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СИПОСГУЗОРӢ
Ин роҳнамои амалӣ барои Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ аз ҷониби
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Донишкадаи бизнеси варзиш, Донишгоҳи Лафборо дар Лондон, бо дастгирии муҳаққиқони
унвонҷӯи дараҷаи докторӣ Ҳусса К. Ал-Халифа ва Лин Черурбай-Гичеҳа таҳия шудааст. Дар
Шуъбаи адлияи Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ, Ҷорҷия Димитропулу дар
тамоми давраи таҳияи роҳнамои амалӣ саҳм дошт ва раванди бознигарии онро ҳамоҳанг кардааст.
Йоҳаннес де Ҳаан ва Люсия Гонсалес низ дар таҳияи ин роҳнамо саҳми худро гузоштаанд. Тина
Микканен аз Идораи минтақавии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар
Африқои Шарқӣ низ тавзеҳот ва пешниҳодҳои худро дареғ надошт.
Роҳнамои амалӣ бар асоси нашрияи Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ
“Пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез тавассути варзиш: роҳнамои техникӣ” таҳия шудааст ва
барои додани тавсияҳои инфиродӣ ба мураббиёни варзиш ва дигар ташкилотчиёни барномаҳои
варзишӣ пешбинӣ шудааст, ки ба нерӯи варзиш ҳамчун абзори рушд ва сулҳ такя карда, ҳадафи он
пешгирии экстремизми хушунатомез аст.
Роҳнамои амалӣ ба андозаи назаррас аз тавзеҳот ва пешниҳодҳое баҳраманд шудааст, ки Кис ван ден
Бос (Донишгоҳи Утрехт), Паула Истуриз Каверо аз Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои
маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО), Ахалеке Кристиан Леке (Гӯшаи ҷавонони маҳаллӣ –
Камерун), Баҳруз Балаев (созмони “Наҷоти умед”), Дана Подмоликова (Хазинаи кӯдакони СММ
– ЮНИСЕФ), Бен Сандерс (sportanddev.org), Ҳебе Шайе (Донишгоҳи озоди Брюссел), Рамон
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ҷавонони Уганда), Улрих Клар ва Дина Клингман (Агентии Олмон барои ҳамкории байналмилалӣ),
Кэролайн Бакстер Трезизе (ЮНЕСКО) ва Куани Саймон (Донишкадаи маориф барои сулҳ ва
рушди устувори ЮНЕСКО ба номи Маҳатма Гандӣ) таъмин кардаанд.
Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ низ мехоҳад сипоси худро ба ЮНЕСКО
иброз намояд, ки дар таҳияи роҳнамои мазкур ва ташкили мулоқоти онлайнии машваратӣ оид ба
лоиҳаи роҳнамо дар таърихи 28 апрели соли 2020 саҳми худро гузошт. Аъзои зерини Гурӯҳи кории
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Сетсампратна.
Ниҳоят, Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ сипоси фаровони худро ба хотири
маблағгузории таъминшуда аз ҷониби Қатар барои таҳияи роҳнамои мазкур ҳамчун бахше аз
дастгирӣ барои Барномаи глобалии татбиқи Эъломияи Дуҳа иброз медорад.
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МУҚАДДИМА
Дар бораи роҳнамои амалӣ

Роҳнамои мазкур ҳамчун маҷмӯи абзорҳое тарҳрезӣ шудааст, ки тренерҳо ва дигар
фасилитаторҳои барномаҳои варзиширо дар омода ва баргузор кардани чорабиниҳои варзишие
дастгирӣ менамояд, ки ҳадафи онҳо расонидани паёмҳои асосӣ ва имкониятҳои омӯзишӣ дар
самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез мебошад. Ин роҳнамо консепсияҳо, захираҳо,
чорабиниҳои пешниҳодшуда ва маслиҳатҳои амалиро барои фасилитаторҳо 1 инъикос менамояд,
ки донишу фаҳмиши онҳоро дар бораи принсипҳои асосии стратегияҳои пешгирӣ аз зӯроварӣ ва
ҷинояткорӣ, аз ҷумла экстремизми хушунатомез, ба воситаи фаъолиятҳои бар варзиш асосёфта
такмил диҳад. Роҳнамои мазкур нашрияи Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ
“Пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез тавассути варзиш: роҳнамои техникӣ”-ро такмил
медиҳад, ки дар он тавсияҳои васеи барномарезӣ ва роҳнамои таҳияи сиёсат барои сиёсатгузорон,
созмонҳои татбиқкунанда ва дигар муассисаҳои дахлдор, аз ҷумла пешвоёни варзишкорону
ҷавонон пешниҳод шудаанд.
Ҳадафи роҳнамои мазкур додани тавсияҳо оид ба эҷоди амалҳои аз нигоҳи контекст муносиб,
самарабахш, бехатар ва фарогири варзишӣ барои машғулиятҳое мебошад, ки дар чорчӯби
стратегияҳои маҷмӯии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез баргузор мешаванд. Ҳангоми
баррасии чунин амалҳо унсурҳои зерин муҳиманд:
• Бехатарӣ ва сатҳи огоҳӣ аз контекст бо мақсади тақвият додани қобилияти фасилитаторҳо дар
самти коҳиш додани омилҳои хавфи онҳо аз сӯиистифода, доғи нанг, истисмор ва зӯроварӣ;
• Васеъ кардани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон, ки эътироф ва тақвиятдиҳии паҳлӯҳои қавӣ
ва зарфияти ҷавононро дар бар мегирад, инчунин муайян ва ҳавасманд кардани иштироки
ҷавонон, аз ҷумла ба сифати шарик;
• Варзиш ҳамчун абзор метавонад роҳи натиҷадор, нарму тағйирёбанда ва дастраси мусоидат
намудан ба сулҳ, маориф ва маҳоратҳои ҳаётиро таъмин намояд;
• Эътироф кардани ҳуқуқи инсон, аз ҷумла ҳуқуқи кӯдакон ва принсипҳои умумӣ, ки мутобиқи
онҳо ҳамаи одамон, сарфи назар аз синну сол, ҷинс, қобилият, дин, мансубияти қавмӣ ё
андешаҳои идеологӣ ё сиёсӣ эҳтиром мешаванд ва арзишманд мебошанд;
• Мусоидат намудан ба баробарии гендерӣ ва васеъ кардани ҳуқуқу имкониятҳои духтарону
занон бо мақсади таъмин кардани имкониятҳои баробар.
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Барои мақсадҳои роҳнамои мазкур истилоҳи “фасилитатор” (ё “мураббӣ”) ҷиҳати баён кардани ҳамаи навъҳои
кормандони соҳибихтисоси соҳавӣ истифода мешавад, ки онҳо фаъолиятҳо ё барномаҳои вобаста ба варзишро анҷом
медиҳанд. Фасилитаторҳо бояд қобилиятҳои касбӣ, иҷтимоӣ ва методологӣ дошта бошанд, ки арзишҳои мусбатро
талқин намоянд ва ба иштироккунандагони худ маҳоратҳои ҳаётиро аз тариқи варзиш интиқол диҳанд. Мураббиёни
варзиш, кормандони созмонҳои ғайридавлатӣ, омӯзгорон ва/ё дигар кормандони ҷомеа метавонанд ҳамчун
фасилитаторҳои фаъолиятҳои варзишӣ ҷиҳати пешгирӣ аз хушунат ва ҷиноят, аз ҷумла экстремизми хушунатомез
амал намоянд.

МУҚАДДИМА

Ин роҳнамои амалӣ барои кист?

ҲНашрияи мазкур барои расонидани кӯмак ба фасилитаторҳое пешбинӣ шудааст, ки бо ҷавонон
ва ҷомеаҳо дар чорчӯби чорабиниҳои варзишӣ кор мекунанд, ки онҳоро созмонҳои гуногуни
татбиқкунанда баргузор менамоянд. Ин созмонҳо метавонанд чунин муассисаҳоро дар бар
гиранд:
• Созмонҳо ва муассисаҳои ҳукумативу давлатӣ, аз ҷумла онҳое, ки бо мубориза ва пешгирии
экстремизми хушунатомез машғуланд.
• Муассисаҳои Созмони Милали Муттаҳид.
• Созмонҳо ва барномаҳои ғайридавлатии байналмилалӣ ва миллӣ.
• Созмонҳои ҷамъиятӣ.
• Кумитаҳои олимпии миллӣ.
• Федератсияҳои байналмилалӣ, миллӣ ва маҳаллии варзишӣ.
• Дигар созмонҳои варзишкорону ҷавонон, лоиҳаҳо ё шахсони алоҳидае, ки бо ёрии варзиш дар
самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез фаъолият мекунанд.
Ин роҳнамои амалиро чӣ гуна истифода бояд бурд?

Роҳнамо барои дастгирӣ ва роҳнамоӣ кардани фасилитаторҳои чорабиниҳои варзишие пешбинӣ
шудааст, ки экстремизми хушунатомезро пешгирӣ мекунанд. Барои расонидани кӯмак дар
фаҳмидани ҷанбаҳои мураккаби экстремизми хушунатомез ва гуногунии тадбирҳову таҷрибаҳои
пешқадаме, ки барои рафъи сабабҳои решагии он тавассути чунин чорабиниҳо зарур аст, ин
роҳнамо ба панҷ боби дақиқ тақсим шудааст:
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1.

Фаҳмидани экстремизми (ифротгароии) хушунатомез. Дар ин боб, ба ҷавонон динамика ва
сабабҳои решагии экстремизми хушунатомез ва радикализатсия фаҳмонида мешавад.

2.

Варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез. Ин боб ба мураббиён имконият медиҳад,
ки робитаи муштарак ва тавонмандии варзишро дар самти мубориза бо экстремизми
хушунатомез ва пешгирӣ аз он фаҳманд.

3.

Рӯйкард ва кафолати бехатарие, ки бар ҳуқуқи инсон асос меёбанд. Дар ин боб, ҳуқуқи
инсон, баробарии гендерӣ ва ҳуқуқи кӯдак дар контексти таъмини амният ва некӯаҳволии
ҳам фасилитаторҳо ва ҳам иштироккунандагон баррасӣ мешавад.

4.

Панҷ бахш барои пешгирии экстремизми хушунатомез тавассути варзиш. Дар ин боб,
панҷ бахше шарҳ дода мешаванд, ки бар назарияи тағйирот асос ёфта, соҳаҳои дахлдори
мудохила ва натиҷаҳои пешбинишударо муайян мекунанд, ки бо омилҳои теладиҳандаву
ҷалбкунандаи экстремизми хушунатомез алоқаманданд 2. Ғайр аз ин, тавсияҳои амалӣ дода
мешаванд, аз ҷумла дар бораи чорабиниҳои варзишие, ки метавонанд як ҷузъи нақшаҳову
барномаҳои таълимӣ дар ин соҳаро ташкил диҳанд.

5.

Мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш. Дар ин боб, аҳамияти мониторинг кардани натиҷаҳои
машғулият ва омӯзиш баррасӣ мешавад ва маслиҳатҳову абзорҳои муфид дода мешаванд.

Ниг. ба United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Preventing Violent Extremism through Sport: Technical
Guide, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2020).
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Роҳнамои мазкур бар асоси рӯйкарди бисёрҷанбае таҳия шудааст, ки робитаҳои асосии байни
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, варзиш ва натиҷаҳои рушдро таъкид менамояд. Захираҳои
амалӣ низ дар шакли рӯйхатҳои санҷишӣ ва роҳнамои дигар пешниҳод мешаванд. Барои шиносоии
муфассалтар ва гирифтани иттилооти ҳамаҷониба дар бораи мавзӯъҳои мушаххас, ин роҳнамо ба
захираҳои иловагӣ истинод (ишора) менамояд. Тавре дар боло зикр шуд, роҳнамо ҳамчун адабиёти
иловагӣ ба роҳнамои техникии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар самти
пешгирии экстремизми хушунатомез тавассути варзиш хидмат менамояд, ки роҳнамои комилтари
истифода бурдани варзишро дар ин контекст таъмин менамояд ва асосан ба сиёсатгузорон ва
созмонҳои татбиқкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон, ин роҳнамои амалӣ метавонад барои
фасилитаторҳо ҳамчун захираи муфид хидмат кунад, ки мехоҳанд оид ба масъалаи варзиш дар
контексти пешгирии экстремизми хушунатомез маълумоти васеътар ва тасаввуроти бештар
назариявӣ гиранд.
Роҳнамои мазкур бар се принсипи асосӣ асос ёфтааст:

1

Муҳофизат
Хушбахтӣ, некӯаҳволӣ ва бехатарии иштироккунандагон ва фасилитаторҳо аҳамияти
якумдараҷа дорад ва бояд таъмин шавад. Ин хавфҳои доғи нанг ва тамғагузорӣ ба
барномаҳо ва/ё иштироккунандагони алоҳидаеро дар бар мегирад, ки шояд ҳам хушунатгар
ё ҳам террористҳои эҳтимолӣ бошанд. Аз ин рӯ, забонеро, ки дар ҳуҷҷатҳову маводҳои
барнома ва аз ҷониби кормандони барнома истифода мешаванд, ба эътибор гирифтан
муҳим аст. Таваҷҷуҳ бояд ба таъкид ва тарғиб кардани ҳадафҳо дар соҳаи рушди ҷавонон,
вале на истифода бурдани забони нанговар равона шавад. Ин ба кафолат додани ҷанбае
ёрӣ мерасонад, ки иштироккунандагони эҳтимолӣ тарсу бим нахоҳанд дошт, ки ҷомеа
онҳоро хушунатгар ё хатарнок меҳисобад, агар онҳо дар барнома иштирок кунанд.

2

Пешгирӣ
Ҳадафи роҳнамои мазкур пешгирии аввалиндараҷа буда, маънои равонасозии таваҷҷуҳи
асосӣ ба рафъи сабабҳову хавфҳои радикализатсия ва экстремизми хушунатомез, вале
на даст кашидан аз зӯроварии шахсонеро дорад, ки аллакай бо идеологияҳои ифротӣ ё
аъзои гурӯҳҳои ифротӣ пайвастаанд. Барои шахсоне, ки бо идеологияҳои ифротӣ ё аъзои
гурӯҳҳои ифротӣ пайвастаанд, дигар навъи мудохилаи инфродӣ тақозо мешавад.

3

Рӯйкарди ҳадафмандона
Фаъолиятҳое, ки дар ин роҳнамо тавсиф шудаанд, ба гурӯҳҳои мушаххасе (яъне,
кӯдакону ҷавонон) равона шудаанд, ки бо амри муайян, таҳти хавфи бештари
бахидматгирӣ ва истисмори гурӯҳҳои террористӣ қарор мегиранд ва ин масъаларо бо
ёрии стратегияҳое, ки варзишро барои пешгирии экстремизми хушунатомез дар бар
мегиранд, самарабахштар метавон ҳал кард. Роҳнаморо барои ҷавонони синни 12 то
24-сола метавон мутобиқ кард. Дар ин робита, таъмин намудан муҳим аст, ки гурӯҳҳо
то ҳадди имконпазир яксон бошанд ва кӯдакони хурдсол бо кӯдакони калонсолтар
омехта нашаванд то иштирок ва равандҳои омӯзиш беҳтар шаванд ва аз расонидани
осебҳову хавфҳои эҳтимолӣ ба иштироккунандагони хурдсолтар канораҷӯӣ шавад.

Луғатномаи истилоҳоти асосӣ

4

МУҚАДДИМА

Бо мақсади осон кардани дарки умумии мафҳумҳои баррасишаванда, дар Расми 1 шарҳи оддии
истилоҳоти асосие оварда шудааст, ки дар роҳнамои мазкур ба кор рафтаанд. Рӯйхати комили
истилоҳотро дар замимаи I метавон пайдо кард.
РАСМИ 1. ЛУҒАТНОМАИ ИСТИЛОҲОТИ УМУМӢ

ВАРЗИШ БАРОИ
РУШД ВА СУЛҲ

Истифодаи варзиш барои
муваффақ шудан ба
ҳадафҳои рушд ва сулҳ

ҶАВОНОН

Барои ҳадафҳои роҳнамои
мазкур калимаи “ҷавонон”
шахсонеро ифода мекунад, ки
дар синни аз 15 то 24-сола
қарор доранд; калимаи
“кӯдакон” ба шахсони синни то
18-сола дахл дорад

ПЕШГИРӢ АЗ
ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ

Талошҳое, ки ҳадафи онҳо
таъсир гузоштан ба
шароитҳое мебошад, ки
метавонанд ба экстремизми
хушунатомез бурда
расонанд

ВАРЗИШ ВА
ПЕШГИРИИ
ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ
ТАВАССУТИ ВАРЗИШ
Ҳар гуна талоши истифода
бурдани варзиш барои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез

ҶАВОНОНЕ, КИ ТАҲТИ
ХАВФ ҚАРОР ДОРАНД

Ҷавононе, ки собиқаи зиндагӣ ва
вазъияташон онҳоро бештар осебпазир
менамоянд ва таҳти хавфи
қурбонишавӣ, радикализатсия ва/ё
бахидматгирӣ аз ҷониби
гурӯҳҳои террористӣ ва/ё
хавфи ҷалби ояндаи онҳо
ба амалҳои зӯроварӣ
қарор медиҳанд

ҶАЛБИ ҶАВОНОН
Ҷалби ҷавонон ба ҳамаи
ҷанбаҳои барномарезӣ,
қабули қарорҳо ва
стратегияҳое, ки ба онҳо
дахл доранд

ВАРЗИШ

Бозии ҷисмонӣ, фароғат, рақс,
шаклҳои муташаккилона,
ғайрирасмӣ, мусобиқавӣ,
анъанавӣ ва маҳаллии варзиш
ва бозиҳое, ки шаклҳои гуногун
доранд

ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ

Амале, ки зӯровариро бо
мақсади муваффақ шудан
ба ҳадафҳои идеологӣ,
мазҳабӣ ё сиёсӣ ташвиқу
тарғиб менамояд,
дастгирӣ мекунад,
ривоҷ медиҳад ё
истифода мебарад
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Варзиш чӣ гуна метавонад ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
ёрӣ расонад

Пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез тавассути варзиш бар қобилияти ягонаи варзиш асос
меёбад, ки қодир аст ҷавононро ба таври фаъол ва ҳадафмандона ҷалб намояд ва ба ҷавонон
дастрасӣ ёбад, ки бештари вақтҳо бо ёрии дигар чорабиниҳои бештар расмӣ дастнорасанд.
Рӯйкарде, ки дар ин роҳнамо истифода шудааст, бар назарияи тағйироте асос меёбад, ки дар пояи
омилҳои маъмули экстремизми хушунатомез, омилҳои муҳофизатӣ ва зарфияти варзиш таҳия
шуда, ба ҷавонон ёрӣ мерасонанд, ки маҳоратҳои асосии муоширати байнишахсиро ташаккул
диҳанд, ба некӯаҳволии равонӣ-иҷтимоӣ мусоидат кунанд ва имкониятҳоро барои таҳсил ва васеъ
кардани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон таъмин намоянд. Ҳадафи умумӣ тақвият додани тарҳрезӣ,
амалисозӣ, мониторинг ва арзёбии чорабиниҳои бар варзиш асосёфта ва паҳн кардани натиҷаҳои
мусбат мебошад.
Расми 2 роҳҳоеро нишон медиҳад, ки бо ёрии онҳо аз варзиш барои пешгирӣ кардани экстремизми
хушунатомез метавон истифода бурд. Омилҳое, ки берун аз ҳудуди диаграмма омадаанд, сабабҳои
алоҳидаи решагиро нишон медиҳанд, ки метавонанд ба экстремизми хушунатомез бурда
расонанд, дар ҳоле, ки худи диаграмма бахшҳои гуногунро (яъне, соҳаҳои мудохиларо) инъикос
менамояд, ки дар роҳнамои мазкур баррасӣ шудаанд ва тавассути онҳо варзиш метавонад таъсир
расонад. Бахшҳо инҳоянд: маконҳои бехатар, фарогирии иҷтимоӣ, таҳсилот, муқовимати ҷавонон
ва қодирсозӣ.
РАСМИ 2. ДИАГРАММАИ ВАРЗИШ ВА ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ
МАҲРУМИЯТ, НАДОШТАНИ
МУҲИТИ ДАСТГИРИКУНАНД

НАДОШТАНИ МАҲОРАТҲОИ
ЗИНДАГӢ (-И МУСТАҚИЛОНА)
ИМКОНИЯТҲОИ
МАҲДУДИ ТАҲСИЛ
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(ИФРОТГАРОИИ)
ХУШУНАТОМЕЗ

ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ: РОҲНАМОИ АМАЛӢ

1.   ДАРК КАРДАНИ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ
Таърифи комили
экстремизми хушунатомез
вуҷуд надорад, вале ба
маънои васеъ, ин истилоҳ
барои ифода кардани
ақидаҳову амалҳои ягон
шахсе истифода мешавад,
ки ҷиҳати муваффақ шудан
ба ҳадафҳои идеологӣ,
динӣ ё сиёсӣ амалҳои
зӯроваронаро ташвиқу
тарғиб менамояд, дастгирӣ
мекунад, ривоҷ медиҳад
ё содир менамояд.

Таърифҳои экстремизми хушунатомез низ метавонад радикализатсия ва
терроризмро ҳамчун як ҷузъи ҳаракатҳои экстремистии маҳаллӣ ифода
намоянд.
Нуктаеро дарк кардан муҳим аст, ки радикализатсия раванди динамикӣ буда,
дар ҷараёни он шахс метавонад идеяҳо ва ҳадафҳои ҳарчи бештар ифротиро
бипазирад. Сабабҳои ин раванд мумкин аст идеологӣ, сиёсӣ, мазҳабӣ, иҷтимоӣ,
иқтисодӣ ва/ё шахсӣ бошанд. Шахс ё гурӯҳи радикалӣ (тундгаро) метавонад
ба ҳалли радикалие талош намояд, ки системаи ҳукумат ва ҷомеаро бо ёрии
воситаҳои хушунатомез ва ғайрихушунатомез (масалан, воситаҳои демократие,
ки мутақоидсозӣ ва ислоҳотро истифода мебаранд) тағйир диҳад. Аз ин рӯ,
доштани ақидаҳои радикалии идеологӣ, мазҳабӣ ё сиёсӣ худ аз худ масъалае
нест, балки омодагии ташвиқу тарғиб кардан, дастгирӣ намудан, ривоҷ додан ё
содир кардани зӯроварӣ барои муваффақ шудан ба чунин ҳадафҳо масъалаест,
ки бояд ҳал шавад.
Дар раванди радикализатсия чанд марҳилае монанди активизм (асолати амал),
экстремизм, экстремизми хушунатомез ва терроризмро ба эътибор гирифтан
зарур аст, ки ҳар яки онҳо сатҳҳои гуногуни радикализатсияи афзояндаро
ташкил медиҳад. Дар роҳнамои мазкур, радикализатсия ҳамчун раванде
эътироф шудааст, ки ба экстремизми хушунатомез бурда мерасонад ва аҳамияти
пешгирӣ кардани чунин раванд, аз ҷумла ба воситаи варзиш ва чорабиниҳои
варзишӣ, низ дар контексти пешгирии аввалиндараҷа тасдиқ шудааст.
Экстремизми хушунатомез масъалаи глобалӣ буда, бо сарҳадҳо маҳдуд
нашудааст. Он шаклҳои гуногун мегирад ва бештари вақтҳо бо писарону
ҷавонон сарукор дорад, вале ҳар чӣ зиёдтар ба падидае табдил меёбад, ки дар
байни духтарону ҷавонон паҳн шудааст.
Истифодаи технологияҳо, аз ҷумла сайтҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, видеоканалҳои
онлайнӣ ва чатхонаҳо ба паҳн кардани паёмҳои экстремистӣ дар саросари
олам имконият фароҳам меоранд (ба расми 3 нигаред). Ин тактикаи махсусан
нерӯманди ҷалби ҳаракатҳои ростгарои сиёсӣ дар Аврупову Амрикои Шимолӣ
ва гурӯҳҳои экстремистии мазҳабӣ дар Африқои Шарқиву Шарқи Миёна буд,
вале чунин фаъолиятҳоро дар саросари олам метавон мушоҳида кард ва барои
ягон як гурӯҳи экстремистӣ истисноӣ нест.
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РАСМИ 3.
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲО
АЗ ҶОНИБИ ГУРӮҲҲОИ
ЭКСТРЕМИСТӢ
ВА ШАБАКАҲОИ ТЕРРОРИСТӢ
Гурӯҳҳои
экстремистии
хушунатгар

Чӣ метавонад ҷавононро
дар маърази бахидматгирӣ
ҳассос намояд ва
боис шавад, ки онҳо ба
гурӯҳҳои экстремистии
хушунатгар
бипайванданд?

Коркарди
идеологӣ ва
коммуникатсияи
онлайнӣ

Кӯдакон ва
ҷавононе, ки
таҳти хавф
қарор доранд

Паҳнсозии
паёмҳо

Шабакаҳои
террористӣ
ва экстремистии
хушунатгар

Ҳарчанд модел ё роҳи ягонаи радикализатсия вуҷуд надорад, ки метавонанд
ба экстремизми хушунатомез бурда расонад, омилҳои муайяни иҷтимоӣиқтисодӣ, равонӣ ва институтсионалии “теладиҳанда” ва “ҷалбкунанда” вуҷуд
доранд, ки метавонанд ба экстремизми хушунатомез натиҷа диҳанд. Намунаи
омилҳои маъмуле, ки метавонанд одамро ба экстремизми хушунатомез тела
диҳанд, канормондагӣ, нобаробарӣ, табъиз ва дастрасии маҳдуд ба таҳсилот
ва хидматрасониҳои дигарро дар бар мегиранд. Омилҳое, ки ба ҷозибадории
экстремизми хушунатомез мусоидат мекунанд, мавҷудияти гурӯҳҳи хуб
ташкилшудаи экстремистиеро дар бар мегиранд, ки ба ҷалби одамон, масалан,
бо истифода аз воситаҳои онлайнии ахбори омма ва тарғиб ё пешниҳоди
хидматрасониҳо, даромад ва/ё шуғл бар ивази узвият “сармоягузорӣ мекунанд”. 3
Омилҳои маъмуле, ки ба радикализатсия ва экстремизми хушунатомез тела
медиҳанд ва ҷалб менамояд, инҳоро дар бар мегиранд:
• Дастрасии маҳдуд ба таҳсил ва шуғл.
• Эҳсоси ноамнӣ ё беэҳтиромӣ дар ҷомеа.
• Надоштани муҳофизат ё муносибатҳои мусбат бо рафиқон ё аъзоёни оила.
• Қароргирӣ дар маърази паёмҳои манфӣ ва тактикаҳои бахидматгирӣ.
• Аз ҷониби оила ё гурӯҳҳои иҷтимоӣ пазируфта эҳсос накардани худ.
• Ҷавонон эҳсос мекунанд, ки онҳо ба ҷомеаи худ тааллуқ надоранд.
• Эҳсосоти беадолатӣ ё беинсофӣ.
• Ҳаяҷон ва эҳсоси изтироб, ки худро як ҷузъи чизе ё барои коре муҳим
меҳисобанд.
• Духтарон ва ҷавонзанон эҳтимол аст, ки ба “ошиқ шудан” бо аъзои гурӯҳҳои
экстремистӣ васваса шаванд.
• Ҷавонон метавонанд гурӯҳҳои экстремистиро ҳамчун имконияти
“гурехтан” аз воқеиятҳои душвор дар хона баррасӣ кунанд.

3

Қайд кардан зарур аст, ки кӯдакон, яъне шахсони то 18-сола, метавонанд барои пайвастан ба
шабакаҳову гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ ва қурбонии шаклҳои зиёди зӯроварӣ ва
истисмор шудан аз ҷониби чунин гурӯҳҳо маҷбур намоянд. Роҳнамоӣ оид ба ҳифзи чунин
кӯдакон ва муносибати низоми адлияи ҷиноӣ бо онҳо дар Дастурамали Раёсати СММ оид
ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ оид ба кӯдаконе, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатомез ҷалб ва истисмор шудаанд: нақли низоми адлия (Вена, 2017)
таъмин шудааст.
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РАСМИ 4.
ДАРК КАРДАНИ ҚУВВАҲОИ
ҲАРАКАТДИҲАНДАИ
ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ

Қувваҳои ҳаракатдиҳандаи экстремизми хушунатомез

Маҳрумсозии
иқтисодӣ

Имкониятҳои
маҳдуд барои
ҷойивазкунӣ ба
макони беҳтар

Номуайянӣ

Худтанзимкунии
нокифоя

Идроки беинсофӣ
Беадолатӣ
Коррупсия
Муносибати
бераҳмона

Маҳрумияти сиёсӣ /
имкониятҳо барои
иштирок /
тавонмандии заифи
давлат

Тағйирёбандаҳои
пасзаминавӣ
Синну сол / ҷинс
Таҳсилот
Муҳити зист

Ақидаҳои радикалӣ
Ҷаҳонбинӣ
“Мо бар хилофи онҳо”
Дасткашӣ аз низомӣ
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва
сиёсӣ

Омилҳои
инфиродӣ,
эҳсосотӣ
ва равонӣ

Радикализатсия

Мутобиқшавӣ дар
муҳити ҷомеа –
сотсиализатсия
(рафиқон, оила,
таҳсил, калисо,
масҷид ва ғайра)

Ҷалби фаъол

Экстремизми хушунатомез

Тавре дар расми 5 нишон дода шудааст, варзиш ва барномаҳои варзишӣ
метавонанд ба кӯдакону ҷавонон имкониятҳо ва муҳитеро пешниҳод намоянд,
ки дар он ҷо онҳо худро бехатар, арзишманд, фарогир, устувор, таълимгирифта
эҳсос мекунанд ва метавонанд ба экстремизми хушунатомез не гӯянд.
РАСМИ 5.
ИСТИФОДАИ ВАРЗИШ
ДАР ПЕШГИРӢ КАРДАНИ
ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ
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ВАРЗИШ ВА МАКОНҲОИ
БЕХАТАР

Варзиш метавонад барои кӯдакону ҷавонон маконҳои
бехатар эҷод намояд, ки бозиву дилхушӣ кунанд

ВАРЗИШ ВА ФАРОГИРИИ
ИҶТИМОӢ

Варзиш метавонад барои кӯдакону ҷавонон
имконият эҷод намояд, ки рафиқ ёбанд ва
бо одамони дигар муошират кунанд

ВАРЗИШ ВА УСТУВОРӢ
(МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН)

Варзиш метавонад ба кӯдакону ҷавонон ёрӣ расонад,
ки маҳоратҳои ҳаргиз таслим нашуданро омӯзад,
ҳатто агар онҳо дар маърази мушкил бошанд

ВАРЗИШ ВА ТАҲСИЛОТ

Варзиш метавонад ба кӯдакону ҷавонон ёрӣ расонад,
ки маҳоратҳои ҳаётиро омӯзанд ва машқ кунанд

ВАРЗИШ ВА ҚОДИРСОЗӢ

Ба шарофати варзиш кӯдакону ҷавонон метавонанд
дар қабули қарорҳои дуруст худро хотирҷамъ
эҳсос кунанд

БОБИ 1. ДАРК КАРДАНИ ЭКСТРЕМИЗМИ (ИФРОТГАРОИИ) ХУШУНАТОМЕЗ

Чаро ба кӯдакону ҷавонон
таваҷҷуҳ бояд кард?

Имрӯз олам дар муқоиса бо замони гузашта ҷавонтар буда, аз рӯи ҳисобҳои
тахминӣ, 1.8 миллиард аҳолии дунё аз 10 то 24-сола мебошанд. Ба ин рақам арҷ
бояд гузошт; вале омори нигаронкунанда ин аст, ки ҳар як нафар аз чаҳор ҷавон
(дар синни 15–29-сола) бо ин ё он роҳ аз зӯроварӣ ё низоъи мусаллаҳона ранҷ
мебарад. Аз нигоҳи варзишӣ, ин чунин маънӣ дорад, ки дар дастаи иборат аз
20 бозигар, 5 бозигар эҳтимол аст қурбонӣ, иҷрокунанда ё шоҳиди ягон шакли
зӯроварӣ ё низоъи мусаллаҳона бошад.

