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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу: Зомбулукка жол бергендерди радикалдаштыруу, жал-
доо жана мобилизациялоо, ошондой эле зомбулукка экстремисттик жалдоо жана радикалдаштырууга 
шарт түзгөн конкреттүү факторлорду чечүү боюнча зомбулуктуу экстремисттеринин аракеттерине 
каршы туруу боюнча активдүү, мажбурлабаган аракеттер1.

Терроризмге каршы туруу: Террористтик актылардын алдын алуу, токтотуу жана үзгүлтүккө учу-
ратуу, террористтик уюмдарды жана тармактарды алсыратуу боюнча аракеттер жана иш-чаралар. 

Дерадикалдаштыруу: Адамдын ишеним тутумун өзгөртүү, экстремисттик идеологияны четке кагуу 
жана жалпы баалуулуктарды кабыл алуу процесси. Дерадикалдаштыруу биринчи кезекте белгилүү бир 
баалуулуктарды, мамилелерди жана көз караштарды когнитивдик четке кагууну билдирет - башкача 
айтканда, ой жүгүртүүнүн өзгөрүшүн билдирет. Бул когнитивдик өзгөрүүнү, башкача айтканда, 
адамдардын радикалдык же экстремалдык идеялардан, ишенимдерден жана топтордон баш тартуу-
суна көмөктөшүүгө багытталган иш-аракеттердин натыйжасында түшүнүктүн түп-тамырынан 
өзгөрүшүн билдирет2. 

Катышпоо: Жеке адамдын зомбулуктуу экстремизмге болгон умтулуусу жана ага катышуусу социал-
дык-психологиялык процесстин натыйжасында, адам зомбулукка аралашуу жана тартылуу коркунучу-
нан алыс болуп калат. Зомбулукту колдонуудан баш тартуу же анын колдонулушун колдоо сөзсүз түрдө 
адамдын радикалдык же экстремисттик себептерге болгон берилгендигин өзгөртүү дегенди билдир-
бейт. Катышпоо негизги ишенимдин өзгөрүшүнө эмес, жүрүм-турумдун өзгөрүшүн (зомбулуктан баш 
тартууну) камтыйт3. 

Баалоо: Макулдашылган суроолорго жооп берүү жана макулдашылган критерийлердин негизинде 
чечим чыгаруу үчүн мониторинг жүргүзүү боюнча маалыматты тутумдуу жана объективдүү эксперти-
задан өткөрүү процесси жүрүп жатат. Баалоо уюмдун же программанын натыйжалуулугуна, тааси-
рине жана туруктуулугуна байланыштуу болушу мүмкүн. Максаты кандай таасирлер пайда болгонун, 
ошондой эле алар эмне үчүн пайда болгонун жана уюмду же программаны өркүндөтүүгө кандай сабак-
тарды алса болорун баалоо гана эмес4.

Фасилитатор: Ушул колдонмонун максаттары үчүн "фасилитатор" (же "машыктыруучу") деген тер-
мин спорттук иш-аракеттерди жана / же программаларды ишке ашырган же жүзөгө ашырган квали-
фикациялуу практиктердин бардык түрлөрүн сүрөттөө үчүн колдонулат. Фасилитаторлор позитивдүү 
баалуулуктарды кабыл алуу жана турмуштук көндүмдөрдү спорт аркылуу катышуучуларына жеткирүү 
үчүн кесиптик, социалдык жана методикалык компетенттүүлүккө ээ болушу керек. Спорттук машык-
тыруучулар, өкмөттүк эмес уюмдардын кызматкерлери, мугалимдер жана / же башка коомдук кызмат-
керлер зомбулуктун жана кылмыштуулуктун, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча спорттук иш-чараларга көмөктөш болушу мүмкүн. 

Гендер: "Билим алган аялдар менен эркектердин ортосундагы биологиялык айырмачылыктардан айы-
рмаланып, социалдык айырмачылыктарды билдирген түшүнүк, убакыттын өтүшү менен өзгөрүлүп 
турат жана маданияттын ичинде да, ортосунда да ар кандай өзгөрүүлөргө ээ"5. Ошентип, гендердик 
ролдор жана башка атрибуттар убакыттын өтүшү менен өзгөрүлүп, ар кандай маданий контексттерде 
ар башкача.

Адам укуктары боюнча мамиле: Эл аралык адам укуктары тутумунун ченемдерин, стандарттарын 
жана принциптерин өнүгүүнүн жана гуманитардык иш-аракеттердин саясатына, программаларына 

1 Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму (ЕККУ), Терроризмге алып келген зомбулуктуу экстремизмдин 
жана радикалдаштыруунун алдын алууда жана ага каршы күрөшүүдө жарандык коомдун ролу: Түштүк-Чыгыш Европа үчүн 
колдонмо (Вена, 2018), 6-бет.

2 БУУ БКБ, Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу жана түрмөлөрдөгү зомбулуктун радикалдашуусунун 
алдын алуу боюнча колдонмо, Жазык сот адилеттиги боюнча колдонмолор сериялары (Вена, 2016).

3 Ошол эле жерде.
4 Фред Коултер, Өнүгүү спорту: Мониторинг жана баалоо боюнча колдонмо (Стирлинг, Стирлинг университети, Шот-

ландия, 2008).
5 Европа Комиссиясы, Жумушка орноштуруу, өндүрүштүк мамилелер жана социалдык маселелер боюнча башкы 

дирекция, Теңдик үчүн жүз сөз: Аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу жөнүндө терминдердин сөздүгү (Люксембург, 
Европа коомдоштуктарынын расмий басылмалары үчүн кеңсеси, 1998).
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жана процесстерине интеграциялаган концептуалдык негиз. Демек, ал жол-жоболорго дагы, натыйжа-
ларга дагы көңүл бурат6.

Мониторинг: Иш-аракеттердин пландаштырылган жана макулдашылган программасына байла-
ныштуу маалыматтарды үзгүлтүксүз жана системалуу чогултуу жана талдоо. Бул иш-чаралар програм-
манын канчалык деңгээлде максатка ылайык жүзөгө ашырылып жаткандыгын, анын максаттарына 
жетип, алдыга коюлган максаттарга жетүү жолун далилдейт. Мониторинг маалыматы канчалык деңгэ-
элде өзгөртүүлөрдү жана адаптацияларды талап кылгандыгын ачып бере алат. 

“Спорт плюс” прогрмаммалары: Жаштарды спорттун башка түрлөрүнө тартуу үчүн спорттун 
куралы катары атайылап колдонгон демилгелер, мисалы билим берүү, туруктуулукту чыңдоо жана 
жаштарды тартуу жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. 

Зомбулуктуу экстремизмди алдын алуу: Коопсуздукка негизделбей, социалдык же билим берүүчү 
чараларды колдонуп, зомбулуктуу экстремизмдин гүлдөп өсүшүнө шарт түзгөн деп эсептелген жеке 
жана / же экологиялык факторлорго таасир этүү аракеттери7.

Радикалдаштыруу: Динамикалык процесстин натыйжасында, адам экстремалдуу идеяларды жана 
максаттарды кабыл алат. Процесстин артында турган себептер идеологиялык, саясий, диний, социал-
дык, экономикалык жана / же жеке болушу мүмкүн. Радикал бийликти жана коомду зомбулук менен же 
зомбулуксуз (мисалы, ынандыруу жана реформаны колдонуучу демократиялык каражаттар) аркылуу 
системаны өзгөртүүчү радикалдуу чечимге жетишүүгө аракет кылышы мүмкүн8. Радикалдашуу про-
цессинде бир нече этаптарды эске алуу керек, мисалы ар бир өсүп келе жаткан радикалдаштыруунун 
ар кандай деңгээлин түзгөн активизм, экстремизм, зомбулуктуу экстремизм жана терроризм9. Ушул 
колдонмодо радикалдашуу зомбулуктуу экстремизмге алып баруучу процесс катары жана бул процес-
сти, анын ичинде спорт жана спорттук иш-аракеттер аркылуу алдын алуунун маанилүүлүгү таанылган, 
ошондой эле баштапкы алдын алуу контекстинде таанылат. 

Коопсуздук: Адамдардын ден-соолугун, жыргалчылыгын жана адам укуктарын коргоо жана аларга 
зыян келтирүүдөн, кыянаттык жана кайдыгерликтен эркин жашоого мүмкүнчүлүк берүү10. Ушул кол-
донмонун максаттары үчүн, кепилдиктер уюмдар, программалар жана жеке адамдар камсыз кылган 
милдеттенмелерге багытталып колдонулат, жана иш-аракеттер, программалар жана иш-чаралар каты-
шуучуларга жана бенефициарларга, анын ичинде балдарга эч кандай зыян келтирбейт, демек, алар 
аларды зыянга учуратуу жана кыянаттык менен пайдалануу тобокелдигине дуушар болушпайт жана 
уюмдун катышуучулардын коопсуздугу жана корголушу менен байланышкан ар кандай маселелери 
тиешелүү органдарга билдирилет. 

"Зыян келтирбегиле" - бул гуманитардык сектордо колдонулуп келген, бирок өнүгүүгө негизделген 
бирдей принцип. Бул уюмдардын өз иш-аракеттеринин натыйжасында байкабастан келтириши мүм-
күн болгон зыянды минималдаштыруу боюнча жоопкерчилигин билдирет. 

Спорт: Эгерде ушул колдонмодо башкача көрсөтүлбөсө, анда "спорт" термини жалпы мааниде колдо-
нулат, спорт бардыгы үчүн, физикалык оюндар, эс алуу, бий жана уюшулган, регулярдуу эмес, атаан-
даштык, салттуу жана жергиликтүү спорт оюндарынын түрлөрүн камтыйт11.

Спорттук ыкмалар: Экономикалык, адамдык же социалдык өнүгүүнүн натыйжаларына жетишүүгө 
багытталган саясаттын, программалоонун же иш-чаралардын негизги компоненти катары спортту 
пайдалануу.

6 БУУ КЖКБ, "Контекст, түшүнүктөр жана жетектөөчү принциптер", БУУ КЖКБнын Коомчулукка негизделген мамиле 
боюнча колдонмо (Женева, 2008).

7 Уильям Стефенс, Стайн Сиеккелинк жана Ханс Бутельье, “Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: адабияттарга 
сереп салуу”, Конфликт жана терроризмди изилдөө, 2-январь, 2019, 1–16-бб.

8 БУУ БКБ, Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу боюнча колдонмо.
9 Кис Ван Ден Бос, Эмне үчүн адамдар радикалдашат: Радикалдык ишенимдерди, экстремисттик жүрүм-турумду жана 

терроризмди өрчүтүү үчүн адилетсиз сот чечими кандайча колдонулат (Нью-Йорк, Оксфорд университетинин басма 
сөзү, 2018).

10 Эл аралык кызмат, Коопсуздук саясаты, “Балдардын, жаштардын жана аялуу чоңдордун коопсуздугу боюнча саясат” 
www.internationalservice.org.uk/safeguarding-policy сайтында жеткиликтүү.

11 2017-жылы июль айында Россия Федерациясынын Казань шаарында өткөн Дене тарбия жана спорт үчүн жооптуу 
министрлердин жана жогорку кызмат адамдарынын алтынчы эл аралык конференциясында кабыл алынган Казань иш-а-
ракеттер планы.
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Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт: Өнөктөштүктү ырааттуу жана тутумдуу орнотуу жана жеке 
адамдар менен жамааттар арасында көпүрө куруу үчүн спортту атайылап пайдалануу. 2000-жылдан 
бери Бириккен Улуттар Уюму ден-соолук, билим берүү, өнүгүү жана тынчтык максаттарына жетүү 
үчүн спортту колдоп келет12.

“Спорт плюс” программалары: Коомдук баалуулукту жана билим берүүчү билдирүүлөрдү спортко 
катышуунун кошумча өнүмү катары көрсөтүүгө багытталган спорттук программалар жана иш-чаралар. 

Терроризм: Жалпы кабыл алынган аныктама жок болсо дагы, терроризмди коркуу сезимин жайыл-
туу жана ошону менен саясий же идеологиялык максаттарга жетүү үчүн зомбулукту колдонот же кор-
кутууга мажбурлоо методу деп кеңири түшүнсө болот13.

Зомбулуктуу экстремизм: Зомбулуктуу экстремизмдин жалпы макулдашылган аныктамасы жок. 
Бирок, бул терроризмди жана саясий түрткү берген зомбулуктун башка түрлөрүн камтышы мүмкүн 
болгон идеологиялык, диний же саясий максаттарга14 жетүү үчүн зомбулук аракеттерин жайылтуучу, 
колдогон, көмөктөшкөн же зордук-зомбулук көрсөткөн адамдын ишенимине жана иш-аракетине 
карата колдонулат15. Адатта, зомбулуктуу экстремизм жек көрүүчүлүктүн жана зомбулуктун объек-
тиси болгон душманды же душмандарды аныктайт16. Бириккен Улуттар Уюмунун Терроризмге каршы 
глобалдык стратегиясын карап чыгуу жөнүндө Башкы Ассамблеянын 70/291 резолюциясы «терро-
ризм жана зомбулуктуу экстремизмине ылайыктуу учурларда» жана “терроризмге жана зомбулуктуу 
экстремизмге алып келген терроризм” деген шилтемелерди камтыйт. Ушул резолюцияга ылайык, ушул 
колдонмодогу "зомбулуктуу экстремист" жана "зомбулуктуу экстремизм" деген сөздөр ар дайым "зом-
булуктуу экстремизм терроризмге шарт түзөт" деп каралышы керек. 

Жаштар: "Жаштар" термининин жалпы кабыл алынган аныктамасы жок. Статистикалык максаттарда 
Бириккен Улуттар Уюму "жаштарды" 15 жаштан 24 жашка чейинки адамдар деп аныктайт. Ошондой 
эле мүчө-мамлекеттер бул терминдин башка аныктамаларын колдонушат деп билет. Башкы катчы, ста-
тистикалык аныктамадан тышкары, "жаштар" термининин мааниси дүйнө жүзү боюнча ар башка коом-
дордо ар башка экендигин билет. Бирок, жаш курак бул топту аныктоонун эң оңой жолу, айрыкча 
билим берүү жана жумушка байланыштуу, анткени "жаштар" көбүнчө милдеттүү билим алууну таштап, 
биринчи жумуш ордун табуу курагындагы адамга карата колдонулат17.

Ушул колдонмонун максаттары үчүн "жаштар" термини 15 жаштан 24 жашка чейинки адамдарга карата 
колдонулат. Ошол эле учурда, Балдардын укуктары жөнүндө конвенциянын 1-беренесинде аныктал-
гандай, 18 жашка чейинки бардык адамдар "балдар" жана эл аралык укуктун чегинде атайын укуктар-
дан жана кепилдиктерден пайдаланышат. Эгерде жаштардын ар кандай курактык чектери колдонулса, 
анда текстте көрсөтүлөт. 

Жаштарды тартуу: Программаларды, саясатты жана ресурстарды инвестициялоону иштеп чыгуу-
нун, жүзөгө ашыруунун, мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун бардык этаптарына, ошондой эле 
аларга жана башкаларга таасир этүүчү чечимдерди кабыл алууга жаштарды мазмундуу кошуу18.

Жаштардын зомбулугу: Зомбулук кеңири мааниде "жеке өзүнө, башка адамга же топко же жамаатка 
коркунуч келтирилген же иш жүзүндө жасалган физикалык күчтү, натыйжада, жаракатка, өлүмгө, пси-
хологиялык зыян, начар өнүгүүгө же жакырчылыкка алып келүүчү же келип чыгуу ыктымалдыгы 
жогору деп аныкталат”19. Жаштардын зомбулугу 10-29 жаштагы, бири-бири менен байланышы жок 
жана бири-бирин билбеген же тааныбаган адамдар арасында болуп, көбүнчө үйдөн тышкары жерлерде 
болуп жаткан зомбулук деп аныкталат20.

12 Ойноого укук, Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорттун күчүн колдонуу: Өкмөттөргө сунуштар (Торонто, Канада, 
Спорт жана өнүгүү үчүн жумушчу тобу, 2008).

13 БУУ БКБ, “1-модуль: Эл аралык терроризм жөнүндө”, Университеттин сот адилеттиги үчүн билим берүү модулдар 
сериялары: Терроризмге каршы туруу (Вена, 2018).

14 БУУ БКБ, Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу боюнча колдонмо.
15 ЮНЕСКО, Билим берүү аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: Саясатчылар үчүн колдонмо (Париж, 2017), 

19-б.
16 Ошол эле жерде.
17 Бириккен Улуттар Уюму, Экономикалык жана социалдык иштер департаменти, “Жаштардын аныктамасы”.
18 Аялдар жеткиришет, "Жаштарды тартуу: жаштардын маңыздуу катышуусу боюнча талкуу кагазы" (Нью-Йорк, 

апрель 2016).
19 Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму (ДССУ), Зордук-зомбулук жана ден-соолук боюнча Дүйнөлүк отчет (Женева, 

2002)
20 ДССУ, Жаштардын зомбулугун алдын алуу: Далилдерге сереп (Женева, 2015).
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КИРИШ СӨЗ

МАКСАТЫ ЖАНА ЫКМАСЫ

БУУ БКБ спорт үйрөнүү үчүн мейкиндикти сунуштай тургандыгын жана өз ара түшүнүшүүнү жана 
тынчтыкта жанаша жашоону өркүндөтө аларын эске алып, спорт кылмыштуулукка жана зордук-зом-
булукка, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде жаштардын туруктуулу-
гун чыңдоо каражаты катары илгерилетет. Ушул колдонмо БУУ БКБ тарабынан мүчө-мамлекеттердин 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча аракеттерин колдоочу курал катары иштелип чыккан. 
Атап айтканда, ал ушул чөйрөдөгү программаларды жана иш-аракеттерди колдоо жана бекемдөө мак-
сатында саясатчыларга жана аткаруучу уюмдарга жол көрсөтүү үчүн иштелип чыккан. Колдонмонун 
мазмунун спорттун машыктыруучулары, ассоциациялары жана клубдары, ошондой эле спорт жана 
коомдук жайларда жаштар менен иштөөчү коомдук уюмдар колдоно алышат. Бул куралды иш жүзүндө 
колдонууда, аны потенциалды арттыруу иш-чаралары үчүн маалымдама документ катары колдонууну, 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча спорттук иш-чаралардын таасирин иштеп чыгууда 
жана өлчөөдө колдонмодо түшүндүрүлгөн өзгөрүү теориясын колдонууну камтышы мүмкүн жана жал-
пысынан зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде спортту кантип колдонсо болору 
жөнүндө тереңирээк түшүнүктү иштеп чыгуу.

Ушул колдонмо БУУ БКБ тарабынан мүчө-мамлекеттерге зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу-
да колдоо көрсөтүү үчүн иштелип чыккан бир катар куралдардын бири болуп саналат. Бул Доха де-
кларациясын жүзөгө ашыруу боюнча глобалдык программасынын алкагында, Кеңсенин жаштар-
дын зомбулугун жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иштери жана терроризмге каршы 
күрөшүү жаатында иштелип чыккан. Колдонмо Башкы Ассамблеянын 74/170 резолюциясына 
жооп иретинде даярдалган, анда Ассамблея БУУ БКБны кылмыштуулук менен зомбулуктун алдын 
алуу жана байланыштырган спорттун түрлөрүн жана спортко негизделген билимди аныктоо жана 
жайылтуу ишин улантууга чакырган жана саясатчыларга жана практиктерге кеңеш берүү жана кол-
доо көрсөтүү үчүн. Алдын алуу жаатында колдонмо балдардын жана жаштардын жыргалчылыгын 
көтөрүүнүн маанилүүлүгүн түшүнөт жана жүрүм-турумдук өнүгүүсүн, жакшы коргоо жана жыр-
галчылык тажрыйбасын колдогон ыкманы колдонот, анын ичинде тарбиялоо иш-чараларына Кол-
донмого ылайык Кылмыштуулуктун алдын-алуу1. Бул мындан ары БУУнун уюмдары тарабынан 
колдоого алынып, иштелип чыккан, мисалы БУУ БКБнын Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча 
колдонмосу: Аларды иштетүү2, ЮНЕСКОнун Билим берүү аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин ал-
дын алуу боюнча колдонмосу: Саясатчыларга колдонмо жана ЮНЕСКОнун “Мугалимдин зомбулук-
туу экстремизмдин алдын алуу колдонмосу”.

Бул колдонмонун максаты - спортту радикалдашуу жана жумушка алуу процесстерин үзгүлтүккө учу-
ратууну көздөгөн натыйжалуу алдын алуу куралы катары колдонууну жайылтуу жана биринчи кезекте 
зомбулуктуу экстремизмге түрткү берүүчү факторлорду чечүү, бирок зомбулуктан бошонуу жана буга 
чейин зомбулуктуу экстремисттик уюмдарга кошулган адамдардын реинтеграциялоочу куралы ката-
ры эмес (б.а., зомбулуктуу экстремизмине каршы туруу). Бирок зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу жана каршы туруу иш-аракеттери шайкеш келтирилип, айкалыштырылышы керек.

БУУ БКБ террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтору тарабынан балдарды жалдоо 
жана эксплуатациялоонун алдын алуу жана ошол балдарды коргоо жана аларга мамиле кылуу масе-
лелерин чечүүдө БУУ БКБ Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтору тарабынан 
жалданган жана эксплуатацияланган балдар жөнүндө: Акыйкаттык Тутумдун Ролу деген колдонмо 
иштеп чыккан. Бул басылма балдарды алдын алуу, реабилитациялоо жана реинтеграциялоо, ошон-
дой эле балдар үчүн сот адилеттигине жеткиликтүүлүк боюнча көмөкчү материалдар менен толук-
талган3.

Ал материалдардын негизги максаты - террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор тара-
бынан балдарды жалдоо жана эксплуатациялоо көрүнүштөрүнө бирдиктүү, көп тармактуу ыкманы 
кабыл алууга багытталган. Ушул максатта БУУ БКБнын жетекчилиги сот адилеттиги тутумун гана 

1 Экономикалык жана социалдык кеңештин 2002/13 резолюциясы, тиркеме.
2 Бириккен Улуттар Уюмунун басылмасы, Сатуу № E.10.IV.9.
3 Мисалы, БУУ БКБ, Балдарга карата зомбулукту токтотуу боюнча глобалдык программа, “Террористтик жана зомбу-

луктуу экстремисттик топторго кошулган балдарга кам көрүү боюнча жол картасы” (Вена, 2019).
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эмес, балдарды коргоо, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана укук коргоо органдарын камтыган 
көп тармактуу агенттик ыкманы талап кылат. 

Мындан тышкары, БУУ БКБ Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу жана түр-
мөлөрдөгү зомбулукка радикалдаштыруунун алдын алуу боюнча колдонмо түрмөлөрдөгү зомбулукка 
жана зомбулуктуу экстремизмге жол берген радикалдашуунун көрүнүштөрү каралган. Анда зомбу-
луктуу экстремисттик туткундарды башкаруу, түрмөлөрдөгү зомбулукка жол бербөө жана туткун-
дарды зомбулуктуу экстремизминен алыстатуу, алардын социалдык реинтеграциясын жеңилдетүү 
жана алардын турмуштук көндүмдөрүн өркүндөтүү боюнча иш-аракеттер боюнча практикалык 
көрсөтмөлөр берилет. 

Ыкмалар жана негизги принциптер 
Ушул колдонмо темага ар кандай көз караштар менен карайт, спорт үчүн контексттик жактан ылайык-
туу, эффективдүү жана коопсуз чараларды көрүү максатында жана зомбулуктуу экстремисттик ир-ара-
кеттердин жана программалардын алдын алуу. Ошол көз караштарга төмөнкүлөр кирет:

 • Жаштар, машыктыруучулар, ыктыярчылар, администраторлор жана саясатчылар үчүн коргоо 
чөйрөсүн бекемдөөгө жана алардын кыянаттык, стигматизация, эксплуатация жана зомбулук 
үчүн тобокелдик факторлорун азайтууну көздөгөн коопсуздук жана контексттик маалымдуулук, 
ошону менен катышуучуларды коргоо жана “зыян келтирбегиле” принцибине карманат

 • Жаштардын жамааттык жана жеке активдерин жана потенциалын аныктаган жана пайдаланууга 
үндөгөн жаштардын мүмкүнчүлүктөрү 

 • Спорт коомдун тынчтыгын, билимин жана өнүгүүсүн жайылтуунун эффективдүү, ийкемдүү жана 
үнөмдүү жолун камсыз кылууда спорттун ролун баса белгилеген өнүгүүнүн жана тынчтыктын 
куралы катары 

 • Мыйзамдын улуктугу жана адам укуктары, бардык жаштарга, жашына, жынысына, жөндөмүнө, 
динине, улутуна жана идеологиялык же саясий көз караштарына карабастан, адамгерчилик укугу 
менен ээ болушат жана ошол укуктарды ырастоого жана коргоого татыктуу экендигин кабыл 
алат

 • Зомбулуктуу экстремизмине кабылуу тобокелдигине карата ар кандай жыныстагы жаштардын 
карама-каршы жана салыштырма тажрыйбаларын эске алган бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз 
кылууга багытталган гендердик теңчилик жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

Колдонмодо ошондой эле зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча программалоонун таасири 
астында калган жаштар, жергиликтүү ишмерлер жана жамааттар үчүн маанилүү жана эффективдүү 
артыкчылыктарды жайылтуу аркылуу баалуулук берилет. Төмөндө келтирилген ойлор колдонмодо 
берилген бардык сунуштардын негизиндеги негизги принциптерди кыскача баяндайт. 

Балдардын жана жаштардын укуктарын, зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу менен байланышкан эл аралык стандарттарды жана мыкты 
спорттук тажрыйбаны кабыл алып, адамдын негизги укуктарын сактоо 
Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн спортту колдонууга жасалган аракеттер толеранттуу-
лукту, плюрализмди жана адам укуктарын жана теңдикти урматтоого көмөк көрсөтүшү керек жана 
"зыян келтирбегиле" принцибин колдонушу керек, анын ичинде иш-чаралар кеңири контекстте жана 
адамдар дуушар болушу мүмкүн болгон терс таасирлерди жана кошумча тобокелдиктерди азайтуу 
менен. Бул өзгөчө туруксуз, өнүгүп келе жаткан же төмөн социалдык-экономикалык чөйрөдөгү жана / 
же социалдык четтөөгө дуушар болгон маргиналдуу адамдар жана жамааттар менен иштөөдө өзгөчө 
маанилүү. Балдарды жалдоого жана аларды зомбулуктуу экстремисттик топтордун эксплуатациясына 
жана эксплуатациясына алсызыраак кылган контексттик факторлорго өзгөчө көңүл буруу керек. Ушул 
колдонмодо көрсөтүлгөн спорттун мыкты практикасынын принциптери балдардын куралдуу кагылы-
шууларга катышуусу жөнүндө Балдардын укуктары жөнүндө Конвенцияда жана Факультативдик Про-
токолдо жазылган принциптерди сактоо менен балдарды жана жаштарды коргоо зарылдыгы жөнүндө 

СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ
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маалымдалат4. Адамдын пикир айтуу укугун коргоо, тандалган динге же ишенимге ээ болуу же кабыл 
алуу бирдей мааниге ээ.

Спорт адам укугуна шек келтирген ишенимди же жүрүм-турумду таануу жана каршы чыгуу үчүн 
күчтүү курал жана саясаттан тышкары механизм болушу мүмкүн же жеке эркиндиктин чектөөлөрүнө 
айланган басмырлоонун, бейкалыс пикирдин же зомбулуктун көрүнүштөрү. Бардык спорт жана зом-
булуктуу экстремизмдин алдын алуу программалары негизги укуктарды сакташы керек жана аларды 
практикалык кодекстерге жана долбоорлордун маданиятына жана философиясына таасир этиши 
керек. Бул уюмдардын жана кызматкерлердин балдардын укуктарын коргоонун конкреттүү стратеги-
ялык механизмдерин кабыл алуу жана долбоорлордо инклюзивдүүлүктү жана гендердик теңчиликти 
камсыз кылуу милдеттенмесин камтыйт. 

Катышуучулардын жана жергиликтүү жамааттардын маңыздуу катышуу 
зарылдыгы 
Спорттун окуу менен байланышы түшүнүксүз болуп калганда, максаттары түшүнүксүз болгондо жана 
катышуучулар долбоордун алкагында өзгөрүүлөргө таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогондо, зомбу-
луктуу экстремизм жана экстремисттик жалдоо ыкмаларынын аярлыгы өзгөрүүсүз калат. Ушул кол-
донмо спорттун актуалдуулугун жана таасирин жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу програм-
маларын түзүү жана ачып берүү үчүн биргелешип жаратууга жана катышууга чакырат. Мындай 
иш-аракеттерге багытталган жамааттар менен маанилүү консультация жана алардын катышуусу алардын 
актуалдуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылуу үчүн өтө маанилүү. Бул жааттагы спорттун неги-
зиндеги демилгелердин жана программаларды иштеп чыгуу жана мазмуну сунушталган иш-аракеттерди 
жергиликтүү адистер, кызыкдар тараптар жана жамааттын лидерлери менен тыгыз кызматташтыкта 
жүргүзүүнү жана катышууну жана кеңири таасирди стимулдаштыруу максатында жүргүзүлүшүн камсыз 
кылышы керек жана алар мүмкүн болушунча байланыштырылышы керек, мүмкүн болгон кеңири аракет-
терге максаттуу жамаатта жүзөгө ашырылып жаткан зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу керек.

Зомбулуктуу экстремизмди жана жаштарды аныктоонун жана 
айырмалоонун мааниси 
Ушул колдонмодо зомбулуктуу экстремизмдин түпкү себептери жана факторлору контексттик жана 
маданий жактан жайгашкандыгын дагы бир жолу кайталады. Демек, зомбулуктуу экстремизмдин аны-
ктамаларын жергиликтүү контексттик факторлорду терең билмейинче жана түшүнмөйүнчө колдо-
нууга болбойт. Ошондой эле радикалдашуунун бардыгы терс маанайда эместигин же зомбулуктуу 
экстремизмдин башталышы экендигин унутпоо керек. Экстремалдык ишенимге ээ болгон жаштар-
дын өтө эле аз бөлүгү зомбулуктуу болушат5, ошондуктан ой менен иш-аракетти айырмалоо керек. 
Зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу жана алдын алуу боюнча иш-чаралардын негизги багыты ой 
жүгүртүү процесстеринен (дерадикалдаштыруу) эмес, зомбулуктан (аракеттерден) баш тартуу. 
Көбүнчө ички карама-каршылыктуу, дагы деле болсо өздүк иденттүүлүк сезимин өнүктүрүп келе 
жаткан жана терс жана оң таасирлерге таасирдүү болгон жаштар менен иштөөдө бул өтө маанилүү. 
Ушул колдонмонун алкагында бир катар талаштуу же контексттик терминдер бар, мисалы, жаштар, 
зомбулуктуу экстремизм жана белгилүү деңгээлде спорттун маданий жана контексттик түшүнүктөгү 
мааниси жана орду. Колдонмодо радикалдашууну жана зомбулуктуу экстремизмге жалдоо процессте-
рин үзгүлтүккө учуратууга багытталган алдын алуу жана эрте кийлигишүүлөрдүн куралы катары жай-
ылтылат.

"Спорт плюс" жана "плюс спорт" иш-чараларын аныктоонун жана 
айырмалоонун мааниси 
Ушул колдонмодо спорттук кийлигишүүлөрдүн эки категориясы кабыл алынган: "спорт плюс" жана 
"плюс спорт"6. "Спорт плюс" демилгелери биринчи кезекте спорттун көндүмдөрүнө жана спортко 
катышуусун жогорулатууга багытталган жана алар адатта атаандаштыкка жөндөмдүү спорттук 

4 БУУ БКБ, Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор тарабынан жалданган жана эксплуатацияланган 
балдар жөнүндө колдонмо: Сот адилеттигини тутумунун ролу (Вена, 2017), 22–25-бб..

5 БУУ БКБ, Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу боюнча колдонмо, 135-б.
6 Фред Коултер, Спорттун кеңири социалдык ролу: Эсепти ким сактап жатат? (Абингдон, Оксон, Улуу Британия, Рут-

ледж, 2007).
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түзүмдөрдү камтыйт . Ден-соолукка, социалдык, психологиялык жана жүрүм-турумга байланыштуу 
артыкчылыктар катышуунун кошумча натыйжасы катары каралат. Негизинен, спорт биринчи орунда 
турат жана конкреттүү өнүгүү иш-аракеттери жана үйрөнүү спортко катышуу аркылуу жүргүзүлөт. 
Башка жагынан алганда, "плюс спорт" долбоорлору баштапкы спорттук эмес максаттарда катышуучу-
лар үчүн спортту "илгич" катары колдонгон. Бул долбоорлордо өзгөрүүлөрдүн теориялары жана иш-а-
ракеттери ден-соолук жана бакубатчылык же конфликтти башкаруу сыяктуу социалдык артыкчылык-
тарга багытталган жана алар жүрүм-турумдун өзгөрүшү, потенциалды жогорулатуу жана социалдык, 
маданий жана экономикалык таасирлер түрүндө натыйжаларга артыкчылык беришет. Спорт окуу 
мүмкүнчүлүктөрүн түзүү жана көпчүлүк учурда маргиналдашкан же тобокелге салынган калкка жетүү 
үчүн курал катары колдонулат. Ушул колдонмо эки алкактын тең мүмкүнчүлүктөрүн, кыйынчылыкта-
рын жана ишке ашыруу стратегияларын камтыйт. Баштапкы кадам катары уюмдар, долбоорлор жана 
адамдар тарабынан кабыл алынган ыкма долбоордун өзгөрүү теориясына, максаттарына жана про-
грамманын иштеп чыгуусуна таасир этет. Зомблуктуу экстремизмдин алдын алуунун конкреттүү кон-
текстинде "плюс спорт" уюмдары биринчи кезекте алдын алуу натыйжаларына жетишүүгө басым 
жасашат жана спорт ушул максатта колдонулган көптөгөн куралдардын бири болуп саналат. "Спорт 
плюс" уюмдары үчүн, экинчи жагынан, спортко болгон кызыгуу жана көндүмдөрдү өркүндөтүү, бирок 
алардын миссиялары, жүрүм-турум кодекстери жана кошумча иш-чаралары алдын алуу натыйжала-
рын колдоо үчүн анын потенциалын жогорулатышы мүмкүн. 

Агенттиктер аралык жана көп тармактуу агенттиктер ыкмалардын 
маанилүүлүгү, өнөктөштүктү түзүү, кызматташуу жана кызыкдар 
тараптардын катышуусу 
Мурунку Башкы Катчы Кофи Аннандын сөзү менен айтканда: “Ар бир элде спортту сүйүшөт. Анын 
баалуулуктары жалпыга таандык. Бул социалдык, маданий жана диний ажырымдарды жоюуга жөн-
дөмдүү дүйнөлүк тил. Бул түшүнүккө, сабырдуулукка жана тынчтыкка тарбиялоочу күчтүү курал 
болушу мүмкүн. Спорт адамдын өнүгүүсүнө жана өсүшүнө салым кошот деп ишенем. Бул бизге коман-
далык иштөөнү жана ак ниеттүүлүктү үйрөтөт. Ал өзүн-өзү сыйлоо сезимин өрчүтүп, жаңы мүмкүн-
чүлүктөргө жол ачат. Бул өз кезегинде жалпы жамааттардын жана өлкөлөрдүн жыргалчылыгына салым 
кошо алат7.” Мындай баалуулуктар жана спорттун глобалдык популярдуулугу өнүгүү жана тынчтык 
сектору үчүн мүчө-мамлекеттерди, улуттук жана эл аралык саясатчыларды, спорт органдарын, спорт-
тук жарандык коом кыймылдарын, спортчулар жана коомдук жана жеке каржылоочуларды бирик-
тирүүгө, Туруктуу Өнүгүү Максаттарына жетүү көз-караштарын жана максаттарын жүзөгө ашыруу 
үчүн мүмкүндүк берди. Спорт бул өнүгүү жана тынчтык кыймылы үчүн спорттун өзгөчө күчү болгон 
өнөктөштүктү түзүүгө жана кызматташтыкты түзүүгө жакшы жардам берет8. Зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу контекстинде ар кандай сезимтал контексттик жана маданий факторлор жана 
тобокелчиликтер болушу мүмкүн, алар атайын билими бар же эксперттер менен иштешүүнү, адистеш-
тирүүнү талап кылышат. Ошол эксперттер менен кыймылдын ортосунда өнөктөштүктү жана тармак-
тарды түзүү мындай тажрыйбага ээ болууга жана потенциалды жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн 
жеңилдетет. 

Зомбулуктуу экстремизминин коркунучу жана жаштардын тобокелдиги 
менен шартталган өзгөчө көйгөйлөр
Зомбулуктуу экстремисттер дагы, башка кылмышкерлер дагы белгилүү бир максаттарга жетүү үчүн зор-
дук-зомбулукка барышса дагы, "көпчүлүк зомбулуктуу экстремисттерге идеологиялык, диний же саясий 
кызыкчылыктар түрткү болушат жана алар бир максат үчүн күрөшүп жатабыз деп эсептешет"9. Спорт 
жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча демилгелер жамааттарды кабыл алуу жолу менен, 
фасилитаторлор тарабынан жүзөгө ашырылат жана жаштардын катышуучулары тажрыйба алышат. 
Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу программаларын белгилүү бир максаттуу калкты 
аныктоодо жана алар менен кызматташууда олуттуу кыйынчылыктарга жана тобокелдиктерге, анын 
ичинде мындай иш-аракеттердин учурунда эмоционалдык жана жүрүм-турумга байланыштуу болжол-
донбогон жоопторду, спорттун таасири астында болгон зомбулуктун потенциалын, белгилөө стигмала-

7 Бириккен Улуттар Уюму, "Башкы катчынын медиада түшкү тамактануудагы дүйнөдөгү спорттун таасири жөнүндө 
айткан сөздөрү", 2006-жылдын 25-январы.

8 Брюс Кидд, “Жаңы коомдук кыймыл: өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт”, Коомдогу спорт, 11-т., № 4 (июнь 2008), 
370–380-бб.

9 БУУ БКБ, Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу боюнча колдонмо.
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рын көбөйтүү тобокелдигине алып келиши мүмкүн жана жалдоо максатында программаны эксплуатаци-
ялоо мүмкүнчүлүгү болот. Бул контекстте, фасилитаторлорду да, катышуучуларды да коргоо 
программалоонун маанилүү элементи болуп саналат. Бул колдонмодо тобокелдиктерди башкаруу жана 
долбоорлордун потенциалын жана жергиликтүү менчик укугун жогорулатуу үчүн жеке адамдар жана 
жергиликтүү жамааттар менен кызматташуу боюнча негизги маалыматтар келтирилген.

КОЛДОНМОНУН ТҮЗҮМҮ 

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде спорттун актуалдуу болушу үчүн, программалар 
жана иш-чаралар спорттун өзгөчө мүмкүнчүлүктөрүнө негизделип, көбүнчө расмий кийлигишүү жолу 
менен жетүүгө кыйын болгон жаштарды жигердүү жана мазмундуу тартуу керек. Спорттук программа-
лар жаштарды кылмыштуулуктан, укук бузуулардан же зордук-зомбулуктан алыс кылууга жардам берет 
жана өз кезегинде мындан аркы иш-аракеттерге жана кызматтарга жол сунуштайт. Спорт кылмыштуу-
луктун, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин тобокелдик факторлорун чечүү жана конкреттүү соци-
алдык максаттарга жана инсанды өнүктүрүүнүн оң натыйжаларына жетишүү үчүн атайын иш-чараларга 
киргизилиши мүмкүн10. Жаштар адистери менен биргелешкен педагогикалык кызматташуу, аларды 
идеологиялык эксплуатациялоого, зордук-зомбулукка жана кылмыштуу азгырыкка туруштук бере тур-
ган мамиле жана турмуштук көндүмдөр менен ыкмаларды колдонуу, жаштарга процесстик жүрүм-ту-
румду өркүндөтүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүшү мүмкүн. 

Ушуну эске алуу менен, ушул басылмада сунуш кылынган көрсөтмөлөр зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу үчүн спорттун ар кандай аспектилерин чечүүгө багытталган беш фокустук багыттын (“аймак” 
деп аталат) тегерегинде түзүлдү жана жогоруда көрсөтүлгөн негизги принциптери маалыматтын неги-
зинде.

1-сүрөт .  Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча  
беш аймак  

Кириш сөз колдонмонун көлөмү жөнүндө маалыматтарды камтыйт жана аны БУУ БКБнын зомбулук-
тун жана кылмыштуулуктун, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча ишинин 
контекстинде, спорттун зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу куралы катары колдонууда каты-
шуусу ошол эле учурда инклюзивдик, адам укуктарына негизделген жана көп тармактуу агенттик ыкма 
катары жайгаштырат. 

1-бөлүмдө зомбулуктуу экстремизмдин түпкү себептери жана радикалдашуу жана жаштарды жумушка 
тартуу факторлору жөнүндө акыркы мезгилдеги изилдөөлөргө негизделген. Бул бөлүмдө глобалдык 

10 Спортту жаштарды кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык сот адилеттигинин стратегияларына интеграциялоо 
боюнча эксперттик топтун жыйынтыгы жөнүндө Катчылыктын отчету (A / CONF.234 / 14).

2-аймак 
Социалдык 
инклюзия

1-аймак 
Коопсуз 
жайлар

3-аймак 
Билим берүү

5-аймак 
Мүммкүнчүлүктөрдү 

кеңейтүү

4-аймак 
Туруктуулук
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алкакта жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча ар тараптуу регионалдык, улуттук жана 
жергиликтүү мамилелерде күч-аракеттерди жана артыкчылыктарды күчөтүү үчүн спорт жана спорттук 
программалар кандайча колдонулушу мүмкүн экендиги жөнүндө түшүндүрмө камтылган. 

2-бөлүмдө зомбулуктуу экстремизминин коркунучуна каршы туруу үчүн жамааттык түрдө бөлүнүп 
чыгуу жана социалдык трансформациялоо максатында спорттун натыйжасында жетишилүүчү беш 
алдын алуу натыйжаларына ("аймактар") көңүл бурулган (1-сүрөттү караңыз). 

3-бөлүмдө спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча программалоонун негизги эле-
менттери камтылган, көңүл буруу жана башка нерселер менен катар адам укуктары ыкмасы, гендердик 
көз карашты колдонуу жана балдардын укуктарын жана башка аялуу катышуучулардын укуктарын 
коргоо.

4-бөлүмдө спорттун мониторинги жана баалоо алкагын иштеп чыгуу жана зомбулуктуу экстремизм 
программаларын иштеп чыгуу, анын ичинде беш аймактын иш-аракеттеринин негизинде өзгөрүү тео-
риясын иштеп чыгуу жана өлчөө индикаторлору камтылган.

Аягында, 5-бөлүмдө спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу программаларын иштеп 
чыгууда жана жүзөгө ашырууда саясатчылар жана практиктер, анын ичинде программанын менеджер-
лери жана фасилитаторлору үчүн практикалык көрсөтмөлөрдүн кыскача баяндамасы келтирилген.

СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ
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1.1 Түпкү себептерин аныктоо

Зомбулуктуу экстремизмдин түпкү себептерин аныктоо - бул тездик менен өнүгүп жаткан глобалдаш-
кан ландшафт менен байланышкан социалдык, маданий жана контексттик нюанстарды баалоону талап 
кылган татаал процесс11. Зомбулуктуу экстремизм көп кырдуу, бир нече виртуалдык жана өз ара байла-
нышкан мейкиндиктерден келип чыккан жана белгилүү тарыхый, саясий жана геосаясий, экономика-
лык жана социалдык шарттарда, аларда үйрөтүү жана радикалдык идеологиялар пайда болушу мүм-
күн12. Зомбулуктуу экстремизминин түпкү себептерине социалдык теңсиздикти кабыл алуу жана 
нормалдаштыруу, чыдамсыздык, психикалык саламаттык маселелери жана бири-биринен ажыраган 
жамааттар жана топтор кириши мүмкүн. Бирок зомбулуктуу экстремизмдин кыймылдаткычтары, 
айрыкча, жаштардын популяциясынын шартында, укугу жок же ажыратылган адамдардын ашыкча 
түшүнүктөрүнөн ашып кетишин моюнга алуу керек. 

Зомбулуктуу экстремизм идеологиянын ар кандай түрлөрүнө илгериленгенден көп түрткү берип, 
мамлекеттик мекемелердин көйгөйлөрүн жана жергиликтүү алдын алуу программаларын күчөтөт. 
Кыйынчылыктар жарым-жартылай жеке адамдардын жана топтордун мотивациясынын өнүгүшүнө, 
каржылоо булактарына, зомбулуктун түрлөрүнө жана максаттуу тандоолорго байланыштуу. 
Демек, экстремисттик топтор аймактарды ээлеп, киреше табуунун стратегиясын издөө менен зом-
булуктуу экстремизм жана терроризм жаңы формаларга, мүмкүнчүлүктөргө жана жөндөмдүүлүк-
төргө ээ болушту13. Зомбулуктуу экстремисттик топтор технологиянын жетишкендиктеринен пай-
даланып, нааразы болгон жаштар менен иштешүүнүн жаңы ыкмаларын табышууда, социалдык 
тармактардагы сайттардын, онлайн видео каналдардын жана радикалдык баарлашуу бөлмөлөрүнүн 
артыкчылыгын да пайдаланышууда14. Экстремисттик топтордун жана айрым ишмерлердин тез 
жана эффективдүү үгүт иштерин жайылтуу мүмкүнчүлүгү өкмөттөрдүн аларга каршы контр-бил-
дирүүлөрдү таркатууга караганда кеңири, жана бул стратегиялык алдын-алуу иш-чаралары үчүн 
негизги маселе болуп саналат15.

Айрыкча, жаштарды радикалдуу жана зордук-зомбулукка багытталган манипуляция ыкмалары жана ар 
кандай социалдашуу процесстери аркылуу жеке, эмоционалдык же психологиялык факторлор өбөлгө 
түзөт, мисалы, чоочундук, белгисиздик, инсандыкты издөө жана урматтоо жана өч алуу каалоосу, 
мурунку туура эмес мамилелер үчүн, бул көбүнчө виртуалдык жамааттар жана жаштар калкына багыт-
талган санариптик платформалар аркылуу байкалат16. Ошондуктан спорттук жана спорттук эмес 
иш-аракеттерди коопсуз жүргүзүү үчүн алдын алуу программалар талап кылынган иштөө чөйрөсүнүн 
татаалдыгын билүү керек. 

Адамдарды зомбулуктуу экстремисттик топторго кошулбоо үчүн, контексттик жана жергиликтүү маа-
лымат берүү жана зомбулуктуу экстремизм коркунучу бар коомдордун жана топтордун социалдык-ма-
даний түзүлүшү жөнүндө ой жүгүртүү талап кылынат. Алдын алууга басым жасоо менен, саясатчылар 
жана практиктер жакшы тажрыйбаларды жана коопсуз, ылайыктуу иш-чараларын карап чыгуу үчүн, 
зомбулуктуу экстремизмдин кыймылдаткычтарынын негизги себептерин, тобокелдиктерин жана көр-
сөткүчтөрүн аныкташ керек.

1.2  Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү алкактары

Экстремизмдин түпкү себептерин таануу жана зордук-зомбулук аракеттерин радикалдык жана экс-
тремалдык ишенимдердин жана идеологиялардын жемиши катары чечүү Бириккен Улуттар Уюмунун 
жана ага мүчө-мамлекеттердин туруктуу көйгөйү жана артыкчылыгы болуп саналат. Зомбулуктуу экс-
тремизмде жана терроризмде колдонулган ар кандай формалардагы жана стратегиялык иш-чаралар-
дагы, ошондой эле алардын негизги кыймылдаткычтары жана жумушка орноштуруу стратегияларын 

11 Ричард Джулианотти жана Роланд Робертсон, "Глокализация", Уайли-Блэквелл глобалдаштыруу энциклопедиясы, 
Джордж Ритцер, бас. (Малден, Массачусетс, Америка Кошмо Штаттары, Уайли-Блэквелл басмасы, 2012).

12 БУУӨП, “Инклюзивдүү өнүгүүнү, сабырдуулукту жана ар түрдүүлүктү урматтоону илгерилетүү аркылуу зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу: радикалдашуу жана зомбулуктуу экстремизмине каршы аракеттенүү учурунда” (Осло, 2016).

13 БУУ БКБ, Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу боюнча колдонмо.
14 Европа комиссиясы, "Терроризмге жана зомбулуктуу экстремизмге радикалдашуунун алдын алуу: ЕБнин жообун 

күчөтүү", документ COM / 2013/0941 финал.
15 БУУ БКБ, Интернеттин террористтик максаттарда колдонулушу (Вена, 2012).
16 БУУӨП, “Инклюзивдүү өнүгүүнү, сабырдуулукту жана ар түрдүүлүктү урматтоону илгерилетүү аркылуу зомбулуктуу 

экстремизмдин алдын алуу”.
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камтыган зомбулуктуу экстремизмдин өнүгүп келе жаткан моделдерине кайрылуу, Бириккен Улуттар 
Уюмунун жана мүчө-мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты барган сайын күчөтүүдө "Бардык 
Бириккен Улуттар Уюму" ыкмасы саясаттын ырааттуулугун, жетекчиликти жана алдын-алуу иш-чара-
ларын пландаштырууну камтыган комплекстүү мамилени орнотуу багытында олуттуу кадамдарды 
жасоого мүмкүндүк берди17. Билим берүү иш-чаралары, маданий жана контексттик ылайыктуулук, 
жаштарга багытталган программалоо жана саясатка жетекчилик Бириккен Улуттар Уюмунун зомбу-
луктуу экстремизмге каршы аракети18.

Зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу жана алдын алуу боюнча негизги шилтеме алкагы - 
Бириккен Улуттар Уюмунун Терроризмге каршы Глобалдык Стратегиясы, Башкы Ассамблея 
өзүнүн 60/288 резолюциясында кабыл алган, анда репрессиялык жана коопсуздук чаралары 
аркылуу терроризм актыларынын алдын алууга болбойт деп таанылган  жана жалгыз гана терро-
ризмди жайылтууга жана терроризмдин жайылышына өбөлгө түзгөн шарттарды чечүү биринчи 
кезектеги мааниге ээ. Стратегия алдын алууну Бириккен Улуттар Уюмунун кызматташуучу 
уюмдар, өнөктөштөр жана мүчө-мамлекеттер үчүн көрсөтмөсүнүн маанилүү компоненти катары 
карайт. Ушул максатта Стратегиянын биринчи тиреги терроризмдин жайылышына өбөлгө түзгөн 
шарттарды чечүүгө арналган. Стратегияга ылайык, мындай шарттарга узак мезгилге чейин чечил-
бей келе жаткан конфликттер, терроризмдин курмандыктарын бардык түрүндө жана 
көрүнүштөрүндө адамгерчиликтен ажыратуу, мыйзамдуулуктун жоктугу, адам укуктарын бузуу, 
этникалык, улуттук жана диний басмырлоо, саясий четтетүү, социалдык-экономикалык марги-
налдашуу жана жакшы башкаруунун жетишсиздиги кирет. Башкы Ассамблея Стратегияны эки 
жылда бир жолу карап, аны мүчө-мамлекеттерге колдоо көрсөтүү үчүн өнүгүп жаткан жана дина-
микалык документ катары кабыл алат. 2018-жылдагы сын-пикир Стратегиянын негизги принциби 
катары зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууну, ошондой эле билим берүүнүн маанилүүлүгүн 
жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууда жаштардын оң салымын кошконун тастыктады19. 
Мындан тышкары, өзүнүн 2250 (2015) резолюциясында Коопсуздук Кеңеш мамлекеттерди "жер-
гиликтүү, улуттук, регионалдык жана эл аралык мекемелердеги чечимдерди кабыл алууда жаштар-
дын инклюзивдүү өкүлчүлүгүн жогорулатуу жолдорун жана конфликттердин алдын алуу жана 
чечүү механизмдерин, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмине каршы туруу институттары 
менен механизмдерин карап чыгууга" үндөдү. 

2-сүрөт .  Бириккен Улуттар Уюмунун Терроризмге каршы глобалдык 
стратегиясынын төрт тиреги 

Маалымат булагы: Терроризмге каршы күрөшүү Кеңсеси, Колдонмо: Зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу боюнча Улуттук жана Аймактык иш-аракеттердин пландарын иштеп чыгуу (2018-жылдын 
сентябрь айы) . 

2016-жылы Башкы катчынын зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-аракеттер пла-
нында20 жергиликтүү, улуттук, регионалдык жана глобалдык деңгээлдеги зомбулуктуу экстре-
мизмдин кыймылдаткычтарын түздөн-түз чечүүгө багытталган тутумдуу алдын-алуу чараларын 
камтыган, зомбулуктуу экстремизмине каршы күрөшүү боюнча комплекстүү ыкма түзүлгөн. Анда зом-
булуктуу экстремизм жалпы адамзатка дүйнөлүк масштабда доо кетирип, ал Бириккен Улуттар Уюму-

17 Терроризмге каршы күрөшүү Кеңсеси, Колдонмо: Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча улуттук жана реги-
ондук иш-аракеттер пландарын иштеп чыгуу (Сентябрь 2018).

18 ЮНЕСКО, "Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча мугалимдин колдонмосу" (Париж, 2016) жана ЮНЕ-
СКО, 197 EX / 46-чечим ЮНЕСКОнун зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу куралы катары билим берүүнү жайылтуу-
дагы ролу жөнүндө.

19 Бириккен Улуттар Уюмунун Терроризмге каршы глобалдык стратегиясын карап чыгуу (72/284 Башкы Ассамблея-
нын резолюциясы).

20 A/70/674.

I-тирек: II-тирек: III-тирек: IV-тирек:

Терроризмдин 
жайылышына шарт 
түзүүчү чаралар

Терроризмдин алдын 
алуу жана ага каршы 
күрөшүү чаралары

Терроризмдин алдын алуу 
жана ага каршы күрөшүү 
боюнча мамлекеттин 
потенциалын өркүндөтүү 
жана бул жаатта Бириккен 
Улуттар Уюмунун тутумунун 
ролун күчөтүү чаралары

Терроризмге каршы 
күрөшүүнүн 
фундаменталдык негизи 
катары адамдын 
баарына болгон 
укуктарын жана 
мыйзамдын улуктугун 
камсыз кылуу чаралары
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нун максаттарына жана принциптерине шек келтирүү деп баса белгиленген. «Эч бир өлкө же регион 
анын таасиринен корголбойт.

... Зомбулуктуу экстремизм - ар кандай көрүнүштөр, так аныктамасы жок. Бул кандайдыр бир 
регион, улут же ишеним тутуму үчүн жаңы да эмес, өзгөчө да эмес21.” Иш-аракеттер Планында 
бир катар зомбулуктуу экстремизмдин кыймылдаткычтары жөнүндө айтылат, мисалы, социал-
дык-экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу, маргиналдашуу, сабырсыздык, басмырлоо, 
начар башкаруу, мыйзам бузуулар, адам укуктары жана мыйзамдуулук, узак жана чечилбеген кон-
фликттер. Диний, социалдык жана маданий чыдамсыздык зордук-зомбулукка жана терроризмге 
түрткү берсе, дүйнөлүк коопсуздукка, жалпы адамзаттык укуктарга жана туруктуу өнүгүүгө кор-
кунуч туудурат жана Бириккен Улуттар Уюмунун негизги баалуулуктарын эске албайт22. “Зомбу-
луктуу экстремизмдин алдын алуу – Бириккен Улуттар Уюмунун Уставында [жана] Адам укукта-
рынын жалпы декларациясында жазылган принциптер жана баалуулуктар боюнча 
милдеттенмелер жана макулдашуулар”23, демек, бул чөйрөдөгү кийлигишүүлөр жана натыйжалуу 
жана туруктуу саясатты иштеп чыгуу жана программалоо милдеттенмелери мүчө-мамлекеттер-
дин эл аралык укукка ылайык жана адам укуктарын, балдардын укуктарын жана мыйзамдын 
улуктугуна шайкеш келиши керек.

3-сүрөт .  Башкы катчынын зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
иш-аракеттер планы: иш-аракеттердин жети артыкчылыктуу 
багыттары 

Алдын алууга көңүл буруу менен, Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиктери жана мүчө-мамлекет-
тер зомбулуктуу экстремизм жана анын жыйынтыгы менен байланышкан көп агенттиктүү ыкманы 
колдонууга үндөшөт. Бул ыкма үзгүлтүксүз гуманитардык, өнүгүү, тынчтыкты орнотуу, коопсуздук 
жана саясий кийлигишүүлөрдү зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу максаттарына шайкеш кел-
тирүүнү жана максаттуу контекстте конкреттүү алдын алуу программаларын ишке ашырууну 
камтыйт. Ушул ыкмага ылайык, зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу мүнөздүү иш-чаралар өз 
максаттарына контексттик жактан ылайыктуу жолдор менен жетүү үчүн ар тараптуу чөйрөнү 
камтыйт. Бул контекстте, спорт жана спорттук иш-аракеттер мүчө-мамлекеттердин ыкмаларын 
жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу чараларын өркүндөтүүнүн жана колдоонун негизги 
куралы болуп саналат.

Иш-аракеттердин комплекстүү планы жамааттык иш-аракеттерге, өнөктөштүктү курууга жана бир-
гелешкен, агенттиктер аралык байланышка жол ачат жана мүчө-мамлекеттерди жана өнөктөштөрдү 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча жаңы ыкмалар менен жетектейт. “Бардык Бириккен 

21 Ошол эле жерде, параграф 1–2.
22 Ошол эле жерде, параграф 1, 2 жана 12.
23 Ошол эле жерде, параграф 40

Маектешүү жана конфликттердин алдын алуу

Акыйкат башкарууну, адам укуктарын жана мыйзамдын  
улуктугу

Жамааттарды тартуу

Жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

Гендердик теңчилик жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

Билим берүү, квалификацияны жогорулатуу жана жумушка  
орношуу

Стратегиялык байланыш, Интернет жана социалдык медиа
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1-БӨЛҮМ . ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУНУ ТҮШҮНҮҮ

Улуттар Уюму” ыкмасын жана иш-аракеттер планын жүзөгө ашы-
рууну колдоо жана багыттоо максатында, Башкы катчы зомбулук-
туу экстремизмдин алдын алуу боюнча жогорку деңгээлдеги 
иш-аракет тобун түздү, бул уюмдун башчыларынан турат, бул 
жаатта иштеген 22 агенттик, фонддор жана программалар бар. 
Бириккен Улуттар Уюмунун терроризмге каршы Дүйнөлүк коор-
динациялык келишими Бириккен Улуттар Уюмунун структурала-
рында терроризмге каршы күрөшүү жана зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу милдетин алды24.

"Бардык Бириккен Улуттар Уюму" ыкмасы зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу боюнча бир нече деңгээлдеги саясат алка-
гына кирет. Жамааттык иш-аракеттердин зарылдыгын эске 
алуу менен, алкакта иш-аракеттерди мобилизациялоо үчүн кыз-
матташуу жана тутумдаштырылган катышуу зарылчылыгы бел-
гиленет, бул “бардык коом” ыкмасы жана “бардык өкмөт” ыкма-
сынын негизинде жана коомчулукта улуттук жана аймактык 
деңгээлдерде. Башкы катчынын зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу боюнча иш-аракеттер планы жана Бириккен Улут-
тар Уюмунун Терроризмге каршы глобалдык стратегиясы улут-
тук жана аймактык иш-аракеттердин планын иштеп чыгуу жана 
спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
иш-чараларды иштеп чыгуу үчүн негизги таяныч пункттары 
болуп саналат.  

4-сүрөт .  Башкы катчынын зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
иш-аракеттер планы: зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча глобалдык алкак

1.3  Жаштар жана зомбулуктуу экстремизмдин  
алдын алуу

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү тарыхтагы эң жаш муундун мекени болуп саналат, болжол менен Дүй-
нөлүк калкка салым кошкон 1,8 млрд 10 жаштан 24 жашка чейинки курактагы адамдар25. Калктын 
саны эле зомбулуктуу экстремизмдин алсыздыгына алып келбесе дагы, мындай көрсөткүчтөр зом-
булук тенденцияларын жана глобалдык тынчтык жана коопсуздук коркунучтарды эсептеп эске 

24 www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact сайтын караңыз.
25 Бириккен Улуттар Уюмунун жаштар стратегиясы, “Жаштар 2030: жаштар менен иштөө жана алар үчүн” (2018).

Глобалдык алкак:
Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары 

боюнча жалпы декларациясынын уставы 

Терроризмге каршы глобалдык  
стратегия

Башкы Ассамблеянын резолюциялары

Коопсуздук Кеңешинин чечимдери

Иш-аракеттердин аймактык пландары

Иш-аракеттердин улуттук пландары:
Улуттук менчик

Бардык өкмөттүк ыкма

Бардык коомдун ыкмасы

Коомчулуктун аракети

Бириккен Улуттар Уюмунун негизги өнөктөштөрү, 
анын ичинде БУУ БКБ, Терроризмге каршы 
күрөшүү Кеңсеси терроризмге каршы күрөшүү 
боюнча иш-чаралар тобунун колдоосу менен 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
улуттук жана региондук иш-аракеттердин 
пландарын иштеп чыгуу боюнча жакшы 
тажрыйбаларды жана колдонмолорду алмашуу 
үчүн маалымдама колдонмо иштелип чыкты . 
Маалыматтык колдонмодо жалпы, процессуалдык 
жана материалдык принциптер сунуш кылынат 
жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча өкмөттөргө жана регионалдык уюмдарга 
өз иш-аракеттеринин натыйжалуу пландарын 
иштеп чыгууда көрсөтмө боло турган ишке 
ашыруу мисалдары келтирилген .

Баарына бирдей үлгү жок экендигин моюнга 
алып, ошол көрсөтмөлөрдө далилдүү саясатка 
негизделген зомбулуктуу экстремизмдин 
контексттик мүнөздөмөлөрүн чечүүгө 
багытталган иш-аракеттердин камтуучу жана 
ар тараптуу пландарына басым жасалат .

Баарына бирдей үлгү жок экендигин моюнга алып, ошол 
көрсөтмөлөрдө далилдүү саясатка негизделген зомбулуктуу 
экстремизмдин контексттик мүнөздөмөлөрүн чечүүгө 
багытталган иш-аракеттердин камтуучу жана ар тараптуу 
пландарына басым жасалат .
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алынышы керек. Бул өзгөчө, статистика көрсөткөндөй, ар бир төртүнчү жаштын (15-29 жаштагы) 
кандайдыр бир жол менен зомбулукка же куралдуу конфликтке кабылгандыгы көрсөтүлөт 26. Зом-
булуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде изилдөө курак менен жаштын ортосундагы 
туруктуу мамилени колдоп келет бир нече убакытка чейин зомбулуктуу экстремизм жана "зомбу-
луктуу экстремизм менен алектенүү өспүрүм курактын кийинки баскычтарында жана өсүп келе 
жаткан бойго жеткенде көбөйөт окшойт "27. Стипендия контексттик жана жергиликтүү деңгээлде 
аныкталган жаштар эң аялуу, анткени алар салыштырмалуу ата-энелерден көз карандысыз экенди-
гин көрсөтөт жана алар жашоосунун эң издөөчү баскычында жана бойго жетүү долбоорлоруна али 
бериле элек28. Жаштардын тынчтыкты, коопсуздукту жана тынчтыкты курууда көмөктөш боло 
турган чечүүчү ролу кеңири таанылса да, терс болсо дагы жаштарды зордук-зомбулук, анын ичинде 
зомбулуктуу экстремизм менен байланыштырган стереотиптер жана стигматизация көпчүлүк 
жаштарга көңүл бурбай коюшу мүмкүн адамдар зордук-зомбулукка тиешеси жок, бирок29 көпчүлүгү 
тынчтыкты орнотуу жана өнүгүү аракеттерине оң салымын кошуп жатышат. Жаштардын кыл-
мыштуулуктун алдын алуу иш-аракеттерине катышуусу жана аралашуусу негиз болуп саналат. 
"Бири-бири менен болуп көрбөгөндөй байланышта болуп, жаштар шаарларда жана ошондой эле 
айылдык шарттарда инновациялык чечимдерди сунуштап, коомдук прогрессти жана саясий 
өзгөрүүлөрдү шыктандырып, өз жамааттарынын туруктуулугуна салым кошууну каалашат жана 
буга чейин да салым кошушат."30

Эмне үчүн жаштар тобокелге туш болушат?

Жаштар көбүнчө саясий зомбулуктун, социалдык толкундоолордун жана зомбулуктууу экстре-
мизмдин курмандыктары жана курмандыгы катары кабылданган социалдык-экономикалык абалга 
туш болушат31. Зомбулуктуу экстремизм жаштарга диспропорциялуу таасирин тийгизет жана бул 
алардын аскерлештирилген жана террористтик топтордун негизги өзөктөрүнүн катарына кирген-
диги менен айырмаланат32. Акыркы 15 жылдагы радикалдашуунун жана зомбулуктуу экстре-
мизмдин көбөйүшү, жарым-жартылай Боко Харам, Ал-Шабааб жана Ирак жана Леванттагы Ислам 
мамлекети33 сыяктуу террордук топторго кошулган жаш эркектердин жана барган сайын кыздар-
дын саясий жана социалдык-экономикалык жактан нааразычылыгы менен байланыштуу. Бул тен-
денция Европа боюнча күч алган ашынган оңчул, неофашисттик жана ак сепаратисттик кыймыл-
дарга да дал келет.

Балдар жана жаштар өзгөчө этият болушат, анткени аларды оңой эле мажбурлашат, көзөмөлдөшөт 
жана тарбияланышат жана арзан, натыйжалуу жана тил алчаак согушкерлер деп эсептешет34. Ошондой 
эле, алар чоңдорго караганда, тобокелге салган жүрүм-турумдун узак мөөнөттүү кесепеттерин толук 
түшүнүшпөйт 35.

Зомбулуктуу экстремизмдин контекстинде жаштарга коркунуч келтириши мүмкүн болгон дагы 
бир негизги түшүнүк - бул жашоодогу айрым нерселерди адилетсиз деп эсептөө, мисалы, алардын 
тобуна кандай мамиле жасалып жаткандыгы же айрым адеп-ахлактык эрежелер бузулгандыгы. 

26 ЮНЕСКО, “Иордания, Ливия, Марокко жана Тунисте жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аркылуу зомбулук-
туу экстремизмдин алдын алуу”. https://en.unesco.org/ сайтында жеткиликтүү.

27 Кристоффер Карлссон жана башкалар, "Зомбулуктуу экстремисттик топтордун катышуусун турмуштук талдоо", 
Кылмштуулук боюнча Улуу Британиянын журналы, 60-т., № 1 (январь 2020), 74–92-бб.

28 Ошол эле жерде
29 Грэм Симпсон, Жоголгон Тынчтык: Жаштар, тынчтык жана коопсуздук боюнча көзкарандысыз прогресстик изилдөө 

(Нью-Йорк, Бириккен Улуттар Уюмунун Калк Фонду жана тынчтык курууну колдоо Кеңсеси, 2018).
30 Бириккен Улуттар Уюмунун Жаштар Стратегиясы, “Жаштар 2030”, 4-б.
31 Римде 2017-жылдын 30 жана 31-октябрында болуп өткөн “Жаштар, тынчтык жана коопсуздук: социалдык маселелер 

жана социалдык саясат” эксперттик топтун отчетунун долбоору.
32 БУУӨП, “Инклюзивдүү өнүгүүнү, сабырдуулукту жана ар түрдүүлүктү урматтоону илгерилетүү жолу менен зомбу-

луктуу экстремизмдин алдын алуу: радикалдашуу жана зомбулуктуу экстремизмине каршы аракеттенүү” (Нью-Йорк, 
2016), 30-б.

33 “Жаштар, тынчтык жана коопсуздук: социалдык маселелер жана социалдык саясат” эксперттик топтун отурумунун 
отчетунун долбоору.

34 Ивон Кемпер, "Жаштар согуштан тынчтыкка өтүү жолунда: эл аралык уюмдардын мамилелери - аткаруучу кыскача 
баяндама жана тааныштыруу", Бөлүнгөн жана каршылашкан коомдордогу жаштар менен иштөө, Даг Магнусон жана 
Майкл Байзерман, бас. (Роттердам, Нидерланды, Сенс Паблишерс, 2007).

35 БУУ БКБ, Терроризмге каршы контекстте балдарга карата адилеттүүлүк: Окуу боюнча колдонмо (Вена, 2019)
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Терроризмдин жана радикалдуу жүрүм-турумдун36 социалдык психологиясы, жаштардын 
өзүлөрүнө ишенбөөчүлүк сезгенде же коомдо коркунуч сезгенде, ачуулануу сыяктуу күчтүү эмо-
ционалдык реакциялардын курчуп кетишин түшүнүүнү талап кылат. Бул балдар жана жаштар 
жетишсиз тажрыйбалуу болгондо, алардын эмоционалдык жоопторун көзөмөлдөө үчүн даяр бол-
гондо же жөндөмдүү болгондо өзгөчө мааниге ээ37. Жаштардын радикалдашууга алып келген 
кабылдоосуна, мамилесине жана жүрүм-турумуна тиешелүү индикаторлор жана психо-социал-
дык өзгөрүлмөлөр жана тобокелге салган жаштардын зомбулуктуу экстремизмге болгон аялуулу-
гун жогорулатуучу факторлор Ван ден Бос тарабынан иштелип чыккан концептуалдык алкакта 
аныкталган (5-сүрөттү караңыз). Модель жаштар үчүн маанилүү концептуалдык принциптерди 
жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алууну белгилейт, анткени алар белгисиздикке жана 
радикалдык көз караштарга жана зомбулук мүнөзүнө алып келген адилетсиздик жөнүндө түшүнүк-
төргө байланыштуу.

5-сүрөт .  Белгисиздик жана адилетсиздик кабылдоолор боюнча 
концептуалдык алкак 

Маалымат булагы: Кеес ван ден Бос, Эмне үчүн адамдар радикалдашууда: Радикалдык ишенимдерди, 
экстремисттик жүрүм-турумду жана терроризмди күчөтүүдө адилетсиз сот чечими кандайча колдону-
лат (Нью-Йорк, Оксфорд университетинин басма сөзү, 2018) .

Жаштар, психикалык ден-соолук жана зомбулуктуу экстремизмдин 
контекстиндеги психологиялык жыргалчылык
Изилдөөлөргө ылайык, психикалык оорулар кимдин зордук-зомбулукка барарын аныктай албайт; 
Тескерисинче, ал чоң коркунучка дуушар болот38. Бирок, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча көп агенттик жана координацияланган иш-аракеттерде психикалык ден-соолукка байла-
ныштуу көйгөйлөр жана психикалык саламаттыктын бузулушу менен болгон байланышты четке 
кагууга болбойт39. Бул өзгөчө жаштар жана Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун акы-
ркы эскертүүлөрүн эске алуу менен зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: “Дүйнө жүзү боюнча 

36 Ван ден Бос, Эмне үчүн адамдар радикалдашууда: Радикалдык ишенимдерди, экстремисттик жүрүм-турумду жана 
терроризмди өрчүтүү үчүн адилетсиз сот чечими кандайча колдонулат (Нью-Йорк, Оксфорд университетинин басма 
сөзү, 2018).

37 Ошол эле жерде
38 Дилан О'Дрисколл, "Зомбулуктуу экстремизм жана психикалык саламаттыктын бузулушу", Билим, далилдер жана 

өнүктүрүү үчүн окуу (K4D) Жардам кызматынын отчету (Брайтон, Улуу Британия, Өнүгүүнү Изилдөө Институту, 
2018).

39 Валери Де Маринис жана Эолене Бойд-МакМиллан, "Зомбулуктуу экстремизмди түшүнүү үчүн психикалык саламат-
тыкты сактоо мамилеси", Экс Пост Кагазы, RAN Саясаты жана тажрыйбасы (Париж, Радикалдаштыруу жөнүндө маа-
лымдоо тармагы (RAN), 2019).

Жалпы 
өзгөрмөлөр 

• Билим берүү

• Гендер

• Жаш

• Дин

• Этникалык

• Жашоо чөйрөсү

• Жумуштуулук 
статусу

Акыйкат- 
сыздыкты 
кабылдоо

• Салыштырмалуу 
ажыратуу

• Адеп-ахлаксыз-
дык

• Натыйжалардын 
бирдей эмес 
бөлүштүрүлүшү

• Акыйкатсыз 
мамиле

Белгисиздик жана 
башка коркунучтар

Зомбулуктуу  
жана адепсиз 
жүрүм-турум 

ниеттери

Коомдук 
обочолонуу 

ниети

Зомбулуктуу 
жана адепсиз 
жүрүм-турум

Коомдук 
обочолонуу

Коркуу

Ачуу

Өзүн-өзү  
түзөтүүнүн 

жетишсиздиги

Радикалдык 
мамилелер

• Дүйнөгө 
радикалдуу көз 
караштар

• Бийликтин 
легитимдүүлүгү

• "Биз аларга 
каршыбыз"

• Башкалардан 
артыкчылыкты 
сезүү

• Коомдук байлык

• Зомбулук жана 
терроризм
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10-20% балдар жана өспүрүмдөр психикалык бузулууларга дуушар болушат. Бардык психикалык 
оорулардын жарымы 14 жашында жана төрттөн үч бөлүгү 20-жаштын ортосунда башталат.”40 
2018-жылы жарыяланган адабий сын-пикирдин жыйынтыктары төмөнкү негизги элементтерге 
жана психикалык ден-соолук менен зомбулуктуу экстремизмдин ортосундагы байланышка көңүл 
бурат41:

Травма 
 • Травманын жогорку таасири травмадан кийинки стресстин келип чыгуу тобокелдигинин жого-

рулашына алып келет, бул ачуулануу жана кастык күчөп, бул зомбулуктуу экстремизмди колдоо 
мүмкүнчүлүгүн жогорулатат.

 • Балалык мезгилдеги травмалык окуялар экстремисттик топтор тарабынан пайдаланылышы мүм-
күн болгон индивидуалдуулукту калыптандырууга жана жаш кезинде башкалар тарабынан таа-
нылууга умтулууга алып келиши мүмкүн.

Депрессия
 • Зомбулуктуу экстремисттик топторго кошулуу депрессиянын көрүнүштөрүнө каршы турушу 

мүмкүн, анткени бул таандык болуу сезимин берет.

Психикалык ден-соолук жана жалгыз ишмер экстремисттер 
 • Изилдөөлөр психикалык ден-соолуктун бузулушу менен жалгыз ишмердик зомбулуктуу экстре-

мисттеринин ортосунда тыгыз байланыш бар экендигин көрсөтөт. Мисалы, 2013-жылы жүр-
гүзүлгөн бир изилдөөдө, башка оңчул экстремисттерге салыштырмалуу “жалгыз карышкыр” 
ашкере оңчул экстремисттерде психикалык оорулардын статистикалык жактан кыйла жогору 
экендиги байкалган42.

 • Бирок, изилдөөчүлөр тарабынан жалгыз ишмердик мотивация идеологиялык себепке сиңип, 
убакыттын өтүшү менен бир катар башка тобокелдик факторлору менен катар өнүккөнү жана 
психикалык бузулуулар кыймылдаткыч күч эмес экендиги таанылган. 

Психикалык ден-соолукка жана анын зомбулуктуу экстремизмге тийгизген таасирине тең салмак-
туу жана ойлонулган мамилени колдонуу маанилүү. Психикалык ден-соолуктун эч кандай бузулуу-
лары террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик катышуунун болжолдоочусу экендиги далил-
денген эмес.

Зомбулуктуу экстремизмдин түртүү жана тартуу факторлору
Помимо психологических факторов и факторов, связанных с благополучием, которые могут создать 
риск и вызвать поведенческие и эмоциональные реакции, создающие питательную среду для вовле-
чения в насильственную экстремистскую деятельность, существуют и другие социальные, эконо-
мические, культурные и ситуативные факторы, которые могут повлиять на выбор молодого чело-
века. Для того чтобы предотвратить радикализацию молодежи, которая может привести к 
насильственному экстремизму, и ее вербовку и эксплуатацию воинствующими экстремистскими и 
террористическими группами, крайне важно понять совокупность общих движущих факторов и 
факторов притяжения, которые способствуют этому процессу. В таблице 1 указаны некоторые дви-
жущие факторы и факторы притяжения, влияющие на вербовку и вовлечение в насильственную экс-
тремистскую деятельность.

40 ДССУ, Эне менен баланын психикалык саламаттыгы, “Баланын жана өспүрүмдүн психикалык саламаттыгы”. www.
who.int/mental_health/ maternal-child / child_adolescent / en / сайтында жеткиликтүү.

41 О'Дрисколл, "Зомбулуктуу экстремизм жана психикалык саламаттыктын бузулушу".
42 Джефф Груеневальд, Стивен Чермак жана Джошуа Д.Фрейлич, "’Жалгыз’ кол салууларды башка үй-бүлөлүк экстре-

мисттик зомбулуктан айырмалоо: адам өлтүрүү окуясын жана кылмышкердин мүнөздөмөлөрүн салыштыруу", Кримино-
логия жана коомдук саясат, 12-т, № 1 (Февраль 2013), 65-91-бб.
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1-таблица .  Зомбулуктуу экстремизмге түртүү факторлор 

Түртүү факторлору Тартуу факторлору

Жакырчылыктын, маргиналдашуунун жана 
басмырлоонун таасири жалдоо ишин 
жеңилдеткен алсыраган социалдык 
түзүмдөрдү жаратат .

Пропаганданын жана адаттын таасири топтун 
мүчөлүгүн жагымдуу кылат . Террористтик жана 
зомбулуктуу топтор балдардын көрүнүшүн 
жогорулатуу жана зомбулукту нормалдаштыруу 
үчүн аларды эксплуатациялайт .

Коргоо жана социалдык же үй-бүлөлүк 
колдоо тутумдарынын жетишсиздиги 
балдарды жана жаштардын жумушка 
орношуусунда аяр кылат . Айрым үй-бүлөлөр 
балдарын ушундай топторго кошулууга 
мажбурлашы же түрткү бериши мүмкүн .

Жабыркагандар менен кыйыр түрдө 
идентификациялоо аркылуу өч алуу, 
душмандын кесепетинен келип чыккан "азап" 
жөнүндө сүрөттөрдү жана билдирүүлөрдү 
жайылтуу аркылуу ишке ашат .

Таандык болуу сезимин, ѳздүктү жоготуу 
жана жана жалгыздык .

Зомбулуктуу экстремисттик топтор жалпы 
максаттарды түшүнүү аркылуу жалгыздыкты 
жеңилдетишет; психикалык стресстин 
күчөшүнүн натыйжасында күч колдонулган 
экстремизм аракеттери болушу мүмкүн 
(мисалы, Түндүк Америкада психикалык 
саламаттыкка байланыштуу ок атуулар)

Ѳз алдынчалыктын жана өзүн-өзү таануу 
сезиминин жоктугу жаштарды максатты 
сезген топтордун арасынан жооп издөөгө 
түртүшү мүмкүн .

Сот адилеттигинин тутумундагы буга чейинки 
мыйзам бузуулар кызматка алууну жеңилдетип, 
балдар жана жаштар үчүн прогрессти 
башташы мүмкүн .

Укук коргоо органдарынын жана 
мамлекеттик институттардын адилетсиздикке, 
коррупцияга жана адам укуктарын бузушуна 
нааразы болушу

Зомбулуктуу экстремисттик топтор 
адилеттүүлүк жана жакшы жашоо үчүн 
күрөшүп жатабыз деп ырасташат .

Билим алуу жана жумушка орношуу 
мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу балдарды жана 
жаштарды ошол мүмкүнчүлүктөрдү топ-топ 
болуп издөөгө түртүшү мүмкүн

Кызматкерлерге сунуш кылынган материалдык 
индукциялар мындай топтор менен биригүүнү 
жеңилдетет

Коомчулуктун күтүүлөрү: Зомбулуктуу экстре-
мисттик топтор же радикалдык саясий 
топтор коомчулукту коркунучтан коргоонун 
бир түрү катары кабыл алынган жагдайлар 
бар . Мындай шартта, үй-бүлө жана 
жамааттар жаштарды ушундай топтордун 
катарына кошулушун күтүшү мүмкүн .

Жаштар экономикалык күткөндүктөрү жана 
артыкчылыктары үчүн жагымдуу жумушка 
алынышат . Экономикалык мобилдүүлүгү жана 
потенциалы төмөн жаштар минималдуу 
экономикалык кирешелерди баалашы мүмкүн .

Социалдык тармактар аркылуу кыздар 
топтун мүчөсүнө "ашык болуп" кетиши 
мүмкүн .

Террористтик согушкерлерге турмушка чыгуу 
аркылуу кыздар үйдөгү структуралык 
зомбулуктан же үй-бүлөлүк кысымдан кутулууга 
аракет кылышы мүмкүн .

Зомбулуктуу экстремизмди алдын-ала талдоо, контекстте аныктоо жана зомбулуктуу экстремизмдин 
улуттук жана жергиликтүү кыймылдаткычтарын түшүнүү спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу боюнча натыйжалуу иш-чараларды иштеп чыгууда маанилүү. 

Жаштарды өзгөрүүлөрдүн позитивдүү агенттери катары таануу
Жаштар зомбулуктуу экстремизмге көбүрөөк кабылышы мүмкүн, бирок аларды коомдун баалуу 
мүчөлөрү катары маанилүү катышуу мүмкүнчүлүгү менен өзгөрүүлөрдүн позитивдүү агенттери деп таа-
нууга чоң маани берилиши керек. Тартыштыкты жоюуга караганда активдерди бекемдөөгө багытталган 
өнүгүүнүн күчтүү моделин издөө менен жетишүүгө болот. Өсүп келе жаткан дене жөнүндө адабият 
жаштарды позитивдүү өнүктүрүүгө жана жаштарды коомдун социалдык трансформациясында 
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көбүрөөк ролду ойноого үндөдү43. Ошондуктан, жаштардын кийлигишүүсүнүн концептуалдык алкагы 
бир гана адамдардын коргоо жана алдын алуу көндүмдөрүн жана муктаждыктарын чечпеши керек, 
жаштарга жардам берүү, ошондой эле процесстин ичинде роль ойноо мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу 
үчүн аларга мүмкүнчүлүк берүү. Бириккен Улуттар Уюму зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу кон-
текстинде жана процессинде жаштардын ойногон борбордук ролун тааныйт44: “Жаштар бул 
көрүнүштүн борборунда эмеспи, жалдоо, зордук-зомбулуктун курмандыгы, четтетүү жана репрессия-
нын курмандыгы болушабы же жокпу? Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-аракеттер-
дин башында тынчтык орнотуучулар жана активисттер катары турат.”45 Бириккен Улуттар Уюму буга 
жооп катары жаштардын өнөктөштүктү бекемдөөгө жана өнөктөштүктү өнүктүрүүгө басым жасады. 

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана социалдык биримдикти чыңдоо үчүн ар кайсы тегерек-
теги жаштарга тийиштүү колдоо көрсөтүү өтө маанилүү деп эсептелет46. Бириккен Улуттар Уюмунун 
кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык сот адилеттиги боюнча он үчүнчү Конгрессинде кабыл 
алынган Доха декларациясы мүчө-мамлекеттердин кылмыштуулуктун, анын ичинде зомбулуктуу экс-
тремизмдин алдын алуу боюнча милдеттенмелерин камтыйт жана кылмыштуулуктун алдын алуу иш-а-
ракеттерине жаштардын катышуусунун негизги ролун баса белгилейт47. Жаштардын терроризмге 
каршы аракеттенүү жана терроризмге түрткү бере турган зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу, 
ошондой эле тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоо боюнча аракеттери Бириккен Улуттар Уюмунун 
Терроризмге каршы күрөшүү стратегияны карап чыгуу боюнча Башкы Ассамблеясынын 72/284 резо-
люциясында баса белгиленди. 

 Доха декларациясында кабыл алынган милдеттенмелерди колдоо үчүн, Башкы катчынын зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-аракеттер планы, зомбулуктуу экстремизмине каршы сабырдуу-
лук жана туруктуулук маданиятын курууда жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган бир 

катар чараларды көрүүнү талап кылат. Бул Бириккен Улуттар Уюму-
нун Жаштар стратегиясына кошумча, анда тынчтыкты орнотуу 
үчүн катышуу, аралашуу, үгүттөө жана жаштардын үнүн күчөтүү.

Мындай таанууну жана мамилени тастыктап, Жаштар Стратегия-
сында: “Дүйнө жүзү боюнча жаштардын саны өсүп жаткандыктан, 
эл аралык коомчулук тынчтык, коопсуздук, адилеттүүлүк, климатка 
туруктуулук жана баардыгы үчүн туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн 
алар менен иш алып баруу жана аларды тартуу,  аларды өз укукта-
рын коргоого колдоо көрсөтүү алардын өнүгүүсүнө жана жигердүү 
роль ойношуна шарттарды түзүү менен гана жетишери ачык-айкын 
көрүнүп турат”48.

Мындан тышкары, Жаштар үчүн Бүткүл Дүйнөлүк иш-аракет Про-
граммасы мүчө-мамлекеттер үчүн жаштардын негизги эркиндикте-

рин жана адам укуктарын илгерилетүү боюнча саясий негиздерди камсыз кылат. Ушул алкакта жана 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде балдар жана жаштар менен иштөө өзгөчө 
көңүлдү талап кылат. Практиктер үчүн бул айрым катышуучуларды бөлүп көрсөтө турган тилди жана 
божомолдорду каралоодон алыс болуу үчүн өтө этияттык керек.

1.4  Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
контекстиндеги спорт 

Кылмыштуулуктун алдын алуу, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу, инклюзияны 
жана социалдык биримдикти өнүктүрүүнү талап кылат, жана спорт бул багытта социалдык капиталды 
жаратуу менен жамааттарды мобилизациялоого жана социалдык инклюзияны жана тилектештикти 

43 Стефани Шварц, Жаштар жана конфликттен кийинки калыбына келтирүү: Өзгөрүүлөр агенттери (Вашингтон, 
Колумбия округу, Тынчтык институтунун басма сөзү, 2010).

44 Мисалы, Коопсуздук Кеңешинин жаштар, тынчтык жана коопсуздук боюнча 2250 (2015) резолюциясы.
45 БУУӨП, Алдыңкы саптар: Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана ага жооп кайтаруу жаштардын жүрөгүндө, 

БУУӨПтүн Глобалдык отчету (июнь 2018), 16-б.
46 Коопсуздук Кеңешинин 2250 (2015) резолюциясы
47 Башкы Ассамблеянын 70/174 резолюциясы, тиркеме.
48 Бириккен Улуттар Уюмунун Жаштар стратегиясы, “Жаштар 2030”,  4-б (25-шилтемени караңыз).

“Биз мүчө-мамлекеттердин, Жаштар элчисинин 
жана жарандык коомдун колдоосу менен 
жасалган жумушка таянышыбыз керек. Бирок 
бул карыялардын жаш муунду талкуулап 
жаткан демилгеси болушу мүмкүн эмес. 
Бириккен Улуттар Уюму жаштарга мүмкүнчүлүк 
берип, алардын коомдогу катышуусун жана 
алардын билим алуу, окууга жана жумушка 
орношуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатышы керек”.

- Башкы катчы Антонио Гутерриш
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өнүктүрүүгө жардам берүү менен өзгөчө роль ойной алат49. Спорт конфликтти жана социалдык чыңа-
лууну жеңүү куралы жана "адамдарды чек аралар, маданияттар жана диндер аркылуу бириктирүү 
аркылуу тынчтыкты, толеранттуулукту жана түшүнүктү өркүндөтүү"50. Спорт илгертен бери 
карым-катнашты өркүндөтүү жана жаңжалдашкан жамааттардын ортосундагы көпүрөлөрдү куруу 
үчүн баалуу болуп келген51, жана ал спорттук эмес максаттарга жетүүгө, анын ичинде интеграцияло-
ону жана биригүүнү камтыган өзгөчө өзгөчөлүктөрү жана касиеттери бар деп эсептешет. Спорттун 
бул өзгөчөлүктөрүнө төмөнкүлөр кирет:

 • Улуттук, маданий, социалдык, экономикалык жана саясий чектерден чыгуу анын жалпыга тааны-
мал болушунун натыйжасында

 • Күчтүү глобалдык коммуникациялык платформа катары кубаттуулугу менен натыйжалуу байла-
ныш куралы катары кызмат кылуу 

 • Жаштар менен байланышуу жана социалдык тармактарды кеңейтүү, анткени спорт оюнчуларды, 
командаларды, машыктыруучуларды, ыктыярчыларды жана көрүүчүлөрдү бириктирген табигый 
социалдык процесс

 • Жеке күчтүү жактарын жана жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алган табигый жөндөмү бар адамдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, дем берүү жана шыктандыруу52

Спорт адам баласынын маанилүү баалуулуктарын өстүрөт, эрежелерди жана башкаларды урматтоону, 
командада иштөөнү, таандык болуу сезимин жана коомчулукту, сабырдуулукту, ар түрдүүлүктү, мей-
мандостукту жана боорукердикти өрчүтүүчү курал катары колдонсо болот. Бул контекстте, билим 
алуу, социалдык катышуу жана жаштардын жамааттардын ичиндеги жаштардын маңыздуу жана пози-
тивдүү катышуусу үчүн идеалдуу шарттарды түзүп берүүчү куралды 
стратегиялык жактан камсыз кылуу менен спорт зор идеологияны 
жана зомбулуктуу экстремизмдин түпкү себептерин чечүү үчүн 
эффективдүү аянтча катары кызмат кыла алат 53. Ошол эле учурда, 
зордук-зомбулуктун жана кылмыштуулуктун, ар кандай тиешелүү 
тобокелдик факторлорун анын ичинде зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу боюнча спорттук жана спорттук программа-
лар бирдиктүү жана ар тараптуу билимге негизделген демилгелер-
дин алкагында максаттуу колдонулганда гана натыйжалуу боло 
тургандыгы айдан ачык болушу керек. 

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстиндеги спорттук 
кийлигишүүлөрдүн чектелишине тийиштүү көңүл буруу маанилүү. 
Спорт автоматтуу түрдө оң натыйжаларга алып келбестигин жана 
оң натыйжалардын келип чыгуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн белгилүү бир шарттар жана про-
грамманын элементтери менен колдоого муктаж экендигин унутпоо керек. Көбүрөөк маалыматты 
кийинки бөлүмдөрдөн таба аласыз.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде спорттун кандайча колдонулгандыгынын 
жакшы мисалы Австралиянын Мельбурн шаарында спортко багытталган жаш эркектердин демилгеси 
болгон «Оюндан ашык» программасын баалоо жыйынтыктары келтирилген. Долбоор зомбулуктуу 
экстремизмге каршы туруу максатында жаш мусулман эркектердин өздүгүн аныктоо, таандык болуу 
жана маданий обочолонуу маселелерин чечүү үчүн командалык спорттун жардамы менен коомчулукка 
негизделген туруктуулук моделин иштеп чыгууга багытталган. Долбоордун табылгалары зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу чөйрөсүнө түздөн-түз тиешеси бар болсо дагы, командалык негиздеги 
спорттун, маданияттар аралык катышууну жана киргизүүнү, коомду куруу жана социалдык туруктуу-

49 Катчылыктын спортту жаштардын кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык сот адилеттигинин стратегияларына 
интеграциялоо боюнча эксперттик топтун жыйынтыгы жөнүндө отчету (A / CONF.234 / 14).

50 Ингрид Бетлер, бас., Спорт Жакшыраак дүйнө үчүн: Эл аралык спорт жана дене тарбия жылынын отчету, 2005 
(Женева, Бириккен Улуттар Уюмунун Спорт өнүгүү жана тынчтык үчүн Кеңсеси, 2005), 80-б.

51 Ричард Джулианотти, "Спорт, өнүгүү жана тынчтык сектору: төрт социалдык саясаттын домени үлгүсү", Социалдык 
саясат журналы, 40-т., № 4 (октябрь 2011), 757–776-бб.

52 Ойноо укугу, "Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт деген эмне?" (басылган күнү жок).
53 Хедайя жана Глобалдык Кооперативдик Коопсуздук Борбору, "Кутучадан тышкары ой жүгүртүү: зомбулуктуу экс-

тремизмдин алдын алууда спорттун, искусствонун жана маданияттын маанилүү ролдорун изилдөө", Саясий кыскача маа-
лымат (2015-жылдын февраль айы).

Спорт (…) жана физикалык иш-аракеттер 
кабылдоолорду, терс пикирлерди жана 
жүрүм-турумдарды өзгөртүү, ошондой эле 
адамдарды шыктандыруу, расалык жана 
саясий тоскоолдуктарды жоюу, басмырлоого 
каршы туруу жана конфликттерди басуу үчүн 
күчкө ээ ” 

Башкы Ассамблеянын резолюциясы, 
A / RES / 73/24, 2018 "Спорт туруктуу 
өнүгүүнүн мүмкүнчүлүгү катары" .
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лукту өнүктүрүүнүн ортосундагы татаал, бирок олуттуу мамилелер жөнүндө адабияттардын өсүшүнө 
түрткү берет54.

Табылгалар спорттун, айрыкча командалык спорттун жардамы менен жаштарга кызматташтыкты 
жана спорт чеберчилигин өрчүтүп, урматтуу атаандаштыкты жана конфликттерди жөнгө салуу 
тажрыйбасын жайылтуучу жумшак көндүмдөрдү жана турмуштук көндүмдөрдү өрчүтүүгө мүмкүн-
чүлүк берээрин баса белгилешти55.

Спорт аркылуу жумшак көндүмдөрдү өркүндөтүү, ошондой эле баштапкы алдын алуу программа-
ларынын негизги максаттарына дал келген олуттуу натыйжа болуп саналат. Зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу менен байланышкан спортко негизделген өнүгүүнүн бул формасы БУУ БКБ-
нын Зомбулуктуу экстремист туткундарын башкаруу жана Түрмөлөрдөгү зомбулукка 
радикалдаштыруунун алдын алуу боюнча колдонмодо талкууланат. Спорт түрмөлөрдөгү маа-
нилүү позитивдүү кийлигишүү катары каралат, анткени ал командада иштөөнү жана социалдык 
жана лидерлик жөндөмдөрүн өркүндөтөт, максат коюуга өбөлгө түзөт жана өздүгүн жана таандык 
экендигин сезет.

Спорт боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 
тиешелүү алкактары
Бириккен Улуттар Уюмунун тутумунда спорт потенциалды өстүр-
гөн жана кызматташууга мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн туруктуу өнү-
гүүнүн маанилүү мүмкүнчүлүгү деп эсептелет. Катышуу түшүнүгү 
спорттун өнүгүү концепциясында негизги орунду ээлейт жана бул 
спорттун негизги өнүгүү, тынчтыкты сактоо жана билим берүү 
максаттарына шайкеш келишинин негизги мүнөздөмөсү. Бириккен 
Улуттар Уюму Туруктуу Өнүгүү Максаттарын жүзөгө ашыруу үчүн 
натыйжалуу өнөктөштүк кызматташтыкты өркүндөтүү жана илге-
рилетүү үчүн глобалдык өнүгүү күн тартибинде спортту колдо-
нууга көмөктөштү56. Коопсуздук Кеңешинин 2419 (2018) резолю-
циясында спортту тынчтыктын жана өнүгүүнүн маанилүү фактору 
катары пайдалануу дагы чагылдырылат.

Спорт менен байланышкан төмөнкү алкактар жана иш-аракет пландары ушул колдонмонун кон-
текстине жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн спорттун потенциалына өзгөчө 
ылайык келет:

 • 2015-жылы ЮНЕСКОнун Жалпы конференциясы тарабынан кабыл алынган Дене тарбия, дене 
тарбия иш-аракеттери жана спорт боюнча Эл аралык уставында кайрадан каралып, эч кандай 
басмырлоосуз баарына спортко мүмкүнчүлүк берет. Спорт программаларын жана саясаттарын 
иштеп чыгуучу, жүзөгө ашыруучу жана баалаган бардык ишмерлер үчүн этикалык жана сапаттык 
стандарттарды белгилейт. 

 • 2017-жылдын июль айында Россия Федерациясынын Казань шаарында өткөн Дене тарбия 
жана спорт үчүн жооптуу министрлердин жана жогорку кызмат адамдарынын алтынчы Эл ара-
лык конференциясында кабыл алынган жана Башкы Ассамблея 73/24 резолюциясында таа-
нылган Казань иш-аракеттер планында билим берүүнү, саламаттыкты сактоону, өнүгүүнү жана 
тынчтыкты жайылтуучу каражат катарында спорттун, толеранттуулукту жана урматтоону 
жайылтуудагы ролун аныктайт жана аялдардын, жаштардын, адамдардын жана жамааттардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө кошкон салымын, ошондой эле социалдык камтылуунун мак-
саттарын түшүндүрөт. 

 • Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүгүү жана Тынчтык үчүн Спорт боюнча иш-аракеттер Планы 
201857-жылы жаңыланган, Өкмөттөргө, жарандык коомго жана жеке секторго спорт турук-

54 Амелия Джонс, Мишель Гроссман жана Кевин Макдональд, "Оюндан ашык": спорттун негизиндеги жаштардын 
насаатчылык схемаларынын зомбулуктуу экстремизмге каршы туруктуулукту өнүктүрүүгө таасири", Социалдык Инклю-
зия, 2-т., № 2 (август 2014), 57–70-бб.

55 Хедайя жана Глобалдык Кооперативдик Коопсуздук Борбору, "Кутучадан тышкары ой жүгүртүү".
56 Экономикалык жана социалдык иштер департаменти жана Туруктуу өнүгүү максаттары фонду, Туруктуу өнүгүү мак-

саттарына жетүүгө спорттун салымы: Иш-аракет колдонмосу, Анита Палатингал, бас. (Нью-Йорк, 2018).
57 A/73/325.

“Футбол - бул дүйнөдөгү тилди, маданий жана 
диний тоскоолдуктарды буулантып жаткан 
универсалдуу тил ... Футбол дүйнөсүндөгү 
ролдор спорттун күчүн колдонуп, көп нерсени 
айтып турат. Алардын сүйүктүү оюнчуларынын 
"биз өзгөрүүлөрдү өркүндөтүшүбүз керек" деп 
айтканын көрүп, көбүрөөк мисалдарды 
келтирип, келечек муундарыбызга биримдикти 
көрсөтөт; ‘Талаага чыгып, топ тебүү’ жаштар 
менен сүйлөшүүнүн негизги жолу. ”

—Кашиф Сиддики, Тынчтык Үчүн Футболдун 
негиздөөчү
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туу өнүгүүгө жетишүүгө салым кошо турган жолдорун аныктоо жана алдыга жылдыруу 
үчүн маалымдама алкагын берет. Өнүктүрүү максаттары. Иш-аракеттер планында Казань 
иш-аракет планынын негизги саясий милдеттенмелери өнүгүү жана тынчтык үчүн спорттун 
бекемделген глобалдык алкагынын негизи катары колдонулат, анын ичинде 2030-жылга 
чейин туруктуу өнүгүү күн тартибинин максаттарын жана милдеттерин ишке ашырууга 
байланыштуу. 

 • Баш катчынын 2019-жылдагы жаштарды58 камтыган саясат жана программалар боюнча отче-
тунда мүчө-мамлекеттер спорт сыяктуу механизмдер аркылуу жаштардын жыргалчылыгын алга 
жылдыргандыгы, анын ичинде аялуу кырдаалда турган топтор үчүн спортко багытталган иш-а-
ракеттери белгилүү.

Кошумчалай кетсек, жакында Башкы Ассамблея ушул өңүттө айта кетүүчү эки резолюцияны кабыл 
алды:

 • Ассамблея 74/170 резолюциясында спорт жана дене тарбия иш-аракеттери кабылдоолорду 
өзгөртүүгө, жаман ой-пикирлерге каршы турууга жана жүрүм-турумду өркүндөтүүгө, 
ошондой эле адамдарды шыктандырууга, расалык. улуттук жана саясий тоскоолдуктарды 
жоюуга, гендердик теңчиликке өбөлгө түзүүгө жана басмырлоого каршы турууга жөндөмдүү 
деп тааныды. Ассамблея ошондой эле мүчө-мамлекеттерди спорттун кылмыштуулуктун 
алдын алуу жана кылмыш-жаза сот адилеттигинин стратегияларына интеграциялоону 
алдыга жылдырууга үндөдү, мүчө-мамлекеттерди кылмыштуулуктун жана зомбулуктун тобо-
келдик факторлорун чечүү үчүн жаштарга коомдук колдоо чараларын күчөтүүгө жана 
мүчө-мамлекеттерди бул жаатта спорттук жана көңүл ачуучу жайларды жана программа-
ларды камсыз кылууга чакырды. 

 • Ассамблея спорт жана олимпиадалык идеал аркылуу тынчтыкты жана жакшы дүйнөнү куруу 
жөнүндө 74/16 токтомунда спорттун “терроризмге жана терроризмге ыңгайлуу учурларда тер-
роризмдин жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана ага каршы туруу мүмкүнчүлүгүн 
жана анын калдыктарды курууга кошкон салымын тааныды - зордук-зомбулукка жана терро-
ризмди тартууга радикалдашууга каршы туруу”.

