
 
 

 

 

Бо дастгирии ташаббуси “Нури Рӯшноӣ” дар Тоҷикистон омода  карда шудааст. 

Ташаббуси “Нури Рӯшноӣ” як шарикии глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди 

Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид аст. Мақсади ин ташаббус – аз байн 

бурдани ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон то соли 2030 

мебошад. 

 

Пресс-релиз/Варақаи иттилоотӣ 
Душанбе, Тоҷикистон – 16 ноябри соли 2021. - Ташкилоти Ҷамъиятии 

Ассотсиатсияи “Зан ва ҷомеъа” дар ҳамкорӣ бо Иттифоқи журналистони 

Тоҷикистон ва Ширкати телевизион ва радиои “СМ-1” ба татбиқи лоиҳаи 

“Рушди имкониятҳои эҳсосӣ-гендерии ВАО-и Тоҷикистон бо воситаи пешбурди 

гузоришҳо бо таваҷҷӯҳ ба шахсоне, ки дучори зуровариҳои шаҳвонӣ ва гендерӣ 

(ЗШГ) шудаанд, ё масоили вобаста ба ЗШГ” шурӯъ менамояд.  

Ин лоиҳа аз чониби Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид ва дар 

доираи ташаббуси “Нури Рушноӣ” дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 

Ташаббуси “Нури Рушноӣ” як шарикии глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди 

Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид мебошад ва мақсади асосии ин ташаббус 

аз байн бурдани ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон то соли 

2030 аст.  

Лоиҳа тасмим гирифтааст, ки барои инъикоси масоили ҳассоси гендерӣ ва 

тадбирҳои пешгирӣ аз ҳолатҳои зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ барои   

журналистон ва блогерон озмун эълон намуда, аз байни онҳо 105 нафарро 

интихоб намояд.  

Лоиҳа дар 7 минтақаи мақсаднок, ш.Исфара ва н.Б.Ғафурови вилояти 

Суғд, ноҳияҳои Восеъ ва Ёвони вилояти Хатлон, ш.Душанбе ва ноҳияи Рӯдакиву 

шаҳри Ҳисори ноҳияҳои тобеи марказ амалӣ карда мешавад.   

Аз ҳар минтақаи мақсаднок дар тренингҳои омӯзишӣ 15 нафар 

журналистону блогерон даъват карда мешаванд. Давоми тренинги дурӯза дар 

ҳар як минтақаи мақсаднок бо журналистони ҷавон се нафар ментор аз шумули 

журналистони ботаҷрибаи ҳамон минтақа ҳамроҳӣ намуда, барои таҳияи 

мавзӯъ ва инъикоси пурраи он маслиҳату машварат медиҳанд.  

Тренинги аввал, санаҳои 22-23 ноябри соли 2021 барои журналистони 

ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гузаронида мешавад. Тренинги дуюм, санаҳои 29-30-

юми ноябр соли чори барои журналистони ш.Исфара баргузор хоҳад шуд.  

Тренинги сеюм санаҳои 9-10 декабр соли 2021 дар ш.Душанбе ташкил карда 

мешавад.  



Дар доираи ин лоиҳа ба ҳар як маводи журналистон, ки баъди пахш, ё 

чопи он дар ВАО ва шабакаҳои иҷтимоӣ инъикос мегардад, ҳаққи қалам 

(гонорар) дода мешавад.  

Дар раванди татбиқи лоиҳа барои журналистон инчунин озмун барои 

маводи беҳтарини журналистӣ дар мавзуи зуроварӣ бо таваҷҷӯҳ ба шахсоне, ки 

дучори зуровариҳои шаҳвонӣ ва гендерӣ (ЗШГ) шудаанд, ё масоили вобаста ба 

ЗШГ” гузаронида шуда, ғолибон бо тӯҳфа, ё мукофоти пулӣ қадрдонӣ 

мешаванд. 

Лоиҳа 10 моҳ давом мекунад ва моҳи июни соли 2022 ҷамъбаст мегардад.   

 

Лоиҳа бо дастгирии Ташаббуси “Нури Рушноӣ” дар Точикистон амалӣ карда 

мешавад. Ташаббуси  “Нури Рушноӣ” як шарикии глобалӣ ва бисёрсола 

байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид аст, то ҳама 

шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтаронро то соли 2030 аз байн барад. 

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонед ба суроғаи электронии 

aws95@mail.ru мактуб ирсол намоед, ё ба рақами 92 854 56 00 занг занед.  
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