерии Њавард (Havard) 
• Матритсаи тањлили гендерї 
• Ќолаби Мозер (Moser) 
• Ќолаби фаъолгардонии занон 

 
Арзёбии масъалањои гендерї тавассути коркарди маълумот оид ба $омеаи мушаххас ба 
роњ монда мешавад. Банаќшагирандагони барномањо ва роњбарон бояд шумораи 
мувофиќи занон, мардон, писарону духтаронро дар $араёни мусоњиба, муњокимаи гурўњї 
ва мушоњидањо фаро гиранд, то аќидањои гуногун мавриди баррасї ќарор ёфта, $авобњо 
дуруст ба ќайд гирифта шаванд (агар $амъоварии маълумот дар сатњи хонавода сурат 
гирад, он гоњ бояд дар хотир дошт, ки на танњо мард - сарвари хонавода пурсида шавад, 
балки аъзоёни зани хонавода ба тањќиќот шомил шуда, оид ба талабот, та$риба ва 
бартарињои онњо маълумоти даќиќ $амъ оварда шавад). 
Ба маќсади татбиќи барномаи маърифати шањрвандї дар сатњи мањалла арзёбии хурди 
масъалањои гендерї мувофиќтар аст. Тањиягарон ва роњбарони барнома метавонанд аз 
воситаи Маълумотнома оид ба фаъолияти њаррўза истифода баранд. Воситаи мазкур 
фаъолияти њаррўзаи занон, мардон, писарону духтаронро дар давоми 24 соат тасвир 
мекунад. Маќсади воситаи мазкур тањлили наќши занон, мардон, писарону духтарон буда, 
њангоми банаќшагирї ва татбиќи барномаву лоињањо њамчун асос истифода мешавад.  
 
Маълумотнома оид ба фаъолияти њаррўза 
Духтарон Писарон 

Ваќт Фаъолият  Ваќт Фаъолият  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Эзоњ: њангоми зарурат фарќи байни фаъолияти занону духтаронро муайян намоед, 
зеро шояд онњо дар давоми ваќт ва бо андозаи муайян наќш ва уњдадорињои гуногунро 
и#ро намоянд. Њамин фаъолиятро нисбат ба мардону писарон истифода баред.    
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Воситаи самараноки дигар Љадвали фаъолиятњо аст. Воситаи мазкур барои $амъоварии 
маълумоти пурра ва дарки таќсимоти мењнат аз рўйи хусусиятњои гендерї ёрї мерасонад. 
Воситаи мазкур барои гурўњбандии фаъолиятњо ба истењсолї, репродуктивї ё $амъиятї 
истифода мешавад. Он маълумотро оид ба кї, кай ва дар ку$о ин фаъолиятњоро и$ро 
мекунад, фароњам меорад.  
 
Фаъолиятњои истењсолї – фаъолиятњое, ки ба даромад/фоида ва бењдошти иќтисодии 
хонавода ё $омеа сањм мегузоранд, фањмида мешаванд. Њам занону њам мардон як ќатор 
фаъолиятњои истењсолиро ба сомон меравонанд. Наќши истењсолии занон метавонад 
дарёфт кардани пули наќд ва фаъолияти хо$агидорї (хоњ аз ин фаъолият маблаѓ ба даст 
оранд хоњ не), нигоњубини њайвоноти хонагї, коркарди маводи хўрока барои фурўш, 
истењсолоти хо$агидорї ё кори хонагї ва кор дар муассисањои расмиро фаро гирад.   
 
Фаъолиятњои репродуктивї – фаъолиятњои репродуктивї ва нигоњубинї хонавода 
мебошад. Уњдадории пешгирии њамл ва ќабули ќарор оид ба таваллуд вобаста ба 
тартиботи анъанавї метавонад ба души мард ё зан бошад. Таваллуди кўдак наќши 
репродуктивї буда, аслан ба уњдаи зан вогузор карда мешавад, аммо дар ин $араён 
наќши мардон дар аксари фарњангњо муњим шинохта мешавад. Наќши дигари 
репродуктивии занон њомиладорї, таваллуди кўдак ва синамаконї мебошад. 
Фаъолиятњои репродуктивї инчунин хизматрасонии асосие, ки бояд барои ќонеъ 
грдонидани оила ва $омеа њамарўза ба сомон расонида шавад ба монанди дастрас 
кардани сўзишворї ва об, фароњам овардани хобгоњ ва либосворї, тоза кардан, тањсилот, 
тандурустї, нигоњубини одамони калонсол ва коркард ва омода намудани хўрок. 
 
Идоракунии корњои $амъиятї  - фаъолиятњое, ки идоракунї ва $амъоварии захирањо 
барои истифодаи коллективонаи $амъиятї (ба монанди сўзишворї, $ангал ва об), 
инчунин иштирок дар чорабиинињои маданї ва динї, чорабиинињои расмї ва ѓайрирасмии 
сиёсї ва иштирок дар рушди ташкилотро фаро мегиранд. 
 
Љадвали фаъолиятњо 
Навъи 
фаъолият  

Кї 
(гендер/@инс)  
Сину сол 

Дар 
ку@о 

Чї 
кадар 

Кай Чї тарз Барои 
чї 

Истењсолї  
 
 

 
 
 
 

     

Репродуктивї  
 
 

 
 
 
 

     

Идоракунии 
корњои 
@амъиятї   
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Барои $амъ овардан ва дарки фарќияти гендерї дар муносибати ќуввањо ва завќ 
роњбарони лоињањо аз воситаи Маълумотнома оид ба дастрасї ва назорат истифода 
бурда метавонанд. Воситаи мазкур ба маќсади $амъ овардан ва тањлили дастрасии 
захирањо ва фоидањое, ки одамон соњиб мегарданд, истифода мешавад.  
 
Инчунин дар асоси воситаи мазкур сатњи дастрасї ба захирањо ва ќабули ќарори нињоиро  
аз тарафи $инси мухталиф тањлил карда метавонед.  
 
Вобаста хусусияти ё соњаи барнома номгўйи захирањо/маводро таѓйир дода метавонед. 
 
Маълумотнома оид ба дастрасї ва назорат 

Захирањо  
Дастрасї  Назорат  
Духтар Зан Писар Мард Духтар Зан Писар Мард 

Мавод 
Мол  

        

Иттилоот 
 
 

       

Ќарз 
 
 

       

Тандурустї 
 
 

       

Тањсилот 
 
 

       

Замин 
 
 

       

Та$њизот 
 
 

       

Њайвоноти 
хонагї  

 
 

       

Сањм дар 
хо$агї 
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Адабиёт 
- Some guidelines were adapted from Guidelines for Gender Sensitive Training (ICIMOD, 

2009). 
- Human rights activities were adapted from Flowers, N., ed., Human Rights Here and 

Now: Celebrating the Universal Declaration of Human Rights (Human Rights Educators' 
Network,1998). 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Default.htm  

- Techniques were adapted from Henes, R. Creating Gender Equity in Your Teaching 
(Center for Women in Engineering, 1994). 

- Human rights glossary was adapted from Flowers, N., ed., Human Rights Here and Now: 
Celebrating the Universal Declaration of Human Rights (Human Rights Educators' 
Network,1998). 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Default.htm 

- Mario d’Agostino, Jochen Butt-Pośnik, Milena Butt-Pośnik, Pascal Chaumette, Ülly Enn, 
Heike Hornig, Nerijus Kriauciunas, “Coaching youth initiatives, Guide for Supporting 
Youth Participation”, (http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-
938/coaching_guide_www.pdf), May 2006. 

  