Зомбулуктуу экстремизмге жол бербөө үчүн спорт эмне сунуш  
кыла алат?
Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу, жаштар жана спорттун потенциалынын ортосундагы 
байланышты таанып, жаштар зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга багытталган келечек-
теги спорттук иш-аракеттердин пландарынын борбордук катышуучулары боло алышат. Ант-
кени бул жааттагы стипендиясы бар жеке адамдын спорттун таасирине эмес, эмне үчүн зор-
дук-зомбулукка радикалдашып кеткенин изилдөөгө багытталган зордук-зомбулукка алып 
келген радикалдаштыруунун алдын алуу боюнча иш-чаралар жана ушул сыяктуу программа-
лар59 айрыкча, бул жерде спорттун таасирин тастыктаган60 жаштарды чоңдордун позитивдүү 
үлгүлөрүнө байланыштырууга жана өнүгүүнүн оң мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга жөн-
дөмдүү.  Бул ачылыштар зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу процессинде жетиштүү 
тажрыйбалуу жана даярдалган спорттун маанилүүлүгүн жана чоңдордун позитивдүү моделде-
рин тартуунун өтө зарылдыгын эскертет.

Ошол эле учурда, тереңирээк тамырлаган социалдык маселелерди чечүүдө спортко өтө эле көп 
таянбай, тескерисинче, спортту күч катары колдонуп, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
иш-аракеттерин жүргүзүү керек. Спорт жаштарды кылмыштуулуктан жана зордук-зомбулуктан 
алыс кылуу үчүн гана эмес, ошондой эле жаштардын туруктуулугун чыңдоо үчүн да эффек-
тивдүү курал боло алат деген далилдер бар61. Ошондой эле спорт турмуштук көндүмдөрдү 

58 A/74/175.
59 БУУ БКБ, Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу куралы катары спорт боюнча стол обзору (декабрь 2018).
60 Ошол эле жерде
61 Альберт Дж.Петитпас жана башкалар, “Психологиялык социалдык өнүгүүгө көмөктөшкөн жаштардын спорттук 

программаларын пландаштыруунун алкагы”, Спорт Психологу, 19-т., № 1 (март 2005), 63–80-бб.
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үйрөнүүгө жана колдонууга көмөктөшүүгѳ62, жаштарды чоңдордун позитивдүү үлгүлөрүнө бай-
ланыштырууга жана өнүгүүнүн оң мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга жөндөмдүү.  Бул 
ачылыштар зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу процессинде жетиштүү тажрыйбалуу жана 
даярдалган спорттун маанилүүлүгүн жана чоңдордун позитивдүү моделдерин тартуунун өтө 
зарылдыгын эскертет.

Алдын алуу контекстинде таасир этүү үчүн спорттук программалар социалдык жана жеке өнүгүү 
маселелерин чечүүчү зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча ар тараптуу, бирдиктүү 
иш-чаралар жана стратегиялар менен айкалыштырылышы керек. Бул талап криминологиялык 
изилдөөлөрдүн негизги табылгалары менен байланыштырат, алар турмуштук көндүмдөрдү 
үйрөтүү ыкчам алдын алуу үчүн эффективдүү боло тургандыгын көрсөттү63. Ушул мааниде, спорт 
чоңдор жана курбулары менен позитивдүү жашоонун көндүмдөрүн өркүндөтүү мамилелерин 
түзүүгө мүмкүндүк берет жана өнүгүүгө жана практикада иштөөгө мүмкүнчүлүк берет, ошону 
менен жаштардын туруктуулугун жогорулатып жана алардын агымдарга жана зомбулуктуу экс-
тремизмге чалдыгуу коркунучун азайтат. Мындан тышкары, олуттуу изилдөө тобу бул жаатта ар 
кандай татаал жагдайларда спорттун социалдык, жеке, маданий жана кеңири өнүгүү потенциалын 
чагылдырат, аны колдонууга жана интеграциялоого болот. Ушул колдонмодо колдонулган спорт-
тук өзгөрүүлөрдүн теориясы (4-бөлүмдү караңыз), ушул контекстте спорт баштапкы профилакти-
каны колдой турган беш негизги профилактикалык аймактарды аныктайт. Беш аймактын фоку-
стары төмөнкүчө:

1) Коопсуз жайлар

2) Социалдык инклюзия

3) Билим берүү

4) Туруктуулук

5) Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү

Демек, зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу мазмунунда, спорттун жаштар үчүн алдын алуучу маа-
нисинин ортосундагы так байланыш 6-сүрөттө келтирилген жана колдонмонун кийинки бөлүмдөрүндө 
кеңири талкууланган.

Ушул бөлүмдө келтирилген негизги окутуу пункттарына ылайык, жаштарды спорт жана зомбулук-
туу экстремизмден алдын-алуунун баштапкы демилгелеринин аракеттерине катышуусун канда-
йча колдой тургандыгы жөнүндө саясатчыларга жана фасилитаторлорго кеңештер төмөндө кел-
тирилген.

 • Активдүү катышуу: Спорт жаштарды жигердүү тартуунун куралы болушу мүмкүн, жана бул 
тобокелге салынган адамдарды жана топторду спорттук иш-чараларга жана билим алууга пас-
сивдүү алуучулар катарында эмес, жигердүү катышуучулардын катарына кошууга алгачкы мүм-
күнчүлүктөрдү берет.

 • Жашоо көндүмдөрү: Спорт жаштардын катышуучуларына чечим чыгаруу жана спорттук 
иш-аракеттердеги лидерлик процесстер аркылуу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн идеалдуу 
стратегия катары каралат. Спорттук интервенциялардын негизги артыкчылыктарынын бири 
- бул ошондой эле машыктыруучулар менен жаштардын ортосундагы ишенимдүү мамиле-
лерди өркүндөтө алат.

 • Маанилүү тартуу: Спорттук иш-чаралар аркылуу жаштар коопсуз пикир алышып, зомбулук-
туу экстремизмге карата контексттик маекке толук кандуу катыша алышат. Катышуучулардын 
тажрыйбалары жана ой жүгүртүүлөрү программанын мониторингинин жана баалоо процес-
синин бир бөлүгү катары каралышы мүмкүн (4-бөлүмдү караңыз). 

62 Элизабет Мулхолланд, Спорт эмне кыла алат: Чыныгы Спорт Отчёту (Оттава, Канададагы Спорт Этика Борбору, 
2018). Ошондой эле Канададагы Коомдук Коопсуздукту караңыз, “Изилдөө иш-чаралары 2017-H03-CP: кылмыштуулук-
тун алдын алуу – спорттун негизинде кылмыштуулуктун алдын алуу программалары”.

63 Дэвид П.Фаррингтон жана Брэндон С. Уэлш, Балдарды кылмыштуулуктан куткаруу: Алгачкы тобокелдик фактор-
лору жана натыйжалуу кийлигишүү (Нью-Йорк, Оксфорд университинин басма сөзү, 2007).
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 • Жаштардын лидерлиги: Жаштар спорттук программаларда, мисалы, машыктыруучулардын, 
калыстардын, капитандардын, администраторлордун жана команданын менеджерлеринин ролун 
аткара алышат жана алар ошол ролдорду зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу менен кызмат-
ташуу жана алып баруу үчүн колдоно алышат.

 • Теңтуштардын билим алуусу жана сынчыл ой жүгүртүү: Спорт аянтчасында зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу боюнча жаштардын насаатчылыгын жана спорт теңтуштар үйрөнүүнү 
уюштуруп, колдой алат. Жаштарды жана балдарды коопсуз жана өз ара келишип, алардын укку-
луктуу болуп катышуу укугун алардын кадыр-баркын урматтап-сыйлаган жол менен канткенде 
мыкты тартуу керектигин чечүүдө өтө кылдаттык керек. 

6-сүрөт .  Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: алгачкы 
алдын алуу 

Спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуудагы түртүү 
жана тартуу факторлорун чечүү
Экстремалдык идеологиянын жана зордук-зомбулуктун, жаштардын жана спорттун ролдорунун орто-
сундагы байланыштарды эске алуу менен, алардын спорттун мүмкүн болгон таасири менен болгон 
байланышы зордук-зомбулукка жол берген социалдык, маданий, саясий, идеологиялык жана тарыхый 
шарттарды эске алган алкак түзүлдү.

Зомбулуктуу экстремизмге тиешелүү түртүү жана тартуу факторлорунун жалпы тизмесине таянуу 
менен, 2-таблицада жакшы иштелип чыккан жана натыйжалуу жүзөгө ашырылган спорт программа-
лары аркылуу чечүүгө боло турган факторлордун толук тизмеси келтирилген. 
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2-таблица .  Зомбулуктуу экстремизмге жол бербөө факторлорун спорт 
аркылуу чечүү

Түртүү факторлору 
(зомбулуктуу экстремизмге 
шарт түзүүчү шарттар)

Социалдык-экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн 
жоктугу (жакырчылык, жумушсуздук, 
коррупция)

Спорт потенциалды арттыруу жана 
тармакташуу аркылуу киреше алуу 
мүмкүнчүлүгүн жогорулатат .

Четтетүү жана адилетсиздик, стигматизация 
жана кемсинтүү тажрыйбаларын камтыган 
маргиналдаштыруу жана басмырлоо

Спорт социалдык аралашуунун жана чоң 
топторго (командаларга) таандык болуу 
сезимин өрчүтүүгө мүмкүнчүлүк берет .

Начар башкаруу, адам укуктарын жана 
мыйзамдуулукту бузуу; муңдарды угууга же 
нааразычылыктарды кетирүүгө каражаттын 
жетишсиздиги

Спорт иш-аракеттердин алкагындагы 
биргелешкен ыкманы колдонуп, катышуучу-
лардын муктаждыктарына ийкемдүү жооп 
берип, кийлигишүү программасы аркылуу 
жаштардын үнүн угууга мүмкүнчүлүк берет .

Узакка созулган жана чечилбеген конфликттер Теңтуштар менен маектешүү конфликттерди 
жөнгө салууга, спорттук иш-чаралар жана 
карама-каршы топтордун ортосундагы социал-
дашууга түрткү берген программалар аркылуу 
ача алат

Түрмөлөрдөгү радикалдашуу процесстери 
зомбулукту мыйзамдаштырууга алып келет

Спорт зордук-зомбулукту жокко чыгаруучу 
мүмкүндүк жана зордук-зомбулуктан 
алыстатуу каражатын берет .

Тартуу факторлору 
(жеке мотивациялар)

Жеке теги (экзистенциалдык жана руханий 
издөө, коомдук ѳнүгүүнүн мыйзам 
ченемдүүлүктѳрүн тааныбыган дүйнө көз 
карашы, зериккендик, өспүрүмдөрдүн кризиси, 
миссия жана баатырдык сезими, авантюра 
менен күчтү убада кылуу, зомбулукка тартуу)

Спорт этностордун жана ар кандай 
чөйрөлөрдүн ортосундагы тоскоолдуктарды 
талкалай тургандыгы далилденген .

Спорт максат, таандык болуу жана уккулуктуу 
болуу сезимин камсыздай алат .

Спорт толкундануу, профессионал 
спортчулардан, капитандардан жана 
машыктыруучулардан жаңы каармандарды 
жаратуу жана жакшы көрсөткүчтөргө ээ 
болуу үчүн сахнаны түзөт .

Ѳзгѳчѳ таасирлүү лидерлер тарабынан 
иштелип чыгышы мүмкүн болгон күчтүү 
эмоционалдык реакцияларды пайда кылган 
жамааттык нааразычылыктар жана 
курмандыктын окуялары менен аныктоо

Спорт программалары идентификациянын 
терс түшүнүктөрүнө каршы туруу үчүн 
коопсуз жайларды түзүүгө жардам берет . 
Сынчыл ой жүгүртүү көндүмдөрүн спорттун 
негизиндеги демилгелер аркылуу өркүндөтсө 
болот, бул манипуляцияга каршы туруктуу-
лукту өрчүтүүгө жардам берет жана жаштарга 
туура чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет .

Ишенимдерди, саясий идеологияны жана 
этностук жана маданий айырмачылыктарды 
бурмалоо жана туура эмес колдонуу (“биз 
аларга каршы” менталитети)

Спорт айырмачылык түшүнүктөрүнө каршы 
туруштук берүүчү жаңы, позитивдүү 
социалдык топторду жаратышы мүмкүн .
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1-БӨЛҮМ . ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУНУ ТҮШҮНҮҮ

Ѳзгѳчѳ таасирлүү лидерликти жана социалдык 
жамааттарды жана тармактарды тартуу 
(мисалы, акчага жана бийликке жетүүнү 
камсыз кылган ѳзгѳчѳ таасир этүүчү 
жалдоочу, күчтүү топко же жамаатка таандык 
болуу сезими)

Спорт жаштар лидерлери жана капитандары 
сыяктуу жаңы, позитивдүү жана ѳзгѳчѳ 
таасир этүүчү лидерлерди түзүп, жаштардын 
жигердүү катышуусуна түрткү берет .
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Спорт аркылуу 
зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын 
алуу боюнча беш аймак

2-бөлүм .
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СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

Бирок, спорт дароо эле оң натыйжаларга алып келбестигин жана оң натыйжалардын келип чыгуу мүм-
күнчүлүгүн жогорулатуу үчүн белгилүү бир шарттар жана программанын элементтери менен колдоого 
муктаж экендигин унутпоо керек. Кесиптик кызматтар менен кызматташуу жана ар кандай педагогика-
лык усулдарды колдонуу жаштарга идеологиялык эксплуатацияга жана зомбулуктуу экстремизмдин 
азгырыгына туруштук бере турган жүрүм-турум жана турмуштук көндүмдөр боюнча иштөөгө мүмкүн-
чүлүктөрдү түзүшү мүмкүн. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу спорт аркылуу жаштардын жигердүү 
жана маңыздуу катышуу мүмкүнчүлүгүнө негизделет жана башка формалдуу кийлигишүүлөр аркылуу 
жетүүгө кыйын болгон жаштарга мүмкүнчүлүк берет.

Ушул колдонмодо келтирилген өзгөрүү теориясы зомбулуктуу экстремизмдин кыймылдаткычтарын, 
коргоочу факторлорду жана жаштардын негизги жумшак көндүмдөрүн өрчүтүүгө жардам берүү, психо-
логиялык социалдык бакубаттуулукту өрчүтүү жана билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн ачуу үчүн спорттун 
потенциалын аныктоо жолу менен курулган жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн жалпы мак-
саты. Өзгөрүүлөрдүн спортко негизделген теориясын түзүүнүн негизги принциптерин таанып, Ран-
сторп зомбулуктуу экстремизминин тобокелдик факторлоруна жана маанилүү коргоочу жана өбөлгө 
түзүүчү факторлорго калейдоскопиялык мүнөздөмө берет64. Ушул сыяктуу, 7-сүрөттөгү калейдоскоп 
модели спорт менен зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу мамилелерин визуалдык чагылдырылышын 
камсыз кылат.

7-сүрөт .  Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу калейдоскопу 

Сүрөттүн өзөгүн жеке адам түзөт. Жеке тобокелдик факторлору курмандыкты, ачууланууну, басынуу 
сезимин жана адилетсиздикти кабыл алууну камтыйт. Жеке адамды Рансторп65 социалдык факторлор 
(мисалы, четтетүү, социалдык кыймылсыздык жана кылмыштуулук), саясий факторлор (мисалы, 
тышкы саясат, ашкере оңчул кыймылдар жана согуш), идеологиялык / диний факторлор (мисалы, 
сүрөттөгөн) сыяктуу тобокелдик факторлору курчап турат, тарыхый миссиялар жана Үммөт), мада-
ний / иденттүүлүк факторлору (мисалы, таандык болбоо, инсандык кризис жана маргиналдашуу), 
жалдоо факторлору (мисалы, экстремисттик чөйрөгѳ тартылышы, социалдык тармактар жана аялуу 

64 Магнус Рансторп, "RAN макаласы: зомбулуктуу экстремизмдин негизги себептери", Европа Комиссиясы, 4-январь, 
2016.
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2-БӨЛҮМ . СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ БОЮНЧА БЕШ АЙМАК

катмардын даректүүлүгү) жана топтун динамикасы (мисалы, достук жана тууганчылык, топтук ойлор 
жана социалдык тармактар). Спорттун өзгөрүү теориясын түзүүдө жана зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алууда, бул тобокелдик факторлору спорттун социалдык өнүгүү, билим берүү жана жаштар 
популяциясы үчүн өзгөрүүлөрдү киргизүү боюнча негизги принциптерин билдирет.

Калейдоскоптогу факторлордун эки аралык катмарында негизги алдын алуу элементтери бар. Ошол 
факторлор индивид менен четтөөнүн же зыяндын ортосундагы аралыкты сактап турат. Катмарлар 
тобокелдик булактарынын ортосундагы байланышты жана колдоо, билим, позитивдүү катышуу 
тажрыйбасы жана камкордукка ээ болуу мүмкүнчүлүктөрүн чагылдырат. Ар бир элемент тобокелдикти 
азайтып, белгилүү бир тобокелдик факторуна байланыштуу жеке реабилитациялоого өбөлгө түзөт 
(мисалы, үй-бүлө колдоосу менен жумушка алуу). Алдын алуунун жалпы жана кесилишүү принцип-
тери (башкача айтканда, сергек болуу, кам көрүү, кошуу, маек, билим берүү жана коопсуздук) экинчи-
синен акыркы катмарына чейин көрсөтүлгөн.

Факторлордун ар кандай динамикалык айкалыштары акыркы катмар менен биригип турат, ал беш 
негизги алдын алуу факторлорду камтыйт, алар спорттун жардамы менен коомдун туруктуулугун 
жана мүмкүнчүлүктөрүн божомолдошот: (1) коопсуз жайлар; (2) социалдык инклюзия; (3) билим 
берүү; (4) туруктуулук; жана (5) мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү.

1-аймак: Коопсуз жайлар жана социалдык коопсуздук . Бул аймак негизинен жаштарга институ-
ционалдык коргоону камсыз кылууну жана спорттун маңыздуу кийлигишүүсү үчүн коопсуз жайларды 
түзүүнү камтыйт. Ошондой эле, көйгөйлөрдүн өз аныктамасын жана алардын спортко катышуусун 
баштапкы чекит катары колдонуп, жаштар жана алардын үй-бүлөлөрү менен насаатчылык мамиле-
лерди түзүүнү камтыйт. Стратегиялык милдет жана максаты спорт аркылуу зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу аймактары аркылуу тобокелдиктерди кеңейтүү. 

2-аймак: Социалдык инклюзия . Инклюзиянын (аралашуу, кошулуунун) бул түрү спорт аркылуу 
биримдик жана коопсуздук маданиятын жайылтуу аркылуу өркүндөтүлөт. Экстремисттик жалдоо 
коомдук өзгөчөлүктөргө жана ар түрдүүлүккө байланыштуу коомдо араздашууну күчөтүүдө. Ар 
түрдүүлүктө биримдикти белгилөө билдирүүлөрү маанилүү жана спорттун максаттары жана милдет-
тери менен камсыз кылынат.

3-аймак: Билим берүү . Бул жаатта дидактикалык жана педагогикалык көйгөй жаштардын катышуу-
чулары менен алардын тажрыйбалары, кабылдоолору жана дүйнө таанымдары менен байланышта 
болууда. Спорт популярдуулугун жана кээде бейтараптуулугун эске алып, коомдогу жаштар мадани-
яты жана субмаданияттары менен байланышуунун эффективдүү куралы болуп бере алат. Спорт ошон-
дой эле окуу программалары, спорттук программалар жана кесиптик тармактардагы башка мекемелер 
менен узак мөөнөттүү мамилелерди өркүндөтүү аркылуу билим алууга жана үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк 
берет.

4-аймак: Туруктуулук . Жаштарды жана алардын таасир этүүчүлөрүн байкап туруу жана жамааттар-
дын, жарандардын жана уюмдардын кызматташтыгына инвестиция салуу зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу программалары үчүн спорттун маанилүү функциялары болуп саналат. Бул программалар 
жөндөмдүүлүктөрдү өркүндөтүүнүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрү аркылуу жаштардын туруктуулугун 
өркүндөтүүгө жана өз кезегинде жалдануудан жана зомбулуктуу экстремизмге азгырылуудан корго-
ону күчөтүүгө багытталган. Эрте эскертүүчү белгилерге сергек болуп, коргоого боло турган чара-
ларды билип, зомбулуктуу экстремизм боюнча эксперттер жана спорт менен машыккандар балдар 
жана жаштар үчүн коргонуу тутумун түзүүгө салым кошушат66.

5-аймак: Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү . Саясатчылар спортту машыктыруучуларга дем берүүнү 
жана алар жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында ыкманы карап чыгышы керек. Мүм-
күнчүлүктөрдү кеңейтүү зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программалары үчүн спорттун 
чечүүчү жолу деп эсептелет жана маргиналдык деп табылган жана зомбулуктуу экстремизмге дуушар 
болгон жаштарга үн берген саясатты жана спорттук тажрыйбаларды камтышы керек. Мүмкүнчүлүк-
төрдү кеңейтүү аймагынын негизги натыйжасы болуп программаны аяктаган жаштардын үнүн башка-
руу.

Калейдоскоптогу компоненттер туруктуу эмес; алар үзгүлтүксүз өзгөрүп турат. Ошо сыяктуу эле, 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча программалоонун факторлору туруктуу эмес. Бөлүк-

66 БУУ БКБ, Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтордун балдарды жалдоо жана эксплуатациялоонун 
алдын алуу: Сот адилеттиги тутумунун ролу - Окуу куралы (Вена, 2019).
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төр биригип, тарап, натыйжада, бул чөйрөдөгү айрым учурларда көрүнүп тургандай, ар кандай айка-
лыштар жана көз-караштар пайда болот. Беш аймактык мамилени эске алганда, бул окшоштукту 
кеңейтүүгө болот, анткени калейдоскоп секирип келе жаткан тоголок формада көрүнүшү мүмкүн. 
Спорттун сырткы катмары жана алдын-алуу факторлору тобокелдик факторлорун эффективдүү кап-
тап алуу үчүн коргоочу факторлорду сактап калууга жардам берет. Өтө таатаал көйгөйлөргө жана кый-
ынчылыктарга карабастан, алдын алуу факторлору тобокелдик факторлоруна жол ачат. Коопсуз жай-
ларды түзүүгө, социалдык интеграцияга, туруктуулукка, билим берүүнүн натыйжаларына жана 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган интегралдык саясат алдын-алуу жана жолдомо берүү меха-
низмдерин өркүндөтүү менен кабыл алынат, бул көйгөйдү чечүүдө гана эмес, ошондой эле узак 
мөөнөткө ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн андан сабак алууда жардам берет 67.

Алдын алуунун ушул беш негизги натыйжалары аймактар түрүндө чагылдырылган, алар аркылуу зом-
булуктуу экстремизм коркунучу бар жаштар спортко негизделген ар кандай коомдук программаларда 
саякаттап кетишет. Ар бир аймак зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу үчүн маанилүү кадамды бил-
дирет.

Дүйнөнүн ар кайсы бурчунан алдын алуунун натыйжаларына дал келген тандалган кейс-стади беш 
аймактын ар биринде келтирилген. Алардын бардыгы зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга 
багытталбаса дагы, иштин материалдары ушул контекстте орнотууларга жана программаларга колдо-
нууга боло турган конкреттүү тематикалык программалоо элементтерин камтыйт.

Кийинки бөлүмдө машыктыруучулар, ошондой эле жакынкы жана кеңири практиктер, зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын-алуу программалары үчүн, өздөрүнүн спорттун түрлөрүн ашыкча жалпы-
лаштырбастан жана ашыкча көрсөтмөлүү болбой эле, колдоно ала турган аймактардын ар бири боюнча 
бир нече нускамалар келтирилген.

АЙМАКТАРДЫН ТҮШҮНДҮРҮЛҮШҮ

1-аймак: Коопсуз жайлар
"Коопсуз жайлар" түшүнүгү жайгашкан жердин физикалык элементтеринен ары болот. Кандай жер 
коопсуздугу жөнүндө ойлонууда дагы бир маанилүү компоненттер бар, мисалы, ал жакта курулган 
ишеним жана купуялуулук; ар кандай этностук, диний жана социалдык-экономикалык топтордогулар-
дын басмырлоосуз, зордук-зомбулуксуз жана “башкача мүнөздө болбогон” аймакты түзүү; коопсуз-
дукту орнотуу; жана, акырында, спорт аркылуу баалуулуктарды, идеяларды жана чечимдерди бирге-
ликте жаратууга орун берет. 

Коомду өнүктүрүү менен конфликттерди өзгөртүү аракеттери коопсуз жайларды иштетүүнүн жана  
ар кандай биргелешкен иш-аракеттердин маанилүү прекурсору болуп саналат68. Туруктуу өнүгүү мак-
саттарына спорттун салымын жогорулатуу максатында, атап айтканда 11-максат, спорт жана жайлар 
жигердүү эс алуу баарына коопсуздукту жана жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу максатында иштелип 
чыгышы керек69. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программаларынын спорттун максаттуу 
тобу спорттук сессиялар боло турган нейтралдуу жерди аныктоого активдүү катышуусу керек. Бул 
катышуучуларга ишенимди жана таасирин күчөтөт. Мисал катары мектептин аянтчасы, жамааттагы 
ачык аянт, социалдык залдар же жабык гимназиялар болушу мүмкүн.

Ушул колдонмого жана тобокелге салынган жаштардын катышуусуна байланыштуу, машыктыруучу-
лар жана катышуучулар жайгашкан жерди аныктап, коопсуз жайды түзүү процессин баштоодо эске 
алышы керек болгон нерселер төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Катышуучулар жылуу мамилени сезип, бири-бири менен кокусунан жана бейтарап темада пикир 
алышуу мүмкүнчүлүктөрүн алышы керек. Спорт менен байланышкан сүйлөшүүлөр көбүнчө муз 
жаргычтар катары иштейт. Бул ишенимди бекемдөө процесси бир аз убакытка созулуп кетиши 
мүмкүн жана машыктыруучулар чыдамдуу болушу керек, анткени бул аймактын негизги максаты 
- ынтымакты бекемдөө жана бир нече жолу катышууну камсыз кылуу. Убакыттын өтүшү менен 
маектешүүлөр зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга багыт алат.

67 Стайн Сикелинк жана Эйми Джейн Гилен, "RAN макаласы: зомбулуктуу радикалдашууга каршы туруктуулукту кам-
сыз кылган коргоочу жана илгерилетүүчү факторлор" (Апрель 2018).

68 Рамон Спайайж, “Коопсуз жайды даярдоо: спортту өнүктүрүү долбоорлору жана иш-чаралар үчүн сабактар”, 
Спортту башкаруу журналы, 28-т., № 6 (2014), 633-645-бб.

69 Айин Линдси жана Тони Чэпмен, Туруктуу Өнүгүү Максаттарына Спорттун салымын жогорулатуу (Лондон, 
Шериктештиктин Катчылыгы, 2017).
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 • Катышуучулар долбоордун практикалык кодекстерин / эрежелерин жана жыйынтык документ-
терин түзүүгө активдүү катышуусу керек. Спортто адилеттүү оюн, тең укуктуулук, эрежелерди 
сыйлоо жана командада иштөө сыяктуу түшүнүктөрдү киргизип, маданият жана долбоордук 
философияларды жаратуу керек.

 • Катышуучуларга бул алардын долбоору экендигин жана ал тышкы жамааттын расмий жөнгө 
салуу / ээлик кылуу укугунан бошотулгандыгы жөнүндө кабардар болушу керек. Суроо-жооптор 
же сунуштар камтылган кутуча же куржун талкуу учурунда өткөрүлүп берилиши мүмкүн, эгерде 
катышуучулар алгач суроолорун жана идеяларын тапшырганда белгисиз бойдон калууну каала-
шат. Ойноого жана үйрөнүүгө ар тараптуу, туруктуу жана ден-соолукту чыңдоо үчүн ийкемдүүлүк 
талап кылынат. 

 • Машыктыруучулар жана катышуучулар өз ара ынтымакты бекемдөө процессин башташы керек.

2-аймак: Социалдык инклюзия  
Социалдык инклюзия социалдык жашоонун бардык чөйрөлөрүн өркүндөтүү каражаты катары ар кан-
дай социалдык маанидеги атрибуттары бар адамдардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү бекемдөө 
процессин билдирет70. Спорттун жеткиликтүүлүгүн жана ага кошулууну өкмөттөр «кыйынчылык-
тарды жеңүү менен гана чектелбейт бирок, ошондой эле ар тараптуу мүнөзгө ээ болуу жана жалпы 
практикага өбөлгө түзүүчү активдүү иш-аракеттерге чакыруу” деп билет71. Бул аймакта машыктыруу-
чулар жана практиктер эске алышы жана жайылтуусу керек болгон элементтер төмөнкүлөрдү камтыйт.

 • Машыктыруучулар ишеним элементтерин камтыган биргелешип жаратуучу оюндарды карашты-
рышы керек.

 • Түшүнүүнү жана кабыл алууну өркүндөтүү үчүн катышуучулар ортосунда теңдеш маектешүү 
маанилүү.

 • Машыктыруучулар катышуучуларга жекече жөндөмдөрдү таанып билүүгө жана аларды бири-би-
рин колдоого үндөшү керек.

 • Машыктыруучулар катышуучулардын айырмачылыктарды белгилөөгө боло тургандыгын жана 
белгилеши керектигин түшүнүүгө жардам берген иш-чараларды уюштурушу керек.

 • Катышуучуларга дем берүү жана достук мамилелерди орнотуу мүмкүнчүлүктөрү берилиши 
керек.

 • Машыктыруучулар катышуучуларга социалдык көндүмдөрдү өрчүтүүгө жардам бериши керек.

3-аймак: Билим берүү
Бул аймакта катышуучулар зомбулуктуу экстремизмге түртүү жана тартуу факторлорун тереңирээк 
карап чыгууга мүмкүнчүлүк алышат жана алар коопсуз болуш үчүн эмне кылышы керек. Оюндар жана 
топтук машыгуулар ушул маанилүү талкууларды чагылдырып, жаштарга зомбулуктуу экстремизмге 
каршы алдын ала чараларды аныктоого мүмкүнчүлүк түзүшү керек. Бул аймакта төмөнкүлөр эске алы-
нышы керек:

 • Машыктыруучулар катышуучуларга тышкы адистерден социалдык тармактардагы коопсуз 
тажрыйба, экстремалдык идеологияны жана сырткы көрүнүшүн таануу, жумшак көндүмдөр, 
жумушка орношуу көндүмдөрү жана жумушка орношууда маектешүү ыкмалары сыяктуу тема-
ларды үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүшү керек.

 • Машыктыруучулар программанын ичинде расмий эмес билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн, анын 
ичинде жергиликтүү уюмдардын (спорттук жана спорттук эмес) өкүлдөрүнүн маектерин колдо-
нушу керек.

 • Катышуучуларга кесиптик квалификацияга ээ болуу мүмкүнчүлүктөрү камсыз кылынышы керек 
(мисалы, машыктырууда).

70 Хилари Силвер, "Социалдык инклюзиянын контексттери", Экономикалык жана социалдык иштер департаменттин 
№144 жумушчу документтери, ST / ESA / 2015 / DWP / 144 (октябрь 2015).

71 Казань иш-аракеттер планы, 10-пар.
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 • Катышуучуларды теңтуштарга насаатчылык көндүмдөрүн өркүндөтүүгө жана колдонууга үндөө 
керек. Ошол көндүмдөр боюнча топтук көнүгүүлөр сабактын жүрүшүндө жүргүзүлүп, күн бүт-
көндө ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

4-аймак: Туруктуулук
Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде туруктуулук маанилүү, "туруктуулук" жана 
"аялуу" терминдеринин ортосундагы көп катмарлуу жана татаал мамилелердин натыйжасында, бирок 
көп учурда карама-каршылыктуу түшүнүк болуп саналат .72 Спорттун контекстиндеги туруктуулук 
программасынын адистеринен тобокелге салынган жаштарга спорт талаасынан тышкары ар тараптуу 
колдоо көрсөтүүнү талап кылат. Башка сөз менен айтканда, программа катышуучулардын зомбулуктуу 
экстремизм алдында алсыз болушуна шарт түзгөн тышкы факторлорду эсепке алышы керек. Алар про-
граммадан чыккандан кийин, алган жаңы көндүмдөр позитивдүү социалдык жана экономикалык 
мобилдүүлүккө өбөлгө түзүп, зордук-зомбулукка байланыштуу тобокелдиктердин негизги себепте-
рине каршы турушат. Бул туруктуулук жаштарга процесстин жүрүшүндө аларга керек болгон психо-
логиялык жана эмоционалдык жардамды берет. Машыктыруучулар жана жаштардын катышуучулары 
ушул аймакта иштеп жатканда эске алышы керек болгон айрым жагдайлар төмөнкүлөр:

 • Машыктыруучулар теңтуштардын кысымын жана теңсиздикти жоюу боюнча көндүмдөрдү 
күчөтүүчү жана адилетсиздик жөнүндө түшүнүктөрдү чечүүгө жардам берүүчү иш-чараларды 
камтышы керек.

 • Катышуучулар адилетсиздикти таанып, аларды туура талкуулап, башка катышуучуларга жана 
спорттук программага чейин алардын турмуштук тажрыйбаларына көңүл бурушу керек.

 • Катышуучулардын күчтүү жактарын жана кыйынчылыктарды жеңүү жөндөмдөрүн таанууга 
үндөө керек. Бул алардын психологиялык социалдык жыргалчылыгын жана зомбулуктуу экстре-
мизмге түртүү факторлоруна карата сынчыл ой жүгүртүүсүн бекемдейт.

 • Катышуучуларга командалык спорттук иш-чараларга катышуу мүмкүнчүлүктөрү берилиши 
керек, алар кыйынчылыктарды жеңип чыгууну жана өзүнө жана башкаларга багынбоо үчүн 
зарыл болгон күч-кубатты топтоону талап кылышат.

Катышуучулар биринчи кезекте радикалдашууга жана зомбулуктуу экстремизмге көбүрөөк туруштук 
бере турган айлана-чөйрөдөгү кыйынчылыктарды моюнга алгандан келип чыгуучу күч жана түшүнүк 
катары аялуулукту талкуулашы керек. Мындан тышкары, мындай талкуулар машыктыруучуларга 
туруктуулуктун күчү боюнча сабактарды күчөтүү үчүн спортту колдонууга чыныгы мүмкүнчүлүк 
берет.

5-аймак: Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү
Ушул колдонмодо мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү трансформациялык аймакты билдирет, анда жаштар өз 
идеяларын ишенимдүү айта башташат жана туура чечим кабыл алуу тажрыйбасын иштеп чыгышат. Бул 
аймак бардык жаштардын спорттун жардамы менен билим жана көндүмдөрдү өрчүтүү мейкиндигине 
катышуусун баса белгилейт. Машыктыруучулар жана практиктер үчүн алдыңкы сапаттарга 
төмөнкүлөр кирет:

 • Жаңы көндүмдөрдү жана социалдык тармактарды туура колдонууга, чечимдерди кабыл алууга 
жана алардын өнүгүүсүнө тоскоол боло турган терс жана коркунучтуу таасирлерди таанууга 
катышуучуларды үндөө керек.

 • Катышуучулар позитивдүү таандыктык сезимин жогору сезип, алардын коопсуз экендигин жана 
каалашса, долбоорго кайтып келе тургандыгын түшүнүшү керек.

 • Катышуучулар ошондой эле алар команданын жана теңтуштар тобунун мүчөсү экендигин таа-
нышы керек.

 • Катышуучулар өздөрүн күчтүү жана туруктуу деп эсептеши керек жана жаңы билимдери менен 
көндүмдөрүнө ээ экендигин сезиши керек.

72 Рут Симпсон жана башкалар, Зомбулуктуу экстремиздмин алдын алууну өлчөө, мониторингдөө жана баалоо боюнча 
Амман форуму: Жолугушуунун отчету (Амман, БУУӨП, Араб мамлекеттеринин аймактык борбору, 2019).
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 • Катышуучулар социалдык жана экономикалык мобилдүүлүктү жогорулатуу үчүн алган көн-
дүмдөрүн жана билимдеринен ишенимдүү пайдаланышы керек. Дагы эле ишенимин өрчүтүп, 
коркуу сезими менен күрөшүп жаткандар үчүн, машыктыруучулар жана башка кызыкдар тарап-
тар катышуучуларды алар үчүн бар экенине ишендириши керек.

 • Катышуучуларды жекече жана топтук өнүгүүсүн жана жетишкендиктерин таанууга үндөө жана 
келечек максаттарын белгилөө мүмкүнчүлүктөрүн берүү керек.

 • Долбоордун кызматкерлери катышуучуларды долбоордон кийинки пландары менен колдошу 
керек, аларды кызыкдар тараптар менен байланыштырууга жана каржылык жана социалдык 
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жаатында иштөө мүмкүнчүлүктөрү керек.

 • Катышуучуларды келечектеги катышуучуларга үлгү болууга үндөө керек, айрыкча ден-соолукту 
чыңдоо тармагын өнүктүрүүгө жана программа аяктагандан кийин жаштар үчүн кызматтарды 
сунуштоого.

Аймактарга негизделген окуу процессинин кыскача схемасы 8-сүрөттө келтирилген.

8-сүрөт .  Спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
аймактык компоненттердин алкагы

 • Тийиштүү орун
 • Жабдуулар 
 • Унаа
 • Жергиликтүү өкмөттүк  

эмес уюмдар менен 
иштешүү

 • Тажрыйбалуу 
машыктыруучулар

 • Жеке жаш лидерлер
 • Даярдалган машыктыруучулар
 • Ар кандай катышуучулар
 • Ар түрдүүлүк, майыптык, гендер же 

жер которуу

 • Клуб / мелдеш спорту
 • Коомдук ишмерлер
 • Максат коюу / пландаштыруу 

боюнча эксперттер
 • Расмий билим берүү

 • Кесиптик машыктыруучу
 • Адистештирилген 

багыттар боюнча 
эксперттер

 • Иш менен камсыз

 • Конок баяндамачылар
 • Жаштар лидерлери
 • Спорттогу туруктуулуктун 

мисалдары
 • Конфликтти башкаруу боюнча 

жергиликтүү

Коопсуз 
жайлар1

Туруктуулук4

Билим берүү3 Мүмкүнчү-
лүктөрдү 
кеңейтүү5

Социалдык 
инклюзия2
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2.1 1-АЙМАК: КООПСУЗ ЖАЙЛАР

“Сиз азыр коопсуз аймакка кирип жатасыз.”

Маалымат
ЮНЕСКОнун Башкы директору Одри Азулей айткандай, “Жаштар үчүн ‘коопсуз жайларды’ камсыз 
кылуу - бул жеке өнүгүү үчүн шарттарды түзүү, алардын потенциалын эркин билдирип, өздөрүнүн 
кадыр-баркын бекемдөө үчүн ишеним климатын камсыз кылуу”73, бул сынчыл ой жүгүртүү жөн-
дөмдөрүн өрчүтүүгө мүмкүндүк берет.

"Коопсуз жайлар" түшүнүгү жаштардын жашоосунун ар бир этабында мүмкүнчүлүктөрүн кеңей-
түү жана өнүгүү процесси үчүн чоң мааниге ээ. Бириккен Улуттар Уюму коопсуз шаарлардын 
жана коопсуз коомдук жайлардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоону, жаштарга коопсуз жайларды 
түзүүнү, качкын балдар жана жаштар үчүн коопсуз билим алуу жана эс алуу жерлдердин болушун 
камсыздоону74, спорттун күчүн баңги заттарды колдонууда жана кылмыштуулук менен алек-
тенүүдө социалдык кысымга кабылууну азайтууну75 жана жумушка орношууну жана адам жана 
эмгек укуктарына жеткиликтүүлүктү, жаштарды коопсуз жарандык жайлар менен камсыз кылууну 
жактайт76.

Ушул колдонмодо, коопсуз жайды аныктоо жана биргелешип түзүү зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын-алуу боюнча спорттук программанын туура негизин түптөө үчүн маанилүү. Катышуучулар 
жана жамаат менен биргеликте жайгашкан жерди "коопсуз" кылып аныктоо жалпы колдоону жана 
программанын үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу үчүн өтө маанилүү. Зомбулуктуу экстремизминин кор-
кунучу бар же таасири тийген жерлерде коопсуз жай катышуучулардын жана машыктыруучулардын 
басмырлоого, сынга, куугунтуктоого же башка эмоционалдык же физикалык зыянга учурабайбыз деп 
ишенип турган жерин билдирет. Өз кезегинде, бул жаштарга өз индивидуалдуулугун ачык билдирүүгө, 
алардын кадыр-баркын коргоого жана соттун тоскоолдуктарын жок кылган, жек көрүү сөздөрүн жана 
зордук-зомбулукту камтыган маанилүү маектерге катышып, спортко катышуу мүмкүнчүлүктөрүн кол-
донууга мүмкүнчүлүк берет77.

Спорт жана коопсуз жайлар
Коопсуз жай физикалык, психологиялык, социалдык-маданий, саясий жана эксперименталдык 
өлчөмдөрдү камтыган көп өлчөмдүү процесс катары концептуалдаштырылган78. Спорт спорттук иш-а-
ракеттерди стратегиялык пландаштыруу жана спорттун кубаттуулугу, бейтараптуулугу жана популяр-
дуулугу аркылуу коопсуздукту жана коопсуз жайларды курууга мүмкүндүк берет.  Зомбулуктуу экстре-
мизмине каршы спортту колдонуу үчүн коопсуз жайды аныктоодо эске алынуучу алты өлчөмдөрү 
төмөндө каралат.

1-Өлчөм: Физикалык өлчөм  
 • Баарына жеткиликтүү

 • Жетиштүү шарттар

 • Коомчулуктун уруксаты

73 Одри Азулей, ЮНЕСКОнун Башкы директору, “Эл аралык Жаштар күнүнө карата билдирүү, 12-август, 2018-жыл”, 
8-август, 2018-жыл.

74 Бириккен Улуттар Уюмунун Жакынкы Чыгыштагы Палестина Качкындарына жардам берүү агенттиги (UNRWA), 
"Өзгөчө кырдаалдарда билим берүү: кризис мезгилинде сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу" (2017-жылдын июнь 
айы).

75 БУУ БКБ, Жашоого умтулуңуз: Кылмыштуулуктун, зомбулуктун жана баңги заттарды колдонуунун алдын алуу үчүн 
спорт аркылуу жашоо көндүмдөрүн үйрөтүү - Машыктыруучунун колдонмосу (Вена, 2017).

76 Бириккен Улуттар Уюмунун Экономикалык жана социалдык иштер департаменти, Дүйнөлүк жаштар отчету: 
Жаштардын жарандык катышуусу (Нью-Йорк, 2016).

77 Бириккен Улуттар Уюму, Экономикалык жана социалдык иштер департаменти, Инклюзивдүү социалдык өнүгүү 
бөлүмү, Жаштар программасы жана Бириккен Улуттар Уюмунун Калктуу конуштар программасы (БУУ-Хабитат), “Эл 
аралык Жаштар күнү 2018: жаштар үчүн коопсуз жай - маалымат пакети” (2018-жылдын июль айы).

78 Рамон Спайайж жана Нико Шуленкорф, “Коопсуз жайды даярдоо: спортту өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор 
жана иш-чаралар үчүн сабактар”, Спортту башкаруу журналы, 28-т., № 6 (2014), 633-645-бб.
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 • Спорт мейкиндигине ылайыктуу жана коопсуз жайды камсыз кылган чыгармачылык

2-Өлчөм: Психологиялык өлчөм

 • Физикалык коопсуздук гана коопсуз жайды түзбөйт.

 • Психологиялык чен катышуучуларды жана машыктыруучуларды зыяндан сактоо үчүн өтө 
маанилүү. Ошондой эле катышуучулардын жылуу маанайда жана корголгонун сезиши 
керек.

 • Машыктыруучуларга жеке адамдардай эле туруштук бере алышы үчүн, аларга психологиялык 
колдоо көрсөтүү зарыл.

3-Өлчөм: Социо-маданий өлчөм

 • Экинчи өлчөмгө окшош, бирок абстрактуу

 • Социалдык жана маданий айырмачылыктарды сезимтал жана ылайыктуу түшүнүү жана баалоо

 • Өткөрүлүшкө карабастан, маанилүү өз ара аракеттенишүү үчүн баардык катышуучулар бири-
бири менен ыңгайлуу болушкан тааныштыкты түзүү максаты

4-өлчөм: Саясий өлчөм 

 • Саясий айырмачылыктарды кабыл алуу жана ачык диалог түзүү

 • Спорттук иш-аракеттерди нейтралдуу чөйрө катары кабыл алууга болот, ал аркылуу саясий жана 
маданий айырмачылыктар жана келечектер боюнча диалогго жетишүүгө болот. 

5-Өлчөм: Эксперименталдык өлчөм
 • Аянт коопсуз жана зомбулуксуз, бирок конфликттен корголбошу керек.

 • Катышуучулар конфликт күнүмдүк жашоонун (жана спорттун) бир бөлүгү экендигин кабыл 
алышы керек жана конфликттерди башкарууну, айырмачылыктарды баалоону жана сезимтал 
болууну үйрөнүшү керек.

 • Зордук-зомбулуксуз конфликт чыгармачылыкка, сынчыл ой жүгүртүүгө жана көйгөйлөрдү 
чечүүгө түрткү берет жана баарлашуу жөндөмдөрүн өрчүтөт. 

6-Өлчөм: Мобилдик өлчөм 

 • Жаштардын коопсуздугуна жана коопсуз жайларга ээ болушу жаштардын коопсуздукка болгон 
үмүтүн жана түшүнүгүн өзгөртүүгө жардам берет.

 • Катышуучулардан жамааттын мүчөлөрүнө жана социалдык тармактардан тышкары билимди 
өткөрүү

 • Коопсуз жай мобилдүү болуп калат.

Процесс 

Коопсуз жайлар аймагында спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмди аныктоо жана коргоо процесси 
9-сүрөттө келтирилген. Спорт жана спорттук иш-чаралары программага киргизилип, төрт негизги 
элементтерге багытталып, атап айтканда, психологиялык, социалдык-маданий, саясий жана тажрый-
балык, физикалык жайгашуудан коопсуз жай идеясын ушундай жайды камтыган баалуулуктардын 
кыймылдуу көрүнүшүнө айландырылат. Натыйжада, жаш катышуучулар коопсуз жайда алынган 
жакшы сабактар жана идеялар жөнүндө ой жүгүртүп, тармактарын кеңейте алышат. 
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9-сүрөт .  Спорт, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана коопсуз 
жайлар калейдоскопу

Катышуучунун көз карашы 
Процесс катышуучунун көз карашы менен каралып жатканда дагы жакшыраак түшүнүлөт. 10-сүрөттө 
көрсөтүлгөн процесстин үлгүсүндөгү маек машыктыруучулар башка практиктер үчүн ушул аймактын 
чектериндеги катышуучулардын ой-пикирлери жана өнүгүүсү жөнүндө сереп катары каралган. Текст-
тер программанын жүрүшүн жана таасирин көрсөтүү үчүн катышуучулар тарабынан жасалышы мүм-
күн болгон олуттуу билдирүүлөрдү чагылдырат. Мындай көрүнүштөр аймактын конкреттүү максатта-
рына мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча баяндоону түзө алат.

КООПСУЗ 
ЖАЙЛАР

             КОНФЛИКТТИ БАШКАРУУ

СЫ
Й

-У
РМ

А
ТТ

Ы
 Ж

О
ГО

РУ
Л

А
ТУ

У

К
О

О
П

С
У

З
 Ж

А
Й

Л
А

Р
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

    
    

    
    С

ПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ                                                К
О

О
П

С
У

З
 Ж

А
Й

Л
А

Р

Психологиялык 
Музду жаруу жана 

ишенимди куруу үчүн 
спортту колдонуңуз

Социомаданий 
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Тобокел факторлору жана коргоо чаралары

3-таблица .  Коопсуз жайлар аймагындагы коркунуч факторлору жана 
коргоо чаралары 

Тобокел факторлору Коргоо чаралары

Эгерде сапатсыз иштелип чыкса жана 
башкарылбаса, спорттук иш-чаралар же 
долбоорлор чындыгында социалдык көп 
бөлүнүүлөрдү жана теңсиздикти күчөтүү менен 
маргиналдашууга өбөлгө түзүшү мүмкүн .

Спорттун глобалдык популярдуулугу жана 
универсалдуу кызыкчылыгы, жетүүгө кыйын 
жамааттарда коопсуз жайларды (физикалык 
жайлар дагы, коопсуз маек дагы) жана "музду 
сындырууга" мүмкүнчүлүктөрдү ачат .

Машыктыруучулар ар түрдүүлүктү даңазалаган 
жана колдогон саясатты кабыл алышы керек . 
Спорт гендердик стереотиптерге, майыптыкка 
байланыштуу түшүнүктөргө жана саясий жана 
маданий айырмачылыктарга каршы тура алат .

Сабак учурунда сүйлөшүп, суроолорубузду берип жатабыз . Бүгүн 
биз калыс оюн жана сый жөнүндө сүйлөштүк . Менден баштап 
берүүгө жардам сурашты, мен оюндардын биринин капитаны 
болдум .

Бул жерде болушум керекпи деп ишенбей турам, бирок 
машыктыруучулар достук мамиледе болушат жана мага спорттун 
түрлөрү жагат, андыктан ушул жерде мага жаккан-жакпагандыгын 
байкап көрөм .

Бүгүн биз машыктыруучулар эки оюнчуну алдап кетүүнү суранган 
оюн ойнодук . Машыктыруучу алардан ушуну сураганын билген 
эмесмин, ошондуктан аябай ачууланып, аларга кыйкырдым . 
Машыктыруучулар оюнду токтотуп, биз конфликт жана аны кантип 
башкаруу керектиги жөнүндө сүйлөштүк . Мен эми үнүмдү 
колдонуп, агрессияга кабылбашым керектигин түшүндүм .

Мен көңүл ачып, башка оюнчулар менен тааныша баштадым . 
Машыктыруучулар бизден дагы үч оюнчу менен сүйлөшүп, 
алардын жаккан жана жакпаган жактарын билүүбүздү өтүнүштү .

Мага бул жерде жагат . Мага досторум менен спорт менен машыгып, 
жаңы нерселерди үйрөнүү аябай жагат . Бул жерде мени эч ким 
жемелебейт, мен өзүмдү коопсуз сезем . Үйгө барып, мектепке 
барганда, досторума жана үй-бүлөмө долбоор жана биз ойногон 
оюндар жөнүндө айтып берем .

10-сүрөт . Коопсуз жайлар аймагындагы жаштардын процесстик маеги
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Тобокел факторлору Коргоо чаралары
Спорт табиятынан күтүлбөгөн нерсе, ал эми 
талаш-тартыш көбүнчө атаандаштык 
тажрыйбасынын бир бөлүгү болуп саналат . Эгер 
туура эмес башкарылса, талаш-тартыш 
зордук-зомбулукка алып келиши мүмкүн .

