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Ҳ и с о б о т 
 оид ба натиҷаи фаъолияти Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 

Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2022 
 

Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) дар нимсолаи аввали соли 2022 
тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 
Тоҷикистон» ва Оинномаи Ҷамъият фаъолият намуда, ҳамчун мададгори мақомоти 
давлатӣ дар амалӣ намудани фаъолияти башардӯстона дар робита ба дастурҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳоро ба анҷом расонидааст.  

Бо мақсади таъмини фаъолияти бонизом ва самарабахши ҶҲАТ дар нимсолаи 
соли 2022 11 лоиҳаҳои қарорҳои Конференсияи марказии ҶҲАТ  - 7 адад дар нимсолаи 
соли 2021 таҳия ва тасдиқ гардиданд.  

Ҳамчунин, дар ин давраи ҳисоботӣ нақшаи кории Дастгоҳи иҷроияи кумитаи 
марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, нақша-чорабиниҳои моҳвораи 
Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2022, Низомнома, сохтори 
Дастгоњи марказї ва номгўи дастгоњњои тобеи Дастгоҳи иҷроияи кумитаи марказии 
Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, буҷети ҶҲАТ ва  буҷети лоиҳаҳо барои соли 
2022 ва дигар ҳуҷҷатҳо таҳия ва тасдиқ карда шуданд. 

Дар нимсолаи аввали соли 2022 ҷаласаҳои назоратии назди Котиби генералӣ, 
муовини якуми Котиби генералӣ, муовини Котиби генералӣ, ёрдамчии Котиби 
генералӣ оид ба масъалаҳои гуногун бо иштироки кормандони ДИ КМ ҶҲАТ 
гузаронида шуданд.  

Дар нимсолаи аввали соли 2022 љамъи гардиши ҳуҷҷатҳо 327 адад (дар 
нимсолаи аввали соли 2021- 241 адад) ба қайд гирифта  шуданд, ки нисбати ҳамин 
давраи соли гузашта 86 адад зиёд мебошад. Аз онҳо 160 адад мактубҳои воридотӣ 
(соли 2021 - 103 адад) нисбат ба соли гузашта 57 адад зиёд  ва 167 адад мактубҳои 
содиротӣ (соли 2021 - 138 адад) нисбат ба соли гузашта 29 адад зиёд мебошад, 126 адад 
арзу муроҷиати шаҳрвандон ( соли 2021 - 410 адад) нисбат ба соли гузашта 284 адад 
кам  мебошад.  Аз аризаҳои шаҳрвандон 96 ариза қаноатбахш карда шуда, 30 адад  
ариза  фаҳмонида  дода шуд. 

Ҳамчунин, аз тарафи шуъбаҳо ва филиалњои ЉЊАТ ба воситаи шуъбаи 
коргузорӣ ва назорат  338 адад  дархостҳо ва гузоришҳои кормандон  (соли 2021 - 232 
адад)  нисбат ба соли гузашта 106  адад  зиёд, барои баррасӣ ва маълумот ба қайд 
гирифта шудаанд. Ҳамаи муроҷиатҳои воридгардида тибқи “Дастурамали коргузорӣ  
дар Ҷамъияти  Ҳилоли  Аҳмари Тоҷикистон” ва  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  ”Дар 
бораи муроҷиати шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ”  баррасӣ гардида, ба муаллифонашон 
ҷавобҳои мушаххас ирсол карда шуд. 

Ҳамзамон,  дар давраи ҳисоботӣ 10 адад фармоишҳои Котиби генералӣ (соли 
2021 - 13 адад) ба қайд гирифта шудааст. 

Дар нимсолаи аввали соли 2022 127 (116 адад дар нимсолаи аввали соли 2021) 
адад фармоишҳои Котиби генералӣ дар самти кадрњо, тибқи тартиби 
муқарраргардида ќабул карда шуданд. 

Дар нимсолаи аввали соли 2022 воќеањои муњиме дар Љамъият баргузор 
гардиданд. Санаи 18 январи соли 2022 дар Дастгоњи иљроияи кумитаи марказии 
Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон љаласаи љамъбасти солонаи фаъолияти ЉЊАТ 
барои соли 2021 бо иштироки аъзоёни Конференсияи марказӣ, роњбарони филиалњои 
вилоятї, минтаќавї, шањру ноњияњои тобеи љумњурї ва кормандони ДИ КМ Ҷамъият 
баргузор гардид. 

Ҷиҳати пешбурди самти ҳамкориҳои байналмилалӣ ва густариши муносибатҳои 
мутақобилан судманд Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон бо Федератсияи 
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байналмилалии Ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, Кумитаи байналмилалии 
Салиби Сурх, Ҷамъиятҳои миллии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмари кишварҳои хориҷӣ аз 
ҷумла: Салиби Сурхи Олмон, Италия, Испания, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Ҷамъияти 
Ҳилоли Аҳмари Давлати Қувейт, Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Туркия, Ҷамъияти Ҳилоли 
Аҳмари Қатар, Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Аморати Муттаҳидаи Араб ва Маркази 
хайриявии Шоҳ Салмони Арабистони Саудӣ ҳамкориҳоро ҷиҳати тақвият бахшидан ба 
муносибатҳои тарафайн хуб ба роҳ мондааст. 

Бояд қайд кард, ки лоиҳаҳои феълан татбиқшаванда асосан ба дастгирии 
ниёзмандон, расонидани ёрии аввали тиббӣ, вокуниши саривақтӣ аз ҳолатҳои 
фавқулода, пешгирӣ аз офатҳои табиӣ, ҷалби ҷавонон барои паҳнкунии маълумот дар 
бораи ҳуқуқҳои байналмилалии башардӯстӣ, принсипу арзишҳои Ҳаракати 
байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, корҳои иттилоотӣ ва фаҳмондиҳӣ ва 
дигар самтҳо равона карда шуда бошанд ҳам, мақсади ниҳоияшон зиёдкунии шумораи 
аъзоён, волонтиёрон ва ташкилотҳои ибтидоӣ мебошанд.   

Дар моҳи январи соли 2022 вохӯрӣ бо шарикони рушди ЉЊАТ баргузор гардид. 
Дар ин вохӯрї роњбарияти ЉЊАТ, КБСС, намояндагони ФБЉССва ЊА, СС Олмон 
иштирок намуданд. Яке аз масъалањои муњими ин вохурї ин дастгирї ва њамкории  
шарикон оид ба дастгирии муњољирон ва гурезагони Афѓонистон буд. Дар ин љода дар 
давоми нимсолаи аввали соли 2022 якчанд вохӯрињо бо намояндагони ФБЉССваЊА, 
КБСС ва СС Олмон баргузор гардиданд. Бо намояндаи рушди ФБЉССваЊА дар 
Тоҷикистон оид ба лоињаи кўмак ба гурезагони Афѓонистон, дастгирии 7 минтаќаи 
наздисарњади Тољикистон бо Љумњурии исломии Афѓонистон, рушди иќтидори ЉҲАТ 
чандин вохӯрињо ташкил карда шуданд.  

Ба таври фосилавї Президенти ЉЊАТ Ќурбонов С.С. бо Президенти Љамъияти 
Њилоли Ањмари Туркия Керим Кинник оид ба рушди хамкорињои байни ду Ҷамъият 
вохӯрӣ карданд. Бо мақсади рушди њамкорињои тарафайн њамоњангсозони 
барномањои Љамъияти Њилоли Ањмари Туркия ба таври фосилавї бо муовини Котиби 
генералии ЉЊАТ, сардорони шуъбањои асосї ва њамоњангсозони баъзе аз барномањои 
ЉЊАТ вохӯрӣ ташкил карда шуд.  

Дар ҳузури муовини Котиби генералии ЉЊАТ масъалаи омода намудани 
формати ягонаи бањодињии филиалњои вилоятӣ, минтаќавї,  шањрӣ, ноњиявї ва 
омодагї ба 95 - солагии ЉЊАТ муҳокима гардиданд.  

  Тибқи тавофуқоти бадастомадаи роҳбарияти ҶҲАТ ва Сафорати Туркия дар 
Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор ба муносибати ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ маъракаи 
ниҳолшинонӣ гузаронида шуд. Дар ин маърака Роҳбарияти ҶҲАТ, Сафири Туркия 
дар Тоҷикистон, Вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрокунандаи вазифаи 
раиси шаҳри Ҳисор иштирок намуданд. 

Рӯйдоди дигари муњим дар нимсолаи аввали соли 2022 вохӯрии Котиби 
генералии ҶҲАТ бо намояндагони Маркази имдод ва корњои башардўстонаи Шоњ 
Салмони Шоњигарии Арабистони Саудї мебошад. Зимни вохӯрӣ котиби генералии 
ҶҲАТ оид ба лоиҳаҳое, ки аз ҷониби Маркази имдод ва корњои башардўстонаи Малик 
Салмони Шоњигарии Арабистони Саудї маблағгузорӣ гашта, тавассути ҶҲАТ амалӣ 
гардидаанд, маълумоти муфассал дод. Дар навбати худ намояндаи Маркази имдод ва 
корњои башардўстонаи Малик Салмони Шоњигарии Арабистони Саудї аз 
ҳамкориҳои байни Маркази имдод ва корњои башардўстонаи Малик Салмони 
Шоњигарии Арабистони Саудї ва ЉЊАТ изҳори сипосгузорӣ намуда, оид ба 
дастгирии лоиҳаи кумаки озуқаворї ба табақаҳои ниёзманди Тоҷикистон дар моҳи 
шарифи Рамазон маълумот дод. Созишнома миёни Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 
Тоҷикистон ва Маркази имдод ва корҳои башардӯстонаи Шоҳ Салмони Шоҳигарии 
Арабистони Саудӣ оид ба расонидани кумак дар шакли маводи озӯқавории ниёзи 
аввал ба қишри ниёзманди аҳолии Тоҷикистон дар арафаи моҳи шарифи Рамазон ба 
имзо расид. Тибқи созишномаи баимзорасида, кумаки мазкур барои зиёда аз 9625 
нафар ниёзмандони 13 шањру ноњияњои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, дар 
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моњи апрели соли 2022 кўмаки мазкур ба ниёзмандон аз љониби кормандон ва 
волонтёрони ЉЊАТ дастрас карда шуданд. 

