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НАҚШАИ СТРАТЕГИИ 

Ташкилоти Ҷамъиятии ҷумҳуриявии “Афиф” барои солҳои 2020-2022 
 

1. Вазифа ва ҳадафҳои стратегии ташкилот 
 “Афиф” - ташкилоти ҷамъиятии башардӯстонаи ҷумҳуриявӣ буда, ҳадафи он 
беҳтар намудани саломатӣ ва некӯаҳволии инсон тавассути амалисозии 
фаъолиятҳои тиббӣ, психологӣ, иҷтимоӣ, маишӣ, иттилоотӣ-таълимӣ, ҳуқуқӣ-
ҳимоятӣ, илмӣ-тадқиқотӣ, варзишӣ-фароғатӣ, экологӣ ва ҳифзи табиат мебошад. 
 
Барои ноил шудан ба ин мақсадҳо, Ташкилот роҳи татбиқи стратегияҳои миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои зерин пеша гирифтаст: беҳтар кардани 
сифати зиндагӣ, ҳифзи саломатӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; ҳифзи муҳити зист ва 
бехатарии экологӣ; мустаҳкам кардани ҳамкории  шабаќавӣ ва бисёрҷанба; 
барномаҳои ҳимоявии ҳуқуқӣ, ки ба суботи иқтисодӣ нигаронида шудаанд; рушди 
нерӯи ташкилотҳои шарик; иттилоот ва маърифати аҳолӣ; таъмини ҳуқуқҳои 

шахсони гирифтори ВНМО, сил, гепатитҳои вирусӣ ва гирифтори доғи нанг ва 
табъизи иҷтимоӣ, тавсеаи дастрасии онҳо ба хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ. 
 
Ташкилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун Намояндагии Фонди гумманитарии 
Голландия оид ба БПНМ СПИД Фонд Шарқу Ғарб (AFEW) аз 17 апрели соли 2003 
фаъолият мекунад. Дар моҳи апрели соли 2013 роҳбарияти олии AFEW тасмим 
гирифт, ки тамоми ташкилотро аз нав созад, ки дар заминаи  Намояндагӣ  
Ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии "СФШЃ -Тоҷикистон" таъсис дода шуд. 
 
Моҳи феврали соли 2019 Маҷлиси Умумии Муассисони “СФШҒ-Тоҷикистон” бо 
назардошти хоҳиши ташкилот дар самти тавсеа додани соҳа ва самтҳои фаъолияти 
худ, якдилона тасмим гирифт, ки оиди ба  Оиннома ва номи он тағйиротҳо ворид 
намудан қарор қабул намояд. 13 июни соли 2019 ин қарор аз ҷониби Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуд. Ҳоло ӯ номи нав гирифт: 
Ташкилоти Ҷамъиятии ҷумҳуриявии “Афиф”. Идораи марказии ташкилот дар 
суроғаи  Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи М.Раҳимӣ, 11-223 ҷойгир 
шудааст. 
 
2. Маълумот дар бораи ҳайат ва вазъи молиявии ташкилот 
 
Айни замон дар ташкилот,  њамчунин дар намояндагии он дар шаҳри Бохтар, 17 
нафар кор мекунанд, ки аз онҳо 9 нафар кормандони маъмурӣ ва 8 нафар 
кормандони барномавӣ мебошанд. 70,6% кормандон маълумоти олӣ, 29,4% 
маълумоти миёна ва миёнаи махсус доранд. Синну соли миёнаи коргарон 47 сол 
буда, ҳадди ниҳоӣ 65 ва ҳадди ақал 29 солро ташкил медиҳад. 

Дар солҳои 2017-2019, 4 нафар ба кор қабул карда шуда, 10 нафар аз кор озод карда 
шуданд, 275 сафари хизматӣ расмӣ карда шудаанд, ки аз онҳо 248 нафар дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 27 нафар дар хориҷа буданд, 7 нафар корманд бо сабаби 
беморӣ 21 рӯз дар кор набуданд. 8 нафар маълумоти касбии худро дар омўзишњои 
махсус такмил доданд. 
      Аз рӯи натиҷаҳои арзёбии ҳарсолаи кори кормандон 17 нафар баҳои хуб ва аъло, 
3 нафар шартан баҳогузорӣ карда шуданд. 
 
Вазъи молиявии ташкилот 
 
Барои давраи 2017-2019 Ташкилот 17 лоиҳаро бо маблағи умумии 1.218.371 доллари 
ИМА иҷро кардааст. Буҷаи миёнаи солона 406 124 доллари ИМА-ро ташкил дод. 
Асъор -  доллари ИМА  



 

Солҳо  
Буҷаи умумии 
лоиҳа 

Хароҷотҳои 
лоиҳавӣ 

Хароҷотҳои 
маъмурӣ  

  Хароҷотҳои 
лоиҳавӣ,% 

  
Хароҷотҳои 
маъмурӣ,% 

2017 572 454 411 439 161 015 72 28 
2018 495 313 351 672 143 641 71 29 
2019 150 604 115 157 35 447 76 24 

Ҷамъ 1 218 371 878 267 340 103 72 28 
 
Маблағгузории умумӣ дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 ба 13,5%, нисбат ба соли 
2019 - 74% коҳиш ёфтааст. Дар солҳои 2017-2019 захира дар ҳаҷми  127549 доллари 
ИМА –ро ташкил дод. Маблағҳои аз захира сарфшуда - 124573 доллари ИМА, ки 
97,6% -ро ташкил медиҳад, аз он ҷумла дар 9 моҳи соли 2019 83 025 доллари ИМА ё 
65% сарф шудааст. 
 