Мисол
Танҳо дар соли 2017, Давлати исломии Ироқу Шом ҷанговарони ҷавонро ҳадди
ақал дар 34 кишвар ва Ал-Шабоб дар Сомалӣ тақрибан 1770 ҷавонро ба хидмати
худ ҷалб кардааст. a Экстремистҳо дар тактикаи ба хидмат ҷалб кардани ҳамсолон
маҳорат дошта, ҷавононро бо пешниҳод кардани эҳсоси мансубият ба ҷомеа,
мавқеъ ва амнияти мукаммал ҷалб мекунанд. Ҳангоми муайян кардани ҷанбае, ки
кӣ таҳти хавфи бештар қарор дорад, ин тактикаро дар ёд доштан муҳим аст.
 Jessica Trisko Darden, “Tackling terrorists’ exploitation of youth” (2019).

a

Эътироф кардани тавоноӣ
ва имкониятҳои ҷавонон

Бо дарназардошти ҷиддӣ будани экстремизми хушунатомез ва ҷалби ҷавонон
ба чунин амалҳо, ҷавононро хатарнок, пешгӯинашуданӣ ва осебпазир фикр
кардан осон аст. Вале дар чорчӯби низоми Созмони Милали Муттаҳид
ҷавонон дар ҳамаи талошҳои пешгирӣ кардани экстремизми хушунатомез
ҳамчун ҳамгурӯҳону шарикон баррасӣ мешаванд. Дар амал, ҷавонону кӯдакон
бояд дар ҳамаи ҷанбаҳои лоиҳаи варзишӣ иштирок кунанд ва нақшҳои
роҳбарикунандаро бар дӯши худ гиранд. Бо ташвиқу тарғиб намудани чунин
иштирок, мураббиён метавонанд шакли ҷараёни хавфҳоро ба тавоноӣ ва
муқовимати ҷавонону кӯдакон дар самти пешгирии экстремизми хушунатомез
тағйир диҳанд ва дигаргун намоянд.
Рушди мусбати ҷавонон эътимод, ирода, салоҳият, ғамхорӣ ва робитаҳои байни
ҷавононро тақвият мебахшад. Ин вақте рӯй медиҳад, ки барномаҳои варзишӣ:

>> Маслиҳати
муфид
Ҷавононро ба сифати шарикон
дар назар гиред ва онҳоро
дар саросари тамоми раванди
тарҳрезӣ ва амалисозии
барномаҳои варзишӣ, аз
ҷумла ба сифати мушовирон
ё маслиҳатдиҳандагон ба
нақшҳои гуногун ҷалб кунед.

• Дар муҳиту шароитҳои бехатар баргузор шаванд.
• Ба мураббиёну ихтиёриён имкон медиҳанд, ки байни калонсолону ҷавонон
робитаҳои мусбат барпо кунанд.
• Дар тӯли тамоми вақти амалишавии лоиҳа беихтилофу созгоранд.
• Ба ҷавонон имконият медиҳанд, ки маҳоратҳои варзишӣ ва маҳоратҳои
ҳаётии худро инкишоф диҳанд.
• Дастрасиро ба хидматрасониҳои дахлдор таъмин кунанд (масалан,
таъмини шуғл, таҳсилот ва тандурустӣ).
• Иштирок ва пешвоии ҷавононро ташвиқу тарғиб намоянд (пешвоёни
ҳамсол ё ҷавони соҳаи варзиш).
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Пешгирӣ кардан
аз доғи нанг

Дар раванди муайян кардани гурӯҳҳои мавриди ҳадаф ва баҳрагирандагони
фаъолиятҳои барнома, таваҷҷуҳи махсус бояд ба хавфи доғи нанг ва
дарканормондагии тақвиятёфтаи иштироккунандагон ё ҷомеаҳои алоҳида
зоҳир шавад.
Ҳадафгирии васеъ метавонад ба “ҷомеаҳои шубҳаангез” бурда расонад –
ин истилоҳест, ки бо доғи нанг, дарканормондагӣ ва маҳрумияти ҷомеаи
мушаххас алоқаманд буда, баъдтар эҳсоси беадолатиро ба вуҷуд меорад, ки ба
оташи тамоюлҳои хушунатомез равған мерезад. Аз тарафи дигар, рӯйкарди
бештар ҳадафмандонаи барнома барои ҷавононе, ки дар ин ҷомеаҳо таҳти хавф
қарор доранд, ҳарчанд онро бештар ба мақсад мувофиқ метавон ҳисобид, низ
метавонад ба тамғагузорӣ бурда расонад ва доғи нангро тақвият диҳад. 4
Ба хотири дурӣ ҷустан доғи нанги барномаҳо ва иштироккунандагони онҳо,
ҳангоми тарҳрезӣ ва амалӣ кардани барномаҳои варзишӣ барои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез, дарк намудани нақши варзиш ва меъёрҳои
фарҳангие фавқулодда муҳим аст, ки бо ҷинс, синну сол, ҷавонӣ, қобилият
ва маъюбият, синф, макони ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, таҳсилот, имкониятҳои
таҳарруки иқтисодиву иҷтимоӣ ва вазъи оилавӣ алоқаманданд.
Масалан, канораҷӯӣ кардан аз зикри мушаххаси истилоҳоти “радикализатсия”
ва “пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез” дар номгузории барномаҳо
мувофиқи мақсад аст ва ба ҷои ин, таваҷҷуҳи асосиро ба ҳадафҳои васеътари
барнома ба нафъи шахсони алоҳида ва ҷомеаҳо, аз ҷумла рушди ҷавонон ва
ҷомеа, вазифаҳои омӯзишу таҳсилот, фарогирии иҷтимоӣ, вусъатдиҳии ҳуқуқу
имкониятҳо ва иштирок равона кардан муҳим мебошад. Ба сифати воситаи
коҳиш додани доғи нанг ва тақвият додани натиҷаҳову вазифаҳои мусбати
чорабиниҳои варзишӣ, дастгирӣ кардани ҷомеаҳо, аз ҷумла, дигар ҷомеаҳои
варзишӣ, оилаҳо, мактабҳои маҳаллӣ, шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои ҷавонони
маҳаллӣ ва дигар аъзои ҷомеа низ тавсия дода мешавад.
Нақши мураббиён ва фасилитаторон барои эҷод кардани муҳити фарогири
омӯзишӣ ва пешгирӣ аз доғи нанг аҳамияти ҳаётӣ дорад.
Мураббиён бояд аз истифода бурдани забони нанговаре худдорӣ кунанд,
ки метавонад зиён расонад. Чунин забон ишораи бевосита ба терроризм ё
экстремизми хушунатомез ё тамғагузории одамонеро дар бар мегирад, ки
мисли террористҳои эҳтимолӣ мазҳабҳо, эътиқодҳо ё дигар хусусиятҳои
мушаххас доранд. Бобҳои дахлдори роҳнамои мазкур барои мураббиён ва
фасилитаторҳо маслиҳатҳои муфид ва тавсияҳои амалӣ медиҳанд, ки ба онҳо
ёрӣ мерасонанд тавассути ба кор бурдани принсипи “зарар нарасон” ва ташвиқ
намудани рӯйкарди фарогир хавфҳои тамғагузорӣ ва доғи нангро дарк кунанд
ва коҳиш диҳанд.

4
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2.   ВАРЗИШ ВА ПЕШГИРӢ АЗ
ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ
Дарк кардани экстремизми хушунатомез ва ҷанбае, ки чаро ҷавонон
метавонанд дар рӯбарӯи он осебпазир бошанд, метавонад ба эҷоди барномаҳои
огоҳкунандаи варзишӣ ва имкониятҳои рушди рафтори ихтиёрии иҷтимоӣ
(просотсиалӣ) ва маҳоратҳои ҳаётии ҷавонон бурда расонанд, ки онҳоро
нисбат ба экстремизми хушунатомез бештар устувору тобовар менамоянд.
Варзиш барои пешгирии экстремизми хушунатомез бар тавоноии ягонаи
варзиш ҷиҳати фаъолона ва маънидорона ҷалб кардани ҷавонон, аз ҷумла,
онҳое, ки бештари вақтҳо ба воситаи мудохилаҳои дигар ва бештар расмӣ
дастнорас ҳастанд, такя менамояд.
Варзиш метавонад ба васеъ кардани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон ва пешгирии
экстремизми хушунатомез саҳм гузорад.
РАСМИ 6.
ИСТИФОДАИ МУСБАТИ
ВАРЗИШ

01

Варзиш ҳамчун
роҳи эҷод кардани
лаҳзаҳои қобили
таълим

Варзиш ҳамчун
роҳи пайдо
кардани дӯст ва
эҳсос кардани
дастгирӣ

05

02

Варзиш
ҳамчун роҳи
хориҷшавӣ аз
стресс дар
ҳаёти
рӯзмарра

Варзиш
ҳамчун роҳи
дилхушӣ

04

Варзиш ҳамчун
имконияти
омӯхтан

03

Вале дар ёд доштан муҳим аст, ки варзиш на ҳамеша ба натиҷаҳои мусбат бурда
мерасонад ва мураббиён бояд аз маҳдудиятҳои он огоҳ бошанд, аз ҷумла:
• Натиҷаҳои мусбати варзишро наметавон кафолат дод ё пешбинӣ кард.
• Варзиш метавонад низоъро ба вуҷуд орад ва зӯровариро барангезад.
• Қудрат ва маъруфияти варзиш на ҳамеша бо роҳи мусбат истифода
мешаванд ва ба таҳқир, истисмор ва нигарониҳои некӯаҳволӣ мубтало
ҳастанд.
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Таъсири дарозмуддати барномаҳои варзишӣ шубҳаомез буд. Махсусан, баъд аз
хотима ёфтани ин барномаҳо ё қатъ шудани маблағгузорӣ, устувории таъсири
мусбате, ки иштироккунандагони ҷавон ба даст овардаанд, шакку шубҳаро
ба вуҷуд меорад. Ин ҳолат бештари вақтҳо бо ҷавононе рӯй медиҳад, ки дар
кишварҳои рӯ ба рушд зиндагӣ мекунанд, ки эҳтимол аст ба дигар барномаҳову
шабакаҳои дастгирӣ ва имкониятҳои таҳсилу шуғл дастрасӣ надоранд. 5
Ҳарчанд бисёр маҳоратҳои муоширати байнишахсӣ ва маҳоратҳои рушди
шахсие вуҷуд доранд, ки барномаҳои варзиширо дар ин соҳа ба рушди онҳо
метавон сафарбар кард, роҳнамои мазкур таваҷҷуҳи асосиро бар панҷ натиҷаи
асосии пешгирикунанда равона менамояд:
1.

Эҷоди маконҳои бехатар

2.

Фарогирии иҷтимоӣ.

3.

Таҳсилот.

4.

Устуворӣ (муқовимати ҷавонон).

5.

Қодирсозӣ.

Варзиш метавонад воситаи самарабахши ҷалб кардани ҷавонону кӯдаконе
бошад, ки дар ҷомеаҳои худ ба сабабҳои решагии экстремизми хушунатомез
осебпазир ҳастанд. Дар контексти пешгирӣ кардани экстремизми хушунатомез
тавассути варзиш, роҳнамои мазкур бар рӯйкарди панҷбахшӣ асос меёбад, ки
дар расми 8 инъикос ёфтааст ва дар боби 4 муфассал баррасӣ шудааст.
РАСМИ 7.
ПАНҶ БАХШ БАРОИ
ВАРЗИШ ВА ПЕШГИРӢ
АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ

Бахши 1:
Маконҳои
бехатар

Бахши 2:
Фарогирии
иҷтимоӣ

Бахши 3:
Таҳсилот

Бахши 4:
Устуворӣ
(муқовимати
ҷавонон)

5

Бахши 5:
Қодирсозӣ

Holly Collison, Youth and Sport for Development: The Seduction of Football in Liberia (London,
Palgrave McMillan, 2016).
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РАСМИ 8.
ЧОРЧӮБИ ПАНҶБАХШӢ БАРОИ
ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ
ТАВАССУТИ ВАРЗИШ

•
•
•
•

Макони муносиб
Таҷҳизот
Нақлиёт
Фаъолияти муштарак
бо созмонҳои ғайридавлатии
маҳаллӣ
• Мураббиёни соҳибтаҷриба

1

• Шаклҳои маҳфилии/
мусобиқавии варзиш
• Фаъолони ҷомеа
• Коршиносони бахши
мақсадгузорӣ/банақшагирӣ
• Муассисаҳои таҳсилоти
расмӣ
• Кормандоне, ки ба ҷавонон
кумак мерасонанд

3

Маконҳои
бехатар

Таҳсилот

2
Фарогирии
иҷтимоӣ

• Омӯзгорони фанҳои
касбӣ-техникӣ
• Коршиносони соҳаҳои
ихтисосӣ
• Робита бо шуъбаҳои
бокортаъминкунӣ

Нақши мураббиёни варзиш
ва фасилитаторҳои дигар

• Сухангӯёни даъватшуда
• Пешвоёни ҷавонон
• Намунаҳои устуворӣ
дар варзиш
• Фаъолони маҳаллӣ дар
идоракунии низоъҳо
• Робитаҳо бо маҳфилҳои
варзишӣ

5
Қодирсозӣ

4

Муқовимати
ҷавонон

• Муайян кардани пешвоёни
ҷавонон
• Мураббиёни таълимгирифта
• Иштироккунандагони гуногун
• Созмонҳои маҳаллие, ки
атрофи масъалаҳои гуногунӣ,
маъюбият, гендер ва тағйири
макон фаъолият мебаранд

Муҳим аст, ки ҳама шахсони ба сифати фасилитатор баромадкунанда, аз ҷумла
мураббиён, дар машғулиятҳои пешгирӣ кардани экстремизми хушунатомез
чорабиниҳои варзишии самарабахш ва бехатарро баргузор намоянд.
Мураббиён нақшҳои зиёдро бар дӯши худ мегиранд, аз ҷумла нақшҳои намунаи
ибратбахш, омӯзгор, тарбиятгар, шахси боэътимоде, ки бо ӯ метавон ҳамсуҳбат
шуд ва шахси мусбате, ки ба ӯ метавон пайравӣ кард. Нақши онҳо осон нест ва
барои бехатарии онҳо, бехатарии иштироккунандагон ва натиҷаҳову таъсири
мусбат бисёр омилҳоро ба эътибор гирифтан зарур аст. Бо дарназардошти
хусусияти ҳассоси экстремизми хушунатомез, қатъиян тавсия дода мешавад, ки
фасилитаторҳо оид ба масъалаҳои ҳуқуқи инсон, аз ҷумла баробарии гендерӣ,
амалҳои фарогир, принсипҳои таҷрибаи пешқадам, ҳифзи кӯдак, некӯаҳволиву
таъмини амният ва дарк кардани экстремизми хушунатомез дар ҷомеаҳои худи
онҳо омӯзиш гиранд.
Мураббиёни/фасилитаторҳои хуб амалҳои зеринро анҷом медиҳанд:
• Экстремизми хушунатомезро дар кори худ ва дар контекстҳои маҳаллӣ
мефаҳманд ва метавонанд муайян кунанд.
• Принсипҳои асосии ҳуқуқи кӯдак ва ҳуқуқи инсонро медонанд ва дарк
мекунанд.
• Мефаҳманд, ки чӣ гуна экстремизми хушунатомез метавонад ба писарону
духтарон дар ҷомеаҳои онҳо ба таври гуногун таъсири манфӣ расонад.
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• Амалҳои фарогирро дар ҳамаи машғулиятҳо истифода мебаранд ва
эҳтиёҷҳои гуногуни ҳамаи иштироккунандагонро мефаҳманд.
• Принсипҳои таҷрибаи пешқадамро риоя менамоянд ва барои
иштироккунандагон ҳамчун намунаҳои ибратбахши мусбат амал мекунанд.
• Медонанд, ки онҳо чиро медонанд ва огоҳанд, ки онҳо чиро намедонанд.
• Дар бораи шабакаҳову хидматрасониҳои дастгирӣ ва тартиботи
равонасозӣ дониши амиқ доранд.
Сифатҳои мусбати
мураббиёни варзиш ва
фасилитаторҳои дигар
дар пешгирӣ кардани
экстремизми хушунатомез

Мураббиён ва фасилитаторҳои дигар бояд таъмин намоянд, ки фаъолиятҳои
варзишӣ барои худи онҳо ва иштироккунандагон бехатар баргузор мешаванд.
Онҳо низ бояд маҳдудаҳоеро дарк намоянд, ки онҳо ва варзиш ба чӣ метавонанд
муваффақ шаванд ва ҳангоми зарурат, онҳо бояд зарурати равонасозии
иштироккунандагонро ба хидматрасониҳои дахлдор (масалан, дастгирии
иҷтимоӣ, саломатии рӯҳӣ ё истеъмоли маводи психотропӣ ё сӯиистеъмоли он)
эътироф намоянд.
Бо ин мақсад, барои фасилитаторҳои барномаҳои варзишӣ муҳим аст, ки
аз хидматрасониҳои ихтисосие монанди хидматрасониҳои иҷтимоӣ ва
мутахассисони соҳаи саломатии рӯҳӣ ва истеъмоли маводи психотропӣ
(алкогол ва маводи мухаддир) огоҳ бошанд ва бо онҳо ҳамкории наздикро
ба роҳ монанд. Инчунин муҳим аст, ки барномаҳои варзишии пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез бо шарикону созмонҳои маҳаллие тарҳрезӣ ва
амалӣ шаванд, ки метавонанд ҷавононро дар чорчӯби ин барномаҳо дастгирӣ
кунанд.

РАСМИ 9.
СИФАТҲОИ МУРАББИЁНИ ХУБ

ҲАМДИЛАНД

ДОНИШМАНДАНД

ҒАМХОРАНД

МУРАББИЁНИ
ХУБ...

КОММУНИКАТОРҲОИ
ХУБАНД

УСТУВОРАНД

ШУНАВАНДАГОНИ
ФАЪОЛАНД
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Мураббиён ва пешвоёни
варзишӣ бояд чӣ
кор кунанд?

Экстремизми хушунатомез мураккаб аст ва хавфҳову тактикаи
бахидматҷалбкуние, ки бо он алоқаманданд, дар ҳар як ҷомеа гуногун
мебошанд. Бинобар ин, пеш аз оғози лоиҳа муҳим аст, ки мураббиён ва
фасилитаторҳои дигар барои иҷрои фаъолиятҳои зерин вақт пайдо кунанд:
• Фаҳманд, ки чаро кӯдакону ҷавонон метавонанд ба экстремизми
хушунатомез дар ҷомеаи маҳаллии худ осебпазир бошанд.
• Сабабҳои решагӣ ва қувваҳои ҳаракатдиҳандаи экстремизми
хушунатомезро дар контекстҳои милливу маҳаллӣ муайян кунанд.
• Масъалаеро баррасӣ кунанд, ки оё сабабҳо ба писарону духтарон ба таври
гуногун таъсири манфӣ мегузоранд.
• Имконият ва хавфҳову маҳдудиятҳои барномаҳои варзиширо барои
пешгирӣ кардан аз экстремизми хушунатомез бифаҳманд.
• Бо ҷонибҳои манфиатдор, коршиносон ва дигар созмонҳои дахлдоре, ки
дар ин соҳа кор мекунанд, машварат намоянд.
• Робитаро бо дигар созмонҳое нигоҳ доранд, ки дар барномаҳои варзишии
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ширкат меварзанд то таҷрибаҳои
пешқадамро мубодила намоянд.
.......................................................................................................................
РОҲНАМО БАРОИ ФАСИЛИТАТОРҲО ҶИҲАТИ ОҒОЗИ КОР

• Мушкилотро пешбинӣ кунед ва ба мутобиқ намудани фаъолиятҳо омода
бошед ё кумак дархост кунед.
• Муҳокимаҳоро дар ҷараёни машғулиятҳои худ ташвиқ намоед.
– С
 ухани иштироккунандагонро набуред ё онҳоро ба хомӯш шудан водор
накунед.
• Имкониятҳоро барои иштирок кардани ҳам писарон ва ҳам духтарон амалӣ
намоед.
– Б
 оварӣ ҳосил кунед, ки маконҳои варзишӣ барои писарону духтарон
бехатаранд, ба лавозимоти муносиб (масалан, ҳаммомҳо ва ҳуҷраҳои
либосивазкунии алоҳида) дастрасӣ доранд.
• Шабакаҳои бехатари ҷамъиятиро таъсис диҳед, ки ба омӯзиши ҷавонон
таъсири манфӣ намерасонанд.
– Барои такмил додани маҳоратҳову фаҳмиши худ дар машғулиятҳои
омӯзишӣ иштирок кунед. Бо маводҳову абзорҳои таълимӣ ва коршиносони
маҳаллие шинос шавед, ки бо ҷавонон ва экстремизми хушунатомез кор
мекунанд.
• Ботаҳаммул бошед; барои ба роҳ мондани робитаҳои мусбат бо ҷавонон ва
дидани натиҷаҳо вақт лозим аст.
– Б
 а додани саволҳо ва андеша кардан идома диҳед то пешрафтро пайгирӣ
карда тавонед.
• Бидонед, ки шумо танҳо нестед.
– Коршиносонеро даъват кунед, ки метавонанд ба ташкили муҳокимаҳо
атрофи мавзӯъҳои ҳассосе ёрӣ расонанд, ки бо экстремизми хушунатомез
алоқаманданд.
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– Б
о хидматрасониҳову созмонҳои махсус кор кунед ва шабакаҳову
равандҳоро барои ғамхории баъдӣ ва равонасозиҳо таъсис диҳед.
– Б
 арои ташкил ва баргузор кардани машғулиятҳои ғайрирасмии таълимӣ
бо доираи васеътари ҷомеа тавассути лоиҳаи худ бо созмонҳои ихтисосии
маҳаллӣ ҳамкорӣ намоед.
.......................................................................................................................
ДАР ҶОМЕАҲОИ МАҲАЛЛӢ

• Эътироф намоед, ки шумо намунаи ибратбахш ҳастед.
– Ҷавонон рафтори шуморо мушоҳида хоҳанд кард ва аз шумо маслиҳат
мегиранд, ки онҳо чиро интизор ҳастанд.
• Барои омӯхтан аз ҷавонон ошкору самимӣ бошед.
– Омӯхтан аз онҳо стратегия ва рӯйкарди шуморо нисбат ба масъалаҳои
ҳассосе, ки экстремизми хушунатомезро иҳота мекунанд, шакл хоҳад дод.
• Пешвоии ҷавонон ва муколамаро зери роҳбарии иштироккунандагон
ташвиқу тарғиб намоед.
• Дилхушӣ ва машғулиятҳои варзиширо мутавозин карда, варзишро ба панҷ
бахш ва натиҷа бипайвандед.
• Имкониятҳо ва маҳдудиятҳои фаъолиятҳои варзиширо аз ёд набароред.
.......................................................................................................................

Нишонаҳои бармаҳал
ва равонасозӣ

>> Маслиҳати
муфид
Мураббиён метавонанд бо
ҷавононе рӯбарӯ шаванд, ки
ба самти зӯроварӣ тундрав
(радикалӣ) мешаванд ва ин
метавонад ба барнома ва
бехатарии иштироккунандагон
таҳдид намоянд. Ҳамчун
мураббӣ, шумо бояд ҳадди
имконпазир фарогир бошед,
вале ҳудудҳо ва қоидаҳои
дақиқро низ дошта бошед.
Ошкоро бифаҳмонед, ки
иштироккунандагоне, ки
ба бехатарии дигарон
таҳдид мекунанд, бо ёрии
хадамоти махсус аз барнома
хориҷ карда хоҳанд шуд.

Фасилитаторҳои чорабиниҳои варзишӣ имконият надоранд ва набояд вазифаи
иловагии анҷом додани арзёбиҳои хавфро барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез иҷро кунанд. Вале онҳо дар чорчӯби раванди пешгирӣ фаъолони
муҳим мебошанд ва метавонанд ҳолатҳоеро муайян намоянд, ки ба дастгирии
баъдӣ ниёз доранд. Аз ин рӯ, барои фасилитаторҳо муҳим аст, ки нишонаҳои
бармаҳали рафтореро муайян карда тавонанд, ки метавонанд дар самти
экстремизми хушунатомез лаҳзаи тақдирсоз бошанд.
Рӯйхати нопуррае, ки дар зер омадааст, нишонаҳо ва нишондиҳандаҳои
асосии рафтореро дар бар мегирад, ки метавонанд мушоҳида шаванд ва барои
равонасозии эҳтимолӣ ба кормандону хидматрасониҳои ихтисосӣ ҷиҳати
гирифтани дастгирии иловагӣ истифода шаванд. Агар беш аз як аз чунин
нишонаҳои огоҳкунанда мушоҳида шавад, фасилитаторҳо бояд бо волидайн
ва иштироккунандагони дигари шабакаи дастгирии иштироккунандагон
ҳамсуҳбат шуда, бифаҳманд, ки оё онҳо чунин тағйиротро дар рафтори ӯ
мушоҳида кардаанд ва барои фаҳмидани вазъияти иштироккунанда маълумоти
иловагӣ дархост намоянд. Дар ин раванд эҳтиром гузоштан ва таъмин кардани
маҳрамият муҳим аст, ки аз доғи нанг худдорӣ шавад ва таъмин гардад, ки
дастгирӣ таъмин шудааст.
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Нишонаҳо ва нишондиҳандаҳои асосии рафтор инҳоро дар бар мегиранд:
• Қатъи ғайричашмдошти муносибат бо оила ва робитаҳои тӯлонии дӯстона.
• Тарки ғайричашмдошти мактаб ва/ё низоъҳо бо мактаб.
• Изҳори шакку шубҳа ба худшиносӣ ва тағйирот дар рафторе, ки бо
хӯрокхурӣ, либоспӯшӣ, забон ё молия алоқаманданд.
• Пайдоиш ё афзоиши рафтори хушунатомез нисбат ба дигарон, тавзеҳоти
зиддиҷамъиятӣ, инкори ҳукумат, инкори фаъолиятҳои муштараки
иҷтимоӣ.
• Боздиди доимӣ аз сайтҳои интернетӣ ва иштирок дар шабакаҳои ахбори
оммаи иҷтимоӣ, ки андешаҳои радикалӣ ё экстремистиро маъқул медонанд.
• Изҳороти бадбинӣ ва/ё муроҷиат ба андешаҳои ифротӣ ё назарияҳои
сӯиқасд.
• Нигоҳдории маводҳои экстремистӣ.
• Мавриди ҳадаф қарор додани иштироккунандагони дигар ё зиён расонидан
ба онҳо бар асоси андешаҳо ё ақидаҳои пурихтилоф.
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Маконҳо ва тартиботи лоиҳа
Оё шумо оид ба масъалаҳои бехатарӣ ва таъмини амният пеш/баъд аз
пайвастан ба барнома аз коршиносони таълимдида омӯзиш гирифтед?

...........................................................................................................................................................................................

Рӯйхати санҷишӣ

Рӯйхати санҷиширо ба
сифати роҳнамои эҷод
кардани маконҳои бехатар
барои лоиҳа ва таҳия
намудани принсипҳои
таҷрибаҳои пешқадам
истифода баред. Агар
меъёрҳо риоя нашаванд,
пас бо менеҷерҳои
барнома ҳамсуҳбат шавед
ва кумак дархост кунед.

Оё биноҳо бехатаранд ва барои истифода аз рӯи таъйинот муносибанд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё таҷҳизот бехатар ва муносибанд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё арзёбии хавфҳо баргузор шудааст?

...........................................................................................................................................................................................

Оё шумо метавонед хавфҳоро муайян кунед?

...........................................................................................................................................................................................

Оё иштироккунандагон аз гурӯҳҳои берунӣ бехатаранд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё волидайн ё сарпарастони ҳамаи кӯдакони иштироккунанда ба
иштироки онҳо ризоияти худро додаанд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё ин биноҳо барои писарону духтарон муносибанд? Масалан, оё
ҳуҷраҳои алоҳидаи либосивазкунӣ ва маконҳои алоҳидаи баргузор
кардани муҳокимаҳо вуҷуд доранд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё тартиби расонидани ёрии аввалия вуҷуд дорад?

...........................................................................................................................................................................................

Шумо дар бораи хавфҳо, тағйирот дар рафтор ва нигарониҳои
иштироккунандагони алоҳида чӣ гуна гузориш медиҳед?

...........................................................................................................................................................................................

Принсипҳои таҷрибаи пешқадам барои мураббигарӣ
Худатонро возеҳу равшан муаррифӣ кунед.

...........................................................................................................................................................................................

Ҳадафҳои ҳар як машғулиятро дақиқ баён намоед.

...........................................................................................................................................................................................

Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳар як машғулият бо як ё чанде аз панҷ бахш
алоқаманд аст.

...........................................................................................................................................................................................

Дар ҳамкорӣ бо коршиносон ва ҷонибҳои манфиатдори дигар дар соҳаи
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез самимӣ бошед.

...........................................................................................................................................................................................

Боварӣ ҳосил кунед, ки макон ва таҷҳизоти варзишӣ бехатаранд ва ба
таври муносиб истифода мешаванд.

...........................................................................................................................................................................................

Барои ҳамкорӣ шароит бунёд кунед ва иштироккунандагонро ташвиқ
намоед, ки нақшҳои роҳбарикунандаро бар дӯши худ гиранд.

...........................................................................................................................................................................................

Забони нанговареро, ки метавонад зиён расонад, истифода набаред
(масалан, ишораи бевосита ба терроризм ё экстремизми хушунатомез,
тамғагузории одамоне, ки мисли террористҳои эҳтимолӣ мазҳабҳо,
эътиқодҳо ё дигар хусусиятҳои мушаххас доранд).

...........................................................................................................................................................................................

Ба иштироккунандагон гӯш диҳед ва муоширати озодро ташвиқ намоед.

...........................................................................................................................................................................................

Ҳуҷҷати фалсафа ва қоидаҳои лоиҳаро бо роҳи ҳамкорӣ таҳия кунед.

...........................................................................................................................................................................................

Кодекси рафторро дар шакли шартномаи ғайрирасмӣ оид ба рафтори
қобили қабул тартиб диҳед, ки зери он шумо ва иштироккунандагон имзо
гузоштаанд.

...........................................................................................................................................................................................
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3.  РӮЙКАРД ВА КАФОЛАТИ БЕХАТАРИЕ,
КИ БАР ҲУҚУҚИ ИНСОН АСОС МЕЁБАД
Ҳуқуқи инсон

Рӯйкарди бар ҳуқуқи инсон асосёфтаи варзишӣ ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез эътироф менамояд, ки ҳар як инсон, сарфи назар аз синну сол,
ҷинс, қобилият, дин, нажод ё ақидаҳои сиёсӣ ҳуқуқи яксон дорад. Кӯдакону
ҷавонон ҳуқуқ доранд, ки шунида шаванд, дар ҳаёти ҷомеа иштирок кунанд ва
мавриди муносибати одилона ва боэҳтиром қарор гиранд.
Лоиҳаҳои варзишӣ дар ин соҳа бояд бо истифода аз рӯйкарди иштирок
тарҳрезӣ ва амалӣ шаванд. Ин чунин маънӣ дорад, ки иштироккунандагони
лоиҳа бояд озодона муошират намоянд, пешниҳодҳои худро диҳанд ва бо
мураббиён ҳамкорӣ кунанд то машғулиятҳоро баргузор намоянд ва аз онҳо
лаззат бардоранд.
Бисёр консепсияҳо ва принсипҳоро дар варзиш барои таъкид кардани
мавзӯъҳои асосие метавон истифода бурд, ки сипас, онҳоро дар робита бо
экстремизми хушунатомез метавон баррасӣ кард. Масалан, ҳангоми ташвиқу
тарғиб кардани ҳуқуқи инсон дар байни иштироккунандагони ҷавон ҳамчун
нуқтаи оғоз муҳокима кардани одоби “бозии одилона” дар варзиш муфид аст.
Бозии одилона беш аз танҳо риоя кардани қоидаҳои бозӣ мебошад; сухан дар
бораи варзишгарон ва поквиҷдонӣ, эҳтиром, фарогирӣ ва адолат меравад.