Воќеаи муњими дигар ин ба имзо расидани Созишнома байни Ҷамъияти Ҳилоли 
Аҳмари Тоҷикистон ва Маркази имдод ва корҳои башардӯстонаи Шоҳ Салмони 
Шоҳигарии Арабистони Саудӣ оид ба оғози лоиҳаи «Сарпарастии ятимон дар 
Тоҷикистон» дар соли 2022 ба њисоб меравад. Тавассути лоиҳаи мазкур дар давоми 12 
моҳ 600 нафар кӯдакони ятим дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва ВМКБ дастгирӣ 
меёбанд. Дастгирии ҳар як кӯдаки ятим тавассути кушодани корти бонкӣ ба онҳо 
амалӣ гардида, мувофиқи Созишнома ҳар моҳ маблағи 100 доллари ИМА бо қурби 
асъор миллии Тоҷикистон - сомонӣ ба корти бонкии ятимони интихобшуда мегузарад. 
Аз ин 500 нафар кӯдакони ятими шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Восеъ, Норак, Хуросон, 
Бохтар, Кушониён, Вахш, Леваканд, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, 
Ҷайҳун, Дӯстӣ, Қубодиён, Шаҳритус, Панҷи вилояти Хатлон ва 100 нафар кӯдакони 
ятими шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Шуғнон ВМКБ дастгирии молиявї меёбанд.  

Вохӯрии роњбарияти ЉЊАТ бо намояндагони Њилоли Ањмари Аморати 
Муттањиддаи Араб оид ба идомаи лоињаи кўмак ба 814 нафар ятимон дар давраи 
ҳисоботӣ баргузор гардид. 

Дар Конфронси 11-уми минтақавии аврупоии Федератсияи Байналмилалии 
Салиби Сурх ва Њилоли Амар, ки моҳи апрели соли 2022 дар шаҳри Тибилисии 
Љумњурии Гурҷистон баргузор гардид, намояндагони ҶҲАТ иштирок намуданд. Дар 
Конфронс мушкилоти башардӯстонаи марбут ба ҳолатҳои муноқиша баррасї гардид. 
Қобили зикр аст, ки механизмҳои таҳкими вокуниши башардӯстона дар саросари 
ҷаҳон, таҳкими иқтидори Ҷамъиятҳои миллӣ бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ бо мақсади 
коҳиш додани осебпазирӣ, такмил додани механизмҳои муошират ва малакаҳои 
дипломатӣ дар раванди амалиёти башардӯстона, бахусус дар минтақаҳои муноқиша ва 
дар минтақаҳое, ки гурезагон ҷойгиранд, фаъолона баррасӣ гардиданд. 

Яке аз руйдодњои муњимтарин ин сафари кории њайати ЉЊАТ ба шањри 
Женеваи Шветсария ба њисоб меравад. Бояд иттилоъ дод, ки аз 19 то 23 июни соли 
2022 дар шаҳри Женеваи Швейтсария 23-юмин Ассамблеяи Генералии Федератсияи 
Байналмилалии Ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар (ФБҶССваҲА) ва Шӯрои 
вакилони Ҳаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар баргузор гардид. 
Намояндагони ҳайати Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистонро дар ин чорабинии 
бонуфуз профессор Қурбонов Саид Сафарович, президенти ҶҲАТ роҳбарӣ намуданд. 
Зимни ин сафари корї њайати ҶҲАТ махсусан бо намояндагони ҷамъиятҳои миллии 
Кореяи Ҷанубӣ, Ҷопон, Эрон, Гвинея, Қувайт, Баҳрейн, Арабистони Саудӣ, Аморати 
Муттаҳидаи Араб, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Озарбойҷон, 
Молдова, Финландия, Ҳиндустон, Хитой, Зеландияи Нав, Бангладеш вохӯрӣ 
намуданд. Дар ин вохӯриҳо ҷиҳати барқарор ва рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи 
мутақобилан судманд, дастгирии лоиҳаҳои башардӯстона ва ғайраҳо муҳокима 
гардиданд. Мавриди зикр аст, ки Ассамблеяи Генералии ФБҶССҲА мақоми олӣ буда, 
аз намояндагони тамоми 192 Ҷамъиятҳои миллии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар 
иборат мебошад ва на кам аз як маротиба дар 2 сол баргузор карда мешавад. 
Ассамблея сиёсати умумии Федератсияро муқаррар мекунад. Шӯрои вакилони 
ФБҶССҲА мақоми роҳбарикунандаи Федератсияи байналмиллалӣ буда, дар як сол ду 
маротиба ҷамъ меояд. Интихобот ба ҳайати роҳбарикунанда дар 4 сол як маротиба 
гузаронида мешавад. Бояд тазаккур дод, ки Франческо Рокка дубора ба ҳайси 
Президенти ФБҶССҲА интихоб гардид. 

Дар нимсолаи аввали соли 2022 дар ҶҲАТ 18 барномаву лоиҳаҳо (дар нимсолаи 
аввали соли 2021 - 16 адад) фаъолият намуда истода, баъзеи онњо алакай дар давоми 
соли 2022 фаъолияти худро ба анҷом мерасонанд. 

Роҳбарият баҳри ҷалби сармоягузорӣ ҷиҳати дастгирии барномаҳо якқатор 
лоиҳаҳои навро тавассути почтаи электронӣ ба шарикони рушд аз Ҷамъиятҳои миллии 
Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмари Қувайт, Қатар, Баҳрайн, Шоҳигарии Арабистони 
Саудӣ, Хитой, Маркази имдод ва корҳои хайриявии “Малик Салмони”-и Арабистони 
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Саудӣ ирсол намуданд, вале то њол аз љониби онњо дастгирии лоињањо амалї 
нагаштаанд. 

Вобаста ба ташвиќу тарѓиби иттилоот оид ба Њаракати байналмилалии Салиби 
Сурх ва фаъолияти ЉЊАТ њамоњангсози барнома дар нисолаи аввали соли 2022 ба 
якќатор шањру ноњияњои љумњурї сафари корї намуда, дар он љо вохӯрињо дар 
муассисањои таълимї, тиббї бо баромадњо доир намуд. Ин вохӯриву баромадњо дар 
шањрњои Бохтар, Турсунзода, Кўлоб, Њисор ва ноњияњои Восеъ, Љ.Балхї, Љайњун ва 
Шањринав ташкил карда шуданд. Зимни сафари худ онњо бо волонтёрони 
интихоббшуда аз байни омўзгорон, кормандони тиб ва љамоатњо дар ин ноњияњо 
вохурињо бо баромадњо баргузор намуд. Дар ин вохӯрињо оид ба Њаракат, фаъолияти 
Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, принсипњои бунёдї, аломатњои Салиби Сурх 
ва Њилоли Ањмар баромадњо доир карда шуданд.  

Дар моҳи марти соли 2022 дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон дар доираи 
лоиҳаи “Кӯмак ба муҳоҷирони Афғонистон” бо дастгирии Федератсияи 
байналмилалии Ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар семинари омузишӣ барои 
волонтёрони интихобшудаи филиали Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар 
ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон баргузор гардид. Дар ин семинар 20 нафар 
волонтёрони нав, роҳбари филиали ҶҲАТ дар ноҳияи Ҷайҳун, намояндагони КБСС, 
ФБСва ЊА ва намояндаи филиали ҶҲАТ дар минтақаи Бохтар иштирок намуданд. 
Ҳадафи чорабинӣ ин омузонидани волонтёрони нав оид ба Ҳаракати байналмилалии 
Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, дастрасии бехатар, омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои 
фавқулода буд.  

Дар давраи ҳисоботӣ дар шањри Хуҷанди вилояти Суѓд дар доираи Моњвораи 
ЉЊАТ мизи мудаввар бо намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар 
шањру ноњияхои вилояти Суғд ва котибони ичроияи филиалњои Љамъияти Њилоли 
Ањмари Тољикистон дар вилояти Суғд оид ба рушд ва таквият бахшидани њамкорињои 
тарафайн» баргузор гардид. Дар он бањри рушди њамкорињои филиалњои Љамъияти 
Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суғд бо маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї дар шањру ноњияҳои вилояти Суғд корњое назаррасе ба сомон расонида 
шуданд.  

Њамкорї бо намояндагони газетаву маљалањо, радиову телевизион оид ба 
чорабинињои ЉЊАТ ва шарикони рушди он љињати пањни иттилоот идома дорад. Бояд 
ќайд намуд, ки  дар нимсолаи соли 2022 љињати инъикоси фаъолияти ЉЊАТ зиёда аз 72 
маводњои иттилоотї дар сомонаи Љамъият, фейсбук, твиттер ва дигар сомонаву 
расонањои иљтимої, рўзномаву расонањои электронї гузошта шуд, ки он нисбат ба  
давраи соли 2021 ба миќдори 5 адад зиёд аст. Дар умум дар ин муддат аз 
намояндагони љониби барнома, дар шањру ноњияњои фарогири барнома, љињати пањни 
иттилоот оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурд ва Њилоли Ањмар, фаъолияти 
ЉЊАТ, арзишњои башарї 97 баромаду вохурињо ва чорабинињои гуногун баргузор 
гардид, ки дар он беш аз 16378 нафар шунаванда фаро гирифта шуд. 

Муросилоти дохилї ба њамаи филиалњои ЉЊАТ, вазорату идорањо ва дигар 
ташкилотњои дохиливу хориљї ба таври мунтаззам ба роњ монда шудааст. 