Асъор – доллари ИМА 
 

Солҳо Воридоти захира Хароҷоти захира Бақия 

Бақия ба санаи  
31.12. 2016  112127  112127 

2017 62 837 24 649 150 315 
2018 60 554 16 899 193 970 

2019 (январ-
сентябр) 4 158 83 025 115 103 

Ҷамъ 2017-
2019 127 549 124 573 115 103 

 
Ба санаи  1 октябри соли 2019, бақияи маблағи захира 115 103 доллари ИМА-ро 
ташкил медиҳад, ки аз ин 105 616 доллари  ИМА аз ҳисоби амонатҳои ташкилот 
мебошад. Даромади пешбинишаванда дар моҳҳои октябр-декабри соли 2019 бояд 3 
325 доллари ИМА ташкил диҳад. 
 
3. Муҳити ҳуқуқӣ 
 
Соли 2017 Кодекси тандурустии  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расид, ки 
муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи тандурустӣ танзим мекунад ва ба татбиқи 
ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон дар соҳаи ҳифзи саломатӣ нигаронида 
шудааст. Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2010-2020 тасдиқ карда шуд. Чорабиниҳо оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси 
норасоии масъунияти одам тибқи барномаи миллии солҳои 2017-2020 амалӣ карда 
мешаванд. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нақшаи миллии ҳифзи 
аҳолиро аз бемории сил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 тасдиқ 

намуд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти 
солим дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2011-2020 тасдиқ намуд. 
 
Дар Тоҷикистон сатњи бемории ВНМО ва сил баланд аст. Бо вуҷуди ин, дар чанд 
соли охир дар кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ тамоюли коҳиш 
додани маблағгузории барномаҳои ВНМО ва сил аз ҷониби донорҳои беруна ба 
назар мерасад. Аз ин рӯ, мо аллакай гуфта метавонем, ки дар ояндаи наздик 
Тоҷикистон низ ба нарасидани захираҳои молиявӣ дар ин соҳа дучор хоҳад шуд. 
 
Соли 2019, дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди арзёбии омодагии кишвар барои 
гузариш аз дастгирии молиявии Фонди Глобалӣ ба манбаъҳои давлатии 
маблағгузорӣ ба анҷом мерасад. Бастани шартномаҳо оид ба пешниҳоди 



хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон тибқи Қонун дар бораи фармоиши 
давлатии иҷтимоӣ (2008) ба танзим дароварда мешавад. Шартномаи иҷтимоӣ як 
механизми таъмини маблағгузории давлатӣ барои  лоиҳаҳо ё барномаҳои ба ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоӣ нигаронидашуда маҳсуб меёбад. Тибқи "Стратегияи миллии 
солимии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2010-2020" аз 2 августи соли 
2010 таҳти № 368, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 
гузариши барномаҳои давлатӣ ва хизматрасониҳои соҳаи ВНМО ва бемории сил ба 
маблағгузории давлатӣ бояд то соли 2025 ба анҷом расад.  Аммо, чунин гузариш 
дар муддати кӯтоҳтарин  аз сабаби монеаҳои гуногун хеле душвор хоҳад шуд. Аз 
нуқтаи назари банақшагирии стратегияи гузариш маълум аст, ки бидуни ҳалли 
масъалаҳои қонунгузорӣ, ташкилӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, молиявӣ ва ғайра, ин хеле 
душвор хоҳад буд. Мушкилоти асосии гузариш ба маблағгузории давлатии 
барномаҳои ВНМО ва бемории сил, ки ҳоло лоиҳаҳои Фонди Глобалӣ ва дигар 
донорҳо дар бар мегиранд, набудани захираҳои молиявии худ барои хизматрасонӣ 
дар ин соҳа мебошад. 
 