Талашуу-тартышуу күнүмдүк жашоонун бир 
бөлүгү жана андан коркпошубуз керек . 
Чындыгында, машыктыруучулар мындай 
окуяларды талкуулоо жана талаш-тартыштарды 
башкаруу көндүмдөрүн өркүндөтүү үчүн 
ылайыктуу мүмкүнчүлүктөр катары колдоно 
алышат .

Жергиликтүү калк жана жамааттар спорт 
мейкиндиктерине кирүүгө жана кабыл алууга 
таасир этиши мүмкүн болгон маанилүү 
ишмерлер .

Бардык машыктыруучулар жана катышуучулар 
ачык жана коопсуз жайды сактоону жана 
колдоону камтыган,  бардык катышуучулар 
макул болгон тажрыйбаны жана жүрүм-турум 
боюнча биргелешкен кодексти сакташы керек .

Мурунку жергиликтүү же улуттук жылдыз 
спортчуларын команданын курамына киргизүү, 
программаны натыйжалуу сатууга жана 
машыктыруучулар менен катышуучулардын 
ортосундагы ишенимди арттырууга жардам 
берет .

Экстремисттик идеология жана зомбулуктуу 
экстремизм менен байланышкан адамдар жана 
топтор спорттун интерактивдүүлүгүнүн 
коопсуздугун жана таасирин үзгүлтүккө 
учуратуу үчүн спорттук мейкиндиктерге жана 
долбоорлорго кирип кетүүгө аракеттениши 
мүмкүн .

Машыктыруучулар жана жаштар лидерлери өз 
мейкиндигин жалдоо мүмкүнчүлүгү катары 
пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрүн жана айрым 
катышуучуларды обочолонтуу аракеттерин 
билиши керек . Буга өзүнчө потенциалды 
арттыруу жана машыктыруучуларды ушундай 
потенциалдуу аракеттерге окутуу аркылуу 
жетишүүгө болот .

Физикалык жана психологиялык эркиндик үчүн 
коопсуз жайларды түзүү, ачык диалог жана 
саясий жана социалдык-маданий айырмачылык-
тарга каршы туруу, эгерде тийиштүү 
жетекчиликке алынбаса жана колдоого 
алынбаса, зыян келтириши мүмкүн . Контексттик 
түшүнүү, сезимталдык жана маданий аң-сезим 
өтө маанилүү .

Талкуунун оор жана сезимтал темаларына туш 
болгондо спортту буфер катары колдонсо болот . 
Көнүгүүчүлөр спортту процесстин сезимталды-
гын төмөндөтүү жана жаштарды психологиялык 
зыяндан сактоо үчүн колдоно алышат . Маектин 
бул формасы жаштар тарабынан жетектелиши 
керек жана травма же зыянды аныктай алган 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
машыктыруучулар жана орто адистер 
тарабынан колдоого алынышы керек . 
Катышуучуларга дагы, машыктыруучуларга дагы 
психологиялык жардам көрсөтүүнү карап 
көрүңүз .

Спорт коомдук биримдикти камсыз кылат жана 
таандык болуу сезимин калыптандырууга 
жардам берет, бирок бул динамикалык топ 
эгерде катышуучулар ашыкча коргоого алынса 
же үстөмдүк кылса башкаларга мейкиндикке 
чыгууга тоскоол болот .

"Активдүү жамаат" программалары жергиликтүү 
колдоо көрсөтүүнү арттыруу жана жергиликтүү 
каршылык көрсөтүүнүн ар кандай түрлөрүн 
азайтуу үчүн жаштарга багытталган спорттук 
программалар менен катар иштей алат .

Катышуучуларды сабырдуулукту өрчүтүүгө жана 
бул программага жиберилиши мүмкүн болгон 
тобокелдик тобундагы жаштарды кабыл алууга 
үндөө маанилүү .

Машыктыруучулар жана фасилитаторлор үчүн 
программаны жер-жерлерде жүзөгө ашыруу өтө 
маанилүү, бирок потенциалды чыңдоонун жана 
кошумча окутуунун колдоосу болбосо, алар да 
радикалдашуунун максатына айланышы мүмкүн

Машыктыруучулар үчүн өзүнчө программа түзүү 
максатка ылайыктуу, анда алар ар жума сайын 
каттоодон өтүп, кошумча психосоциалдык жана 
жумушка орношуу жөндөмдөрүн үйрөнүшөт . 
Мындан тышкары, машыктыруучуларды эксперт 
катары кабыл алууга болбойт; Ар кандай 
стимулдарды же жалдануу кызыкчылыктарын 
азайтуу үчүн программаны өркүндөтүү үчүн 
алардын пикирин сурап туруу маанилүү .

3-таблица .  Коопсуз жайлар аймагындагы коркунуч факторлору жана 
коргоо чаралары (продолжение)
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Мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар

Бир катар мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар тобокелге салынган жаштар үчүн коопсуз 
жайды орнотууга көмөктөшүү үчүн спортту колдонууга байланыштуу жана машыктыруучулар 
зомбулуктуу экстремизм программасын жүзөгө ашырууда алар жөнүндө билиши керек.

Мүмкүнчүлүктөргө төмөнкүлөр кирет:

 • Спорт муз жаргыч жана жамааттарга кирүү чекити катары кызмат кыла алат.

 • Спортту катышуу эрежелерин белгилөө менен катышуучулар менен ачык маекти жеңил-
детүү үчүн колдонсо болот.

 • Спорт программасына катышуудан мурун жоголуп кетиши мүмкүн болгон позитивдүү таан-
дык сезимди жаратуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Жаштардын зомбулуктуу экстремизмге 
тартылуусунун себептеринин бири катары өзүн таануу, таандык болуу жана кабыл алуу 
сезимдерин издөө79.

 • Спорт нейтралдуу иш катары каралышы мүмкүн, бирок бул адатта дайыма эле боло бербейт 
жана машыктыруучулардан конфликттерди жана карама-каршы көз-караштарды талаада 
үйрөтүлүүчү учур катары башкарууну талап кылат.

 • Спорт конфликттерди жөнгө салуучу жана топтордун биримдиги боюнча көндүмдөрдү 
өрчүтүүчү курал болушу мүмкүн. Бул топтун ичиндеги арыздар жана чыңалуулар менен 
иштөө процессин түзүү үчүн колдонсо болот.

 • Спорт коопсуз жай түшүнүгүн мобилдик кубулушка айланта алат. Жаш катышуучулар ушул 
аймакта өткөрүлгөн иш-чараларга катышуудан үйрөнгөн социалдык баалуулуктарды өзүлөрү 
менен кошо алып кетишет.

Кыйынчылыктарга төмөнкүлөр кирет: 

 • Коомчулуктун колдоосун сактоо: Бул кыйынчылыкты туудурушу мүмкүн, айрыкча катышуу-
чулар сессиядан кийин үйлөрүнө кайтып келишкенде. Бул көйгөйдү чечүүнүн бир жолу - 
негизги кызыкдар тараптар же жамааттын өкүлдөрү менен жамааттын маектешүүлѳрүн 
үзгүлтүксүз жүргүзүү жана аларды процесстин жүрүшүндө жаңыртып туруу жана програм-
манын максаттарын сатып алууну камсыз кылуу.

 • Программаны жергиликтүү контекстке ылайыкташтыруу, каржылоочулардын же өкмөттүк 
өнөктөрдүн күтүүлөрүн башкаруу менен бирге, чыгармачыл ыкманы жайылтуу ыкмасында 
орун берүү.

 • Маданий сезимталдыкка даярдануу: Бул тобокелге салынган жаштардын тобу болушу мүм-
күн экендигин эске алганда, катышуучулар алардын катышуусунун мүмкүн болгон натыйжа-
лары жана ар кандай көз караштарды сыйлоо зарылдыгы жөнүндө билим алышы керек.

 • Талаш-тартыштын зордук-зомбулукка айланып кетпешин камсыз кылуу: зарыл болсо, 
ортомчу пункт катары ишенимдүү экинчи даражадагы адистерге (мисалы, социалдык кыз-
маткерлер, ыктыярчылар жана коомдун лидерлери) ээ болуңуз.

 • Коопсуз жайларды туура эмес пайдалануу: Башында белгиленген эрежелердин жана эреже-
лердин бузулушун жоюуга жол-жоболор болушу керек.

 • Ачык маектен келип чыккан психологиялык зыян: Бул топтогу жеке тажрыйба жана ой-пи-
кирлер менен бөлүшүүдөн келип чыгышы мүмкүн. Программанын машыктыруучулары жана 
башка кызматкерлери мындай иш-чара үчүн тийиштүү тренингдерди алышы керек. Андан 
тышкары, окутуунун тиешелүү деңгээлде өтүшүн камсыздоо үчүн туруктуу окутуу жана 
ресурстарды бөлүштүрүү менен катар, адистештирилген кызматкерлерди жана эксперттерди 

79 Дебора Эрвин, "Жаштар жана экстремизм: жаштар үчүн ресурстар" (САЛТО маданий ар түрдүүлүк ресурстук бор-
бору, 2016).
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тартуу сунушталат; программалык иш-чаралар, ошондой эле көп тараптуу, мекемелер ара-
лык мамиледен пайдалуу болушу мүмкүн.

 • Программанын катышуучуларынын мейкиндикти ашыкча коргоону жаңы мүчөлөрдү жана 
ар кандай маданияттарга, этносторго жана диний көз караштагы адамдарга «башкача 
мамиле жасоого» мүмкүндүк бербеген деңгээлде башкаруу: Бул көйгөйдү жана кийинки 
этапта / аймакта эмне болорун түшүндүрүү жол-жоболору менен катышуучуларды жерги-
ликтүү коопсуздук принциптерин иштеп чыгууга тартуу менен азайтууга болот.

Бул аймактан келип чыккан мүмкүнчүлүктөрдү жана кыйынчылыктарды машыктыруучулар жана 
фасилитаторлор спорт мейкиндигинин катышуучуларынын арасында насаатчылыкты жана мами-
лелерди орнотууну илгерилетүү үчүн колдоно алышат.

Практикалык колдонмолор

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн коопсуз жайды жайылтууда спортту колдонуунун 
так жол-жоболорун жана көрсөтмөлөрүн белгилөө өтө маанилүү, бирок80 машыктыруучулардан 
ийкемдүүлүктү сактоону жана программаларды өз контекстине ылайыкташтырууну талап кылат. 
Төмөндө коомчулуктун машыктыруучулары, мугалимдери жана практиктери үчүн практикалык 
кеңештер жана көрсөтмөлөр келтирилген.

Машыктыруучулар жана фасилитаторлор программанын башталышына чейин төмөнкү прин-
циптерди эске алышы керек жана аларды бүтүндөй процессте чагылдырып турушу керек: 

 › Жылуу тосуп алыңыз. Жаштардын ар кандай тобу кабыл алынат.

 › Жергиликтүү колдоо жана мүмкүнчүлүккө ээ болуңуз. Программага жамааттык сатып 
алууларды орнотуу тобокелге салынган жаштардын өз коомуна биригишине алып келет.

 › Спорт аркылуу ишенимди жана ынтымакты бекемдеңиз. Спорт бейтарап оюн талаасын 
камсыздай алат, ага ылайык талаш-тартыштарды жана ишенимди бөлүшүүгө болот. Бирок, 
бул ар дайым эле мүмкүн боло бербейт, анткени контексттер ар башка.

 › Практика жана эрежелердин кодексин түзүү үчүн жаштар менен кызматташыңыз.

 › Спортту муз жаргыч жана сезгич же кооптуу талкууларга кирүү чекити катары колдо-
нуңуз.

 › Теңтуш маекке жана өз ара аракеттенүүгө үндөңүз, анткени бул коопсуз жайда жакшы 
мамилелерди түзүүгө жардам берет, андан кийин программадан тышкары күчтүү социал-
дык байланыштарга жана позитивдүү тармактарга жайылып кетет.

 › Маданияттар аралык маектешүүнү жайылтуу үчүн ыктыярчыларды тартуу жана програм-
маны жеткирүүдө кошумча колдоо көрсөтүү.

 › Катышуучуларды бири-бири менен тааныштырган оюндарды жеңилдетүү.

 – Топту өткөрүп жатканда атыңызды айтыңыз.

 – Топту алып жаткан адамдын аты-жөнүн айтыңыз.

 – Топту алып жаткан адамга суроо бериңиз.

 › Ийгилик командада иштөөдө экендигине негизделген оюндарды ойноңуз. 

 – Бул ыкма топтун өз ара аракеттенүүсүн жана баарлашуусун кубаттайт жана четтетүү 
мүмкүнчүлүктөрүн азайтат.

80 БУУ КЖКБ, Эл аралык Олимпиада комитети (ЭОК) жана Terre des hommes, Коргоонуу үчүн спорт колдонмосу: 
Жаштар менен мажбурлап көчүрүү шарттары жөнүндө программа түзүү (Женева, 2018).
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КЕЙС-СТАДИ: КООПСУЗ ЖАЙЛАР

Жаштарга Адам болуу үчүн колдонмо (BAM) спорттук программасы кирешеси 
төмөн конуштардагы жаштарга коопсуз жайларды камсыз кылган "Адам болуу"a 
программасын Чикаго дүйнөлүк спорт жаштар спорт программалары менен айка-
лыштырган биргелешкен долбоор болгон . BAM спорт өнөктөштүк программасыb 
Америка Кошмо Штаттарынын орто мектептеринде окуган эркек балдарды жашо-
ону позитивдүү тандоого мүмкүнчүлүк берүүгө жана аларды аз камсыз болгон 
жамааттардагы көчө зордук-зомбулугунан жана зомбулуктуу кылмыштан алыс 
кылууга коомдук таанып билүү жөндөмдөрүн калыптандыруу жана чыңдоо аркылуу 
багытталган . Чикаго университетинде өткөрүлгөн рандомизацияланган контролдук 
соттун жыйынтыгы катышуучулар арасындагы зомбулуктуу кылмышка байла-
ныштуу камакка алуулар бир топ төмөндөгөнүн көрсөттү .

BAM спорт долбоорунун негизги максаты - башкалардын ниеттерин так билүү мүм-
күнчүлүгү сыяктуу өзүн-өзү башкаруу, конфликттерди чечүү, келечекке багыт алуу 
жана социалдык маалыматты иштеп чыгуу сыяктуу социалдык таанып билүү жөн-
дөмдөрүн өрчүтүүc . 

Программага байланыштуу негизги табылгаларга төмөнкүлөр кирет:

 • Программага катышуу программалык жыл ичинде мектептин катышуусун жана көр-
сөткүчтөрүн кыйла жогорулаткан . Программанын таасирине токтолсок, келечектеги 
бүтүрүүчүлөрү контролдук топтун бүтүрүү деңгээлине караганда болжол менен 10-23 
пайызга жогорулаган .

 • Программанын катышуусу менен зомбулуктуу кылмыш менен камакка алуулар 50 
пайызга кыскарган (100 катышуучуга 8 аз камакка алуу) жана вандализм жана 
курал-жарак кылмышын камтыган “башка” (ар кандай) категориядагы камоолор 36 
пайызга кыскарган (100 катышуучуга 11,5 аз камакка алуу) ) программалык жылдын 
ичинде . Бул табылгалар кийлигишүү болгон кыйын шарттарда өзгөчө көңүл бурууга 
татыктуу . Программа боюнча жүргүзүлгөн изилдөө баалоочулардын "натыйжалуу-
лукка сыноо" деп атаганына жакыныраак .d

a  www .youth-guidance .org/bam/сайтын караңыз .
b BAM спорт өнөктөштүк программасы иштебей калды . 
c Чикаго Университетинин Кылмыш Лабораториясы, "BAM спорт басмасы", Изилдөө жана Сая-

сатка Кыскача маалымат (июль 2012); жана Памела Р . Додж, “Мектептин жүрүм-турумун башка-
руу: сапаттуу изилдөө”, диссертация, Айова штатынын Университети, 2011 . 

d Чикаго Университетинин Кылмыш Лабораториясы, "BAM спорт басмасы" .

 – Бул ошондой эле катышуу маданиятын орнотот жана атаандаштыкка жана жеңишке 
караганда жумшак көндүмдөрдү өрчүтөт.

 › Катышуучуларды өз мейкиндигин башкаруу жана аны көзөмөлдөө сезимине ээ болуу про-
цессин баштоо үчүн жылытуу оюндарын уюштурууга үндө.

 › Ар бир сессиянын жүрүшүндө ар башка катышуучуну лидер кылып көрсөтүү.

 – Бул жаш катышуучуларга күч берет жана жеке катышуучулардын оюн угууга мүмкүнчүлүк 
берет.

 – Ошондой эле, бул жеке жаштардын үстөмдүгүн азайтат.

 – Ошондой эле, бардык катышуучулардын үнүн угууну камсыз кылат.

 › Оюн ойногондон кийин тайпалык ой жүгүртүүгө жана маек курууга үндөө.
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2.2 2-АЙМАК: СОЦИАЛДЫК ИНКЛЮЗИЯ

“Сиз команданын мүчөсүсүз”.

Маалымат 
Социалдык инклюзия мүмкүнчүлүктөрдү, ресурстарга жетүүнү, үнүн жана укуктарын урматтоону 
күчөтүү аркылуу коомго катышуу шарттарын өркүндөтүү процесси, айрыкча жакыр жашаган адамдар 
үчүн. Социалдык инклюзия, ошондой эле ар кандай социалдык маанидеги атрибуттары бар адамдар-
дын ортосундагы социалдык өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү процессине же коомдук жашоонун 
бардык чөйрөлөрүнө катышууга мүмкүнчүлүк ачуу үчүн жеке институционалдык механизмге байла-
ныштуу болушу мүмкүн81.

Коомдун микро, мезо жана макро деңгээлдериндеги социалдык инклюзия аракеттери, айрыкча 
жаштар популяциясы менен иштөөдө өзгөчө мааниге ээ, анткени социалдык интеграция алардын 
өзүн-өзү сезүү сезимин күчөтөт жана позитивдүү инсандыкты калыптандыруу мүмкүнчүлүктөрүн 
берет, ошону менен алардын зомбулуктуу экстремисттик иш-аракеттерге ыктоосун төмөндөтөт. 
Жаштар өтө индивидуалисттик жана глобалдашкан коомдордо өсүп жаткандыктан, коомдун бардык 
деңгээлдеринде социалдык инвестициялар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү атайылап түзүү маанилүү. Социал-
дык тармактардын маанилүүлүгүн, террористтик же зомбулуктуу экстремисттик топторго жалдоо 
процессин аныктоо жана катышуусун изилдөө зомбулуктуу экстремизмге багытталган ар кандай тал-
кууга же кийлигишүүгө социалдык инклюзия өлчөмүн киргизүү зарылдыгын негиздейт82.

Социалдык инклюзия менен интеграциянын ортосундагы 
айырмачылыктарды таанып билүү
Жаш адамдын көз карашы боюнча, социалдык инклюзия - бул индивиддин коомдун ичиндеги өзүн-өзү 
ишке ашыруу процесси жана социалдык институттар жана жамааттар тарабынан өзүнүн потенциалын 
кабыл алуу жана таануу процесси83. Бул бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга болгон аракеттер ар 
бир адам, тек-жайына карабастан, жашоодогу толук мүмкүнчүлүктөрүнө жетише алат. Мындай аракет-
терге (мамлекеттик) кызмат көрсөтүүлөргө бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылган жана жаран-
дарга алардын жашоосуна таасир этүүчү чечим кабыл алуу процесстерине катышууга мүмкүнчүлүк 
берген саясат жана иш-аракеттер кирет84.

Социалдык инклюзия жана интеграция бирдей эмес. Инклюзия адамдардын жамаатта бирдей укук-
тарга, мүмкүнчүлүктөргө жана тандоолорго ээ экендигин билдирет, ал эми интеграция ар кандай топ-
тордогу адамдардын коомго же уюмга кошулушун билдирет.

Интеграция ар дайым эки тараптуу жараян, анда адамдар же топтор, ошондой эле жергиликтүү тур-
гундар же мекемелер бири-бирине ыңгайлашып кетишет. Интеграция коопсуз жана басмырлоосуз 
чөйрө жана башка адамдарга жана бийликке ишенүүгө болот деген сезим менен шартталат. Коопсуз-
дукту жана интеграцияны сезүү басмырлоо жана зомбулук тажрыйбасы менен бузулат. Интеграция 
адамдын күнүмдүк иш-чараларга катышуусуна жана мазмундуу социалдык байланышта болууга мүм-
күнчүлүк берген жетиштүү функционалдык мүмкүнчүлүктөрдүн жардамы менен ишке ашат.

Ушул колдонмонун контекстинде, социалдык интеграциялоонун жана көп кырдуу мамилени өнүк-
түрүүнүн маанилүүлүгү жамааттын сезимин жана курдаштар тобунун позитивдүү өз ара мамилесин 
бекемдөөдө биринчи орунда турат. 

Бул элементтер зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде маанилүү, анткени зомбулуктуу 
экстремисттик топтор ар кандай онлайн жана оффлайн медиа аркылуу тобокелге салынган жаштарга 

81 Силвер, "Социалдык инклюзия контексттери" (70-шилтемени караңыз).
82 Ивон Дандуранд, “Жаштар үчүн социалдык инклюзия программалары жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын 

алуу”, Терроризмдин алдын алуу үчүн жаштар арасындагы радикалдашууга жана зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу, 
118- т., Марко Ломбарди жана башкалар, бас., НАТОнун Тынчтык жана Коопсуздук Илими (Амстердам, IOS Press, 2014), 
22-36-бб.

83 Сыйка Ковачева, “ЕБ-EК жаштар шериктештигинин саясат баракчасы: социалдык инклюзия”.
84 Бириккен Улуттар Уюму, Экономикалык жана социалдык иштер департаменти, “Социалдык инклюзия”. www.un.org/

development/ desa / socialperspectiveondevelopment / issues / social-integr.html сайтында жеткиликтүү.
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жетүүнүн жолдорун табышкан85. Социалдык интеграция зомбулуктуу экстремизмден коргонууну 
билдирет жана туруктуулукту бекемдөө менен бекем байланышат билим алууга ачык болуу жана 
жакшы чечимдерди кабыл алуу үчүн психологиялык жана социологиялык негиздерди түзүү, анын 
ичинде зомбулуктуу экстремизм жана терроризмге түртүү факторлорун активдүү четке кагуу. Себеби, 
азыркы дүйнөдө:

 “Зомбулуктуу экстремизм салттуу маданияттардын жандануусун эмес, алардын кыйрашын 
билдирет, анткени миң жылдык каада-салттардан баш тартпаган жаштар жеке маани-маңызга жана 
даңкка ээ болгон социалдык иденттүүлүктү издеп жатышат. Бул ааламдашуунун караңгы жагы. 
Алар түздөлгөн дүйнөдө бекем инсандыкты табуу үчүн радикалдашат.”86

Бириккен Улуттар Уюмунун тутумунун алкагында социалдык инклюзиянын маанилүүлүгү ар кандай 
жаштар жетектеген күн тартибине жана Туруктуу Өнүгүү Максаттарына байланыштуу, анын ичинде 
8-максат, туруктуу, инклюзивдүү жана туруктуу экономикалык өнүгүү, толук кандуу жана үзүрлүү 
жумуш менен камсыз кылуу жана баары үчүн татыктуу эмгекти илгерилетүү; 10.2 максат, жашына, 
жынысына, майыптыгына, расасына, улутуна, тегине, динине же экономикалык же башка статусуна 
карабастан, баарынын социалдык, экономикалык жана саясий катышуусун кеңейтүү жана жайылтуу; 
11-максат, шаарларды жана калктуу конуштарды инклюзивдүү, коопсуз жана туруктуу кылуу; жана 
16-максат, туруктуу өнүгүү үчүн бейпил жана инклюзивдүү коомдорду колдоо, баарына адилеттикке 
жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана бардык деңгээлдерде натыйжалуу, отчет берүүчү жана инклю-
зивдүү институттарды куруу. Башкы катчынын зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-а-
ракеттер планында, маргинализм жана алсыз же индивидуалисттик социалдык тармактар зомбулуктуу 
экстремизмдин кыймылдаткычтары катары таанылган. Ошондуктан, стратегиялык натыйжа катары 
социалдык инклюзия программалары алдын алуу иш-чараларды жана өз ара байланышкан натыйжа-
ларды өркүндөтүү сезими жана башкалар менен байланышуу аркылуу жетишүүгө мүмкүндүк берет.

Спорт жана социалдык инклюзия

 “Жашына, жынысына жана улутуна карабастан, спорттун түрлөрү баарына жагат; анын жетиши 
атаандашсыз. Бирок, баарынан маанилүүсү, спорт тилди жана маданиятты, айрыкча инклюзияны 
ашып өткөн жалпы баалуулуктарды илгерилетет. Тарыхта спорттук мүмкүнчүлүктүн кеңейиши 
коомдогу аялдарга, этникалык азчылыктарга жана майып адамдарга карата бейтараптуулукту 
жоюп, коомдун кеңири катмарына алып келиши жөнүндө илгерилеткен окуялардын мисалдары 
толтура.”87

Спорт Бириккен Улуттар Уюмунун тутумунда жана мүчө-мамлекеттер тарабынан жамааттардын жана 
адамдардын, айрыкча аялдардын жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, ошондой эле сала-
маттыкты сактоо, билим берүү жана социалдык инклюзияга кошкон салымы үчүн барган сайын 
көбүрөөк тааныла баштады88. Спорт социалдык инклюзияны күчөтүү жана жакшы структураланган 
программанын алкагында ишке ашыруу куралы катары, айрыкча социалдык жана жеке өнүгүү маселе-
лерин чечүүдө колдонулганда зомбулуктуу экстремизмге кабылган жаштардын жашоосуна зор таасир 
этиши мүмкүн 89. Бирок, социалдык инклюзия түшүнүгү татаал жана карама-каршылыктуу, ошондук-
тан социалдык түзүлүштөрдүн жана инклюзия түшүнүктөрүнүн айланасындагы мамилелердин, ише-
нимдердин жана жүрүм-турумдардын көптөгөн функцияларын жана көрүнүштөрүн ачуу үчүн көп 
өлчөмдүү мамиле зарыл. 

Спорт аркылуу социалдык инклюзияны өнүктүрүүнү спорт жана социалдык капитал түшүнүгү берген 
концептуалдык линзалар менен дал келтирсе болот90. Социалдык капитал коомдун ичиндеги топко 

85 Вивьен Чин, "Терроризмге каршы чаралардын күрөөгө зыян келтириши жана аялуу топтордун социалдык четтетили-
шинин жана маргиналдашуусунун сөзсүз түрдө боло турган кесепеттери", Терроризмдин алдын алуу үчүн жаштардын 
радикалдашуусуна жана зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу, 118-том., Марко Ломбарди жана башкалар, бас., НАТО-
нун Тынчтык жана Коопсуздук Илими (Амстердам, IOS Press, 2014), 11–22-бб.

86 Скотт Атран, "Жаштардын ролу: зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу, тынчтыкты жайылтуу", Бүгүн Психология, 
5-май, 2015-жыл.

87 Одри Азулей, ЮНЕСКОнун Башкы директору, "Спорт жана тынчтыктын эл аралык күнүнө карата билдирүүсү", 
2019-жылдын 6-апрели.

88 2030 Туруктуу Өнүктүрүү Күн тартиби (Башкы Ассамблеянын 70/1 резолюциясы).
89 Коомдук коопсуздук Канада, "Изилдөө 207-H03-CP бөлүктөрүн баса белгилейт" (62-шилтемени караңыз).
90 Рамон Спайайж, "Спорт социалдык мобилдүүлүктүн каражаты жана шаар жаштарын жөнгө салуучу каражат: Роттер-

дамдан сабак", Спорт социологиясы боюнча эл аралык сереп, 44-т., No 2-3 (2009-жыл, июль), 247-264-бб.



42

СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

жана топ аралык тармактарга негизделет91. Термин катары, ал 1980-жылдардан берки академиялык 
жана саясий дискурста кеңири тараган жана топтук мамилелерге жана коомго негизделген коомдук 
уюмдарга мүнөздүү болгон ресурстардын жыйындысы катары каралышы мүмкүн жана адамдардын 
индивидуалдык жана / же социалдык өнүгүүсү үчүн колдонулушу мүмкүн. Коомдук капитал демекчи, 
жамааттын контекстинде пайда болгон социалдык жана топтук мамилелердин жыйындысы, бул жама-
аттын жана социалдык биримдиктин натыйжасында пайда болгон тармактардын жана байланыштар-
дын белгилүү бир топтомун бекемдейт92. Изилдөөлөр максаттуу спорттук программалар менен коом-
дук-саясий жүрүм-турумдун өнүгүшү менен социалдык тармактарды жайылтууга жана катышууга 
өбөлгө түзгөн стратегиялардын тыгыз байланышын сунуш кылат93. Ушул факторлордун бардыгы 
мүчөлүк, катышуу, социалдык инклюзия жана жамаатка таандык болуу сезимдерин өнүктүрүүнүн бор-
бордук фактору катары каралат. Спорт, социалдык инклюзия жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу ортосундагы байланыш спорттук өзгөрүүлөр теориясына таасир этүүчү “коргоочу факторлорду” 
колдойт94.

Жогоруда талкууланган татаалдыктардан улам, социалдык инклюзия концепциясы жаңы социалдык 
тармактарды орнотуудан же четтетүүгө антитеза катары иш алып барат. Ошондуктан көп өлчөмдүү 
мамиле зарыл. Мисалы, Бейлинин социалдык инклюзияга болгон мамилеси практиктерге тармак-
тарды, интеграцияны, катышууну, башкаларга жакындыгын, таандык болуу сезимин өрчүтүп, күч 
мамилелерин татаалдаштырып, жаңы көндүмдөргө жана түшүнүккө ээ болууга мүмкүнчүлүк берет, 
мунун бардыгы спортту жеңилдеткен95. Бейлинин өз ара байланышкан өлчөмдөрү төмөндө келтирил-
ген.

 • Социалдык тармактар: Спорт жаңы социалдык тармактарды жана жаңы топторго мүчө болуу 
сезимин жеңилдетет, бул мобилдик процесстин маанилүү бөлүгү жана социалдык капиталды 
жогорулатуу. 

 • Жарандык ченемдер: Процессиялык жүрүм-турумду спорт жана жарандык структуралар 
аркылуу өнүктүрүүнүн ортосундагы байланыш. 

 • Социалдык интеграция: Спорт тобокелге салынган жаштарды коомдук өнүгүүгө жана билим 
алууга түрткү берген коомдук түзүлүшкө кошуу процессин жеңилдете алат. 

 • Коомдук түзүмдөр: Спорт жалпы кызыкчылыктар аркылуу жамааттын жаңы формаларын кура 
алат жана кеңири коомчулук менен позитивдүү байланышта болууга мүмкүнчүлүк берет. 

 • Жарандык катышуу: Спорт жеке адамдарга жана топторго коомчулукту кызыктырган маселе-
лерди чечүүгө же инклюзивдүү жүрүм-турумду жана ишенимди өркүндөтүү максатында коомдук 
баалуулуктар менен байланышууга жана / же каршы чыгууга мүмкүнчүлүк берет96.

91 Симон Дигеннаро, “Түрмөдө ойноо: спорт түрмөдө отургандардын психологиялык куралы”, Спорт жана зомбулук 
боюнча эл аралык сереп, № 2 (2010), 4–24-бб..

92 Роберт Таунсенд, "Австралиялык чоңдорго билим берүү жана анын ар түрдүүлүккө, социалдык инклюзияга жана 
социалдык капиталга тийгизген таасири", Магис, Revista Internacional de Investigación en Educación, 1-т., № 2 (2009-жылдын 
январь-февраль айлары), 305–315-бб.

93 Лиза Моррис жана башкалар, "Спорт, физикалык активдүүлүк жана жаштардын антисоциалдык жүрүм-туруму", 
Австралиядагы жаштарды изилдөө, 23-т., № 1 (2004-жыл, март), 47–52-бб.

94 Джонс, Гроссман жана Макдональд, "’Оюндан дагы көп нерсе’: спорттун негизиндеги жаштардын насаатчылык схе-
масынын таасири "(54-шилтемени караңыз).

95 Питер Доннелли, "Спорт социологиясындагы социалдык теңсиздикке мамилелер", Квест, 48-т., № 2 (1996), 221–
242-бб.

96 Ричард Бэйли, "Дене тарбия, спорт жана социалдык инклюзиянын ортосундагы байланышты баалоо", Билим берүү 
баяндамасы, 57-т., № 1 (Февраль 2005), 76-б.



43

2-БӨЛҮМ . СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ БОЮНЧА БЕШ АЙМАК

Социалдык инклюзия жана спорт менен байланышкан өлчөмдөрдүн 
байланышын таанып билүү
Жогорудагы принциптерди Бэйли баса белгилеген социалдык интеграциялоонун төрт парадигмасы 
аркылуу кароого болот: 

 • Мейкиндик: Социалдык инклюзия спорт менен жакындоо жана социалдык-экономикалык ара-
лыкты жабуу менен байланыштуу.

 • Реляциялык: Социалдык инклюзия таандык болуу жана кабыл алуу сезими боюнча аныкталат, 
кайсы спорттук жана командалык оюндар күчөтүп, кубаттай алат. 

 • Функционалдык: Социалдык инклюзия билимдин, көндүмдөрдүн жана түшүнүктүн өркүн-
дөтүлүшүнө байланыштуу инсандык өнүгүүнү жана социалдык мобилдүүлүктү жогорулатуу. 
Спорт атайылап жана байкабай үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрүн жеңилдетип, ал көндүмдөрдү өркүн-
дөтөт.

 • Кубаттуулук: Социалдык инклюзия контролдоо локусунда өзгөрүүнү болжолдойт. Спорттук 
программаларга карата трансгрессивдүү мамиле ички маданияттарды өстүрө алат, анда үстөмдүк 
кылуучу топ же жеке адам жок жана бардык катышуучулар бирдей бааланат. 

Ушул себептен социалдык инклюзия концепциясы спорт аркылуу жүзөгө ашырыла турган бир катар 
социалдык, экономикалык, маданий жана эмоционалдык чен-өлчөмдөргө шайкеш келтирилиши мүм-
күн. 2-аймактын контекстинде, спорт аркылуу социалдык инклюзия зомбулуктуу экстремизмге кабыл-
ган катышуучулардын ортосундагы оң социалдык байланыштарды жогорулатат жана аларга өз максат-
тарын сезип97, радикалдык иш-аракеттердин башталышына каршы келет.

Процесс 
Зомбулуктуу экстремизмге жол бербөө үчүн спорттук иш-чараларга социалдык катышуу процесси 
11-сүрөттө келтирилген. Башында, жаш катышуучулар спорттук программага кошулуп жатканда 
этият болушат. Алардын келечеги коомдо социалдык обочолонуунун кабыл алынган жана чыныгы 
сезимдерин чагылдырат. Бирок, убакыттын өтүшү менен спорттук иш-чаралардагы үзгүлтүксүз өз ара 
аракеттенүү жана теңтуштар өз ара аракеттенүү аркылуу жаңы социалдык тармактар үчүн мүмкүн-
чүлүктөр көбөйүп, аларга таандык болуу сезими пайда болот. Андан кийин катышуучулар бири-бирин 
жеке саясий жана маданий ишенимдеринен тышкары көрө башташат жана алар жаштардын жалпы 
чатырында жана иденттүүлүгүндө жашай ала тургандыгын түшүнүшөт. Спорт жана туруктуу маек-
тешүү жана оюн-зоок аркылуу жаштардын лидерлери жана командалык маданияттын күчтүү сезими 
өнүгөт.

97 Кара Ричардсон, Пол А.Кэмерон жана Кэтрин М.Берлуис, “Дерадикалдаштырууда жана кылмышты жоюуда спорт-
тун ролу”, Дерадикалдаштыруу журналы, № 13 (2017).
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11-сүрөт .  Спорт, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана социалдык 
инклюзия калейдоскопу 

Катышуучунун көз карашы
Иш-чара катышуучунун көз карашы менен каралып жатканда дагы жакшыраак түшүнүлөт. 12-сүрөттө 
көрсөтүлгөн процесстин маегинин үлгүлөрү машыктыруучулар жана башка практиктер үчүн ушул 
аймактын ичиндеги катышуучулардын ойлору жана өнүгүшү жөнүндө сереп катары каралган. Текст-
тер программанын жүрүшүн жана таасирин көрсөтүү үчүн катышуучулар тарабынан жасалышы мүм-
күн болгон олуттуу билдирүүлөрдү чагылдырат. Мындай билдирүүлөр аймактын конкреттүү максатта-
рына мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча баяндоону түзө алат. 

 СОЦИАДЫК 
ИНКЛЮЦИЯ

          КООМДУК НОРМАЛАР

   
   

   
   

   
   

   
   

Ж
А

РА
Н

Д
Ы

К
 К

А
ТЫ

Ш
УУ

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     

 СОЦИАЛДЫК  ИНКЛЮЗИЯ                                   КО
О

М
Д

У
К

 ТҮ
ЗҮ

М
Д

Ө
Р Ж

А
Й

Л
А

РЫ

Мүмкүнчүлүктер 
жаңы коомдук тармактар 

үчүн

Таандык сезими
Кабыл алууну

куруңуз

Социалдык коргоо 
Саясий, маданий жана диний
басымдарды алып салыңыз

Потенциалды
Өнүктүрүү

Жеке лидерлер
Командалык
маданияттарС

П
О

Р
Т

  
 

    СПОРТ 
 

       С
П

О
Р

Т

   
   

С
О

Ц
И

А
Д

Ы
К

 И
Н

К
Л

Ю
Ц

И
Я

   
   

   
   

   
   

   
   

  С
ПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИ                           С

О
Ц

И
А

Д
Ы

К
 И

Н
К

Л
Ю

Ц
И

Я

АЛДЫН АЛУУ



45

2-БӨЛҮМ . СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ БОЮНЧА БЕШ АЙМАК

Тобокел факторлору жана коргоо чаралары

4-таблица .  Социалдык инклюзия аймагындагы тобокелдик факторлору 
жана коргоо чаралары 

Тобокел факторлору Коргоо чаралары

Таандык болуу, мүчөлүк жана жарандык 
түшүнүгү айрым жерлердин жана спорттун 
тарыхына жана маданиятына таянат .

Бардык кызыкдар тараптар жана өнөктөштөр 
катышуучулар үчүн мейкиндикти ачуудан жана 
программаны иштеп чыгуудан мурун алардын 
конкреттүү социалдык контекстин контексттик 
жана маданий жактан түшүнүшү керек .

Зомбулуктуу экстремизмге кылмышкерлер 
мейкиндикке коркунуч туудурушу жана 
социалдык инклюзияны бузушу мүмкүн .

Машыктыруучулар жана административдик 
кызматкерлер инклюзивдик тажрыйбаны 
көрсөткөн үлгү болууга жана долбоордун 
чегинен тышкары катышуучуларга келип 
чыгышы мүмкүн болгон тобокелчиликтерди 
билүүгө тийиш .

Мен эки жумадан бери долбоордун мүчөсү болуп келем жана 
аябай көңүлдүү болуп жатам . Мага машыктыруучулар жана башка 
оюнчулар жагат . Мага машыктыруучулар оюндарда лидер болууну 
же капитан болууну өтүнүшсө, мага жагат .

Машыктыруучулар бизден бүгүн долбоордун тумарын иштеп 
чыгууну суранышты . Биздин команда спорттук жилет кийген 
жолборс болушу керек деп чечтик жана аны Терри деп атадык . 
Мен өзүмдү команданын мүчөсүмүн деп эсептейм жана ойноп 
жатканда жана машыктыруучулар бизден шаймандарды 
уюштурууга же команданын духун жана эрежелерин көрсөтүү 
үчүн плакаттарды жасоого жардам сураса, чогуу иштейбиз .

Көптөгөн жаңы досторду таптым . Алардын айрымдары менин 
жамаатымда жашашат, ал эми калгандары шаардын башка 
жерлеринде жашашат же башка мектептерде окушат .

Менин командалаштарым чындыгында достук мамиледе болушат . 
Эгер бизде кандайдыр бир көйгөй жаралса же бир нерсе жөнүндө 
сүйлөшкүбүз келсе, анда мен чоңураак оюнчулардын бири менен 
сүйлөшөм же машыгуудан мурун жана андан кийин командалык 
сүйлөшүүлөр болгондо айтып берем . Эгерде мен жаман күндү 
өткөрүп жатсам, анда алар мага кеңеш беришет . Мага ушул топтун 
мүчөсү болгон жагат .

Командалаштарым жана машыктыруучуларым көбүрөөк угууга 
үйрөтүп, көйгөйлөрүмдү чечүүгө жардам берип жатышат . Мен дагы 
командадагы досторума жардам бергенди жакшы көрөм . Мен 
өзүмдү тобум үчүн коопсуз жана маанилүү сезем .

12-сүрөт . Социалдык инклюзия аймагындагы жаштар маегинин процесси 
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СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

Тобокел факторлору Коргоо чаралары

Инклюзиянын контексттик идеялары 
институттарга киргизилген, алар жеке 
тандоону жана жүрүм-турумду чектеп, 
социалдык ажырымдарды жана жамааттык 
иденттүүлүктү калыптандырат .

Жаштардын лидерлери жана машыктыруучу-
лары четтөөлөрдү таанып, анын алдын алуу 
боюнча стратегиялык чараларды талкуулай 
алышы керек . Долбоордун маданияты ар 
кандай чөйрөдөн келген жаштардын позитивдүү 
өз ара аракеттенүүсү аркылуу индивидуалдык 
жана топтук иденттүүлүктүн жаңы идеяларын 
жаратууга багытталууга тийиш .

Социалдык инклюзия идеологияга жараша 
көптөгөн альтернативдүү жолдор менен ойлоп 
табылат . Бул кыздар жана аялдар, майыптар, 
маргиналдык калк жана этностук азчылык 
топтору үчүн тоскоолдуктарды жаратышы 
мүмкүн .

Машыктыруучулар спорт аянтчасында 
оюндарды жана сабактарды жеңилдетиши 
керек, анда инклюзивдик өз ара аракеттенүүнү 
өркүндөтүү үчүн жумшак көндүмдөрдүн 
зарылдыгын белгилешет: натыйжалуу 
баарлашуу, сыйлоо, акыйкат оюн, тең 
укуктуулук, командада иштөө жана жигердүү 
угуу .

Топтун же команданын менталитетин кубаттай 
турган аянтчаны түзүү четке чыгууга алып 
келиши мүмкүн .

Инклюзия клубдун, команданын же 
долбоордун жакшы тажрыйбасынын жана 
маданияттын бир бөлүгү болушу керек . 
Машыктыруучулар четтетилгендигин түшүнүп, 
жаш лидерлер аркылуу четтетилген адамдарды 
реинтеграциялоого даярдануулары керек .

Оюндарда жана спорттук кырдаалда жеңишке 
жетүү максаты чакан топтордун түзүлүшүнө 
же чеберчиликтин негизинде социалдык 
иерархиялардын түзүлүшүнө түрткү берет .

Спортто жеңишке жетүү контексттештирилип, 
команда менен иштөө, жоопкерчиликти алуу 
жана үйрөнүү аркылуу ийгиликке жетүү үчүн 
калыптанышы керек . Машыктыруучулар 
өзүнчө тармактарды түзүү мүмкүнчүлүктөрүн 
билиши керек жана мындай бөлүнүүнүн алдын 
алуу үчүн жаштар лидерлерин колдонушу 
керек .а 

a JаДжастин П . Эндрюс жана Гэвин Дж . Эндрюс, “Коопсуз бөлүмдөгү жашоо: спортту колдонуу аркылуу 
жаштарды реабилитациялоо”, Коомдук Илимдер жана Медицина, 56-т ., № 3 (Февраль 2003), 531-550-бб .

Мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар

Бир катар мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар ар кандай коомдордо тобокелге салынган жаштарды 
социалдык жактан камтууга көмөктөшүү үчүн спортту колдонууга байланыштуу. 

Мүмкүнчүлүктөргө төмөнкүлөр кирет:

 • Спорт адам укуктары боюнча билдирүүлөрдү мазмундуу жана кызыктуу түрдө жеткирүүгө мүм-
күнчүлүк берет.

 • Спорт Олимпиада Тынчтыгынын принциптерин ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет.

 • Спорт теңсиздикти, чыдамсыздыкты жана четтетүүнү маселе катары көрөт.

 • Спорт социалдык жактан четтетилген топтордун (айрыкча жаштар, аялдар жана кыздар) 
активдүүлүгүн жогорулатат.

 • Спорт социалдык жана турмуштук көндүмдөрдү өркүндөтүү үчүн унаа каражаты катары колдо-
нулушу мүмкүн.

 • Спорт коомчулуктун кеңири катышуусун жаратышы мүмкүн.

4-таблица .  Социалдык инклюзия аймагындагы тобокелдик факторлору 
жана коргоо чаралары (продолжение)
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Спортту социалдык аралашуу үчүн колдонуунун кыйынчылыктарына төмөнкүлөр кирет:

 • Контекстте зомбулуктуу экстремизмдин татаалдыгын түшүнүү

 • Катышуучулардын, айрыкча, маргиналдашуу жана обочолонуу сезимин тутунгандардын ишени-
мине ээ болуу үчүн убакыт жана чыдамдуулук талап кылынарын баалайбыз.

 • Спорттун атаандаштык мүнөзү социалдык инклюзия менен байланышкан максаттарга жетүүгө 
тоскоол болушу мүмкүн.

 • Спорттун таасири жеткирүү мейкиндигине байланыштуу болушу мүмкүн жана катышуучулар 
программанын шарттарынан алыс болуп, социалдык реалдуулугуна кайтып келишкенде, чет-
тетүү тажрыйбасы кайтып келиши мүмкүн.

 • Четтетүүгө алып келиши мүмкүн болгон сезимдерди жана жүрүм-турумду аныктоо кыйынга 
турат.

 • Программанын принциптерин бекемдөө үчүн жеке адамдардын жана топтордун тармактарына, 
башкача айтканда, машыктыруучуларга, жаштардын лидерлерине, катышуучуларга жана коомчу-
луктун мүчөлөрүнө ишенүү керек. Эгерде жамааттык күч-аракет жана отчеттуулук болбосо, 
жаштардын өнүгүүсү морт болушу мүмкүн.

Бул мүмкүнчүлүктөрдү жана кыйынчылыктарды бардык катышуучулар позитивдүү иденттүүлүктү жай-
ылтуу жана топтун ичиндеги ар түрдүүлүктү белгилөө үчүн өрчүтө алышат.

Практикалык колдонмолор 

Төмөндө ушул аймактын чегинде иштеген машыктыруучулар, окутуучулар жана практиктер үчүн 
практикалык кеңештер жана көрсөтмөлөр келтирилген. Ушундай шартта, программалык иш-аракет-
тердин адаптацияланган программасын такталган окуу планын так сактабастан карап чыгуу зарыл.

 › Катышуучуларды долбоорго жана командага жакшы тажрыйбага жана социалдык инклюзия сая-
саттарына таасир этүүгө жана жайылтууга үндөө үчүн иштөө.

 › Байланышты талап кылган жана жигердүү угууга үндөгөн оюндарды жеңилдетүү, мисалы:

 – Көрсөтмөлөрдү же багыттоону талап кылган оюндар

 – Катышуучулардын эки-экиден иштөөсүн талап кылган оюндар (сунуш: бир командалаштын 
көзүн байлап, өнөктөш упай топтоо үчүн ошол командалашын белгилүү бир аймакка багыттоо 
боюнча көрсөтмө бериши керек)

 › Командалык иштешүүгө негизделген оюндарды жеңилдетүү, мисалы:

 – Бардык катышуучулар команданын ичинде кандайдыр бир ролду алышы керек.

 – Ар бир оюнчу топко тиймейинче упай топтоого болбойт.

 › Оюндагы сабакты чагылдыруу жана талкуулоо үчүн катышуучуларга иш-аракеттердин орто-
сунда убакыт бериңиз.

 – Машыктыруучуларга мындай талкууларды жетектөө же багыттоо керек болушу мүмкүн.

 – Сунуштарга төмөнкүлөр кириши мүмкүн: Оюн эмнени билдирет деп ойлойсуз? Сизде кандай 
сезимдер болду? Бул оюнда сиз үчүн эмне өзгөчө болду? 

 › Адилеттүү оюндар, бири-бирине жана эрежелерге урмат-сый, теңчилик жана айырмачылык-
тарды даңазалоо билдирүүлөрүн жеткирүүчү иш-чараларды пландаштырыңыз.

 › Спорт аркылуу позитивдүү билдирүүлөрдү бекемдеп, спорттон тышкары күндөлүк турмуштун 
татаал кырдаалдарын жана катышуучулар өздөрүн жана бири-бирин колдоону үйрөнүп жаткан 
көндүмдөрүн моюнга алыңыз.
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КЕЙС-СТАДИ: СОЦИАЛДЫК ИНКЛЮЗИЯ

Брайтон стол тенниси клубу

Бириккен Падышалыктын Брайтон стол тенниси клубу ар кандай курактагы адамдарды 
кызыктыруучу, жашоону өзгөртүп, коомго кошулуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү курал 
катары стол теннисин колдонот . Долбоор тоскоолдуктарды жана бейтараптуулукту 
жеңип, өзүнүн адилеттүү оюн көрүнүшүнө чоң маани берип, анын ичинде спорттук мел-
деш аркылуу урматтоо, тилектештик жана коомчулуктун катышуусун ийгиликтүү ишке 
ашырды . Интеграция жана социалдык инклюзия боюнча иши үчүн клуб Ыйык Клуб ста-
тусуна ээ болду .a

Клуб зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу чөйрөсүнөн тышкары жерде жакшы мисал 
болуп саналат, ал ар кандай чөйрөдөн келген катышуучулар биргелешкен программа-
ларга кантип натыйжалуу катыша алаарын көрсөтөт . Ошондой эле мындай программа-
ларга катышып, террористтик жана зомбулук топтору менен байланышы бар деп эсеп-
телген балдарды коомчулуктун көз алдында "өзгөчө" кам көрүүгө жол бербейт жана бул 
балдарды башкалардан бөлүп кароодон алыс болот . Клуб качкындарды интеграциялоо 
долбоору аркылуу качкындар жана мигранттар үчүн жергиликтүү жамаат менен инте-
грациялануу жолун сунуштайт, ал спорт, коомчулукту интеграциялоо жана математика 
жана англис тилин өздөштүрөт . Бүгүнкү күндө клуб Брайтон шаарынын Кемптаун айма-
гында 10 столдон турган өзүнүн борборуна ээ жана шаар боюнча сейил бактарда, сквер-
лерде, мектептерде, баш калкалоочу жайларда, үй-жайы жок адамдар үчүн борбордо, 
спорттук борборлордо жана психиатриялык ооруканада жайгашкан 100 столду иштетет . 
Ошондой эле шаардын сыртындагы эки түрмөдө иштейт .