Марҳилаи III (сеюм) -и лоиҳаи «Мусоидат ба Ҳилолҳои Аҳмар дар татбиқи 
ваколати дарозмуддати иҷтимоӣ ҳамчун ҷамъиятҳои миллии ёрирасон баҳри мардуми 
осебпазир дар Осиёи Марказӣ (2020-2022)» бо маблағгузории Вазорати Федералии 
рушди иқтисоди Олмон тавассути Салиби Сурхи Олмон аз соли 2020 то ин љониб бо 
ҳадафи рушд идома дорад. Лоиҳа дар 5 деҳањои ноҳияи Ҷ. Расулов ва 7 деҳањои шаҳри 
Исфара амалӣ мешавад. То ин давра 9 Маркази иҷтимоӣ фаъолият доранд, ки аз инҳо 
3 Марказ дар н.Ҷ.Расулов дар деҳаи Маданият, Қурғонча ва Узбекқишлоқ дар аввали 
соли ҷорӣ ба истифода дода шуданд. Дар назди филиали ҶҲАТ -и ш.Исфара дар 
деҳаҳои Гулистон, Лаккон, Шуроб , Тоҷикон, Хоҷи Аъло ва Боғистон 6 маркази 
иҷтимоӣ фаъолият доранд, ки таъмиру таҷҳизонида шуданд. Ошхонаи иҷтимоӣ-
тиҷоратӣ дар назди филиали ҶҲАТ -и ноҳияи Ҷаббор Расулов фаъолияташро идома 
медиҳад. Ҳуҷҷатҳои барқарорсозии муассисаҳои тиббӣ барои марказҳои иҷтимоӣ дар 
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деҳаи Сароб, ҷамоати деҳоти Найман ва деҳаи Сомониёни ҷамоти деҳоти Чоркӯҳи дар 
ш.Исфара ва деҳаи Зарфшони ҷамоати деҳоти Сомониёни ноҳияи Ҷ.Расулов дар сатҳи 
баррасӣ қарор доранд. Дар давраи ҳисоботӣ Роҳбарияти ҶҲАТ, роҳбари офиси 
ССОлмон дар Осиёи Марказӣ, намояндагони ФБҶССваҲА, КБСС, ECHO, 
ССФинландия ва роҳбарияти филиали вилоятӣ бо рафти амалишавии лоиҳа дар 
н.Ҷ.Расулов шинос шуданд. Дар давраи ҳисоботӣ намояндагони ташкилотҳои 
ибтидоӣ, кормандони филиалҳои ҶҲАТ дар ш.Исфара ва н.Ҷ.Расулов, кормандони 
филиали вилоятӣ барои омӯзиши таҷрибаи якдигар ба вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии 
Узбекистон сафар карданд. Азнавбинии мањзани маълумоти (базы данных) лоиҳа 
гузаронида шуд ва ба шумораи кумакгирандагон ва теъдоди ташкилотҳои ибтидоӣ 
тағйироту иловаҳо воорид карда шуданд. Дар мактабҳои таҷрибавӣ дар назди 
филиали ҶҲАТ – и ш.Исфара ва ноҳияи Ҷ.Расулов дарсҳои беруназсинфӣ оид ба 
омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода, расонидани ёрии аввали аввал, дарси 
амалӣ оид ба бехатарӣ аз сӯхтор, озмуни расонидани ёрии аввал, машқҳои амалӣ оид 
ба расонидани ёрии аввал ва бехатарии зидди сухтор, тренинги харитасозӣ ва вохӯрии 
сабақҳои омӯхтаи лоиҳа гузаронида шуданд. Иштирокчиёни фаъоли вохӯриҳо соҳиби 
туҳфаҳои хотиравӣ гаштанд. Чорабиниҳои иттилоотӣ дар деҳаи Найман ва Тоҷикони 
ш.Исфара гузаронида шуданд. Хонандагони деҳаҳои номбурда савияи донишҳои 
омухтаашонро ҷиҳати омодагию вокуниш ба офатҳои табиӣ, расонидани ёрии аввал, 
намудҳои офати табиӣ, чорабиниҳои пешгирии хавфи офатҳои табиӣ  ва нишондиҳиии 
машқҳои амалӣ  хуб нишон дода тавонистанд.  Чорабиниҳои ба ин монанд бахшида ба 
рӯзи мудофиаи гражданӣ дар деҳаи Лаккон, Ҳоҷи Аъло ва деҳаи Тоҷикободи ноҳияи 
Ҷаббор Расулов гузаронида шуданд. 

 
Дар самти иҷтимоӣ-тиббӣ дар нимсолаи аввали соли 2022 якқатор корҳо иҷро 

гардидааст.  
Тибќї моддаи 6 Ќонуни ЉТ «Дар бораи ЉЊАТ» оид ба иштирок дар 

чорабинињои њифзи саломатї, шўъбаи иљтимої-тиббии ЉЊАТ бахшида ба Рўзи 
умумиљањонии мубориза ба зидди бемории сил дар њамкорї бо Муассисаи давлатии – 
Маркази љумњуриявии њимояи ањолї аз бемории сил ва инчунин дар сатњи лоињаи 
ETICA оид ба барњам додани бемории сил дар Осиёи Марказї як ќатор чорабинињои 
љумњуриявї ва мањаллї ба наќша гирифтааст, аз он љумла: гузаронидани чорабинии 
иттилоотии ташвиќотї байни донишљуён ва кўдакони сироятии сил. Аз ин лињоз санаи 
12 марти соли љорї чорабинии барои кўдакони сироятии сил баргузор гардид, ки дар 
он барои 20 нафар кўдакон, ки дар беморхонаи зиддисилии шањри Душанбе зери 
табобат ќарор доранд, хуроки гарм, ширинињо пешкаш карда шудаанд. Инчунин дар 
моҳи марти соли љорї бо дастгирии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри 
Вањдат ва ноњияи Рўдакї, чорабинии иттилоотї дар кучањои шањри Вањдат ва ноњияи 
Рўдакї чорабинии иттилоотї байни ањолии дењот гузаронида шудааст, ки ин 
чорабинињо зиёда аз 700 нафар ањолиро дарбар гирифтааст. Аз љониби кормандони 
лоињаи ETICA оид ба барњам додани бемории сил дар Осиёи Марказї аввали моњи 
март 5 мизи мудаввар дар шањру ноњияњои вилояти Суѓд гузаронида шудааст, ки ин 
чорабинињо бахшида ба Рўзи умумиљањонии мубориза ба зидди бемории сил равона 
карда шудаанд. Дар њамкорї бо намояндагии ФБСС ва ЊА дар Осиёи Марказї 
корњои омодагї бо маќсади устувор намудани иќтидори кадрии соњаи тандурустї ба 
роњ монда шудааст. Тибќи наќшаи корї гузаронидани омўзишњо барои Роњбарони 
филиалњои ЉЊАТ дар вилояти Хатлон ва кормандони гуруњњои омодагї ва эътино дар 
назар мебошад. 

Дар асоси созишномаи дуљонибаи байни ЉЊАТ ва Вазорати тандурустї ва 
њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон бо маќсади самаранок гузароиндани 
Рўзњои иловагии миллии эмгузаронї зидди сурхча ва гулафшон, ЉҲАТ дар ќисми 
сафарбаркунии ањолї дар баробари Маркази ташаккули тарзи њайёти солим њамчун 
ташкилоти миллї ба Ситоди Љумњуриявї дохил карда шудааст. 
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 Дар доираи лоињаи “Барњам додани бемории сил дар Осиёи Марказї – 
ETICA», ки аз љониби USAID маблаѓгузорї мегардад ва маќсади асосии лоиња 
пешгирии бемории сил, назорати табобати њамарўзаи беморони сили мутобиќгашта 
дар 11 шањру ноњияи вилояти Суѓд ва НТЉ мебошад, 268 нафар волонтерони лоиња 
дар њамкорї бо Марказњои ноњиявии њимояи ањолї аз бемории сил фаъолияти 
корияшонро ба омўзиши ањолии дењот оид ба пешгирии сироятии бемории сил равона 
кардаанд ва инчунин њамарўза 126 нафар гирифтори сили мутобиќгаштаро аз зери 
назорат мегузаронанд оид ба истеъмоли доруворињо ва ќатъ нагаштани наќшаи 
табобатї.  

Дар сатњи лоињаи “Сафарбаркунии љомеа оид ба эмгузаронии COVID-19” 
корњои омўзиши ањолии дењот, равона намудани шахсони дорои маъюбиат, 
гирифторони бемории сил ва муњољирони мењнати ба нуќтањои эмгузаронї гузаронида 
шудааст ва айни замон љалби ањолии дењот ба 600.000 ва 20.000 намояндагони 
гурўњњои маќсаднок баробар мегардад. Лоињаи мазкур моњи июни соли љорї ба анљом 
расидааст ва аз моњи июли соли љорї оѓози давраи сеюми лоиња дар назар мебошад, 
ки гурўњи маќсадноки ин лоиња кўдакони синни 12 сола боло мебошанд. 

Дар сатњи лоињаи “Солимии љомеа” корњои омўзиши ањолии дењоти водии Рашт 
давом дорад ва айни замон аз љониби 120 волонтерон 42.720 ањолии дењот ва 3728 
мактаббачагон оид ба мавзуъњои расонидани ёрии аввал, пешгирии беморињо ва бо 
дигар мавзуъњо омузонида шудаанд. Инчунин дар сатњи лоиња сохтмони 4 хати об дар 
4 ноњияи водии Рашт оѓоз гардид.  

Лоиҳаи “Сарпарастии ятимон” аз моҳи майи соли љорї оѓоз шудааст ва дар 
сатњи лоињаи мазкур 600 ятимон дарбар гирифта шудааст, ки аз онњо 500 нафар аз 
вилояти Хатлон ва 100 нафар аз ВМКБ мебошанд. Айни замон корњои ворид 
намудани руйхати ќабулкунандагон дар базаи маълумотии лоиха ба анљом расидааст, 
кортњои бонкї омода гардида ба оилањо таќсим карда шудаанд. 