Шарикон 

Хадамотҳои давлатӣ Ташкилотҳои байналхалқӣ Ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ 

 Вазорати адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
 
Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии (ВТҲИ) 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
 
Маркази ҷумҳуриявии 
ҳифзи аҳолӣ аз сили 
ВТҲИҶТ 
 
Муассисаи давлатии 
"Маркази ҷумҳуриявии 
пешгирӣ ва мубориза бо 
ВНМО ВТҲИА ҶТ 
 
Муассисаи давлатии 
"Маркази ҷумҳуриявии 
клиникии бемориҳои пӯст ва 
бо алоқаи ҷинсӣ гузаранда" 
ВТҲИ ҶТ 
 
Муассисаи давлатии 
"Маркази ҷумҳуриявии 
клиникии наркологии ба 
номи профессор Ғуломов" 

 UNAIDS - Барномаи 
муштараки Созмони Милали 
Муттаҳид оид ба ВНМО 
UNDP - Барномаи Рушди 
СММ 
UNODC-Раёсати СММ оид 
ба маводи мухаддир ва 
ҷинояткорӣ 
USAID - Оҷонсии ИМА оид 
ба рушди байналмилалӣ 
WHO - Созмони 
умумиҷаҳонии тандурустӣ 
PSI - хизматрасониҳои 
байналмилалӣ ба аҳолӣ 
KNCV-Бунёди шоҳии зидди 
бемории сил  
Каритас Люксембург 
Шӯъбаи созмони 
байналмилалии Институти 
Ҷамъияти Кушода Бунёди 
Мадад дар Тоҷикистон 
CADAP - Барномаи пешгирии 
маводи мухаддир дар Осиёи 
Марказӣ 
Abt Associates –  
EC- Намояндагии Иттиҳоди 
Аврупо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
US Embassy - Сафорати ИМА 
дар Тоҷикистон 
ICAP 
 UCP Wheels for Humanity 
(UCPW) -  Љамътяти Фалаљи 
Маѓзи Сар Чархњо барои 
инсоният (UCPW) 

ТҶ "Вита", 
ТҶ "Апейрон" 
ТҶ "Волонтёр", 
ТҶМ "Амали нек", 
ТҶҶ "Бузург", 
ТҶ "Свон плюс", 
ТҶ "Дилафруз" 
ТҶ "Сино", 
ТҶ "Томирис" 
ТҶ "Ғамхорӣ" 
ТҶ "Мактаби 
ихтиёриён", 
ТҶ "Ахтари бахт" 
ТҶ "Фидокор"  



ВТҲИ  ҶТ 
 
МОТ "Донишкадаи 
маълумоти касбии 
баъдаздипломии 
кормандони соҳаи тиб дар 
соҳаи ҳифзи саломатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон" 

 
4. Шарҳи иҷрои нақшаи қаблӣ 
 
Соли 2017, ташкилот ба амалӣ кардани нақшаи дуввуми стратегӣ шурӯъ кард, ки 
самтҳои фаъолиятро барои солҳои 2017-2019 муайян кард. Дар ин бахш натиҷаҳои 
асосии татбиқи он оварда шудаанд. 
 
Паст кардани тамғагузорӣ ва табъиз нисбати шахсони дорои гирифтори ВНМО ва 
бемории сил. Ин соҳаи асосии фаъолияти ТҶҶ "Афиф" мебошад. Бо мақсади 
иштироки воқеии ГАА (Гурӯҳҳои асосии аҳолӣ) дар таҳия, банақшагирӣ, татбиқ ва 
мониторинги барномаҳои пешгирӣ дар заминаи чор ташкилоти ҷамъиятӣ, шӯроҳои 
доимии гурӯҳҳои асосии аҳолӣ  (ШГАА) ташкил карда шуданд, ташрифҳои 
муштараки назоратӣ бо иштироки кормандони марказҳои ВНМО ва хадамоти 
наркологӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва намояндагони  ШГАА дар амалияи ҳамарӯза 
ҷорӣ карда шуданд. Кор дар самти муколамаи намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо 
ҳукумат ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ давом дода шуда истодааст,  Дастурамал "Дар 
бораи тартиби пешгирии ВНМО дар байни кормандони ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки   бо гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ кор мебаранд” таҳия карда шуд. Ин 
дастур санаи 23 ноябри соли 2018 бо фармони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти № 760 тасдиқ карда шуд. Дастгирии ГК барои ҳифзи саломатӣ 
дар системаи пенитенсиарӣ пешбинӣ шудааст. Ғайр аз ин, ба гурўҳи корӣ оид ба 
таҳияи тањрири нави қонунгузории ҷиноӣ-ислоҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
гуманизатсияи низоми нигоҳ доштани маҳкумшудагонро пешбинӣ мекунад, кӯмаки 
техникӣ расонида шуд. 
 
Таҳкими ҳамкорӣ ва ҳамкории шабаќавӣ  дар се сатҳ амалӣ шуд: 
 
- Дар сатҳи маҳаллӣ, ба таҳким ва тавсеаи шабакаҳои шарикӣ, ки хадамоти ГАА 
пешниҳод мекунанд, кӯмак расонида шуд; 
- Дар сатҳи ҷумҳуриявӣ муколамаи мунтазам бо вазоратҳо ва идораҳои асосии 
Ҷумҳурии Тољикистон гузаронида шуд; 
- Дар сатҳи байналмилалӣ, робитаҳои корӣ ва ҳамкорӣ бо агентиҳои донорӣ, 
созмонҳои байналмилалӣ ва шабакаҳои шарикони минтақавӣ таъсис ва таҳким дода 
шуданд; 

Аз сабаби ихтилофоти назаррас бо ҳадафҳо ва манфиатҳои аз ҷониби 
шарикони шабаќаи AFEW, ТЉЉ “СФШЃ-Тољикистон” 13 июни соли 2019 номашро 
ба ТЉЉ “Афиф” иваз кард ва ҳамкориҳоро дар ин шабаќа қатъ намуд. 
 
