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Супориши техникӣ 

барои таҳия ва татбиқи машқҳои симулятсионӣ дар мавзӯи  

"Пешгирии бо зӯроварии хонаводагӣ" 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Муқаддима  

Филиали "ХЕЛВЕТАС Интеркооперейшен гГмбХ" дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - 

"ХЕЛВЕТАС") бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо ва дар ҳамкорӣ бо Маркази 

байналмилалии рушди сиёсати муҳоҷират - ICMPD, лоиҳаи "Беҳтаркунии некӯаҳволии 

муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо дар Тоҷикистон" иҷро карда истодааст. Лоиҳаи мазкур аз 

дар шаҳрҳои Конибодом ва Исфара аз 1 ноябри соли 2019 амалӣ карда мешавад ва 31 июли соли 

2021 хотима меёбад. Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират 

ва шуғли аҳолӣ ва Муассисаи давлатии "Маркази ёрии ҳуқуқӣ" Вазорати адлия амалӣ карда 

мешавад ва ҳадафҳои он ба: 

1) Васеъ намудани дастрасии муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо ба иттилооти пеш аз 

сафар ва тавоноии онҳо барои қабули қарорҳои оқилона, ва 

2) Дастгирии оилаҳои муҳоҷирон, ки дар хона монданд ва муҳоҷирони баргашта, бо роҳи 

баланд бардоштани қобилияти идоракунии захираҳои молиявии худ ва кам кардани оқибатҳои 

иҷтимоии муҳоҷират, равона карда шудаанд. 

Мувофиқи пурсишҳое, ки ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар давраи маҳдудиятҳо бо сабаби 

COVID-19 гузаронидаанд, зӯроварӣ дар оила тақрибан дар ҳама кишварҳо афзоиш ёфтааст. 

Пандемия, бекорӣ, мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, стресс ва ноамнӣ боиси афзоиши хушунати 

хонаводагӣ шуданд. 

Зӯроварии хонаводагӣ як падидаи паҳншуда аст ва барои одамони ҳама миллатҳо, қишрҳои 

иҷтимоӣ ва сатҳи маълумот маъмул аст. Ин ба республикаи мо хам пурра дахл дорад. Фикри 

он, ки зӯроварӣ танҳо дар оилаҳои камбизоати иҷтимоӣ сурат мегирад, аз ҷониби муҳаққиқони 

муосир иштибоҳ дониста мешавад, ки дар шуури ҷамъият ҷой гирифтаанд. 

Омор афзоиши нигаронкунандаи шумораи ҳолатҳои зӯроварӣ нисбати кӯдакон ва занонро 

нишон медиҳад. Ҳодисаҳои худкушӣ ва куштор дар ҳоли афзоиш аст. Дар маҷмӯъ, қайд карда 

мешавад, ки зӯроварии хонаводагӣ одати бештар маъмул гаштааст. Ин аз аҳамияти бузурги 

корҳои профилактикӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар байни аҳолии ҷумҳурии мо 

шаҳодат медиҳад. 

Мафҳумҳо ва истилоҳоте, ки истифода мешаванд, тавсияҳои умумии Кумита оид ба барҳам 

додани ҳама намудҳои табъиз нисбати занон ва духтарон барои омӯхтани вазъ ва шаклҳои 

зуҳуроти зӯроварии ҷинсӣ бар зидди занон ва духтарон ва инчунин дар Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон № 954 аз 19 марти соли 2013 "Дар бораи пешгирии хушунати хонаводагӣ" ва SDG 

5 "Ноил шудан ба баробарии гендерӣ ва тавонмандии ҳамаи занон ва духтарон" ва зербахшҳои 

он 5.2.1. ва 5.2.2. 

2. Мақсад. 

Гузоштани саҳми лоиҳа барои пешгирии зӯроварии хонаводагӣ, пешгирии зӯроварӣ 

нисбати кӯдак тавассути омӯзиши симулятсионӣ. Такмил додани фаъолияти кумитаҳои маҳалла 

оид ба пешгирии бераҳмӣ дар оила, ташкили кӯмак ба ҷабрдидагони хушунати хонаводагӣ. 

Таҳқиқот дар мавзӯи "Арзёбии вазъи зӯроварии гендерӣ нисбати занон ва духтарон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон" нишон дод, ки намуди паҳншудаи зӯроварӣ нисбати занон аз ҷониби 



шавҳар / шарик дар тӯли ҳаёташ, ки дар тадқиқот муайян карда шудааст хушунати иқтисодӣ 

(31%). Ҳамзамон, зӯроварии равонӣ 21%, зӯроварии ҷисмонӣ - 20% ва зӯроварии ҷинсӣ - 6% -

ро ташкил медиҳад. 