Ҳуқуқи инсон ва
принсипҳои варзишӣ
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Мутобиқи Эъломияи Кумитаи байналмилалии бозии одилона

“Мо наметавонем бозии одилонаро бифаҳмем, агар онро бо арзишҳои
ахлоқие монанди рӯҳияи адолат, поквиҷдонӣ ва шаъну шарафи инсонӣ
напайвандем. Ин дидгоҳи “васеъ” бозии одилонаро барои ҳама дастрас
менамояд ва асоси ҳамаи роҳҳои татбиқи мушаххаси онро ифода
мекунад... Ҳам ҷониби бохта ва ҳам ҷониби пирӯз бояд лоиқи эҳтиром
бошанд. Барои он, ки адолат ҷой дошта бошад, баробарии имкониятҳо...
зарур аст.”
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.......................................................................................................................
РОҲНАМО БАРОИ ФАСИЛИТАТОРҲО ОИД БА ИСТИФОДА БУРДАНИ
РӮЙКАРДЕ, КИ БАР ҲУҚУҚИ ИНСОН АСОС МЕЁБАД

• Ба воситаи бозӣ ва варзиш, мавзӯъҳои бозии одилона, эҳтиром ба ҳама
ва поквиҷдониро истифода бурда, принсипҳои ҳуқуқи инсонро ба
иштироккунандагон муаррифӣ кунед.
• Якҷо бо иштироккунандагон лоиҳаи “кодекси амал”-ро таҳия кунед, ки бар
принсипҳои бозии одилона асос ёфтааст.
• Кӯдакону ҷавононро дар муайян кардани ҷанбаҳое дастгирӣ кунед, ки дар
онҳо чӣ гуна ҳуқуқи инсон ба тарзи бо варзиш машғул шудан ва қарор қабул
кардани онҳо таъсир мерасонанд. Масалан, мураббиён метавонанд саволҳои
зеринро муҳокима кунанд:
– Мо чӣ гуна метавонем бозии одилонаро дар варзиш нишон диҳем?
– Мо чӣ гуна метавонем бозии одилонаро берун аз варзиш нишон диҳем?
– Оё иштироккунандагон метавонанд аз ҳаёти воқеӣ мисолро ба ёд оранд?
• Варзишро барои ташвиқу тарғиби ҷавонон ба самти мубориза бо табъиз ва
эҷоди фарогирӣ (инклюзивӣ) истифода баред.
– М
 асалан, оё иштироккунандагон метавонанд ягон гурӯҳ ё шахси
алоҳидаеро муайян кунанд, ки дар лоиҳа иштирок намекунад ва сипас,
сабабҳоро муайян намоянд ва роҳҳои бехатару ҷолиби ҳамгиросозии
онҳоро пайдо кунанд?
• Чорабиниҳои варзиширо истифода бурда, дар бораи адолат ва эҳтиром
сухан гӯед. Лаҳзаҳои қобили таълимро муайян кунед (масалан, имкониятҳои
муҳокима кардани нақзи қоидаҳо ё бозии одилона).
• Иштироккунандагонро ташвиқ намоед, ки ин принсипҳоро бо ҳаёти
рӯзмарраи худ алоқаманд кунанд.
.......................................................................................................................

Гендер ва пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез

Гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар ҳам писарон ва ҳам духтаронро бо
сабабҳои гуногун ва методҳои гуногун ба хидмат ҷалб кардаанд. Масалан,
занону духтаронро таърихан барои ба занони дигар бор кардани кодексҳои
ахлоқӣ истифода мебурданд ё ба сифати “занон”, ғамхорон, омӯзгорон ва
ҷамъоварони маблағ истифода мебурданд. Дар замонҳои хеле охир, занонро
барои содир кардани ҳамлаҳои хушунатомез истифода мебурданд. Аз тарафи
дигар, мардонро ҳамчун “симо” ё нерӯи ҷисмонии экстремизми хушунатомез
баррасӣ мекунанд.
Баробарии гендерӣ ва ҳуқуқи инсон бояд як ҷузъи принсипҳои таҷрибаи
пешқадами ҳамаи лоиҳаҳо бошанд ва мураббиён бояд фаҳманд, ки ин дар
контексти маҳаллии онҳо чӣ маънӣ дорад.
Истифода бурдани рӯйкарди гендерӣ дар лоиҳаҳои соҳаи варзиш ва пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез тақозо менамояд, ки фасилитаторҳо эҳтиёҷоти
ҳамаи иштироккунандагонро баробар бифаҳманд ва қолибҳои шахшудаеро, ки
бо гендер алоқаманданд, ба мушкил кашанд.
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.......................................................................................................................
РОҲНАМО БАРОИ ФАСИЛИТАТОРҲО ОИД БА ИСТИФОДА БУРДАНИ
РӮЙКАРДИ ГЕНДЕРӢ ДАР ЛОИҲА

• Таъмин намоед, ки биноҳо ҷанбаҳои гендериро ба эътибор мегиранд.
– Масалан, таъмин намудани дастрасӣ ба ҳуҷраҳои алоҳидаи либосивазкунӣ.
• Гурӯҳҳои мураббиёнро, ки аз ҷинсҳои омехта таркиб ёфтаанд, ташвиқу
тарғиб намоед.
• Ҳамзамон, мураббиён бояд аз ҳар гуна маҳдудиятҳо нисбат ба барномаҳое
огоҳ бошанд, ки аз як ҷинс ё ҷинсҳои омехта таркиб ёфтаанд.
• Дар чорчӯби барномаҳои омехтаи гендерӣ мулоҳизаҳои гендериро ба
эътибор гиред.
– Ч
 орабиниҳоро дар биноҳои омехта чӣ гуна бехатар метавон баргузор
кард?
.......................................................................................................................
МУЛОҲИЗАҲОИ ГЕНДЕРӢ

• Бохабар бошед, ки баъзе шаклҳои варзиш дар муқоиса бо шаклҳои дигари он
бештар “мардона” мебошанд.
– А
 трофи масъалае фикр кунед, ки чӣ гуна варзишҳои размӣ ва шаклҳои
тамосии варзиш метавонанд ба иштироки духтарон монеъ шаванд ва
роҳҳои ба рӯи духтарон кушодан ё интихоб кардани шаклҳои варзишеро
мулоҳиза намоед, ки бо эҳтимоли зиёд ба иштироки онҳо мусоидат
мекунанд.
• Огоҳ бошед, ки духтарону писарон бо роҳҳои гуногун таҳти хавфи
экстремизми хушунатомез қарор мегиранд.
• Осебҳо ҳамаи иштироккунандагони фаъолиятҳои варзиширо таҳти хавф
қарор медиҳанд, вале барои занону духтарон метавонанд омили ҷиддии
боздоранда бошанд.
– Б
 анақшагирии хавфҳо дар чорчӯби чорабиниҳои барнома барои мутақоид
кардани оилаҳо, ки ба духтарони худ иҷозати бозӣ каранро диҳанд,
метавонад унсури муҳим бошад.
• Истифодаи намунаҳои ибратбахши варзишӣ ва ғайриварзишии занон барои
пайравӣ дар ҷомеаҳое муфид аст, ки бо иштироки занон дар варзиш шинос
нестанд.
.......................................................................................................................
ОМИЛҲОИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГӢ

• Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳамаи иштироккунандагон барои иштирок дар лоиҳа
аз дастгирии оилаҳои худ бархурдоранд.
• Ҳангоми банақшагирии барномаҳо нақши иштироккунандагонро дар
хонаводаҳои худ ба эътибор гиред.
• Қолибҳои шахшудаи (стереотипҳои) зиёнбахши гендериро дар ҷомеа ва
варзиш, аз ҷумла, сифатҳои ҷиддии мардонаро муайян кунед.
.......................................................................................................................
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Ҳуқуқи кӯдак

Дар лоиҳаҳои варзишӣ барои
пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез, фасилитаторҳо
бояд ҳуқуқ ва некӯаҳволии
ҳамаи иштироккунандагонро
эътироф кунанд. Барои
лоиҳа ва кормандоне, ки бо
амалисозии чорабиниҳои
варзишӣ машғуланд, бояд
сиёсати ҳифзи кӯдак ва
кодекси рафтор таҳия шавад.

Тӯли солҳои охир, ҳазорҳо кӯдакро гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии
хушунатгар рабудаанд, ба хидмат ҷалб кардаанд ва истифода бурдаанд. 6
Кӯдакон дар рӯбарӯи бахидматгирӣ ва истисмори гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар махсусан осебпазиранд ва чунин гурӯҳҳо онҳоро
бо як қатор сабабҳо, аз ҷумла сармоягузорӣ ба ояндаи ин созмонҳо ё гурӯҳҳои
ҷиноятпеша махсусан мавриди ҳадаф қарор медиҳанд ва онҳо бо роҳҳои
гуногун истисмор мешаванд. Бештари вақтҳо кӯдаконро ба иҷрои корҳои хона
маҷбур мекунанд, ҳамчун ҷосус истифода мебаранд ва мавриди истисмори
шаҳвонӣ, корҳо ё хидматрасониҳои маҷбурӣ, аз ҷумла содир кардани ҷиноят,
қарор медиҳанд, ғулом мекунанд ё дар ҷангҳо истифода мебаранд ва ҳарчи
бештар ба террористҳои маргталаб табдил меёбанд.
Кӯдакону ҷавононе, ки ба экстремизми хушунатомез осебпазиранд, метавонанд
бо роҳҳои гуногун тундгаро (радикалӣ), омода шаванд ва таҳти таъсир қарор
гиранд:
• Онҳоро метавонанд тариқи онлайн ё шахсан аз ҷониби одамоне омода
кунанд, ки онҳоро бо идеяҳои экстремистӣ шинос менамоянд. Ҷавонон
метавонанд тавассути интернет ё зери таъсири дӯстони худ тундгаро
шаванд.
• Онҳоро аъзои оилае метавонанд омода кунанд, ки ҷонибдори ақидаҳои
экстремистӣ ҳастанд.
• Онҳо метавонанд зери таъсири зӯроварӣ, тасаввуроти экстремистӣ,
маводҳо ва нашрияҳои рекламавие қарор гиранд, ки метавонанд ба рушди
ақидаҳои экстремистӣ бурда расонанд.
Дар лоиҳаҳои варзишӣ барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез,
фасилитаторҳо бояд ҳуқуқ ва некӯаҳволии ҳамаи иштироккунандагонро
эътироф кунанд. Барои лоиҳа ва кормардоне, ки бо амалисозии чорабиниҳои
варзишӣ машғуланд, бояд сиёсати ҳифзи кӯдак ва кодекси рафтор таҳия шавад.

РАСМИ 10.
ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ
ТАЪМИН КАРДАНИ ҲУҚУҚИ
КӮДАК ДАР ЧОРАБИНИҲОИ
ВАРЗИШӢ
БАРОИ ПЕШГИРӢ
АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ

Ҳамаи шахсони синни то
18-сола кӯдак мебошанд ва
мутобиқи қонунгузории
байналмилаливу миллӣ аз
ҳуқуқи махсус бархурдоранд.

Мураббиён ва
ПРИНСИПҲОИ
ихтиёриён бояд
АСОСӢ БАРОИ
таъсири гуногуни ТАЪМИН КАРДАНИ
экстремизми
ҲУҚУҚИ КӮДАК
хушунатомезро ба
духтарону
писарон дар ёд
Беҳтарин манфиатҳои кӯдак
дошта бошанд.
бояд ҳамеша барои мураббиён
ва ихтиёриён афзалиятдор
бошад.

6

Раёсати Намояндаи махсуси дабири кулл барои кӯдакон ва низоъҳои мусаллаҳона,
бахидматгирӣ ва истифодаи кӯдакон. Дастрас аст дар https://childrenandarmedconflict.un.org/
six-grave-violations/child-soldiers/.
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Мулоҳизаҳои таъмини
амният ва некӯаҳволӣ
дар варзиш

Таъмини амният ҳифзи тандурустӣ, некӯаҳволӣ ва ҳуқуқи инсон мебошад ва ба
инсонҳо имкон медиҳад, ки озод аз зиён, бадрафторӣ ва ғафлат зиндагӣ кунанд.
Барои ҳадафҳои ин роҳнамои амалӣ, таъмини амният барои ифода кардани
масъулияти фасилитаторҳо ҷиҳати таъмин намудани ҷанбае истифода мешавад,
ки чорабиниҳои варзишӣ ва рафторҳои мураббиён ба иштироккунандагон
зиён нарасонанд. 7
Фасилитаторҳо набояд ҷавононро ба хавфи расонидани зиён ё бадрафторӣ
мубтало кунанд, ки метавонанд машқҳои аз меъёр зиёд ва ҷазоро дар бар гиранд.
Онҳо бояд ҳамеша худ ва иштироккунандагони худро аз зиёни ҷисмониву рӯҳӣ
ва бадрафторӣ ҳифз кунанд.

Агар шумо аз бехатарӣ ва ҳифзи иштироккунандаи худ нигарон бошед, шумо бояд ин
нигарониҳоро бетаъхир ва ба таври муносиб гузориш дода, маҳрамиятро таъмин намоед.
Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо аз тартиботи мавҷудаи гузоришдиҳӣ ва равонасозӣ огоҳ
ҳастед. Агар чунин тартибот вуҷуд надошта бошанд ё шумо аз онҳо огоҳ набошед, шумо
бояд ин масъаларо бо роҳбари барнома ё созмони татбиқкунанда ба миён гузоред.

РАСМИ 11.
ТАЪМИНИ БЕХАТАРӢ ВА
ХАВФҲОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ
ХАВФҲОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ

Зӯргӯӣ

Осеби ҷисмонӣ
бар асари
методҳо ё
амалҳои
хатарноки
омӯзишӣ

Сӯистифода
и меҳнатӣ
ва қочоқи
кӯдакон

ХАВФҲОИ
ТАЪМИНИ
АМНИЯТ
Зӯроварии
шаҳвонӣ ва
истисмор
Зӯроварии
эҳсосотӣ ва равонӣ
дар шакли
фишороварӣ аз
ҷониби падару
модарон, мураббиён
ё ҳамсолон ва
зӯргӯӣ

7
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Хушунат аз ҷониби
ҳамсолон, ки ҳамчун
имконияти
эҳтимолии раҳо
шудан аз ноумедӣ
ва хушунат иштирок
мекунанд

International Service, Safeguarding Policy, “Safeguarding children, young people and vulner- able
adults policy”. Available at www.internationalservice.org.uk/safeguarding-policy.

БОБИ 3. РӮЙКАРД ВА КАФОЛАТИ БЕХАТАРИЕ, КИ БАР ҲУҚУҚИ ИНСОН АСОС МЕЁБАД

Таъмини амният ва некӯаҳволӣ дар контексти талошҳои пешгирӣ кардан аз
экстремизми хушунатомез бо дарназардошти хусусияти пешгӯинашудании
худи варзиш махсусан муҳим аст. Фишурдаи хавфҳои асосӣ дар расми 11
омадааст. 8 Ҷанбаҳои зеринро низ қайд бояд кард:
Дар контексти роҳнамои мазкур, зӯргӯиро ҳар гуна амали душманона ё
таҳқиромез бар зидди кӯдакони иштироккунанда метавон таъриф дод, ки
“бегона” дарк шудаанд. Чунин амалҳо метавонанд таҳқири шифоҳӣ, ҷисмонӣ
ё эҳсосотӣ, тавзеҳоти пастзанандаи шаъну шараф, лақабгузорӣ, имову ишора,
мазоҳу масхара, таҳқирҳо ё “шӯхиҳо” ё пастзанӣ, хориҷсозӣ ё дасткашӣ аз
кор ё ҳамкорӣ бо дигарон ба мӯҷиби чунин фарқиятҳое мисли ҷинс, тамоюли
(ориентатсияи) ҷинсӣ, мазҳаб ё мансубияти қавмиро дар бар гиранд.
Сӯиистифодаи меҳнатӣ ва қочоқи кӯдакон бештари вақтҳо бо варзишгарони
соҳибистеъдоди ҷавон алоқаманд аст, вале бо дарназардошти имконияти
эҳтимолии гурӯҳҳои экстремистӣ, ки метавонанд кӯдакону ҷавонони солиму
тандурустеро ба хидмати худ ҷалб намоянд, ки дар барномаҳои варзишӣ
иштирок мекунанд, низ мояи нигаронист.
Шахсоне, ки ба зӯроварии шаҳвонӣ бар зидди кӯдакон дар варзиш гунаҳкоранд,
дар навбати аввал, шахсони бонуфуз, махсусан мураббиён, инчунин тренерҳо
ва мушовирон муайян шудаанд.

>> Маслиҳати
муфид
Баробари эътироф кардани
хавфҳои махсус ва вазъи
осебпазири кӯдакону
ҷавонон дар контексти
фаъолиятҳои варзишии
пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез, фасилитаторҳо
бояд дар раванди таҳия
кардани кодекси рафтор
ва тадбирҳои таҷрибаҳои
пешқадам иштирок намоянд.

8

United Nations Children’s Fund, Protecting Children from Violence in Sport: A Review with a
Focus on Industrialized Countries (Florence, Italy, Innocenti Research Centre, 2010).
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Рӯйхати санҷишӣ барои
таҷрибаҳои пешқадам

Барои таъмин намудани дарки принсипҳои таҷрибаҳои пешқадам рӯйхати дар
зер омадаро ҳамчун роҳнамо метавон истифода бурд. Агар шумо нафаҳмед ё ба
ҳар гуна саволҳои зерин ҷавоб дода натавонед, лутфан, барои дарёфти маслиҳат
ба менеҷерҳо ё кормандони лоиҳа муроҷиат кунед ё бо коршиносони дахлдор
ҳамсуҳбат шавед.
Оё макон барои муошират ва баргузор кардани фаъолиятҳои варзишӣ
бехатар аст?

...........................................................................................................................................................................................

Оё барои иштироки гурӯҳҳое, ки аз ҷинсҳои омехта таркиб ёфтаанд,
имконият вуҷуд дорад?

...........................................................................................................................................................................................

Оё шумо медонед, ки чӣ кор кунед, агар макон хатарнок бошад ё хавф
муайян шавад ё нисбат ба иштироккунандагони мушаххас нигарониҳо ба
вуҷуд оянд? Агар шумо ба ин савол ҷавоб дода натавонед, пас шумо бояд
дарҳол ба менеҷери лоиҳа муроҷиат кунед.

...........................................................................................................................................................................................

Ман мефаҳмам, ки ман ҳаргиз набояд бо ягон иштироккунанда як ба як
(танҳо) қарор гирам.

...........................................................................................................................................................................................

Ман мефаҳмам, ки бояд бо истифода аз забони ба синну сол муносиб, ки
аз нигоҳи контекст ба меъёрҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ва хавфҳо ҳассос
аст, муошират кунам.

...........................................................................................................................................................................................

Оё ҳамаи иштироккунандагони то синни 18-сола гувоҳномаи ризояти
волидайни худро пешниҳод кардаанд?

...........................................................................................................................................................................................

Ман мефаҳмам, ки иштироккунандагон набояд дар ҷараёни машқҳои
варзишӣ ва машғулиятҳои лоиҳа зери таъсири ягон шахсе қарор гиранд,
ки бо лоиҳа алоқаманд нестанд.

...........................................................................................................................................................................................

Бо мақсади таъмин намудани амалҳои бехатар ва коҳиш додани хавфи
осебҳои ҷисмонӣ, оё шумо чорабиниҳои варзиширо тавре ба нақша
гирифтаед, ки онҳо барои гурӯҳи синнусолии ҳадафманди шумо, инчунин
барои писарону духтарон муносиб бошанд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё ҳамаи мураббиён, ихтиёриён ва пешвоёни ҳамсолон/ҷавонон оид ба
таҷрибаҳои пешқадам, ки бо ҳуқуқи кӯдак ва ҳуқуқи инсон робита доранд
ва амалҳои бехатари машғул шудан бо варзиш омӯзонида шудаанд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё ҳамаи мураббиён, ихтиёриён ва пешвоёни ҳамсолон/ҷавонон хавфи
истисмор ва муносибати бераҳмонаро, ки метавонанд дар маконҳои
баргузории машғулиятҳои варзишӣ ба вуҷуд оянд, мефаҳманд ва эътироф
мекунанд?

...........................................................................................................................................................................................

Оё ҳамаи мураббиён ва иштироккунандагон кодекси рафтор, арзишҳо
ва қоидаҳои ба таври муштарак таҳияшударо дар лоиҳа дарк мекунанд?
Оё ҳамаи мураббиён зарурати диққат додан ба забонеро дарк мекунанд,
ки онҳо истифода мебаранд то таъмин шавад, ки ин забон барои
иштироккунандагон нанговар ё зиёнбахш нест?

...........................................................................................................................................................................................
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4.   ПАНҶ БАХШ БАРОИ ПЕШГИРИИ
ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ
ТАВАССУТИ ВАРЗИШ
Рӯйкарди роҳнамои мазкур ба марҳилаи пешгирии аввалиндараҷа равона
шудааст ва ба панҷ мавзӯи бо ҳам пайвастаи асосии рушд таваҷҷуҳ менамояд:
• Эҷоди маконҳои бехатар.
• Фарогирии иҷтимоӣ.
• Таҳсилот.
• Муқовимати ҷавонон.
• Қодирсозӣ.
Тавре дар расми 12 инъикос ёфтааст, ин панҷ мавзӯъ бо маҳоратҳои ҳаётии
асосӣ ва натиҷаҳои таҳсилот алоқаманданд, махсусан:
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Варзиш ва
пешгирӣ аз
экстремизми
хушунатомез:
пешгирии
аввалиндараҷа

Иштироки
фаъол
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РАСМИ 12.
ВАРЗИШ ВА ПЕШГИРӢ
АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ: ПЕШГИРИИ
АВВАЛИНДАРАҶА

ии

и
нт

қо

ОН

Ҷалбшавии созанда: Ба воситаи фаъолиятҳои варзишӣ, кӯдакону ҷавонон
метавонанд дар муколамаи ба контекст мувофиқ оид ба муносибатҳо нисбат
ба зӯроварӣ ва экстремизм бехатар коммуникатсия кунанд. Таҷрибаҳову
мулоҳизаҳои иштироккунандагон мумкин аст ҳамчун як ҷузъи раванди
мониторинг ва арзёбии барнома сабт шаванд (нигаред ба боби 5).
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• Иштироки фаъол: Варзиш метавонад абзоре барои машғулияти фаъоли
кӯдакону ҷавонон бошад ва чунин иқдом имкониятҳои ибтидоиеро таъмин
менамояд, ки шахсони осебпазир ба хавф (риск) дар мавқеи иштирокчиёни
фаъол қарор дода шаванд, вале на ҳамчун баҳрагирандагони ғайрифаъоли
чорабиниҳои варзишӣ ва омӯзиш бошанд.
• Маҳоратҳои ҳаётӣ: Варзиш ҳамчун стратегияи васеъ кардани ҳуқуқу
имкониятҳои иштироккунандагон баррасӣ мешавад. Васеъ кардани ҳуқуқу
имкониятҳои кӯдакону ҷавонон ба воситаи қабули қарорҳо ва вазифаҳои
сарварӣ дар варзиш метавонад ба онҳо ёрӣ диҳад, ки маҳоратҳои
муоширати байнишахсии худро инкишоф диҳанд.
• Омӯзиш бо ҳамсолон ва тафаккури интиқодӣ: Варзиш метавонад ба таъсис
додан ва дастгирӣ кардани фаъолияти мураббигарии ҷавонон ва омӯзиши
ҳамсол-ба-ҳамсол дар самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар
соҳаи варзиш мусоидат намояд. Бо эҳтиёткории зиёд ба қабули қароре
наздик шудан лозим аст то ҷавонону кӯдакон тавре ҷалб шаванд, ки
бехатару ҳамоҳангшуда бошад ва ҳуқуқи онҳоро ба шунида шудан ва
иштирок кардан тавре таъмин намояд, ки шаъну шарафи фитрии онҳо
эҳтиром шавад.
• Сарварии ҷавонон: Кӯдакону ҷавонон метавонанд дар барномаҳои
варзишӣ нақшҳои гуногунро бозӣ кунанд монанди мураббиён, ҳакамон,
сардастаҳо (капитанҳо), маъмурон ва менеҷерҳои гурӯҳ ва онҳо низ
метавонанд нақшҳоро барои ҳамкорӣ ва сарварӣ кардани фаъолиятҳое
эҷод ва роҳбарӣ намоянд, ки бо пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
алоқаманданд. Варзиш метавонад ба таъсис додани муносибатҳои
боэътимоди байни мураббиён ва ҷавонон ёрӣ расонад.
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БАХШИ 1.
МАКОНҲОИ
БЕХАТАР
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РАСМИ 13.
КАЛЕЙДОСКОПИ ВАРЗИШ,
ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ ВА
МАКОНҲОИ БЕХАТАР
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Ҳ
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Дар маконҳое, ки таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарор доранд ё аз он
таъсир пазируфтаанд, макони бехатар ҷое мебошад, ки иштироккунандагон
ва фасилитаторҳо аз ҷанбае эҳсоси эътимод мекунанд, ки онҳо ба табъиз
(дискриминатсия), интиқод, таъқиб ё ҳар гуна дигар зиёни эҳсосотӣ ё ҷисмонӣ
гирифтор нахоҳанд шуд. Дар навбати худ, ин ба ҷавонон имконият медиҳад, ки
шахсияти худро ошкоро изҳор намоянд, шаъну шарафи худро ҳифз кунанд ва
имкониятҳоро барои иштирок дар варзиш истифода бурда, дар муколамаҳои
созандае иштирок намоянд, ки монеаҳоро дар роҳи айбҷӯӣ, изҳори нафрат ва
зӯроварӣ вайрон мекунанд. 9

ҲО

Варзиш ба фасилитаторҳо имкон медиҳад, ки тавассути банақшагирии
стратегии чорабиниҳои варзишӣ ва ба шарофати нерӯи хоси он, бетарафӣ ва
маъруфият, маконҳои бехатар эҷод кунанд.
Дар расми 13 самтҳои афзалиятдори рушд нишон дода шудаанд, ки бар асоси
онҳо дар бахши маконҳои бехатар кор кардан зарур аст. Таваҷҷуҳи бозиҳо ва
фаъолиятҳо дар ин бахш ба ин меъёрҳо равона хоҳад шуд.

9
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Хулосаҳо

ÆÆ Тартиби амал барои рафъи ҳар гуна қоидаҳову муқаррарот бояд пешбинӣ
шавад.
ÆÆ Ба сифати роҳнамо доштани мутахассисони боэътимод (масалан,
кормандони иҷтимоӣ, ихтиёриён ва пешвоёни ҷомеа) мутавонад таҷрибаи
хуб бошад, то таъмин шавад, ки низоъ густариш наёбад.

Сиёсатеро ҷонибдорӣ намоед, ки ба гуногунӣ эҳтиром мегузорад ва аз
он истиқбол мекунад; муҳит ва контексти фарҳангии одамон ва маконро
донед.

...........................................................................................................................................................................................

Рӯйхати санҷишии
омилҳои пешгирӣ

Рӯйкарди байнимуассисавиро қабул кунед, ки барои рафъи хавфҳо аз
оғоз ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор ва хадамоти махсусгардондашудаи
дахлдорро дар бар мегирад.

...........................................................................................................................................................................................

Ҳамаи мураббиён ва иштироккунандагон бояд кодекси муштараки амалу
рафторро, ки ҳамаи иштироккунандагон бо он розӣ ҳастанд, аз ҷумла,
таъсис додан ва нигоҳ доштани макони озоду бехатарро риоя кунанд.

...........................................................................................................................................................................................

Таъмин намоед, ки ҳамаи мураббиён ва сарварони ҷавонон аз имконияти
истифода бурдани макони худ ҳамчун имконияти бахидматгирӣ огоҳ ва аз
кӯшишҳои ҷудо кардани иштироккунандагони алоҳида бохабар бошанд.
Барои мураббиён барномаи алоҳида таҳия кунед, ки онҳо дар чунин
барнома метавонанд бо мақсади гирифтани омӯзиши иловагӣ оид ба
маҳоратҳои равонӣ-иҷтимоӣ ва маҳоратҳои бокортаъминкунӣ худро
пайваста номнавис кунанд.

...........................................................................................................................................................................................

Бо роҳи ҷорисозии тартибот барои одамоне, ки мехоҳанд ба барнома
бипайванданд, ҳифзи ҳувияти иштироккунандагонро таъмин намоед.

БАХШИ 1

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Роҳнамои амалӣ

ÆÆ Хушмуомила бошед то иштироки гурӯҳҳои гуногуни ҷавонон дар барнома
таъмин шавад.
ÆÆ Дастгирӣ ва дастрасии маҳалро ба даст оред. Ба роҳ мондани иштироки
ҷомеаҳо дар барнома ба ҳамгироии бештар ҳамаҷонибаи ҷавонони
дарканормонда дар ҷомеаи худ бурда мерасонад.
ÆÆ Барои таҳия намудани кодекси амал ва қоидаҳо бо ҷавонон ҳамкорӣ
кунед.
ÆÆ Варзишро ҳамчун “яхшикан” ва нуқтаи воридшавӣ ба муҳокимаҳои ҳассос
ё хавфнок истифода баред.
ÆÆ Муколама ва фаъолияти муштараки ҳамсол-ба-ҳамсолро ташвиқу тарғиб
кунед, чунки ин дар чорчӯби макони бехатар ба эҷоди якдигарфаҳмии
хуб ёрӣ мерасонад, ки сипас, берун аз ҳудуди барнома ба робитаҳои
мустаҳками иҷтимоӣ ва шабакаҳои мусбат табдил меёбад.
ÆÆ Барои ривоҷ додани муколамаи байнифарҳангӣ ва расонидани дастгирии
иловагӣ дар амалисозии барнома ихтиёриёнро ҷалб кунед.
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ФАЪОЛИЯТҲО
Ба таҳияи муштараки кодекси рафтор мусоидат кунед
ФАЪОЛИЯТИ 1: КОДЕКСИ РАФТОР

Ҳадаф: таҳия кардани
кодекси амал

Машғулияти омӯзиширо бо муҳокимаи рафтор оғоз намоед. Аз
иштироккунандагон хоҳиш намоед, ки кодекси рафторро барои машғулиятҳои
омӯзишӣ ва муҳокимаҳои ҳассос тартиб диҳанд ва зери он имзо гузоранд.
Бигзор онҳо байни худ ва дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳавӣ тасмим
гиранд, ки кадом параметрҳо интихоб хоҳанд шуд ва дар натиҷа, ҳангоми
нақзи кодекси ҳамоҳангшуда кадом таҳримҳо истифода хоҳанд шуд. Дар гурӯҳ
муҳокима кунед, ки чӣ гуна онҳо аксуламал нишон медиҳанд ва вазъиятро
идора мекунанд, агар қоидаҳо риоя нашаванд.
Мулоҳиза
Таҳияи муштараки кодекси амал эҳсоси соҳибиятро дар байни
иштироккунандагон афзоиш медиҳад ва бехатарии эҳсосотиро дар макон
баланд мебардорад. Ҳангоми таҳия кардани кодекс муколамаи ҳамсол-баҳамсолро ташвиқ намоед ва аз иштироккунандагон хоҳиш намоед, ки беҳтар
кардани шиносоӣ бо қоидаҳо овезаи (плакати) кодексро тартиб диҳанд.

БАХШИ 1

......................................................................................................................................................