Баланд бардоштани потенсиали шарикон. 
 
Ба 5 ташкилоти ҷамъиятии шарикӣ дар расонидани хизматрасонии машваратӣ ва 
ташхиси фаврии ВНМО кӯмаки методологӣ, молиявӣ ва техникӣ расонида шуд; дар 
Донишкадаи такмили ихтисос доир ба масъалаҳои ВНМО, сил, истифодаи маводи 
мухаддир ва ТҶЁ омӯзонидани кормандони тиббии хадамоти пенитенсиарӣ ва 
кормандони ташкилотҳои ҷамъиятӣ ташкил карда шуд; тренингҳо оид ба 
механизми ҷорӣ намудан ва ташкили шӯроҳои ГАА гузаронида шуданд;  сатҳи 



огоҳии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи сироятҳо, чораҳои бехатарии 
ҷойҳои корӣ ва роҳҳои ташкили ҳамкорӣ бо бахши шаҳрвандӣ баланд бардошта 
шуд; кӯмаки молиявӣ ба маблағи умумии 191.500 доллари ИМА расонида шуд. 
Ҳамгироии хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба шабаќаи ягонаи тиббӣ. Дар ин самт корҳо 
оид ба тавсеаи системаи равона кардани ГАА ба хизматҳои  дӯстона, таҳкими 
механизмҳои табодули иттилоот байни шарикон, ҷорӣ намудани патронажи 
Шахсони ки бо ВНМО ҳаёт ба сар мебаранд ва беморони сил ва идома додани 
машварати онлайн дар веб-портали тиббии www.afif.tj ба  амал бароварда шуданд. 
 
Ҳифзи саломатӣ дар муассисаҳои пенитенсиарӣ (маҳбасҳо). Дар ҳамкории зич бо 
шӯъбаи тиббии СРИҶҶ ВА ҶТ, пешгирии ВНМО ва бемории сил дар байни 
маҳбусон ва дастгирии иҷтимоӣ ба шахсоне, ки бо ВНМО зиндагӣ мекунан, ки аз 
маҳбас озод карда шуданд. Таваҷҷӯҳи махсус дар барномаи дастгирии иҷтимоӣ ба 
қонеъ кардани талабот ва эҳтиёҷоти  занони маҳбус зоҳир карда шуд. Ба фаъолияти 
ТРГ доир ба ҳифзи саломатӣ дар СИУН кӯмаки техникӣ ва логистикӣ расонида 
шуд.  
 
Солимии ҷинсӣ ва репродуктивӣ. Оид ба ҷорӣ намудани барномаҳои гендерӣ, ки 
ташкили хизматрасониҳоро оид ба пешгирии ВНМО, САҶИ, солимии ҷинсӣ ва 
репродуктивии занҳои осебпазирро дар бар мегирифт, корҳо ба иҷро расонида 
шуданд.  Аз ҷумла, дар солҳои 2016-2017  лоиҳа барои кор бо заноне, ки аз 
муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштаанд ё аз Федератсияи Россия депорт карда шуда 
буданд, татбиқ карда шуд. Дар доираи лоиҳа ба занҳо хидматҳои пешгирии ВНМО 
ва САҶИ  пешниҳод карда шуданд. Дар заминаи веб-портали тиббӣ хизмати 
машваратии онлайн оид ба солимии ҷинсӣ ва репродуктивӣ, инчунин бемориҳои 
кӯдакона ҷорӣ карда шуд. 
 
Коҳиш додани талабот ба маводи мухаддир ва хизматҳои иттилоотӣ барои  
ҷавонон. Бо дастгирии молиявии Сафорати ИМА 552 хонандагони синфҳои болоӣ 
дар ҷаласаҳои иттилоотӣ дар бораи оқибатҳои манфии нашъамандӣ, манфиатҳои 
тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш фаро гирифта шуданд. Ғайр аз он, 
дар ду мактаби миёна дар Бохтар иншооти варзишӣ ва фарҳангӣ муҷаҳҳаз карда 
шуданд. 
 
Норасоиҳо ва мушкилот 
Мустаҳкамии  молиявӣ ва фаъолияти мӯътадили ТҶҶ Афиф дар давраи 
баррасишаванда аз санҷишҳои ҷиддӣ гузаштанд. Омили асосии ба вазъи молиявии 
ташкилоте, ки фаъолияти худро аз ҳисоби маблағгузории хориҷӣ ба роҳ мондааст,  
таъсири манфӣ мерасонад, боиси қатъ гардидани ногаҳонии маблағгузории се лоиҳа 
гардид: 
1. "Бо бартараф кардани норасоиҳо: Тандурустӣ ва ҳуқуқҳои гурӯҳҳои осебпазир 
2.0"; 
2. "Муҳоҷирати меҳнатӣ: огоҳӣ ва дастрасӣ"; 
3. "Барномаи USAID оид ба мубориза бар зидди бемории сил". 
 