Дар давраи ҳисоботӣ 23 роҳбаладони лоињаи “Барномаи њамсафар” дар 29 
ноњияњои дар вилояти Суѓд, НТЉ, водии Рашт, минтаќаи Бохтари вилояти Хатлон ва 
шањри Душанбе фаъолона корҳои зеринро ба анҷом расониданд: 

Барои баҳрагирандагоне, ки шароити иқтисодиашон вазнин аст, бо дастгирии 
КБСС барои харидорӣ намудани доруворӣ маблағ тақсим карда шуд. Тибқи нақшаи 
барнома барои дастгирӣ намудани баҳрагирандагон ва дар оянда мустақил шудани 
онҳо тарзи оғоз намудани тиҷорати хурд омӯзонида шуда буд. Ба баҳрагирандагоне, 
ки хоҳиши оғоз намудани дигар намудани тиҷорати хурдро доштанд, 150 сомонӣ ба 
ҳар яки онҳо тақсим карда шуд. Роњбаладони фаъол ба ғайр аз дасгирии КБСС ва 
ҶҲАТ дигар ба дигар сохторҳо, мақомотҳо ва шахсони сарватманд муроҷиат намуда, 
барои баҳрагирандагон кӯмакҳои ҳуқуқӣ ва моддӣ расониданд. Баъзе Роҳбаладон 
тавассути шахсони сарватманд ба баҳрагирандагон маводҳои хӯрока ( орд, биринҷ, 
макарон, қанди сафед, равған, марҷумак) дастрас намуданд.  

Омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода дар Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 
Тоҷикистон яке аз фаъолиятҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, ҳамеша дар ҳамдастӣ бо 
мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 
мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд дар 
ҳама сатҳҳо ба роҳ монда мешавад.  

Сохтори ҶҲАТ оид ба идоракунӣ дар ҳолатҳои фавқулода 11 Марказҳои 
вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодаро (минбаъд - МВҲФ) дарбар мегирад, ки дар 
саросари Тоҷикистон воқеъ гаштаанд: 

1 .Сатњи љумњуриявї: шањри Душанбе; 
2. Сатњи вилоятї: шаҳрҳои Хуљанд, Хоруѓ ва Бохтар; 
3. Сатњи минтаќавї: шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Рашт; 
4. Сатњи шаҳрӣ\ноњиявї: Панљакент, Исфара, Айнї, Ванљ ва Ишкошим. 
Ҳар як МВҲФ, гурӯҳи миллии вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода (минбаъд - 

ГМВҲФ) ва дорои анборе мебошад, ки дар он захираи маводҳои кӯмаки таъҷилӣ 
(сарпаноҳ ва маводҳои ғайрихӯрока) нигоҳ дошта мешаванд. Ҳамчунин, воситаҳои 
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нақлиёт низ дастрас мебошанд. ГМВҲФ аз кормандон ва волонтёрони тамриндидаи 
ҶҲАТ таркиб ёфта, бо таҷҳизоту либосаи махсус таъминанд ва дар 11 МВҲФ мустақар 
гардида, ҳамеша омодаи шитофтан ба ёрӣ дар муддати 2-3 соат пас аз бонги хатар 
мебошанд.   Айни ҳол, дар анборҳои МВҲФ-и ҶҲАТ ба ҳисоби миёна барои зиёда аз 1 
000 оила бастаи маводҳои ғайрихӯрока ва хаймаҳо захира карда шудааст. Дар ҳамин 
давраи ҳисоботӣ дар анборҳои МВҲФ-и ҶҲАТ ба ҳисоби миёна барои зиёда аз 750 
оила бастаи маводҳои ғайрихӯрока захира карда шуда буд. Мувофиқи таҳлилҳои 
шуъбаи ҳолатҳои фавқулодаи ҶҲАТ, айни ҳол дар анборҳои МВҲФ вазъи захираи 
маводҳои ғайрихӯрока, ки барои вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода пешбинӣ карда 
шудаанд, ташвишовар мебошад. Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки солҳои охир 
таваҷҷӯҳи шарикони рушд дар масъалаи харидории маводҳои ғайрихӯрока барои 
анборҳои МВҲФ бо мақсади омода намудани онҳо ба ҳолатҳои фавқулода, кам 
гаштааст. 

Аз ин лиҳоз, бо мақсади дар ҳолати омодабош нигоҳ доштан ва сари вақт 
вокуниш намудан ба ҳолатҳои фавқулода, инчунин, ҷиҳати мақсаднок истифода ва 
тақсим намудани маводҳои ғайрихӯрока, пешниҳод карда мешавад, ки ба масъулони 
филиалҳои ҶҲАТ дастур дода шавад то ин ки тақсимоти маводҳои зикргардидаро ба 
танзим дароварда, бо ворид гардидани дархостҳо, аризаҳо ё ин ки пайдо шудани 
зарурият ба таври хаттӣ ба шуъбаи ҳолатҳои фавқулодаи Дастгоҳи иҷроияи кумитаи 
марказии ҶҲАТ ҷиҳати гирифтани иҷозат муроҷиат намоянд. 

Бо мақсади рушди ҳамкориҳо дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла бо 
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қӯшунҳои сарҳадии 
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо», Агентии обуҳавошиносии 
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шарикони рушд, Барномаи рушди СММ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Хазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ), САҲА, Раёсати Комиссари Олии 
СММ дар умури паноҳандагон (UNHCR) ва дигар аъзоёни гуруҳи РЕАКТ, 
Ҷамъиятҳои миллии СС ва ҲА, шуъбаи ҳолатҳои фавқулодаи Ҷамъияти Ҳилоли 
Аҳмари Тоҷикистон ҳамкориҳоро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондааст. 

Рӯйдоди њолатњои фавќулода дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми  
соли 2022 

Тибқи маълумоти расмии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи 
граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли 2022 дар 
қаламрави ҷумҳурӣ ҳамагӣ 593 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти 
табиӣ дошта ба қайд гирифта шудааст, 448 њодисаи тармафарої, 60 њодисаи селфарої, 
32 њодисаи сангрезї, 15 њодисаи боришоти зиёди борон, 15 њодисаи заминљунбї, 9 
њодисаи шамоли сахт, 7 њодисаи ярчфарої, 3 њодисаи баландшавии сатњи об, 2 њодисаи 
раъду барќ, 1 њодисаи хунукии сахт ва 1 њодисаи боришоти барфи зиёд.  

Аз ин шумораи њодисаву њолатњои фавќулодаи дорои хусусияти табиї  
боришоти барфи зиёд, фаромадани тарма, сангреза, боришоти борони зиёд ва 
омадани сел ба ањолї ва иќтисодиёти кишвар хисорот ворид намуд. 

Дар давраи ҳисоботӣ аз 593 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти 
табиӣ ба қайд гирифташуда, 36 ҳолаташ ба иқтисодиёти шаҳру ноҳияҳо зарар оварда 
расонида, маблағи он 15 млн 583 њазору 300 сомониро ташкил медиҳад, дар 6 ҳолатҳои 
ба вуқуъ омада 8 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 3 нафар аз тарма наҷот дода 
шуданд. 

 Дар давраи ҳисоботии шашмоҳаи якуми соли 2022 дар қаламрави ҷумҳурӣ  
ҳамагӣ 299 ҳодиса ва зуҳуроти хатарноки табиӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 
шумора 38 ҳолаташ ба иқтисодиёти шаҳру ноҳияҳо зарар оварда расонида, маблағи он 
111 млн  42 ҳазору 500 сомониро ташкил медиҳад, ки дар натиҷа 22 нафар шаҳрвандон 
ба ҳалокат расидаанд. 
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Қабул ва тақсимоти кӯмакҳои башардўстона 
Дастгирии шахсони ниёзманд яке аз ҳадафҳои асосии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 

Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, Ҷамъият ҳамеша мекўшад барои дастгирии онҳо 
мусоидат намояд. 

Кӯмаки башардӯстонаи Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Туркия (10 000 доллари 
ИМА) барои вокуниш ба офати табии водии Рашт (заминҷунбӣ) пешбинӣ шуда буд, 
аммо бо сабаби дертар воридшавии маблағ барои вокуниш ба зарардидагони ин 
офати табиӣ истифода бурда нашуд. Бинобар ин, бо розигии Ҷамъияти Ҳилоли 
Аҳмари Туркия маблағ барои харидории маводҳои хӯрокаи орд, равғани растанӣ, 
шакар, намак, нахуд, биринҷ, чойи сиёҳ ва сабз, лӯбиё, наск, марҷумак, гӯшти гов ва 
макарон сарф гардида, барои муассисаҳои зерин, ки ба ҶҲАТ муроҷиат намудаанд, 
дастрас карда шуд: 

1. Муассисаи давлатии таълимии “Литсей-интернати шаҳри Турсунзода”; 
2. Муассисаи давлатии “Беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои равонӣ” 

воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ; 
3. Муассисаи давлатии “Шифохонаи шаҳрии парастории ҳамшираҳои шафқат”-

и шаҳри Душанбе; 
4. Беморхонаи байниноҳиявии бемории сили ноҳияи Восеи минтақаи Кулоби 

вилояти Хатлон; 
5. Мактаб-интернати ҷамоати деҳоти Анзоби ноҳияи Айнии вилояти Суғд. 
Дар доираи ҳамкориҳои башардӯстона байни ҶҲАТ ва Маркази имдод ва 