Таъсири зӯроварии хонаводагӣ аз набудани хидматрасонии дастгирӣ бадтар мешавад. 

Хусусан дар ҷамоатҳои деҳот. Сарфи назар аз қонуни соли 2013 дар бораи пешгирии зӯроварии 

хонаводагӣ ҳуқуқҳои наҷотёфтагонро ба ҳимоя ва хидматҳои иҷтимоӣ кафолат медиҳад, аммо 

дар посухҳои полис ва додгоҳ нисбати зӯроварии хонаводагӣ камбудиҳо идома доранд, аз ҷумла 

радди тафтиши шикоятҳо, напардохтан ё иҷрои фармонҳои муҳофизатӣ ва хушунати 

хонаводагӣ ҳамчун ҷинояти сабук. Ғайр аз он, аксар вақт меъёрҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии зидди 

гузориш додан ба зӯроварӣ ба бегонагон ва дастрасӣ ба хидматҳо мавҷуданд; инҳо бо 

маҳдудиятҳо, алахусус барои ҳаракатёбии занони ҷавон, ки аз ҷониби шавҳарон ва волидон дар 

қонун муқаррар карда шудаанд, бештар мешаванд. 

3. Вазифа. 

3.1 Таҳия ва бо HELVETAS мувофиқа кардани сенарияи машқи симулятсионӣ дар мавзӯи 

"Пешгирии зӯроварии хонаводагӣ", ки саволҳои зеринро дар бар мегирад: 

 Зӯроварии/ хушунати хонаводагӣ чист; 

 сабабҳои пайдошавии зӯроварии хонаводагӣ дар оила; 

 намудҳои зӯроварии/хушунати хонаводагӣ; 

 сабабҳои ҳарф назадани қурбониёни хушунати хонаводагӣ дар бораи он; 

 усулҳои муайян кардани зӯроварии хонаводагӣ; 

 бози кардани (нақши актёрҳо ё одамони таълимдида) вазъи воқеии зӯроварии хонаводагӣ 

(ҳамчун ҳолати ибтидоӣ); 

 омӯзиш оид ба вокуниши саривақтӣ ба ҳолати баамаломада, 

 кори гурӯҳӣ бо гузаронидани тафтишот (барои ҳалли вазифаҳои мушаххас, муайян 

кардани пайдарпаии амалҳо ва рӯйдодҳо, барқарор кардани таърихи заминаи вазъ ва 

коркарди маълумоти бадастомада), 

 воситаҳо барои дифоъ аз қурбонии зӯроварии/хушунати хонаводагӣ ва тарзи рафтор дар 

чунин ҳолат; 

 оқибатҳои дифоъ (дар кадом ҳолат марговари ҳамчун дифоъ ҳисоб карда мешавад ва дар 

кадом не? Вобастагии он дар чи аст?); 

 чораҳо оид ба расонидани кӯмак ва ҳимоят ба қурбониёни хушунати хонаводагӣ; 

 тавсияҳои амалӣ барои Кумитаҳои маҳалла оид ба расонидани кӯмак ба қурбониёни 

хушунати хонаводагӣ, ва ғайра. 

3.2 Машқҳои симулятсионӣ дар шакли якрӯза дар шаҳрҳои Конибодом (3 гурӯҳ) ва Исфара (3 

гурӯҳ) барои шаш гурӯҳ иборат аз 25 нафар ширкат варзанд. 

4. Натиҷаҳои интизорӣ. 

Дар натиҷаи машқҳои моделиронӣ, иштирокчиён бояд: 

 Барои пешгирии зӯроварии хонаводагӣ мусоидат карда тавонанд; 

 Малакаҳои худро дар ҳамкори бо оилаҳо рушд диҳанд; 

 Малакаҳои худро дар рушди муносибатҳои шахсӣ ва ҳамкори дар дохили оилаҳо-ро 

рушд диҳанд; 

 Ҳалли созанда-ро дар ҳолатҳои муноқишавӣ омӯзанд; 

 Кӯмак кардан ва дастгирӣ намудани қурбониёни хушунати хонаводагӣ-ро донанд. 

5. Талабот барои таҳияи гузоришҳо дар бораи омӯзишҳои гузаронидашуда. 