Ба фаъолиятҳое мусоидат кунед, ки коммуникатсияи самарабахшро ташвиқ
менамоянд
ФАЪОЛИЯТИ 2: БА ТАСВИР НИГАРЕД ВА БО ЁРИИ ИМОВУ ИШОРА ГУФТУГӮ
КУНЕД
Ҳадаф: ба фаҳмидани
фарқиятҳои байни
идроки шахсӣ ва роҳҳои
муошират ташвиқ кардани
иштироккунандагон

Иштироккунандагонро ба гурӯҳи иборат аз 5–10 нафар тақсим кунед ва
бигузор ҳар як гурӯҳ пушти худро ба фасилитатор гардонда, дар як қатор
саф кашанд. Гурӯҳҳо бояд дар ин бозӣ як-як аз паси якдигар бозӣ кунанд.
Иштироккунандае, ки дар масофаи наздиктар ба фасилитатор қарор дорад,
бояд ба фасилитатор рӯй гардонад, ки ба ӯ тасвири ашё ё ҳайвонро нишон
медиҳад. Сипас, ҳамин иштироккунанда тоб хӯрда, ба одами навбатие, ки
дар қатор истодааст, даст мерасонад ва танҳо аломат ва имову ишораро
истифода бурда, тавсиф менамояд ё паём медиҳад, ки ӯ чиро дид. Сипас,
иштироккунандаи дувум бояд тоб хӯрда, ба одами навбатие, ки дар қатор
истодааст, даст мерасонад ва ин аломат ва имову ишораро истифода мебарад,
то тасвирро ба ин одам тавсиф намояд. Ин раванд бояд то он даме идома
ёбад, ки ба одами дар охири дигари саф қарордошта нарасад, ки бояд номи
ашё ё ҳайвонро бо садои баланд гӯяд.
Мулоҳиза
Дар рафти ин фаъолият, иштироккунандагони дигар бояд ҳамчун нозир
амал кунанд ва ба ҷараёни фаъолият баҳо диҳанд. Баъд аз хотимаи
машқ фасилитатор мегӯяд, ки дар тасвир чӣ инъикос ёфта буд ва аз
иштироккунандагон хоҳиш менамояд, ки дар бораи масъалаҳои муоширати
самарабахш ва ҷанбае, ки чӣ гуна иттилоот баробари доду гирифт аз як одам
ба одами дигар тағйир меёбад, андеша кунанд.

......................................................................................................................................................
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Ба фаъолиятҳое мусоидат кунед, ки низоъро вонамуд мекунанд
ФАЪОЛИЯТИ 3: БОЗИИ ҚАЛЛОБӢ

Ҳадаф: ташвиқ намудани
идоракунии низоъҳо

Мушкилеро эҷод кунед, масалан, аз иштироккунандагон хоҳиш намоед, ки
бо тартиби мусобиқа сатилро бо тӯбчаҳо пур кунанд. Бе хабардор шудани
иштироккунандагони дигар, худро “қаллоб” вонамуд намуда, ба яке аз
иштироккунандагон фармон диҳед, ки сатили рақибони худро чаппа кунад.
Ин вазъиятро ҳамчун имконияте барои идоракунии низоъҳо ва воситаи
ғайрихушунатомези ҳалли низоъ истифода баред.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Иштироккунандагони дигар ба ин амали қаллобӣ чӣ гуна аксуламал
нишон доданд? Шумо чӣ кор кардед, ки низоъро бартараф намоед? Оё
иштироккунандагон изҳори ноқаноатмандӣ карданд? Муколамаи байни
иштироккунандагонро ташвиқу тарғиб кунед.

......................................................................................................................................................

Мусоидат намудан ба фаъолиятҳое, ки шиносоии иштироккунандагонро
ба воситаи фаъолияти муштараки созанда афзоиш медиҳад

Ҳадаф: афзоиш додан ва
эҷод кардани шиносоӣ

Бигузор иштироккунандагон тӯбро дар давра ба якдигар диҳанд ва
ҷойҳояшонро бо ҳамдигар иваз кунанд. Вақте, ки онҳо тӯбро медиҳанд, ба
онҳо пешниҳод намоед, ки дар бораи худ ба шахси гирандаи тӯб чизеро
мубодила кунанд.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ

БАХШИ 1

ФАЪОЛИЯТИ 4: РАСОНЕД ВА МУБОДИЛА КУНЕД

Оё иштироккунандагон дар бораи якдигар чизҳои бештарро омӯхтанд? Оё
онҳо метавонанд шарҳ диҳанд, ки чиро омӯхтанд? Онҳо кадом ҷанбаҳои
зиндагӣ ё шахсияти худро мубодила карданд? Иштироккунандагон дар ин
фаъолият худро чӣ гуна эҳсос карданд?

......................................................................................................................................................

САВОЛҲОИ РОҲНАМО БАРОИ
ФАСИЛИТАТОРҲО:
• Оё низоъҳо бо роҳҳои ғайрихушунатомез
ҳал шуданд?
• Оё иштироккунандагон изҳори ноқаноатмандӣ мекунанд?
• Оё онҳо дар муҳокимаҳо ва муколама иштирок мекунанд?
• Шумо маконро аз нуқтаи назари меъёрҳое, ки дар оғози
боб зикр шудаанд, чӣ гуна баҳо медиҳед?
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......................................................................................................................................................

Овезаро (плакатро)
тарҳрезӣ кунед:

ÆÆ Аз иштироккунандагон хоҳиш намоед, ки ба чаҳор гурӯҳи тарҳрезии
овеза (плакат) тақсим шаванд, ки дар чаҳор гӯшаи толор гузошта хоҳанд
шуд.
ÆÆ Иштироккунандагони ҳар як гурӯҳ бояд рӯи таҳия кардани овезаҳое
(плакатҳое), ки тасвири маконҳои бехатар ва маъниҳои бо онҳо
алоқамандро инъикос менамоянд, ҳамкорӣ намоянд.
ÆÆ Онҳо метавонанд тасвирҳоро аз рӯзномаҳо бурида гиранд, акс гиранд ё
расмҳои худро эҷод намоянд.
ÆÆ Бар асоси расмҳое, ки дар овезаҳо (плакатҳо) интихоб шудаанд,
муҳокимаро тарғиб кунед. Макони бехатар барои онҳо чӣ маънӣ дорад?
Барои он, ки макон бехатар бошад, чӣ лозим аст?

......................................................................................................................................................

ШАРҲИ МУХТАСАРИ БАХШИ
МАКОНҲОИ БЕХАТАР

Таъриф: Макони бехатар ҷоест, ки дар он иштироккунандагон ва мураббиён
худро хотирҷамъ эҳсос мекунанд, ки онҳо ба табъиз, интиқод, озору азият ё
ҳар гуна дигар зиёни эҳсосотӣ ё ҷисмонӣ гирифтор намешаванд.

БАХШИ 1

Ҳадаф ва натиҷаҳо: Ҳадаф тағйир додани идеяи макони бехатар аз макони
ҷойгиршавии воқеӣ ба муаррифии арзишҳоест, ки чунин маконро таҷассум
менамоянд: бехатарии эҳсосотӣ ва ҷисмонӣ, муоширати самарабахш, ҳалли
мусолиматомези низоъ, эҳтиром ва фарогирӣ. Дар натиҷа, иштироккунандагони
ҷавон қодир хоҳанд буд дарсҳову идеяҳои мусбатеро фаҳманд, ки дар макони
бехатар ба даст овардаанд ва шабакаҳои худро васеъ намоянд.

Ҷанбаҳое, ки
фасилитаторҳо бояд атрофи
он мулоҳиза кунанд:

• Оё ман уҳдадор шудам, ки ба гуногунӣ эҳтиром гузорам ва аз он истиқбол
намоям?
• Оё ман рӯйдоди низоъро ҳамчун нуқтаи муҳокима истифода бурдам, ки ба
иштироккунандагон дар рушди маҳоратҳои идоракунии низоъ ёрӣ расонам?
• Оё ягон иштироккунанда дар канор монд ё худро хориҷшуда эҳсос кард?
• Оё иштироккунандагон дар муколамаи гурӯҳӣ иштирок карданд?
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Чизҳое, ки ба онҳо таваҷҷуҳ
зоҳир кардан зарур аст:

Хавфҳое, ки бояд
коҳиш дода шаванд:

ÆÆ Сарварони ҷавонон ва мураббиён бояд хориҷшавиро шинохта тавонанд
ва барои пешгирии он тадбирҳои стратегиро муҳокима кунанд. Ҳадафи
фарҳанги лоиҳа бояд эҷод кардани идеяҳои нави ҳувияти инфиродӣ ва
гурӯҳӣ бошад.
ÆÆ Шахсоне, ки ба экстремизми хушунатомез даст мезананд, метавонанд ба
макон таҳдид кунанд ва фарогирии иҷтимоиро халалдор намоянд.
ÆÆ Мураббиён бояд аз имконияти эҷод шудани шабакаҳои алоҳида огоҳ
бошанд ва бояд сарварони ҷавононро барои пешгирӣ кардани робитаҳо
бо шабакаҳое истифода баранд, ки бо гурӯҳҳо ва/ё ақидаҳои экстремистии
хушунатгар алоқаманданд.

ИН ЧИСТ?

БАРОИ ИН ЧӢ ЛОЗИМ АСТ?

Макони бехатар ҷоест, ки дар он
иштироккунандагон ва мураббиён
худро хотирҷамъ эҳсос мекунанд,
ки онҳо бо ҳар гуна зиёни эҳсосотӣ
ё ҷисмонӣ рӯбарӯ нахоҳанд шуд.

Дастрасӣ барои ҳама бе хавфи
расонидани зиёни ҷисмонӣ
Пазируфтани низоъе, ки аз
зӯроварӣ озод аст.
Иштироккунандагон эҳсос
мекунанд, ки онҳо як ҷузъи
барнома ҳастанд.
Иштироккунандагон худро
ҳифзшуда ва дастгиришуда
эҳсос мекунанд.

БАХШИ 1

РАСМИ 14.
ИНФОГРАФИКАИ
ҶАМЪБАСТӢ БАРОИ БАХШИ
МАКОНҲОИ БЕХАТАР

ÆÆ Дар миёни иштироккунандагон зергурӯҳҳо ё зинанизомҳои иҷтимоӣ
метавонанд ба вуҷуд оянд.
ÆÆ Хориҷшавиро худ аз худ муайян кардан метавонад душвор бошад.
ÆÆ Хусусияти рақобатии варзиш метавонад ҳадафҳои воридшавӣ ба
барномаро зери шубҳа гузорад.
ÆÆ Таъсир метавонад бо маконҳои баргузории бозиҳои варзишӣ маҳдуд
бошад ва ҷавононе, ки таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарор
доранд, метавонанд ба дигар таъсироти берунӣ дар ҳаёти рӯзмарраи худ
баргарданд.

М АКОНИ
БЕХАТАР
Макони бехатар ба ҷавонон
имкон медиҳад, ки шахсияти
худро ошкоро изҳор намоянд,
шаъну шарафи худро ҳифз
кунанд ва имкониятҳоро барои
иштирок дар варзиш истифода
бурда, дар муколамаҳои созанда
бе айбҷӯӣ, изҳори нафрат ё
зӯроварӣ иштирок намоянд.

ИН ЧӢ ГУНА ЁРӢ
МЕРАСОНАД?

Эҷод кардани муҳити
мусбате, ки иштироккунандагон
худро мутааллиқи он эҳсос
мекунанд.
Ташвиқ кардани муколамаи озод
дар байни гурӯҳҳои гуногуни
одамон.
Нишон додани роҳҳои бе
хушунати ҳалли низоъҳо.

ҲАДАФҲО

39

ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ: РОҲНАМОИ АМАЛӢ
Варақаи баҳодиҳии машғулият барои бахши маконҳои бехатар:

Рӯзи баргузории машғулият:.........................................................................................
Номи фасилитатор:.......................................................................................................
Мавзӯъ ё вазифаи машғулият:......................................................................................

БАХШИ 1

Баҳодиҳии машғулияти омӯзишии имрӯзаро анҷом диҳед.

БАҲОГУЗОРӢ – АЗ ҚАТЪИЯН
РОЗӢ ҲАСТАМ (1) ТО ҚАТЪИЯН
РОЗӢ НЕСТАМ (5)

МАВЗӮЪҲОИ АСОСӢ

МЕЪЁР

Биноҳои дастрас
ва муносиб

Биноҳо дилнишин ва барои истифода
аз рӯи таъйинот муносибанд

1

2

3

4

5

Эътимоди зиёд ва
нишондиҳандаҳои
баланди сатҳи иштирок

Иштироккунандагон бехатар бозӣ мекарданд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон пайваста дар
машғулиятҳо иштирок мекунанд

1

2

3

4

5

Биноҳо хусусиятҳои гендериро
ба эътибор мегиранд (масалан,
ҳуҷраҳои либосивазкунӣ)

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон бо якдигар озодона
ва боэҳтиром муошират мекунанд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон дар ҷараёни
машғулиятҳо худро хотирҷамъ ва
фарогирифта эҳсос мекунанд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон ба иштирок кардан
дар машғулиятҳо идома медиҳанд

1

2

3

4

5

Фаъолияти баъдӣ барои фасилитаторҳо
Фикр кунед, ки чаро шумо чунин баҳо гузоштед ва чӣ гуна онҳоро дар оянда метавон беҳтар кард.
Чиро метавон омӯхт ва чиро метавон беҳтар кард?
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МАКОНҲОИ БЕХАТАР: ҚАЙДҲО

БАХШИ 1
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БАХШИ 2:
ФАРОГИРИИ
ИҶТИМОӢ

Фарогирии иҷтимоӣ муҳофизат аз экстремизми хушунатомез мебошад ва бо
баланд бардоштани муқовимат ва эҷоди асосҳои равониву иҷтимоӣ робитаи
наздик дошта, барои омӯзиш ва қабули қарорҳои дуруст, аз ҷумла фаъолона рад
кардани омилҳое, ки ба экстремизми хушунатомез ва терроризм тела медиҳанд
ва ҷалб мекунанд, боз аст.
Фарогирии иҷтимоӣ равандест, ки ба воситаи он талошҳои таъмин намудани
имкониятҳои баробар анҷом дода мешаванд то ҳар як нафар, сарфи назар аз
аслу насаби худ, потенсиали ҳаётии худро пурра амалӣ карда тавонад.

РАСМИ 15.
КАЛЕЙДОСКОПИ ВАРЗИШ,
ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ ВА
ФАРОГИРИИ ИҶТИМОӢ

ИЗМИ ХУШУНАТО
МЕЗ
ТРЕМ
С
К
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А
ВО
СОЗИИ ИҶТИ
О
Н
Р
И
СИ
А
М
ОӢ
Д
МГ
А
Р
Т
Ҳ
А

К

ВАРЗИШ

ОН

ВАРЗИШ

Мусоидат
намудан
ба қабул

Ҳифзи иҷтимоӣ

ЪЁР

ҲОИ Ш АҲРВАН

ДӢ

Ҳамчун абзори амалӣ кардан ва тақвият додани фарогирии иҷтимоӣ,
варзиш метавонад хеле самарабахш бошад, агар дар чорчӯби барномаи хуб
сохторсозишуда истифода шавад, махсусан барномае, ки ба ҳалли масъалаҳои
иҷтимоӣ ва шахсии кӯдакону ҷавононе 10 равона шудааст, ки гирифтори хавфи
экстремизми хушунатомез баррасӣ мешаванд. 11 Фарогирии иҷтимоӣ ба
воситаи варзиш робитаҳои иҷтимоии байни иштироккунандагонро мустаҳкам
менамояд ва ба онҳо эҳсоси мақсаднокӣ дода, ба ин васила, бар зидди
фаъолиятҳои радикалӣ мубориза мебарад. 12

10

11

12
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ФАРОГИРИИ
ИҶТИМОӢ

Бартараф кардани
фишорҳои сиёсӣ,
фарҳангӣ ва динӣ

ИШ

БАХШИ 2

Сарварони
инфиродӣ
Фарҳангҳои
гурӯҳӣ

Эҳсосот
ва мансубият

ВАРЗИШ

Рушди
зарфият

ОГИРИИ ИҶТИМОӢ
ФАР
ИШ
СОХТОРҲ
О
И
И
РЗ
ҶОМ
НҲО
ВА
КО
ЕА
МА

Имкониятҳо

барои шабакаҳои
нави иҷтимоӣ

МЕ

Варзиш ва фарогирии
иҷтимоӣ

АИ

ОГИРИИ ИҶТИМОӢ
ФАР
ПЕ
ШГ
А ҶАЛБИ ШАҲРВ
ИР
В
К
О
А
Р
Ӣ
Н
Д
ТИ



Public Safety Canada, “Research highlights: crime prevention – sports-based crime preven- tion
programs” (2017-H03-CP).
Cara Richardson, Paul A. Cameron and Katherine M. Berlouis, “The role of sport in deradicalization
and crime diversion”, Journal for Deradicalization, No.13 (2017).
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Дар расми 15 самтҳои афзалиятдори рушд нишон дода шудаанд, ки бар асоси
онҳо дар бахши фарогирии иҷтимоӣ кор кардан зарур аст. Таваҷҷуҳи бозиҳо ва
фаъолиятҳо дар ин бахш ба ин меъёрҳо равона хоҳад шуд.
Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ дар раванди
радикализатсия нақши хеле муҳим бозӣ карда, зарурати дар бар гирифтани
меъёри фарогирии иҷтимоиро дар муҳокима ё мудохилае асосдор менамояд,
ки ба экстремизми хушунатомез равона шудааст.
Хулосаҳо

Пеш аз кушодани макон барои иштироккунандагон, ҷонибҳои манфиатдор
ва шарикон бояд аз контексти мушаххаси фарҳангиву иҷтимоӣ дар сатҳи
маҳаллӣ огоҳ бошанд.

...........................................................................................................................................................................................

Рӯйхати санҷишии
омилҳои пешгирӣ

Ғалаба дар варзиш бояд тавре танзим шавад, ки муваффақиятро ба
воситаи кори гурӯҳӣ, бар дӯш гирифтани масъулият ва омӯзиш дар бар
гирад.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Мураббиён ва кормандони маъмурӣ бояд ҳамчун намунаи ибратбахше
амал кунанд, ки амалҳои фарогирро нишон медиҳанд ва бояд аз хавфҳои
эҳтимолие огоҳ бошанд, ки иштироккунандагон берун аз лоиҳа бо онҳо
рӯбарӯ мешаванд.

...........................................................................................................................................................................................

Мураббиён бояд аз имконияти эҷод шудани шабакаҳои алоҳида огоҳ
бошанд ва бояд сарварони ҷавононро барои пешгирӣ кардани робитаҳо
бо шабакаҳое истифода баранд, ки бо гурӯҳҳо ва/ё ақидаҳои экстремистии
хушунатгар алоқаманданд.

БАХШИ 2

Мураббиён бояд ба баргузории бозиҳову дарсҳое дар майдончаи варзишӣ
мусоидат намоянд, ки зарурати маҳоратҳои муоширати байнишахсиро
барои беҳсозии фаъолияти муштараки фарогир таъкид мекунанд.

...........................................................................................................................................................................................

Фарҳанги мудохилаи варзишӣ бояд ба эҷод кардани идеяҳои нави
ҳувияти инфиродӣ ва гурӯҳӣ ба воситаи ҳамкориҳои мусбати байни
ҷавонони табақаҳои гуногуни ҷомеа равона шавад.

...........................................................................................................................................................................................

Роҳнамои амалӣ

ÆÆ Ба баргузории бозиҳое мусоидат намоед, ки коммуникатсияро тақозо
мекунанд ва гӯшдиҳии фаъолро ташвиқ намоед.
ÆÆ Фаъолиятҳоеро ба нақша гиред, ки дар худ паёмҳои бозии одилона,
ҳурмату эҳтиром ба якдигар, риояи қоидаҳо, баробарӣ ва эҳтироми
гуногуниҳоро инъикос менамоянд.
ÆÆ Дар байни фаъолиятҳо ба иштироккунандагон вақт диҳед, ки дарси ҳар
як бозиро фикр ва муҳокима кунанд.
ÆÆ Паёмҳои мусбатро ба воситаи варзиш тақвият диҳед ва вазъиятҳои
мураккаби ҳаёти рӯзмарраро берун аз варзиш ва маҳоратҳоеро эътироф
намоед, ки иштироккунандагон барои дастгирии худ ва дигарон
меомӯзанд.
ÆÆ Иштироккунандагонро ташвиқ кунед, ки ба таҷрибаҳои беҳтарин ва
сиёсати фарогирии иҷтимоӣ барои лоиҳа ва гурӯҳ таъсир гузоранд ва
онҳоро амалӣ намоянд.
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ФАЪОЛИЯТҲО
Ба баргузории бозиҳое мусоидат намоед, ки коммуникатсия ва гӯшдиҳии
фаъолро тақозо мекунанд
ФАЪОЛИЯТИ 1: ХОЛҲО БО ЧАШМОНИ БАСТА

Ҳадаф: ташвиқ намудан,
ки иштироккунандагон
барои расидан ба ҳадаф
якдигарро гӯш кунанд
ва якҷо кор кунанд

Бигузор иштироккунандагон ҷуфт-ҷуфт кор кунанд. Чашмони яке аз онҳоро
бастан зарур аст ва танҳо дастурҳои шифоҳиро истифода бурда, шахси дигар
барои ба даст овардани хол бояд ӯро ба самти махсус роҳнамоӣ кунад.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Ба муҳокима кардани мушкилоте имкон диҳед, ки ҳангоми гӯш додан ба
дастурҳо ба вуҷуд омаданд. Аз тарафи дигар, роҳнамоӣ кардан то чӣ андоза
мушкил буд? Ба иштироккунандагон пешниҳод намоед, ки нақшҳояшонро
иваз кунанд ва таҷриба намоянд, ки шарикашон худро чӣ гуна эҳсос мекунад.
Баъд аз ин машғулият муҳокима дар бораи зарурати дуруст роҳнамоӣ кардан,
назорат кардани рафтор, гӯш додан ва ба эҳтиёҷоти шарик мутобиқ кардани
дастур сурат мегирад.

БАХШИ 2

......................................................................................................................................................

Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки кори гурӯҳиро ташвиқ мекунанд
ФАЪОЛИЯТИ 2: ХОЛҲОИ ГУРӮҲӢ

Ҳадаф: мусоидат
намудан ба афзоиши
ҳамкории мусбати байни
иштироккунандагон

Шакли гурӯҳии варзиш, монанди футбол ё баскетболро интихоб намоед ва
барои муҳосибаи холҳо қоидаи нав илова кунед: гурӯҳ метавонад танҳо баъд
аз он як хол гирад, ки ҳамаи аъзои гурӯҳ ҳадди ақал як маротиба ба тӯб
даст мерасонанд. Аъзои гурӯҳро ба тақсим кардани нақшҳо ташвиқ намоед
ва як бозигар барои бо садои баланд шумурдан масъул аст ва бозигари дигар
боварӣ ҳосил менамояд, ки ҳар як шахс ба тӯб даст расондааст.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Муҳокимаи раванди таъмин намудани ҷанбаеро ташвиқ кунед, ки ҳамаи аъзо
ба тӯб даст расондаанд. Оё иштироккунандагон системаеро таъсис доданд,
то таъмин шавад, ки ҳама ба тӯб даст расонанд? Оё аъзои масъули иҷрои
нақшҳои таъйиншуда бо ягон мушкил рӯбарӯ шуданд?

......................................................................................................................................................

Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки рафтори бозии одилонаро ташвиқ
менамоянд
ФАЪОЛИЯТИ 3: ХОЛҲО БАРОИ БОЗИИ ОДИЛОНА

Ҳадаф: тарғиб кардани
идеяҳои бозии
одилона ва маҳоратҳои
мусбати иҷтимоӣ
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Дар ин фаъолият, ки дар шаклҳои гуногуни гурӯҳии варзиш метавон ҳамгиро
ва машқ кард, дастаҳо барои зоҳир кардани маҳоратҳои хуби варзишӣ ва
мусбати иҷтимоӣ нисбат ба ҳарифони худ холҳои иловагӣ ба даст меоранд.
Шакли дигари ин фаъолият ба дастае, ки рафтори бештар мусбат нишон
медиҳад, дар ҷараёни бозӣ додани корти рангие мебошад, ки арзиши холҳои
бонусиро дорад. Дастаҳо барои гирифтани чунин корт бо ёрии рафторҳои
мусбат “рақобат мекунанд”.

БОБИ 4. ПАНҶ БАХШ БАРОИ ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ

Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Аз иштироккунандагон хоҳиш намоед то атрофи рафторҳое тасмим гиранд,
ки бояд ба воситаи системаи холдиҳӣ барои бозии одилона соҳиби подош
шаванд. Ин ба муҳокимаҳо дар бораи моделҳои писандидаи рафтор ва
афзалиятҳои онҳо мусоидат хоҳад кард.

......................................................................................................................................................

Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки фарогириро тарғибу ташвиқ мекунанд
ФАЪОЛИЯТИ 4: ТӮБИ ЧАРХАНДА

Ҳадаф: тарғибу ташвиқ
кардани фарогирӣ ва
муваффақияте, ки натиҷаи
ба як гурӯҳ муттаҳид
кардани ҳамаи одамон аст

Бо ҷудо кардани майдончае ба машғулият омода шавед. Майдонча метавонад
ҳар гуна андоза дошта бошад, вале бояд ҳамаи бозигаронро дар худ гунҷонида,
барои ҷойивазкунии байнихудии онҳо ҷой дошта бошад. Дар аввалу охир
дарвозаи хурд гузошта, онҳоро бо конусҳои гуногунранг аломатгузорӣ кунед
ва давродаври майдонча як қатор конусҳоро чинед, ки аз ҳар ду тараф сеяк
ҳиссаи охирро иҳота мекунанд. Тӯбе, ки истифода мешавад, метавонад тӯби
футбол, нетбол ё воллейбол бошад.

Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Дар варзиш, “аз даст додани” бозигар ё “пинҳон кардани” одамон дар майдон
ҳангоми бозӣ осон аст; ин ба зиндагӣ монанд аст. Аз иштироккунандагон
хоҳиш намоед, ки дар бораи афзалиятҳои истифода бурдани ҳамаи бозигарон
дар бозӣ мулоҳиза кунанд.

БАХШИ 2

Қоидаҳои бозӣ омехтаи байни хоккей ва нетбол мебошанд. Вақте, ки бозигар
дар дасташ тӯб дорад, ин бозигар наметавонад бо тӯб ҳаракат кунад ва ӯ
танҳо аз сеяк ҳиссаи охири майдонча метавонад тӯбро занад. Тӯб бояд рӯ-рӯи
фарш ё замин дода шавад ва ҳарифон бояд дар масофаи на камтар аз як метр
муҳофизат кунанд. Даста наметавонад гол занад то он даме, ки ҳамаи аъзои
даста ба тӯб ҳадди ақал ду маротиба даст расонанд.

САВОЛҲОИ РОҲНАМО БАРОИ
ФАСИЛИТАТОРҲО:
• Оё иштироккунандагон байни ҳамдигар
ҳамкории мусбати афзоишёфтаро нишон
доданд?
• Оё иштироккунандагон бештар ҳамчун як даста ё воҳиди
муттаҳид ба амал кардан шурӯъ намуданд?
• Оё иштироккунандагон аз ҳуқуқи инсон бештар огоҳанд,
оё онҳо ҷанбаҳои гуногуни фарҳангҳои/мазҳабҳои
ҳамдигарро дарк мекунанд ва оё онҳо рафтори
фарогирро нишон медиҳанд?
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......................................................................................................................................................

Овезаро (плакатро)
тарҳрезӣ кунед.

ÆÆ Аз иштироккунандагон хоҳиш намоед, ки ба чаҳор гурӯҳи тарҳрезии
овеза (плакат) тақсим шаванд, ки дар чаҳор гӯшаи толор гузошта хоҳанд
шуд.
ÆÆ Иштироккунандагони ҳар як гурӯҳ бояд рӯи таҳия кардани овезаҳое
(плакатҳое), ки тасвири фарогирии иҷтимоӣ ва маъниҳои бо онҳо
алоқамандро инъикос менамоянд, ҳамкорӣ намоянд.
ÆÆ Онҳо метавонанд тасвирҳоро аз рӯзномаҳо бурида гиранд, акс гиранд ё
расмҳои худро эҷод намоянд.
ÆÆ Бар асоси расмҳое, ки дар овезаҳо (плакатҳо) интихоб шудаанд,
муҳокимаро тарғиб кунед. Фарогирии иҷтимоӣ барои онҳо чӣ маънӣ
дорад? Барои таъмин намудани фарогирии иҷтимоӣ чӣ лозим аст?

......................................................................................................................................................

БАХШИ 2

ШАРҲИ МУХТАСАРИ БАХШИ
ФАРОГИРИИ ИҶТИМОӢ

Таъриф: Фарогирии иҷтимоиро ҳамчун раванди вусъат додани иштирок дар
ҳаёти ҷомеа метавон таъриф дод. Он низ метавонад бо раванди ташвиқ
кардани фаъолияти муштараки иҷтимоии байни одамони дорои хусусиятҳои
гуногун ва кушодани дастрасӣ барои иштирок дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти
иҷтимоӣ алоқаманд бошад.
Ҳадаф ва натиҷаҳо: Тақвият додани эҳсоси умумият ва ҳамкории мусбат дар
гурӯҳҳои ҳамсолон бо мақсади эҷод кардани воситаҳои муҳофизат аз ҷалби
онҳо ба сафи созмонҳои экстремистии хушунатгар.

Ҷанбаҳое, ки
фасилитаторҳо бояд атрофи
он мулоҳиза кунанд:

• Оё ман барои ҳамкории мусбати иштироккунандагон имконият фароҳам
овардам?
• Оё ман муҳити фарҳангӣ ва контекстуалии иштироккунандагонро хуб
мефаҳмам?
• Оё ман рӯи инкишоф додани маҳоратҳои муоширати байнишахсие монанди
коммуникатсия, эҳтиром ва гӯшдиҳии фаъолона кор кардам?
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Чизҳое, ки ба онҳо таваҷҷуҳ
зоҳир кардан зарур аст:

Хавфҳое, ки бояд
коҳиш дода шаванд:

ÆÆ Сарварони ҷавонон ва мураббиён бояд хориҷшавиро шинохта тавонанд
ва барои пешгирии он тадбирҳои стратегиро муҳокима кунанд. Ҳадафи
фарҳанги лоиҳа бояд эҷод кардани идеяҳои нави ҳувияти инфиродӣ ва
гурӯҳӣ бошад.
ÆÆ Шахсоне, ки ба экстремизми хушунатомез даст мезананд, метавонанд ба
макон таҳдид кунанд ва фарогирии иҷтимоиро халалдор намоянд.
ÆÆ Мураббиён бояд аз имконияти эҷод шудани шабакаҳои алоҳида огоҳ
бошанд ва бояд сарварони ҷавононро барои пешгирӣ кардани робитаҳо
бо шабакаҳое истифода баранд, ки бо гурӯҳҳо ва/ё ақидаҳои экстремистии
хушунатгар алоқаманданд.

ИН ЧИСТ?

Фарогирии иҷтимоӣ чунин маънӣ
дорад, ки сарфи назар аз аслу
насаб, ҷинс, эътиқодҳо, намои
зоҳирӣ ё фарқиятҳои ҷисмонӣ,
ҳама худро баробар ва
фарогирифта эҳсос мекунанд.

БАРОИ ИН ЧӢ ЛОЗИМ АСТ?

Бозиҳои гурӯҳие, ки дар онҳо
имкониятҳои муошират зиёданд.
Инкишоф додани маҳоратҳои
гӯшдиҳии гурӯҳӣ.
Расонидани паёмҳои мусбат дар
бораи эҳтиром, бозии одилона ва
баробарӣ.
Тарғибу ташвиқи қавии
фасилитаторҳо барои баланд
бардоштани эътимод.