Қатъ гардидани ногаҳонии назарраси маблағгузорӣ ба кам шудани миқдори 
кормандон ва вақти корӣ, кам шудани музди меҳнати кормандон, суст гардидани 
вазъи маънавӣ ва психологии кормандон ва умуман мавқеи Афиф дар соҳаи ҳифзи 
саломатӣ  оварда расонид. Гурӯҳҳои асосии аҳолии  минтақаҳои пилотӣ бе 
дастгирии дахлдори тиббӣ, психологӣ, иҷтимоӣ, маишӣ ва ҳуқуқӣ боқӣ монданд. 
Шарикони лоиҳа низ бо мушкилоти ҷиддӣ дучор шуданд. 
 
Дар асоси гуфтаҳои дар боло зикршуда, ташкилот нақша дорад, ки стратегияи 
ворид шудан ва баромадан аз лоиҳаҳоро таҳия намояд,  шартномаҳои грантиро бо 



шартҳои барои ташкилот қобили қабул бандад,  таҷрибаи ташкили захира ва 
таҳкими заминаи моддию техникиро идома диҳад, инчунин таҳияи пешниҳодҳои 
лоиҳавиро дар дигар соҳаҳои гуманитарӣ ба нақша гирифтааст. 
 
     Баҳогузории нодурусти вазъ оид ба ТҶЁ  ба натиҷаҳои ниҳоии лоиҳаи 
«Мустаҳкам намудани муҳити дастгиришаванда ва васеъ кардани доираи пешгирӣ, 
табобат ва нигоҳубинӣ аз паҳн ардидани сирояти ВНМО дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» низ таъсир расонд. Сабабҳои паст будани натиља инњоянд; нобоварии 
истеъмолкунандагони маводи мухаддир ба самаранокии метадон; набудани 
"хушҳолӣ" аз қабули он; дур будани сайтҳои пилотӣ; тарс аз ифшои мақоми худ; 
мавҷудияти маводи мухаддири арзон дар гардиши ғайриқонунӣ. Барои он, ки 
раванди ба даст овардани нишондиҳандаҳои лоиҳа минбаъд халалдор карда 
нашавад, ташкилот нақша дорад, ки вазъи лоиҳаро дар маҳал амиқтар баҳо диҳад, 
ҳамкориро бо мутахассисони тиббӣ ва шарикони маҳаллӣ беҳтар намояд ва 
дастгирии беморон ва мизоҷони хидматрасонидашавандаи иҷтимоиро бо 
машваратҳои босифат таъмин намояд. 
 
5. Афзалиятҳо ва самтҳои асосӣ 
 
Дар солҳои 2020 - 2022 Ташкилот ба нақша гирифтааст, ки корҳоро дар соҳаи 
саломатии инсон идома диҳад ва кӯшиш намояд, ки қудрати худро дар дигар 
самтҳои гуманитарӣ амалӣ созад. Ташкилот ба самтҳои зерин диққати асосии худро 
равона месозад: 
 
Ҳифзи саломатӣ. ТҶҶ «Афиф» дар ҳамкорӣ бо шарикони  худ корро дар самти 
ҳифзи саломатии гурӯҳҳои асосии аҳолӣ идома медиҳад. Бо ин мақсадҳо 
гузаронидани чунин чорабиниҳо ба нақша гирифта шудааст: баланд бардоштани 
сатҳи огоҳии аҳолӣ оид ба сироят ва чораҳои бехатарӣ дар ҷои кор; тайёр кардани 
мутахассисон ва мушовирони ҳамсол; таҳия, нусхабардорӣ ва паҳнгардонии 

маводҳои иттилоотӣ; ташкили амалҳо оид ба тарғиби тарзи ҳаёти солим бо 
истифода аз шаклҳо ва усулҳои нави кор; пешниҳоди  машваратҳо ва  онлайн-
машваратҳо дар асоси веб-платформаи ташкилот (www.afif.tj). 
 
Пешниҳоди хизматрасониҳои мустақим ба баҳрабардорандагон тавассути роҳҳои 
густариш додани хизматрасониҳо оид ба кам кардани зарар, дастгирии иҷтимоӣ, 
санҷиш ва худсанҷии ВНМО  расонида мешавад; ташхис ва равонасозӣ барои 
ташхиси сил ва ВНМО; ташкили тренингҳо оид ба пешгирии бемориҳои сироятии 
иҷтимоӣ, солимии ҷинсӣ ва репродуктивӣ; холати ошкор кардани ВНМО, сил ва 
гепатит; самтҳои табобат, рушди риояи табобат ва корҳои ҳавасмандгардонӣ ва 
машваратӣ бо муҳити иҷтимоии бевосита ба фоидабарандагони ниҳоӣ. 
 
Ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои баҳрабардорандагони ниҳоӣ. Дар доираи ин самт, 
ба нақша гирифта шудааст: фароҳам овардани муҳити мусоид барои дастрасии ГАА 
ба хизмати санҷишии касбӣ, озмоиш, нигоҳубин ва дастгирӣ; таъмини доруҳои 
зиддиретровирусӣ (АРТ) тибқи тавсияҳои охирини ТУТ; ташкили васеи корҳои 
таблиғотї дар байни аҳолӣ ва баромадҳои таблиғоти дар ВАО; чорабиниҳои 
таблиғотӣ бахшида ба Рӯзҳои умумиҷаҳонии ВНМО ва сил, Рӯзҳои байналмилалии 
ёдоварии қурбониёни ВНМО ва нашъамандӣ ва тиҷорати ғайриқонунии маводи 
мухаддир. 
 
Баланд бардоштани нерӯи таъминкунандагони хизматҳо, мисли пештара тавассути 
ташкили курсҳои омӯзишӣ ва семинарҳо, таҳия ва татбиқи дастурамалҳо, дастурҳо  
барои мутахассисон, тарғиботи ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷавӣ 



(шартномаи иҷтимоӣ), барномаҳои мониторинг ва арзёбии сифати хизматрасонӣ 
амалӣ карда мешавад. 
  
Ҳамгироии хидматҳо бо истифодаи имкониятҳои механизмҳои ҳамоҳангсозӣ, 

шабакаҳои шарикӣ ва вохӯриҳои корӣ бо шахсони тасмимгиранда, инчунин 
тавассути ҷорӣ кардани хизматҳо доир ба коҳиши зарар ва хадамоти дастгирии 
иҷтимоӣ дар шабаќаи умумии табобатӣ бо ташкили мониторинги ҷамъиятии 
барномаҳои пешгирии ВНМО ва ҷорӣ намудани модели ғамхории доимӣ дар 
амалияи ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ. 
 
Дигар самтҳои гуманитарӣ. ТҶҶ “Афиф” ният дорад доираи кори башардӯстонаро 
ба таври назаррас тавсия диҳад. Бо дарназардошти ин, омодасозии пешниҳодҳо 
барои татбиқи барномаҳо дар соҳаи санитарияи об, ҳифзи муҳити зист, экология, 
гигиенаи озуқаворӣ, бехатарии ҷои кор, бехатарии роҳ, таъсири тайғирёбии иқлим, 
бекорӣ ва камбизоатӣ ба саломатии одамон, беҳтар кардани сифати зиндагии 
пиронсолон ба нақша гирифта шудааст. Имкониятҳои корӣ дар чунин соҳаҳои 

муҳим, аз қабили муҳоҷирати меҳнатӣ, барқарорсозии иҷтимоии маъюбон ва 
оилаҳои онҳо, таҳкими нуфуз ва нақши оила, пешгирии камбизоатии иҷтимоӣ, 
дастгирии модар ва кӯдак, баланд бардоштани нақши зан дар ҷомеа, мусоидат ба 
баробарии гендерӣ ва рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ғайра баррасӣ карда 
мешаванд. 
 
Баҳрагирандагон ва гурӯҳҳои мақсаднок. Дар ин давра фаъолияти ташкилот пеш аз 
ҳама ба қонеъ гардонидани талаботи тиббӣ, психологӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқии аҳолии 
асосӣ равона карда мешавад; фароҳам овардани шароити мусоид барои дастрасии 
баробар ба хизматрасониҳои тиббӣ; дастгирии иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои 
аҳолӣ дар соҳаи тандурустӣ. 
Ташкилот ният дорад бо занони осебпазир, модарони танҳо, кӯдакон, ятимон, 
ҷавонон, беморони сил, шахсони гирифтори ВНМО, нашъамандон, 

маҳкумшудагон, аз ҷумла маҳкумшудагони собиқ, муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои 
онҳо, бекорон, қурбониёни хариду фурӯши одамон ва зӯроварӣ кор барад. 
 
6. Нақшаи молиявӣ 
 
Дар айни замон, ТҶҶ “Афиф” се лоиҳаи пешгирикунандаро ба маблағи умумии $ 
340.948 доллари ИМА амалӣ менамояд. Дар наќша, то охири соли 2019 шартномањо 
барои солҳои 2020 - 2022 аз рӯи се лоиҳаи нав баста шаванд: 
1. «Барҳам додани бемории сил дар Осиёи Марказӣ» (ETICA), буҷа - 450 000 
доллари ИМА. 
2. Лоиҳаи USAID TB LON LON, буҷа - 600 000 доллар. 
3. «Дастгирии ташаббусҳо баҳри беҳтар намудани сиёсати миллӣ оид ба маводи 
мухаддир», буҷа 21201 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

Инчунин, таҳия ва пешниҳоди  лоиҳаҳо барои тендер, ки аз ҷониби Маркази 
байналмилалии рушди сиёсати муҳоҷират  ба маблағи 250,000 евро ва Фонди Э. Ҷон 
ба маблағи 600,000 доллари амрикоӣ эълон карда шудааст, ба нақша гирифта 
шудааст. Илова бар ин, ташкилот дар дигар озмунҳо дар самтҳои гуногуни 
гуманитарии дар боло тавсифшуда ширкат хоҳад кард. 
      