Клубдун жумалык сессияларында 1250дөн ашуун адам ойношот, анын ичинде Брайтон 
саякатчыларынан келген үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөрү чектелгендер, балдар, багып алын-
ган балдар, ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, лесбиянкалар, гейлер, 
бисексуалдар жана трансгендерлер коомчулугу жана башпаанек издеген жаштар .

a Брайтон Стол Теннис Клубу, "Брайтон стол теннис клубу кароосуз калган качкындар менен 
иштөө үчүн Улуу Британиянын биринчи  спорттук Ыйык Клубу деп аталды" (2016) .
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2.3 3-АЙМАК: БИЛИМ БЕРҮҮ

“Өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды ушундайча  
колдоно аласыз.”

Маалымат
Билим берүү зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн спортту колдонууда бардык аймактарда 
баардыгын камтыган, кайчылаш ролду ойнойт. Жаштарды радикалдаштыруу жана дерадикалдашты-
руу үчүн колдонулган98, демек, студенттерге жана мектептен тышкаркы жаштарга алдын-алуу прин-
циптерин учурдагы жана жаштарга ылайыктуу жолдор менен жайылтуу зарыл. Ушул колдонмонун 
контекстинде билим берүү ар бир аныкталган аймакта роль ойнойт; ал талкуулоо зомбулуктуу экстре-
мизмдин татаалдыгын терең изилдеп, катышуучуларды алардын контекстиндеги түртүү жана тартуу 
факторлору жана мурунку тажрыйбалар жөнүндө ой жүгүртүүгө үндөгөн жана алардын негизги көн-
дүмдөрүн өркүндөтүүгө жана бекемдөөгө мүмкүнчүлүк берген маанилүү учурду билдирет.

Бул аймак катышуучуларга мүмкүнчүлүк берүү жана коомго интеграциялоо максатына жетүү менен 
жаңы социалдык-экономикалык жолдорду иштеп чыгууну баштоо үчүн жаңы идеяларды, өзгөчөлүк-
төрдү жана келечектерди калыптандырууга байланыштырат. 

Билим берүү сектору тарабынан күч колдонулган экстремизмдин 
алдын алуу иш-аракеттеринде колдонулган эки түрдөгү иш-чара-
лардын айырмасы бар: (а) маргиналдаштыруу, теңсиздик, жумуш-
суздук жана башкалар менен байланышкан маселелерди чечүү үчүн 
баарына жеткиликтүүлүктү жана сапаттуу билимди камсыз кылуу 
же, башкача айтканда, зомбулуктуу экстремизминин айрым 
негизги факторлору; жана (б) зомбулукка жакын болуу мүмкүн-
чүлүгү жогору болгон калкка (мисалы, акыркы динге өткөндөр, 
конкреттүү этникалык же кландык топтор, зомбулуктуу экстре-
мисттик уюмдар менен болгон үй-бүлөлүк байланышы бар 
адамдар) багытталган, максаттуу, жайгашкан жери боюнча про-
граммалоо99.

Спорттук иш-чараларда билим берүү чөйрөсү, педагогика жана 
колдоочу саясат бири-бирин толуктап турушу керек. ЮНЕСКО өз 
тарабынан мүчө-мамлекеттерде100 сапаттуу дене тарбия боюнча 
саясатты түзүүдө жардам берүүчү көрсөтмөлөрдү түзгөн.

Атаандаштык жана кызматташтык аркылуу окуучулар эреже 
түзүмдөрүнүн, конвенциялардын, баалуулуктардын, аткаруунун 
критерийлеринин жана ак ниет оюндардын ролун баалап, бири-би-
ринин ар кандай салымдарын белгилешет. Өз кезегинде, ошол эле-
менттер физикалык сабаттуулукту, окуудагы жетишкендиктерди, инклюзияны жана ден-соолукту 
чыңдайт.

ЮНЕСКО ошондой эле баалуулуктарга негизделген билим берүүнүн динамикалык формаларын жак-
тайт, ошол уюм спорттун баалуулуктарынан билимди спорт аркылуу жайылтууда колдонулат, спорт-
тон келип чыккан баалуулуктардан пайда алып келүү үчүн, мисалы, калыстык, урматтоо, тартип, кошуу 
жана команда түзүү, жана "окуучуларга баалуулуктарды мектептеги чөйрөдөн тышкары которууга 
жана ишке ашырууга, коомдоштуктары менен алектенүү, негиздүү чечимдерди кабыл алуу, башкаларга 
жана айлана-чөйрөгө урматтоо менен жардам берүү"101.

98 Саманта де Силва, "Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууда билим берүүнүн ролу" (Вашингтон, Колумбия округу, 
Дүйнөлүк Банк, 2017).

99 Ошол эле жерде
100 Нэнси Макленнан жана Жаннин Томпсон, Сапаттуу дене тарбия (QPE): Саясатчылар үчүн колдонмо (Париж, 

ЮНЕСКО, 2015).
101 ЮНЕСКО, Социалдык жана гуманитардык илимдер, "Спорт аркылуу билимди баалоо: өнүгүү үчүн инновациялык 

билим".

Ар бир класстагы спорттук баалуулуктар 
куралы, 8-12 жаштагы окуучулар менен иштөөчү 
мугалимдер үчүн ЮНЕСКОнун өнөктөштөрү 
менен биргеликте иштелип чыккан колдонмо, 
коомго жана спортко калыс катышкан жана 
учурдагы окуу программаларын толуктоого 
багытталган дени сак жарандардын өнүгүүсүн 
колдоого жана студенттердин катышуусун жана 
кыймылын илгерилетүү үчүн, мугалимдерге 
жана тарбиячыларга, алардын адистиктерине 
карабастан, окуучуларга спорттун синоними 
болгон айрым негизги баалуулуктарды: 
сый-урматты, теңдикти жана инклюзияны 
сиңирүүгө көмөктөшүү .

ЮНЕСКО, Ар бир класстагы спорттун 
баалуулуктары: 8-12 жаштагы окуучуларга 
сый-урматка, теңдикке жана инклюзияга 
үйрөтүү - Ыкчам колдонмо (Париж, 2019).
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Спорт аркылуу баалуулуктарды тарбиялоонун принциптери ар кайсы өлкөнүн деңгээлиндеги план-
дарда кабыл алынышы мүмкүн жана андан ары ар кайсы жердеги жаштар үчүн болгон социалдык-эко-
номикалык мүмкүнчүлүктөргө ылайыкташтырылышы мүмкүн. Спорттук баалуулуктарды класстык 
билим берүү аркылуу жеткирүү идеясын Эл аралык Олимпиада комитети өзүнүн олимпиадалык баа-
луулуктарды тарбиялоо программасында да жактаган102.

Спорт жана билим
Спорт жоопкерчиликтүү жарандык үчүн зарыл болгон жумшак көндүмдөрдү өнүктүрүүгө салым 
кошуучу баалуулуктарды билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Акыры, зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алууга багытталган спорттук программалардын максаты - катышуучуларга үйрөнгөн көндүмдөрүн 
жана программалар аркылуу алынган баалуулуктарды которууга жана аларды өз коомчулугунда жана 
жашоо образында колдонууга жардам берүү. Демек, бул жааттагы кийлигишүү климатынын сапаты 
туруктуулукту, толеранттуулукту, кабыл алууну жана маектешүүнү өркүндөтүп, позитивдүү коомдук 
тажрыйбаны камсыз кылган ак ниет ой жүгүртүүнү өркүндөтүүнүн ачкычы болуп саналат.

Окуу мүмкүнчүлүктөрү программанын ичинде расмий окутуу семинарларында же спорттун формал-
дуу эмес “үйрөтүлө турган учурлары” аркылуу келип чыгышы мүмкүн. Демек, спорт аркылуу билим 
берүү максаттарына зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алууну жеңилдетүүчү ой жүгүртүүнү, өзүн-
өзү өнүктүрүүнү жана көндүмдөрдү өрчүтүүчү тажрыйбаны өркүндөтүү аркылуу жетишүүгө болот103.

Программанын позитивдүү жеткирилишин камсыз кылуу үчүн, катышуучуларга дем берүү керек:

 • Окутууну талкуулоо, ой бөлүшүү жана бири-бирине көзөмөлгө алуу максатында топтук иш-чара-
ларга катышуу

 • Окууну контексттештирүү үчүн теңтуштар менен маек жүргүзүү

Фасилитаторлор жана башка кызматкерлер милдеттүү:

 • Адамдар ортосундагы өз ара аракеттенүү жана иш-аракеттердин чеберчилигин арттыруу компо-
ненти боюнча жетиштүү деңгээлде даярдоого 

 • Окууга ар кандай муктаждыктары же суроолору болушу мүмкүн болгон катышуучуларга кай-
рылууга ачык болууга

 • Окутууну үзгүлтүккө учуратуучу жана программанын баалуулуктарына карама-каршы келүүчү 
ар кандай конфликттерге же жүрүм-турумдарга көңүл бурууга. Конфликт болгон учурда, кызмат-
керлер кайрыла турган жана катышуучуларга программа жана бири-биринин алдындагы милдет-
тенмелери жөнүндө эскерте турган эрежелерге

 • Насаатчы жана үлгү катары кызмат кылууга. Жаштар тобокелге салып, ишенимдүү жана көз 
каранды адам болууга умтулушат.

 • "Жумуштагы" ар кандай факторлор менен күрөшүүгө даяр болууга жана жаштарды кошумча 
мекемелерге тиешелүү мекемелерге жөнөтө алууга

 • Четтөө сезиминен алыс болуу жана натыйжалуу билим алууну камсыз кылуу үчүн катышуучулар-
дын катышуусун камсыз кылууга

 • Ар бир адамдын тек-жайын сезгичтик менен кабыл алууга. Бардык катышуучулар өз тажрыйба-
лары жана ойлору менен бөлүшүү үчүн үн чыгара беришпейт. Ошентип, фасилитаторлор жана 
кызматкерлер дагы деле болсо дискуссияларга жана топтук иштешүүгө салым кошуудан тарты-
нып жатышкан адамдарга сергек болушу керек.

Программалар милдеттүү:

 • Катышуучулар үчүн коопсуз жайларды камсыздап, контексттик муктаждыктарды канааттанды-
рууга

102 ЭОК, Билим берүүдө Олимпиадалык баалуулуктардын негиздери: Спорт программасы (Лозанна, Швейцария, 2017).
103 Рамон Спайайж жана Рут Жанес, “Коомдук өзгөрүүлөргө билим берүү? Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорттун Фрей-

реан сынчысы”, Дене тарбия жана спорт педагогикасы, 18-т., № 4 (2013), 442–457-бб.
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 • Билим берүү жана окуу иш-аракеттерине байланыштуу ийкемдүү жана ыңгайлуу болууга

 • Өркүндөтүү көндүмдөрүн өрчүтүүгө

 • Коомдук чөйрөлөрдү жана үй-бүлөлөрдү интеграциялоого

 • Диндер, маданияттар жана идеологиялар жөнүндө так маалыматтарды жайылтуу жана жалган 
түшүнүктөргө каршы турууга

Процесс
Бул аймакта билим берүү көңүл чордонунда. Спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
программаларына билим берүүнү интеграциялоо процесси 13-сүрөттө көрсөтүлгөн. Окутууга боло 
турган учурлар бардык аймактарда пайда болот, ошондой эле айрым иш-чаралар формалдуу билим 
берүү семинарлары менен толукталат. Максаты - көбүрөөк билимдүү катышуучуларга ээ болуу жана 
алардын когнитивдик жана практикалык көндүмдөрүн өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк берүү. Билим 
берүүнү өркүндөтүлгөн социалдык көндүмдөр, коомдук лидерлердин жана эксперттердин маалымдуу-
лугу, расмий квалификация алуу мүмкүнчүлүктөрү жана долбоордун ички же тышкы мүчөлөрүнүн 
насаатчылыгы менен бекемдейт.

13-сүрөт .  Спорт, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана билим 
берүүчү калейдоскоп
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Катышуучунун көз карашы
Иш-чара катышуучунун көз карашы менен каралып жатканда дагы жакшыраак түшүнүлөт. 14-сүрөттө 
көрсөтүлгөн процесстин үлгүсүндөгү маек машыктыруучулар жана башка практиктер үчүн ушул аймак-
тын ичиндеги катышуучулардын ойлору жана өнүгүшү жөнүндө жалпы маалымат катары каралган. 
Тексттер программанын жүрүшүн жана таасирин көрсөтүү үчүн катышуучулар тарабынан жасалышы 
мүмкүн болгон олуттуу билдирүүлөрдү чагылдырат. Мындай билдирүүлөр аймактын конкреттүү мак-
саттарына мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча баяндоону түзө алат.

14-сүрөт .  Билим берүү аймагындагы жаштар маегинин процесси 

Мен спортту жакшы көрөм . Биз ойногон оюндардын түрлөрү 
кызыктуу, мага жеңишке кысым же жеңилүү ызасы тийбейт . Мага 
топ менен иш алып барган жагат . Мен командалаштарымдан көп 
нерсени үйрөнүп жатам .

Программа мен чыныгы квалификацияны ала турган бир нече 
класстарды сунуштайт . Ошондой эле тамак-аш даярдоо жана 
бузулган техникаларды оңдоону үйрөнүү сыяктуу кызыктуу 
сабактар бар .

Бүгүн спикер өзүнүн компаниясы жөнүндө сүйлөшүү үчүн келди . 
Ал жакта ыктыярчы болуп, тажрыйба топтой алабыз дегенди 
укканда таң калдым .

Кайсы класстарга жазыларымды билбей, машыктыруучу жана 
башка командалаштар менен сүйлөштүм . Менин тандоолорум 
жөнүндө кимдир бирөө менен сүйлөшө алганым жакшы . 
Кызматкерлердин бардыгы абдан жеткиликтүү жана уккулуктуу .

Менин топтун лидери жасаган бардык жумуштарды баалайм . Ал 
программада көбүрөөк болуп, мага баарын түшүндүрүп берди . Ал 
менин суроолорумду укту . Кийинки жолу жаңы келгендерге 
жардам бере алам деп үмүттөнөм .
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Тобокел факторлору жана коргоо чаралары 

5-таблица . Билим берүү аймагындагы тобокел факторлору жана коргоо 
чаралары 

Тобокел факторлору Коргоо чаралары

Травмалык окуялар зордук-зомбулукка алып 
келет, эгер машыктыруучулар түшүнбөсө, 
жазалоо жолу менен начарлашы мүмкүн .

Машыктыруучулар берген спорттук 
программалар чөйрөсү катышуучулардын ар 
кандай тажрыйбаларын жана билим деңгээлин 
эске алышы керек .

Эмгек рыногунда керектүү билимге жана 
көндүмдөргө эч кандай тиешеси жок же 
жашоо көндүмдөрүн өркүндөтүүгө жардам 
берүүчү билим берүү мүмкүнчүлүктөрү 
убакытты текке кетирүү катары каралат .

Машыктыруучулар жана административдик 
кызматкерлер спорттун же спорттун эмес 
компоненттерине өтө эле көп көңүл 
бурбастан, программанын оң тажрыйбаларын 
жеңилдетиши керек . Программанын бардык 
аспектилери боюнча оң тажрыйбалар менен 
экөөнүн тең салмактуулугу болушу керек .

Эгерде билим берүү мүмкүнчүлүктөрү 
спорттук иш-чараларга жана программанын 
ичинде интеграцияланбаса, катышуучуларга 
үйрөтүлүүчү учурлардан эч кандай пайда жок 
жана окутуунун баалуу натыйжаларын колдон 
чыгарып жибериши мүмкүн .

Эксперттер жана коомдун лидерлери менен 
өнөктөштүк катышуучуларга өзүлөрүнүн 
жашоосун жакшыртуу багытында жолдорду 
түзүүгө жардам берет .

Билими начар же көндүмдөрү алсызыраак 
катышуучулар өзүн четте калгандай сезиши 
мүмкүн .

Сүйлөшүү, жигердүү угуу, командада иштөө, 
сынчыл ой жүгүртүү жана баарлашуу сыяктуу 
жашоо көндүмдөрүнө расмий квалификация 
сыяктуу эле басым жасоо керек .

Катышуучулардын спортко болгон каалоосу, 
аларды билим берүү класстарына кошууга 
жетиштүү түрткү бербеши мүмкүн .

Расмий квалификация жана кесиптик билим 
берүү мүмкүнчүлүктөрү программалар аркылуу 
берилиши керек .

Катышуучулардын тек-жайын билбеген 
мугалимдер кээ бир катышуучуларды 
байкабастан таарынтып же четтетиши мүмкүн .

Программанын иш-аракеттери окутуучулардын 
жана катышуучулардын билимин бир-бирине 
окутуу аркылуу кеңейтүү үчүн колдонулушу 
керек .

Мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар
Бир катар мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар тобокелге салынган жаштарга билим берүүнү жай-
ылтуу үчүн спортту колдонууга байланыштуу.

Мүмкүнчүлүктөргө төмөнкүлөр кирет:

 • Спорт оюн талаасында үйрөтүлүүчү учурларды жана сабактарды жеңилдете алат.

 • Спорттук иш-аракеттерди ар кандай оюндар аркылуу расмий эмес билим берүү мүмкүнчүлүк-
төрү катары колдонсо болот.

 • Спортту расмий квалификацияны жогорулатуу курстары үчүн "илгич" катары колдонсо болот.

 • Таанышуу сезими жалпы билим алуу тажрыйбасы жана команданын ынтымак менен бекемде-
лиши.

 • Спортту баарлашуу жана социалдык көндүмдөрдү өркүндөтүү үчүн колдонсо болот.

 • Устаттар менен катышуучулардын ортосундагы шилтемелерди программанын орнотуулары 
аркылуу жеңилдетүүгө болот.
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Тобокел тобундагы жаштарга билим берүүнү жайылтуу үчүн спортту колдонуунун кыйынчылыкта-
рына төмөнкүлөр кирет:

 • Практиктер жакшы тажрыйбаларды жана стандарттарды өз контекстинде жеткирүү үчүн 
жетиштүү деңгээлде даярдалууга тийиш. Тажрыйбасыздык же даярдыктын жетишсиздиги каты-
шуучулардын ишенимин азайтууга алып келиши мүмкүн, алар фасилитаторлорду таанып, аларга 
көз каранды болууга келишкен.

 • Спорттук жана спорттук эмес компоненттер тандемде колдонулушу керек. Айрыкча, тема 
сезимтал болсо же катышуучулар ойногусу келсе, бул кыйынга турушу мүмкүн.

 • Компоненттерди оңой жалпылоого болбойт; саясатчылар жалпы багытты жөн гана аныктай 
алышат. Ар бир сабак үчүн белгилүү бир максаттардын же болжолдонгон окуу натыйжаларынын 
жоктугу процесстин суюлушуна жана регрессия тобокелдигине алып келиши мүмкүн.

 • Саясатчылар ар дайым контексттик айырмачылыктарды эске алышы керек. Бул өзгөчө маанилүү, 
анткени саясат жаш катышуучулар менен байланышта болушу керек.

 • Билим берүү тажрыйбалары стихиялык мүнөздө болушу мүмкүн жана окуу программасына 
ылайык келбеши мүмкүн, андыктан программанын тажрыйбаларын пландаштыруу жана стан-
дартташтыруу кыйынга турат.

 • Программаларды тышкы эксперттер жана спикерлер менен толуктоо ар дайым эле мүмкүн боло 
бербейт. 

Окуу мүмкүнчүлүктөрүн жеңилдетүүгө болот жана кыйынчылыктарды жакшыраак түшүнүү жана про-
грамманы пландаштыруу аркылуу жеңүүгө болот. 

Практикалык колдонмолор
Төмөндө коомчулуктун машыктыруучулары, мугалимдери жана практиктери үчүн практикалык 
кеңештер жана көрсөтмөлөр келтирилген. Бул контекстте контексттик чөйрө жөнүндө кабардар болуп 
туруу жана иш-аракеттерди ошого ылайыкташтыруу өтө маанилүү.

 › Окуунун белгилүү бир натыйжаларына багытталган оюндарды жеңилдетүү.

 – Түшүнүүнүн деңгээлин аныктоо жана талкууну бекемдөө үчүн, мисалы, диний айырмачылык-
тарды билүү боюнча суроолор менен оюндарды баштаңыз.

 – Оюндун жүрүшүндө маалымат жеткирүү.

 – Баштапкы суроону кайрадан коюу менен жыйынтыктаңыз. 

 › Байланышка жана социалдык көндүмдөргө үндөгөн оюндарды ойноңуз.

 – Оюнчулар топту окутуунун натыйжасы жөнүндө бир нерсе айткандан кийин гана бере алышат.

 – Жеңилдетилген топтук шартта тренингден кийинки диалогго уруксат берүү (мисалы, тегерек 
отуруп).

 › Өнөктөштөрдү жана ички кызматкерлерди алардын тажрыйбалары жөнүндө айтып берүүгө 
чакырыңыз.

 › Окутуунун белгилүү бир темасына ылайык келген тышкы сүйлөөчүлөрдү конкреттүү көндүмдөр 
топтомун бекемдөө, билимди кеңейтүү же кесиптик билим берүү мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн 
чакырыңыз.

 › Катышуучуларды расмий билим сапаттарын алуу мүмкүнчүлүктөрү менен байланыштырыңыз.

 › Устаттык мүмкүнчүлүктөрдү жана шакирттик тажрыйбаларды туурап алыңыз.

 – Жаңы келгендерге оюнду түшүндүрүп берүүгө тажрыйбалуу катышуучуларды үндөө.

 – Суроо-жооп кечелерине уруксат бериңиз.

 – Эгерде катышуучу белгилүү бир талантка же жөндөмгө ээ болсо, аны башкаларга көрсөтүүгө 
мүмкүнчүлүк бериңиз.
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КЕЙС-СТАДИ: БИЛИМ 

ЮНЕСКО тарабынан түзүлгөн Жаштар жана спорт боюнча атайын топа Азия-Тынч океан 
аймагындагы динамикалуу жаш лидерлерди спорттун өз жамааттарында оң социалдык 
өзгөрүүлөрдүн куралы катары пайдалануу үчүн, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу ишинде билим берүү жана тарбиялоо чөйрөсүндө топтолгон . Ыкчам топтун 
негизиндеги негизги ишеним - бул жаштар көзөмөлдөп, бардык иш-чаралар үчүн 
билимди жана чечимдерди биргелешип жаратуунун бөлүгү . Буга мисал катары, жаштарды 
өз программаларын түзүүдө, артыкчылыктарын белгилөөдө жана Ыкчам топтун страте-
гиялык багытын чогуу чечүүдө негизги кыймылдаткыч катары эсептешет . Анын ураа-
нында биргелешип жаратууга болгон берилгендик чагылдырылып, ал “Жаштар тара-
бынан . Жаштар менен . Жаштар үчүн” деген ураан менен кайрылды . ЮНЕСКО мүчөлөргө 
аймактык жана глобалдык деңгээлде өз кесиптештери жана ушул сыяктуу тармактардагы 
адистер менен байланышуу жана үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен, Ыкчам топтун 
потенциалынын өсүшүн жана өнүгүүсүн колдойт .

Азыркы учурда, Ыкчам топтун курамына 60 мүчө кирет, алар 28 Азия-Тынч океанынын 
өлкөлөрүн билдирет . Мисалы, 2019-жылы ЮНЕСКОнун Спорт жана туруктуу өнүгүү мак-
саттары боюнча Funshop программасында 70 жаш лидерлер чогулуп, зомбулуктуу экс-
тремизмдин алдын алуу жана билим берүү, социалдык инклюзия жана гендердик тең-
чиликке кошкон спорттун салымын талкуулашты . Ыкчам топ зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу боюнча толук кандуу программа болбосо дагы, жаштарга спорттун түрлөрү 
менен күрөшүү жана алардын иш чөйрөсүндө жайылып кетишине жол бербөө жөнүндө 
билимин камтыган . Бул биргелешип түзүү жана катышуу аркылуу спорт аркылуу кыйла 
маңыздуу жана натыйжалуу чечимдерди чыгарган программанын көрсөткүчү . 

a www .youthandsport .org сайтын караңыз .
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2.4 4-АЙМАК: ТУРУКТУУЛУК

“Бизге сиздин күчтүү жактарыңыз керек.”

Маалымат 
Туруктуулукту түшүнүү үчүн адамдар же жамааттар туш болгон кыйынчылыктарды, трагедияны жана 
/ же жоготууларды моюнга алуу керек. Туруктуулук бакубаттуулукту камсыз кылган психологиялык, 
социалдык, маданий жана физикалык ресурстарга "багыт алуу жана сүйлөшүү" мүмкүнчүлүгүн чагыл-
дырат104. Жаштардын психикалык социалдык жыргалчылыгынын бир чарасы бул алардын туруктуу-
лугу же алардын ички күчүнө жана инсандык жана жамааттык байланыштарына таянып, ийгиликсиз-
диктен жана жеке кыйынчылыктардан "секирүү" артка кетүү ” жөндөмү105. Алар ошондой эле 
экстремисттик билдирүүлөргө жана дискурска каршы туруу аркылуу туруктуулукту көрсөтө алышат, 
мында экстремисттик топко эмне үчүн эч качан кошулбайбыз деген аргументтеринде күчтүү болу-
шат106.

Туруктуулук ар бир адамдын ичинде болот; бул ошол жөндөмдөрдү калыптандыруу маселеси катары 
бир адамды экинчисине караганда туруктуу кылат. Зомбулуктуу экстремизмге каршы жаштардын 
туруктуулугун күчөтүү зордук-зомбулукка жол бербөөнүн негизги компоненти болуп саналат. Бул 
контекстте "туруктуу адам" - бул зомбулуктуу экстремизмге оңой менен берилбеген жана көп учурда 
зомбулуктуу экстремизмге шарт түзгөн кыйынчылыктарды жана кризистерди жеңе алган адам. Турук-
туулукту өркүндөтүүгө багытталган атайын көндүмдөргө төмөнкүлөр кирет:

 • Таанып-билүү мүмкүнчүлүктөрү

 – Максаты: адамды зомбулуктуу экстремизмди жана адамдарды жалдоо максатын көздөгөн 
үгүттөр жана билдирүүлөр жөнүндө билип, “биз аларга каршы” идеологияны баалай, каршы-
лык көрсөтүп, суроо бере алгыдай болгон инструменттерди керектүү шаймандар менен кам-
сыз кылуу.

 – Фокус: сынчыл ой жүгүртүү, агенттик

 • Жумшак көндүмдөр, баалуулуктар жана мүнөздөр

 – Максаты: адеп-ахлактуулуктан арылтуучу баалуулуктарды бекемдөө жана дегуманизациянын 
келечегине каршы багытталган сапаттарды жана көндүмдөрдү өркүндөтүү.

 – Фокус: өзүн өзү сыйлоо, боор ооруу, сабырдуулук

 •  Коомчулук менен кызматташуу

 – Максаты: позитивдүү карым-катнаштарды жана бекем мамилелерди жеңилдеткен жана керек-
түү бекемдөөнү камсыз кылган жамааттык чөйрөнү жайылтуу.

 – Фокус: тармакташуу, коомчулукту куруу, маектешүү

Туруктуулукка негизделген стратегиялар жергиликтүү жамааттарды бекемдейт жана зордук-зомбулук 
учурларын зордук-зомбулуксуз башкаруу жана кыйынчылыктарды жеңүү мүмкүнчүлүгүнө негизде-
лет107. Бирок, жергиликтүү экстремизмге каршы туруктуулукка негизделген стратегияларды иштеп 
чыгуудагы негизги көйгөйлөрдүн бири зомбулуктуу экстремизмдин концептуалдык аныктамаларынан 
кыйла мазмундуу, контексттик мүнөздөмөлөргө108.

Бул жерде спортту тобокелге салынган жаштардын жана башка негизги кызыкдар тараптардын орто-
сундагы маектешүүнү өркүндөтүү үчүн интеграция жана күрөшүү ресурсу катары колдонсо болот.

104 https://resilienceresearch.org/resilience/ сайтын караңыз.
105 БУУ КЖКБ, ЭОК жана Terre des hommes, Коргоонуу үчүн спорт колдонмосу (80-шилтемени караңыз).
106 Пол Джуссе, Сандра М.Букериус жана Сара К.Томпсон, "Повесттер жана анти-повесттер: Сомали-канадалыктар 

Аль-Шабаабга чет элдик согушкерлер катарында жалданууда", Улуу Британия криминологиясы журналы, 55-т., № 4 (Июль 
2015), 811–832-бб.

107 БУУӨП, Араб мамлекеттери үчүн регионалдык бюро, Сириядагы кризиске жооп катары туруктуулукту чыңдоо 
(Амман, 2015).

108 Кэролайн С. Клаусс-Эхлерс, "Социомаданий факторлор, туруктуулук жана күрөшүү: туруктуулуктун маданий 
сезимтал чараларын колдоо", Өнүгүү психологиясы журналы, 29-том., № 3 (2008-жылдын май-июнь айлары), 197–212-бб.
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Спорт жана туруктуулук
Доха Декларациясынын аткарылышын колдоо боюнча иш-аракеттеринин алкагында БУУ БКБ тын-
чтыктын куралы катары спорттун күчүнө таянган дүйнөлүк жаштардын кылмыштуулуктун алдын алуу 
демилгесин көтөрдү. Демилге кылмыштын алдын алуу жана тобокелге салынган жаштардын туруктуу-
лугун бекемдөө максатында спорттун түрлөрүн жана ага байланыштуу иш-чараларды жайылтуу мак-
сатында иштелип чыккан.

"Спорт плюс" жана "плюс спорт" программалары тобокелге салынган жаштар үчүн жамааттын сези-
мин өркүндөтүү үчүн колдонулушу мүмкүн, анткени алар ар кандай деңгээлде болсо дагы, туруктуу-
лукту жогорулатууга жана маданий көнүгүүлөрдү109 жасоого негиз түзөт. Туруктуулук "спорт плюс" 
ыкмасынан пайдалуу болушу мүмкүн, анткени катышуу жана туташуу мейкиндиги мурунтан эле бар. 
Спорт буга чейин бул аймакты нейтралдаштырган, башкача айтканда, ал "кийлигишүү" жана коомдун 
калган бөлүгүнөн бөлүнүп-жарылуу деген түшүнүктөн алыс. Мындай шартта, катышуучулар жөн гана 
спорт менен машыгып жатышкандыр, бирок алар өзүлөрүнүн жамааттык сезимин жана позитивдүү 
инсандыктын калыптанышын жогорулатышат. Тобокел тобундагы жаштар өзүлөрүн четке какпайт 
жана спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча ошол эле программага кирген 
курдаштары менен туруктуулугун жана социалдык капиталын кура башташат.

Буга байланыштуу, спорт менен машыккан адамдар көп учурда стрессте туруктуу болушат деп 
мүнөздөлүшкөн жана далилдердин көбөйүшү спорт программаларына катышууну туруктуулукка тар-
биялоонун жолу катары көрсөтүп турат110, айрым окумуштуулар туруктуулукту спортто ийгиликке 
жетүү үчүн өбөлгө түзөт деп эсептешет111.

Натыйжада, жаштардын туруктуулугу жана спорту функционалдык жактан байланыштуу окшойт, 
спортчулар "чыдамкай инсандын" оң үлгүсү болушат деп күтүлүүдө. Алардын жаракаттан арылууга, 
кыйынчылыктарга дуушар болуп, жоготууларды жеңүүгө жөндөмдүүлүгү жана машыгуудагы тартип 
спортчуларды туруктуулукка мыкты үлгү кылат. Ошондуктан спорт өзүн туруктуулукту чыңдоо ара-
кеттеринин толуктоочусу катары көрсөтөт. Бул табылгаларды зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
менен байланыштырганда, катышуучулардын туруктуулугун өркүндөтүү максатында жогоруда баян-
далгандай спорттук иш-аракеттерди жана чеберчиликти жогорулатуу программаларын интеграцияло-
онун чоң мүмкүнчүлүктөрү бар.

Процесс 
Туруктуулукту чыңдоо үчүн спортту колдонуу процесси 15-сүрөттө көрсөтүлгөн. Спорт социалдык 
натыйжалуулукту өнүктүрүүгө жардам берүүчү айрым психо-социалдык принциптерге негизделиши 
керек. Бул жөндөмдөргө жана кѳндүмдѳргѳ сынчыл ой жүгүртүү, жоготууну жеңүү жөндөмү, боор 
ооруу жана конфликттерди чечүү кирет. Ушул аймактын ичиндеги оюндар жана программалар ошол 
мүмкүнчүлүктөргө багытталат.

109 Нина Фейдер, Эрик Легг жана Эллисон Росс, "Жаштардын качкындар үчүн туруктуулук жана маданий көнүгүү 
боюнча спорттогу коомчулуктун сезиминин байланышы", Дүйнөлүк эс алуу журналы, 61-т., № 4 (май, 2019).

110 Рианнон Л. Уайт жана Эндрю Бенни, "Жаштар спортундагы туруктуулук: гимнастика боюнча машыктыруучунун 
жана спортчунун кабылдоосун сапаттуу иликтөө", Эл аралык спорт илим жана машыктыруу журналы, 10-т., № 2-3 
(2015-жылдын июнь айы).

111 Эндрю Миллс жана башкалар, "Элиталык футбол академиясынын окумуштууларынын өнүгүүсүнө таасир этүүчү 
факторлорду аныктоо", Спорт илимдеринин журналы, т. 30, № 15 (август 2012)).
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15- сүрөт .  Спорт, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана туруктуулук 
калейдоскопу

Катышуучунун көз карашы
Иш-чара катышуучунун көз карашы менен каралып жатканда дагы жакшыраак түшүнүлөт. 16-сүрөттө 
көрсөтүлгөн процесстин үлгүсүндөгү маек машыктыруучулар жана башка практиктер үчүн ушул 
аймактын ичиндеги катышуучулардын ойлору жана өнүгүшү жөнүндө сереп катары каралган. Текст-
тер программанын жүрүшүн жана таасирин көрсөтүү үчүн катышуучулар тарабынан жасалышы мүм-
күн болгон олуттуу билдирүүлөрдү чагылдырат. Мындай билдирүүлөр аймактын конкреттүү максатта-
рына мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча баяндоону түзө алат.
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Тобокел факторлору жана коргоо чаралары

6-таблица . Туруктуулук аймагындагы тобоекл факторлору жана коргоо 
чаралары 

Тобокел факторлору Коргоо чаралары

Социалдык-экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн 
жетишсиздиги кыйынчылыктарга туруштук 
берүүнү кыйындатат .

Катышуучуларга өз тармактарынын 
кеңейишине жардам берген ар кандай 
ресурстарга мүмкүнчүлүктөр жана шарттар 
берилет .

Эгерде жакшы башкарылбаса, топтун 
динамикасы маргиналдашууга жана 
басмырлоого алып келип, андан жабыр 
тарткандарды обочолонтушу мүмкүн

Башка топтор менен позитивдүү кызматташуу 
көпүрө капиталын түзүүгө жардам берет .

Программанын начар башкаруусу баш 
аламандыкка алып келип, катышуучулар үчүн 
өтө көп кыйынчылыктарды жаратат .

Бийлик өкүлдөрү жана расмий уюмдар менен 
мамиле түзүү жаштардын туруктуулугун 
бекемдөөчү байланыштарды түзөт .

Менин командалаштарым мыкты . Алар мени менен ойногонду 
жакшы көрүшөт, жана биз видео оюндарды ойногонду жактырган 
нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз . Ар кандай мектептерде окусак 
дагы, биздин окшош жактарыбыз көп!

Оюндар жеңиш жана утулуу жөнүндө гана болбошу керек . Бүгүн 
баарыбыз ойногонду жактырдык, жана менин командам судьяга 
нааразы болбогондугу үчүн бонустук упайларды алышты .

Бүгүнкү оюнда, башка команда гол киргизгенде, алар эки упайга, 
биз киргизгенде бир упайга ээ болуп турдук . Биз муну 
кыйынчылык катары кабыл алып, биздин команда эсепти 4-4 
менен теңдей алды!

Башка командага бүгүн сол буту менен гана атууну айтышты . 
Аларга кыйын болсо керек . Оюндан кийинки сүйлөшүү бизге 
алардын тажрыйбасын түшүнүүгө жардам берди .

Менин командам жана машыктыруучуларым кемчиликтерибизди 
жеңе аларыбызды түшүнүүгө жардам беришти . Кандай гана 
кыйынчылык болбосун, аны чечүүгө даярмын .

16-сүрөт . Туруктуулук аймагындагы жаштар маегинин процесси 
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Тобокел факторлору Коргоо чаралары

Тренинг учурунда зордук-зомбулук күчөп 
кетиши мүмкүн, эгерде талаш-тартыш 
көзөмөлгө алынып, үйрөнүү мүмкүнчүлүгү 
катары колдонулбаса .

Машыктыруучулар катышуучулардын күнүмдүк 
жашоосундагы зомбулукту жөнгө салууга 
ылайыкташтырылган оюндарды уюштуруш 
керек .

Жалдоо спорттун катышуучуларынын 
физикалык мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу 
топтор аркылуу ишке ашышы мүмкүн .

Машыктыруучулар программаны эксплуатация-
лоо коркунучун билиши керек . Үй-бүлөнүн 
ролу катышуучуларды коргой турган жана 
алардын туруктуулугун колдогон маанилүү 
компонент катары белгиленет .

Иш-чаранын катышуучулары өтө эле оор деп 
эсептебеши керек, анткени өтө эле көп 
кыйынчылыктар окуудан чыгып калуу 
деңгээлинин өсүшүнө алып келиши мүмкүн .

Машыктыруучулар катышуучулардын 
зомбулукка болгон мамилесин баалап, 
жаштардын зомбулуктуу экстремизмге түрткү 
берген оң жолун сунуш кылган оюндарды 
камтышы керек .

Кыйынчылыктар оюндары маектешүү менен 
коштолбосо, "биз аларга каршы" менталите-
тине алып келиши мүмкүн .

Кыйынчылыктарды көзөмөлдөгөн оюндар 
түшүнүктү жакшыртып, боорукердикке үндөй 
алат .

Мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар
Жогоруда сүрөттөлгөн потенциалды жогорулатуу процессин өркүндөтүү жана туруктуулукту өркүн-
дөтүү үчүн машыктыруучулар программаны ишке ашырууда бир катар мүмкүнчүлүктөрдү жана кый-
ынчылыктарды билиши керек.

Мүмкүнчүлүктөргө төмөнкүлөр кирет: 

 • Спорт клубдарын коопсуз жай катары колдонсо болот, анда катышуучулар көзөмөлгө алынган 
мейкиндикте кыйынчылыктарга туш болушат (спорт аркылуу).

 • Спорт клубдарын коомдун полярлашуусун төмөндөтүүчү социалдашуу сайттары катары да кол-
донсо болот.

 • Жоготуу жана жеңилүү менен күрөшүү спорттун бир бөлүгү жана аны катышуучулар үчүн 
үйрөнө турган учурга айландырса болот.

 • Спорт иш-чараларын үзгүлтүксүз тренинг сабактары жана программалоо аркылуу берилген-
дикке жана тартипке тарбиялоо үчүн колдонсо болот.

 • Спорт жамааттык тажрыйбаны өрчүтө алат.

 • Оюн ичиндеги иш-аракеттерди жаштар туш болгон кысымдардын чыныгы симуляциясы катары 
колдонсо болот.

 • Спорт адамдарга күчтүү жактарын билүүгө жардам берет.

Кыйынчылыктарга төмөнкүлөр кирет:

 • Туруктуулук туруктуу мүнөз эмес; аны дайыма куруп туруу керек.

 • Жеке адам өтө көп кыйынчылыктарга туш болгондо, туруктуулукка терс таасирин тийгизет; 
муну спорт программасынын алкагында жөнгө салуу керек.

 • Айрым катышуучуларды талантынын же чеберчилигинин жетишсиздигине карап бөлүп салуу 
процесстин жүрүшүнө терс таасирин тийгизет.

 • "Биз буга бирдейбиз" мамилесин сактоо өтө маанилүү, бирок көптөгөн катышуучулар менен дай-
ыма эле оңой боло бербейт.

 • Жеке деңгээлдеги өзгөрүүлөр дароо эле коомдогу өзгөрүүлөргө айланбайт. Коомдун ичиндеги 
көйгөйлөр жеке деңгээлде гана эмес, коомдун деңгээлинде туруктуулукту талап кылат.

6-таблица . Туруктуулук аймагындагы тобоекл факторлору жана коргоо 
чаралары (продолжение)
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 • Контексти жана айлана-чөйрөнү ар дайым көзөмөлдөө мүмкүн эмес.

 • Оң тажрыйбаны жайылтуу үчүн жамаат лидерлеринин колдоосу керек.

Бул мүмкүнчүлүктөрдү жана кыйынчылыктарды эске алуу менен машыктыруучуларды жана кызмат-
керлерди программаларды пландаштырууга жакшы шарт түзөт жана программанын уюштуруучула-
рына аларды иштеп чыгууда жана ишке ашырууда жардам берет. 

Практикалык колдонмолор

Машыктыруучулар үчүн практикалык колдонмолор жана оюндагы кеңештер төмөндө келтирилген. 
Ушундай шартта, туруктуулук нөлдөн башталбай тургандыгын эстен чыгарбоо керек. Тескерисинче, 
күчкө негизделген ыкманы колдонуу керек, анын жардамы менен практика жүзүндө катышуучулардын 
туруктуу туруктуулугуна негизделген программа аркылуу жайылтылган позитивдүү сөздөрдү колдо-
нуу керек.

Туруктуулукту орнотуунун негизги принциптери
 › Сынчыл ой жүгүртүүгө түрткү бериңиз. Бул жерде ар кандай чыгармачыл изилдөө ыкмаларын 

колдонсо болот, анын ичинде чагылдыруу күндөлүктөрүн, фотосүрөттөрдү же чиймелерди кол-
донсо болот. Мындай иш-чаралар оюндан кийинки тайпалык чагылуулардан тышкары дагы 
көбүрөөк түшүнүккө ээ болууга мүмкүнчүлүк берет.

 › Катышуучуларды колдоо тармагын кеңейтүү. Бул программанын чегинде жеткиликтүү болгон 
коммуналдык жана кесиптик тармактарда колдонууну камтыйт.

 › Конфликттерди башкаруу; алардын зордук-зомбулукка өтүп кетишине жол бербеңиз. Кыйынчы-
лыктар же травмалар пайда болгон учурда, психологиялык жана психикалык социалдык жар-
дамга жетүү үчүн, катышуу эрежелери жана планы бар.

 › Толеранттуулукка өбөлгө түзүү үчүн айырмачылыктарды түшүнүү жана таануу. Көп маданияттуу 
жана плюралисттик коомдордо ар кандай инсандарды жана топторду байланыштыруу кыйынга 
турушу мүмкүн.

 › Спортту көзөмөлгө алынган шартта кыйынчылыктарды, жоготууларды жана жеңилүүлѳрдү көр-
сөтүү мүмкүнчүлүгү катары пайдаланыңыз.

 › Боорукердикти жана сабырдуулукту өрчүтүү үчүн ой жүгүртүүгө үндөңүз.

 › Катышуучулардын өзүн-өзү аныктоосун күчөтүүчү бекемдөөчү тилди колдонуңуз.

 › Коомчулукту шериктештик жана жеткиликтүү программалар аркылуу коомдун деңгээлиндеги 
туруктуулукту бекемдөө аракеттерине жана кызыкдар тараптардын катышуусу жана жергилик-
түү муктаждыктарды чечмелөө аркылуу коомчулукту тартуу.

Спорттук сабактарды өткөрүү учурунда машыктыруучуларга багыт 
берүүчү башка пункттар

 › Акыйкатсыз кырдаалды атайылап окшоштуруучу оюндарды жеңилдетүү.

 › Бир команда сол бутун / колун гана колдонсо, экинчи командасы экөөнү тең эркин колдоно алат.

 › Бир командадагы экинчисине караганда көбүрөөк оюнчуларга уруксат бериңиз.

 › Катышуучулар тынчтыкты орнотуу жана конфликттерди жөнгө салуу боюнча оюндарды 
ойноңуз.

 › Топту ким биринчи алаарын чечүү үчүн командалардын ортосунда оюн сүйлөшүүсүн жеңил-
детүү.

 › Жаштарды команда капитандарын спорттук жөндөмүнө эмес, белгилүү бир баалуулуктарга 
карап тандап алууга үндөө.
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КЕЙС-СТАДИ: ТУРУКТУУЛУК

СамбаСпортс (Кения) 

СамбаСпортс Жаштар программасы деген уюм 2018-жылы февраль айында Кениянын 
Квале округунда коомдук платформа катары түзүлгөн, алардын баңгиликке берилүү, кыл-
мыштуулук жана башкалар сыяктуу көнүмүш адаттардан улам өсүп бараткан тынчсы-
здануусуна, зомбулуктуу экстремизмге алып келген олуттуу кылмыштарга жооп катары 
жаштардын жүрүм-турумунун өзгөрүшүнө түрткү берүү максатында түзүлгөн .

СамбаСпортс спорттун жана жашоонун көндүмдөрүн интеграциялаган ыкманы колдонуп, 
жаштардын "дүйнөсүн боёо" жана зомбулуктуу экстремизмдин факторлоруна каршы 
туруу . Жаштарга оюн физикалык, оозеки жана эмоционалдык жактан билдирүүгө жана 
өз жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө жардам берүүчү аянтчаларды берүү менен, уюм алардын 
аялуу жерлерин жана зомбулуктуу экстремизмине азгырылуу коркунучун азайтууга 
багытталган . Жаштар программа аркылуу оң альтернативага ээ болушат жана мектепте, 
үйдө жана коомдо жогорку жана жакшы натыйжаларга жете алышат .

Программанын эки принциптик мүнөздөмөсү төмөнкүлөр:

 • Максаттуу: Демилге антисоциалдык жана кылмыштуу аракеттерге, анын ичинде зом-
булуктуу экстремизм менен байланышкан тобокелдиктерге кабылган жаштарга 
багытталган . СамбаСпортс жаштарга, алардын ата-энелерине, студенттерине, мусул-
ман дааватчыларына, пасторлоруна, аксакалдарына жана жалпы коомго чыгат . Плат-
форма аларга өздөрүн көрсөтө турган мейкиндикти жана алар үчүн маанилүү болгон 
маселелер боюнча жетекчилик, колдоо, кеңеш жана тактык издөөгө мүмкүнчүлүк 
берет .

 • Комплекстүү: Программалык максаттарга жетүү үчүн спорт жана турмуштук көн-
дүмдөр бириктирилген . Ушул максатта өткөрүлүп жаткан иш-чараларга техникалык 
тренингдер, ошондой эле баңги заттарын калыбына келтирүү жана тынчтыкты орно-
туу менен алектенген уюмдардан даярдалган адамдардын сенсибилизациялоо 
боюнча сүйлөшүүлөрү, өспүрүмдөргө сабактарды өткөрүп берүү үчүн билим берүү 
сценарийлери жана спектаклдер кирет, ошондой эле жаштарга түрткү боло турган 
үлгүлөрдүн коноктору сүйлөйт . алардын билимине көңүл буруп, талантын көргөзүү 
жана жашоосун калыптандыруу жолу катары тартипти өнүктүрүү .

 › Тренингден кийин топтор ар кандай кыйынчылыктарды же конфликттерди талкуулай алышы 
үчүн ой жүгүртүү мүмкүнчүлүктөрүн кошуңуз.

 › Жаштарга өзүлөрүнүн колдогон тармактарын ишке ашыруусуна жардам берүү үчүн катышуучу-
лардын ортосундагы байланышты жана коомчулуктун катышуусун камсыз кылуу.

 › Жарнамалар жана таасирдүү билдирүүлөр жөнүндө сынчыл ой жүгүртүүгө уруксат бериңиз.

 › Катышуучуларды өнөктөш уюмдар жана коомчулук менен байланыштырыңыз.

 – Иш-чаралар аркылуу жамааттардын катышуусу жана иш-чаралар учурунда (мисалы, турнир-
лер, коомдук иш-чаралар жана иш сапарлар) коомчулуктун кадыр-барктуу лидерлерин чакы-
руу поляризацияны төмөндөтөт жана катышуучуларга өз тармактарын жана ресурстарын 
кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. 
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2.5 5-АЙМАК: МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ КЕҢЕЙТҮҮ

“Сен даярсың.”

Маалымат 
Жаштардын мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилген, структуралык жана маданий жараян, бул жаштардын өз 
жана башка коомдордогу жана башка коомдогу башкалардын жашоосундагы өзгөрүүлөрдү жүзөгө 
ашыруу үчүн агартуучулук жана лидерлик мүмкүнчүлүктөрүн алышат. Бириккен Улуттар Уюмунун 
Качкындар иштери боюнча жогорку комиссары "жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү" терминин 
жаштардын активдерин жана потенциалын аныктоочу жана пайдаланууга үндөгөн философия катары 
аныктайт112.

Ушул колдонмодо "кеңейтүү" термини моделдеги трансформациялык аймакты билдирет. Бул аймакта 
жаштар өз идеяларын ишенимдүү айта башташат жана туура чечим кабыл алууну практикалашат. 
Аймак спорттун жардамы менен билимди жана чеберчиликти арттыруу мейкиндигине бардык 
жаштардын жамааттык катышуусун баса белгилейт. Ошентсе да, колдонмо “мүмкүнчүлүктөрдү кеңей-
түү” термини маданий жана диний контексттер боюнча ар башкача түшүнүлүп, чечмеленип жана 
тажрыйбада ар башкача кабыл алынып жаткандыгын тааныйт, ошондуктан практиктер бул айырмачы-
лыктарды билип турууга чакырылат, анткени алар жаштар менен алардын жамааттарында мүмкүн-
чүлүктөрдү кеңейтүү жаатында инклюзивдүү мамилелерди түзүшөт.

Потенциалды тобокелге салган жаштарга спортко негизделген программалар жана когнитивдик жана 
/ же жүрүм-турум боюнча билим берүү жана аларга туруктуулукту өркүндөтүүгө жардам берүү макса-
тында, алдын-алуу коомдук иш-чараларынын алкагында өркүндөтүү керек, зомбулукка жана кыл-
мыштуулукка, анын ичинде - жана өзгөчө - зордук-зомбулукка каршы.

Бириккен Улуттар Уюму мүчө-мамлекеттерди зомбулуктуу экстремизмдин кыймылдаткычтарына 
каршы күрөшүүдө жана борбордо жаштардын болушун камсыз кылууга үндөйт. Экономикалык, сая-
сий, социалдык жана маданий турмуштан глобалдык “четтетүү зомбулугунун” айынан зомбулуктуу 
экстремизмдин азгырыгына жаштар дагы кабылышат113. Натыйжада, улуттук өкмөттөр жана Бирик-
кен Улуттар Уюму аны кабыл алышты. Туруктуу өнүгүү боюнча жаштарды жигердүү өнөктөш катары 
тартуу, аларды 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүү күн тартибинин факелдери катары таануу арты-
кчылыгы114.