БАХШИ 2

РАСМИ 16.
ИНФОГРАФИКАИ
ҶАМЪБАСТӢ БАРОИ БАХШИ
ФАРОГИРИИ ИҶТИМОӢ

ÆÆ Дар миёни иштироккунандагон зергурӯҳҳо ё зинанизомҳои иҷтимоӣ
метавонанд ба вуҷуд оянд.
ÆÆ Хориҷшавиро худ аз худ муайян кардан метавонад душвор бошад.
ÆÆ Хусусияти рақобатии варзиш метавонад ҳадафҳои воридшавӣ ба
барномаро зери шубҳа гузорад.
ÆÆ Таъсир метавонад бо маконҳои баргузории бозиҳои варзишӣ маҳдуд
бошад ва ҷавононе, ки таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарор
доранд, метавонанд ба дигар таъсироти берунӣ дар ҳаёти рӯзмарраи худ
баргарданд.

ФАРОГИРИИ
ИҶТИМ ОӢ
Фарогирии иҷтимоӣ ба
воситаи варзиш ба иштироккунандагон имконият медиҳад, ки
дар чорабиниҳои гурӯҳӣ ширкат
варзида, дӯстӣ барпо кунанд ва
худро хотирҷамъ эҳсос намоянд.
Эҳсоси фарогирии иҷтимоӣ ба
ҷавонон дар чорчӯби барнома
ҳисси доштани мақсадро медиҳад.

ИН ЧӢ ГУНА ЁРӢ
МЕРАСОНАД?

Эҷод кардани муҳити
дӯстона, ки дар он ҳамаи
иштироккунандагон худро
бехатар, фарогирифта ва
ташвиқшуда ба иштирок дар
муҳокимаҳову фаъолиятҳо эҳсос
мекунанд.
Эҷод кардани эҳсоси умумият.

ҲАДАФҲО
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ФАРОГИРИИ ИҶТИМОӢ: ШАРҲИ ФИШУРДА
Варақаи баҳодиҳии машғулият барои бахши фарогирии иҷтимоӣ:
Рӯзи баргузории машғулият:.........................................................................................
Номи фасилитатор:.......................................................................................................
Мавзӯъ ё вазифаи машғулият:......................................................................................

БАХШИ 2

Баҳодиҳии машғулияти омӯзишии имрӯзаро анҷом диҳед.

БАҲОГУЗОРӢ: АЗ ҚАТЪИЯН
РОЗӢ ҲАСТАМ (1) ТО ҚАТЪИЯН
РОЗӢ НЕСТАМ (5)

МАВЗӮЪҲОИ АСОСӢ

МЕЪЁР

Эҳсоси баланди
мансубият ва иштирок

Иштироккунандагон худро як
ҷузъи барнома эҳсос карданд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон бо майлу рағбати том
дар фаъолиятҳои гурӯҳӣ иштирок карданд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон дарк карданд, ки
мо чӣ гуна метавонем фарогириро дар
ҳаёти рӯзмарраи худ тарғиб намоем

1

2

3

4

5

Ба ҷои боқӣ мондан дар гурӯҳҳои
алоҳида, иштироккунандагон бо якдигар
фаъолияти муштаракро анҷом доданд

1

2

3

4

5

Рӯйхати рӯйдодҳои манфӣ ё низоъҳое, ки
дар маҳалҳо рӯй додаанд, коҳиш ёфтанд

1

2

3

4

5

Низоъҳо бо роҳҳои мусбат бартараф шуданд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон иқдом карданд ва ҳалли
ҳамкоронаи низоъҳоро нишон доданд

1

2

3

4

5

Рӯйкардҳои мусбат
ба кори гурӯҳӣ

Истифода бурдани
стратегияҳои мусбати
ҳалли низоъ

Фаъолияти баъдӣ барои фасилитаторҳо
Фикр кунед, ки чаро шумо чунин баҳо гузоштед ва чӣ гуна онҳоро дар оянда метавон беҳтар кард.
Чиро метавон омӯхт ва чиро метавон беҳтар кард?
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БАХШИ 2
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Ин бахш робитаро бо ташаккули идеяҳои нав, ҳувиятҳо ва дурнамоҳо
таъмин мекунад то ҷавононро баробари оғоз намудани омӯхтани роҳҳои
нави соҳибсалоҳият ва арзишманд эҳсос кардани худ дар ҷомеа бо иттилооту
маҳоратҳо муҷаҳҳаз намояд. Якум, ин аз ҳисоби истифодаи давомдори амалии
варзиш барои эҷоди маконҳои рушди шахсӣ ва тафаккури интиқодӣ ва дувум,
аз ҳисоби фаъолияти муштарак бо ҷонибҳои манфиатдори асосӣ дар дохил ва
берун аз маконҳои амалисозии лоиҳа ба даст меояд.

РАСМИ 17.
КАЛЕЙДОСКОПИ ВАРЗИШ,
ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ ВА ТАҲСИЛОТ

ва маҳоратҳои
иҷтимоии
мукаммал

ТАҲСИЛОТ

барои дарёфти
ихтисосҳои
касбӣ-техникӣ
ва расмӣ

Тарбиятгарӣ

ҲЗА

ҲОИ

Ъ
ҚОБИЛИ ТА

ЛИ

ТАҲСИЛОТ

Имкониятҳо

Муошират

ВА

ТАҲСИЛОТ

Сатҳи

огоҳии коршиносони
ҷомеа

ЛА

Варзиш ва таҳсилот

Ш

М
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БАХШИ 3:
ТАҲСИЛОТ

М

Дар чорабиниҳои варзишӣ бисёр муҳим аст, ки муҳити таҳсилот, таълим ва
таҷрибаи пешқадам якдигарро пурра кунанд. Имкониятҳои омӯзиш метавонанд
дар тӯли тамоми барнома ба вуҷуд оянд, хоҳ дар чорчӯби семинарҳои расмии
омӯзишӣ ё хоҳ дар чорчӯби “лаҳзаҳои қобили таълим”-и ғайрирасмӣ дар варзиш
бошад. Саранҷом, ҳадафи барномаҳои варзишие, ки ба пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез равона шудаанд, аз он иборат аст, ки ба иштироккунандагон дар
омӯхтан ва дар ҷомеаҳову ҳаёти рӯзмарраи худ истифода бурдани маҳоратҳову
арзишҳои нав ёрӣ расад, ки дар чорчӯби барнома ба даст овардаанд.
Дар расми 17 самтҳои афзалиятдори рушд нишон дода шудаанд, ки бар асоси
онҳо дар бахши таҳсилот кор кардан зарур аст. Таваҷҷуҳи бозиҳо ва фаъолиятҳо
дар ин бахш ба ин меъёрҳо равона хоҳад шуд.
“Лаҳзаҳои қобили таълим” рӯйдодҳо ё таҷрибаҳое мебошанд, ки барои
бештар омӯхтани ягон ҷанбаи мушаххаси зиндагӣ имкониятҳои хуб
муҳайё мекунанд. Амалҳо ва чорабиниҳои варзишӣ дар майдончаҳои
варзишӣ метавонанд чунин имкониятҳои сершумори омӯзиширо
пешниҳод кунанд.
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Хулосаҳо

ÆÆ Таҷрибаҳои омӯзишӣ метавонанд беихтиёр бошанд ва метавонанд бо
нақшаи таълим мувофиқ наоянд, ки банақшагирӣ ва стандартисозии
таҷрибаи барномаро мушкилтар мекунанд.
ÆÆ Вақте, ки имкониятҳои таҳсилот бо чорабиниҳои варзишӣ ва дар тӯли
тамоми барнома ҳамгиро нашудаанд, иштироккунандагон аз лаҳзаҳои
қобили таълим манфиат намебардоранд ва эҳтимол аст натиҷаҳои
арзишманди омӯзишро аз даст диҳанд.
Бе зоҳир кардани таваҷҷуҳи фавқулодда зиёд ба ҷузъҳои варзишӣ ё
ғайриварзишӣ, фасилитаторҳо бояд таҷрибаи мусбати барномаро ташвиқ
намоянд.

...........................................................................................................................................................................................

Рӯйхати санҷишии
омилҳои пешгирӣ

Истифода бурдани рӯйкарди “таълими тренерҳо” барои ташаккул додани
маҳоратҳо ва дигар фаъолиятҳои омӯзишӣ муфид аст. Барои мусоидат
намудан ба иштироккунандагоне, ки ҳамчун нақшҳои ибратбахш амал
мекунанд, истифода бурдани робитаи байни ҳамсол-ба-ҳамсол низ
тавсия дода мешавад.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Маҳоратҳои ҳаётие монанди бурдани музокирот, қобилияти гӯш кардан,
кори гурӯҳӣ, тафаккури интиқодӣ ва коммуникатсияро мисли ихтисосҳои
расмӣ таъкид кардан зарур аст.

...........................................................................................................................................................................................

Ихтисосҳои расмӣ ва имониятҳои таълими касбӣ-техникӣ бояд дар
чорчӯби барнома таъмин шаванд. Инро ба воситаи шарикӣ бо муассисаҳои
дахлдори таълимӣ низ метавон ба даст овард.

БАХШИ 3

Ҳамкорӣ бо коршиносон ва пешвоёни ҷомеа ба иштироккунандагон ёрӣ
мерасонад, ки роҳҳои беҳсозии воситаҳои маишати худро эҷод кунанд.
Барномаҳоро барои паҳн кардани маълумоти дақиқ дар бораи мазҳабҳо,
фарҳангҳо ва идеологияҳо ва барои мубориза бо тасаввуроти бардурӯғ
метавон истифода бурд.

...........................................................................................................................................................................................

Фаъолиятҳои барнома бояд барои васеъ кардани доираи дониши
омӯзгорону иштироккунандагон ба воситаи омӯзиши ҳамсол-ба-ҳамсол
истифода шаванд.

...........................................................................................................................................................................................

Роҳнамои амалӣ

ÆÆ Ба иҷрои фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки таваҷҷуҳи асосии онҳо ба
натиҷаҳои муайяни омӯзиш равона шудааст.
ÆÆ Бозиҳоеро ташкил кунед, ки муошират ва маҳоратҳои иҷтимоиро ташвиқ
менамоянд.
ÆÆ Шарикон ва кормандони дохилиро даъват намоед, ки дар бораи
таҷрибаҳои худ нақл кунанд ва сухангӯёни беруниро даъват намоед, ки
бо мавзӯи мушаххаси омӯзиш алоқаманданд.
ÆÆ Иштироккунандагонро бо имкониятҳои гирифтани ихтисосҳои таҳсилоти
расмӣ бипайвандед.
ÆÆ Имкониятҳои тарбиятгарӣ ва шогирдиро моделсозӣ кунед.
ÆÆ Бо мақсади тақвият додани ҳисси мансубияти иштироккунандагон
таҷрибаҳои таълими муштарак ва муттаҳидсозии гурӯҳро ташвиқ намоед.
ÆÆ –
Ба лаҳзаҳои қобили таълим ва дарсҳо, ки дар майдони бозӣ
баргузор мешаванд, бодиққат бошед ва боварӣ ҳосил кунед, ки атрофи
фикр кардан дар бораи чунин лаҳзаҳо вақт доранд то натиҷаҳои омӯзиш
беҳтар шаванд.
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ФАЪОЛИЯТҲО
Роҳро ба сӯи гирифтани ихтисос ва таълими касбӣ-техникӣ кушоед
ФАЪОЛИЯТИ 1: ГИРИФТАНИ ИХТИСОС

Ҳадаф: баланд
бардоштани ихтисоси
иштироккунандагон

Бо иштироккунандагон ва ҷонибҳои манфиатдори ҷомеа кор карда, курсҳои
дахлдори таълими касбӣ-техникиро ба онҳо пешниҳод кунед, ки баъд аз
хатми курс ба иштироккунандагон ихтисос медиҳанд. Ихтисос бояд барои
иштироккунандагон ва доираи васеътари ҷомеа муҳим бошад. Курсҳои
таълими касбӣ-техникӣ бояд касбҳову ихтисосҳоеро дар бар гиранд, ки бо
соҳаи варзиш алоқаманданд, вале набояд бо ин соҳа маҳдуд шаванд.
Мулоҳиза
Оё курсҳое вуҷуд доранд, ки шавқу рағбати иштироккунандагонро бедор
мекунанд, вале дастрас нестанд? Оё ин ихтисосҳо барои ҷомеа ва бозори
меҳнат муҳиманд? Бо иштироккунандагон рӯи такмил додани курсҳо аз
нуқтаи назари рӯйкард ва банақшагирии онҳо кор кунед то онҳо ҷолибтар
шаванд ва афзоиши шумораи хонандагон ва фаъолияти муштаракро ташвиқу
тарғиб намоянд.

БАХШИ 3

......................................................................................................................................................

Шавқу ҳавасро ба таълим бедор кунед ва шароитҳои гуногуни таълимро
ҷорӣ намоед
ФАЪОЛИЯТИ 2: БОЗИГАРОНИ САРНАВИШТСОЗ
Ҳадаф: ҷорӣ кардани
методҳои таълим
ва машқ кардани
хидматрасониҳои таълимӣ

Гурӯҳро ба гурӯҳҳои хурдтар тақсим кунед. Сипас, ҳар як гурӯҳ вақти муайянро
дар ихтиёр дорад, ки дар рафти он дастури ягонаи онҳо эҷод кардани бозии
аслии варзишӣ мебошад. Ба онҳо методи сабти қоидаҳое дода мешавад, ки
онҳо таҳия мекунанд. Баробари ба охир расидани вақти ҷудошуда гурӯҳҳо
ҷуфт-ҷуфт тақсим мешаванд ва ба онҳо вақт дода мешавад, ки бозии худро
ба гурӯҳи дигар шарҳ диҳанд ва шиносонанд.
Мулоҳиза
“Синфи чаппа”, ки дар он аз хонандагон хоҳиш менамоянд, ки машғулиятро
баргузор кунанд ва ба одамон дар бораи консепсияи наве нақл намоянд, ки
ба онҳо тасаввури масъалаҳои бо таҳсилот ва таълими дигарон алоқамандро
медиҳад. Баробари ба ҳар ду гурӯҳ додани имконияти баргузор кардани
машғулияти худ, аз ҳар як гурӯҳ хоҳиш намоед, ки посухҳои бозгаштии
мусбати худро бо гурӯҳи калон дар бораи бозие мубодила кунанд, ки онҳо
нишон доданд.

......................................................................................................................................................
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Ба имкониятҳои баргузор намудани таълими амалӣ мусоидат кунед
ФАЪОЛИЯТИ 3: КОРИ ИХТИЁРӢ

Ҳадаф: васеъ кардани
имкониятҳо барои
таълим дар ҷои кор

Бо соҳибони бизнес дар ҷомеа муносибатҳоро ташаккул диҳед ва барои
иштироккунандагон имконият фароҳам оред, ки ихтиёран дар ҷои кор
таълим гиранд. Соҳибони интихобшудаи бизнесро даъват намоед, ки дар
машғулиятҳои омӯзишӣ дар назди иштироккунандгон сухан гӯянд. Чунин
механизмҳо бояд ҳамеша бо талаботи татбиқпазири ҳуқуқӣ мувофиқ бошанд
ва бехатарии иштироккунандагон бояд ҳамеша таъмин карда шаванд то аз
ҳар гуна шакли истисмор, аз ҷумла истисмори меҳнатӣ, пешгирӣ шавад.
Мулоҳиза
Оё иштироккунандагон пеш аз машғулияти омӯзишӣ аз бизнес огоҳ буданд?
Оё идеяи кори ихтиёрӣ ё таҷрибаомӯзӣ аз таълими маҳоратҳои корӣ писанд
омад? Оё бизнес дигар ташаббусҳои иҷтимоие дорад, ки метавонанд ба
иштироккунандагон судманд бошанд?

......................................................................................................................................................

Ба имкониятҳои тарбиятгарӣ мусоидат кунед

Ҳадаф: бо ҳам пайвастани
тарбиятгарону шогирдон
ва баланд бардоштани
сатҳи омӯзиши ҳамсол-баҳамсол ва ҷалби ҷавонон

Иштироккунандагони истисноиеро, ки барномаро хатм карданд ё аъзои
барҷаставу собиқадори барнома ҳастанд, ташвиқ намоед, ки ба сифати
тарбиятгари иштироккунандагони нав худро номнавис кунанд. Ин ба вусъат
додани шабакаҳои иҷтимоӣ кумак мекунад ва ба мубодилаи таҷрибаҳову
эҳсосот мусоидат менамояд.
Мулоҳиза

БАХШИ 3

ФАЪОЛИЯТИ 4: БАРНОМАИ ТАРБИЯТГАРӢ

• Дар барномаи тарбиятгарӣ иштироккунандагон худро чӣ гуна эҳсос
мекунанд?
• Оё онҳо ташвиқ шудаанд, ки саранҷом худашон тарбиятгар шаванд?
• Онҳо аз ин барнома чӣ ба даст оварданд?

САВОЛҲОИ РОҲНАМО БАРОИ
ФАСИЛИТАТОРҲО:
• Оё иштироккунандагон
маҳоратҳоро омӯхтанд?

маҷмӯи

нави

• Оё иштироккунандагон дар натиҷаи барнома ягон
ихтисоси расмӣ ба даст оварданд?
• Оё “лаҳзаҳои қобили таълим” ҳамчун имкониятҳои
омӯзишӣ истифода шудаанд?
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......................................................................................................................................................
Дар макони баргузории барнома, тахтаи маълумотномаҳоро ташкил кунед, ки
дар он имкониятҳои таълими касбӣ-техникӣ ва таҷрибаомӯзиро метавон ҷой
дод, ки иштироккунандагон метавонанд ба онҳо бо ариза муроҷиат кунанд ва
рақамҳои асосии телефонҳо барои тамосро низ метавон гузошт.
Имкониятҳо барои таълим
ва таҷрибаомӯзӣ

Боварӣ ҳосил кунед, ки тахта барои иштироккунандагон аён аст, вақте онҳо
ба бино ворид мешаванд ва аз бино берун мераванд.
Имкониятҳои нашршударо бо иштироккунандагон дар ибтидо ё интиҳои ҳар
як машғулият муҳокима кунед.

......................................................................................................................................................

ШАРҲИ МУХТАСАРИ
БАХШИ ТАҲСИЛОТ

Таъриф: Илова бар имкониятҳои таҳсили расмӣ барои такмил додани
тавонмандӣ ва ихтисос, бахши таҳсилот арзишҳоеро ифода менамояд, ки
онҳоро ба воситаи иштирок дар варзиш метавон омӯхт, монанди адолат,
муттаҳидсозии гурӯҳ, баробарӣ, интизом, фарогирӣ, суботкорӣ ва эҳтиром.

БАХШИ 3

Ҳадаф ва натиҷаҳо: Дар чорабиниҳои варзиш ба нафъи рушд ва сулҳ, махсусан
чорабиниҳое, ки ҳадафи онҳо пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аст,
ташвиқ кардани таҷрибаи – ҳам расмӣ ва ҳам ғайрирасмӣ аҳамияти калидӣ
дорад. Саранҷом, ҳадаф аз ин расонидани кумак ба иштироккунандагон,
ки маҳоратҳо ва арзишҳои гирифтаашонро интиқол диҳанд ва онҳоро дар
ҷомеаҳо ва тарзи ҳаёти худ дар амал татбиқ намоянд.

Ҷанбаҳое, ки
фасилитаторҳо бояд атрофи
он мулоҳиза кунанд:

• Оё ман бар дӯши худ масъулият гирифта будам, ки барои иштироккунандагон
шахси боэътимод ва содиқ бошам?
• Оё ман ба иштироккунандагон мусоидат кардам, ки мавзӯъ ва маҷмӯи
маҳоратҳои худро амиқ бифаҳманд?
• Оё ягон иштироккунанда барои гирифтани ихтисоси расмӣ дар курсҳои
таълимӣ омӯхтааст?
• Оё ман намунаҳои имконпазири ибратбахш ва тарбиятгаронро муайян
кардам?
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Чизҳое, ки ба онҳо таваҷҷуҳ
зоҳир кардан зарур аст:

Хавфҳое, ки бояд
коҳиш дода шаванд:

ÆÆ Иштироккунандагоне, ки таҳсилоти заифтар ё маҳоратҳои заифтар
доранд, метавонанд худро хориҷшуда эҳсос кунанд.
ÆÆ Хоҳиши бо варзиш машғул шудани иштироккунандагон метавонад ангезаи
нокифоя бошад, ки онҳо ба машғулиятҳои таълимӣ бипайванданд.
ÆÆ Бо ҳар гуна низоъ ё рафторҳои каҷравона эҳтиёткор бошед. Дар
сурати сар задани низоъ, доштани қоидаҳо ва муқаррарот зарур аст, ки
кормандон бояд ба онҳо муроҷиат намоянд ва иштироккунандагонро аз
уҳдадориҳояшон ёдрас кунанд.

ÆÆ Коршиносон бояд аз санҷиш гузаранд, пеш аз он, ки онҳоро барои
фаъолияти муштарак бо иштироккунандагон ба барнома даъват шаванд.
ÆÆ Омӯзгороне, ки аз собиқаи зиндагии иштироккунандагон метавонанд
баъзе иштироккунандагонро беихтиёр ранҷонанд ё хориҷ кунанд.
ÆÆ Мутахассисони соҳавӣ бояд омӯзиши муносиб гиранд. Надоштани омӯзиш
метавонад ба коҳиш ёфтани ҳисси эътимод дар байни иштироккунандагоне
бурда расонанд, ки фасилитаторҳоро меомӯзанд ва аз онҳо вобастаанд.

РАСМИ 18.

ИН ЧИСТ?

Таҳсилот дар чорчӯби барномаҳои
пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ба воситаи варзиш
маънои инкишоф додани
маҳоратҳову дониши ҳаётӣ ва дарк
кардани арзишҳо ва маҳоратҳои
иҷтимоиро дорад.

БАРОИ ИН ЧӢ ЛОЗИМ АСТ?

Фаъолиятҳое, ки арзиши
омӯзишӣ доранд, монанди қабули
қарорҳо ва тафаккури интиқодӣ.
Муайян кардани коршиносоне, ки
метавонанд маҳоратҳои
мушаххасро таълим диҳанд,
монанди истифодаи бехатари
интернет.
Ба иштирок дар дарсҳои мактабӣ
ва курсҳо барои гирифтани
ихтисос ташвиқ кардани
иштироккунандагон.

БАХШИ 3

ИНФОГРАФИКАИ
ҶАМЪБАСТӢ БАРОИ
БАХШИ ТАҲСИЛОТ

ТАҲСИЛ ОТ
Таҳсилот ва инкишофи
маҳоратҳои ҳаётӣ ба
иштироккунандагон ёрӣ
медиҳанд, ки донишҳои навро
интиқол диҳанд, вале
қобилиятҳо ва арзишҳои
азхудшуда ба ҷавонон кумак
мекунанд, ки дар ҷомеаҳои худ
қарорҳои дуруст қабул намоянд.

ИН ЧӢ ГУНА ЁРӢ
МЕРАСОНАД?

Ба иштироккунандагон
фароҳам овардани имконияти
омӯхтани маҳоратҳову донишҳои
наве, ки ба онҳо ёрӣ мерасонанд
маҳоратҳои иҷтимоии худро
инкишоф диҳанд ва қобилияти худро
дар мавриди қабули қарорҳои дуруст
такмил диҳанд.
Баланд бардоштани сатҳи эътимоди
иштироккунандагон дар муошират ва
бо дигарон мубодила кардани
маҳоратҳои нави онҳо.

ҲАДАФҲО
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ТАҲСИЛОТ: ШАРҲИ ФИШУРДА
Варақаи баҳодиҳии машғулият барои бахши таҳсилот:
Рӯзи баргузории машғулият:.........................................................................................
Номи фасилитатор:.......................................................................................................
Мавзӯъ ё вазифаи машғулият:......................................................................................

БАХШИ 3

Баҳодиҳии машғулияти омӯзишии имрӯзаро анҷом диҳед.
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БАҲОГУЗОРӢ: АЗ ҚАТЪИЯН
РОЗӢ ҲАСТАМ (1) ТО ҚАТЪИЯН
РОЗӢ НЕСТАМ (5)

МАВЗӮЪҲОИ АСОСӢ

МЕЪЁР

Мусоидат намудан ба
имкониятҳои омӯзишӣ
дар чорчӯби барнома

Иштироккунандагон худро як
ҷузъи барнома эҳсос карданд

1

2

3

4

5

Нишон додани талошҳои
зиёди ба даст овардани
донишу маҳоратҳо

Ба ҷои боқӣ мондан дар гурӯҳҳои
алоҳида, иштироккунандагон бо якдигар
фаъолияти муштаракро анҷом доданд

1

2

3

4

5

Дарки амиқтари
консепсияҳое, ки бо
пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез
алоқаманданд

Низоъҳо бо роҳҳои мусбат бартараф шуданд

1

2

3

4

5

Фаъолияти баъдӣ барои фасилитаторҳо
Фикр кунед, ки чаро шумо чунин баҳо гузоштед ва чӣ гуна онҳоро дар оянда метавон беҳтар кард.
Чиро метавон омӯхт ва чиро метавон беҳтар кард?

БОБИ 4. ПАНҶ БАХШ БАРОИ ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ
ТАҲСИЛОТ: ҚАЙДҲО

БАХШИ 3
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Стратегияҳое, ки бар муқовимати ҷавонон асос ёфтаанд, ҷомеаҳои маҳаллиро
тақвият медиҳанд ва ҳолатҳои зӯровариеро маҳдуд менамоянд, ки бар қобилияти
ғайризӯроварона идора ва бартараф кардани мушкилот асос меёбанд. 13
Барномаҳо бояд ба баланд бардоштани маҳоратҳои устувории ҷавонон ва
тақвият додани қобилиятҳои иштироккунандагон равона шаванд то онҳо роҳи
худро пайдо кунанд ва ба принсипҳои рӯҳӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҷисмонӣ
ҳамоҳанг намоянд, ки ба қабули дурусти қарорҳо бурда мерасонанд.
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РАСМИ 19.
КАЛЕЙДОСКОПИ ВАРЗИШ,
ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ ВА
МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН

Н)

БАХШИ 4:
МУҚОВИМАТИ
ҶАВОНОН

Варзиш талошҳои баланд бардоштани муқовимати ҷавононро такмил медиҳад.
Варзиш ва фаъолиятҳои бозиро ҳамчун моделсозии воқеии фишорҳо метавон
истифода бурд, ки ҷавонон бо онҳо рӯбарӯ мешаванд. Илова бар ин, варзишро
барои инкишоф додани таҷрибаи мусбати коллективӣ ва расонидани кумак ба
одамон, ки ҷанбаҳои қавии худро шиносанд, метавон истифода бурд.
Дар расми 19 самтҳои афзалиятдори рушд нишон дода шудаанд, ки бар асоси
онҳо дар бахши муқовимати ҷавонон кор кардан зарур аст. Таваҷҷуҳи бозиҳо ва
фаъолиятҳо дар ин бахш ба ин меъёрҳо равона хоҳад шуд.
Сарукор доштан бо талафот як ҷузъи варзиш аст ва онро барои
иштироккунандагон ба лаҳзаи қобили таълим метавон табдил дод.

Хулосаҳо

Маҳфилҳои варзиширо ба сифати маконҳои бехатар метавон истифода бурд,
ки дар он ҷойҳо иштироккунандагон мусибатро (ба воситаи варзиш) дар
муҳити назоратшаванда метавонанд моделсозӣ кунанд.
13
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United Nations Development Programme (UNDP), “Resilience building in response to the Syria
crisis” (Amman, UNDP Regional Bureau for Arab States, 2015).
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Бозиҳои назоратшавандаи моделсозии мусибат ба фаҳмиши беҳтар
мусоидат мекунанд ва ҳамдардиро ташвиқ менамоянд.

...........................................................................................................................................................................................

Рӯйхати санҷишии
омилҳои пешгирӣ

Барпо кардани муносибат бо ходимони соҳибнуфуз ва созмонҳои расмӣ
робитаҳоро барои тақвият додани муқовимати ҷавонон ва баланд
бардоштани сатҳи огоҳӣ аз захираҳои мавҷуда таъсис медиҳад.

...........................................................................................................................................................................................

Мураббиён бояд ба баргузории бозиҳое мусоидат намоянд, ки ба
муътадилсозии зӯроварӣ дар ҳаёти рӯзмарраи иштироккунандагон
ҳамоҳанг шудааст то шиддатгирии низоъ бартараф шавад.

...........................................................................................................................................................................................

>> Маслиҳати
муфид

...........................................................................................................................................................................................

Маҳфилҳои варзиширо ҳамчун маконҳои таъсиси робитаҳои иҷтимоӣ
(сотсиализатсия) метавон истифода бурд, ки тақсимоти ҷомеаро ба ду
қутб коҳиш медиҳанд.

...........................................................................................................................................................................................

Фаъолияти муштараки мусбат бо гурӯҳҳои дигар ба эҷоди сармояи
васлкунанда кумак мекунад ва эҳсосоти дарканормондагӣ ва табъизро
коҳиш медиҳад.

...........................................................................................................................................................................................

Иштироккунандагон бояд бо имкониятҳо ва дастрасӣ ба захираҳои
гуногуни ҷомеаҳои худ таъмин шаванд, ки ба васеъ кардани доираи
шабакаҳои онҳо ва системаҳои дастгирӣ ёрӣ мерасонанд.

...........................................................................................................................................................................................

БАХШИ 4

Варзишгарон метавонанд
ҳамчун намунаҳои ибратбахши
мусбати “афроди устувор”
хидмат кунанд. Қобилияти онҳо
дар самти паси сар кардани
осебҳо, дар рӯбарӯи мусибат
гум накардани худ ва сарукор
доштан бо талафот ва интизоми
онҳо дар иҷрои машқҳо
варзишгаронро аз нигоҳи
устуворӣ ба намунаҳои идеалии
ибратбахш табдил медиҳад.

Мураббиён бояд рафтори иштироккунандагонро нисбат ба зӯроварӣ
муайян кунанд ва бозиҳоеро ҷорӣ намоянд, ки роҳҳои мусбатро
пешниҳод мекунанд, ки бо ёрии онҳо ҷавонон метавонанд бо қувваҳои
ҳаракатдиҳандаи экстремизми хушунатомез мубориза баранд, аз ҷумла,
ташаккул додани қобилияти онҳо дар самти ғайризӯроварона идора ва
бартараф кардани мушкилот, бо такя ба нерӯи ботинӣ ва робитаҳои
байнишахсӣ ва ҷамъиятии онҳо.

Дар фаъолиятҳои лоиҳа, нақши оила бояд ҳамчун ҷузъи ҳаётан муҳим
таъкид шавад, ки иштироккунандагонро ҳифз менамояд ва устувории
онҳоро дастгирӣ мекунад.

...........................................................................................................................................................................................