Банақшагирии андоз 
 
Дар солҳои 2020-2022 пардохтҳои андоз ба буҷаи давлатӣ метавонанд тақрибан 
165,000 доллари ИМА ё 14,3 фоизи маблағи пешбинишудаи даромадро ташкил 
диҳанд. 
 



Музди меҳнат 
 
Барои солҳои 2017-2019 фонди музди меҳнат 443 096 доллари ИМА ё 36% буҷети 
умумии лоиҳаро дар давраи зикршуда ташкил дод. Дар солҳои 2020-2022 ин фоиз 

нигоҳ дошта хоҳад шуд. Ҳамзамон, созмон кӯшиш хоҳад кард, ки музди меҳнати 
кормандон то соли 2022 ҳадди ақал то 20% зиёд карда шавад. 
 
Устувории миёнамӯҳлат ва дарозмуддат 
 

Устувории молиявӣ яке аз мушкилоти ҷиддии ТҒДТ дар Тоҷикистон мебошад. 
Фаъолияти ташкилотҳои ғайридавлатиро асосан донорҳои хориҷӣ дастгирӣ 
мекунанд. Барои рушди устувори ТҶҶ Афиф дар дурнамои миёнамӯҳлат ва 
дарозмуддат зарур аст, ки ташкилот тавонад лоиҳаҳоеро дар ҳаҷми на камтар аз 
250,000 доллари ИМА дар як сол татбиқ намояд ва дорои захираи солона (тақрибан 
6-9% аз ҳаҷми умумии буҷаҳои иҷрошуда) бошад. 

 
7. Сиёсати кадрҳо 
 
Ташкилот кӯшиш менамояд, ки барои кормандон дар ҷои кор шароити мусоид 

фароҳам орад. Барои пешгирии синдроми «сӯхтанӣ» эҳсосотӣ дар ҷои кор  
ташкилот доир ба мутаҳҳид намудани кормандон бо роҳи сайрҳо ба табиат, 
гузаронидани чорабиниҳоро ба нақша хоҳад гирифт. Нигоҳдорӣ ва беҳдошти 
саломатии кормандон, баланд бардоштан ва дастгирии коршоямии самаранок - яке 
аз вазифаҳои муҳими ташкилот мебошад.  

Дар байни омилҳои муайянкунандаи ҳалли ин масъала, тарбияи ҷисмонӣ мавқеи 
муҳим дорад. Вобаста ба ин, дар давоми рӯзи корӣ ду танаффуси понздаҳдақиқагӣ 
барои гимнастикаи истеҳсолӣ ташкил карда мешавад. Ғайр аз ин, ба ҳар як корманд 
дар як сол ду рӯзи корӣ дода мешавад, то аз ташхиси тиббӣ ва саривақт пешгирӣ 
намудани бемориҳо гузаранд. 
 

Барои бомуваффақият ҳал намудани вазифаҳо, риояи принсипи гардиш ва 
такони тоза бахшидан ба кӯшишҳои ташкилот дар соҳаҳои гуманитарӣ ҷустуҷӯй ва 
кирояи кормандони баландихтисос ба нақша гирифта мешавад.  
Дар робита бо фарсудашавии таҷҳизоти корӣ, тадриҷан нав кардани таҷҳизоти 
кӯҳна бо ҳамтоёни муосири онҳо пешбинӣ шудааст. 
  

8. Сохтори ташкилотӣ   

Маҷлиси умумии  
муассисон, 8 нафар шаҳрвандони ҶТ ва кормандони Афиф 
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Ҷаҳон" дар Украина ҳамоҳангсози 
барнома 

  
 Гурўњи идоракунанда: 

Директор – Ибрагимов Икром 
Ҳамоҳангсози барнома – Давлатова Зарина, Орипова 

Саодат 
Менеҷери молиявӣ – Хаирова Жаннета 
Менеҷери офис – Альмухамедова Ольга 

Ҳамоҳангсози Намояндагии 
ТҶҶ Афиф дар вилояти Хатлон, ш. Бохтар – Ҳакимов Шоди 

  

 

 
 

   Директор 
 

  

   
 

  

Ҳамоҳангсози 
Барнома (2 наф.) 

Менеджери офис  
(1 наф.) 

 Менеджери молиявӣ 
(1 наф.) 

 

Мутахассиси лоиҳа  
(1 наф.) 

 

 Кадбону 
(1 наф.) 

 

 Логист  
(1 наф.) 
 

 Мутахассиси 
молиявї (1 наф.) 

 
  

Намояндагии Афиф дар вилояти Хатлон 
Ҳамоҳангсоз (1 нафар) 

Муҳосиб (1 нафар) 
Мутахассиси лоиҳа (1 нафар) Корманди иҷтимоӣ (2 нафар) 
Муҳофиз (2 нафар) Шахси масъул оиди тозагӣ  (1 нафар) 

 
  

9. Баҳогузории хавфҳо 
 

Имрӯз, идоракунии хавфҳо як ҷанбаи асосї дар фаъолияти ТҶҶ Афиф 
мебошад, зеро омили хавф дар соҳаҳои гуногуни фаъолият ба вуҷуд меояд. Асоси 
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ташкилотро дар солҳои 2020-2022  таҳлили вазъи 
мавҷуда, тарафҳои қавӣ ва заифи ташкилот ва баррасии имконот ва таҳдидҳои 
муҳити беруна ташкил медиҳад. 