корҳои башардўстонаи Шоҳ Салмони Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, дар моҳи 
Шарифи Рамазон ба 9,625 оилаҳои ниёзманди шаҳру ноҳияҳои мамлакат кӯмаки 
башардӯстона дастрас карда шудааст. Ин кӯмак натиљаи њамкорињои мутаќобилан 
судманди байни Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон ва Маркази имдод ва корњои 
башардўстонаи Шоҳ Салмони Шоњигарии Арабистони Саудї ба њисоб меравад. 
Кӯмаки мазкур ба 9,625 оилаҳои ниёзманд ва шахсони имконияташон маҳдуди 
Љумњурии Тољикистон, аз ҷумла ВМКБ 1,300 оила, шаҳрҳои Душанбе 2,975 оила, 
Истиқлол 500 оила, Бӯстон 150 оила, Ваҳдат 800 оила, Кулоб 800 оила, Роғун 300 оила 
ва ноҳияҳои Данғара 800 оила, Рашт 800 оила, Файзобод 300 оила, Сангвор 300 оила, 
Айнӣ 500 оила ва Варзоб 100 оила дар шакли маводҳои хӯрока дастрас карда шудааст. 
Ин кӯмак барои ҳар як оила аз 50 кг орди гандумӣ, 3 литр равғани растанӣ, 3 кг 
биринҷ, 3 кг шакар, 3 кг макарон, 3 кг лӯбиё, 3 кг наск, 0,5 кг чойи хушк ва 1 кг намак, 
иборат мебошад. Бояд тазаккур дод, ки хариди тамоми маводҳои хӯрока аз ҷониби 
намояндагони Сафорати Шоҳигарии Арабистони Саудӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Маркази имдод ва корҳои башардӯстонаи Шоҳ Салмони Шоҳигарии Арабистони 
Саудӣ амалӣ карда шуда, тақсимоти онҳоро ба оилаҳои ниёзманди шаҳру ноҳияҳои 
мақсаднок ҶҲАТ анҷом дод. Тақсимоти кӯмакҳои башардӯстона тибқи рўйхатҳои 
пешниҳоднамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои мақсаднок 
дар аввали моҳи апрели соли ҷорӣ ба табақаи ниёзманди мамлакат ба роҳ монда шуд. 
Тамоми раванди ќабул, интиќол, дастрас ва таќсим намудани кӯмаки мазкур бо 
намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои мақсаднок 
мувофиқа карда шудааст. Интиқоли тамоми маводҳои хўрока аз тарафи Ҷамъият 
тибқи тартиби муқараргардида аз тарафи ширкати ватанӣ амалӣ карда шуд. 

Тақсимоти маводҳои башардӯстона 31 марти соли 2022 бо иштироки бевоситаи 
Сафири Шоҳигарии Арабистони Саудӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти ҶҲАТ 
ва намояндагони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва васоити ахбори омма, дар шаҳри 
Душанбе оғоз гардид. Тибқи ҷадвали тақсимоти тасдиқгардида, дар ҳамкорӣ бо 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шањру ноњияњои дахлдори ҷумҳурӣ, 
кормандон ва волонтёрони ҶҲАТ тақсимоти тамоми маводҳои кӯмаки 
башардӯстонаро бо муваффақият ба охир расониданд.  

Дар доираи ҳамкориҳои башардӯстона байни Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 
Тоҷикистон ва Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Давлати Қатар дар моҳи Шарифи Рамазон 
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ба 300 оилаҳои ниёзманд, шахсони имконияташон маҳдуд ва тарбиятгирандагони 
хона-интернатҳо ва ятимхонаҳои кишвар кӯмаки башардӯстона дар намуди бастаи 
маводҳои хӯрока дастрас карда шудааст. Ин кӯмак барои ҳар як оила аз 50 кг орд, 3 
литр равғани растанӣ, 3 кг биринҷ, 3 кг шакар, 3 кг макарон, 0,4 кг чойи хушк, 3 кг 
донагиҳо аз ҷумла, лӯбиё, нахӯд, мош, марҷумак ва 1 кг намак иборат мебошад. Дар 
доираи кӯмаки мазкур ба оилаҳои ниёзманд ва шахсони дорои маъюбият дошта, 
пиронсолони яккаву танњо ва ниёзмандони шањри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои 
мамлакат, таввасути кормандон ва волонтёрони филиалҳои ҶҲАТ бастаи маводҳои 
хӯрока дастрас карда шудааст. Аз ҷумла: Ассотсиатсияи дерматовенерологҳо ва 
косметологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии “Хона-интернати 
беморони рӯҳӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов”, ташкилоти ҷамъиятии хайриявии 
“Сипарони ватан” дар ноҳияи Данғара, мактаб-интернати хонандагони лаёқатманди 
ноҳияи Восеъ, филиали ташкилоти ҷамъиятии “Ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон” дар 
шаҳри Душанбе ва хона-интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент. 

Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон минбаъд низ кўшиш менамояд, ки 
фаъолияти худро пайваста ба сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
равона сохта, ҳамеша вобаста ба дастгирии табақаи ниёзмандон саҳмгузор бошад. 

Дар доираи лоиҳаи “Омодагӣ ба воридшавии эҳтимолии гурезагон” Emergency 
Appeal якќатор корњо ба иљро расиданд. Бо вуҷуди он, ки марзи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
кишвари Афғонистон баста аст ва воридшавии гурезагон аз тариқи марз ба қайд гирифта 
нашудааст, вазъият дар давлати ҳамсоя муташанниҷ ва буҳронӣ буда, ҳануз ҳам эҳтимоли 
воридшавии гурезагон боқӣ мемонад. Дар асоси Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ, ки дар 
санаи 13 августи 2021 байни ҶҲАТ ва Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расидааст, дар минтақаҳои марзӣ барои сохтани 
марказҳои аввалияи қабули гурезагон маблағҳо ҷудо гардиданд. ҶҲАТ барои ҷудо 
гардидани замин дар минтақаи наздисарҳадии Панҷи Поён барои сохтани чунин марказ ба 
мақомоти дахлдори ҳукуматӣ дархост пешниҳод кард. Мутаассифона то 31 марти 2022 
барои дархости пешниҳодшуда мактуби расмӣ дарёфт нагардид, ҶҲАТ ва ФБҶСС ва ҲА ба 
намояндаҳои Қӯшунҳои сарҳадӣ иттилоъ доданд, ки стратегияи амалиётӣ ва нақшаи амал 
тағйир дода мешавад. Мувофиқи омори расмӣ гурезагон ва паноҳҷӯёни афғон дар ҳудуди 
2303 оила, ки аз онҳо 1699 оилаи гуреза (7636 нафар) ва 604 оилаи паноҳҷӯяндагон (2072 
нафар) ба қайд гирифта шудааст.Дар давраи ҳисоботӣ дар доираи лоиҳаи мазкур 
фаъолиятҳо ва чорабиниҳои гуногуни зерин аз он ҷумла барои 20 волонтёри филиал 
тренинги шиносоӣ,  тренинг оид ба расонидани ёрии аввали то тиббӣ, ёрии равонӣ-
иҷтимоӣ, назорати эпидемологӣ ва беҳбудсозии саломатӣ, асосҳои паноҳгоҳ гузаронида 
шуданд. Кормандони шуъбаи ҳолатҳои фавқулода дар якҷоягӣ бо намояндаи ФБҶСС ва ҲА 
бо мақсади арзёбии филиалҳои ҶҲАТ дар Бохтар, Ҷайҳун, Ҷ.Балхӣ, Кӯлоб ва Ш. Шоҳин 
боздид ба амал оварданд, ки мақсад аз сафари мазкур арзёбии иқтидор ва инфрасохтори 
филиалҳо, омодагии онҳо ба ҳолатҳои эҳтимолии воридшавии гурезагон ва ҳолатҳои 
фавқулода буд.  Дар моҳи майи соли 2022 арзёбии ниёзҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии 
гурезаҳои афғон дар байни 103 хонавода дар шаҳри Ваҳдат ва 26 хонавода дар ноҳияи 
Рудакӣ тавассути пурсиш ва дохил кардани ҷавобҳо дар саволномаҳо гузаронида шуд.   
Дар ҳамкорӣ бо ташкилоти “Ҳайати Шафқат” ва ташкилоти ҷамъиятии “Ориёно” 
тақсимоти бастаҳои гигиенӣ дар байни 460 хонаводаи гурезаи афғон (300 хонавода дар 
шаҳри Ваҳдат, 110 хонавода дар ноҳияи Рудакӣ ва 50 хонавода дар ноҳияи Ҷ.Расулов) 
анҷом дода шуд. Ба 95 хонаводаи гурезагони афғон аз тариқи ҶСК “Ориёнбонк” ба кортҳои 
плостикӣ кӯмаки нақдӣ пешниҳод гардид.  

Лоиҳаи DG-ECHO PPP «Суръат бахшидани фаъолиятҳои маҳаллӣ дар шароити 
буҳронҳои гуманитарӣ ва тандурустӣ» аз моҳи майи соли 2022 оғоз гардида, дар 21 деҳаҳои 
мақсаднок дар 7 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд амалӣ карда мешавад. Барои амалӣ 
намудани ин лоиҳа ҳамагӣ 31 нафар кормандон ҷалб карда шудаанд. Ҳамаи онҳо фаъолияти 
худро тибқи ин лоиҳа аз нимаи аввали моҳи майи соли ҷорӣ оғоз намуданд. Лоиҳа 
тавассути шуъбаи ҳолатҳои фавқулодаи Дастгоҳи иҷроияи кумитаи марказӣ амалӣ карда 
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мешавад. Маблағгузори лоиҳаи мазкур Сарраёсати дафтари башардӯстонаи Созмони 
Аврупо (DG ECHO) буда, шарикони асосии он Федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои 
Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, Ҷамъиятҳои миллии Салиби Сурхи Олмон, Салиби Сурхи 
Финляндия ва Салиби Сурхи Италия мебошанд. 

Мақсади асосии лоиҳа, ҷомеаҳо ва ташкилотҳои маҳаллӣ дар бӯҳрони гуманитарӣ ва 
тандурустӣ дар сафи пеш аз дидгоҳ мебошанд ва амал мекунанд. Мақсади махсуси лоиҳа 
бошад ин ҷомеаҳо ва ашхоси зери хатар ва фаъолони маҳаллӣ тавассути стратегияҳои 
инноватсионӣ ва ҳамгирошуда барои пешгӯӣ кардан, омодагӣ дидан, истодагарӣ кардан, 
вокуниш намудан ба бӯҳрони гуманитарӣ ва тандурустӣ мебошад. Дар доираи лоиҳаи 
мазкур сафари расмии меҳмонон аз намояндагии ECHO дар шаҳри Банкоги Тайланд ба 
Тоҷикистон, гузаронидани мизи мудаввар бо иштироки намояндагони мақомоти дахлдори 
маҳаллӣ ва сохторҳои марбутаи вилояти Суғд, дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд 
семинари шиносоӣ бо кормандони лоиҳа ва шахсони масъул баргузор гардидааст.  