Бириккен Улуттар Уюмунун тутуму ушул түшүнүктү эске алуу менен программаларды иштеп чыккан. 
Мисалы, ЮНЕСКОнун Терроризмге каршы күрөшүү бюросунун колдоосу менен ишке ашырылып 
жаткан долбоор жаштарды лидер катары көрүү “жаш аялдарга жана эркектерге жакынкы коомдоштук-
тарында жана кеңири коомдорунда өзгөрүүлөрдү жаратуучу жана тынчтык орнотуучулар катары 
катышуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө жана конструктивдүү иш-аракеттерди жайылтууга багыттал-
ган”115. Жаштарды четтетүү зомбулугун жоюу - бул зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн 
биринчи кадам.

Спорт жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү 
Спорт менен алектенүү процесси кээде кандайдыр бир билдирүүлөрдөн тышкары, кээде күч-кубат 
берээрин түшүнүү керек. Спорт менен машыгууга жана жакшы чөйрөнүн мүчөсү болуу мүмкүнчүлү-
гүн берүү жаштардын катышуучуларынын өнүгүүсүнө туруктуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Чынды-
гында, спорт аялдар гендердик стереотиптерди жана социалдык нормаларды четке кагып, өрнөктүү 
өрнөктөрдү жаратып, эркектер менен аялдарды бирдей көрсөтүшкөндүгүн көрсөтүү менен аялдар 
менен кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө чоң салым кошушкан116.

112 БУУ КЖКБ, ЭОК жана Terre des hommes, Коргоонуу үчүн спорт колдонмосу (80-шилтемени караңыз).
113 Симпсон, Жоголгон Тынчтык (29-шилтемени караңыз).
114 Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк жаштар отчету (76-шилтемени караңыз) жана Башкы Ассамблеянын 70/1 резо-

люциясы.
115 ЮНЕСКО, "Жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу" (46-шилте-

мени караңыз).
116 Фумзайл Мламбо-Нгука, "Редакциянын каршысында: спорт аркылуу аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү", Ген-

дердик теңчилик жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму (БУУ-Аялдар), 2-апрель 
2019.
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Дагы эле болсо, спорттун чөйрөсүндө жаш аялдар жана кыздар үчүн спорттук аялдардын үлгүлөрүнүн 
санын көбөйтүү өтө зарыл, анткени аялдар тарабынан эркектердин спорттук үлгүлөрүн тандоо аял-
дардын спорттук ролунун жеткиликсиздигине, жетишсиздигине жана көрүнбөгөндүгүнө байла-
ныштуу болушу мүмкүн моделдер, бул ошондой эле аялдар ийгиликтүү өсүп жаткан атаандаш спорт-
тун популярдуулугунун төмөндүгүнө байланыштуу117. Ролду моделдөө чечкиндүү трансферди 
күчөтөт118 жана спортко негизделген программалардын катышуучулары үчүн ишенимди арттырат.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча спорттук программаларга байланыштуу, аялдар жана 
кыздар чечүүчү жараянга активдүү катышып, өз добуштарын бериши керек, анткени алар ошол экстре-
мисттик окуялар баяндалган микро орнотуулардын бир бөлүгү болуп саналат. Алардын мүмкүнчүлүк-
төрүн кеңейтүү аларды зомбулукка туш болгондо же зомбулуктуу экстремизмге жалданууда жакшы-
раак даяр болушат.

Аялдар менен кыздардан тышкары жана гендердик стереотиптерден ашып, бул контекстте мүмкүн-
чүлүктөрдү кеңейтүү керек:

 • Жаштардын жакшы чечим кабыл алууга болгон ишенимин жогорулатуу

 • Бирдей же башка тегинен чыккан адамдарга карата алардын боор оорусун өркүндөтүү

 • Жетекчиликке болгон ишенимин жогорулатуу

 • Алардын максат коюу жөндөмдөрүн өркүндөтүү

 • Жакынкы жамааты жана кеңири коому үчүн алардын жаш лидерлерге айланышын колдоо

Зомбулуктуу экстремизмдин татаалдашып бараткандыгын эске алып, спорттун контекстиндеги мүм-
күнчүлүктөрдү кеңейтүү программасы жана зомбулуктуу экстремизминин алдын алуу керек:

 • Коопсуз жайларда жана туруктуулук аймактарында топтолгон позитивдүү бекемдөөгө жана ише-
нимге негиздеңиз

 • Коомдук ишкана сыяктуу идеяларды ишке ашырууга түрткү берүүчү социалдык жолугушуу-
ларды колдоо жана жамааттык агенттикти жактоо

 • Катышуучуларды жаңы билимдери үчүн жоопкерчиликтүү болууга жана ашыкча ишенимден 
алыс болууга кылдаттык менен үйрөтүңүз

 • Катышуучуларды аларга мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү кандай көрүнөөрүн жана алардын жана 
алардын коомчулугунун мааниси жөнүндө ой жүгүртүүгө үндөө

 • Ишенбөөчүлүктү азайтуу жана социалдык байланыштарды чыңдоо үчүн жамааттын позитивдүү 
байланыштарын бекемдөө

 • Жаштарды спорт аркылуу жергиликтештирилген чечимдерин айтууга үндөө

 • Катышуучулардын жана кызыкдар болгон тараптардын ортосунда ишенимди бекемдөөгө үндөө

 • Программанын мүмкүнчүлүгүн жана таасирин спорттук аянтчалардан тышкары жайылтуу үчүн 
коомдун ишенимине жетишүү

 • Стигматикалык терминдерди колдонуудан алыс болуңуз, айрыкча зомбулуктуу экстремизмдин 
деңгээли жогорулаган жерлерде

Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү аймагындагы сабактардан пайдаланып, машыктыруучуларды жана кыз-
маткерлерди келечектеги кыйынчылыктарды жеңүү үчүн катышуучуларды жетектөө үчүн жакшыраак 
даярдаңыз.

117 Робин Дж. Эли, "Уюмдук демографиянын жана социалдык иденттүүлүктүн кесипкөй аялдар ортосундагы мамиле-
лерге таасири", Административдик Илимдер Чейреги, 39-т., № 2 (июнь 1994), 203–238-бб.; Дональд Э. Гибсон жана Диана 
И. Кордова, "Аялдар менен эркектердин үлгүлөрү: үлгүлөрдүн мааниси", Насаатчылык дилеммалары: Көп маданияттуу 
уюмдардын ичиндеги өнүгүү мамилелери, Одри Дж. Муррелл, Фэй Дж. Кросби жана Робин Дж. Эли, бас. (Махвах, Нью-
Джерси, Лоуренс Эрлбаум өнөктөштөрү, 1999).

118 Пол Дж.Тейлор, Дарлин Ф.Расс-Эфт жана Даниел В.Л.Чан, “Жүрүм-турумду моделдөө тренингинин мета-аналити-
калык баяндамасы”, Психология журналы, 90-т., № 4 (2005), 692–709-бб.
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Процесс 
17-сүрөттө көрсөтүлгөн калейдоскоп процесстери диаграммасы катышуучулардын мүмкүнчүлүк-
төрүн кеңейтүүгө алып келген өзгөчө элементтерди чагылдырат. Спорт аркылуу зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу боюнча программанын ушул акыркы этабында катышуучулар жаңы билимге ээ 
болушуп, тереңирээк маалыматтуу чечимдерди кабыл алышат. Ар кандай жергиликтүү жана улуттук 
секторлордо алардын потенциалын жана жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн кеңири 
мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, өзүн-өзү позитивдүү сезүү пайда болот. Билим берүү аймагында ар кандай 
кызыкдар уюмдар менен студенттерди үйрөнүү же дос / көмүскө мүмкүнчүлүктөр киргизилген жана 
жоопкерчиликтин жогорулашына жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнүн жаңы жолуна алып келиши 
керек.

17-сүрөт .  Спорт, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана 
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү калейдоскопу 

Катышуучунун көз карашы
Иш-чара катышуучунун көз карашы менен каралып жатканда дагы жакшыраак түшүнүлөт. 18-сүрөттө 
көрсөтүлгөн процесстин маегинин үлгүлөрү машыктыруучулар жана башка практиктер үчүн ушул 
аймактын ичиндеги катышуучулардын ойлору жана өнүгүшү жөнүндө сереп катары каралган. Текст-
тер программанын жүрүшүн жана таасирин көрсөтүү үчүн катышуучулар тарабынан жасалышы мүм-
күн болгон олуттуу билдирүүлөрдү чагылдырат. Мындай көрүнүштөр аймактын конкреттүү максатта-
рына мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча баяндоону түзө алат.
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18-сүрөт .  Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү аймагында жаштар маегинин 
процесси 

Тобокел факторлору жана коргоо чаралары

7-таблица .  Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү аймагындагы тобокелдик 
факторлору жана коргоо чаралары 

Тобокел факторлору Коргоо чаралары

Күчтүү жаштар оңой эле өзүнө-өзү ишенип, 
тирешип калышы мүмкүн .

Практиктер жаштарга жаңы ачылган билим 
жана көндүмдөргө жооптуу болууга 
мониторинг жүргүзүп, жетекчиликке алышы 
керек . Машыктыруучулар жана орто адистер / 
практиктер өздөрүнүн маданий чөйрөсүнө 
урмат-сый менен мамиле кылуу үчүн, 
катышуучуларга үйрөтүлгөн спорт жана спорт 
аркылуу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү боюнча 
сабактарды түзүүнү милдеттендириши керек .

Акыркы бир нече жумада спорттук оюндар аркылуу көп нерсени 
билдим . Мен өзүмө ишенем жана мындан ары эмне кыларымды 
билем . Командалаштарым менен жана жаш кезибизде кандай 
маселелерди чечсе болоорун

Оюн бизге жамаатыбызга жана башка жаштарга программадан 
алган жакшы сабактарыбызды көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берди .

Бүгүнкү оюнда биз мүмкүнчүлүктү кеңейтүү үчүн гол киргиздик! 
Бизде спорттун жамааты болуп өттү, кары-жаш дебей бардыгы 
ойноп калышты . Тынчтыктын жана отчеттуулуктун социалдык 
билдирүүлөрү кеңири бөлүшүлдү . Бизде беш аймактын ар бири 
боюнча стенд бар болчу .

Күндүн аягында биз тажрыйбабыз менен ишенимдүү бөлүшүп, 
жакын арада кайрадан баштала турган программага көбүрөөк 
жаштар жазыла баштадык .

Акыркы бир нече жумада менин жеке адам болуп өсүшүмө менин 
командамдын жана машыктыруучулардын салымы чоң . Менде 
жакшы колдоо тутуму бар, жана мен үйрөнгөндөрүмдүн баарына 
кантип жооптуу болууну билем . Эң жакшы жери - баарыбыздын 
алдыда кайда баратканыбызды так түшүнгөнүбүз!
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Жаш аялдар менен кыздардын спортко 
катышуусуна байланыштуу болгон 
социалдык-маданий чектөөлөр алардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө тоскоол болушу 
мүмкүн .

Машыктыруучулар жана башка практиктер 
кыздардын программага катышуусу үчүн 
жамааттарды сатып алууда аялдардын 
үлгүлөрү жана спорт мугалимдери менен 
иштешип, программанын мейкиндиги жана 
убактысы гендердик жактан ыңгайлуу жана 
ата-энелеринин жана камкорчуларынын 
өтүнүчүн эске алышы мүмкүн .

Программанын артынан келе турган 
нерселерди пландаштыруу жетишсиз

Программа спортту көпүрө катары колдонууга 
ылайыкташтырылышы керек жаштардын

коомго кошулуусун камсыз кыла турган 
алардын ар кандай жолдорунда . 

Программаны аяктаган жаштарга берилген 
мүмкүнчүлүктөр үчүн үзгүлтүксүздүктүн 
стратегиясын түзүү керек . Бул аракеттерге 
бардык кызыкдар тараптар катышуусу керек .

Адистештирилген колдоого жана / же 
кызматтарга муктаж болгондорго жолдомо 
берүү механизми түзүлүшү керек .

Топтун ичиндеги терс динамиканын 
мүмкүнчүлүгү, кээ бир катышуучулар үстөмдүк 
кылып, команданын башка мүчөлөрүн 
байкабай калышат

Машыктыруучулар жаштардын катышуучула-
рын спорттун позитивдүү баалуулуктарына 
негизделген туура чечим кабыл алууга үндөшү 
керек (б .а . командалык иш, калыстык, сыйлоо 
жана тартип) .

Тажрыйбалар спорттун баалуулуктарын жана 
күчүн билгичтик менен колдонуп, 
программадан билимин аяктаган жаштардын 
лидерлигин жана көзкарандысыздыгын 
жогорулатат .

Процесске багытталган каржылоого эмес, 
өндүрүшкө багытталган программанын 
коркунучу

Программанын жетекчилиги жана кызыкдар 
тараптар программанын кандай каржылоо 
моделин кабыл алаарын алгач талкуулап, 
макулдашып алышы керек жана алар 
токенисттик ыкма эмес экендигин баса 
белгилеши керек .

(б .а ., катышуучулардын санына көңүл буруу 
менен), бирок беш бөлүктөн турган 
процесстин бардык аспектилерин ийгиликтүү 
аяктаган жаштарга инвестиция . Жаштардын 
жергиликтүү шарттарда өзгөрүшүнө көңүл 
буруу керек .

Туруктуу каржылоо коркунучу бар, анткени 
көпчүлүк программалар каржылоону колдоо 
үчүн аялуу катмарлар менен иштешет

Программалар каржылоого мүмкүнчүлүктү 
бекемдөө жана туруктуу болууга ээлик кылуу 
үчүн, мындай программанын зарылчылыгы 
жөнүндө жамааттын жана жергиликтүү 
кызыкдар тараптардын сатып алууларын 
кубатташы керек .

Ошондой эле, фасилитаторлор жергиликтүү 
жамаатка ыкчам жана ылайыктуу 
программаны иштеп чыгуу зарылдыгын 
билиши керек .



68

СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

Мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар
Бир нече мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар ар кандай коомдогу тобокелге салынган жаштардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн спортту колдонууга байланыштуу. Бул контекстте мүмкүнчүлүк-
төрдү кеңейтүү катышуучулар үчүн үзгүлтүксүз процесс экендигин унутпоо керек.
Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн спортту колдонуу мүмкүнчүлүктөрү төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Спорт топ тарабынан колдоого алына турган жаңы, позитивдүү идеяларды жана перспектива-
ларды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга жардам берип, жеке мүмкүнчүлүктөрдү 
бекемдөөгө түрткү берет.

 • Спорт топтун мүчөлөрүнүн ар кандай көз караштарын жана идеяларын угуу мүмкүнчүлүгүн 
берүү менен катышуучулардын боорукердигин жана толеранттуулугун өрчүтө алат.

 • Спорт катышуучуларга жана коомчулукка зомбулуктуу экстремизмге каршы чечимдерди иштеп 
чыгууга жардам берет.

 • Спорт жаңы, позитивдүү чындыктарды түзүүгө жардам берет.

 • Спорт аялдардын жана кыздардын спортко жана лидерликке катышуусун күчөтөт.

Спортту мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү куралы катары колдонуунун кыйынчылыктарына төмөнкүлөр 
кирет: 

 • Жаңы көндүмдөрдү кабыл алуу жана жаңы алынган көндүмдөрдү башкарууну колдоо. Мүмкүн-
чүлүктөрдү кеңейтүү жараянынын бир бөлүгү катышуучулардын жаңы идеяларды кабыл алуусун 
камсыздоо үчүн жаңы табылган инсандыгын жана билимин башкарууну камтышы керек. Про-
грамма бүткөндөн кийин окутуу жана насаатчылык менен камсыз кылуу жаштарга бул жаңы көн-
дүмдөрдү колдонууда жана аларга ылайыкташууда колдоо көрсөтүшү мүмкүн.

 • Программага жамааттык жана үй-бүлөлүк колдоонун жетишсиздиги. Бул жаңы ачылган көн-
дүмдөрдү кабыл алуунун мурунку чекитине негизделет жана жаштардын тобокелге салынбаган-
дан кийин иштей турган кеңири микро тутумун тартуу жолдорун табуу зарылчылыгын күчөтөт.

 • Эгерде программаны аяктагандан кийин жаштар үчүн стратегиялар иштелип чыкпаса, мүмкүн-
чүлүктөр кеңейип, убакыт жана мейкиндик менен чектелип калышы мүмкүн.

 • Спорт дайыма эле жаштардын артыкчылыгы боло бербейт же алардын үй-бүлөлөрү тарабынан 
кубаттала бербейт. Кээ бир спорттор катышуучуларды кууп чыгышы мүмкүн.119

 • Эгерде кызыкдар тараптарга болгон ишенимдин тартыштыгы болсо, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү 
сезимдерине таасир этиши мүмкүн.

Практикалык колдонмолор
Төмөндө коомчулуктун машыктыруучулары, мугалимдери жана практиктери үчүн практикалык 
кеңештер жана көрсөтмөлөр келтирилген. Тизме сөзсүз түрдө толук эмес, айрыкча машыктыруучулар 
аны маданий жана контексттик чөйрөгө ылайыкташтырышы керек. Мындан тышкары, оюндагы мада-
ний сезимталдыкты билип туруу өтө маанилүү.

 › Машыктыруучулар жана башка кызыкдар тараптар катышуучуларды бир күндүк коомдук спорт-
тук мелдеш уюштурууга үндөшү керек.

 – Иш-чара аларга жаңы ачылган спорттук жана маектешүү көндүмдөрүн жүзөгө ашырууга мүм-
күнчүлүк берет.

 – Алар ошондой эле коомчулук матчында чагылдырыла турган мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү 
темаларын биргелешип түзө алышат.

 – Иш-чара ошондой эле коопсуз жайлардын кыймылын жеңилдетет жана аймактын сыртында 
билим алуунун оң натыйжаларын берет.

 › Машыктыруучулар катышуучуларга ыйгарым укуктарды алуунун оң социалдык натыйжаларын 
таанууга үндөгөн оюндарды ойношу керек. Оюндардын алкагында машыктыруучулар кийинки 

119 Хедайя жана Глобалдык Кооперативдик Коопсуздук Борбору, "Кутучадан тышкары ой жүгүртүү" (53-шилтемени 
караңыз)).
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КЕЙС-СТАДИ: МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ КЕҢЕЙТҮҮ

Галз жана Гоулз: ЮНИСЕФ Намибия 

Галз жана Гоулз программасы 2009-жылы ЮНИСЕФ тарабынан Намибия Футбол Ассо-
циациясы менен биргеликте, кыздардын футбол ойноого кызыгуусун арттыруу, жеке 
ден-соолукту чыңдоо жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында өлкөнүн 
мектептеринде башталган . Программа мугалимдер, машыктыруучулар жана ата-энелер 
үчүн ВИЧ / СПИД, алкоголизмди кыянаттык менен пайдалануу жана гендердик басмы-
рлоо жөнүндө маалыматтарды камтыган окуу планын иштеп чыккан . Программанын 
негизги күчү - бул бардык кызыкдар тараптарды, анын ичинде спорт ишмерлердин, жаш 
аялдардын жана кыздардын жашоосунаa ар тараптуу катыштыруу .

Программа спортко негизделген программалоонун натыйжасында келип чыгуучу оң 
натыйжаларга ишенүүдөн келип чыгат . "Спорт жана оюн ЮНИСЕФ үчүн маанилүү, ант-
кени алар балдардын жана жаштардын ден-соолугу, бактысы жана жыргалчылыгы үчүн 
маанилүү элементтер болуп саналат", - деп комментарийледи ЮНИСЕФтин Намибиядагы 
өкүлү Ян Маклеод .b ЮНИСЕФтин Галз жана Гоулз долбоору коопсуз чөйрөсү бар кыздар 
спорттон ырахат алышат, ошондой эле жашоодо акылдуулук менен чечим чыгарууга 
билим жана ишеним алышын камсыз кылат деп ишенет .

a ЮНИСЕФ, "ЮНИСЕФ Намибиядагы кыздар үчүн спортту жайылтуу үчүн" Галз and Гоулз "про-
граммасын баштады" . www .unicef .org/infobycountry/namibia_51687 .html дарегинде жеткиликтүү .

b Ошол эле жерде .

кадамдар боюнча суроолорду кабыл алышы керек жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү аймагынан 
тышкары мүмкүнчүлүктөр менен байланыштырышы керек.

 – Мындай оюндар катышуучулардын башкаларга өздөрүнүн ким экендигин жана ким болуп 
калганын көрсөтүү ишенимин арттырат.

 – Ошондой эле, алар жаштардын коопсуз жана гүлдөгөн мейкиндикте социалдык тармактарын 
кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүшөт.

 – Оюндар жаштарга максат коюу чеберчилигин өркүндөтүүгө жардам берет.

 › Жаштарды зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча өз мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүчү 
оюндарды түзүүгө үндөө керек.

 – Бул жаштардын программадан чыгууга ыңгайлашуу процессин баштайт.

 – Бул алардын чечим кабыл алуу жөндөмүн дагы курчутат.

 › Машыктыруучулар жана программанын жетекчилери кийинки кызматтарды каржылоону план-
даштырышы керек, алар төмөнкү максаттар үчүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейген жаштарга 
сунушташы керек:

 – Башка кызыкдар тараптар менен иштөөгө туруктуу, туруктуу жол менен камсыз кылуу

 – Үзгүлтүксүздүктүн стратегиясынын жоктугунан улам, жалдануу жана зомбулукка үйрөнүү 
коркунучу азайышы керек.

 – Программанын натыйжаларын жана катышуучулардын көндүмдөрүн таануу менен коомчу-
лукка интеграциялоону жакшыртуу
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КЕЙС-СТАДИ: БАРДЫК АЙМАКТАР

“Дарфур кыялдары” спортту өнүктүрүү үчүн жана Судандагы 
Дарфурдагы ички жер которгон адамдар үчүн тынчтык демилгеси 

Беш аймактык ыкмага ылайык иш-чараларды жүзөгө ашыруунун мүмкүн болгон жолдо-
рун көрсөткөн кейс-стади - бул “Дарфур кыялдары”, бул 2019-жылы “Кыялды сакта” уюму 
Катар Өнүктүрүү Фонду жана Катар кайрымдуулук уюму менен биргеликте жана спорт-
тун ар кандай түрлөрү менен биргеликте ишке ашырган жана “Эспайр Академия” сыя-
ктуу билим берүү уюмдары . Демилге “Кыялды сакта” жана анын өнөктөштөрү тарабынан 
тынчтыкты бекемдөө жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу максатында иштелип 
чыккан .

Судандагы Дарфурдагы ички жер которгон адамдарды кабыл алуу жана коомдо кабыл 
алуу программасы спортту коомго интеграциялоо, тынчтыкты куруу жана элдешүү үчүн 
колдондуa . Негизинен Түндүк Дарфурдагы Эль-Фашер шаарында жүзөгө ашырылган 
иш-чаралары бир нече спорттук жана маданий демилгелерди камтыган, катышуучулар-
дын ушул чөйрөдөгү туруктуу долбоорлорду иштеп чыгууга жана башкарууга жөн-
дөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында, өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт боюнча үгүттөө 
кампаниялары жана окутуу семинарлары . “Кыялды сакта” уюму аялдардын спорттук 
үлгүсү болуп, гендердик теңчиликти жана спорт аркылуу кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүүнү чечип, алыскы аралыкка чуркаган Кениялык Тегла Лороупе жана качкындар-
дын олимпиадалык командасынын капитаны сыяктуу бир катар үлгүлөрдү камтыды жана 
катышуучулардын ишеним деңгээлин көтөрдү .

Жаштар жана алардын үй-бүлөлөрү менен ишенимди жана купуялуулукту орнотуу үчүн, 
физикалык жана маданий коопсуз мейкиндикти гендердик маселелер катары (1-аймак) 
түзүүгө колдоо көрсөтүү максатында, Дарфурдан келген 80 жамааттын лидерлеринен 
турган жергиликтүү комитет түзүлүп, жаштар тоскоолдуксуз жолугушуп, өз ара аракет-
тенише алышты . 

Коопсуз мейкиндик кызматташууга, ишенимди бекемдөөгө жана жергиликтүү жамааттын 
долбоорго ээ болушуна өбөлгө түздү . Физикалык коопсуздук темасы жабдууларды кол-
донууга жана оюн аянтчаларын башкарууга, айрыкча, балдар тартылганда жана ар кан-
дай жөндөмдүү адамдарга мамиле кылууга көңүл буруу менен, машыгуу жолу менен 
талкууланды .

Мындан тышкары, жер которгон адамдардын жамааттарынын 50 жаш лидерлери дол-
боорлорду иштеп чыгуу, конфликттерди жөнгө салуу, стратегиялык пландаштыруу, 
спорттук мелдештерди уюштуруу жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
тренингден өтүштү . Негизги билдирүүлөр долбоордун алкагында интеграцияланган фор-
малдуу эмес билим берүү элементтеринин (4-аймак) бөлүгү катары жеткирилген . Даяр-
далган жана ыйгарым укуктуу жаштардын лидерлери (5-аймак), өзгөрүүлөрдүн агенттери 
катары, 20,000ден ашуун жаш жер которгон адамдарга кайрылып, машыктырышты . Бар-
дык катышуучулар ар кандай сессияларда чогуу иштешип, коомчулуктун катышуусун 
жана социалдык камтылышын жеңилдетүү үчүн ар кайсы тегеректеги жаштар менен 
командаларды түзүштү (2-аймак) . Эл-Фашердеги кеңири жамаат жана жергиликтүү 
үй-бүлөлөр биригишип, жергиликтүү көчмөндөр менен өз ара аракеттенүүгө жана спорт-
тук фестивалды уюштуруу аркылуу программанын пайдасын көрүүгө мүмкүнчүлүк 
алышты, бул жергиликтүү социалдык тармакты кеңейтти жана демилгени колдоону кам-
сыз кылды .

Катышуучулар туруктуулукту чыңдоодо (3-аймак) командалык спорттук иш-чараларга 
катышып, теңтуштардын ишенимин, теңсиздикти жана адилетсиздикти жеңип чыгуу үчүн 
зарыл болгон көндүмдөрдү өрчүтүүгө жардам беришти .

a “Кыялды сакта” уюму, “Дарфурдагы Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт демилгеси” . http: // 
savethedream .org/ сайтында жеткиликтүү .
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Спорт жана  
зомбулуктуу  
экстремизмдин  
алдын алуу  
программалары

3-бөлүм .
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Программаны иштеп чыгуу боюнча колдонмого таянуу жана ушул колдонмону иштеп чыгууга негиз 
берген ѳзгѳчѳ ыкмалар менен принциптер жөнүндө ой жүгүртүү (Кириш сөздү караңыз), ушул бөлүм 
спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча программалоону сунуш кылат. Атап 
айтканда, бул бөлүм ушул чөйрөдөгү программалоонун негизги принциптерине көңүл буруп, 
спорттун типологиясын жана программалардын ар кандай түрлөрү жөнүндө маалыматтарды камтыйт 
жана аларды зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча ар тараптуу алкактардын алкагында 
баштапкы профилактиканын контекстинде натыйжалуу колдонууга болот. Ошондой эле, адам 
укуктары жаатындагы мамилени жана жолдомо берүү механизмдерин иштеп чыгууну колдоп, мындай 
программалардын натыйжаларын көбөйтүү жана колдоо үчүн маанилүү элемент болуп саналат.

3.1  Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
программаларын жана спорттун принциптерин 
иштеп чыгуу 

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча спорттук программаларды иштеп чыгууда жынысы, 
курагы, жаштыгы, жөндөмдүүлүгү жана майыптуулугу, социалдык абалы, географиялык абалы, билим 
деңгээли, экономикалык жана социалдык мобилдүүлүктүн мүмкүнчүлүктөрү жана үй-бүлөлүк турмуш 
менен байланышкан маданий ченемдерди түшүнүүдѳ спорттун ролу жана статусу өтө маанилүү. Бул 
программанын жана анын катышуучуларынын стигматизациясын алдын алуу үчүн120 ошондой эле, 
программалардын аталышында "радикалдашуу" жана "зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу" деген 
сөздөргө таамай  шилтемелерден алыс болуу же чектөө сунушталып, анын ордуна адамдардын жана 
коомдун жыргалчылыгы үчүн кеңири программалык максаттарга көңүл буруу сунушталат. Спорт зом-
булуктуу экстремизмге (2-бөлүм) катышуунун алдын алуучу куралы катары, ошондой эле алдын 
алууга байланыштуу кеңири натыйжаларга ээ болгон "плюс спорт" иш-чараларын киргизүү аркылуу 
программалоонун ажырагыс жана мүмкүнчүлүк берүүчү бөлүгү катары колдонулат.

Контексттештирилген түшүнүктөрдү өркүндөтүү милдеттенмеси өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт 
чөйрөсүндө актуалдуу кийлигишүүлөрдү иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет121 жана туруктуу про-
грамманын жок экендигин жана туруктуу окутуу жана өркүндөтүү программанын ички бөлүктөрү 
экендигин баалап122, иштеп чыгуу123.123 Ошентип, бир нече сайттарга көчүрүп алуу үчүн кадам-кадам 
боюнча так көрсөтмө даярдалбайт. Бирок, кээ бир жалпы долбоорлоо принциптери аныкталган 
болушу мүмкүн. Программалар жогорудан төмөнгө чейин (өкмөт тарабынан) же төмөндөн жогору 
карай (жергиликтүү ишмерлердин деңгээлинде) концептуалдаштырылышы мүмкүн болгонуна кара-
бастан124, өнөктөштүк ресурстарды жана потенциалды көбөйтүү үчүн кабыл алынган жана жакталган 
ыкма катары пайда болду программалар125.

120 Стивен Ленос жана Эннлис Жансен, " Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана ага каршы күрөшүүдө спорттун 
жана эс алуунун иш-аракеттеринин ролу", RAN Экс Пост басмасы (Радикалдаштыруу жөнүндө маалымдоо тармагы, 
Март 2019)).

121 Айин Линдси жана башкалар, Өнүктүрүү үчүн Глобалдык спортту локализациялоо (Манчестер, Манчестер Универ-
ситетинин басмасы, 2017)).

122 ЮНЕСКО, Билим берүү аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: Саясатчылар үчүн колдонмо (Париж, 
2017).

123 Нико Шуленкорф жана Рамон Спайайж, "Комментарий: өнүгүү жана тынчтык үчүн спорттогу теорияны куруу 
боюнча ой жүгүртүүлөр", Спорт менеджментинин жана маркетингинин эл аралык журналы, 16-т., № 1-2 (2015).

124 Дэвид Блэк, "Спорт аркылуу" жогорудан төмөн "жана" төмөндөн жогору "өнүгүүнү чагылдыруу кыйынчылыктары". 
Үчүнчү дүйнөлүк тематика: TWQ журналы, 2-т., № 1 (2017), 7–22-бб.

125 Айин Линдси, "Өнөктөштүк мамилелер жана спортту өнүктүрүү", Спортту өнүктүрүү боюнча Рутледж колдонмосу, 
Барри Хулиан жана Мик Грин, бас. (Лондон, Рутледж, 2011).
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3-БӨЛҮМ . СПОРТ ЖАНА ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ ПРОГРАММАЛАРЫ    

19-сүрөт .  Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана программаны 
иштеп чыгуу принциптери

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн программалардын спорттогу негизги принциптерге 
төмөнкүлөр кирет:

 • Конфликтке сезимтал ыкманы колдонуу . Контексти баштапкы чекит катары кабыл алыңыз 
жана зомбулуктуу экстремизмди маданий жактан өзгөчө жана ылайыктуу түрдө аныктаңыз. 
Дымактын деңгээлин белгилеп, убактыңызды, мандатыңызды жана контекстти эске алып, эмнеге 
жете тургандыгыңыз жөнүндө реалдуу болуңуз.

 • Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууну биргелешип аныктоо . Зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу боюнча так жана жалпы аныктаманы иштеп чыгуу жана аныктаманын кон-
тексттештирилгендигин камсыз кылуу. Программанын мазмуну жана мониторингдин жана баа-
лоонун алкактары жергиликтүү актёрлор жана топтор менен биргеликте актуалдуулугун 
камсыздоо үчүн иштелип чыгышы керек жана контексттик эске алуулар керек.

 • Тобокелдикти түшүнүү . Катышуучуларга жана жамааттын жыргалчылыгына таасир этиши 
мүмкүн болгон программаны жеңилдетүүдөгү күтүлбөгөн натыйжаларды жана тоскоолдуктарды 
алдын-ала билип алыңыз. Бул өзгөчө спорттун күтүлбөгөндүгүн эске алуу менен жана балдар 
жана жаштар менен иштөөдө маанилүү. Контекст жана маданий талдоо, ошондой эле жергилик-
түү жана эл аралык укуктук алкактарды түшүнүү программалоодо мүмкүн болуучу тобокелдик-
терди жана коргоочу факторлорду эске алууга мүмкүндүк берет.

 • Спорттун ролун түшүнүү . Спорттук программалардын максаттарын коюуда реалдуу болуңуз 
жана мониторинг жана баалоо жол-жоболорун пландаштырууну ашыкча кѳрбѳңүз же унут-
паңыз. Контекстте спорттун ролун жана жынысы, курагы, жаштыгы, жөндөмдүүлүгү жана май-
ыптыгы, социалдык абалы, географиялык абалы, билим деңгээли, экономикалык жана социалдык 
мобилдүүлүктүн мүмкүнчүлүктөрү жана үй-бүлөлүк абалы менен байланышкан маданий ченем-
дерди түшүнгөнүңүзгө ынаныңыз.

 • Негизги өнөктөштөрдү аныктоо . Кызыкдар тараптарды жана коомчулукту тартуу жана 
инклюзивдүү, көп агенттик мамилени камсыз кылуу. Программага таандык болуу жана таандык 
болуу сезимин калыптандырууга жардам бере турган тышкы эксперттерди жана атайын тренер-
лерди же жергиликтүү салымчыларды чакырыңыз. Коомчулуктун лидерлери катышуучулардын 
топтору менен алгылыктуу иштеше алышат. Зомбулуктуу экстремизмден ийгиликтүү өткөн спи-
керлер ошондой эле ийгиликтүү болгон окуялары менен бөлүшө алышат.

 • Потенциалды өнүктүрүү . Жергиликтүү спорт уюмдары, клубдар жана эс алуучу жайлар менен 
тармактарды куруп, алардын зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-аракеттерин 
жүргүзүү. Кызматташтыкты жана өнөктөштүктү өркүндөтүү аркылуу, программалар башка 
уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн жана кылмыштуулуктун жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алууда жаштар менен иш алып барган өнөктөштөрдүн кеңири тармагын түзө алат.

 • Окуу жана адаптациялоо үчүн катышуучулардын жетекчилиги астында мониторинг 
жана баалоо жүргүзүү . Мониторинг жүргүзүү жана баалоо механизмдериндеги маанилүү каты-
шуучулар катары жаш катышуучуларды жайгаштырыңыз. Эң маанилүү артыкчылык - программа-
нын таасирин байкоо жана түшүнүү, ал эми катышуучулар ошол маалыматты алуу үчүн ажырагыс 
болушат. Бул программанын өзгөрүү теориясын жана жүрүм-турум кодекстерин иштеп чыгууга 
жаштарды жана башка ишмерлерди тартуу менен жасалышы мүмкүн (4-бөлүмдү караңыз). 
Өзгөрүүлөр теориясын жана программанын стратегиясын иштеп чыгууда, кийлигишүү кандай мак-
сатта болушу мүмкүн жана күтүлбөгөн таасирди эске алып, спорттук кийлигишүү программалары-
нын күтүүсүз мүнөзүн кабыл алыңыз. Балдардын жана жаштардын ар кандай катышуусу ар дайым 
этикалык стандарттарды жана алардын катышуусу үчүн кепилдиктердин сакталышы өтө маанилүү.

• 
П

о
те

нц
иа

лд
ы

ө
нү

кт
үр

үү

Н
ег

из
ги

Н
ег

из
ги

 ө
нө

кт
өш

тө
рд

ү,
ж

ащ
та

р 
ли

де
рл

ер
ин

ко
ом

ду
к 

та
рм

ак
та

рд
ы

ан
ы

кт
оо

К
он

те
кс

тт
е

С
по

р
тт

ун
 р

ол
ун

ж
ан

а 
м

ак
са

ты
н

тү
ш

үн
үү

• 
То

бо
ке

лд
ик

ти
тү

ш
үн

үү
 ж

ан
а

пл
ан

д
аш

ты
р

уу

• 
Зо

м
бу

лу
кт

уу
 

эк
ст

р
ем

из
м

д
ин

 
ал

д
ы

н 
ал

уу
ну

 
би

р
ге

ле
ш

ип
 а

ны
кт

оо
 

• 
К

он
ф

ли
кт

ке
се

зи
м

та
л 

ы
км

ан
ы

ко
лд

он
уу

О
ку

у 
ж

ан
а

ад
ап

та
ци

ял
оо

 ү
чү

н 
ка

ты
ш

уу
чу

ла
рд

ы
н

ж
ет

ек
чи

ли
ги

ас
ты

нд
а 

м
он

ит
ор

ин
г

ж
ан

а 
ба

ал
оо

 ж
үр

гү
зү

ү



74

СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

Жогоруда келтирилген принциптер кириш сөздө баяндалган негизги принциптер менен бирге окулуп, 
колдонулушу керек. Андан тышкары, программалоонун көз карашынан алганда, ушул принциптерди 
программанын бардык этаптарында, анын ичинде иштеп чыгуу, ишке ашыруу жана мониторинг жана 
баалоо баскычтарында таанып билүү маанилүү.

Жыйынтыгында, спорт өнүгүүгө арзан ыкма катары каралса дагы, спорт шаймандары, объектилерге 
жетүү, административдик персонал, машыктыруучулар курамы, машыгууга жетүү жана транспорт же 
мониторинг жана баалоо процесстерине байланыштуу чыгымдар сыяктуу ресурстар жана жабдуулар 
дагы деле болсо мүмкүн ишке ашыруу үчүн талап кылынат. Өтө зордук-зомбулук жана социалдык 
бөлүнүү шартында алдын алуу иштерди колдоо үчүн спорттун потенциалынын жогорулашы менен, 
корпоративдик жана коммерциялык өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрү жогорулады Өнүгүү жана тын-
чтык долбоорлору үчүн спорт көптөгөн корпоративдик социалдык жоопкерчилик программалары-
нын126. тынчтыкты орнотуу жана билим берүү контексттеринде спорттун маанилүү ролун жактаган 
негизги компоненти болуп калды. Эл аралык башкаруу уюмдар, мисалы эл аралык футбол федераци-
ясы (FIFA) жана Европа футбол ассоциациясы (UEFA) каражат бөлүп, тынчтыкты орнотуу жана 
билим берүү контексттеринде спорттун маанилүү ролун жакташкан.

Спортту түшүнүү 
Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга спорт кандайча өбөлгө түзөрүн түшүнүү үчүн, өнүгүү жана 
тынчтык үчүн спортту мыкты түшүнүү керек. Алгач, спортту өнүктүрүү жана спорт аркылуу өнүгүү 
дегенде айырмачылык бар 127. Биринчиси спортко катышууну жана натыйжалуулугун жогорулатууга 
көңүл бурса, экинчиси спорттун натыйжасында социалдык жана экономикалык өзгөрүүлөргө басым 
жасайт. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга багытталган кийлигишүүлөр үчүн, адатта, "плюс 
спорт" ыкмасы колдонулат жана программалардын көпчүлүгү зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
жана башка иш-аракеттерди колдоодон тышкары, спорттун түрлөрүн көрсөтүшөт.

Буленс, Зибуум жана Вертонхен тарабынан иштелип чыккан типология пайдалуу маалымат128 болуп, 
"спорт плюс" жана "плюс спорт" кийлигишүүлөрүнүн ортосундагы айырмачылыкты визуалдык түрдө 
көрсөтөт жана программаларга керектүү фокуска жараша, өз долбоорлорун ылайыкташтыра алат.

20-сүрөт . Коомдук жана жергиликтүү спорттун типологиясы

  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ 
СПОРТ

Мүмкүн болушунча 
көбүрөөк адамдарга 

жетүү үчүн

СПОРТ МАКСАТ КАТАРЫ  
Спорт коомдук ишмердүүлүк катары

(ден-соолукту чыңдоо)

СПОРТ ӨНҮГҮҮ  
ҮЧҮН

СПОРТ КАРАЖАТ КАТАРЫ
 • Желим кагаз / илмек 
 • Кошумча иш 
 • Конкреттүү өнүгүү 

программаларында эс 
алуу иш-аракеттер

 • Жергиликтүү 
спортту 
жайылтуу

 • Салттуу 
спорттук 
клубдар

Бардыгы үчүн Жакыр топтор  
үчүн

Жакыр топтор  
үчүн

Жакыр топтор  
үчүн

 • Белгилүү бир жерлерде 
спорт менен камсыз 
кылуу

 • Мусулман аялдар үчүн 
сүзүү сабактары

 • Спортту окуу контексти 
катары колдонгон 
жаштардын окуу курсу

 • Спортту өнүктүрүүнүн 
программасы

 • Кошумча көңүл ачуучу 
спорттук иш-чаралар 
менен ишке орноштуруу 
программасы

ЖАКЫР ТОПТОРГО БАСЫМ ЖАСОО

СПОРТТУН ЖАРНАМАЛЫК САЯСАТЫ

П
р

и
м

ер

СПОРТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ МЕНЕН СПОРТ 
САЯСАТЫ

КООМДУК СПОРТ

КООМДУК СПОРТ КООМДУК СПОРТ КООМДУК СПОРТ

126 Аарон С.Т.Смит жана Ханс М.Вестербек, "Спорт корпоративдик социалдык жоопкерчиликти жайылтуучу каражат 
катары", Корпоративдик жарандык журналы, № 25 (2007).

127 Роджер Левермор жана Аарон Биком, бас., Спорт жана эл аралык өнүгүү, Дүйнөлүк маданият жана спорт сериялары 
(Лондон, Палграв Макмиллан, 2009).

128 Эви Буэленс, Марк Теебом жана Джиккемиен Вертонген, “Een vernieuwde kijk op buurtsport: bouwstenen en 
positionering”, (Брюссель, Брюссель Фрайе университети, Спорт жана коом изилдөө тобу, 2018), 16-б.
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Жергиликтүү спорт менен спорттун түрлөрүн айырмалоого болот, бирок изилдөөлөр көрсөткөндөй, 
бул универсалдуу концептуалдык аныктамаларга ээ болбогон суюк терминдер. Жергиликтүү спорт 
ыктыярдуу спорт клубдары менен байланышкан уюштурулган практика катары каралышы мүмкүн, 
көбүнчө атаандаштыкка жана / же элитага катышууга биринчи этап катары каралат, ал эми спорттун 
түрлөрү спорттун программаларын жана мектептен кийинки клубдарды камтыйт129. Жергиликтүү 
спортко көбүнчө катышуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу жана катышуучулардын санын көбөйтүү 
милдети жүктөлгөн, ал эми спорттун түрлөрү өзгөчө социалдык топторго же аз камсыздалган топ-
торго багытталган. Эки категорияда тең спорт белгилүү бир максаттарга жетүү үчүн өнүгүү куралы 
деп эсептелет жана ар кандай маселелерди чечүү үчүн колдонулат, анын ичинде талаш-тартыштарды 
жөнгө салуу жана маданияттар аралык түшүнүшүү, маргиналдык топтордун мүмкүнчүлүктөрүн кеңей-
түү, билим берүү аркылуу маалымдуулук жана ден-соолукту чыңдоо130.

Спортту жаштардын кылмыштуулугун алдын алуу жана кылмыш-жаза сот адилеттигинин стратегия-
ларына интеграциялоо жөнүндө 74/170 резолюциясында Башкы Ассамблея атайын "жаштардын кыл-
мыштуулугун алдын алуу жана кылмыш-жаза адилеттигинин аракеттерин жана өнүгүү жана тынчтык 
үчүн спорт менен иштөөнү толуктайт" деп тааныган жана мүчө-мамлекеттерди, Бириккен Улуттар 
Уюмунун тутуму жана башка кызыкдар тараптар "спортту тынчтыкты, акыйкаттыкты жана маек-
тешүүнү жайылтуучу курал катары колдонушат". Ошентип, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга 
багытталган "плюс спорт" программалары жаштарды спорттук эмес иш-аракеттер менен толукталган 
программага тартуу үчүн, мисалы, жашоо көндүмдөрүн окутуу аянтчасы катары коомдук спортту кол-
донушу мүмкүн.

Спорт программаларын колдонуу
Зордук-зомбулуктун жана кылмыштуулуктун, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча спорттук программалардын мындай кийлигишүүлөрү ар тараптуу жана комплекстүү мамиле-
нин бир бөлүгү болгондо гана, чектөөлөргө жана мүмкүн болуучу кыска мөөнөттөргө көңүл бурул-
ганда гана натыйжалуу болот. Кайсы гана программада болбосун, өнүгүүгө түрткү берүүчү спорттун 
күчүнүн чектерин түшүнүү керек жана спорт өз алдынча коомдорду өзгөртө албастыгын жана спорт 
өзү социалдык маселелерди "сыйкырдуу" чечүү жолу катары саналбагандыгын моюнга алуу керек 131. 

Бир гана чектөө - бул спорттун түрлөрү ар бир адамды өзүнө тарта ала турган универсалдуу иш-ара-
кет. Симон Дарнелл бул түшүнүккө суроо берет: “Эгер спорт жаштарды өнүгүү программаларына 
алып баруучу ‘илмек’ катары колдонулуп, андан кийин аларга жашоо көндүмдөрүн же тынчтык бил-
дирүүлөрүн үйрөтсө, анда жаштар спортту жакшы көрбөгөндө эмне болот же алардын кызыкчылык-
тары башка жердеби?”132 Ошондуктан, салттуу спорттун түрлөрүн жактырбагандарды программа-
ларга катышууга түрткү берүү үчүн физикалык оюндар, эс алуу, бий, онлайн спорт жана атаандаштык, 
салттуу жана жергиликтүү спорт жана оюндарды камтыган спорттун кеңири аныктамасын колдонуу 
керек133.

Спорт ошондой эле өнүгүү жана билим алуу үчүн ар тараптуу экосистеманын бөлүгү катары колдо-
нулушу керек. Спорттук иш-чаралар жарандык катышуу, аралашуу жана жеке өнүгүү мүмкүнчүлүк-
төрү менен байланыштырылышы керек жана терс таасирлердин алдын алуу үчүн "жакырчылыкты 
жана социалдык чыңалууну басаңдатуу үчүн эң мыкты шайман болгон унаага ишенбөө керек "134.

Спорт жана спорттун негизиндеги программалардын чектөөлөрү жана кемчиликтери төмөнкүлөрдү 
камтыйт:

 • Спорттун оң натыйжаларына кепилдик берилбейт же божомолдоого болбойт, анткени спорт 
белгилүү бир шарттарда талаш-тартышты күчөтүп, зомбулукка түртүшү мүмкүн.

129 Хебе Шайле, Райнхардт Хауденхюйсе жана Лив Брэдт, “Коомдук спорт жана социалдык инклюзия: эл аралык көз 
караш”, Коомдогу спорт, 22-т., № 6 (2019), 885–896-бб.

130 Роджер Левермор, "Спорт: өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткычыбы?", Өнүгүү изилдөөлөрдөгү прогресс, 8-т., № 2 (Апрель 
2008), 183–190-бб.

131 Джей Коакли, "Спорт социологиясын баалоо: маданий сезимталдык жана спорттун мыкты мифтери жөнүндө", 
Спорт социологиясынын эл аралык баяндамасы, 50-т., № 4-5 (Май 2015).

132 Саймон Дарнелл, "Спорт эл аралык өнүгүүнү илгерилетүү каражаты катары", БУУнун Жылнаамасы, LIII т., № 2 
(август 2016).

133 Казань иш-аракеттер планы.
134 Уилл Л.А.Беннетт, "Бош жүргөн жаштар: Сьерра-Леондо жаштар арасындагы көйгөйдү чечүү үчүн спортту колдо-

нуу", Инквайерис журналы, 2-т., № 5 (2010).
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 • Маанилүү маселелерди өркүндөтүү үчүн спортко жүктөлгөн жоопкерчилик апыртылган; Чынды-
гында, изилдөөлөр көрсөткөндөй, спорттун өзү социалдык маргиналдашуунун жана жакырчы-
лыктын түпкү себептерин өзгөртүүгө же оңдоого анчалык деле жардам бербейт135.

 • Спорттун күчү жана популярдуулугу ар дайым позитивдүү түрдө колдонулбайт жана кыянатты-
кка, эксплуатацияга жана жыргалчылыкка байланыштуу маселелерге кабылат.

 • Спорттун узак мөөнөттүү таасири шек туудурат жана иш-чаралар аяктагандан кийин жана каты-
шуу аяктагандан кийин, «спорт» кийлигишүүсүнүн оң натыйжаларынын туруктуулугу морт 
болот, айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү жаштарга карата136.

Ошондуктан, спорттук программалар зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча кененирээк 
стратегиянын бир бөлүгү катары бирдиктүү колдонулушу керек. Программалар иш-аракеттердин 
жана билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнүн таасирин максималдуу жогорулатуу үчүн негизги механизмдер 
жана программалык принциптер аркылуу иштелип чыгышы керек. Таасирди максималдаштыруу жана 
колдоо үчүн программаларды кененирээк колдоо тармактары менен, анын ичинде идентификациялоо 
жана багыттоо механизмдери аркылуу байланыштыруу өтө маанилүү (төмөндөгү көрсөтмөнү 
караңыз).

Ушул бөлүмдө келтирилген сунуштар жана практикалык көрсөтмөлөр зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу шартында спорттун потенциалын пайдалануу үчүн маанилүү болгон программалоонун 
негизги элементтерин белгилөөгө, анын ичинде тобокелдиктерди жана мүмкүн болгон кемчиликтерди 
азайтууга жана таасирди күчөтүүгө багытталган. -аймак мамилеси 2-бөлүмдө келтирилген.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде спорттун күчүн 
пайдалануу
Спорттун оң күчү четке кагылбаса дагы, аны коомдук өзгөрүүлөргө карата кеңири аракеттердин алка-
гында же "кылдаттык менен курулган жана башкарылган шарттарда" жигердүү колдоп жатышат137.

Спорттук программалардын оң артыкчылыктарын көбөйтүү үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу маанилүү138:

 › Айкын максаттарды жана натыйжаларды аныктоо.

 › Аракеттерди контексттештирип, программаларга бирдиктүү мамиле жок экендигин белгилеп, 
алар жүргүзүлүп жаткан географиялык, маданий жана материалдык контекстке тиешелүү эле-
менттерди бириктирүүгө мүмкүндүк берет.