Соли ҷорӣ ташкилот номашро иваз кард ва доираи фаъолияти худро дар 
ҳуҷҷатҳои оинномавӣ васеъ намуд. Барои пешбурди бренди нав, ташкилот 
технологияҳои муосири коммуникатсионӣ ва имкониятҳои шабаќаҳои иҷтимоиро 
фаъолона истифода мебарад, ки дар бораи фаъолияти Афиф маълумоти мухталиф, 
аз ҷумла таърихи муваффақиятҳои муштариён ва кормандони ташкилот ҷойгир 
карда мешаванд. Бо донорҳо, шарикон ва шахсоне, ки қарор қабул мекунанд, 
робита ва тамосҳои муфид барқарор карда мешаванд, то онҳо обрӯи худи ташкилот 
ва стандартҳои байналмилалиро дар соҳаи гуманитарӣ баланд бардоранд. 

Ҳамин тариқ, дар се соли оянда ташкилот захираҳои мавҷудаи ташкилӣ, 
молиявӣ, меҳнатӣ, зеҳнӣ ва иттилоотиро барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ 
истифода мебарад. 

 
 
 



 
SWOT-таҳлил  
 
Тарафҳои қавӣ  Тарафҳои заиф 

 
-  Таҷрибаи корӣ дар соҳаи 

пешгирии ВНМО ва ҳифзи 
саломатӣ дар СИУН. 

-  Шаффофият ва нуфузи мусбии 
тиҷоратӣ 

-  Ба роҳ мондани робитаҳои хуби 
корӣ бо мақомоти давлатӣ, аз 
ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. 

-  Таҷрибаи бой дар самти омӯзиш 
ва баланд бардоштани нерӯи 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ. 

-  Пешниҳоди хидматҳои 
мустақими КГН. 

-  Тавсеаи фаъолият дар байни 
ҷавонон ва муҳоҷирони меҳнатӣ. 

-  Шаффофият ва тағйирпазирии 
ташкилот. 

-  Имконияти таҳияи барномаҳои 
баландсифати лоиҳавӣ. 

 
- Вобастагии пурраи ташкилот аз 
маблағгузории беруна. 
- Стратегияи дохилшавӣ ва баромад 
ба лоиҳаҳо таҳия карда нашудааст. 
- Самти маҳдуди кор , вобастагї ба 
соҳањои ВНМО ва бемории сил. 
- нопуррагии шӯъбаи барномавӣ бо 
кадрњо. 
- нокифоя будани дониш ва таҷриба 
дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва 
бехатарии табиӣ. 

- номустаќилии кормандон, 
интизории роњнамоии роҳбарият. 
- Набудани тафаккури стратегӣ. 
- Арзёбии нодурусти ҳолати 
пешазлоињавӣ. 
- Маблағгузории маҳдуди 
Портали иттилоотии тиббии 
www.afif.tj 

Имкониятҳо Хавфҳо 

- Вобаста бо тағйирёбии номи 
ташкилот, тавсеаи намудҳо ва 
фаъолият дар соҳаи санитарияи об, 
ҳифзи муҳити зист, экология, 

гигиенаи озуқаворӣ, бехатарии ҷои 
кор, бехатарии роҳ, таъсири 
тағйирёбии иқлим, бекорӣ ва 
камбизоатӣ ба саломатии одамон, 
беҳтар кардани сифати зиндагии 
кўњансолон. 
- Муттаҳидсозии мавқеи пешсаф дар 
корҳои профилактикӣ дар байни 
маҳбусон ва шахсоне, ки маводи 
тазриқї истифода мебаранд 
дастгирии иҷтимоии шахсоне, ки бо 
ВНМО ҳаёт ба сар мебаранд. 

- Тарғибот ва татбиқи 
хизматрасониҳои мустақим дар дигар 
минтақаҳои кишвар. 
- иштирок дар озмунҳо оид ба 
маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети 
давлатӣ ва дигар донорҳо. 

Қатъи пешакӣ / ногаҳонии 
маблағгузорӣ. 
- Дахолати донор ба фаъолияти 
дохилии ташкилот. 
- Иҷро накардани нишондиҳандаҳои 
лоиҳа. 
- Пурзӯр намуудани қонунгузорӣ, ки 
фаъолияти ТҶ танзим менамояд. 
- Рақобат бо дигар ТҶ. 
- Кам шудани миќдори донорҳое, ки 
тандурустии ҷамъиятиро 
маблағгузорӣ менамоянд. 
- Кам шудани захираи дороиҳои 
молиявӣ. 
- Эҳтимолияти гузариш ба 
маблағгузории давлатӣ. 

 

  