Роҳнамои амалӣ

ÆÆ Тафаккури интиқодиро ташвиқ кунед.
ÆÆ Шабакаи дастгирии иштироккунандагонро васеъ кунед.
ÆÆ Низоъҳоро идора намоед; имкон надиҳед, ки онҳо ба зӯроварӣ табдил
ёбанд.
ÆÆ Барои мусоидат намудан ба таҳаммул, фаҳмиш ва эътирофи гуногуниҳоро
инкишоф диҳед.
ÆÆ Варзишро ҳамчун имконияти нишон додани душвориҳо, талафот ва
мусибат дар муҳити назоратшаванда истифода баред.
ÆÆ Барои мусоидат намудан ба ҳамдардӣ ва таҳаммул тафаккурро ташвиқ
кунед.
ÆÆ Забони тақвиятдиҳандаеро истифода баред, ки худмухтории
иштироккунандагонро ташаккул медиҳад.
ÆÆ Ба ёрии муносибатҳои шарикона ва барномаҳои иттилоотӣ-тарғиботӣ,
инчунин бо роҳи ҷалби ҷомеа тавассути ҳамкорӣ бо ҷонибҳои
манфиатдор ва муайянсозии эҳтиёҷоти маҳал, ҷомеаро ба талошҳои
баланд бардоштани муқовимати сатҳи умумиҷамъиятӣ ҷалб кунед.
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ФАЪОЛИЯТҲО
Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки барқасдона вазъиятҳои
ғайриодилонаро моделсозӣ мекунанд
ФАЪОЛИЯТИ 1: БАСКЕТБОЛ БО ДАСТИ ЧАП/ФУТБОЛ БО ПОИ ЧАП

Ҳадаф: моделсозӣ кардани
вазъиятҳои ғайриодилона ва
имкон додан ба мубодилаи
афкор дар бораи ҷанбае, ки
сарфи назар аз мушкилот,
чӣ кор метавон кард

Шакли гурӯҳии варзиш, монанди футбол ё баскетболро интихоб кунед ва ба
як даста супориш диҳед, ки дар рафти тамоми мусобиқа танҳо бо дасти чап ё
пои чап бозӣ кунанд. Ба иштироккунандагони дигар возеҳу равшан фаҳмонед,
ки холҳо ҳисоб карда нахоҳанд шуд, агар онҳо бо даст ё пои рост гол зананд.
Баръакс, дастаи ҳариф метавонад ҳар ду даст ё пойро истифода барад.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Имконият диҳед то баррасӣ кунанд, ки даста чӣ гуна бо вазъияти ғайриодилона
сарукор гирифт. Оё онҳо тавонистанд ин вазъи номусоиди худро паси сар
кунанд? Дар чунин вазъият онҳо худро чӣ гуна эҳсос карданд? Аз даста
бипурсед, ки оё онҳо намехоҳанд дастаи дигарро ба чолиш кашанд ва бори
дигар бозӣ кунанд.

БАХШИ 4

......................................................................................................................................................
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Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки андешаронӣ ва қабули қарорҳоро
ташвиқ мекунанд
ФАЪОЛИЯТИ 2: ДОВАР БОШЕД
Ҳадаф: ба чолиш кашидани
муқовимати ҷавонон
ва қобилияти сарукор
гирифтан бо гуногунии
афкор. Ин фаъолият
ба андешароние имкон
фароҳам меорад, ки
сарфи назар аз мушкил,
чӣ гуна оромиро нигоҳ
бояд дошт ва ба пеш
ҳаракат бояд кард. Он низ
озмоиш менамояд, ки оё
иштироккунанда фикри
худро тағйир хоҳад дод,
агар ӯро ба чолиш кашанд

Ин фаъолиятро ба шаклҳои гуногуни гурӯҳии варзиш метавон ҳамгиро ва
машқ кард. Иштироккунандаеро (ё иштироккунандагонеро) интихоб намоед,
ки дар ҷараёни бозӣ ҳамчун довар, миёнарав ё шахси расмӣ амал кунад.
Пинҳонӣ ба як бозигар аз ҳар даста дастур диҳед, ки бо қарори довар розӣ
нашавад ё бо ӯ баҳс кунад. Назорат кунед, ки шахсони алоҳида ва гурӯҳҳо
ба мушкиле, ки бар зидди довар равона шудааст, чӣ гуна аксуламал нишон
медиҳанд.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Муҳокимаи гурӯҳиро ё баъд аз фаъолият ё дар ҷараёни фаъолият баргузор
намоед, агар он ба сабабе зуд-зуд қатъ шавад, ки довар наметавонад бозиро
назорат кунад. Саволҳои асосӣ инҳоро дар бар мегиранд: Оё довар ором буд?
Оё ӯ ягон қарори худро тағйир дод? Оё бозигарони дигар доварро муҳофизат
карданд ё кӯшиш карданд, ки бозигареро интизом ёд диҳанд, ки бо довар
баҳс мекард? Оё ягон нафар аз бозигарон ба баҳс бо довар ҳамроҳ шуд?

......................................................................................................................................................
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Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки дар ҷустуҷӯ кардан ва пеш бурдани
музокирот барои дарёфти захираҳои эҷодкорона ёрӣ мерасонанд
ФАЪОЛИЯТИ 3: МАЙДОНЧАИ БОЗИРО БУНЁД КУНЕД

Ҳадаф: ташвиқ кардани
ҷустуҷӯи захираҳо ва
ба иштироккунандагон
додани имконияти ҷустуҷӯ
кардани захираҳои муфид

Абзорҳо ва маводҳоро дар минтақаи бозӣ пинҳон кунед. Дастаҳоро ташвиқ
кунед, ки бо истифода аз ҳамаи захираҳое, ки онҳо метавонанд пайдо
намоянд, майдончаҳои хурди бозии худро бунёд кунанд. Холҳои иловагӣ
диҳед, агар иштироккунандагон барои ба даст овардани захираҳо аз дастаи
дигар музокиротро бомуваффақият анҷом диҳанд.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Аз дастае, ки миқдори зиёдтари захираҳоро тавассути музокироти
бомуваффақият ба даст овардааст, хоҳиш намоед, ки стратегияҳои худро
мубодила кунанд. Чӣ кор кард? Чӣ кор накард? Муҳокимаро дар бораи
захираҳои эҷодкорона ва бозсозии объектҳо ташвиқ намоед.

......................................................................................................................................................

Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки ҷомеаро ба чорабиниҳои овозадор
ҷалб мекунанд

Ҳадаф: ёрӣ расондан ба
иштироккунандагон, ки
шабакаҳои худро вусъат
диҳанд ва фаъолияти
муштаракро бо ҷомеа
тақвият диҳанд

Мусобиқаи ҳармоҳаро ташкил кунед, ки иштироккунандагони барнома дар он
бо ҷонибҳои манфиатдори ҷомеа фаъолияти муштаракро анҷом медиҳанд ва
дар назди онҳо бозӣ мекунанд. Иштироки аъзои ҷомеаро ташвиқ кунед ва бо
ёрии бозиҳои шӯх ба фаъолияти муштараке мусоидат намоед, ки маҳоратҳои
ҷониби дигарро ба чолиш мекашад. Дар чорабиниҳо рафтори хубро ташвиқ
намоед ва дар охири моҳ мусобиқае баргузор кунед, ки иштироккунандагон
бесаброна онро интизоранд.

БАХШИ 4

ФАЪОЛИЯТИ 4: МУСОБИҚА ДАР ҶОМЕА

Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Дар чорабинӣ кӣ ҳузур дошт? Оё иштироккунандагон бо одамони нав шинос
шуданд? Аксуламали аъзои ҷомеа чӣ гуна буд?

САВОЛҲОИ РОҲНАМО БАРОИ
ФАСИЛИТАТОРҲО:
• Оё иштироккунандагон аз захираҳои
барои онҳо дастрас дар ҷомеа огоҳии
бештар доранд?
• Оё иштироккунандагон дар мавриди идоракунии низоъҳо
муносибатҳо ва рафторҳои беҳтарро нишон доданд?
• Оё
фаъолиятҳои
муштараки
иштироккунандагон
ҳамдилӣ ва сипосгузории зиёдро нисбат ба гуногунӣ
инъикос менамояд?
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Овезаро (плакатро)
тарҳрезӣ кунед.

ÆÆ Аз иштироккунандагон хоҳиш намоед, ки ба чаҳор гурӯҳи тарҳрезии
овеза (плакат) тақсим шаванд, ки дар чаҳор гӯшаи толор гузошта хоҳанд
шуд.
ÆÆ Иштироккунандагони ҳар як гурӯҳ бояд рӯи таҳия кардани овезаҳое
(плакатҳое), ки тасвири муқовимати ҷавонон ва маъниҳои бо онҳо
алоқамандро инъикос менамоянд, ҳамкорӣ намоянд.
ÆÆ Онҳо метавонанд тасвирҳоро аз рӯзномаҳо бурида гиранд, акс гиранд ё
расмҳои худро эҷод намоянд.
ÆÆ Бар асоси расмҳое, ки дар овезаҳо (плакатҳо) интихоб шудаанд,
муҳокимаро тарғиб кунед. Муқовимати ҷавонон барои онҳо чӣ маънӣ
дорад ва онҳо ин мафҳумро чӣ гуна мефаҳманд? Барои таъмин
намудани муқовимати ҷавонон дар сатҳи инфиродӣ ва ҷамоавӣ чӣ
лозим аст?

......................................................................................................................................................

ШАРҲИ МУХТАСАРИ БАХШИ
МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН

Таъриф: Муқовимати ҷавонон қобилияти “барқарор шудан” аз нокомиҳо
ва мушкилоти шахсиро ифода мекунад. Он фоҷиа ва талафотеро эътироф
менамояд, ки шахсони алоҳида ё ҷомеаҳо бо онҳо рӯбарӯ мешаванд.

БАХШИ 4

Ҳадаф ва натиҷаҳо: Иштироккунандагон бояд маҳоратҳоеро инкишоф диҳанд,
ки ба онҳо ёрӣ мерасонанд мушкилот ва буҳронҳоро паси сар кунанд. Дар
навбати худ, ин ба онҳо ёрӣ мерасонад, ки зери таъсири идеологияҳо ва
муҳитҳои экстремистии хушунатгар қарор нагиранд.

Ҷанбаҳое, ки
фасилитаторҳо бояд атрофи
он мулоҳиза кунанд:

• Оё ман муносибати иштироккунандагонро нисбат ба зӯроварӣ мефаҳмам?
• Оё ман варзишро барои он истифода бурдам, ки ҷавононро бо мушкил
рӯбарӯ кунам ва онҳоро ба он фишоре омода намоям, ки онҳо дар ҷомеаҳои
худ таҳаммул мекунанд?
• Оё ман ба иштироккунандагон ёрӣ расондам, ки ҷанбаҳои қавии худро
шиносанд?
• Оё ман таҷрибаи сарукор доштан бо талафотро дар варзиш ба “лаҳзаи
қобили таълим” табдил додам?
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Чизҳое, ки ба онҳо таваҷҷуҳ
зоҳир кардан зарур аст:

Хавфҳое, ки бояд
коҳиш дода шаванд:

ÆÆ Устувории ҷавонон хусусияти собит нест; онро пайваста ташаккул додан
зарур аст.
ÆÆ Ҷудосозии баъзе иштироккунандагон ба сабаби надоштани истеъдод ё
маҳорат ба ин раванд таъсири манфӣ мегузорад.
ÆÆ Бозиҳои барангезандаи мусибат метавонанд ба зеҳнияти (менталитети)
“мо бар зидди онҳо” бурда расонанд, агар онҳо бо муколама ҳамроҳ
набошанд.
ÆÆ Мураббиён метавонанд ба рафъи эҳсосот ё осебе, ки иштироккунандагон
таҳаммул мекунанд, омода ва/ё қодир набошанд.

РАСМИ 20.

ИНФОГРАФИКАИ
ҶАМЪБАСТӢ БАРОИ
БАХШИ УСТУВОРӢ
(МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН)

ИН ЧИСТ?

Муқовимати ҷавонон қобилияти
“барқарор шудан” аз нокомиҳо,
масъалаҳо ва мушкилоти шахсӣ
мебошад. Одамони устувор ҳаргиз
таслим намешаванд ва ҳамеша ба
пеш рафтан идома медиҳанд, ҳатто
агар корҳо мушкил ҷараён гиранд.

БАРОИ ИН ЧӢ ЛОЗИМ АСТ?

БАХШИ 4

ÆÆ Фаъолиятҳо набояд барои иштироккунандагон фавқулодда мушкил
бошад, чунки мушкилот ва мусибатҳои фавқулодда зиёд метавонанд ба
афзоиши нишондиҳандаҳои тарки барнома бурда расонанд.
ÆÆ Эҳсосот дар ҷараёни машғулиятҳо метавонанд сахт барангехта шаванд
ва метавонанд низоъҳоро шиддат бахшанд, агар онҳо танзим нашаванд.
ÆÆ Радикализатсия метавонад ба воситаи гурӯҳҳое рӯй диҳад, ки
иштироккунандагони бозиҳои варзиширо ба сабаби қобилияти
писандидаи ҷисмонии онҳо мавриди ҳадаф қарор медиҳад.
ÆÆ Коршиносон, аз ҷумла коршиносони соҳаи саломатии рӯҳӣ ва хадамоти
махсусгардондашуда, бояд бо барномаҳои варзишӣ алоқаманд бошанд ва
дар ҳамкории наздик бо онҳо кор кунанд.

Варзишро барои ба чолиш кашидани
қабули қарорҳо ва идора кардани
эҳсосот истифода баред.
Варзишро барои нишон додани
масъалаҳо ва талафот бо мақсади
инкишоф додани суботкории бештар
истифода баред.

УСТУВОРӢ
(МУҚОВИМАТИ
ҶАВОНОН)
Устуворӣ ба
иштироккунандагон имконият
медиҳад, ки қарорҳои дуруст
қабул кунанд, ҳатто агар онҳо
дар ҷомеаҳои худ бо
мушкилот рӯбарӯ шаванд. Он
низ ба ҷавонон имконият
медиҳад, ки мушкилотро ба
таври ғайризӯроварона идора
ва паси сар кунанд.

ИН ЧӢ ГУНА ЁРӢ
МЕРАСОНАД?

Барномаҳо бояд ба баланд
бардоштани маҳоратҳои
устуворӣ ва қобилиятҳои
ҷавонон ҷиҳати фаҳмидан ва
идора кардани худ дар вақтҳои
мушкил равона шаванд. Ҳадафҳо
бояд ташаккул додани
маҳоратҳоеро дар бар гиранд, ки
ба иштироккунандагон ёрӣ
мерасонанд машаққату
мушкилотро паси сар кунанд ва
қарорҳои дуруст қабул намоянд.

ҲАДАФҲО
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УСТУВОРӢ (МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН): ШАРҲИ ФИШУРДА
Варақаи баҳодиҳии машғулият барои бахши муқовимати ҷавонон:
Рӯзи баргузории машғулият:.........................................................................................
Номи фасилитатор:.......................................................................................................
Мавзӯъ ё вазифаи машғулият:......................................................................................

БАХШИ 4

Баҳодиҳии машғулияти омӯзишии имрӯзаро анҷом диҳед.
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БАҲОГУЗОРӢ: АЗ ҚАТЪИЯН
РОЗӢ ҲАСТАМ (1) ТО ҚАТЪИЯН
РОЗӢ НЕСТАМ (5)

МАВЗӮЪҲОИ АСОСӢ

МЕЪЁР

Нишон додани қобилияти
дидани чизҳо аз нуқтаи
назарҳои гуногун

Иштироккунандагон бештар
огоҳанд, ки одамон то чӣ андоза
гуногунанд ва фарқиятро ҳамчун
ҷанбаи мусбат чӣ гуна мебинанд

1

2

3

4

5

Нишон додани
стратегияҳои мусбати
ҳалли низоъҳо

Иштироккунандагон метавонанд
идеяҳои экстремистии идеологӣ,
мазҳабӣ, сиёсӣ ва роҳҳои самарабахши
мубориза бо онҳоро муайян кунанд

1

2

3

4

5

Нишон додани
рӯйкардҳои мусбат
ба кори гурӯҳӣ

Шумораи ҳамкориҳои мусбате
афзудааст, ки бар маҳоратҳое асос
меёбад, ки иштироккунандагон дар
чорчӯби барнома ба даст овардаанд

1

2

3

4

5

Фаъолияти баъдӣ барои фасилитаторҳо
Фикр кунед, ки чаро шумо чунин баҳо гузоштед ва чӣ гуна онҳоро дар оянда метавон беҳтар кард.
Чиро метавон омӯхт ва чиро метавон беҳтар кард?

БОБИ 4. ПАНҶ БАХШ БАРОИ ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ
УСТУВОРӢ (МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН): ҚАЙДҲО

БАХШИ 4
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Ҳувияти
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ҚОДИРСОЗӢ
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РАСМИ 21.
КАЛЕЙДОСКОПИ ВАРЗИШ,
ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ
ХУШУНАТОМЕЗ ВА
ҚОДИРСОЗӢ

БАХШИ 5



Дар роҳнамои мазкур эътироф шудааст, ки истилоҳи “қодирсозӣ” вобаста аз
контекстҳои фарҳангиву динӣ ба таври гуногун дарк, тафсир ва қабул мешаванд
ва аз ин рӯ, ба кормандони соҳавӣ тавсия дода мешавад, ки аз чунин фарқиятҳо
огоҳ бошанд, чунки онҳо рӯйкардҳоро барои қодирсозии ҷавонон дар
ҷомеаҳои худ ба таври муштарак эҷод менамоянд. Дар ин контекст, қодирсозии
ҷавононро метавон ҳамчун фалсафа ва рӯйкарде фаҳмид, ки истифодаи
дороиҳо ва зарфияти ҷавононро фаъолона муайян ва ташвиқ мекунанд. 14
Қодирсозӣ ба ҷавонон ёрӣ мерасонад, ки дар рӯбарӯи қурбонишавӣ ё ҷалби
онҳо ба экстремизми хушунатомез беҳтар муҷаҳҳаз шаванд.

СБАТИ ҶАВО
И МУ
НО
ДО
Н
А
С

БАХШИ 5:
ҚОДИРСОЗӢ

ОН

Ба эътироф кардан меарзад, ки раванди оддии машғул шудан бо варзиш
баъзе вақтҳо метавонад қодирсоз бошад. Таъмин намудани имконияти
иштирок дар варзиш ва будани як ҷузъи муҳити мусбат метавонад ба рушди
иштироккунандагони ҷавон таъсири тӯлонӣ расонад.
Варзиш низ метавонад ба вусъат бахшидани ҳуқуқу имкониятҳои занону
духтарон саҳм гузорад ва ба онҳо имкон медиҳад, ки қолибҳои шахшудаи
(стереотипҳои) гендерӣ ва меъёрҳои иҷтимоиро ба мушкил кашанд, намунаҳои
ибратбахшу илҳомбахш бошанд ва қобилиятҳои занон духтаронро дар варзиш
нишон диҳанд. 15
14

15
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United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Olympic Committee
and Terre des hommes organisation, Sport for Protection Toolkit: Programming with Young People in
Forced Displacement Settings (2018).
Phumzile Mlambo-Ngcuka, “Op-ed: empowering women through sport”, UN-Women, 2 April
2019.
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Дар расми 21 самтҳои афзалиятдори рушд нишон дода шудаанд, ки бар
асоси онҳо дар бахши қодирсозӣ кор кардан зарур аст. Таваҷҷуҳи бозиҳо ва
фаъолиятҳо дар ин бахш ба ин меъёрҳо равона хоҳад шуд.

Варзиш на ҳамеша метавонад афзалияти ҷавонон бошад ё ҳатто
оилаҳояшон онҳоро на ҳамеша ба варзиш ташвиқ менамоянд.
Шаклҳои муайяни варзиш низ метавонанд иштироккунандагонро
ба остракизм мубтало кунанд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки барномаҳо
таърифи васеътари варзишро истифода баранд, ки бозии ҷисмонӣ,
фароғат, рақс, варзишҳои онлайнӣ ва навъҳои мусобиқавӣ, анъанавӣ
ва маҳаллии варзишро дар шаклҳои гуногуни он дар бар мегирад то
иштироки онҳоеро ташвиқ намояд, ки бо шаклҳои анъанавии варзиш
машғул нестанд.

Аз истифодаи забони нанговар дурӣ ҷӯед, махсусан дар минтақаҳое, ки сатҳи
баланди радикализатсия ва экстремизми хушунатомез мушоҳида мешавад.

Хулосаҳо

Имкониятҳои таҷрибаомӯзиро дар созмонҳои гуногуни манфиатдор, ки дар
бахши таҳсилотӣ муаррифӣ шудаанд, бояд ба баланд бардоштани сатҳи
масъулиятшиносӣ ва роҳҳои нави қодирсозӣ бурда расонанд.

...........................................................................................................................................................................................

Рӯйхати санҷишии
омилҳои пешгирӣ

Механизми равонасозиро барои онҳое таҳия бояд кард, ки ба дастгирӣ
ва/ё хидматрасониҳои махсус ниёз доранд.

БАХШИ 5

Стратегияро барои қадамҳои ояндаи иштироккунандагон таҳия кунед
то онҳо имконият дошта бошанд, ки ба инкишофи худ баъд хотимаи
барнома идома диҳанд.

...........................................................................................................................................................................................

Уҳдадории таҳия кардани забон ва дарсҳои қодирсозиро ба воситаи
варзиш, ки ба иштироккунандагон таълим дода мешаванд, бар дӯши худ
гиред то онҳо мисли пешин ба муҳити фарҳангии худ эҳтиром гузоранд.

...........................................................................................................................................................................................

Таъмин намоед, ки макон ва муҳлати амалисозии барнома ҷанбаҳои
гендерӣ ва дархостҳои волидайну сарпарастонро ба эътибор мегиранд то
занону духтарони ҷавон ба иштирок дар барнома ташвиқу тарғиб шаванд.

...........................................................................................................................................................................................

Аз зарурати таҳия кардани барномае огоҳ бошед, ки барои ҷомеаи
маҳаллӣ қобили баҳрабардорӣ ва муҳим аст.

...........................................................................................................................................................................................

Бо мақсади васеъ кардани доираи фарогирии молиявӣ ва нишон додани
ҳисси соҳибият, ки ба рушди устувор бурда мерасонад, иштироки
ҷомеаҳо ва ҷонибҳои манфиатдори маҳаллиро дар мавриди зарурат ба
чунин барнома ташвиқ намоед.

...........................................................................................................................................................................................

Барои такмил додани сарварӣ ва мустақилияти ҷавононе, ки омӯзишро
дар чорчӯби барнома ба охир мерасонанд, арзишҳо ва нерӯи варзишро
истифода баред.

...........................................................................................................................................................................................

Ба баргузории бозиҳо ва таҳия кардани чорабиниҳое мусоидат намоед, ки
иштироккунандагонро ба эътироф кардани натиҷаҳои мусбати иҷтимоии
вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳо ташвиқ менамоянд.

...........................................................................................................................................................................................
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Роҳнамои амалӣ
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ÆÆ Иштироккунандагонро бодиққат таълим диҳед, ки бо донишҳои нави
худ масъулиятшиносона рафтор кунанд ва аз худбоварии барзиёд дурӣ
ҷӯянд.
ÆÆ Иштироккунандагони ҷавонро ба амалисозии лоиҳа ҷалб намуда, ба онҳо
нақшҳои гуногун диҳед.
ÆÆ Иштироккунандагонро ба тафаккури ҷанбае ташвиқ намоед, ки
қодирсозиро онҳо чӣ гуна мефаҳманд. Ин барои онҳо ва ҷомеаи онҳо чӣ
маънӣ дорад?
ÆÆ Ҷавононро ташвиқ намоед, ки чорасозиҳои маҳдуди маҳаллии худро
тавассути варзиш баён кунанд.
ÆÆ Барои васеъ кардани доираи фарогирӣ ва таъсири барнома берун аз
майдончаҳои варзишӣ, ба иштироки ҷомеа муваффақ шавед.
ÆÆ Барои ёрӣ расондан ба ҷавонон, ки роҳҳои васеъсозии имкониятҳои
худро берун аз чорчӯби барнома идома диҳанд, робитаҳои мусбатро бо
ҷомеаҳо тақвият диҳед.
ÆÆ Тамосҳои иҷтимоиеро ташаккул диҳед, ки амалисозии чунин идеяҳое
монанди соҳибкории иҷтимоиро ташвиқ менамоянд ва аз фаъолияти
дастаҷамъӣ ҷонибдорӣ кунед.
ÆÆ Иштироккунандагони ҷавонро ба қабули қарорҳои дуруст, ки бар
арзишҳои мусбати варзиш асос ёфтаанд (масалан, кори гурӯҳӣ, адолат,
эҳтиром ва интизом), ташвиқу тарғиб намоед.
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ФАЪОЛИЯТҲО
Ба чорабиниҳое мусоидат намоед, ки имкониятҳоро баъд аз хотимаи
барнома вусъат медиҳанд
ФАЪОЛИЯТИ 1: РӮЗИ ҶОМЕА

Ҳадаф: ёрӣ расондан
ба иштироккунандагон,
ки шабакаҳои худро
васеъ кунанд

Ҷонибҳои манфиатдор ва созмонҳоро дар ҷомеа даъват намоед, ки дар
рафти мусобиқаҳои ҷамоавӣ дар дастаҳои омехта иштирок кунанд. Ба
иштироккунандагони барнома пешниҳод намоед, ки ҳар як дастаро сарварӣ
кунад ва дар бораи созмонҳое бештар омӯзад, ки дар мусобиқа муаррифӣ
шудаанд.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Бигзор ҳар як иштироккунанда мубодила намояд, ки ӯ дар бораи созмонҳои
ҷамоавӣ чӣ омӯхт ва ин созмонҳо чӣ кор мекунанд. Ин ба иштироккунандагон
ёрӣ мерасонад, ки шабака ва доираи фарогирии худро васеъ кунанд ва ба
таъсис додани робитаҳо баъд аз мусобиқа имконият фароҳам меорад.

......................................................................................................................................................

ФАЪОЛИЯТИ 2: МУРАББИЁНРО ТАЪЛИМ ДИҲЕД

Ҳадаф: ба
иштироккунандагон додани
имконият, ки сарварӣ
ва имкониятҳои қабули
қарорҳоро таҷриба кунанд.
Ин таҷриба ба онҳо имкон
медиҳад, ки атрофи чӣ
гуна идора кардани қудрат
ва чӣ гуна сарвари хуб
будан андеша намоянд. Ин
фаъолият низ эътимоди
иштироккунандагон,
қобилияти муоширати онҳо
ва дониши онҳоро дар
бораи амалҳои фарогир,
бехатарӣ ва принсипҳои
таҷрибаи беҳтарин
озмоиш менамояд

Ба иштироккунандагон гӯед, ки онҳо машғулияти баъдиро сарварӣ хоҳанд
кард. Шумо бояд мавзӯеро барои машғулияти онҳо интихоб кунед (масалан,
фарогирии иҷтимоӣ, баробарӣ, сулҳ, бозии одилона ё эҳтиром). Онҳоро
зарур аст, ки машқҳои гармсозии бадан ва бозиҳову фаъолиятҳоро барои ин
машғулият ба нақша гиранд. Ба онҳо низ зарур хоҳад буд, ки атрофи роҳҳои
эҷодкоронаи таҳлил намудани машғулият дар охир фикр кунанд.

БАХШИ 5

Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки тафаккур ва қабули қарорҳоро
ташвиқ мекунанд

Мулоҳиза
Мураббиён ва иштироккунандагон дар як сатҳ якҷо нишинанд. Саволҳои
асосӣ инҳоро дар бар мегиранд: Оё иштироккунандагон машғулиятро хуб
идора карданд? Онҳо чиро омӯхтанд? Сарвари хубро дар варзиш ва зиндагӣ
чӣ ба вуҷуд меорад? Онҳо бо кадом сарварон баробар мешаванд?

......................................................................................................................................................
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Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки иштироккунандагонро
ба масъулиятшиносӣ ташвиқ мекунанд
ФАЪОЛИЯТИ 3: ОМӮЗИШИ МУСТАҚИЛОНА

Ҳадаф: ташвиқ кардани
иштироккунандагон,
ки масъулиятро бар
дӯши худ гиранд

Иштироккунандагонро ташвиқ намоед, ки бозиҳои худро тарҳрезӣ кунанд.
Ҳар як машғулиятро дар гурӯҳи иборат аз чаҳор нафар метавон баргузор
кард, ки ба онҳо тартиб додани нақшаи дарс ва дар тамоми рӯз роҳбарӣ
кардани фаъолияти гурӯҳ супориш дода мешавад. Ин таҷриба эътимод ба
худ, масъулиятшиносӣ ва маҳоратҳои қабули қарорҳои дурустро ташвиқ
менамояд.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Муҳокима кунед, ки гурӯҳи роҳбарикунанда ҳамчун роҳбари дарс тамоми рӯз
худро чӣ гуна эҳсос намуд. Онҳо бо кадом мушкилот рӯбарӯ шуданд? Онҳо аз
чӣ қаноатманд буданд? Оё тамоми гурӯҳ бо идора кардани дарс машғул буд?

......................................................................................................................................................

БАХШИ 5

Ба фаъолиятҳое мусоидат намоед, ки ба иштироккунандагон
ёрӣ мерасонанд ба қобилиятҳои худ бовар кунанд
ФАЪОЛИЯТИ 4: ҲИМОЯТГАР

Ҳадаф: баланд
бардоштани боварӣ ба
худ ва нерӯи ирода

Дар бозии “муштзӯр” ё бозии ба ҳамин монанд, ба иштироккунандагони
муайян мақоми “ҳимоятгар”-ро диҳед, ки аз зарба муҳофизат кардани
иштироккунандаи дигар аст. Ин машқ онҳоро ташвиқ менамояд, ки
масъулиятро бар дӯши худ гиранд, ба кори гурӯҳӣ ҷалб шаванд ва аз чорчӯби
манфиатҳои худ берун бароянд. Иштироккунандагон бояд нақшҳои худро
байни якдигар иваз кунанд.
Мулоҳизаи баъд аз бозӣ
Дар нақши ҳимоятгар бозӣ карда, иштироккунандагон худро чӣ гуна эҳсос
намуданд? Оё онҳо чунин стратегияе монанди ҳамоҳанг амал намуданро
фикр карда бароварданд? Ба онҳо ҳимоятгар будан писанд омад ё шахсе, ки
ӯро муҳофизат карданд?

САВОЛҲОИ РОҲНАМО БАРОИ
ФАСИЛИТАТОРҲО:
• Оё
иштироккунандагон
баробари
пешрафти барнома ташаббуси бештар
нишон доданд?
• Оё баъзе иштироккунандагон худро ҳамчун роҳбар ё
тарбиятгари эҳтимолии иштироккунандагони дигар
зоҳир карданд?
• Оё
иштироккунандагон
баъдибарномавӣ доранд?
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ҳадафҳои
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......................................................................................................................................................
Аз иштироккунандагон хоҳиш намоед, ки ба чаҳор гурӯҳи тарҳрезии овеза
(плакат) тақсим шаванд, ки дар чаҳор гӯшаи толор гузошта хоҳанд шуд.

Овезаро (плакатро)
тарҳрезӣ кунед.

Иштироккунандагони ҳар як гурӯҳ бояд рӯи таҳия кардани овезаҳое
(плакатҳое), ки тасвири қодирсозӣ ва маъниҳои бо онҳо алоқамандро инъикос
менамоянд, ҳамкорӣ намоянд.
Онҳо метавонанд тасвирҳоро аз рӯзномаҳо бурида гиранд, акс гиранд ё
расмҳои худро эҷод намоянд. Бар асоси расмҳое, ки дар овезаҳо (плакатҳо)
интихоб шудаанд, муҳокимаро тарғиб кунед. Қодирсозӣ барои онҳо чӣ маънӣ
дорад ва онҳо ин мафҳумро ҳамчун як гурӯҳ ё шахсони алоҳида чӣ гуна
мефаҳманд? Барои қодирсозии ҷавонон чӣ лозим аст?

......................................................................................................................................................

ШАРҲИ МУХТАСАРИ БАХШИ
МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН

Таъриф: Ибораи “қодирсозии ҷавонон” муносибат нисбат ба ҷавонон ва
раванди сохториву фарҳангиеро ифода менамояд, ки тавассути онҳо ҷавонон
соҳиби қудрат ва имкониятҳои роҳбарӣ шуда, дар ҳаёти худ ва ҳаёти одамони
дигари ҷомеаи худ ва дар маҷмӯъ, ҷамъият тағйиротро амалӣ менамоянд.

Ҷанбаҳое, ки
фасилитаторҳо бояд атрофи
он мулоҳиза кунанд:

БАХШИ 5

Ҳадаф ва натиҷаҳо: Дастгирӣ кардани ҷавонон дар изҳори боэътимоди
идеяҳои худ ва қабули қарорҳои дуруст, баланд бардоштани ҳамдилии онҳо
нисбат ба одамон ва инкишоф додани маҳоратҳои гузоштани мақсад. Ин
таҷрибаҳо ба эҷоди сарварони ҷавон дар ҷомеаҳои онҳо кумак хоҳанд кард.