Дар давоми 5 рӯзи корӣ пас аз ба охир расидани омӯзиш, "Иҷрокунанда" вазифадор аст ба 

"Фармоишгар" инҳоро пешниҳод кунад: 

5.1 Ҳисобот дар бораи чорабинии гузаронидашуда дар рӯи коғаз, ки бо мӯҳр ва имзои 

"Иҷрокунанда" тасдиқ шудааст, инчунин дар шакли электронӣ; 



5.2 Рӯйхати иштирокчиёне, ки дар тренинг иштирок кардаанд, бо нишон додани маълумот 

барои тамос; 

5.3 Ҳисоботи аксӣ дар бораи тренинг (сабти аккосии марҳилаи ибтидоӣ, марҳилаи таҷдиди 

(бозӣ) вазъ, ҳалли масъалаҳои амалӣ ҳам инфиродӣ ва ҳам аз ҷониби як гурӯҳи 

иштирокчиён, ба охир расидани тренинг ва акси умумӣ бо иштирокчиён. ҳамагӣ, ҳадди 

аққал 30 акс дар шакли электронӣ); 

5.4 Саволномаи иштирокчиёни тренинг дар бораи арзёбии ин чорабинӣ бо пешниҳодҳо ва 

хоҳишҳо. 

6. Мӯҳлати амал.  

Супориши техникии мазкур дар давраи аз 04 май то 30 июн соли 2021 эътибор дорад. 

7. Шартҳои буҷа ва пардохт 

Буҷа бояд аз ҷониби "Иҷрокунанда"-и эҳтимолӣ бо назардошти тамоми хароҷот барои 

ташкил, таъминоти моддию техникӣ ((ҳамлу нақли иштирокчиён, хӯрдани хӯрок (кофе-брейк 

ва хӯроки нисфирӯзӣ), иҷораи бино)) ва иҷрои ин супориши техникӣ, бо назардошти ААИ 

пешниҳод карда шавад. Пардохт тавассути интиқоли бонкӣ бо асъори миллӣ (сомонӣ) бо 

таносуби фоизии зерин сурат мегирад: 30% (пешпардохт: пас аз имзо кардани Созишнома ва 

гирифтани ҳисобнома барои пардохт) ва 70% (пас аз қабули шаҳодатномаи ба итмом 

расонидани ҲЕЛВЕТАС ва гирифтани он фактура барои пардохт). 

8. Моликияти зеҳнӣ  

Ҳама сенарияҳо ва маводҳое, ки дар доираи супориши техникии мазкур таҳия шудаанд, 

моликияти зеҳнии ХЕЛВЕТАС Интеркооперейшен гГмбХ мебошанд ва танҳо бо иҷозати он 

истифода бурда мешаванд. 
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Terms of reference 

to develop and conduct simulation exercises 

on the topic "Prevention of domestic violence" 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Introduction 

The Helvetas Intercooperation GmbH branch in the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as 

Helvetas), with financial support from the European Union and in partner-ship with the International 

Center for Migration Policy Development - ICMPD, is implementing the project “Improving the well-

being of labour migrants and their families in Tajikistan”. This Project has been ongoing since 

November 01, 2019 and will be completed on April 30, 2021 in Kanibadam and Isfara districts. A no-

cost extension period until the end of July 2021 is foreseen. The Project is implemented in cooperation 

with the State Migration Service ("SMS") of the Ministry of labour, migration and employment and 

the State Agency "Legal Aid Center" ("LAC") of the Ministry of Justice, and aims to: 

1) To strengthen access to pre-departure information for prospective labour migrants and their 

families, and empowering them to take an informed decision; and 

2) To support families left behind and returnees to better manage their financial resources and to 

mitigate the social impact of migration. 

According to a surveys conducted by NGOs during the restrictions period due to COVID-19, 

domestic violence has increased in almost all countries. Pandemics, unemployment, socio- economic 

problems, stress and insecurity have led to an increase in domestic violence. 

Domestic violence is a widespread phenomenon and is common to people of all nationalities, 

social strata and levels of education. This also applies to our republic in full. The idea that violence 

only takes place in poor social families is considered a mistake by modern researchers to be ingrained 

in the public mind. 

Statistics show an alarming increase in the number of violence cases against children and women. 

Suicides and homicides cases are on the rise. In general, it is noted that domestic violence is a habit 

becoming more common. This testifies to the great importance of preventive work to prevent domestic 

violence among the population of our republic. 