 › Катышуунун кеңейишине жана ырааттуу болушуна өбөлгө түзүү үчүн позитивдүү катышуу 
тажрыйбаларын жайылтуу. Бул фасилитаторлор, кызматкерлер жана башка катышуучулар менен 
социалдык мамилелерди өркүндөтүү жана күчтүү үлгүлөрдү жана насаатчыларды тарбиялоо жолу 
менен жүзөгө ашырылат.

 › Программанын социалдык тармагын кеңейтүү жана программаны көбүрөөк колдоону камсыз 
кылуу үчүн үй-бүлөлөрдү, каржылоочуларды жана кызыкдар тараптарды камтыган кеңири коом-
чулукту тартуу.

135 Дуглас Хартманн жана Кристина Кваук, "Спорт жана өнүгүү: сереп, сын жана калыбына келтирүү", Спорт жана 
социалдык маселелер журналы, 35-т., № 3 (август 2011), 284–305-бб.

136 Холи Коллисон, Жаштар жана спорт өнүгүү үчүн: Либерияда футболго азгырылышы (Лондон, Палграв Макмиллан, 
2016).

137 Джон Сугден жана Алан Томлинсон, Бөлүнгөн коомдогу спорт жана тынчтыкты орнотуу: Душмандар менен ойноо 
(Нью-Йорк, Рутледж, 2018).

138 ЮНЕСКО жана БУУ БКБ, Венада 2018-жылдын 11 жана 12-декабрында өткөн зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу куралы катары спорт боюнча биргелешкен эксперттик топтун сунуштары.
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Спорт жана физикалык иш-аракеттер кѳз-караштарды өзгөртүүгө, бейкалыс пикирлерге каршы 
турууга жана жүрүм-турумду өркүндөтүүгө жөндөмдүү139. Ошентип, сабырдуулукту жана сый-ур-
матты чыңдоодо өнүгүүнүн жана тынчтыктын жүзөгө ашырылышына спорттун салымы өсүп жаткан-
дыгына байланыштуу140, спорттун мүмкүн болгон салымы өнүгүү жана тынчтык үчүн зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу мүмкүнчүлүгүндө141:

 • Глобалдык зомбулуктун мүнөзүнүн жана масштабдарынын өзгөрүлүшүнө жооп берүү жана маек-
тешүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана урматтоо менен түшүнүшүү үчүн спорттук иш-чаралар 
жана иш-аракеттер каралган аянтчага негизделет. Зордук-зомбулуктун бардык түрлөрүн, анын 
ичинде гендердик зомбулукту кыскартуу маселесин “плюс спорт” программалары аркылуу 
чечүүгө болот. Мындай программалар сабырдуулукту жана сый-урматты өркүндөтүү аркылуу өз 
ара байланышты жана коомду курууну өркүндөтөт.

 • Спорттогу зомбулукту, зордукту жана эксплуатациялоону спорттогу акыйкат башкарууну 
өркүндөтүү жана спорттун бардык катышуучуларын коргоо аракеттерин күчөтүү, ошондой эле 
натыйжалуу, отчеттуу спорт институттарын илгерилетүү менен чектөө.

 • Адам укуктарын коргоп жана алга жылдырган адам укуктарына негизделген ыкманы колдонуу.

 • «Плюс спорт» программаларында социалдык чөйрөнү камтуу жана коопсуз мейкиндиктерди 
түзүү аркылуу жергиликтүү жана коомдук деңгээлдеги зомбулук жөнүндө ой жүгүртүү.

 • Катышуучуларды коргоо жана конфликттердин алдын алуу, коомчулукту куруу жана жаштардын 
өнүгүүсүнө кийлигишүү менен байланыштыруу боюнча иш-аракеттерди күчөтүү.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча спорттук 
программалардын типологиясы 
Ошондой эле спорттун ар кандай түрлөрү жана иш-чаралар белгилүү бир максаттарга ылайыктуу же 
белгилүү бир топтор үчүн жагымдуу болушу мүмкүн деген божомолдор айтылган. Мисалы, кээ бир 
спорттун түрлөрү башкаларга караганда зордук-зомбулуктун мүнөздүү түрлөрү менен мүнөздөлөт, ал 
эми142 спорттун түрлөрү эркектердики же аялдыкы эмес деп эсептелет, бул алардын катышуусун ток-
тото алат. Программанын программасын түзүүдө жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча спорттун негизинде спорттун түрлөрүн натыйжалуу тандап алууда, программанын таасирин 
жана натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында спорттун популярдуулугун жана контексттик акту-
алдуулугун эске алуу жана жаштарды катыштырууну бекемдөө өтө маанилүү.

Төмөндө келтирилген типология зомбулуктуу экстремизмин алдын алуу боюнча иш-чараларга тие-
шелүү айрым керектүү натыйжаларга сереп берет жана спорттун ушул түрдөгү кийлигишүүлөрүнүн 
тийиштүү мүнөздөмөлөрүн (бир нече изилдөөлөрдүн негизинде) экстремисттик зомбулуктун 
алдын-алуу үчүн спорттогу программалардын түрүн тандоо жөнүндө көбүрөөк маалымат алууга жар-
дам берет. 

139 Башкы Ассамблеянын 74/170 резолюциясы.
140 Башкы Ассамблеянын 70/1 резолюциясы, 37-пар.
141 Оливер Дудфилд жана Малколм Дингуолл-Смит, Өнүгүү жана Тынчтык үчүн Спорт жана 2030 Туруктуу Өнүгүү 

Күн тартиби (Лондон, Шериктештиктин Катчылыгы, 2015).
142 Себастьен Гилберт, “Спорт жана зордук-зомбулук: типологиялык анализ”, Спорт социологиясынын эл аралык обзору, 

39-т., № 1 (2004-жыл, март), 45–55-бб.
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8-таблица .  Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана спорттун 
типологиясы 

Натыйжа Аракеттин мүнөздөмөлөрү Мисал

Жаштардын 
зомбулугу 
азайган

Жаштарды спорт менен алек кылуу 
менен көчө зордук-зомбулугунан 
алыстатуу максатында иштелип 
чыккан программалар таасирдүү 
болот .a

Бул максатка узак мөөнөттүү 
программалар ылайыктуу жана 
катышуучуларды узак мөөнөткө 
пландаштырылган иш-чаралар, 
мисалы, аймактык турнирлерге 
катышуу же спортко катышууга 
негизделген ири иш-чараларды 
өткөрүү сунушталат . Насаатчылык 
жана үлгү көрсөтүү мүмкүнчүлүгү 
начар жаштарды колдоо тутумуна 
кошууда жана алардын келечектеги 
позитивдүү багыттарын элестетүүдө 
чоң ролду ойнойт . Айрым спорттун 
түрлөрү катышуучулардын зомбулук 
өкүлчүлүктөрүнө жана формаларына 
(мисалы, дзюдо, каратэ, футбол жана 
баскетбол)b таандык болуу сезимин 
арттыра тургандыгы аныкталды, ал 
эми башкалар зордук-зомбулукка 
жатпайт (мисалы, сууда сүзүү, теннис, 
стол тенниси жана волейбол) ) .

"Адам бол" спорт программасы "Адам 
бол" программасын бириктирген 
биргелешкен долбоор болгон, бул 
жогорку класстын эркек балдарына 
жашоону позитивдүү тандоого 
жардам берет жана аларды көчөдөн 
алыстатат .

коопсуз жайларды камсыз кылган 
Чикаго дүйнөлүк спорт уюмунун 
жаштардын спорттук программалары 
менен, мектеп чөйрөсүндө 
насаатчыларды берүү жана 
социалдык-когнитивдик көндүмдөрдү 
күчөтүү менен, начар жашаган 
жамааттардагы зордук-зомбулук жана 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алууда аз камсыз болгон 
жамааттардагы жаштардын спорт 
менен алектенүү мүмкүнчүлүгүн 
арттыруу . Натыйжада, программанын 
катышуучуларынын арасындагы 
зордук-зомбулукка байланыштуу 
камакка алуулардын көлөмү төмөндөп 
кетти, бул болсо катышуучуларга эмо-
ционалдык жөнгө салуу көндүмдөрүн 
калыптандырууга жардам берди .c

Аялдардын 
катышуусу 
жогорулады

Коопсуз жайлар, жеткиликтүүлүктүн 
жеңилдиги жана жаракат алуу 
коркунучун азайтуу . Ошондой эле, 
кооптуу чөйрөдөн (мисалы, жолдо 
чуркоо) жана жаракат алуу 
мүмкүндүгү болгон спорт түрлөрүнөн 
же гендердик ченемдердин 
чектеринде көп кабыл алынбаган 
чөйрөлөрдөн алыс болуп, теңсиздикке 
алып келген стереотиптер менен 
ченемдик ишенимдерге каршы туруу 
керек . Далилдер ошондой эле кыздар 
спорттун командалыкd түрүнө 
караганда жеке спорттун түрлөрү 
менен машыгып, спорттук 
мелдештерге караганда жайыраак 
физикалык иш-аракеттерди жасашат 
деп божомолдошот .e Ошентсе да, бул 
оң колоннада келтирилген мисалда 
көрүнүп тургандай, дайыма эле боло 
бербейт .

Галз жана Гоулз программасы 
ЮНИСЕФ тарабынан Намибия Футбол 
Ассоциациясы менен биргеликте 
кыздарды футбол ойноого үндөө, 
жеке ден-соолукту чыңдоо жана 
социалдык жоопкерчилик жана 
аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү максатында өлкөнүн 
мектептеринде ачылган . Программа 
мугалимдер, фасилитаторлор жана 
ата-энелер үчүн ВИЧ / СПИД, 
алкоголдук ичимдиктерди кыянаттык 
менен пайдалануу жана гендердик 
басмырлоо жөнүндө маалыматтарды 
камтыган окуу планын иштеп чыккан .f
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Натыйжа Аракеттин мүнөздөмөлөрү Мисал

Ар кандай 
фракциялар-
дын же бөлүн-
гөн топтордун 
мүчөлөрү 
арасындагы 
коомдук 
биримдик

Физикалык зомбулукту азайтуу үчүн 
физикалык зомбулукка (мисалы, 
волейбол) мүмкүнчүлүгү төмөн болгон 
спорттук иш-чараларга байланыштуу 
иш-чараларды баштоо программала-
рын карап чыгуу керек .

Башка командалык спорт түрлөрүн 
дагы колдонсо болот, бирок катуу 
тирешүүнү минималдаштыруу үчүн 
аларды коргоо . Жеке спорттун 
түрлөрү спорттун командалык түрүнө 
салыштырмалуу өз ара аракеттенүү 
мүмкүнчүлүктөрүн оңой өнүктүрбөйт, 
бул өз ара аракеттенүүнү жана 
байланышты күчөтөт .

Эл аралык тынчтык оюнчулураы 
баскетбол оюнун жаштардын 
лидерлик жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө 
жана ар кандай тегиндеги 
жаштардын өз ара аракеттенүүсү 
аркылуу кѳз-караштарды өзгөртүүгө 
багыттап, "спорт аркылуу бөлүнгөн 
жамааттарды бириктирүү үчүн"g 
колдонот .

Социалдык 
интеграция

Коомчулукка интеграциялоо спорттун 
жардамы менен күчөтүлөт .h 
Программалар жергиликтүү 
маданиятты үйрөнүүгө жардам берет 
жана жамааттын мүчөлөрү менен өз 
ара аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрүн 
жогорулатат жана жамааттын 
шилтемелерин жана тармактарын 
бекемдей алат .

Улуттук спорттун тажрыйбалары 
жана фантазиясы жөнүндө билүү 
мигранттардын коомго аралашуусуна 
жана жалпы иденттүүлүгүнө 
көмөктөшөт .i

Брайтон стол теннис клубу 
качкындарды интеграциялоо 
долбоору аркылуу качкындар менен 
мигранттарга жергиликтүү жамаат 
менен интеграциялануу жолун сунуш 
кылат, ал спорт, жамаат менен 
интеграция жана математика жана 
англис тилин камтыйт .j

Процессиялык 
жүрүм-ту-
румдарды 
күчөтүү

Насаатчылык дем берүү менен

өзүн-өзү башкара билүү жана тарбия-
лоо жана катышуучуларга оор 
кырдаалды кантип чечүү керектигин 
үйрөтүү, спорт аркылуу зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу 
программалары зомбулуктуу 
экстремизмге алып келиши мүмкүн 
болгон коомго жат жүрүм-турумду 
азайтышы мүмкүн . Иш-аракеттер 
баарлашуу көндүмдөрүн жана 
улууларга урмат-сыйды өрчүтүү үчүн 
чагылдыруучу, биргелешкен топтук 
сессияларды бириктириши керек . 
Билим берүү жана колдоо жаатында 
(мисалы, интеграцияланган 
насаатчылык, окутуу, ыктыярдуулук 
жана иш тажрыйбасы программала-
рын киргизүү менен) өнүгүүнүн 
кеңири аракеттеринин алкагында 
окутулган жаштар жумушчулары 
негизги орунду ээлейт жана 
программалар кыйла натыйжалуу 
болот .k

HiTZ бул регби программасы, азыркы 
учурда 16-18 жаш курагында билим 
албай, жумушка орношпогон жана 
билим албай жаткан жаштарды 
билимге жана иш менен камсыз 
кылуу чөйрөсүнө кошуу максатында 
тартууга багытталган . Программа 
регби боюнча машыктыруу, 
квалификацияны жогорулатуу, жумуш 
берүүчүлөрдүн катышуусунда 
сессияларды өткөрүү жана 
физикалык жактан байытууну 
сунуштайт .l



80

СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

Натыйжа Аракеттин мүнөздөмөлөрү Мисал

Банданын 
зордук-зомбу-
лугу азайды

Программалар кылмыштардын 
кайталанышын азайтууга жана 
катышуучуларга бандалык чөйрөдөн 
чыгып кетүүгө жардам берүүгө багыт-
талган болушу мүмкүн . Күчтүү колдоо 
тармагына ээ болуу жана 
катышуучуларды насаатчылар менен 
байланыштыруу таасир этүү 
мүмкүнчүлүгүн кыйла жогорулатат . 
Спорттук иш-чаралар адатта өмүр 
баянын жазуу же көндүмдөрдү 
калыптандыруу боюнча жумушка 
орношуу семинарлары менен 
толукталат .

Аба спорт тармагы кылмыштуу 
топтун мүчөлөрү жана жакында 
түрмөдөн чыккандар менен иштешип, 
аларга убакытты сарптоонун жана 
альтернативдүү жолдорун сунуш 
кылган, алардын жашоо турмушуна 
өтүүгө жардам берген потенциалды 
жогорулатуучу көп спорттук 
семинардык программаларын 
сунушташат .m

a Саймон Макмахон жана Джиоти Белур, “Спорттук программалар жана жаштардын зомбулугун жана 
кылмыштуулукту азайтуу”, Оракл долбоору Балдар жана Жаштар Далилдөө Хабы, Синтезди изилдөө 
№ 02/13 (October 2013) .
b Себастьен Гилберт, “Спорт жана зордук-зомбулук: типологиялык анализ”, Спорт Социологиясынын Эл 
аралык Обзору, 39-т ., № 1 (2004-жыл, март), 45–55-бб .
c Чикаго Университетинин Кылмыш Лабораториясы, "BAM спорт басмасы", Изилдөө жана саясий кыска 
маалымат (Июль 2012) .
d Дидре Скалли жана Джеки Кларк, "Спортко катышуудагы гендердик маселелер", Жаштардын Спорт 
тармагына тартылышы, Джон Кремер, Карен Трю жана Шон Огл, бас . (Лондон, Routledge, 2005) .
e Эмма Гийлет жана башкалар, "Эклсттин күтүлүүчү баалуулук моделинин алкагындагы стереотиптик 
эркектик спорттогу аялдардын спорттун эскирүүсүн түшүнүү", Аялдардын психологиясы квартал 
сайын, 30-т ., № 4 (Декабрь 2006), 358–368-бб .
f ЮНИСЕФ, "ЮНИСЕФ Намибиядагы кыздар үчүн спортту жайылтуу үчүн" Галз жана Гоулз "программа-
сын баштады" . www .unicef .org/infobycountry/namibia_51687 .html сайтында жеткиликтүү .
g Тынчтык Оюнчулары, "Жылдык отчет 2018" (Вашингтон, Колумбия округу, 2019) .
h Англия спорту, Спорт жана физикалык иштин натыйжалары жөнүндө далилдерди карап чыгуу: Ыкчам 
далилдерди карап чыгуу (Лондон, май 2017) .
i Рамон Спайайж жана башкалар, "Спорт, качкындар жана мажбурланган миграция: адабиятка сын-пи-
кир", Спорт жана жигердүү жашоо чектери, 1-т ., № 47 (октябрь 2019) .
j Элиса Сандри жана Марк Додж, жигердүү интеграция: Брайтон стол теннис клубунун качкындарды 
интеграциялоо долбоору - Корутунду отчет (2018-жыл, май) .
k Жакшы фонд үчүн Лаурес спорту жана Экорис, "Спорт упайлары: кылмыштуулукту азайтуу үчүн 
спорттун чыгымдары жана пайдасы" (Лондон, 2012) .
l Регби премьерасы, Коомчулук, "Сыйлыкка ээ болгон HiTZ программасы" . www .premiershiprugby . com / 
community / hitz / . сайтында жеткиликтүү
m Аба спорттор тармагы . Www .airnetwork .co .uk/ сайтында жеткиликтүү .

Жогоруда келтирилген типологияны белгиленген формула катары эмес, спорттун тандоосунан тыш-
кары программанын иштеп чыгуусун жакшыраак маалымдоо жолу катары кабыл алуу керек. Дагы бир 
белгилей кетүүчү нерсе, иш-чаранын популярдуулугун жана кабыл алынышын аныктоодо контекст өтө 
маанилүү, ошондуктан жергиликтүү ишмерлер менен потенциалдуу бенефициарларды тартуу прак-
тиктерге спорттун мыкты тандоосун аныктоого жана программанын элементтерин чечүүгө жардам 
берет.

Потенциалды өнүктүрүү, окутуу жана билим берүү
Машыктыруучулар, насаатчылар жана башка фасилитаторлор спорт аркылуу зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу процессинин ажырагыс катышуучулары болуп саналат, бирок коомдук спорттун 
машыктыруучулары жашоо көндүмдөрүн өркүндөтүү жана өткөрүп берүү үчүн кандайча оптималдуу 
социалдык шарттарды түзө алаары жөнүндө билимдер өтө эле чектелүү143. "Спорттун фасилитатор-
лору социалдык шарттарды түзүүдө жана позитивдүү жаштардын мотивациялык климатын түзүүдө 

143 Сабина Супер, Кирстен Веркойен жана Мария Коелен, "Жашоо чеберчилигин өркүндөтүү жана өткөрүп берүү үчүн 
оптималдуу социалдык шарттарды түзүүдө коомдук спорттун машыктыруучуларынын ролу: салютогендик көз караш", 
Спорт, билим берүү жана коом, 23-т., № 2 (2018), 173–185-бб.

8-таблица .  Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана спорттун 
типологиясы (продолжение)
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жана көндүмдөрдү өркүндөтүүдө"144. Бул таануу программаны иштеп чыгууда стратегиялык план-
даштыруу жана ресурстарды бөлүштүрүү үчүн негиз болушу керек.

Каржылоо машыктыруучуларды, жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча "спорт плюс" 
иш-чараларынын башка фасилитаторлор үчүн потенциалды жогорулатууга, окутууга жана билим 
берүүгө багытталганы өтө маанилүү. Машыктыруучулар жана башка фасилитаторлор спорттук про-
граммалардын жүзү экендигин жана программанын катышуучулары менен туруктуу өз ара аракетте-
нишүүсүн эске алганда, алардын байкоолору, түшүнүктөрү жана көндүмдөрүн колдоо программасы-
нын таасири, туруктуу өзгөрүүлөр жана көпчүлүк учурда жаш жана тобокелге салынган калктын 
жыргалчылыгы. Алардын жеке өзгөчөлүктөрү, түздөн-түз жана кыйыр окутуу стратегиялары менен 
катар, спорт процесстеринде окуу процесстеринин болуп жаткандыгына жана ал процесстер тур-
муштук көндүмдөрдүн башка коомдук чөйрөлөргө өтүшүнө таасир этет.

Машыктыруучулар жана насаатчылар башка фасилитаторлор программанын негизги баалуулуктары, 
миссиясы жана ыкмасы жөнүндө билиши керек. Фасилитаторлор программанын спорттук аспектиле-
рин жеткиришет жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу менен байланышкан көндүмдөрдү 
өстүргөн ишенимдүү ишмерлер катары спорттук эмес ролду ойношот, анткени алардын машыгуусу 
спорттун жана өнүгүүнүн компоненттерин камтыйт, ага төмөнкүлөр кириши мүмкүн:

 • Ашыкча идеологияны жана зомбулуктуу экстремизмди түшүнүү

 • Гендердик теңчилик

 • Адам укуктары

 • Балдардын укуктары

 • Мониторинг жана баалоо

 • Коопсуздук, жыргалчылык жана инклюзивдик тажрыйба

Андан тышкары, машыктыруучуларды, насаатчыларды жана башка фасилитаторлорду зомбулук-
туу экстремизмге, жаштардын жүрүм-турумуна жана чечимдерди кабыл алууга таасир этүүчү кон-
тексттик, маданий жана социалдык көрсөткүчтөрдү түшүнүү жана өзгөрүүлөрдү колдоо үчүн 
керектүү кадамдарды түшүнүү үчүн окутуу керек. Өнүгүүнүн жана жүрүм-турумдун өзгөрүшүн 
баалоо жана белгилөө менен байланышкан алардын ролу боюнча, алар мониторинг, баалоо жана 
окутуу процессинин бир бөлүгү болуп калат. Натыйжада, фасилитаторлорду даярдоого убакытты 
жана ресурстарды бөлүү зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча программанын ийги-
ликтүү фактору болуп саналат жана “спорт плюс” иш-чараларынын сапатында жана натыйжалуу-
лугунда чагылдырылат.

“Плюс спорт” жана өнүгүү иш-аракеттери үчүн спорттун түрлөрү боюнча, билим деңгээли, 
кесиптик тажрыйбасы, фасилитаторлордун билими жана жөндөмдүүлүктөрү ар кандай болушу 
мүмкүн. Фасилитаторлор спорттун машыктыруучулары же насаатчылары, социалдык же коомдук 
кызматкерлер, мугалимдер же билим берүү тармагынын адистери болушу мүмкүн. Спорт жана 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча программалары потенциалды арттыруу жана 
окутуу иш-чаралары конкреттүү топтордун жана адамдардын окутуу муктаждыктарына ылайык-
таштырылышы керек.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча программалары машыктыруучуларды жана фаси-
литаторлорду окутууда алардын да зордук-зомбулукка дуушар болуу коркунучу бар экендигин 
түшүнүү керек. Ошондуктан кызматкерлерди тандоо өтө маанилүү жана алардын ишин жетекчи-
лик такай карап турушу керек. Ар бир программа өзүнүн контекстине жана конкреттүү максатта-
рына ылайык уникалдуу чеберчиликти талап кылса дагы, жалпы критерийлерге социалдык, билим 
берүү жана өнүгүү секторундагы жаштар менен түздөн-түз иштөө тажрыйбасы, коммуникация 
жана педагогикалык чеберчилик, ошондой эле спорттогу жана анын тегерегиндеги формалдуу 
квалификациялар кирет. Бардык фасилитаторлор эл аралык стандарттарга жана улуттук мый-

144 Мартин Камире жана башкалар, "Машыктыруучуларга спорт аркылуу жаштардын позитивдүү өнүгүүсүнө көмөк-
төшүү стратегиясы", Спорт психологиясы иш-аракетте журналы, 2-т., № 2 (май 2011), 92–99-бб .; Кристиане Тротиер 
жана Софи Робитейл, "Орто мектепте жана коомдук спортто турмуштук көндүмдөрүн өркүндөтүү: машыктыруучунун 
ролун салыштырмалуу талдоо", Спорт психологу, 28-т, № 1 (2014), 10-21-бб.
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замдарга ылайык текшерүүдөн жана кѳзѳмѳлдѳѳдѳн өтүп, балдарды коргоону жана анын жол-
домо берүү механизмдерин жана процедураларын камтыйт. Тиешелүү учурда жана ар бир кийли-
гишүүнүн конкреттүү элементтерине жараша, адистештирилген кызматкерлер программаны 
жеткирүү жана ишке ашыруу менен алектениши керек.

Программаны көзөмөлдөө жана баалоо
Программаны иштеп чыгуунун дагы бир жолу - бул процесстерди жана иш-аракеттерди мониторингдөө 
жана баалоо, ошондой эле программаны жеткирүү башталганга чейин ресурстарды сурап жана 
бөлүштүрүүнү камсыз кылуу зарылдыгы. Долбоор башталгандан тартып эле, анын максаты жана про-
грамманын иштөө мөөнөтүндө жетишиле турган максаттарга карата ачык-айкындуулуктун болушу маа-
нилүү. Максаттар процесстин ой жүгүртүүсүн, мониторингди жана баалоону колдоо үчүн так жазылышы 
керек.

Максаттарды коюу менен катар, таасирлерди жана сезилген натыйжаларды көрсөтүү үчүн далилдерди 
топтоо дагы программаларды бекемдөөгө жардам берет. Ушул колдонмонун 4-бөлүмүндө монито-
рингдин жана баалоонун күчтүү алкагын иштеп чыгуу жана спорттун таасирин өлчөө жана зомбулуктуу 
экстремизм программалары жөнүндө маалыматтар келтирилген.

Программанын иштеп чыгуучулары жана аткаруучулары программанын иш-аракеттерин жана максатта-
рын концептуалдаштырууда жана түзүүдө, мониторинг жана баалоонун алкактарын белгилөө үчүн жер-
гиликтүү ишмерлер жана бенефициарлар менен иштешүүгө чакырылат. Көрсөткүчтөрдүн өлчөнүүчү, 
реалдуу жана актуалдуу болушу маанилүү. Максаттардын аткарылышын камсыздоо үчүн аларды кызмат-
керлер, каржылоочулар жана өнөктөштөр менен карап чыгууга болот.

Натыйжалуу мониторинг жана баалоо программалоо үчүн 
текшерүү тизмеси

 ✓ Мониторинг жана баалоо иш-чаралары үчүн ресурстарды бөлүштүрүү 
жана программанын башталышында жана аны ишке ашырууга чейин 
эсепке алуу керек

 ✓ Бардык кызматкерлер үчүн тренинг өтө маанилүү жана туруктуу 
болушу керек .

 ✓ Мониторинг, ой жүгүртүү жана үйрөнүү күнүмдүк программанын иш-а-
ракеттеринин бир бөлүгү болушу керек .

 ✓ Өзгөрүүлөрдүн теориясын жана баалоо ыкмаларын жеткирүү баштал-
ганга чейин кызыкдар тараптар, фасилитаторлор, машыктыруучулар 
жана катышуучулар биргелешип иштеп чыгуу керек .

 ✓ Маалыматтарды чогултуунун креативдик куралдары иштелип чыгып, 
колдонулушу керек . 

 ✓ Этикалык тажрыйбаны камсыз кылуу жана бардык маалыматтарды 
чогултуу иш-аракеттеринде тобокелдиктерди башкаруу керек .
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3.2  Спорттун максаттуу топторун аныктоо жана 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
программалары 

Эң аялуу катмарды тартуу 
Иш-аракеттин максаттуу тобун аныктоо жана долбоордук иш-чараларга катышууну камсыз кылуу 
программаны иштеп чыгуу этабынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Максаттуу топтор жалпы-
сынан мүнөздөмөлөрү жана турмуштук жагдайлары окшош адамдардын тобу деп аныкталат. Про-
граммалык иш-аракеттерге катышкан саясатчылар жана практиктер спорт программаларын 
иштетүүдө жана жеткирүүдө стратегиялык пландоону маалымдоо үчүн алардын долбоорлору 
жана демилгелери кимди максаттуу топ деп эсептеши маанилүү.

Максаттуу топторду жана программалык иш-чаралардын бенефициарларын аныктоо учурунда, 
стигматизация жана күчөтүлгөн маргиналдашуу тобокелдигине атайын консультация берүү 
керек. Кеңири багыттоо "шектүү жамааттарга" алып келиши мүмкүн, бул термин белгилүү бир 
жамаатты стигматизациялоону, маргиналдаштырууну жана четтетүүнү билдирет, бул кийин-
черээк зомбулук тенденцияларын жараткан адилетсиздик сезимдерин күчөтөт145.

Башка жагынан алганда, ошол коомдоштуктардын ичиндеги тобокелге салынган жаштар үчүн 
программанын бир топ багытталган ыкмасы, дагы ылайыктуу деп эсептелгени менен, стигматиза-
цияны белгилөөгө жана күчөтүүгө алып келиши мүмкүн146. Ошондуктан, спорт оюндарын жана 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программаларын иштеп чыгууда, жүзөгө ашырууда, 
жарыялоодо жана таратылган программалык документтерде жана материалдарда колдонулган 
тилди эске алыш керек.

Ушул максатта, саясатчылар, менеджерлер жана практиктер балдарга жана жаштарга коркунуч 
туудурушу эмнени билдирерин жана бул аныктама ар кандай контекстте өзгөрүп турабы деп 
ойлонушу керек. Баарынан маанилүүсү, алардын этностук, маданий жана саясий иденттүүлүгүнө 
байланыштуу аларды агымдарга жана зомбулуктуу экстремисттик актыларга дуушар кылуу божо-
молдорун эске алуу керек.

Ушул колдонмодогу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга багытталган спорттук програм-
малар зордук-зомбулукка жол берген радикалдашуу коркунучу жогору болгон аялуу катмар-
дагы жаштарга багытталган. Тобокел тобундагы жаштар түшүнүгү өтө кеңири; кээ бир 
жагынан алганда, бардык жаштар кандайдыр бир жол менен тобокелге туш болушат. Тобокел 
тобундагы жаштардын ар кандай аныктамаларына карабастан, бул термин жаштардын жыр-
галчылыгына жана ден-соолугунун өсүшүнө таасирин тийгизүүдө басымдуулук кылган ролду 
ойногон экологиялык, социалдык жана үй-бүлөлүк факторлорду камтыган негизги идентифи-
каторлор менен туруктуу байланышта, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде, 
аларды зомбулуктуу экстремисттик топтордун катарына кабыл алуу коркунучу астында болу-
шат. Ушул контекстте, тобокелге салынган жаштарды, алардын жеке өнүгүүсүнө жана экономи-
кага жана коомго ийгиликтүү интеграцияланышына тоскоол болгон жеке, экологиялык, соци-
алдык жана үй-бүлөлүк шарттардын натыйжасында, аларды келечекте укук бузуу же 
курмандыкка чалдыгуу тобокелине салган жаштар деп аныктоого болот. (дагы 1-бөлүмдү 
караңыз) 147.

Бирок, салыштырмалуу депривациянын кесепеттерин коомдун бардык деңгээлдеринде сезүүгө 
болорун эске алуу менен, социалдык-экономикалык чөйрөсүндөгү адамдарга кысым-басым жасо-
одон алыс болуу эң чоң мааниге ээ, бул үмүт менен реалдуулуктун ортосундагы ажырымды пайда 

145 Флорис Вермюлен, "Шектүү жамааттар: жергиликтүү деңгээлдеги зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу - Амстер-
дам, Берлин жана Лондондо катышуу саясаты", Терроризм жана саясий зомбулук, 26-т., № 2 (2014), 286–306-бб.

146 Ошол эле жерде
147 БУУ-Хабитат, "Латын Америкадагы жана Кариб аралдарында тобокелге салынган шаардык жаштардын жана жерги-

ликтүү бийликтин жаштарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө жана жаштардын арасында жарандыкты жайыл-
туудагы чечүүчү ролу" (2003)).
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кылат. Билимдүү жана билимсиз жаштардын экстремизмге дуушар болушу мүмкүн экендигине 
жана радикалдашууга алсыздыкты жараткан кеңири коомдук чөйрө экендигине карабастан, коом-
догулар же билимге басым жасашат”148, 1.3 жана 1.3-бөлүмдө талкуулангандай 21-сүрөттө көр-
сөтүлгөндөй.

Рисунок 21 .  Понимание факторов, способствующих насильственному 
экстремизму 

Булак: БУУӨП тарабынан кабыл алынган, "Инклюзивдүү өнүгүүгө, сабырдуулукка жана ар түрдүүлүктү 
сыйлоого көмөк көрсөтүү менен зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: радикалдашуу жана зомбу-
луктуу экстремизмине каршы аракеттенүү" (Нью-Йорк, 2016) .

Ушул колдонмодо спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу боюнча беш аймакка карата 
жана креативдүү ой жүгүртүүнү өркүндөтүүчү кеңештер жана тобокелге салынган жаштардын 
күнүмдүк көйгөйлөрүнѳ практикалык ыкмалар келтирилген. Коопсуз жайлар, мисалы, жаштардын ойу 
уккулуктуу болгон ишенимдүү жайлар катары колдонсо болот. Аялуу жана / же тобокелге салынган 
жаштардын катышуусун жана аралашуусун арттыруу үчүн спорттук программалардын фасилитатор-
лору үчүн көрсөтмөгө төмөнкүлөр кирет:

 › Ички жана тышкы стресс факторлору ар бир жаш жана топ үчүн ар башка экендигин моюнга 
алыңыз. Контексттик түшүнүктөр жана зомбулуктуу экстремизмдин аныктамалары, жалдоо 
жана пропаганда тактикасы маанилүү.

148 Терроризмге каршы аракеттенүүдө адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо боюнча Атайын баяндамачынын 
отчету: зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга жана ага каршы турууга багытталган саясаттын жана тажрыйбанын 
адам укуктарына тийгизген таасири (A / HRC / 43/46), 22-пар.
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 › Спорт кээде коомдук курулуш катары каралышы мүмкүн экендигин, демек, билимди топтоого 
жана тармактарды курууга чоң өбөлгө болоорун билиңиз. Жеке адамдардын кеңири тармагына 
жетүү үчүн жаштар айткан башка идеяларга ачык болуңуз.

 › Жеке адамдардын ишеними бекемделип, ишеним жаралышы үчүн чакан топтор менен иштөө. 
Бул жергиликтүү шартта жогорку тобокелдик мүнөздөмөлөрүн жакшыраак түшүнүү үчүн 
көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берет.

 › Тобокел тобундагы калкка жетүү мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө үчүн топтун маанисин жого-
рулатуу.

 › Спорт татыктуу болуу сезимине өбөлгө түзүп, өз коомчулугунда же коомунда баарына ади-
леттүү мамиле кылуу керек деген ойду пайда кылышы мүмкүн.

3.3  Эрте аныктоо жана жолдомо берүү механизмдери

Алгачкы алдын алуучу программалоонун контекстинде, анын ичинде спорттук иш-чаралар үчүн, 
аялуу катмардагы жана тобокелге салынган жаштарды аныктоо, адистештирилген кызматтарга 
андан ары кайрылуу жана колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн чечүү маанилүү. Бул кызматтарга соци-
алдык, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана психо-социалдык эксперттердин жеткилик-
түүлүгү кириши мүмкүн. Мындай аракеттерде көп агенттик жана биргелешкен жамаат мамилеси 
сунушталат.

Фасилитаторлор жана кызыкдар тараптар катышуучулардын аялуу болушун күчөтө турган зомбулук-
туу экстремизмге байланыштуу маданий жана контексттик факторлорду билиши керек жана эрте 
идентификациялоо жана жолдомо берүү механизмдери үчүн негизги көрсөткүчтөрдү таанышы керек. 
«Жолдомо берүү механизмдери, негизинен, жергиликтүү ишмерлерди мобилизациялоого мүмкүндүк 
берет, алар адатта эффективдүү жана алдын алуучу иш-аракеттерди камсыз кылышат, анткени алар 
өзгөчө компетенттүүлүккө, тажрыйбага, ишенимге же мыйзамдуулукка ээ, анткени полиция же башка 
адамдар аларга ээ эмес.”149

Эрте идентификациялоо көрсөткүчтөрү 
Фасилитаторлор, ыктыярчылар жана машыктыруучулар зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
үчүн тобокелдиктерге баа берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес, бирок алар спорттун жана профилак-
тикалык процесстин маанилүү катышуучулары болуп саналат жана мындан ары колдоого муктаж 
болгон учурларды аныктай алышат. Демек, фасилитаторлор үчүн 1.3-бөлүмдө талкууланган 
баштапкы алдын алуу муктаждыктары жана түртүү жана тартуу факторлору менен байланышкан 
алгачкы жүрүм-турум белгилерин аныктай билүү маанилүү. Алар ошондой эле зомбулуктуу экс-
тремизмге ыңгайлуу болгон жагдайларды аныктоого жардам берген башка концептуалдык алкак-
тар менен тааныш болушу керек.

Буга ылайык, фасилитаторлор өзүлөрүнүн катышуучуларынан зомбулуктуу экстремизмине жол 
ачуучу төмөнкү эскертүүчү белгилерге көнүшү керек150.:

 • Келгиндөө

 – Күтүлбөгөн жерден үй-бүлөлүк жана узак жылдардан берки достук мамилелерден баш 
тартуу

 – Жамааттан чыгуу жана обочолонуу белгилери

149 ЕККУ, Терроризмге алып келген зомбулуктуу экстремизмдин жана радикалдаштыруунун алдын алуу жана ага каршы 
туруу боюнча жолдомо берүү механизмдерди түшүнүү: Кыйынчылыктарды багыттоо жана адам укуктарын коргоо - 
Түштүк-Чыгыш Европа үчүн колдонмо (Вена, 2019).

150 БУУ БКБ, Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор тарабынан балдарды жалдоо жана эксплуата-
циялоонун алдын алуу (66-шилтемени караңыз).
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 – Күтүлбөгөн жерден мектептен чыгып кетүү жана мектеп менен конфликттер

 – Өзүн-өзү таанып-билүүдөн шек саноо

 – Тамак-ашка, кийимге, тилге же каржыга байланыштуу жүрүм-турумдун өзгөрүшү

 • Радикалдаштыруу

 – Башкаларга болгон мамиленин жана жүрүм-турумдун өзгөрүшү: коомго жат пикирлер, автор-
лукту четке кагуу, коомдук мамиледен баш тартуу

 – Интернет сайттарын үзгүлтүксүз көрүү жана радикалдык же экстремисттик көз карашты 
жактаган социалдык медиа тармактарына катышуу

 – Жек көрүү билдирүүлөрү

 – Ашыкча көз караштарга же кутум теорияларына шилтеме берүү

 • Зомбулукту кармануу

 – Башкаларга карата зордук-зомбулуктун пайда болушу же күч алышы

 – Экстремисттик материалдарды кармоо

 – Карама-каршы көз караштардын же ишенимдердин негизинде башка катышуучуларга 
багыт берүү же зыян келтирүү

Жогорудагы тизмеде жүрүм-турум белгилери жана индикаторлору камтылса дагы, ал текшерүү 
тизмеси эмес, тескерисинче, фасилитаторлор жана практиктер байкай турган жана мүмкүн бол-
гон жолдомолорду колдой турган белгилерге колдонмо экендигин белгилей кетүү керек.

Ошол эскертүү белгилери байкалган шартта, катышуучунун абалын түшүнүү менен билүү үчүн 
көбүрөөк маалымат издөө пайдалуу жана зарыл. Машыктыруучулар же насаатчылар купуялуу-
лукту сактоону  каалашы мүмкүн:

 • Катышуучунун колдоо тармагындагы башка адамдар менен сүйлөшүп, алардын жүрүм-туру-
мунун өзгөргөндүгүн байкадыңызбы

 • Жаш адам менен түздөн-түз сүйлөшүп, көйгөйлөрдү түшүндүрүңүз

Тобокелге салынган жаштар менен баарлашуу мүмкүнчүлүктөрүн спорт аркылуу пайдалануу, 
ошондой эле эксперттер жана тобокелге салынган кеңири коомчулук менен иштешүүгө мүмкүн-
чүлүктөрдү түзөт. Бул процессте иш-аракеттерди колдоо жана андан ары жүргүзүү жолдору иште-
лип чыгып, спорттук кийлигишүүлөрдүн айланасында камтылышы мүмкүн.

Жолдомо берүү механизмдери 
Экстремисттик зомбулукка жол бербөө үчүн программалоонун негизги компоненти катышуучуларды 
адистештирилген кызматтардын экспертизасы аркылуу колдоо үчүн гана эмес, ошондой эле адам укук-
тары менен балдардын укуктарын коргоо үчүн, ошондой эле спорттун узак мөөнөттүү таасирин 
күчөтүү болуп саналат.

Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму тарабынан колдонулган аныктамага ылайык, “жол-
домолорго көп агенттикке же башка көп тараптуу программаларга жиберилген жана терроризмге 
алып келген экстремизм жана радикалдашуу же буга чейин ушул жолдо байкалуучу жүрүм-турумун 
көрсөтүшкөн, алардын тобокелге салынышы же алсыз болуп калышы мүмкүн болгон адамдар кирет. 
Ошондой эле, жолдомо берүү программасы агенттикке, мекемеге, уюмга же адистерге кийлигишүү же 
башка колдоо үчүн жеке адамдын тобокелдиктерин, аялуу катмарын жана коргоочу факторлорун 
кесипкөй баалоодон кийин берилет»151.

Жолдомо берүү механизмдери расмий же расмий эмес мүнөздө болушу мүмкүн жана ошондой эле 
баштапкы профилактикалык деңгээлдеги адамдар үчүн же зомбулуктуу экстремизмге тартылуу корку-

151 ЕККУ, Зомбулуктуу экстремизмдин жана радикалдаштыруунун алдын алуу жана ага каршы туруу боюнча жолдомо 
берүү механизмдерин түшүнүү.
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нучу бар адамдар үчүн колдоо жана / же кошумча иш-чараларга тобокелдиктерге баа берүүчү эксперт-
тер, кесиптик кызматтар жана топтор же агенттиктер катышышы керек.

Алгачкы алдын алуу иш-чаралар контекстинде, анын ичинде спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу программалары аркылуу, укук коргоо органдарынын ыкмасына эмес, калктын ден-соолу-
гуна жана билим берүү багытына кайрылуу механизмдерине көңүл буруу керек. Социалдык жана 
билим берүү ыкмаларын колдонуучу жолдомо берүүчү механизмдер бир катар артыкчылыктарды 
берет, анын ичинде төмөнкүлөр бар152:

 • Радикалдашуу белгилерин көрсөткөн адамдардын, үй-бүлөлөрдүн жана башка кызыкдар жамаат-
тардын мүчөлөрүн зомбулукка кабылганга чейин, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча программаларга кайрылуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу.

 • Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга багытталган жамааттар менен кесиптик кызматтар-
дын жана уюмдардын ортосундагы ишенимди бекемдөө

 • Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн саясий жактан сезимтал кийлигишүүгө баруудан 
тартынышы мүмкүн болгон бир катар адистердин катышуусун стимулдаштыруу.

 • Көп тармактуу мамилени илгерилетүү жана ар кандай агенттиктер менен уюмдар арасында көр-
сөтүлгөн адамдар жөнүндө маалыматты бөлүшүүгө мүмкүндүк берүү (маалыматтарды коргоо 
жана купуялык стандарттарынын чегинде)

 • Бир тараптуу кийлигишүү программаларына карата, аялуу топтордун тобокелдиктерин жана 
муктаждыктарын так баалоо.

 • Көрсөтүлгөн адамга бир эле учурда бир катар кызматтарды колдонууга мүмкүнчүлүк берүү, анын 
бир эле агенттикке же уюмга караганда кеңири колдоо планынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн 
өркүндөтүү.

Жолдомо берүү механизми кийлигишүүнү же кененирээк колдоо планын сунуштай алышы керек, бул 
аныкталгандардын аялуу жерлерине ылайыкташтырылып, ар бир адам сунуш кылган жаш курагы, 
жынысы, маданияты жана тобокелдик факторлору эске алынышы керек153. Зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу үчүн спорттук кийлигишүүлөрдүн оң натыйжаларын жана таасирин күчөтө тур-
ган жана туруктуу колдой турган жолдомо берүүчү механизмдерди жана колдоо тутумдарын өнүк-
түрүүдөгү негизги кадамдар жана ойлор төмөнкүлөрдү камтыйт:

 › Алдын алуу жана жамааттын катышуусунда күч-аракеттерди жумшоо менен коомдук саламатты-
кка негизделген жана көп агенттик мамилени кабыл алыңыз, ага укук коргоо органдарынын, 
өкмөттүк эмес жана атайын адистердин жана практиктердин кеңири чөйрөсү кирет. Буга жерги-
ликтүү ишмерлер жана уюмдар менен алгачкы картага түшүрүү жана консультациялык көнүгүү 
аркылуу жетишүүгө болот.

 › Стигматизацияны азайтуу үчүн коомчулуктун колдоосун түзүү; Бул башка спорттук жамаат-
тарды, үй-бүлөлөрдү, жергиликтүү мектептерди, жеке адамдарды жана жергиликтүү жаштар топ-
торун камтышы мүмкүн.

 › Стигматизацияны азайтуу жана адам укуктарын коргоо үчүн жолдомо берүү механизмдерине 
ылайыктуу брендинг иштеп чыгуу.

 › Тобокелдиктерге баа берүү боюнча башкалардын (фасилитаторлордон же машыктыруучулардан 
тышкары) көндүмдөрүн таануу жана тобокелдикти жана муктаждыктарды эрте аныктоого про-
грамманын кызматкерлерин окутуу потенциалын жогорулатуу.

 › Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар кылмыш жоопкерчилигине тартылбасын же укук коргоо 
органдарынын ашыкча аракеттерине кабылып калбаңыз.

 › Жергиликтүү эксперттер жана адис уюмдар менен биргеликте жолдомо берүү механизмдерин 
жана процесстерин иштеп чыгуу. Жолдомолорду иштеп чыгуу татаал жана жергиликтүү кон-
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текстти, масштабын, брендингди, маалымат менен бөлүшүүнү жана этиканы, коргоону, гендер-
дик перспективаларды, долбоордун мөөнөтүн жана ресурстарын эске алууну талап кылат. Про-
цесс жарандык коомду камтышы керек жана ролдору менен милдеттерин так аныкташы керек.

 › Жолдомолор ар кандай формада жана ар башка булактардан келгендигин моюнга алыңыз. 
Мисалы, мектеп мугалими жеке адам же студенттер тобу менен иш алып баруу үчүн спорт неги-
зиндеги кийлигишүү, спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программасы менен 
кеңешсе болот, же спорт жана зомбулукка жол бербөөчү экстремизмдин алдын алуучу кызмат-
тын кошумча колдоосуна муктаж катышуучуну аныктай алат.

 › Ишенимдүү негизги кызыкдар тараптар жана коомдун лидерлери аркылуу кайрылуу процесси, 
баштапкы профилактика программалары жана билим берүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча кызматтар 
жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу.

 › Жолдомо берүү механизми кийлигишүүнү же аныкталган адамдардын аялуу жерлерине жараша 
иштелип чыккан кеңири колдоо планын сунуштай алат; ал адам сунуш кылган куракты, жыны-
сты, маданий чөйрөнү жана тобокелдик факторлорун эске алышы керек154.

 › Көзкарандысыз карап чыгуу жана үйрөнүү процессин аныктап, жолдомо берүү процессин 
көзөмөлдөө жана баалоо.

3.4  Спорттогу адам укуктары ыкмасы жана зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу программалары 

Спорт чөйрөсүндө адам укуктары боюнча мамилени кабыл алуу жана зомбулукка жол берген экстре-
мисттик программаларын алдын алуу, аны иштеп чыгуу, жүзөгө ашыруу, мониторинг жүргүзүү жана 
баалоо, ошондой эле кийлигишүүлөр адам укуктарын жүзөгө ашырууга жана салым кошуучу милдет-
тенмелерди аткаруу жана / же укук ээлеринин өз укуктарын талап кылуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорула-
туу.

Спорт жаатында адам укуктарын коргоону жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программа-
ларын камсыз кылууда,  зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана ага каршы туруу, коомчулуктун 
мүчөлөрү, балдар жана башка аялуу катышуучулар үчүн саясатты жана жүрүм-турум кодекстерин кор-
гоо жана теңдикти жайылтуу, физикалык мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо жана баардыгын камтуучу 
иш-чараларга багытталган жамааттар менен маанилүү консультацияларды жана башка нерселер менен 
катар алардын катышуусун карап чыгуу зарыл.

Ушул бөлүмдө берилген гендердик жана балдар укуктары боюнча деталдуу көрсөтмөлөрдөн тышкары, 
адам укуктарына болгон мамиленин негизги элементтери төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Долбоорду иштеп чыгууга жана баалоого катышуучу мамилени кабыл алуу, анда балдар жана 
жаштар өз өнүгүүсүнүн негизги катышуучулары катары таанылат

 • Программаны иштеп чыгууга катышкан бардык адамдарды (мисалы, машыктыруучулар, насаат-
чылар, ыктыярчылар жана жаштар) адам укуктары, анын ичинде балдар укуктары жана долбо-
орго карата колдонулуучу адам укуктарынын принциптери жана баалуулуктары боюнча окутуу.

 • Чектелген, жакыр жашаган жана четтетилген топтордун, анын ичинде жаштарды жана ден-соолу-
гунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды жеткиликтүүлүктү камсыз кылган инклюзивдик 
программаларды иштеп чыгуу

 • "Зыян келтирбегиле" принцибин колдонуу жана адам укуктарына таасир эткен пландалбаган 
натыйжаларды алуу үчүн мониторинг жана баалоо алкагындагы адам укуктарын интеграциялоо

154 Ошол эле жерде
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Жаштардын катышуучуларынын арасында 
адам укуктарын илгерилетүү боюнча 
колдонмо

Жаштардын катышуучуларынын арасында адам укуктарын илге-
рилетүүдө спорттогу "акыйкат оюн" этикасын таяныч пункту 
катары кароо пайдалуу. Калыс оюн оюн эрежелерин сактоого 
караганда алда канча көп; бул спортсмендин мамилеси жөнүндө. 
Эл аралык Fair Play комитетинин декларациясына ылайык, “ади-
леттүү оюн баарына таандык. Спорт менен алектенгендердин бар-
дыгы анын ак ниеттүүлүк оюну болушун камсыз кылышат”155. 
Декларациянын маанилүү билдирүүсү, спорт оюнунун негизи бол-
гон акыйкат оюн. Укукка негизделген мамилени ушундай жол 
менен калыптандыруу жаш катышуучуларга адам укуктары 
түшүнүгүн тааныштырат жана гумандаштырат. Спорт программа-
лары аркылуу адам укуктарын илгерилетүү боюнча практикалык 
жетекчилик жана кеңештер төмөнкүлөрдү камтыйт:

 › Машыктыруучуларды, жаштарды жана алардын жамаатта-
рын теңтуштары менен оюн жана спорт аркылуу адам укук-
тарынын принциптери менен тааныштырыңыз жана каты-
шуучулар күнүмдүк жашоосунда укукка негизделген 
мамилени кантип колдонсо болоорун мисал келтиргиле.