Лоиҳаи “Амал дар асоси пешгӯӣ” шурӯъ аз 1 январи соли 2022 бо дастгирии 
Федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар дар ҳамкории зич 
бо мақомотҳои дахлдори давлатӣ, амалишавии лоиҳаи “Амал дар асоси пешгӯӣ” дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардидааст. Лоиҳаи мазкур аз ҷониби ҶҲАТ дар шаҳру 
ноҳияҳои мақсадноки мамлакат ба мӯҳлати панҷ сол амалӣ карда мешавад. Дар доираи 
лоиҳа ду мушовири мустақил аз ҳисоби кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 
мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии 
обуњавошиносии Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар вақти ҳавои гармии ғайримуқаррарӣ ҷалб карда мешаванд. 

Лоиҳаи “Мустаҳкамкунии иқтидори маҳалҳои осебпазир тавассути чораҳои коҳиши 
хавфи офатҳои табиӣ дар сатҳи маҳал дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ” шурӯъ аз моҳи 
августи соли 2020 то ин љониб бо дастгирии Барномаи СММ оид ба коҳиши хавфи офатҳои 
табиӣ дар ҳамкорӣ бо ФБҶ СС ва ҲА, дар 10 маҳалҳои мақсадноки зери хавфи офатҳои 
табиӣ қарордоштаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ амалӣ шуда истодааст. Шурӯъ аз моҳи 
майи соли 2021 дар маҳалҳои зери хавфи офатҳои табиӣ қарордоштаи шаҳру ноҳияҳои 
мақсадноки лоиҳа кор дар самти пешниҳоди лоиҳаҳои хурди митигатсионӣ ба роҳ монда 
шудааст.  

Дар доираи лоиҳаи “Кӯмак ба гурезаҳо ва паноҳандагон дар Тоҷикистон” Ҷамъияти 
Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон бо дастгирии Раёсати Комиссари  Олии Созмони Милали 
Муттаҳид дар умури паноҳандагон (UNHCR) ва дар ҳамкорӣ бо Қушунҳои сарҳадии 
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти кор бо гурезаҳо ва 
шахсони паноҳҷӯянда аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, роҳҳои муфиди ҳифзи ин гурӯҳи 
осебпазири аҳолӣ ва кӯмак расонидан ба онҳо, табодули афкор менамояд. Ҳамчун 
ташкилоти ёрирасон ба мақомотҳои давлатӣ, аз ҷумла ба Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳои дахлдори қудратӣ, 
ҶҲАТ дар пурзӯр намудани системаи қабул ва бақайдгирии гурезагон ва шахсони 
паноҳҷӯянда ва фароҳам овардани шароити мусоид барои қабул ва ҷобаҷокунии онҳо тибқи 
тартиби муқарраргардида ва дар доираи имкониятҳои Ҷамъият тибқи нақшаи кории лоиҳаи 
“Кӯмак ба гурезаҳо ва паноҳандагон дар Тоҷикистон”, амал менамояд. Тибқи созишномаи 
баимзорасида байни Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон ва Раёсати Комиссари Олии 
Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон оид ба татбики марҳилаи дуюми 
лоиҳаи “Кӯмак ба гурезаҳо ва паноҳандагон дар Тоҷикистон”, фаъолияти Ҷамъият дар ин 
самт дар ҳамкории зич бо мақомотҳои дахлдори давлатӣ шурӯъ аз моҳи феврали соли 2022 
оғоз гардида, дар ҳафт шаҳру ноҳияҳои наздисарҳадии ВМКБ ва вилояти Хатлон (ш.Хоруғ, 
ноҳияҳои Дарвоз, Ишкошим, Шахритус, Панҷ, Ҳамадонӣ ва Ш.Шоҳин) ҷараён дорад. 

Дар давраи ҳисоботӣ дар доираи барномаҳое, ки аз тарафи Кумитаи 
Байналмилалии Салиби Сурх дастгирӣ меёбанд, фаъолиятҳои зерин анҷом дода 
шуданд: 

- омода ва таҳрири созишномаҳо ва замимаҳои онҳо; 
- таҳияи  наќшаҳои кории барномаҳо барои соли 2022; 
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- нишасти банақшагирии барномаҳое, ки аз тарафи КБСС дар соли 2022 
дастгирӣ меёбанд; 

- омода намудани презентатсияҳо, модулҳои омӯзишӣ, рӯйхати тақсимоти 
маводҳои иттилоотӣ ва таҷҳизотҳо; 

- вохӯриҳои корӣ бо намояндагони КБСС ва дигар шарикони рушд бо маќсади 
њамоњангсозии фаъолиятҳои минбаъдаи барномаҳо ва дигар масоили корӣ. 

Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ аз љониби масъулони барномаҳои амалкунанда 
якчанд чорабиниҳои омӯзишӣ ва бозомӯзӣ оид ба “Дастрасии бехатар ва расонидани 
ёрии аввали то духтурӣ”, Барқарорсозии робитаҳои оилавӣ ва “Огоҳкунии аҳолӣ аз 
хатари минаҳо” барои  кормандон, аъзоёни ГМВҲФ ва волонтёрони филиали 
минтақавӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии ЉҲАТ гузаронида шуданд. 

Дар давраи ҳисоботӣ дар давоми шаш моҳи аввали соли 2022 дар доираи 
барномаи “Омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавкулода”, ҶҲАТ дар якҷоягӣ бо 
шарикони рушд ба ҳолатҳои фавқулода вокуниш, фаъолият ва чорабиниҳои гуногун 
барпо гардиданд. 

27 январи соли 2022 дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон даргирии мусаллаҳона 
сурат гирифта, дар натиҷаи он даҳҳо нафар бар асари тирборон ҳалок шуда, қисме 
ҷароҳат бардоштанд. Низоъ дар ҷамоатҳои Чоркӯҳ, Ваҳдат ва Сурхи шаҳри Исфараи 
вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. Таҳлилҳои комиссияи ҳисорот 
нишон медиҳанд, ки хисорот ба инфрасохтори хусусӣ ва иҷтимоӣ боиси халалдор 
шудани зиндагии беш аз 20,660 нафар шудааст. Аз тарафи кормандон ва волонтерони 
ҶҲАТ дар якҷоягӣ бо кормандони КБСС баҳодиҳии эҳтиёҷот дар ҷамоатҳои зарадида 
гузаронида шуд. Аз тарафи КБСС ба 4 оилаи зарардида бастаҳои хурока кумак 
расонида шуд.  Инчунин аз тарафи волонтерони ҶҲАТ ба 310 нафар 12 сессияҳои хурд 
оиди лавозимоти нотаркида гузаронида шуд ва ба 251 нафар занону кудакон ҳангоми 
эвакутсия ёрии психологӣ расонида шуд.Дар доираи нақшаи фаъолияти барномаи 
«Огоҳкунии аҳолї аз хатари минаҳо» корҳои  зиёде ба сомон расиданд.Дар доираи 
Моҳвораи Ҳилоли Аҳмар гузаронидани озмуни расми беҳтарин ва иншои озод  
вобаста ба Хатари минаҳо. Озмун дар 17 ноҳияҳои мақсаднок гузаронида шуда зиёда 
аз 2000 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуданд. Дар давраи 
ҳисоботӣ аз тарафи волонтёрони барномаи «Огоҳсозии ахолї аз хатари минаҳо» аз 23 
ноҳияи мақсаднок ҳисоботҳо оиди фарогирии аҳолї ҷамъоварӣ шудаанд. Нишондоди 
фарогирии аҳолї дар шаш моҳи аввали соли ҷорӣ 15,384 нафарро ташкил медиҳад. 
Бояд тазаккур дод, ки дар ҳамин давраи соли 2021 фарогирии аҳолӣ 16,238 нафарро 
ташкил медод. Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар н. Ш. Шоҳин як нафар аз таркиши 
мина ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштааст. 

Бақайдгирии дархостҳои ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони барномаи 
“Барқарорсозии робитаҳои оилавӣ” дар хазинаи маълумотҳои “FLANSWER” идома 
дорад. Дар шашмоҳаи якуми соли 2022, 5 дархости љустуљўӣ қабул карда шуда, 16 
дархост ба хориҷи кишвар равон карда шудааст, аз дигар мамлакатҳо ба ҶҲАТ панҷ 
дархостҳои ҷустуҷӯӣ ворид гардидааст. Дар маҷмӯъ, ба ду дархости ҷучтуҷӯӣ ҷавоби 
мусбӣ гирифта шудааст.Дар ҳамин давраи соли 2022, 19 дархости љустуљўӣ қабул 
карда шуда, аз дигар мамлакатҳо ба ҶҲАТ ҷавоби 8 дархостҳои ҷустуҷӯӣ ворид 
гардидааст. Дар маҷмӯъ, аз 19 дархости ҷустуҷӯӣ ба 10 дархост ҷавоби мусбӣ гирифта 
шудааст.  

Дар самти таъминоти моддию техникӣ низ дар нимсолаи аввали соли 2022 
корҳое назаррасе ба сомон расиданд. Дар ин давра бо 30 шахсони ҳуқуқӣ 
шартномаҳои хизматрасонӣ баста шудааст. Дар навбати худ филиалњои ЉЊАТ оид ба 
њолати воќеии анборњо, маводу таљњизотњои дар анборњои онњо мављуда, захирањо, 
њолати маќсаднок таќсимшудани маводу таљњизотњои ба онњо људошуда, маълумотњои 
сариваќтї пешнињодшуда, дар ин самт аз тарафи корманди муттасадии шуъба 
санљишњои њуљљатї дар сатњи зарурї бурда мешаванд. 
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Бо дастгирии шарики рушд Салиби Сурхи Германия як адад анбори иборат аз 
ду њуљра ба маблаѓи 785 182,95 сомонї сохта ба истифода дода шуд, ки айни замон дар 
истифодабарии ДИКМ ЉЊАТ ќарор дорад.  