• Оё ман иштироккунандагонро бедор кардам, ки дар бораи чӣ маънӣ
доштани қодирсозӣ барои худ андеша намоянд?
• Оё ман ҷавононро ташвиқ кардам, ки чорасозиҳои маҳдуди маҳаллии худро
баён кунанд ва ташаббус нишон диҳанд?
• Оё ман иштироккунандагонро ташвиқ кардам, ки бо донишҳову маҳоратҳои
навомӯхтаи худ масъулиятшиносона рафтор намоянд?
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Чизҳое, ки ба онҳо таваҷҷуҳ
зоҳир кардан зарур аст:

БАХШИ 5

Хавфҳое, ки бояд
коҳиш дода шаванд:

ÆÆ Кӯдакону ҷавонони дорои ҳуқуқу имкониятҳои васеъ ба осонӣ метавонанд
фавқулодда худбовар шаванд ва дар минтақаҳои хавфи баланди
радикализатсия ва экстремизм ва дар маконҳое ақидаи худро изҳор
намоянд, ки одамон ба пазируфтани рушди мусбати онҳо омода нестанд,
ки метавонад онҳоро таҳти хавф қарор диҳад.
ÆÆ Ба таври зарур ба нақша гирифтани давомдории фаъолият баъд аз
хотимаи барнома фавқулодда муҳим аст, чунки банақшагирии номуносиб
метавонад таъсири мудохилаҳоро заиф намояд ва ноумедиро ба вуҷуд
орад.

ÆÆ Фасилитаторҳо бояд уҳдадории таҳия кардани забон ва дарсҳои
қодирсозиро ба воситаи варзиш, ки ба иштироккунандагон таълим
дода мешаванд, бар дӯши худ гиранд то онҳо мисли пешин ба муҳити
фарҳангии худ эҳтиром гузоранд.
ÆÆ Агар ҷавон баъд аз хатми барнома “пазируфта нашавад” ва дигар системаи
дастгирӣ вуҷуд надошта бошад, мутобиқ кардани ӯ метавонад душвор
бошад ва ӯро дар самти ҷалб шудан ба гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар
ҳассос менамояд. Аз ин рӯ, баробари ин, ки иштироккунандагон ба
хотимаи барнома наздик мешаванд, омӯхтани роҳҳои муносиби таъмини
шуғл ва имкониятҳо зарур аст.

РАСМИ 22.

ИНФОГРАФИКАИ
ҶАМЪБАСТӢ БАРОИ
БАХШИ ҚОДИРСОЗӢ

ИН ЧИСТ?

Қодирсозӣ маънои баланд бардоштани
эътимоди бештар ба худ, дарк намудани
қобилиятҳои худ ба роҳбарӣ ва қабул
кардани қарорҳо ва эътироф намудани
ҳуқуқҳоеро дорад, ки шумо ҳамчун
шахсият дар ихтиёр доред. Қодирсозии
ҷавонон ин равандест, ки тавассути он
ҷавонон худро дарк мекунанд ва
метавонанд барои ҷорисозии тағйироти
мусбат ба зиндагии худ ва ҳаёти одамони
дигар дар ҷомеаҳои худ садои худро
истифода баранд.

БАРОИ ИН ЧӢ ЛОЗИМ АСТ?

Ҷавонон бояд худро бехатар эҳсос кунанд
то чӣ гуна идора кардани қудрат ва
дастгирӣ намудани дигаронро бифаҳманд.
Варзишро истифода бурда, ҷавононро
ташвиқ намоед, ки масъалаҳои худро ҳал
кунанд ва барои рафъи масъалаҳо садои
худро истифода баранд.
Ҷавононро ташвиқ намоед, ки роҳбар
шаванд ва дар чорчӯби барнома
масъулиятро бар дӯши онҳо вогузоред.

ҚОД ИРСОЗӢ
Эҳсоси қодирсозӣ ба рушди
иштироккунандагони ҷавон
метавонад таъсири тӯлонӣ расонида,
ба онҳо имкон диҳад, ки садои худро
ба таври мусбат истифода баранд ва
ба дигарон чӣ гуна қабул кардани қарори
дурустро нишон диҳанд. Эътимод ба худ
низ ба ҷавонон имкон медиҳад, ки
маҳоратҳои худро истифода баранд ва
ба таври самарабахш муошират кунанд.

ИН ЧӢ ГУНА ЁРӢ
МЕРАСОНАД?
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Дастгирӣ кардани ҷавонон
дар самти дилпурона изҳор
намудани идеяҳои худ ва қабули
қарорҳои дуруст.
Инкишоф додани сарварони ҷавоне,
ки метавонанд ҳамсолони худро
дастгирӣ кунанд ва ба ҷомеаҳои онҳо
таъсири мусбат гузоранд.

ҲАДАФҲО
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ҚОДИРСОЗӢ: ШАРҲИ ФИШУРДА
Варақаи баҳодиҳии машғулият барои бахши қодирсозӣ:
Рӯзи баргузории машғулият:.........................................................................................
Номи фасилитатор:.......................................................................................................
Мавзӯъ ё вазифаи машғулият:......................................................................................

Баҳодиҳии машғулияти омӯзишии имрӯзаро анҷом диҳед.

БАҲОГУЗОРӢ: АЗ ҚАТЪИЯН
РОЗӢ ҲАСТАМ (1) ТО ҚАТЪИЯН
РОЗӢ НЕСТАМ (5)

МАВЗӮЪҲОИ АСОСӢ

МЕЪЁР

Эътимоди зиёд ба худ

Иштироккунандагон идеяҳо ва андешаҳои
худро дилпурона баён мекунанд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон дилпурона
қарор қабул мекунанд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон машқҳову
фаъолиятҳоро роҳбарӣ мекунанд

1

2

3

4

5

Иштироккунандагон ҳамчун роҳбарони ба
якдигар баробарҳуқуқ амал мекунанд

1

2

3

4

5

Тафаккури интиқодии
мукаммал

Фикр кунед, ки чаро шумо чунин баҳо гузоштед ва чӣ гуна онҳоро дар оянда метавон беҳтар кард.
Чиро метавон омӯхт ва чиро метавон беҳтар кард?

БАХШИ 5

Фаъолияти баъдӣ барои фасилитаторҳо
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БАХШИ 5

ҚОДИРСОЗӢ: ҚАЙДҲО
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БОБИ 5.
МОНИТОРИНГ, АРЗЁБӢ
ВА ОМӮЗИШ
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5.  МОНИТОРИНГ, АРЗЁБӢ ВА ОМӮЗИШ
Чӣ гуна мефаҳмем, ки оё
варзиш кор мекунад?

МОНИТОРИНГ: ОЁ МО КОРҲОЕРО ИҶРО МЕКУНЕМ,
КИ ДАР БОРАИ ОНҲО МЕГӮЕМ?
Мониторинг ҷамъоварӣ ва таҳлили пайвастаи иттилоотеро дар бар мегирад,
ки бо машғулиятҳои варзишӣ алоқаманданд. Ин фаъолияти давомдор аст ва
онро барои мутобиқ кардан ва тағйир додани қисмҳои машғулиятҳо ё нақшаҳо
ҷиҳати муваффақ шудан ба натиҷаҳои муайян метавон истифода бурд.
.......................................................................................................................
АРЗЁБӢ: ОЁ МО БА ҲАДАФҲОИ ХУД МУВАФФАҚ
ШУДЕМ? АГАР НЕ БОШАД, ЧАРО?
Раванди арзёбӣ баҳодиҳии доимӣ ва мониторинги иттилоотро тақозо
менамояд то фаҳмида шавад, ки чӣ гуна ва чаро натиҷаҳо ба даст омаданд ё
ба даст наомаданд.
.......................................................................................................................
ОМӮЗИШ: ОЁ МО ДАР БОРАИ ДАРСҲОИ АНДӮХТА АНДЕША МЕКУНЕМ?
Ин раванди аз худ кардани иттилоотест, ки дар рафти фаъолияти мониторинг
ва арзёбӣ ҷамъоварӣ шудааст. Ҳар гуна натиҷаи омӯзиш бояд барои таъсир
гузоштан ба тағйири фаъолиятҳои варзишӣ дар оянда истифода шавад.
Мо чиро омӯхтем? Чаро баъзе чизҳои муайян рӯй медиҳанд? Чаро баъзе
чизҳои муайян рӯй намедиҳанд? Ман чӣ кор метавонам кунам, ки дафъаи
дигар омӯзишамро такмил диҳам?
.......................................................................................................................

Чаро мониторинг, арзёбӣ
ва омӯзиш муҳиманд?

Фаҳмидани таъсири лоиҳа аҳамияти ҳалкунанда дорад. Мониторинг, арзёбӣ
ва омӯзиш муҳиманд, чунки натиҷаҳои интизорраванда метавонанд ба даст
наоянд, ҳатто агар ҳадафи чорабинии варзишӣ ба қодирсозии кӯдакону ҷавонон
ва баланд бардоштани устувории онҳо аз пешгирӣ кардани қурбонишавӣ ва
ҷалби онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар равона шуда бошад.
Натиҷаҳои интизорраванда ва таъсири пешбинишуда бояд бозҷӯӣ, андозагирӣ,
исбот ва фаҳмида шаванд.
Дар ин контекст, фасилитаторҳо нақши марказиро бозӣ мекунанд ва
метавонанд дар ҷамъоварии иттилоот аз ҷавонон ва ҷомеа саҳми худро гузошта,
дар бораи пайомадҳои машғулиятҳои варзишӣ андеша кунанд ва натиҷаҳоро
ҳуҷҷатгузорӣ намоянд. Онҳо низ ҳар гуна тағйироти инфиродӣ ё гурӯҳии
рафтор ва муносибатҳоро бо чашми худ мебинанд. Мураббиён, пешвоёни
варзишӣ ва ихтиёриён бештари вақтҳо бо иштироккунандагон робитаҳои
мусбат барпо мекунанд. Аз ин рӯ, онҳо метавонанд бо иштироккунандагон ва
гурӯҳҳои алоҳида ҳамсуҳбат шуда, беҳтар фаҳманд, ки оё иштироккунандагон
аз лоиҳа лаззат мебаранд, чӣ гуна ва чаро ва чиро меомӯзанд. Ин иттилоот
метавонад ба тағйироте мусоидат намояд, ки чӣ гуна ва кадом чорабиниҳо дар
рафти машғулиятҳо баргузор мешаванд.
Натиҷаҳои амалҳои хуби мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш инҳоро дар бар
мегиранд:
• Зарфият ва устувории баланд ва таъсироти мукаммали лоиҳа;
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• Масъулияти баланди иштироккунандагон ва қодирсозии онҳо дар чорчӯби
лоиҳа;
• Маҳоратҳои мукаммали худтаҳлилкунӣ ва тафаккури интиқодӣ.
Чен кардани таъсир:
мураббиён чиро
бояд донанд?

Барои самарабахш иштирок кардан дар раванди мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш
ва ба он гузоштани саҳми худ, мураббиён бояд донишу фаҳмиши амиқи
ҷанбаҳои зеринро дошта бошанд:
• Экстремизми хушунатомез дар контексти маҳаллӣ чӣ гуна муайян карда
мешавад?
• Сабабҳои асосии решагии экстремизми хушунатомез кадомҳоянд?
• Кадом воситаҳову захираҳо дастрасанд ва оё арзёбии хавфҳо баргузор
шудааст?
• Лоиҳа кадом гурӯҳ ё гурӯҳҳоро мавриди ҳадаф қарор додааст?
• Ҳадафу вазифаҳои лоиҳа кадомҳоянд?
• Назарияи тағйироте, ки асоси лоиҳаро ташкил медиҳад, кадом аст ва
варзиш чӣ гуна як ҷузъи он мебошад?
• Нигарониҳо ё хавфҳо чӣ гуна гузориш дода мешаванд?
• Стратегияи мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиши лоиҳа чист ва чӣ гуна интизор
меравад, ки мураббиён саҳми худро хоҳанд гузошт?
• Барои ҳифзи кормандон ва иштироккунандагон дар рафти чорабиниҳои
мониторинг кадом стратегияҳо вуҷуд доранд?
Назарияи тағйирот бояд шарҳ диҳад, ки чӣ гуна фаъолиятҳову
мудохилаҳои барнома, тавре интизор меравад, ба занҷираи
натиҷаҳое мусоидат хоҳанд кард, ки ба пайомадҳои пешбинишуда
в/ё воқеӣ бурда мерасонанд.
Назарияи тағйирот мақсадҳо ва ҳадафҳои асосии тағйироти
барномаро муайян мекунад ва тағйироти заруриеро харитасозӣ
менамояд, ки бояд барои расидан ба натиҷаҳои интизорраванда рӯй
диҳанд. Ин асосе барои фаҳмидани пешрафти иштироккунандагон
дар марҳилаҳои тағйирот ба сӯи натиҷаҳои пешбинишуда ва
марҳилаи ниҳоӣ мебошад.

Пешшарти асосии фаъолиятҳои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш беҳтар
фаҳмидани таъсири варзиш ва чорабиниҳои варзишист. Инро бо роҳи
андешаронии пайваста ва ҷустуҷӯи чорабиниҳое метавон ба даст овард, ки ба
ҳалли се саволи асосӣ равона шуда, дар расми 23 инъикос ёфтаанд.
РАСМИ 23.
САВОЛҲОИ МОНИТОРИНГ,
АРЗЁБӢ ВА ОМӮЗИШ
Чӣ хуб кор кард?
Чӣ хуб кор накард?

Чӣ гуна?

Чаро?
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Саволҳои изофии роҳнамо барои фасилитаторҳо дар замимаи II-и роҳнамои
мазкур инъикос ёфтаанд. Ин саволҳоро барои худтаҳлилкунӣ метавон
истифода бурд ё барои мониторинг кардани омӯзишу таҷрибаи ҷавонон аз
иштироккунандагон метавон пурсид. Муҳим аст, ки мураббиён дар бораи
ҷанбае мулоҳиза кунанд, ки онҳо ва иштироккунандагони ҷавон чиро, чаро
ва чӣ гуна омӯхтанд, инчунин дар бораи ин, ки онҳо ва дигар кормандону
менеҷерҳои лоиҳа барои беҳсозии натиҷаҳои пешбинишуда чӣ кор метавонанд
кунанд.
Тафаккур

Баъд аз ҳар як машғулият, мураббиён бояд дар бораи фаъолият мулоҳиза кунанд,
дар бораи он, ки онҳо чӣ кор карданд, онҳо ин корро чӣ гуна иҷро карданд ва
натиҷаҳо чӣ гуна буданд. Бо иҷрои чунин амал, онҳо метавонанд натиҷаҳои
машғулият, таҷрибаи иштироккунандагонро фаҳманд ва дар бораи таҷрибаи
худ ва имкониятҳои омӯзиш андеша кунанд то ин идеяҳоро дар машғулиятҳои
баъдӣ амалӣ намоянд.

РАСМИ 24.
САВОЛҲОИ РЕФЛЕКСИВӢ
ДАР БОРАИ РАВАНДИ

Ҳадафи машғулият чист?
Оё ман фаъолиятҳои худро ба
нақша гирифтам
ва оё мефаҳмам,
ки бо ёрии варзиш
ба ҳадафҳои
худ чӣ гуна
муваффақ шавам?
Иштироккунандагон ба маконҳои
варзишӣ чӣ гуна
ворид шуданд?
Оё онҳо бо ҳамсолони худ гуфтугӯ
мекарданд?
Оё онҳо хушбахт
буданд ё нигарон ба назар
мерасиданд?
Оё онҳо бо мураббиён ва кормандон
салому аҳволпурсӣ
карданд?
Оё онҳо дар бораи
машғулияти рӯз
савол доданд?

Рӯйкардҳои мониторинг,
арзёбӣ ва омӯзиш
дар самти пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез

78

Иштироккунандагон дар
машғулият чӣ гуна
ҷой гирифтанд?
Оё ба онҳо машқи
гармсозии бадан
писанд омад?
Оё онҳо ҳадафҳои
машғулиятро
фаҳмиданд?
Оё ман ягон чизро
беҳтар шарҳ дода
метавонистам?
Оё ман ба онҳо
имконият додам,
ки оғози машғулиятро роҳбарӣ кунанд ва саволҳои
худро диҳанд?

Дар рафти машғулият, оё иштироккунандагон аз
омӯхтани маҳоратҳои нав лаззат
бардоштанд?
Оё ҳамаи иштироккунандагон
бозӣ карданд?
Оё онҳо бозӣ ва
фаъолиятҳоро
сарфаҳм рафтанд?
Иштироккунандагон чӣ гуна якҷоя
бозӣ мекарданд?
Онҳо чӣ гуна муошират мекарданд?
Оё маро зарур
аст, ки барои
муваффақ шудан
ба ҳадафҳоям
фаъолиятҳоро
бадоҳатан иҷро ё
мутобиқ кунам?

Иштироккунандагон баъд аз чорабиниҳои варзишӣ
чӣ гуна мулоҳиза
мекунанд?
Оё ягон нафар аз
иштироккунандагон дар рафти
машғулият ягон
изҳороти муҳим
баён кард?
Оё байни иштироккунандагон ягон
низоъ сар зад?
Оё дар рафтори
онҳо ягон тағйирот ҷой дошт?
Оё байни иштироккунандагон
ягон баҳс ба
вуҷуд омад?
Оё иштироккунандагон хушҳолӣ
мекарданд?

Оё ман барои
иштироккунандагон имконият
эҷод кардам, ки
сухан гӯянд ва
шунида шаванд?
Оё ман метавонам
дар мавриди
ҷанбаҳое эҷодкор
бошам, ки чӣ гуна
аз онҳо мехоҳам
бо якдигар
муошират кунанд?
Оё ягон вазъияте
вуҷуд дорад, ки
ман худро дудила
эҳсос мекунам ё
ба ман омӯзиш ё
дастгирии бештар
лозим аст?
Кадом навъи
бозиҳои варзишӣ
/ фаъолиятҳо беш
аз ҳама ба иштироккунандагон писанд аст ё ба онҳо
бештар аксуламал
нишон медиҳанд?
Оё ҳадафҳои
машғулият ба
даст омаданд?

Дар шароитҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ҳаётан муҳим аст, ки
ҳар гуна чорабиниҳои варзишӣ ё коммуникатсионӣ бо иштироккунандагон
принсипҳои таъмини амният, некӯаҳволӣ ва ҳуқуқи кӯдакро риоя кунанд, ки
дар боби 3 баррасӣ шудаанд. Мураббиён бояд мураккабияти экстремизми
хушунатомез ва ҳассосиятҳои махсусеро эътироф кунанд, ки бо контексти
маҳаллие алоқаманд буда, барнома дар он ҷо амалӣ мешавад ва бояд ҳамеша
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аз принсипи “зиён нарасон” кор гиранд. Бо ин мақсад, ҳангоми кор бо
иштироккунандагон барои мониторинг кардани фаъолияти лоиҳа, тренерҳо ва
дигар кормандони лоиҳа ҳамеша бояд рӯйхати санҷишии дар зер омадаро ба
эътибор гиранд.
Рӯйхати санҷишӣ барои
мураббиёне, ки бо
мониторинг, арзёбӣ ва
омӯзиш машғуланд:

Тавре амал намоед, ки иштироккунандагон худро бехатар эҳсос кунанд.
Ба ҳуқуқи иштирок накардани онҳо эҳтиром гузоред.
Принсипҳои баробарӣ ва фарогириро тарғиб кунед.
Ҳар гуна шакли хориҷсозиро муайян кунед ва бикӯшед беҳтар фаҳмед,
ки чаро чунин рӯй медиҳад ва иштироккунандагони хориҷшударо чӣ гуна
ҷалб метавон кард.
Иттилооти шахсии иштироккунандагонро мубодила ё аз он сӯистифода
накунед.
Роҳнамоиҳои менеҷерони барномаро риоя кунед.

Эҷодкорӣ ва иштироки
муштарак

Фалсафаи роҳнишондеҳи роҳнамои мазкур садоқати мураббиён ба кор бо
иштироккунандагони ҷавон ва ҷомеаҳои маҳаллӣ, аз ҷумла пешвоёни ҷавонон
ва варзиш мебошад. Мураббиён бояд рӯйкарди муштаракро бо пешвоёни
варзишӣ ва иштироккунандагони ҷавон истифода баранд ва онҳоро бояд ба
чорабиниҳои рефлексивӣ дар бар гиранд.
Мураббиён низ бояд эҷодкор бошанд ва дар бораи роҳҳои гуногуни муайян
кардани ҷанбаҳое фикр кунанд, ки чӣ ба иштироккунандагон писанд омад,
чӣ ба онҳо писанд наомад ва кадом маҳоратҳову донишҳоро онҳо ташаккул
медиҳанд. Онҳо низ бояд роҳҳои оғоз кардани муҳокимаҳои гурӯҳӣ ва
роҳҳоеро баррасӣ кунанд, ки иштироккунандагон бо ёрии онҳо метавонанд
нишон диҳанд, ки онҳо худро чӣ гуна эҳсос менамоянд, масалан, дархост
кардан аз онҳо, ки овезаро (плакатро) тарҳрезӣ кунанд ё дар лоиҳа ба сифати
хабарнигори варзишӣ амал кунанд.
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Қайдҳои хотимавӣ

Фишурдаи аёнии таъсироти пешбинишуда ба иштироккунандагони барномаи
мо баъд аз хатми ҳамаи бахшҳо дар расми 25 инъикос шудааст. Вале қайд кардан
муҳим аст, ки варзиш метавонад ҳадафҳои пешгириро дастгирӣ кунад, вале ин
на роҳи ҳалли сеҳромез аст ва на лоиҳаи алоҳида. Рӯйкарде, ки дар роҳнамои
мазкур таҳия шудааст, барои ҳамгиросозии талошҳои васеътари пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез ҳамчун воситаи такмилкунанда пешбинӣ шудааст.

РАСМИ 25.
РАВАНДИ ТАФАККУРИ НАВ

“Акнун ман
пешвои ҷавонон
ҳастам.”

“Ман қарорҳои
дуруст қабул
мекунам.”

“Ман аз андешаи
худ дилпурам.”

“Ман ҳамаи
маҳоратҳои
омӯхтаамро
истифода мебарам.”
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“Эҳсоси иззати
нафси ман
нерӯманд аст.”
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ЗАМИМАИ I. ИСТИЛОҲОТ
Мубориза бо эктремизми
хушунатомез:

Иқдомҳои фаъолона, ғайрииҷборӣ барои мубориза бо эктремистҳои
хушунатгар ҷиҳати пешгирӣ аз радикалӣ шудан (тундгарошавӣ), бахидматгирӣ
ва сафарбар кардани пайравон ба хушунат ва бартараф кардани омилҳои
махсус, ки ба ҷалби эктремистҳои хушунатгар ва радикалишавӣ барои зӯроварӣ
мусоидат мекунанд 16.

Мубориза бо терроризм:

Иқдомҳо ва фаъолиятҳо барои пешгирӣ, боздорӣ ва бартараф кардани амалҳои
террористӣ ва заиф намудани созмонҳову шабакаҳои террористӣ.

Дерадикализатсия:

Раванди тағйири низоми боварҳои як шахс, инкор кардани идеологияи
эктремистӣ ва қабул кардани арзишҳои асосӣ. Дерадикализатсия асосан
инкори огоҳонаи арзишҳо, рафторҳо ва бинишҳои муайянро ифода мекунад,
ба ибораи дигар тағйирот дар тарзи тафаккур. Он гузариши огоҳонаро дар
назар дорад, яъне тағйироти бунёдӣ дар фаҳмиши ҳосилшуда аз фаъолиятҳое
мебошанд, ки ба афрод барои даст кашидан аз идеяҳо, боварҳо ва гурӯҳҳои
радикалӣ ё ифротӣ ёрӣ мерасонанд 17.

Даст кашидан аз
машғулияти номуносиб:

Раванди иҷтимоӣ ва равонӣ, ки дар натиҷаи он уҳдадории инсон нисбат ба
экстремизми хушунатомез ё ҷалбшавии ӯ ба он – ба андозае коҳиш меёбад, ки
шахс дигар дар хавфи ҷалбшавӣ ва ё машғул шудан ба фаъолияти хушунатомез
қарор надорад. Даст кашидан аз истифода ё дастгирии хушунат ҳатман
ба маънои тағйирот дар уҳдадории фард нисбат ба ҳадафҳои радикалӣ ё
экстремистӣ нест. Даст кашидан аз фаъолияти номуносиб рафтори одамро
тағйир медиҳад (инкор кардани истифода аз хушунат), на боварҳои бунёдиро 18.

Фасилитатор:

Барои мақсадҳои роҳнамои мазкур истилоҳи “фасилитатор” (ё “мураббӣ”)
ҷиҳати баён кардани ҳамаи навъҳои кормандони соҳибихтисоси соҳавӣ
истифода мешавад, ки онҳо фаъолиятҳо ё барномаҳои вобаста ба варзишро
анҷом медиҳанд. Фасилитаторҳо бояд қобилиятҳои касбӣ, иҷтимоӣ ва
методологиро барои талқин кардани арзишҳои мусбат ва интиқол додани
маҳоратҳои ҳаётӣ ба иштироккунандагони худ тавассути варзиш дошта бошанд.
Мураббиёни варзиш, кормандони созмонҳои ғайридавлатӣ, омӯзгорон ва
дигар кормандони ҷомеа бояд ҳамчун фасилитаторҳои фаъолиятҳои варзишӣ
ҷиҳати пешгирӣ аз хушунат ва ҷиноят, аз ҷумла экстремизми хушунатомез амал
намоянд.

Гендер:

“Мафҳуме, ки дар муқоиса бо хусусияти биологии инсон фарқиятҳои
иҷтимоиро дар байни занону мардон фаро мегирад. Ин фарқиятҳо омӯхта
шудаанд ва бо мурури замон қобили тағйир мебошанд ва дар дохил ва миёни
фарҳангҳо ба таври васеъ гуногун ҳастанд 19”. Нақшҳо ва дигар хусусиятҳои
гендерӣ бо мурури замон тағйир меёбанд ва вобаста ба контексти фарҳангӣ
фарқ мекунанд.

Рӯйкарди ҳуқуқи инсон:

Доираи мафҳумҳо, ки меъёрҳо, стандартҳо, принсипҳои низоми байналмилалии
ҳуқуқи инсонро ба сиёсатҳо, барномаҳо ва равандҳои рушд ва иқдомҳои
16

17

18
19
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Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), The Role of Civil Society in
Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Guidebook
for South-Eastern Europe (Vienna, 2018), p.6.
UNODC, Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of
Radicalization to Violence in Prisons, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2016).
Ҳамон ҷо.
European Commission, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social
Affairs, One Hundred Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men
(Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998).
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башардӯстона ҳамгиро месозад. Аз ин рӯ, ин рӯйкард (подход) ҳам ба тартибот
(протседураҳо) ва ҳам ба натиҷаҳои ниҳоӣ диққат мекунад 20.
Пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез:

Талошҳо бо истифода аз тадбирҳои иҷтимоӣ ё таълимӣ, вале на тадбирҳои
таъмини амният, таъсир гузоштан ба амалҳои инфиродӣ ва/ё муҳитзистие, ки
ба гумони мардум, шароитҳоеро эҷод менамоянд, ки дар онҳо экстремизми
хушунатомез метавонад рушд кунад 21.

Радикализатсия:

Раванди динамикӣ, ки фард ҳар чӣ бештар идеяҳо ва ҳадафҳои ифротиро қабул
мекунад. Сабабҳои ин раванд мумкин аст идеологӣ, сиёсӣ, мазҳабӣ, иҷтимоӣ,
иқтисодӣ ё шахсӣ бошанд. Шахси тундгаро (радикал) метавонад кӯшиши
худро ба ҳалли радикалии тағйири система барои ҳукумат ва ҷомеа тавассути
воситаҳои хушунатомез ва ғайрихушунатомез (яъне, воситаҳои демократӣ бо
истифода аз қонеъсозӣ ва ислоҳот) равона созад 22. Дар раванди радикализатсия
чанд марҳила ба монанди активизм, экстремизм, экстремизми ва терроризми
хушунатомез вуҷуд доранд. Ҳар кадоми ин марҳилаҳо аз дараҷаҳои гуногуни
радикализатсияи инкишофёбанда иборат мебошанд 23. Дар роҳнамои мазкур
радикализатсия ҳамчун раванди пешбаранда ба сӯи экстремизми хушунатомез
ва муҳим будани пешгирӣ аз ин раванд, аз ҷумла тавассути варзиш ва
мудохилаҳои ба варзиш асосёфта дар контексти пешгирии аввалия низ эътироф
шудааст.

Таъмини амният:

Муҳофизати саломатӣ, некӯаҳволии одамон, ҳуқуқи инсон ва тавонманд сохтани
онҳо барои доштани зиндагии озод аз зиён, муносибати бад ва беэътиноӣ 24.
Вобаста ба ҳадафҳои роҳнамои мазкур кафолати бехатарӣ барои ифодаи
масъулияти он созмонҳо, барномаҳо ва афроде истифода мешавад, ки бояд
кафолат диҳанд, ки амалиётҳо, барномаҳо ва амалҳо ба иштироккунандагон,
баҳрагирандагон, аз ҷумла кӯдакон осеб намерасонанд. Ин ба маънои он аст,
ки онҳо худро дар хавфи осеб ва муносибати бераҳмона қарор намедиҳанд ва
ҳар гуна нигаронии созмон оид ба бехатарӣ ва ҳифзи иштироккунандагон ба
мақомоти дахлдор хабар дода мешавад.
“Зарар нарасон” принсипе мебошад, ки дар бахши башардӯстона истифода
мешавад, вале ба таври баробар дар соҳаи рушд низ метавонад истифода шавад.
Ин ба масъулияти созмонҳо ҷиҳати ба ҳадди ақал расонидани зиён дахл дорад,
ки онҳо метавонанд дар натиҷаи фаъолиятҳои худ тасодуфан расонанд.

Варзиш:

Агар дар роҳнамои мазкур таври дигар муқаррар нашуда бошад, истилоҳи
“варзиш” ҳамчун истилоҳи умумӣ истифода шуда, варзиш барои ҳама, бозии
ҷисмонӣ, фароғат, рақс ва навъҳои муташаккилона, тасодуфӣ, рақобатӣ,
анъанавӣ ва маҳаллии варзиш ва шаклҳои гуногуни бозиҳоро дар бар мегирад. 25

Рӯйкардҳои ба
варзиш асосёфта:

Истифодаи варзиш ҳамчун ҷузъи асосии сиёсат, барномаҳо ё мудохилаҳое
мебошад, ки ҳадафи онҳо муваффақ шудан ба натиҷаҳои рушди иқтисодӣ,
инсонӣ ё иҷтимоист.