The concepts and terminology to be used are the general recommendations of the Committee on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Girls to study the situation with and 

forms of manifestation of gender based violence against women and girls, and in the Law of the 

Republic of Tajikistan No. 954 dated March 19, 2013 "On the prevention of domestic violence", and 

SDG 5 "Achieve gender equality and empowerment of all women and girls" and its subsections 5.2.1. 

and 5.2.2. 

2. Purpose 

Contribution of the project to the prevention of domestic violence, prevention of violence against 

children and women through simulated training. Improving the activities of the Mahalla committees 

for the prevention of cruelty in the family, organizing assistance to victims of domestic violence. 

The study on "Assessment of the situation of gender-based violence against women and girls in 

the Republic of Tajikistan" showed that the most widespread type of violence against women by a 

husband/partner throughout her life, which was identified in the study, is an economic violence (31%). 



At the same time, psychological violence constitutes 21%, physical violence - 20% and sexual violence 

- 6%. 

The impacts of DV/IPV are made worse by a lack of support services. Especially in rural 

communities. Despite the 2013 law on preventing DV guarantees survivors rights to protection and 

social services, there continue to be ongoing gaps in police and judicial responses to DV, including 

refusing to investigate complaints, failing to issue or enforce protection orders, and treating domestic 

violence as a minor offence. Furthermore, there are often social and cultural norms against reporting 

violence to outsiders and accessing services; these are further compounded by restrictions, especially 

on younger women’s mobility, imposed by husbands and parents in law. 

3. Tasks. 

3.1 Develop and approve with HELVETAS a scenario of a simulation exercise on the topic "Prevention 

of domestic violence", which includes the following questions: 

 what is domestic violence; 

 how domestic violence begins; 

 types of domestic violence; 

 reasons why victims of domestic violence do not talk about it; 

 how to recognize domestic violence; 

 playing (playing by actors or trained people) of a real life situation of domestic violence (as an 

initial situation); 

 training in timely response to a situation that has arisen, 

 teamwork involving an investigation (to solve specific tasks, determine the sequence of actions 

and events, restore the history underlying the situation, and process the data obtained), 

 tools for self-defense of a victim of domestic violence and how to behave in such a situation; 

 Consequences of defense (in which case the death is considered as a defense and in which it is 

not? What does it depend on?); 

 measures to provide assistance and protection to victims of domestic violence; 

 practical recommendations for Mahalla committees to provide assistance to victims of domestic 

violence. 

3.2 Conduct simulation exercises in the format of a one-day training in the cities of Kanibadam (3 

groups) and Isfara (3 groups) for six groups of 25 participants each. 

4. Expected results. 

As a result of the simulation exercises, participants should: 

 Contribute to the prevention of domestic violence; 

 Develop skills in working with the families; 

 Develop skills in developing personal relationships and cooperation within the families; 

 Learn constructive resolution in conflict situations; 

 Know how to help and support victims of domestic violence. 

5. Requirements for the preparation of reports on the conducted trainings. 

Within 5 working days after the end of the training, the "Vendor" must provide the "Customer" 

with: 

5.1 Report on the conducted event on paper, certified by the seal and signature of the "Vendor", as 

well as in electronic form; 

5.2 List of participants who took part in the training, indicating their contact information; 

5.3 Photo report on the training (photographic recording of the initial stage, the stage of reproducing 

(playing) the situation, solving practical problems both individually and by a team of participants, 

the end of the training and a common photo with the participants. In total, at least 30 photos in 

electronic form); 

5.4 The questionnaire of the training participants about the assessment of this event with suggestions 

and wishes. 



6. Term of validity. 

This Terms of reference is valid for the period from May 04, 2021 to June 30, 2021. 

7. Budget and terms of payment 

The budget must be presented by a potential Vendor, taking into account all expenses for 

organization, logistics ((transportation of participants, catering (coffee break and lunch), rent of 

premises)) and the implementation of this Terms of Reference, including VAT. Payment will be made 

via bank transfer in national currency (somoni) in the following percentage ratio: 30% (advance: after 

signing the Agreement and receiving the invoice for payment) and 70% (after the acceptance of the 

HELVETAS completion certificate and receipt of the invoice for payment). 

8. Intellectual property 

All scenarios, materials developed in the frame of this ToR are intellectual property of HELVETAS 

Intercooperation gGmbH, and can be used only with its permission. 

 

 