Анборњои бахшњои ВМКБ, вилоятњо ва минтаќавї бошад - 4 анбор барои 
захирањои мањалї пешбинї шудаанд, ки онњо дар сатњи коршоямї ќарор доранд. 

То љамъбасти шашмоњи соли њисоботї (1 июли соли 2022) ба анбори марказии 
ЉЊАТ ба маблаѓи умумии 9 446 395,68 сомонї маводњои зарурии моддї - техникї ва 
маводњои доруворї аз кумитаю ташкилотњо ва шарикони рушд воридот шудааст, ки 
аз инњо ва аз њисоби маводњои дар анборњои љамъият боќимонда, ба бахшњои ЉЊАТ 
тибќи дархостњо ва супоришњои роњбарият љињати таъмини ќишри осебпазир ва 
ниёзманди кишвар бо маќсади расонидани кўмаки башардўстона ба маблаѓи 225 104 
469,09 сомонї молу маводњои мухталиф таќсим ва дастрас карда шудааст. 

То имрўз дар анбори марказї љамъият ба маблаѓи 13’841’774,57сомонї 
маводњои гуногун њамчун захира мављуданд. 

Айни замон Нуќтањои таъмири воситањои наќлиёти хизматї (долони 2) ва 
нуќтаи шустушўи  воситањои наќлиёти хурд ба иљора дода шуда њар моњ ба маблаѓи 3 
800 сомонї ба хазинаи ДИ КМ ЉЊАТ аз ин њисоб ворид мегардад. 

Дар давраи њисоботї нуќтаи таъмири воситањои наќлиётии ДИ КМ ЉЊАТ ба 
беш аз 10 воситањои наќлиёти хизматии худї ва 30 адад дигар воситаи наќлиётњоро 
хизматрасонии техникї намудааст. 

Айни замон, дар тавозуни ЉЊАТ 31 адад воситаи наќлиётњои хизматї ва 3 адад 
притсепи наќлиётї (купава) мављуд буда барои фаъолияти оиномавї ва амали 
гардонии барномањои ЉЊАТ пешбинї карда шудаанд, шумораи наќлиётњо чунинанд: 

- КМ ЉЊАТ – 10 адад; 
- шањри Душанбе   
- НТЉ – 6 адад;  
- вилояти Суѓд – 6 адад; 
- ВМКБ – 6 адад; 
- ш. Ќурѓонтеппа – 2 адад; 
- ш. Кулоб – 1 адад. 
Дар самти фондрайзинг ва ҷамъоварии маблағ низ дар нимсолаи аввали соли 

2022 аз њисоби  ќуттињои хайриявї ба хазинаи ЉЊАТ - 21922 сомонӣ ворид гардид.  То 
имрӯз 17 лоиҳаи фоидаовар вуҷуд доранд, аз ҳисоби фаъолияти онҳо ба хазинаи ҶҲАТ 
29300 сомонӣ дар нимсолаи аввали соли 2022 ворид гардидааст, дар соли 2021 бошад 
47227 сомонӣ даромад шуда буд. Бақия қарзи напардохта 59387 сомониро ташкил 
медиҳад. 

Бояд қайд намуд, ки аз соли 2018 инљониб нақшаи буҷаи ҶҲАТ тағйир наёфта 
он ба 2’029’947 сомонӣ муқаррар шудааст, ки аз ин 1’014’974 сомониро нақшаи 
молиявии нимсолаи соли 2022 ташкил медиҳад. 

Иҷроиши нақша дар нимсолаи аввали соли 2022 бошад 989 008 (1’025’083 дар 
нимсолаи аввали соли 2021) сомониро ташкил дод, ки ин ба 97,4 %  баробар аст, яъне 
ба андозаи 36’075 сомонӣ нисбати нимсолаи аввали соли 2021 кам аст).  

Иҷроиши нақшаи молиявӣ аз ҷониби филиалҳо ба таври зерин ба роҳ монда 
шудааст:  

- Вилояти Суғд дар маҷмуъ - 102,8 %,  аз ҷумла: Кӯҳистони Мастчоҳ -0 %, 
Панҷакент - 100 %, Ҷ.Расулов  - 117,7%, Спитамен - 101,2%, Хуҷанд - 92,4 %, Айнӣ - 50 
%, Б. Ғафуров – 100%, Деваштич - 100 %, Истаравшан - 15,3%, Исфара - 105%, 
Гулистон - 138,9%, Мастчоҳ - 101%, Бӯстон - 102,7%, Конибодом - 100 %, Шаҳристон - 
100 %, Истиқлол -123,8%, Зафаробод - 50 % ва Ашт - 100 %.  

- ВМКБ дар маҷмуъ 93%, аз ҷумла: ноҳияҳои Рӯшон 112%,  Роштқалъа 97%, 
Шуғнон 23%, Дарвоз 106 %, Ванҷ 104 %, Ишкошим 106%, Мурғоб 105 % ва Хоруғ 83%. 

- Минтақаи Бохтар дар маҷмуъ 99,5 %, аз ҷумла: ноҳияҳои Ёвон - 85%, Хуросон 
- 81 %, Қабодиён - 76%, Дӯстӣ - 1 %, Вахш - 242 %, ш.Бохтар - 159 %, Н.Хусрав - 4 %, 
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Леваканд- 48 %, Норак – 40 %, Ҷ.Балхӣ - 1 %, Кушониён -202%, Ҷайҳун - 108 %, Панҷ - 
28 %, Шаҳритус - 15 % ва А.Ҷомӣ - 61 %. 

Минтақаи Кӯлоб дар маҷмуъ 109,3%, аз ҷумла, шаҳри Кӯлоб  - 0 %, Балҷувон - 
57%, Ховалинг - 0%, Восеъ - 91%, Данғара - 6%, Муминобод - 329 %, Темурмалик - 
100%, Фархор - 30 %, Ҳамадонӣ - 73 % ва Ш.Шоҳин - 59 %.  

Филиалҳои ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе дар маҷмуъ – 94 % 
нақшаи молиявиро иҷро намуданд. Аз ҷумла иҷрои нақша аз ҷониби филиалҳои НТМ 
чунин аст:  

Филиалҳои ҶҲАТ дар шаҳрҳои Ҳисор - 144 %, Ваҳдат - 40%, Душанбе 76,7 %, 
Турсунзода - 129 %, Роғун - 6 %, ноҳияҳои Нуробод - 0 %, Сангвор - 110 %, Лахш - 0 %, 
Варзоб- 12 %, Рӯдакӣ - 122%, Рашт - 129 %, Тоҷикобод - 0 %, Шаҳринав - 165 % ва 
Файзобод - 49 %. 

Аз ҳисоботи молиявӣ бармеояд, ки иҷроиши нақшаи молиявӣ дар нимсолаи 
2022 аз ҷониби баъзеи филиалҳо, аз љумла: филиалњои Кӯҳистони Мастчоҳ, Айнї, 
Зафаробод, Дӯстӣ, Љ. Балхї, Н.Хусрав, Шаҳритус, Кӯлоб, Ховалинг, Данғара, 
Истаравшан, Нуробод, Лахш, Тоҷикобод ва Варзоб ба таври зарурӣ ба роҳ монда 
нашудааст, ки ин ҳолат ташвишовар буда, ба рушди босуботи ҶҲАТ ва амалӣ 
намудани вазифаҳои оинномавии онҳо таъсири манфии худро мерасонад. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки яке аз сабабҳои иҷро нагардидани нақшаҳои 
молиявии филиалҳои дар боло зикргардида, ин бемасъулиятии сарварони њам 
филиалњои шањриву ноњиявї ва њам филиалњои минтаќавї, ки њамоњангсозии дуруст 
намебаранд, ҳамкории зарурӣ надоштан бо мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва норасоии мубодилаи таҷриба мебошанд.  

Дар ДИ КМ ЉЊАТ аз љониби роњбарияти ЉЊАТ 9 Комиссияи босалоњият дар 
самтњои гуногун созмон дода шудааст. Фаъолияти Комиссияҳои номбурда ба 
талаботҳои Низомномаи комиссияиҳои доимии ДИ КМ ҶҲАТ ҷавобгӯ нестанд. Аз ҷумла 
ҷаласаҳои Комиссияиҳо сари вақт гузаронида намешаванд. Протоколҳо ва ҳисоботҳо сари 
вақт ба унвонии Котиби генералӣ пешниҳод намешаванд.  

Тибқи фармоиши Котиби генералии ҶҲАТ аз 3 сентябри соли 2015, № 9 
котибони иҷроияи филиалҳои вилоятӣ, минтақавӣ ва шаҳриву ноҳиявии ҶҲАТ 
вазифадор карда шуданд, ки то санаи 5-уми моҳи баъди ҳар семоҳа тибқи намунаҳои 
тасдиқгардида унвонии ДИ КМ ҶҲАТ ҳисобот оид ба натиҷаи фаъолият, тақсимоти 
маводҳои башардӯстона, рӯйхати ташкилотҳои ибтидоӣ, рӯйхати аъзоён ва рӯйхати 
волонтёронро пешниҳод намоянд. Илова бар ин мактуби ДИ КМ ҶҲАТ “Оид ба 
пешниҳоди ҳисоботҳои нимсолаи аввали соли 2022” аз 03.06.2022 №141 ирсол 
гардидааст. Аммо дар муњлати муайяншуда њисоботњо аз љониби филиалњои ЉЊАТ 
дар вилояти Суғд, ВМКБ, ш.Вањдат, н. Рӯдакї, Варзоб, Лахш, Сангвор ва  Нуробод 
пешниҳод нашуданд.   