20

21

22
23

24

25

UNHCR, “The context, concepts and guiding principles”, in A Manual on a Community-Based
Approach in UNHCR Operations (Geneva, 2008).
William Stephens, Stijn Sieckelinck and Hans Boutellier, “Preventing violent extremism: a review of
the literature”, Studies in Conflict and Terrorism, 2 January 2019, pp.1–16.
UNODC, Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners.
Kees Van Den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel Radical Beliefs,
Extremist Behaviors, and Terrorism (New York, Oxford University Press, 2018).
International Service, Safeguarding Policy, “Safeguarding children, young people and vulnerable
adults policy”. Available at www.internationalservice.org.uk/safeguarding-policy.
Нақшаи амали Қазон, ки дар шашумин Конфронси вазирон ва мансабдорони воломақоми
масъули тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш қабул шудааст. Ин Конфронс моҳи июли соли 2017 дар
шаҳри Қазони Федератсияи Россия баргузор шудааст.
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Варзиш барои рушд ва сулҳ:

Истифодаи ҳадафманди варзиш барои барқарорсозии пайдарпай ва
систематикии шарикиҳо ва эҷоди пулҳо дар байни шахсони алоҳида ва байни
ҷомеаҳо. Аз соли 2000 инҷониб, Созмони Милали Муттаҳид истифодаи
варзишро барои муваффақ шудан ба ҳадафҳои тандурустӣ, маориф, рушд ва
сулҳ ташвиқ менамояд. 26

Терроризм:

Ҳарчанд таърифи қобили қабул барои ҳама вуҷуд надорад, терроризмро ба
таври васеъ ҳамчун методи маҷбурсозие метавон фаҳмид, ки зӯровариро бо
мақсади паҳн кардани тарс истифода мебарад ё таҳдид менамояд истифода
барад ва бо ин роҳ, ба ҳадафҳои сиёсӣ ё идеологӣ муваффақ мешавад. 27

Экстремизми хушунатомез:

Таърифи қобили қабул барои ҳама ҷиҳати экстремизми хушунатомез вуҷуд
надорад. Вале он барои ифода кардани эътиқодҳо ва амалҳои шахсе истифода
мешавад, ки барои муваффақ шудан ба ҳадафҳои идеологӣ, мазҳабӣ ё сиёсӣ
амалҳои зӯровариро густариш медиҳад, дастгирӣ менамояд, ташвиқ мекунад
ё содир менамояд, 28 ки метавонанд терроризм ва дигар шаклҳои зӯроварии
аз нигоҳи сиёсӣ ташвиқшударо дар бар гиранд. 29 Маъмулан, экстремизми
хушунатомез низ душман ё душманонеро муайян менамояд, ки онҳо ҳам ҳадафи
бадбинӣ ё зӯроварӣ мебошанд. 30 Қатъномаи Маҷмаъи умумии СММ таҳти
№70/291 оид ба бознигарии Стратегияи Созмони Милали Муттаҳид барои
мубориза бо терроризм ибораҳои “терроризм ва экстремизми хушунатомез
тавре ва ҳангоме, ки ба терроризм мусоидат мекунад” ва “терроризм ва
экстремизми хушунатомез, ки ба терроризм мусоидат мекунанд”-ро иқтибос
овардааст. Мутобиқи ин қатънома, истилоҳоти “экстремисти хушунатгар”
ва “экстремизми хушунатомез” дар роҳнамои мазкур бояд ҳамеша ҳамчун
“экстремизми хушунатомез тавре ва ҳангоме, ки ба терроризм мусоидат
мекунад” баррасӣ карда шавад.

Ҷавонон:

Таърифи қобили қабули ҳама барои истилоҳи “ҷавонон” вуҷуд надорад. Барои
мақсадҳои оморӣ, Созмони Милали Муттаҳид “ҷавонон”-ро ҳамчун шахсоне
муайян менамояд, ки синну солашон байни 15 ва 24-сола аст. Инчунин эътироф
шудааст, ки кишварҳои узв дигар таърифҳои ин истилоҳро истифода мебаранд.
Дабири кулл эътироф менамояд, ки ғайр аз таърифи оморӣ, маънои истилоҳи
“ҷавонон” дар ҷомеаҳои гуногуни саросари олам фарқ дорад. Вале синну сол
осонтарин роҳи таъриф додани ин гурӯҳ аст, махсусан, дар робита бо таҳсилот
ва шуғл, чунки “ҷавонон”-ро бештари вақтҳо барои ифода кардани шахсоне
истифода мебаранд, ки байни синни хатми таҳсилоти ҳатмӣ ва дарёфти кори
нахустини худ қарор доранд. 31 Барои мақсадҳои роҳнамои мазкур, истилоҳи
“ҷавонон” ҷиҳати ифода кардани шахсоне истифода мешавад, ки байни синни
15 ва 24-сола қарор доранд. Ҳамзамон, қайд кардан зарур аст, ки тавре дар
Моддаи 1 Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак муқаррар шудааст, ҳамаи кӯдакони то
синни 18-сола “кӯдак” мебошанд ва дар чорчӯби қонуни байналмилалӣ аз
ҳуқуқу кафолатҳои мушаххас бархурдоранд.

26

27

28
29

30
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Right to Play, Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to
Governments (Toronto, Canada, Sport for Development and Peace Working Group, 2008).
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UNODC, Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners.
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p.19.
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Ҷалби ҷавонон:

Фарогирии созандаи ҷавонон дар ҳамаи марҳилаҳои таҳия, амалисозӣ,
мониторинг ва арзёбии барномаҳо, стратегияҳо, сармоягузории захираҳо ва
қабули қарорҳое, ки ба онҳо ва дигарон таъсир мегузоранд. 32

Зӯроварии ҷавонон:

Ба маънои васеъ, зӯроварӣ ҳамчун “истифодаи барқасдонаи нерӯ ё қувваи
ҷисмонӣ, таҳдидкунанда ё воқеӣ, бар зидди худ, ягон шахси дигар ё бар
зидди гурӯҳе ё ҷомеае, ки ё ба осеб, марг, зиёни равонӣ, инкишофи нопурра
ё маҳрумият бурда мерасонад ё эҳтимоли баланд дорад, бурда расонад”
таъриф мешавад. 33 Зӯроварии ҷавонон ҳамчун зӯроварие таъриф мешавад, ки
дар миёни шахсони синнашон 10–29-сола рӯй дода, бо ҳамдигар алоқаманд
нестанд ё метавонанд ё наметавонанд якдигарро шиносанд ва умуман, берун
аз хона сурат мегирад. 34

32

33
34

Women Deliver, “Engage youth: a discussion paper on meaningful youth engagement” (New York,
April 2016).
World Health Organization (WHO), World Report on Violence and Health (Geneva, 2002).
WHO, Preventing Youth Violence: An Overview of the Evidence (Geneva, 2015).
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ЗАМИМАИ II. А
 БЗОРҲОИ АМАЛӢ БАРОИ БАНАҚШАГИРӢ,
МОНИТОРИНГ ВА ИНЪИКОСИ ОМӮЗИШ
1. ФОРМАИ БАНАҚШАГИРИИ МАШҒУЛИЯТ
ТАЪРИХИ РӮЗ:

БАХШ:

ШУМОРАИ
ИШТИРОККУНАНДАГОН:

ҲАДАФИ МАШҒУЛИЯТ

ФАЪОЛИЯТ

ТАШКИЛ: ТАҶҲИЗОТ
ВА ИШТИРОККУНАНДАГОН

ЛАҲЗАҲОИ/ПАЁМҲОИ
ОМӮЗИШӢ

Машқи гармсозии бадан

Машқҳо ва бозиҳо

Машқи оромбахши
бадан

МУЛОҲИЗАҲОИ ФАСИЛИТАТОР, НАТИҶАҲО ВА ОМӮЗИШ
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БАРДОШТҲОИ
ҶАВОБИИ ИШТИРОККУНАНДАГОН ВА
МУШОҲИДАҲОИ
ФАСИЛИТАТОР
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2. ФОРМА БАРОИ САРЛАВҲАИ “БОЗИИ ОДИЛОНА”
Мураббиён метавонанд формаи дар зер омадаро ҳамчун роҳнамо барои муайян кардани
ҷанбае истифода баранд, ки иштироккунандагон дар чорчӯби барнома бо якдигар фаъолияти
муштаракро то чӣ андоза хуб анҷом медиҳанд, қоидаҳоро риоя мекунанд ва арзишҳои хубро
нишон медиҳанд.

Риояи
қоидаҳо

Олӣ

Хеле хуб

• Дарки олии
қоидаҳоро нишон
медиҳад.

• Дарки хеле хуби
• Қоидаҳоро хуб
қоидаҳоро нишон
дарк мекунад,
медиҳад. Бештари
вале баъзе вақтҳо
вақтҳо қоидаҳоро
метавонад онҳоро
риоя мекунад.
фаромӯш кунад.

• Ҳамеша
қоидаҳоро риоя
мекунад ва
ҳамгурӯҳҳои
худро ташвиқ
менамояд,
ки онҳо низ
қоидаҳоро
риоя кунанд.

Ҳанӯз меомӯзад
• Бо тамоми нерӯ
кӯшиш мекунад,
ки ба эҳсосот
дода нашавад,
вақте ки ӯ бо
қарор розӣ нест.

• Баъзе вақтҳо ба
қарорҳои шахси
расмӣ шубҳа
дорад, вале
қодир аст, ки ин
корро оромона
ва муносиб
анҷом диҳад.

• Бештари вақтҳо
метавонад бар зидди
қарорҳои шахси
расмӣ баҳс кунад.

• Бо ҳамсолон
ҳамкории
мусбат дорад.

• Бо ҳамгурӯҳҳои
худ хуб ҳамкорӣ
мекунад.

• Маҳоратҳои олии
муошират ва гӯш
карданро зоҳир
менамояд.

• Дар лоиҳа
рафиқони
зиёд дорад ва
бо ҳамсолону
мураббиён хеле
хуб муошират
мекунад.

• Бо ҳамгурӯҳҳои худ
хуб кор мекунад,
вале на бо ҳамаи
иштироккунандагони
лоиҳа.

• Бештари
вақтҳо ҳангоми
муошират
шармгин ё
асабонист.

• Баъзе вақтҳо
ҳамсолонро бо
тавзеҳоти интиқодӣ
ҷудо мекунад.

• Майл дорад, ки
дар охири гурӯҳ
ҷой гирад.

• Бо довар ҳаргиз
баҳс намекунад.

Фаъолияти
муштарак
бо
ҳамсолон

Хуб

• Бо одамон
ҳамеша одилона
муносибат
мекунад ва
• Иловаи хеле хуб
таъмин менамояд,
ба чорабиниҳои
ки ҳама дар бар
гурӯҳӣ/дастаӣ
гирифта шаванд.
мебошад.

• Қоидаҳоро хеле
хуб риоя мекунад,
вале метавонад
онҳоро фаромӯш
намояд, вақте ки
худро фавқулодда
рақобатпазир
эҳсос мекунад.

• Ҳамгурӯҳи хуб аст,
вақте ки худро бо
рафиқон роҳат
эҳсос мекунад,
вале баъзе вақтҳо
ба дастгирӣ ниёз
дорад, ки ба таври
муносиб муошират
кунад ва гӯш диҳад.

• Мувофиқи
қоидаҳо бозӣ
карданро душвор
меҳисобад.

• Ба осонӣ рафиқ
пайдо намекунад.
• Саҳм гузоштанро
ба чорабиниҳои
гурӯҳӣ/
дастаӣ мушкил
меҳисобад.
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Ҳамгироӣ

Олӣ

Хеле хуб

Хуб

Ҳанӯз меомӯзад

• Принсипҳои
қавии ахлоқӣ,
ки ғамхорӣ,
меҳрубонӣ,
ростқавлӣ
ва ташвиқи
дигаронро дар
бар мегирад.

• Дар бораи
арзишҳову
принсипҳои
лоиҳа фаҳмиши
хеле хуб дорад.

• Бештари вақтҳо
арзишҳои
поквиҷдонӣ,
меҳрубонӣ ва
маҳорати хуби
варзишӣ зоҳир
мекунад, вале баъзе
вақтҳо ёдрас кардан
лозим меояд.

• Аз рӯи қоидаҳо
бозӣ карданро
душвор
меҳисобад.

• Зеҳнияти
“қаҳрамон”-ро
зоҳир мекунад,
ҳеҷ гоҳ таслим
намешавад.
• Ҳамеша
поквиҷдон аст.
• Сифатҳои
сарварӣ дорад.
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• Дар ҷараёни
тамоми
машғулиятҳо
муносибат ва
рафтори хеле хуб
зоҳир мекунад.
• Баъзе вақтҳо
ёдрас кардани
қоидаҳо ё
паёмҳои асосии
фаъолиятҳо
лозим меояд.

• Метавонад
харобкор бошад
ва метавонад
рафтори бад
зоҳир кунад.

• Асосан муносибати
• Осон таслим
мусбат зоҳир
мешавад, вақте
менамояд, вале баъзе
ки ӯро ба майдон
вақтҳо ба ташвиқу
металабанд.
тарғиб ниёз дорад.
• Майл дорад, ки ба
дигарон ғамхорӣ
зоҳир накунад
ва метавонад
одамонро аз
кори гурӯҳӣ
хориҷ намояд.

ЗАМИМАҲО

3. ВАРЗИШ ВА БАНАҚШАГИРИИ НАТИҶАҲО ДАР САМТИ
ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ
Натиҷа

Мулоҳизаҳо дар бораи варзиш ва фаъолиятҳо

Коҳиш ёфтани • Барномаҳои бештар дарозмуддат барои ин мақсад беҳтар муносиб меоянд.
миқёси
• Тарбиятгарӣ ва намунаҳои ибратбахш барои эҷод кардани системаҳои дастгирии
зӯроварӣ
ҷавононе, ки вазъи номусоид қарор доранд, нақши муҳим бозӣ мекунанд ва
дар байни
ба онҳо ёрӣ мерасонанд, ки самтҳои мусбатро дар оянда пешбинӣ намоянд.
ҷавонон
• Ошкор шудааст, ки навъҳои муайяни варзиш эҳсоси мансубияти
иштироккунандагонро ба тасаввурот ва шаклҳои зӯроварӣ тақвият
медиҳанд (масалан, дзюдо, каратэ, футбол ва баскетбол), дар ҳоле, ки
навъҳои дигари варзиш бо рафтори зӯроваронаи ҷисмонӣ алоқаманданд
(масалан, оббозӣ, теннис, тенниси рӯимизӣ ва воллейбол).
Иштироки
густурдаи
занон

• Маконҳои бехатар, дастрасии осон ва коҳиш додани
хавфи осеб мулоҳизаҳои асосӣ мебошанд.
• Дурӣ ҷустан аз шароитҳои хатарнок (масалан, қад-қади роҳҳо давидан) ва
навъҳои варзише, ки осеб мерасонанд ё он навъҳои варзише, ки дар чорчӯби
меъёрҳои гендерӣ қобили қабули ҳамагон нестанд, муҳим мебошад.
• Гувоҳиҳои мавҷуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки духтарон бештар бо
навъҳои инфиродии варзиш, вале на навъҳои гурӯҳии варзиш ва бештар
бо машқҳои фориғболонаи ҷисмонӣ, вале на навъҳои мусобиқавии
варзиш машғул мешавнад. Вале ин на ҳамеша чунин аст.

Муттаҳидии
иҷтимоии
аъзои
дастаҳои
гуногун ё
гурӯҳҳои
тақсимшуда

• Чорабиниҳои бетамоси варзишӣ ё чорабиниҳоеро ба эътибор гиред, ки эҳтимоли
камтари зӯроварии ҷисмониро дар пай доранд (масалан, воллейбол).
• Навъҳои гурӯҳии варзиш бояд бо риояи тадбирҳои бехатарӣ истифода
шаванд то ихтилофҳои хушунатомез ба ҳадди ақал расонида шаванд.
• Ба далели хусусияти навъҳои муносиби фаъолият, дар муқоиса бо
шаклҳои гурӯҳии варзиш, ки ба фаъолияти муштарак ва муоширати васеъ
мусоидат мекунанд, шаклҳои инфиродии варзиш бо эҳтимоли камтар
ба эҷоди имкониятҳои ҳамкории мусбат мусоидат мекунанд. Вале баъзе
шаклҳои инфиродии варзиш монанди давидан, оббозӣ ва муштзаниро
(боксро) бо тафаккури просотсиалӣ/гурӯҳӣ метавон истифода бурд.

Ҳамгиросозии • Барномаҳо метавонанд ба беҳтар омӯхтани фарҳанги маҳаллӣ ва васеъ кардани
муҳоҷирон
имкониятҳои фаъолияти муштарак бо аъзои ҷомеа мусоидат намоянд.
• Омӯхтани таҷрибаҳои миллии варзишӣ ва одамони шефтаи варзиш
ба муҳоҷирон имконият медиҳад, ки ба муҳити ҷомеа мутобиқ
шаванд ва ба ташаккули ҳувияти умумӣ мусоидат менамояд.
Рафтори
• Бо ташвиқ намудани худдориву интизом ва бо таълим додани
тақвиятёфтаи
иштироккунандагон, ки чӣ гуна вазъиятҳои мушкилро паси сар кунанд,
просотсиалӣ
барномаҳо дар ин соҳа метавонанд сатҳи рафтори зиддиҷамъиятиеро коҳиш
диҳанд, ки метавонад ба экстремизми хушунатомез бурда расонад.
• Бо мақсади ёрӣ расонидан, ки иштироккунандагон маҳоратҳои муошират
ва эҳтироми бештарро ба якдигар ташаккул диҳанд, фаъолиятҳо бояд
машғулиятҳои рефлексивӣ ва муштараки гурӯҳиро дар бар гиранд.
• Барномаҳо бештар самарабахшанд, агар дар чорчӯби талошҳои васеътари
рушди соҳаи таҳсилот ва дастгирӣ истифода шаванд (масалан, барномаҳои
маҷмӯии тарбиятгарӣ, таълим, кори ихтиёрӣ ва дарёфти таҷрибаи корӣ).
Коҳиш додани • Вуҷуд доштани шабакаи нерӯманди дастгирӣ ва бо тарбиятгарон пайвастани
миқёси
иштироккунандагон имкони таъсирро ба таври назаррас афзоиш медиҳад.
зӯроварии
• Бештари вақтҳо чорабиниҳои варзиширо семинарҳои бокортаъминкунӣ
гурӯҳӣ
такмил медиҳанд, ки ба навиштани маълумотномаи тарҷумаи ҳол ё
ташаккули маҳоратҳое равона шудаанд, ки ба иштироккунандагон
ёрӣ медиҳанд аз муҳити гурӯҳҳои бадаъмол хориҷ шаванд.
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4. САВОЛҲОИ АСОСИИ РОҲНАМО БАРОИ МОНИТОРИНГ
ВА ТАҲЛИЛИ ЧОРАБИНИҲОИ ВАРЗИШӢ ВА ОМӮЗИШ
Саволҳои асосии роҳнамо барои мураббиён, ихтиёриён ва пешвоёни варзиш
Фаъолиятҳои
варзишӣ

• Фаъолияти бомуваффақияти лоиҳаро шарҳ диҳед.
• Фаъолиятеро шарҳ диҳед, ки аксуламали манфӣ ё пайомадҳои
ғайричашмдошт ё аксуламали рафториро ба вуҷуд овард.
• Шарҳ диҳед, ки шумо чӣ гуна ба таъсироти манфӣ аксуламал нишон додед
ва таъсири аксуламали шумо чӣ буд. Шумо аз ин асосан чӣ омӯхтед?
• Тадбирҳоеро шарҳ диҳед, ки барои таъмин намудани баробарии
гендерӣ ва амалҳои фарогир андешида шудаанд.
• Тадбирҳоеро шарҳ диҳед, ки ҷиҳати таъмин намудани бехатарии
макони варзишӣ барои ҷавонону кӯдакон андешида шудаанд.
• Шарҳ диҳед, ки шумо ба ҳалли мушкилот бо иштироккунандагон чӣ гуна
аксуламал нишон додед ва тавзеҳ диҳед, ки ин мушкилот аз чӣ иборат буданд.
• Ин аксуламалҳоро чӣ гуна метавон беҳтар кард?

Пешгирӣ аз
• Дар оғози барнома кадом хавфҳои асосии экстремизми хушунатомез
экстремизми
муайян шуданд? Оё онҳо ҳанӯз ҳам бамавриданд? Оё онҳо ҳанӯз
хушунатомез
ҳам муҳиманд? Оё онҳоро бознигарӣ кардан зарур аст?
дар контексти • Ин хавфҳоро занон ва мардон чӣ гуна ба таври гуногун дарк мекунанд?
барнома
• Тағйирот бо мурури замон чӣ гуна пайгирӣ ва сабт мешаванд? Оё ин раванд
тағйир
самарабахш аст ва ба амалкарди стандартии барнома ҷорӣ шудааст?
меёбад
• Шумо тағйиротро дар басомад ё шиддати хавфҳои зӯроварӣ чӣ гуна шарҳ
хоҳед дод? Оё иштироккунандагон ягон тағйиротро гузориш доданд?
• Оё аз замони охирин мулоқоти табодули андешаҳо ҳар гуна
муваффақиятҳо ё мушкилоти назаррас вуҷуд доштанд?
Тағйироти
дигар

• Аз замони мулоқоти охирин, оё дар ин минтақа ҳар гуна рӯйдодҳои
мушаххас ё тағйироти иҷтимоӣ/сиёсӣ рӯй додаанд?
• Оё ягон тағйирот дар муҳити зист ё масъалаҳои маҳаллӣ рӯё додаанд, ки
ба баргузории машғулиятҳо дар оянда метавонанд таъсир гузоранд?
• Оё бо аъзои ҷомеа, шарикон ё ҷонибҳои манфиатдор ягон ҳамкорие вуҷуд дошт?

Сарчашма: Adapted from Lucy Holdaway and Ruth Simpson, Improving the Impact of Preventing
Violent Extremism Programming: A Toolkit for Design, Monitoring and Evaluation (Oslo, UNDP,
2018).
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5. ХУДБАҲОДИҲӢ: ОЗМОИШИ ДОНИШҲОИ УМУМӢ
БАРОИ МУРАББИЁН
1. Шумо экстремизми хушунатомезро чӣ гуна таъриф медиҳед?

2. .Оё шумо метавонед дар бораи экстремизми хушунатомез аз кишвар ё минтақаи худ мисол
биёред?

3. Сабабҳои асосии экстремизми хушунатомез дар миёни кӯдакону ҷавонони ҷомеаи шумо
кадомҳоянд?

4. Ба андешаи шумо, чаро кӯдакону ҷавонон дар ҷомеаи шумо ба чунин хавф гирифтор
мешаванд?

5. Дар мубориза бо экстремизми хушунатомез варзиш кадом нақшро метавонад бозӣ кунад?
6. Оё шумо метавонед панҷ бахши мубориза бо экстремизми хушунатомезро тавассути
варзиш муайян кунед?

7. Шумо чӣ гуна метавонед биноҳои варзиширо ба ҷойҳои бехатар табдил диҳед?

8. Шумо чӣ гуна метавонед боварӣ ҳосил кунед, ки ҳамаи иштироккунандагон худро
фарогирифта эҳсос намоянд?

9. Шумо чӣ гуна метавонед баробарии гендериро тарғибу ташвиқ кунед?

10. Шумо чӣ гуна метавонед иштироккунандагонро ташвиқ намоед, ки дар рафти
машғулиятҳои шумо сарвар шаванд?

11. Шумо чӣ гуна метавонед ақидаҳои ифротиро ба кӯдакону ҷавонон бехатар омӯзиш диҳед?

12. Шумо чӣ гуна метавонед барои муҳокимаи масъалаҳои ҷиддие, ки бо ақидаҳо дар бораи
зӯроварӣ алоқаманданд, имкониятҳоро эҷод намоед?

13. Шумо машғулиятҳои тарбиятгарии худро чӣ гуна ба роҳ мемонед ва аз онҳо чӣ меомӯзед?
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6. ФАЪОЛИЯТҲОИ ХУДТАҲЛИЛКУНӢ БАРОИ МУРАББИЁН
ФАЪОЛИЯТ
ВА ТАФАККУР
Оё шумо метавонед
муайян кунед, ки
дар куҷо сабабҳои
асосӣ ва қувваҳои
ҳаракатдиҳандаи
экстремизми
хушунатомез бо бахшҳое
муносиб меоянд,
ки дар ин роҳнамо
муаррифӣ шудаанд?

Қувваҳои ҳаракатдиҳандаи экстремизми хушунатомез

Маҳрумсозии
иқтисодӣ

Имкониятҳои
маҳдуд барои
ҷойивазкунӣ ба
макони беҳтар

Номуайянӣ

Худтанзимкунии
нокифоя

Идроки беинсофӣ
Беадолатӣ
Коррупсия
Муносибати
бераҳмона

Маҳрумияти сиёсӣ /
имкониятҳо барои
иштирок /
тавонмандии заифи
давлат

Тағйирёбандаҳои
пасзаминавӣ
Синну сол / ҷинс
Таҳсилот
Муҳити зист

Ақидаҳои радикалӣ
Ҷаҳонбинӣ
“Мо бар хилофи онҳо”
Дасткашӣ аз низомӣ
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва
сиёсӣ

Омилҳои
инфиродӣ,
эҳсосотӣ
ва равонӣ

Радикализатсия

Мутобиқшавӣ дар
муҳити ҷомеа –
сотсиализатсия
(рафиқон, оила,
таҳсил, калисо,
масҷид ва ғайра)

Ҷалби фаъол

Экстремизми хушунатомез

Бахши 1:
Маконҳои
бехатар

Бахши 2:
Фарогирии
иҷтимоӣ

Бахши 3:
Таҳсилот

Бахши 4:
Устуворӣ
(муқовимати
ҷавонон)
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Бахши 5:
Қодирсозӣ
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ЗАМИМАИ III. ЗАХИРАҲОИ ИЛОВАГӢ
1. ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ: ОМИЛҲОИ
ТЕЛАДИҲАНДАВУ ҶАЛБКУНАНДА ВА НАҚШИ
БАРНОМАҲОЕ, КИ БАР ВАРЗИШ АСОС ЁФТААНД
Дар зер рӯйхати нопурраи омилҳои теладиҳанда ва ҷалбкунандаи экстремизми хушунатомез
омадааст, ки онҳоро бо ёрии барномаҳои варзишӣ метавон бартараф кард:
ОМИЛҲОИ ТЕЛАДИҲАНДА (шароитҳое, ки ба экстремизми хушунатомез мусоидат мекунанд)
Надоштани имкониятҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ
(камбизоатӣ, бекорӣ, коррупсия)

Варзиш метавонад барои бозёфти даромад
аз ҳисоби рушди маҳоратҳои ҳаётӣ ва сатҳи
баланди худогоҳӣ ва доштани ҳадафи муайян
имкониятҳои васеътарро таъмин намояд.

Дарканормондагӣ ва хориҷшавӣ

Варзиш барои мусоидат намудан ба ҳамгироии
иҷтимоӣ ва эҳсоси мансубият имконият медиҳад.

Нақзи ҳуқуқи инсон ва волоияти қонун;
надоштани воситаҳое, ки ба шунида
шудани андешаҳои худ ё изҳор намудани
ноумедӣ мусоидат мекунанд

Рӯйкарди муштаракро дар чорчӯби чорабиниҳо
истифода бурда ва ба иштироккунандагон
ба таври чандир вокуниш нишон дода,
варзиш ба шунида шудани андешаҳои
ҷавонон бо ёрии барномаҳои мудохилаи
варзишӣ имконият фароҳам меорад.

ОМИЛҲОИ ТЕЛАДИҲАНДА (ангезаҳои инфиродӣ)
Хусусиятҳои инфиродӣ (ҷустуҷӯи ҳувият
ва мақсад, дилтангӣ, эҳсоси рисолат
ва қаҳрамонӣ, ваъдаи саргузашт ва
қудрат, майлу рағбат ба зӯроварӣ)

Исбот шудааст, ки варзиш монеаҳои
байни гурӯҳҳои қавмӣ ва одамони
алоҳидаро барҳам медиҳад.
Варзиш метавонад эҳсоси мақсаддорӣ, мансубият
ва вусъати ҳуқуқу имкониятҳоро таъмин намояд.
Варзиш барои барангехтани ҳаяҷон, эҷоди
қаҳрамонони нав аз варзишгарони касбӣ,
сардастаҳо (капитанҳо) ва мураббиён ва
эътирофи натиҷаҳои хуб саҳна бунёд менамояд.

Муайян кардани далелҳои қурбонишавӣ,
ки аксуламалҳои нерӯманди эҳсосотиро
бармеангезанд, ки онҳоро пешвоёни пурҷозиба
метавонанд дасткорӣ (манипулятсия) кунанд.

Барномаҳои варзишӣ метавонанд ба эҷод
кардани маконҳои бехатар барои мубориза
бо тасаввуроти манфии ҳувият ёрӣ расонанд.
Маҳоратҳои тафаккури интиқодиро бо ёрии
ташаббусҳои варзишӣ метавон такмил дод,
ки ба баланд бардоштани устуворӣ дар
рӯбарӯи дасткорӣ (манипулятсия) кумак
мекунанд ва ба ҷавонон имконият медиҳанд,
ки қарорҳои дуруст қабул намоянд.

Таҳриф ва сӯистифода аз ақидаҳо,
идеологияҳои сиёсӣ ва фарқиятҳои қавмиву
фарҳангӣ (зеҳнияти “мо бар зидди онҳо”)

Варзиш метавонад гурӯҳҳои иҷтимоии наву
мусбатро эҷод намояд, ки тасаввурҳоро дар
бораи фарқиятҳо ба чолиш мекашанд.

Ҷалби роҳбарони пурҷозиба ва ҷомеаҳову
шабакаҳои иҷтимоӣ (масалан, мутахассиси
пурҷозиба интихоби кормандон, ки дастрасиро
ба пул ва қудрат таъмин менамояд, эҳсоси
мансубият ба гурӯҳ ё ҷомеаи соҳибқудрат)

Варзиш метавонад роҳбарони нав,
мусбат ва пурҷозибае монанди пешвоён
ва сардастаҳои (капитанҳои) ҷавононро
ташаккул диҳад ва метавонад ба ҷалби
фаъоли ҷавонон илҳом бахшад.
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2. МУШОҲИДА КАРДАНИ РАФТОРЕ, КИ БОИСИ НИГАРОНИСТ
Ҳамчун мураббӣ, шумо бояд тағйиротро дар рафторе муайян карда тавонед, ки метавонад мояи
нигаронӣ бошад ва ба он ишора намояд, ки иштироккунанда ба хавфи зиёдтари экстремизми
хушунатомез мубтало шудааст. Дар расми зерин намунаҳои чунин тағйироти рафтор инъикос
шудаанд.

БЕГОНАГӢ
• Қатъи ғайричашмдошти
муносибат бо оила ва
дӯстон

• Тағйирот дар рафторе,
ки бо хӯрокхурӣ,
либоспӯшӣ ва забон
алоқаманданд

• Мушкилоти имконпазир

ҳангоми ба роҳ мондани
фаъолияти муштарак бо
дигар иштироккунандагони
лоиҳа

• Тарки ғайричашмдошти
мактаб ва низоъҳо бо
мактаб

РАДИКАЛИЗАТСИЯ
• Тағйирот дар муносибат ва
рафтор нисбат ба дигарон:
тавзеҳоти таҳқиромез,
баҳсу мунозира бар зидди
қоидаҳо, даст кашидан аз
фаъолиятҳои муштарак бо
ҳамсолон

• Боздиди доимӣ аз сайтҳои

интернетӣ ва иштирок дар
шабакаҳои ахбори оммаи
иҷтимоӣ, ки андешаҳои
радикалӣ ё экстремистиро
маъқул медонанд

САДОҚАТ БА ЗӮРОВАРӢ
• Тақвият ёфтани рафтори
зӯроварона нисбат ба
дигарон

• Мавриди ҳадаф қарор

додани
иштироккунандагони дигар
ё зиён расонидан ба онҳо
бар асоси андешаҳо ё
ақидаҳои пурихтилоф

• Тавзеҳоте, ки бо бадбинӣ
изҳор шудаанд

• Муроҷиат ба андешаҳои
ифротӣ ё назарияҳои
сӯиқасд

Агар шумо ҳар гуна тағйиротро дар рафтор мушоҳида кунед, дар бораи андешаҳо ё ақидаҳои
ифротӣ ҳар гуна тавзеҳот шунавед, шумо бояд бо иштироккунандагон самимона ҳамсуҳбат
шавед. Кӯшиш кунед, ки ба онҳо дар бораи “шумо чиро дидед ё шунидед” савол диҳед ва
мулоҳиза кунед, ки оё метавонед ӯро бо ёрии варзиш таълим дода, чунин рафтор ва ақидаҳоро
ба чолиш кашед. Шумо низ бояд бо менеҷер ва кормандони лоиҳа ҳамсуҳбат шавед.
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