Мушкилиҳо: 
- Нокифоя будани дараҷаи тахассусии баъзе аз кормандони њам ДИ КМ ЉЊАТ 

ва њам филиалњои ЉЊАТ; 
- Набудани модулҳои нав ва презентасияҳои замонавӣ оид ба гузаронидани 

чорабиниҳои омӯзишӣ дар самти мудирияти ҳолатҳои фавқулода барои волонтёрон ва 
гурӯҳҳои миллии вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодда, инчунин аҳолӣ ва мактаббачагон; 

- Бемасъулятии баъзе аз котибони иҷроияи филиалҳо ва ҳамоҳангсозони 
марказҳои вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода, аз ҷумла сари вақт ирсол накардани 
ҳисоботҳо оид ба фаъолият дар самти омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода, 
ҳамзамон пешниҳод накардани бақияи маводҳои дар анборҳои марказҳо буда; 

- Набудани нақшаҳои корӣ дар аксарияти филиалҳо ва марказҳои вокуниш ба 
ҳолатҳои фавқулода оид ба фаъолияти онҳо дар самти ҳолатҳои фавқулода ва 
нагузаронидани вохуриҳои пайваста бо аъзоёни гурӯҳҳои миллии вокуниш аз тарафи 
котибони иҷроияи филиалҳо ва ҳамоҳангсозони марказҳо, инчунин ба талаботҳо 
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ҷавобгу набудани аъзоёни интихобгардидаи гурӯҳҳои миллӣ ва номукаммал будани 
шумораи аъзоёни гурӯҳ дар аксари марказҳо;  

- Аз сабаби набудани имконияти молиявӣ, баргузор нагаштани вохӯриҳои 
солона оид ба натиҷагирии кору фаъолиятҳо ва банақшагирии фаъолиятҳо барои соли 
оянда бо иштироки кормандон ва ҳамоҳангсозони шуъбаи ҳолатҳои фавқулода ва 
марказҳо; 

- Надоштани шартномаи волонтёрӣ дар баъзе филиалҳо барои аъзоёни 
Гуруњњои миллии вокуниш ба њолатњои фавќулода ва кумитањои мањалии њолатњои 
фавќулода; 

- Њисоботњо ба талаботњо љавобгу нестанд, дар бисёре аз њисоботњои филиалњо 
тањлил ва факту раќам, проблемањои љойдошта ва пешнињодот дида намешаванд, 
гарчанде аз љониби шуъбаи рушд ва њамкорињои байналмилалї ин талаботњо зимни 
пешнињоди њисобњо тавассути мактуб дархост гашта буд; 

- Риоя накардани интизоми мењнат аз љониби якќатор кормандони ДИ КМ 
ЉЊАТ (мувофиќи гузориши бахши кадрњои ЉЊАТ ба Комиссияи одоби ЉЊАТ);  

- Фаъолияти мунтазам набурдани Комиссияњои амалкунандаи ЉЊАТ ва 
ѓайрањо. 

Таклифњо: 
- сарчашмаҳои нави зиёд намудани даромади Ҷамъият пайдо карда шаванд; 
- вобаста аз имкониятҳои мавҷуда аз ҷониби Дастгоҳи иҷроияи Кумитаи 

марказии ҶҲАТ таъмини филиалҳо бо воситаи техникӣ ва таҷҳизоти корӣ дида 
баромада шавад; 

- Љалб намудани мутахассисони касбӣ оид ба гузаронидани чорабиниҳои 
омӯзишӣ (ТОТ) дар мавзӯи мудирияти ҳолатҳои фавқулода, бозбинӣ ва таҳияи 
модулҳо ва презентасияҳо дар самти омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода, 
инчунинн таҳия намудани қоида ва дастурамалҳои соҳавӣ;  

- Вокуниши саривақтӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти Ҷамъият ба 
бемасъулятии котибони иҷроияи филиалҳо ва ҳамоҳангсозони марказҳои вокуниш ба 
ҳолатҳои фавқулода вобаста ба ирсол накардани ҳисоботҳои дахлдор ва хунукназарӣ 
дар нигоҳдорӣ ва тақсимоти маводҳои ғайрихӯрока; 

- Таҳияи нақшаҳои кории марказҳои вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода ва 
ташкили вохӯриҳои пайваста бо аъзоёни ГМВҲФ. Аз нав интихоб намудани аъзоён 
барои марказҳое, ки гурӯҳҳояшон номукаммал мебошанд;  

- Пайдо намудани маблағ ҷиҳати гузаронидани вохӯриҳои солонаи кормандон 
ва ҳамоҳангсозони шуъба ва марказҳо; 

- Бастани шартномаи волонтёрӣ аз тарафи филиалҳо бо аъзоёни ГМВҲФ ва 
КМҲФ. 

- гузаронидани вохӯриҳо бо аъзоёни ташкилотҳои ибтидоӣ;  
- гузаронидани вохӯрӣ дар сатҳи маҳал бо мақсади ҷалби бештари волонтёрон,  

аъзоён ва таъсиси ташкилотҳои ибтидоӣ; 
- гузаронидани курсҳои омӯзишӣ - фаҳмондидиҳӣ; 
- тақсимоти бештари маводи иттилоотӣ - имиҷӣ; 
- гузаронидани омӯзиши таҷрибаи пешқадам ва таҷрибаи якдигар; 
- саривақт анҷом додани сафарҳои мониторингӣ ва назоратбарии корӣ; 
- омӯзиши таҷрибаи кор бо ташкилотҳои ибтидоии ҶҲАТ -и филиалҳои 

таҷрибавӣ барои дигар филиалҳои ҶҲАТ. 
Бо мақсади рушди фаъолияти ҶҲАТ ва филиалҳои он, чунин пешниҳод карда 

мешавад: 
- ба бахши кадрҳо, шуъбаи рушд ва ҳамкориҳои байналмилалӣ дастур дода 

шавад, ки омўзиши кормандони масъули ДИ КМ ҶҲАТ ва филиалҳоро ҷињати баланд 
бардоштани малакаи касбии онҳо ба роҳ монад; 

- ба шуъбаи коргузорӣ ва назорати дастгоҳи марказии Ҷамъият дастур дода 
шавад, ки иҷрои дастуру супоришҳои роҳбариятро дар фаъолияти филиалҳо ва 
ташкилотҳои тобеи ҶҲАТ  таҳти назорати доимӣ қарор диҳад; 
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- мониторинги мунтазам ва санҷиши фаъолияти филиалҳо, баҳогузорӣ  
мутобиќи наќшаи ќабулшуда аз тарафи шахсони масъули ДИ КМ ҶҲАТ ва филиалҳои 
он гузаронда шуда нисбати шахсони вайронкунандаҳои меъёрҳои қонунгузорӣ, 
оинномавӣ ва шартномавӣ  чораҳои зарурӣ андешида шавад; 

- ба шуъбаи фондрайзинг дастур дода шавад, ки назоратро ҷиҳати пешбурди 
фаъолият дар самти назарати қуттиҳои хайриявӣ, ҷалби бештари аъзоён ва ҷамъоварии 
ҳаққи аъзогӣ ба роҳ монад; 

- ба воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва филиалҳои ҶҲАТ дастур дода 
шавад, ки ҳамкориро бо вазорату идораҳои дахлдор, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва 
байналмилалӣ тибқи шартномаҳои дуҷониба дар сатҳи зарурӣ таъмин намоянд; 

- бо мақсади иҷрои саривақтии нақшаҳои молиявӣ аз тарафи филиалҳои ҶҲАТ 
ба шуъбаҳои иқтисод ва молия, фондрайзинг дастур дода шавад, ки масъалаи 
мазкурро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, ба роҳбарият таклиф пешниҳод 
намоянд; 

- ба шуъбаи фондрайзинг дастур дода шавад, ки фаъолияти барномаҳои 
фоидаовари ҶҲАТ -ро тањлил намуда, аз натиљааш ба комиссияи барномањи 
фоидаовари ЉЊАТ маълумот дињад; 

- ба шуъбаи таъминоти моддию техникӣ ва шуъбаи иқтисод ва молия дастур 
дода шавад, ки дар давоми соли 2022 ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳо дар самти 
фаъолияти филиалҳо бо шароити корӣ муҳайё намояд (таъмини нақлиёти хизматӣ, 
таъмини навиштаҷоти якхела барои бинои филиалҳои ҶҲАТ, таҷҳизотҳои зарурӣ дар 
идораи филиалҳо, алоқа, интернет ва дигар воситаҳои зарурӣ) тадбирҳои зарурӣ 
андешанд; 

- ба шуъбаи ҳолатҳои фавқулодда, иҷтимоӣ-тиббӣ ва таъминоти моддию 
техникї дастур дода шавад, ки вобаста ба эҳтимолияти пайхас гардидани беморињои 
коронавирус ва дигар беморињои сироятї дар ҷумҳурӣ ҳамаҷониба корҳои омодагиро 
пурзўр намуда, лавозимоти заруриро дар марказҳои вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодда 
ва анборҳои ҶҲАТ ва филиалҳо таъмин намоянд; 

- барои дар дар муњлати муайяншуда пешниҳод накардани ҳисоботҳои нимсола ба 
котибони иҷроияи филиалҳои ҶҲАТ дар ш.Вањдат, н.Рӯдакї, н.Варзоб, н.Лахш, 
н.Сангвор ва н.Нуробод танбеҳ эълон карда шавад; 

- андешидани чорањои зарурї барои фаъолияти мунтазами Комиссияњои 
амалкунандаи ЉЊАТ ва ѓайрањо. 

- дар ҷаласаи Комиссияи лоиҳаҳои фоидаовар фаъолияти шуъбаи фандарйзинг 
ҷиҳати қуттиҳои хайриявӣ ва фаъолияти 17 барномањои фоидаовари ЉЊАТ арзёбӣ 
гардад. 

Новобаста аз баъзе натиҷаҳое, ки ҶҲАТ ба воситаи филиалҳои худ ноил 
гардидааст то ҳол аз иҷрои баъзе вазифаҳое, ки ба шуъбаҳои ДИ КМ ҶҲАТ ва 
филиалҳо вобаст карда шудааст қаноатманд набуда, дастур дода мешавад, ки то 
давраи ҳисоботии навбатӣ он камбудиву норасоиҳое, ки дар фаъолияти нимсолаи 
аввали соли 2022 дида мешаванд, ислоҳ карда шаванд. 

 
            Шуъбаи рушд ва ҳамкориҳои байналмилалӣ  