 › Калыс оюн принциптерине негизделген долбоорду биргеле-
шип түзүп, укуктарга негизделген билдирүү жасаңыз.

 › Жаштарга адам укуктары алардын спортто ойноп, жамаат-
тарда жашашына таасир этүү жолдорун аныктоодо колдоо 
көрсөтүү. Ушул принциптерге ылайык, алардын иш-аракетте-
рин кандайча баалап, тууралай алаарын талкуулаңыз.

 › Спортту адилеттик жана социалдык өзгөрүүлөрдүн меха-
низми катары колдонуңуз. Жаштарды басмырлоочу жана 
обочолонгон социалдык нормаларды талашуу үчүн спортту 
колдонууга үндөө (б.а. катышпаган жаштардын топторун аныктоо, себептерин аныктоо жана 
аларды интеграциялоонун коопсуз жана кызыктуу жолдорун табуу).

 › Адам укуктарын коргоо үчүн спорттук иш-чараларды коммуникациялык аянтча катары колдо-
нуңуз (мисалы, гендердик теңчиликти жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды камтыган 
жаштардын иштери аркылуу).

Гендердик маселелер жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу
Бириккен Улуттар Уюмунун Терроризмге каршы глобалдык стратегиясында жана Башкы катчынын 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-аракеттер планында гендердик теңчилик жана аял-
дардын укуктарын кеңейтүү иш-аракеттердин артыкчылыктуу багыттары катары аныкталган. Ушул кол-
донмо боюнча машыктыруучуларга жана саясатчыларга гендердик маселелерди эске алуу жана жаш 
аялдар менен кыздардын спортко жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуучу программаларына 
активдүү катышуусун камсыз кылуу сунушталат. Зомбулуктуу экстремизмге жалдоо учурунда, ролду 
ойногон эркек кишилер жана эркек балдар үчүн гендердик түзүлүштү карап чыгуу бирдей маанилүү. 
Муну менен, кызыкдар тараптарды, жеке ишмерлерди жана өнөктөштөрдү спорт аркылуу зомбулук экс-
тремизмдин алдын алуу боюнча демилгелерди иштеп чыгууда жана сунуштоодо гендердик кошууну, 
теңчиликти жана контексттик өзгөчөлүктү биринчи орунга коюуга үндөйт.

155 Эл аралык Адилеттүү ойноо комитети, "Декларация: 21-кылымда спорт жана адилеттүү оюндар". www.fairplayinter-
ational.org сайтында жеткиликтүү.

Адам укуктары жана спорт боюнча эл 
аралык алкак 

Адам укуктары алкагы спорттун жана эс 
алуунун негизги шарттарына тиешелүү кон-
креттүү жоболорду камтыйт . Бул жоболор 
төмөнкүлөрдү камтыйт:

Адам укуктарынын жалпы декларациясы

 • 24-статьяда эс алуу жана бош убакытты 
өткөрүү адамдын укугу катары 
аныкталат .

 • 27-берене жамааттын маданий 
жашоосуна эркин катышуу укугун 
аныктайт .

Баланын укуктары жөнүндө конвенция

 • 1 . 31-берене баланын эс алуу жана эс 
алуу, баланын жаш курагына ылайык 
оюн жана көңүл ачуу иш-аракеттери 
менен алектенүү жана маданий 
жашоого жана искусствого эркин 
катышуу укугун тааныйт . 

Майыптардын укуктары жөнүндө 
конвенция 

 • 2 . 30-берене ден-соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын 
маданий жашоого, эс алууда, эс алууда 
жана спортто башкалар менен бирдей 
катышуу укугуна тиешелүү .
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Гендердик жана зомбулуктуу экстремизмдин ортосундагы мамилени чечүү үчүн “аялдардын адам укук-
тарын урматтоого жана анын жоктугуна, структуралык теңсиздикке, куралдуу жаңжалдын гендердик 
кыймылдаткычтарына жана зордук-зомбулук менен гегемонисттик эркектиктин ортосундагы мамилеге 
жана зомбулуктуу экстремизмди жаратууга” багытталган бирдиктүү жана аралык аралык ыкма талап 
кылынат.156.

Белгилүү бир контекстте жеке адамдан күтүлүүчү, уруксат берилген жана бааланган нерселерди аныкто-
одо гендердик курулуштар чоң роль ойнойт. Көпчүлүк коомдордо аялдар менен эркектердин ортосунда 
жүктөлгөн жоопкерчиликтер, жүргүзүлгөн иш-чаралар, ресурстарга жеткиликтүүлүк жана көзөмөлдөө 
жана чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча айырмачылыктар жана теңсиздиктер бар 157. Мындай 
айырмачылыктарды билүү, программаны иштеп чыгууда жана ишке ашырууда гендердик керектөөлөрдү 
кеңири жайылтууга мүмкүндүк берет, анын мазмунун күчөтүү жана таасир этүү мүмкүнчүлүгүн жогору-
латууда спорт белгиленген гендердик нормаларга каршы туруунун шайманы болуп саналат 158.

Аялдар менен кыздардын ролу 
Зомбулуктуу экстремизмде – аялдар менен кыздар эркектерге жана эркек балдарга караганда (жабыр-
лануучу же кылмышкер катары) ар башкача болгон гендердик көрүнүш. Эркектер зомбулуктуу экстре-
мизмдин кыйла көрүнүктүү ишмерлери болушкандыгына карабастан, аялдарды кабыл алууда ролду 
жана гендердик динамиканы билбегендиктен, көбүнчө гендердик сокур болуп саналган зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу иш-аракеттеринин олуттуу кемчилиги катары каралууда. Аялдарды эркек-
тер менен болгон мамилесинде (мисалы, аялдары, энелери жана жесирлери катары) сүрөттөлгөн пас-
сивдүү жана субмиссивдүү "жолдоочулар" деп стереотипке каршы туруу жана эксплуатация жана 
жумушка орноштуруу жагынан бирдей аялуу болушубуз керек, зомбулуктуу экстремисттик тармак-
тардын жана топтордун ичинде.

Аялдар зомбулуктуу экстремисттик топтордун алгачкы буталарынын катарына киришкен. Алар кулчу-
лукка жана сексуалдык сатууга багытталган, бирок башка аялдарды жалдоо жана адеп-ахлак кодексте-
рин колдонууда маанилүү ролду ойношот. Башка жагынан алганда, акыркы изилдөөлөр боюнча зор-
дук-зомбулукка кабылган аялдардын саны болуп көрбөгөндөй көп катталды159. Көпчүлүгү камкордукка 
алуучу ролдорду ойношот, анын ичинде согушкерлердин балдарын тарбиялоодо жана кам кѳрүүдѳ160, 
жана мугалим жана медайым катарында мамлекетти куруу ролун ойношот. Маалыматтар көрсөткөн-
дөй, аялдар террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтордун башкаларды жалдоо, каражат 
топтоо, зомбулуктуу экстремисттик идеологияларын жайылтуу жана зомбулук аракеттерине катышуу 
жолу менен жигердүү колдой алышат161. 

Ошентип, аялдар бул чөйрөдө жабыр тарткандар жана агенттер катарында татаал инсандыктарды 
ээлей алышат. Бирок, аялдардын чектелген катышуусунун гендердик божомолунан улам, алар көбүнчө 
алдын алуучу стратегиялардын бир бөлүгү катары пропорционалдуу азыраак колдоого / көңүлгө ээ 
болушат жана террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топторунда активдүү ролдордо 
көбүрөөк колдонулушат, анткени алар коопсуздуктун салттуу күтүүлөрүн бузушат.

156 Терроризмге каршы аракеттенүүдө адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо боюнча Атайын баяндамачынын 
отчету: зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга жана ага каршы турууга багытталган саясаттын жана практиканын 
адам укуктарына тийгизген таасири (A / HRC / 43/46), 39-пар.

157 Бириккен Улуттар Уюму, Гендердик маселелер жана Аялдардын укуктарын өркүндөтүү боюнча атайын кеңешчинин 
Кеңсеси, “Гендерди жайылтуу: гендердик теңчиликти илгерилетүү стратегиясы” (август 2001).

158 Марта Сааведра, "Гендердеги жана өнүгүп жаткан спорттогу дилеммалар жана мүмкүнчүлүктөр", Спорт жана эл 
аралык өнүгүү, Роджер Левермор жана Аарон Биком, бас., Дүйнөлүк маданият жана спорт сериялары (Лондон, Палграв 
Макмиллан, 2009).

159 Терроризмге каршы күрөшүү боюнча Комитетинин аткаруучу дирекциясы, “Кайтып келген чет элдик террорист 
согушкерлерге карата жооптун гендердик өлчөмдөрү: изилдөө көз караштары ”, CTED Трендс отчету (февраль 2019)).

160 Асаад Х.Алмохаммад жана Анн Спекхард, "ИШИМдин аял кызматкерлеринин ыкчам катарлары жана ролдору: 
киши өлтүргүчтөрдөн жана моралдык полициядан баштап, тыңчыларга жана жанкечтилерге чейин" (Эл аралык зомбулук-
туу экстремизмди изилдөө борбору, 2017).

161 БУУ-Аялдар, “Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана терроризмге каршы туруу”. www.unwomen.org/ сай-
тында жеткиликтүү.
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Эркектик жана зомбулуктуу экстремизм
Эркектер жана эркек балдар үчүн, гендердик стереотиптерге өбөлгө түзүүчү социалдашуу процессин 
түшүнүү өтө маанилүү. Бул өзгөчө эркектик мүнөздөгү социалдык түзүмдөр эркектерди жана эркек 
балдарды тартууда чоң роль ойногон зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу шартында актуалдуу 162.

Эркектиктин өзү зыяндуу болбосо дагы, эркектикке байланыштуу айрым маданий нормалар эркек-
терге, аялдарга жана жалпы коомго зыян келтириши мүмкүн. Мисалы, гегемониялык эркектик жана 
анын жоокер, согушкер жана коргоочу деген түшүнүктөрү зордук-зомбулукту күчөтөт жана эркектер 
менен балдар өздөрүн бириктирет163. Пропаганда жана зомбулуктуу экстремизмге тартуу стратегия-
лары көбүнчө ошол динди, улутту жана / же аялдарды коргогон эркектердин гендердик стереотипте-
рине кайрылып, коомдук күтүүлөргө таянат164. Мисалы, ак сөөк улуу топтор башка расалардан корго-
ого муктаж болгон ак аялдардын идеясын улантышат165. Ливияда эркек экстремисттик топтор 
тарабынан аялдар гендердик камсыздоо колдонууга тартуу стратегиясынын ажырагыс бөлүгү болуп 
саналат 166.

Ушуга байланыштуу, гендердик социалдык түзүмдөрдү сактабаган эркектер жана балдар өз коомдо-
рунда өздѳрү четке кагылып, маргиналдык сезишет, бул аларды зомбулуктуу экстремизмге негиздел-
ген девианттык жүрүм-турумга түртүшү мүмкүн. Мындай курулуштарга каржылык жактан камсыз 
кылуу, ишенимдүү жумушка орношуу жана балалуу болуу кирет167. Натыйжада, мындай мүмкүнчүлүк-
төргө ээ болбогон эркектер коомдорундагы өз милдеттерин аткарууда кыйынчылыктарга дуушар 
болушат жана радикалдашууга көбүрөөк кабылышат168. 

Спорт, гендердик жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
Гендердик көз карашты спортко аралаштыруу жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн про-
граммалары, зыяндуу стерео түрлөрүн жок кылуу максатында бардык катышуучулардын муктаждык-
тарын бирдей камтуу зарыл. Программалоонун аялдар менен кыздар үчүн бирдей жеткиликтүүлүктү 
жана катышуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуусун камсыз кылуу маанилүү болсо да, гендердик пер-
спективаны аялдар менен айкалыштырбаган гендердик перспективаны түшүнүү керек.

Спорт жана гендер жаатындагы изилдөөлөр физикалык активдүүлүктүн гендердик стереотиптерди 
өзгөртүүдө жана татаалдаштырууда, социалдык интеграциялоонун жана лидерлик потенциалды жого-
рулатуунун каражаты катары ролду далилдей алды169.

Гендердик контексттик жана социалдык түзүлүштөрдү эсепке алууда, терс гендердик стереотиптерди 
(мисалы, гипермаскуленттүүлүк, гомофобия жана рэкетчилик) көбөйткөн спорттун айрым түр-
лөрүнүн маданиятын ошол философияга каршы келген укукка негизделген ыкмаларга берилгендик 
менен кармашыбыз керек.  Спорттун аялдар катышуучулары көбүнчө спортко, өзгөчө агрессивдүү 
спорттун түрлөрүнө катышуу менен аялдык тобокелге салып, коомдук тартипке коркунуч туудуру-
шат170. Эркектер жана балдар үчүн спорт эркектикке, мацизмге жана мисогинизмге171 басым жасап, күч 

162 Джоссиф Езекилов, "Гендер ‘Эркектердин маселелери" зомбулуктуу экстремизге каршы туруу: эркектик маселе-
лерди чечүү менен зомбулуктуу экстремизмге каршы туруу", Өнүгүүнү  кайра карап чыгуу, 5-т., №1 (декабрь 2017).

163 Санам Нарагхи Андерлини, "Кадимки акылмандыкка чакыруу, учурдагы тажрыйбаны өзгөртүү: зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алууда гендердик линза", Зомбулуктуу экстремизмге каршы өзгөртүүчү ыкмалар, Беатрикс Остин жана 
Ханс Дж. Гиссман, бас., Бергоф маектешүү колдонмолор сериялары, № 13 (Берлин, Бергоф Фонду, 2018).

164 Кэтрин Браун, Колдонмо боюнча эскертүү: Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн гендердик принциптер, 
өлчөмдөр жана артыкчылыктар (Нью-Йорк, БУУ-Аялдар, 2019).

165 Андерлини, "Кадимки акылмандыкка чакыруу, учурдагы тажрыйбаны өзгөртүү".
166 БУУ-Аялдар, Араб мамлекеттери, "Түндүк Африкадагы гендердик, эркектик жана зомбулуктуу экстремизм боюнча 

эксперттик платформа".
167 Ян Бэннон жана Мария Коррея, бас. Гендердин башка жарымы: Өнүгүүдөгү эркектердин көйгөйлөрү (Вашингтон, 

Колумбия округу, Дүйнөлүк Банк, 2006).
168 Эзекилов, "Гендер ‘Эркектердин маселелери" зомбулуктуу экстремизге каршы туруу.
169 Джюн Ларкин, Сабрина Разак жана Фиона Моола, "Гендер, спорт жана өнүгүү", "Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт" 

адабий баяндамасы, Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт эл аралык жумушчу тобунун Катчылыгы тарабынан колдонууга 
уруксат берилген (Торонто, Канада, Торонто университети, 2007) .

170 Марта Саведра, "Аялдар, спорт жана өнүгүү" (2005).
171 Майкл Уэлч, "Профессионалдык футбол оюнчуларынын аялдарга карата зомбулугу: гипермаскулярдуулуктун, пози-

циялык статустун, нарциссизмдин жана укуктун гендердик талдоосу", Спорт жана социалдык маселелер журналы, 21-т., № 
4 (ноябрь 1997), 392–411-бб.
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колдонуп, агрессивдүү жүрүм-турумду спорттон тышкарыга жайылта алат172. Айрым спорт түрлөрүн 
башкаларга караганда эркектикке таандык деп эсептөө маселеси кээ бир маданияттарда өзгөчө орун 
алып, бул спорт түрлөрүн жалдоо үчүн жагымдуу аймактарга айландырат173.

Спорттун коомдогу гендер жана аралаш гендердик программалар мыкты (же ал тургай уруксат берил-
ген) делген долбоорун иштеп чыгууда жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуучу программала-
рын иштеп чыгууда, башка чен-өлчөмдөрдүн, мисалы, этностук, диний, улуттун жана сексуалдуулук-
тун катышуучулардын спорт менен болгон мамилесин кандайча түзөрүн жана тескерисинче, маданий 
ченемдерди жана алардын ролун эске алуу керек.

Коопсуздук жана коопсуз жайларга жетүү дагы маанилүү факторлордон. Коомдук жайларда сексуал-
дык зомбулук жана рэкетчилик орун алган же алардын жынысына байланыштуу душмандык күчөп 
кетиши мүмкүн болгон коомдогу ар кандай сексуалдык багыттагы адамдар үчүн, коопсуз жайларга 
тоскоолдуксуз кирүү өзгөчө мааниге ээ. Кээде ачык жерлерде болуп жаткан иш-чаралар аялдарды 
"элдин көзүнчө" өзүн ыңгайсыз сездириши мүмкүн, ошондуктан алар убакытты жана физикалык жай-
гашуусун чектебей эркин спорт менен машыгуу үчүн орун талап кылышат. Мисалы, мусулман кыздары 
хиджабын коопсуз, жабык, аялдар жашаган жерлерде чечүүнү чечиши мүмкүн. Бирок, ошондой эле 
"коопсуз жайларды" ушунчалык чектөөчү же чектелүү болбошу керек, анткени алар социалдык обочо-
лонууну жаратат; эгер каалашса, хиджаб кийген кыздарга спорттук иш-чараларды алып салбай, толук 
кандуу мүмкүнчүлүк берилиши керек. Ошондой эле имараттардын жынысына ылайыктуулугун тек-
шерүү керек (мисалы, алар кыздардын кийим чечүүчү бөлмөсүбү же аялдардын дааратканасыбы).

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн гендердик көз карашты 
спортко интеграциялоо боюнча колдонмо

Жогорудагы маалыматтардын негизинде жана гендердик, спорттун жакындашуусуна жана зомбулук-
туу экстремизмдин алдын алууга багытталган өтө аз адабияттарды эске алганда, практиктер үчүн 
төмөнкү кеңештерди берсе болот:

 › Социалдык тармак кыздардын жашоосунда чоң роль ойнойт жана алардын үй-бүлөсү жана кур-
булары сыяктуу социалдык тармактарын программаларга кошуу үзгүлтүксүз катышуу мүмкүн-
чүлүгүн жогорулатат.

 › Зомбулуктуу экстремизмге ар кандай жыныстагы адамдар кандайча дуушар болушарын билип 
алыңыз.

 › Гендердик зыяндуу стереотиптерди жана контексттик социалдык түзүмдөрдү аныктоо, ошондой 
эле зыяндуу стереотиптерге каршы чыгуу жана жоюу боюнча кызыкдар тараптар жана коомдун 
лидерлери менен иштөө.

 › Спорттук иш-аракеттерде көмүскө түрдө көтөрүлгөн эркектик мүнөздөрдөн жана кээ бир спорт-
тун түрлөрү башкаларга салыштырмалуу“ эркек ”мүнөздө экендигинен кабардар болуңуз.

 › Иштеп чыгууда жана пландаштырууга жергиликтүү ишмерлерди тартуу менен мүмкүн болуучу 
зыяндардан сактаңыз.

 › Транспорттук каражаттарды кошкондо, объектилерге чектөөсүз жана коопсуз жетүүнү план-
даштырыңыз жана программаларды пландаштырууда үй чарбасындагы катышуучулардын рол-
дору менен байланышкан убакыттык милдеттенмелерди карап чыгыңыз.

 › Жаракат алуу спорттун бардык катышуучуларына коркунуч туудурат, бирок аялдар менен 
кыздар үчүн негизги тоскоол болушу мүмкүн. Программанын иш-аракеттеринде алдын-алууну 
пландаштыруу үй-бүлөлөргө кыздарынын ойношуна мүмкүнчүлүк берүүдө маанилүү элемент 
болушу мүмкүн.

172 Тодд Кросс, "Атлетикалык таандыктык жана аялдарга карата зомбулук: структуралык алдын алуу долбооруна 
карата", Маскулиниттер, Гендердик мамилелер жана спорт, Джим Маккей, Майкл А.Месснер жана Дон Сабо, бас. (Миң 
эмендер, Калифорния, Сейдж басмасы, 2000).

173 Ленос жана Янсен, "Спорт жана эс алуу иш-чараларынын ролу" (120-шилтемени караңыз).
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 › Этек кир циклинин кесепеттерин жана кыздарга таасир этиши мүмкүн болгон мезгилдеги мада-
ний жүрүм-турумду карап чыгыңыз. Санитардык-гигиеналык каражаттардын жеткиликтүүлүгү 
жагынан объектилердин жынысына ылайыктуу болушун камсыз кылуу.

 › Аралаш гендердик программалардагы чектөөлөр же аялдардын бардык программалары үчүн 
артыкчылыктар жөнүндө билип, конкреттүү контекстте аял машыктыруучулар жана кызматкер-
лер үчүн ар кандай артыкчылыктарды карап чыгыңыз.

 › Программаны иштеп чыгууда ийкемдүүлүккө жол бериңиз жана катышуучуларга өз ара пикир 
алышуунун жана талкуулоонун негизинде программаларды ылайыкташтыруу аркылуу мүмкүн-
чүлүк бериңиз. Аралаш гендердик программаларда айрым иш-аракеттерди аял катышуучуларга 
ылайыкташтыруу керек болгон жерлерде гендердик маселелерди карап чыгууга уруксат бериңиз.

 › Аял насаатчылар аялдар менен кыздардагы экстремисттик зордук-зомбулуктун күндөлүк 
эскертүү белгилерин байкап, эрте жооп берүүгө жардам берет.

 › Аялдардын үлгүлөрүн колдонуу өзгөчө аялдардын спорттук программаларын жакшы билбеген 
жамааттарда пайдалуу. Ролдордун моделдери кабыл алууну өркүндөтүүгө, нормаларды четке 
кагууга жана катышуунун өсүшүнө түрткү берет.

Спорттогу балдардын укуктарын эске алуу жана зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу программалары
Балдардын укуктары жөнүндө Конвенциянын 1-беренесинде мыйзамдуу түрдө 18 жашка чыга элек 
адамдар деп аныкталган балдар, жаш калктын бир бөлүгү болуп саналат, бул колдонмо ушул куралдар-
дын максаттары үчүн жашы жеткен адамдар катары аныкталган 15–24. Ошондуктан спортто жана зом-
булуктуу экстремизмдин алдын алуу программалары балдардын укуктарын эске алуу, балдардын каты-
шуучуларынын укуктарын илгерилетүү, коргоо жана коргоо маанилүү. Андан тышкары, натыйжалуу 
кийлигишүүлөрдү иштеп чыгууда жана жүзөгө ашырууда зомбулуктуу экстремисттик жана террорист-
тик топтордун балдарды тартуу жана эксплуатациялоосуна байланыштуу конкреттүү элементтерди да 
эске алуу керек.

Зомбулуктуу экстремисттик жана террористтик топтор тарабынан 
балдарды жалдоо жана эксплуатациялоо 
Акыркы жылдары миңдеген балдар уурдалган, жалданган же террористтик жана зомбулуктуу экстре-
мисттик топтор тарабынан пайдаланылган же алар менен байланышта болушкан174. Ошол балдар зор-
дук-зомбулукка дуушар болушкан жана ошол эле учурда өзгөчө коркунучтуу инструменттерге айла-
нышы мүмкүн, аларды эксплуатациялагандардын жана / же аларды кылмыштуу жана террорчулукка 
байланыштуу кылмыштарды жасоо үчүн куралдаштырган адамдардын колунда175. Балдар террорист-
тик жана зомбулуктуу экстремисттик топтордун жалдануусуна жана эксплуатациясына өтө алсыз 
болушат жана мындай топтор тарабынан бир нече жолу - уулдары, анын ичинде алар ошол кылмыштуу 
уюмдардын жана топтордун келечегине инвестиция деп эсептелгендиктен жана куралдуу 
кагылыштарда тирүү калкан же алдыңкы катардагы жоокер катары гана эмес, ошондой эле чалгынчы, 
чабарман, жанкечтилик кол салуучу, атүгүл жазалоочу катары колдонулушу мүмкүн.

Балдар эмне үчүн зомбулуктуу экстремизмге алсыз экендигин жана аларды зомбулуктуу экстремист-
тик жана террористтик топтор жана тармактар кандайча колдонуп жана эксплуатациялап жатканды-
гын түшүнүүдө, аларды канткенде радикалдаштырууга, тазалоого жана ачыкка чыгарууга болорун 
түшүнүү керек.

Балдар жана жаштар радикалдашып, ар кандай жолдор менен ишке тартылышы мүмкүн:

 • Аларды экстремисттик иш-аракеттерге тартууну көздөгөн адамдар жеке өзү же онлайн режи-
минде караштыра алышат. Өспүрүмдөр же жаштар Интернетте радикалдашып кетиши мүмкүн 

174 Башкы катчынын балдар жана куралдуу конфликттер боюнча атайын өкүлүнүн кеңсеси, Алты оор эрежелерин бузуу, 
"Балдарды жалдоо жана колдонуу". https://childrenandarmedconflict.un.org/ сайтында жеткиликтүү.

175 БУУ БКБ, Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор тарабынан жалданган жана эксплуатациялан-
ган балдар жөнүндө колдонмо: Сот адилеттиги тутумунун ролу (Вена, 2017).
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же алардын теңтуш тармактарынын таасири менен; Мындай учурларда, алардын ата-энелери бул 
жөнүндө билишпейт же балдарынын радикалдашуусун токтотууга алсыздыгын сезишет.

 • Аларды зыяндуу, экстремалдык ишенимдерди тутунган үй-бүлө мүчөлөрү, анын ичинде ата-эне-
лери же камкорчулары жана бала менен жашаган бир туугандары жана / же үй-бүлө үйүнөн тыш-
кары жашаган, бирок баланын жашоосуна таасири бар адамдар карашат.

 • Алар зордук-зомбулукка, антисоциалдык, экстремисттик образдарга, чакырыктарга жана жазуу-
ларга дуушар болушу мүмкүн, бул экстремисттик идеология акылга сыярлык көрүнгөн бурмалан-
ган дүйнө таанымдын өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошентип, алар ар бир адамга каршы 
багытталбастан, радикалдашууну көздөгөн үгүттүн курмандыгы болушат176.

Жалдоо техникасы ар кандай формада болот, ага күч менен жалдоо, экономикалык жалдоо, трансулут-
тук жалдоо жана мектептер аркылуу жалдоо (спорт клубдарына жана долбоорлоруна чейин жайыл-
тылышы мүмкүн) кирет177.

Ар кандай кырдаалга карабастан, балдарды жалдоо өтө татаал көрүнүш, ал ар кандай тутумдардын 
бирдиктүү жана көп тармактуу аракеттерин, ар кандай мекемелер жана ишмерлердин кызматташты-
гын талап кылат, натыйжалуу чечүү үчүн. Ушуга байланыштуу, спорттук программалар комплекстүү 
социалдык көйгөйлөргө таасирин тийгизиши мүмкүн, бирок аларды чече албайт, демек, колдоочу 
тараптар жана эксперттер менен биргеликте жүргүзүлүшү керек.

Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор тарабынан балдарды жана жаштарды эксплуа-
тациялоонун алдын алуу үчүн дисциплиналар аралык жана ар тараптуу мамилелер өтө маанилүү, ант-
кени интринациянын жалпы белгиси балдар жана жаштар өздөрүн тазалоо же эксплуатациялоонун 
курмандыгы деп эсептешет, болуп жаткан окуялардын эксплуататордук мүнөзүн тааныбашы жана бил-
беши мүмкүн.

Спорттогу балдардын укуктарын кароо жана коргоо жана зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу программалары
Ушул колдонмонун контекстинде, спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
иш-чараларды иштеп чыгууда жана жүзөгө ашырууда, программалык иш-чаралар менен алектенген 
балдардын өзгөчө аялуу катмарына жана укуктарына тийиштүү көңүл буруу керек. Зомбулуктуу экс-
тремизмдин алдын алуу боюнча улуттук жана региондук иш-аракеттердин пландарын, ошондой эле 
балдардын укуктарын коргоо чөйрөсүн жана сот адилеттигинин практикасын билүү жана зордук-зом-
булукка жол бербөө үчүн спорттун негизиндеги иш-чараларды иштеп чыгуу да өтө маанилүү. Бардык 
иш-чараларды иштеп чыгууда, анын ичинде мониторинг жүргүзүүдө жана баалоодо баланын кызы-
кчылыгы жана "зыян келтирбегиле" принциби камтылышы керек. 

"Плюс спорт" жана "спорт плюс" программаларына катышуучулардын жыргалчылыгы, тынчтыгы жана 
коопсуздугу спорттун күчү менен корголбойт. ЮНИСЕФтин балдарды спорттогу зордук-зомбулук-
тан сактоо: Өнөр жай өнүккөн өлкөлөргө басым жасоо жолу менен сереп салуусуна ылайык, спорттук 
программалардагы жана иш-чаралардагы балдарга мүнөздүү тобокелдиктер төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Рэкетчилик жана дедовщина: Спорттогу рэкетчилик "башкача" деп кабыл алынган балдарга жана 
башка катышуучуларга каршы ар кандай душмандык же кемсинтүүчү иш-аракет катары аныкта-
лышы мүмкүн. Мындай аракеттер оозеки, физикалык же эмоционалдык кысымга алууну 
камтышы мүмкүн.

 • Окутуунун кооптуу методдорунан же тажрыйбаларынан улам жаракат алуу

 • Көңүл чөгөттөрдү жана агрессияны бошотуу үчүн потенциалдуу мүмкүнчүлүк катары катышуу 
менен теңтуштардын агрессиясы

 • Ата-энелердин, машыктыруучулардын же теңтуштардын эмоциялык жана психологиялык зомбу-
лук кысымы жана бейбаштык түрүндө

176 Лондондогу балдарды коргоо кеңеши, Лондондогу балдарды коргоо жол-жоболору, “Экстремисттик идеологияга 
кабылган балдарды коргоо”. www.londoncp.co.uk/chapters/sg_ch_extremist.html сайтында жеткиликтүү.

177 БУУ БКБ, Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор тарабынан жалданган жана эксплуатациялан-
ган балдар жөнүндө колдонмо.
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 • Балдар эмгеги жана аны сатуу көбүнчө таланттуу жаш спорт-
чуларга байланыштуу 

 • Сексуалдык зомбулук: Спорттогу балдарга карата сексуал-
дык зомбулукту жасагандар негизинен авторитеттер, атап 
айтканда машыктыруучулар, ошондой эле машыктыруучулар 
жана кеңешчилер деп аныкталды. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, 
балдар курбу-курдаштарынын, анын ичинде командалашта-
рынын колунан сексуалдык зомбулукка кабылышат.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча спорттук иш-ча-
ралардын контекстинде балдардын жана жаштардын өзгөчө тобо-
келдиктерин жана аялуу статусун таанууда, жүрүм-турум эрежеле-
ринин кодекстеринде эске алына турган жакшы тажрыйба 
чаралары төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Балдар менен байланышуу жана байланыш коопсуз жайларда 
жүргүзүлүшү керек. 

 • Балдар менен иштешүү жалгыз эле жүргүзүлбөшү керек; бал-
дар жана жаштар менен жекеме-жеке сүйлөшүүдөн алыс 
болуңуз.

 • Маек жаш курагына жараша, социалдык чындыктарга, аялуу 
жерлерге жана тобокелдиктерге маданий жана контексттик 
жактан сезгич тилди колдонуу менен жүргүзүлүшү керек.

 • 18 жашка чейинки катышуучулар үчүн улуттук мыйзамдарга ылайык, ата-эненин макулдугу талап 
кылынышы мүмкүн.

 • Балдар жана башка аялуу катышуучулар менен түздөн-түз байланышкан волейтерлорду 
кошкондо, фасилитаторлорду жана башкаларды текшерүү талап кылынышы керек.

 • Кооптуу абалда турган же коргоого муктаж болгон балдарга жолдомо берүү механизмдердин 
бардыгы балдардын өзгөчөлүгүнө жана контекстке ылайыкташтырылышы керек.

 • Бардык спортко негизделген окуу программалары ар кандай курактагы жана жыныстагы катего-
рияларга ылайыкташтырылып, коопсуз практиканы камсыз кылуу жана потенциалдуу стигмати-
зация жана физикалык жаракат алуу коркунучун азайтуу керек.

 • Бардык машыктыруучулар, ыктыярчылар жана теңтуштардын / жаштардын лидерлери балдар 
укугу, адам укуктары жана спорт менен машыгуу үчүн коопсуз тажрыйбалар боюнча жетиштүү 
деңгээлде билим алышы керек.

 • Бардык машыктыруучулар, ыктыярчылар жана теңтуштардын / жаштардын лидерлери спорт 
мейкиндигинде пайда болгон эксплуатация жана кыянаттык тобокелдигин түшүнүшү жана 
билиши керек.

 • Зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу программалары боюнча спорттун бардык түрлөрү бел-
гиленген жүрүм-турум кодекстери, баалуулуктар жана биргелешип түзүлгөн эрежелер аркылуу 
коопсуз жана жакшы тажрыйбаларды өркүндөтүшү керек.

Мындан тышкары, БУУ БКБ террористтик жана зомбулук экстремисттик топтору тарабынан жалдан-
ган жана эксплуатацияланган балдар жөнүндө колдонмодогу көрсөтмөнүн негизинде, зомбулук экс-
тремизмдин алдын алуу боюнча спорттук иш-чараларды иштеп чыгууда, пландаштырууда жана жүзөгө 
ашырууда төмөнкү принциптерди эске алуу керек:

 • 18 жашка чейинки бардык адамдар балдар жана эл аралык жана улуттук мыйзамдарга ылайык 
өзгөчө укуктарга ээ.

Спорт коргонуу үчүн колдонмосу: Жаштар 
менен мажбурлап көчүрүүдөгү программа-
ланы иштеп чыгуу, качкындарды жана жер 
которгон жаштарды коргоодо жана 
жыргалчылыгында спорттун ролун 
көрсөтөт жана изилдейт . Колдонмону 
коргоо программаларын натыйжалуу 
спортту жакшыраак түшүнүү жана ишке 
ашыруу үчүн уюмдар жана кызыкдар 
тараптар кеңири колдоно алат . 

Инструмент Бириккен Улуттар Уюмунун 
Качкындар иштери боюнча жогорку 
комиссарлар, Эл аралык Олимпиада 
комитети жана Terre des hommes уюмунун 
кызматташуусу менен иштелип чыккан .
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СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

 • Саясатчылар, машыктыруучулар жана ыктыярчылар үчүн профилактикалык иш-чаралар, анын 
ичинде спорт аркылуу, ошондой эле террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор 
тарабынан жалдануу жана эксплуатациялануу коркунучу бар балдарга кам көрүүдө баланын 
кызыкчылыгы биринчи кезекте турушу керек.

 • Балдарга жана жаштарга карата зомбулукка жооп берген зомбулук экстремизмдин алдын алуу 
боюнча спорттук ыкмалар терроризмге жана зомбулук экстремизмине каршы күрөшүү боюнча 
иш-чаралардын кыздарга жана эркек балдарга тийгизген таасирлерин эске алышы керек.

 • Террористтик же зомбулуктуу экстремисттик топтор менен байланышкан балага карата жасал-
ган ар кандай иш-аракеттердин негизги максаты - баланын укугун коргоо жана жүзөгө ашыруу 
менен, реабилитациялоого жана коомго кошулууга көмөктөшүү.

 • Балдарды коргоо саясаты жана программалык иш-чаралар менен алектенген уюмдар менен кыз-
маткерлердин жүрүм-турум эрежелери иштелип чыгышы керек жана башкалар менен катар, кор-
кунучта жана коргоого муктаж балдар менен түздөн-түз байланышта болгон адамдарды тек-
шерүү жана кѳзѳмѳлдѳѳ процедураларын жана балдарды коргоого жолдомо берүү механизмин 
камтышы керек.
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Спорттун таасирин өлчөө  
жана зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын  
алуу программалары 

4-бөлүм .
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СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

 “Айрым зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программаларын иштеп чыгуу темпи 
жогорулаган сайын - экстремисттик жүрүм-турумдун натыйжасында зомбулуктун жана өлүмдүн 
көбөйүшүн болтурбоо иш-аракетинин кесепетинен улам, "эмне иштейт" деген күмүш окту табуу 
үчүн кысым дагы бар. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программасын жакшыраак 
маалымдоо үчүн практиканын жамааты өнүгүп жатат. Бирок, зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу ыкмасынын ылайыктуулугун жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
кийлигишүүлөрүнүн ар кандай контекстте тийгизген таасирин түшүнүү тутумдары жана 
куралдары али жеткиликтүү боло элек.”178

Далилдүү алдын алуу иш-чараларын колдонуу натыйжалуу алдын-алуунун негизги элементи болуп 
саналат, жана изилдөө менен далилдерди саясат жана программалар менен байланыштыруу алардын 
натыйжасыз же тескери натыйжа бербеши үчүн маанилүү. Ушул максатта, ушул сыяктуу программа-
ларды жана тажрыйбаларды күчтүү мониторингдөө жана баалоо өтө маанилүү. 

4.1  Спорт үчүн жана зомбулуктуу экстремизмдин  
алдын алуу программалары боюнча  
мониторинг, баалоо жана үйрөнүү алкагын  
иштеп чыгуу

Бул бөлүмдүн максаты зомбулуктуу экстремизмдин жана / же 
спорттун өнүгүүсү үчүн алдын алуу контекстинде колдонулган 
мониторинг жана баалоо алкактарына жана процесстерине 
карата колдонмолордун көчүрмөсүн алуу эмес. Тескерисинче, 
ал күч колдонулган экстремизм программаларын алдын алуу 
үчүн спортту баалоо жана мониторингдөө боюнча атайын 
сунуштарды берүү үчүн колдо болгон жетекчиликке жана 
билимдерге негизделет, ошондой эле мониторингдин жана баа-
лоонун алкагын жана ушул программалар үчүн туруктуу 
негизди иштеп чыгат. 

Төмөндө баяндалган мониторинг жана баалоо процесстерине 
байланыштуу элементтерди жана ыкмаларды ойлонуштуруп, про-
грамманын башталышынан жана иштеп чыгуудан баштап жүзөгө 
ашырылышына чейин колдонуш керек.

Ресурстарды бөлүштүрүү . Мониторингдин негизги принциби, баалоо жана үйрөнүү жана таасирди 
баалоо үчүн жетиштүү убакыт, пландаштыруу жана ресурстар бөлүнгөндүгүн камтыйт. Программаны 
баалоо ресурстарды көп талап кылат жана материалдык-техникалык каражаттарды, кызматкерлердин 
убактысын, талаа иштерине чыгымдарды жана каржылык жана уюштуруучулук ресурстарды талап 
кылат. Жүргүзүлө турган баалоонун түрүн карап чыгуу үчүн кандай ресурстар бар экендигин 
түшүнүү179.

Конфликтке сезимтал мамиле жасоо . Программалоо конфликт болгон жерде эмне болуп жаткан-
дыгын жана эмне себептен экендигин терең талдоодон башталышы керек жана анын натыйжалары 
кийлигишүүлөрдүн “зыян келтирбөөсүн” камсыз кылуу жана психикалык-социалдык зыяндын, травма-
нын, стигматизациянын алдын алуу механизмдерин колдоо үчүн программалоону маалымдоо үчүн 
колдонулушу керек.

Конфликтке сезимтал мамиле кылуу программасы спортко негизделген иш-чараларды катышуучу-
ларга же жалпы коомчулукка терс таасирин тийгизбейт деп ишенимдүү түрдө жүргүзүүгө мүмкүндүк 
берет180. Зомбулуктуу экстремизмге каршы күрөшүүнүн татаалдыгы жана сезимтал мүнөзү катышуу-

178 Люси Холдавей жана Рут Симпсон, Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программасынын таасирин жакшыртуу: 
Иштеп чыгуу, мониторинг жана баалоо боюнча колдонмо (Осло, БУУӨП, 2018).

179 Наурин Чоудхури Финк, Рафия Баракат жана Лиат Шетрет, "Терроризмдеги, конфликттердеги жана зомбулуктуу 
экстремизмдеги аялдардын ролу: Бириккен Улуттар Уюмунун жана эл аралык ишмерлердин сабактары", Саясий кыскача 
маалымат (Гошен, Индиана, АКШ, Терроризмге каршы кызматташуу дүйнөлүк борбору, 2013).

180 Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү тобу, Конфликт жана Өнүгүү талдоосун жүргүзүү (Февраль 2016), 113-б.

Күчтүү экстремизмди программалоонун алдын 
алуу таасирин өркүндөтүү: Иштеп чыгуу, 
мониторинг жана баалоо боюнча колдонмо 
конфликттин татаал шарттарында зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алуу боюнча 
программаларды иштеп чыгуу, мониторингдөө 
жана баалоо боюнча мыкты тажрыйбалар 
боюнча көрсөтмөлөрдү берет . Колдонмо 
өзгөчө зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алууга багытталган же ага байланыштуу 
элементтерди камтыган, анын ичинде "плюс 
спорт" жана / же "спорт плюс" алдын алуу 
программаларын камтыйт .
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4-БӨЛҮМ .  ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ ҮЧҮН СПОРТТУН КОЛДОНУЛУШУНУН ТААСИРИН ӨЛЧӨӨ

чуларды белгисиздик, травма жана четтөө сезимдеринен сактоо, тобокелдикти жана муктаждыкты 
чечүүчү башкарууга жогорку сезимталдуулукту талап кылат. Конфликтке сезимтал мамиле жасоодо, 
бала укуктары, адам укуктары жана гендердик теңчилик жана инклюзивдүүлүк натыйжалуу монито-
ринг, баалоо жана окутуу иш-чараларынын жардамы менен ишке ашырылышы жана бекемделиши 
мүмкүн.

Мониторинг жана баалоо иш-аракеттери тобокелдиктерди башкаруу стратегияларын маалымдоо 
жана өркүндөтүү, ошондой эле персоналды өркүндөтүү жана окутуу муктаждыктарын аныктоого, 
ошондой эле программанын катышуучуларынын муктаждыктарын жана жоопторун таанууга жардам 
берүү менен программанын ичиндеги конфликттердин сезимталдыгын күчөтөт. Бул ыкма программа-
лоонун мониторинг жүргүзүү жана баалоо баскычтарында көптөгөн маалымат булактарын жана 
билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылат.

Травмадан кабардар мамиле жасоо . Бул ыкма травманы жана анын кесепеттерин билүүгө жана 
түшүнүүгө негизделет жана мониторинг, баалоо жана окутуу процесстерин кошкондо, жаңжал же 
жаңжалдан кийинки шарттарда жаштарды жана коомчулукту коопсуз программалык иш-чараларга 
тартуу үчүн зарыл.  Бул контекстте, идентификациялоого жана жолдомого ден-соолукка болгон 
мамиле кызматкерлердин жана катышуучулардын травмалык тажрыйбаларын, анын ичинде травмага 
баа берүү менен, программалык иш-аракеттер мындан ары травмага жана / же курмандыкка алып кел-
бешине жана коомчулукка кайрылуу менен тиешелүү колдоо көрсөтүлүшүнө көңүл буруу керек. 
(3.3-секцияны караңыз). 

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууну аныктоо . Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча уюмдардын жана өкмөттүн жана жарандык коомдун өнөктөштөрүнүн башынан баштап так 
жана жалпы түшүнүктүн болушун камсыз кылуу. Мындан тышкары, жергиликтүү контекстте 
спортту аныктаңыз жана жергиликтүү калктын спорт менен кандайча алектенип жаткандыгын 
билип алыңыз. Мониторинг жана баалоо максатында, баалоо тобу, кызматкерлери, өнөктөштөрү 
жана кардарлары, анын ичинде донорлор иш-аракеттерди, натыйжаларды жана максаттарды анык-
тоодо зомбулукка жол берген экстремизмдин алдын алуу боюнча жалпы түшүнүккө ээ болушун кам-
сыз кылуу маанилүү. 

Түшүнүп, тобокелдикти пландаштыруу . Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча про-
граммалар саясий жактан сезимтал иш чөйрөсү болуп саналат жана татаал жана туруксуз контекстте 
жүргүзүлөт (ошондой эле жогоруда талаш-тартыштарга сезимтал мамиленин сыпаттамасын 
караңыз). Программанын узактыгында ички жана тышкы чөйрөлөрдүн жана факторлордун дайыма 
өзгөрүп турушу менен тобокелдик динамикалык контекстке ээ. Спорт ошондой эле кооптуу иш 
болуп саналат, башкача айтканда бардык программалар тобокелдиктерди тескөө боюнча иш-чара-
ларды камтышы керек. Мониторинг, баалоо жана окутуу процесси аныкталган тобокелдиктерди 
гана чечпестен, жаңы тобокелдиктердин пайда болуу ыктымалдыгын жана мындай тобокелдиктерди 
азайтуу боюнча иш-чаралардын натыйжалуулугун жана шайкештигин баалашы керек. Мониторинг 
жана баалоо иш-аракеттери, тобокелдиктерди азайтуу үчүн ички мүмкүнчүлүктөр жана ресурстар 
жөнүндө, программалык иш-чаралар катышуучулардын тажрыйбасы жана таасири жөнүндө маалы-
маттарды жана тобокелдиктерге байланыштуу ар кандай маалыматтарды топтоо жолу менен тобо-
келдиктерди башкаруу стратегиясын иштеп чыгуу жана / же өркүндөтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү 
берет. Коомчулук жана мониторинг программасына өзгөртүүлөр, баалоо жана окутуу иш-аракетте-
ринде жана / же талаштын катышуучулары, профилдери жана себептери жөнүндө түшүнүктү 
өркүндөтүү жана ар кандай талаптагыдай түзөтүүлөрдү маалымдай ала турган динамиканы изилдөө 
аркылуу адам укуктары кандайча бузулушу жана / же сакталышы жана корголушу мүмкүн экендиги 
жөнүндө181. 

Гендердик динамиканы түшүнүү жана гендердик сезимтал мамилени колдонуу . Жерги-
ликтүү гендердик социалдык түзүлүштөрдү жана алардын жаш курагы, социалдык абалы, географи-
ялык жайгашуусу, сексуалдык ориентациясы, үй-бүлөлүк абалы, майыптыгы жана этно-диний тек-
тери сыяктуу башка индикатордук белгилер менен кандайча кесилишип жаткандыгын таануу. Спорт 
менен байланыштуу гендердик динамиканы түшүнүү. Гендердик маанидеги мониторинг, баалоо 
жана окутуу процесстери программанын катышуучуларынын ар кандай артыкчылыктарын жана 

181 Saferworld, "Конфликтке сезимтал мониторинг жана баалоо", Өнүгүү, гуманитардык жардам жана тынчтыкты 
орнотуудагы конфликтке сезимтал мамилелер: Тынчтыктын жана конфликттердин таасирлерин баалоо боюнча кол-
донмо, Африка Тынчтык Форуму жана башкалар (Лондон, 2004), 3- бөлүм, 3- модуль.
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муктаждыктарын чечкендигин жана кантип чечкенин аныктай алат. Бирок, программалоодо гендер-
дик сезимталдык көбүнчө аялдардын ролдоруна жана зордук-зомбулукка жол бербөөчү экстре-
мизмдин алдын алууга катышуусуна көңүл бурат, бул гендердик анализ үчүн өтө эле тар басым жасай 
алат. Демек, гендердик анализдин алкагы катары бардык адамдарды камтыйт: аялдарды, кыздарды, 
эркектерди, эркек балдарды жана экөөнү тең же экөөнү тең эмес деп эсептеген жѳндүү болот. Мони-
торинг, баалоо жана окутуу алкактары ар кандай катышуучулардын, мисалы, алардын жашына, 
жынысына, социалдык-экономикалык абалына, турмуштук тажрыйбасына, майыптыгына же билим 
деңгээлине жараша программаларды жана иш-аракеттерди кандайча башынан өткөрүшүн баалоосу 
керек. Мындай ыкманы колдонуу гендердик стигматизацияны жана божомолдорду азайтууга мүм-
күндүк берет. Бул маалыматтарды чогултуу боюнча иш-чаралар кылдаттык менен пландаштырылып, 
каралышы керек, анткени бул тема өзгөчө сезимтал болуп, катышуучулардын арасында стигма 
менен терс пикирди күчөтүшү мүмкүн. 

Катышуучуларды тартуу . Коомдук деңгээлде зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программасы 
кандайча бенефициарларды тандай тургандыгын жана ага байланыштуу сезимталдыкты жана кыйын-
чылыктарды түшүнгөнгө аракет кылып, спорттун түрлөрүнөн пайдаланыңыз. Спортко киргизилген 
мониторинг, баалоо жана окутуу процесстери жана зомбулукка жол берген экстремизм программа-
лары жаш жана аялуу же ыктыярдуу калк менен иштөөнү камтыйт. Ошол процесстин жүрүшүндө, про-
грамманын катышуучуларын кырсыктан коргоо өтө маанилүү. Бардык мониторинг жана баалоо про-
цесстери жана иш-аракеттери адам укуктары жана балдардын укуктары принцибин сакташы керек 
жана талаш-тартыштарда дагы, гендердик сезимге ээ болушу керек. Мониторинг, баалоо жана окуу 
процессинин катышуучуларын коргоо үчүн эске алынуучу негизги принциптер төмөнкүлөрдү 
камтыйт:

 › Маалыматтарды жашыруу менен купуялуулукту жана купуялуулукту камсыз кылыңыз.

 › Катышуучуларды жана алардын ой-пикирлерин, сезимдерин жана ишенимдерин урматтаңыз.

 › Коомчулуктарды жана алардагы жалпы баалуулуктарды түшүнүп, контексттештирүү.

 › Айлана чөйрөдөгү таасирлерди түшүнүп, башкаларга жана долбоордун өзүнө тоскоолдуктарды 
болтурбоо.

 › Бийликтин маселелерин моюнга алыңыз жана катышуучулар өздөрүн коопсуз сезип, сый- 
урматка жана эркин баарлашууга же расмий маалыматтарды чогултуу иш-чараларына катышпо-
ого мүмкүнчүлүк берүүчү чараларды көрүңүз.

 › Баалоо каражаттарынын катышуучулардын жаш курагына жана тил деңгээлине ылайык келишин 
камсыз кылыңыз.

 › Ата-эненин / камкорчунун макулдугу - бул бардык катышуучулар үчүн талап.

 › Катышуу ыктыярдуу болушу керек, андыктан катышуучулар каалабаса, баалоо суроолоруна 
жооп бербеши керектигин жана алардын макулдугун сурап турушу керек.

 › Бул процессте боорукердиктин, толеранттуулуктун жана ишенимдин маанилүүлүгү жөнүндө 
маалымдуулукту жогорулатуу. 

Потенциалды өнүктүрүү . Мониторинг жүргүзүү жана баалоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн ресур-
старды камтыган өнөктөштүктү жана потенциалды жогорулатуу стратегиясын орнотуу. Бул ошондой 
эле долбоордун тобунун ичинде ой жүгүртүү жана үйрөнүү маданиятын калыптандырууга алып келет. 
Кызматкерлер колдоочу чөйрөдө долбоордун ийгиликтери менен кемчиликтерин талкуулай алышы 
керек. 

Кызыкдар тараптардын катышуусун жана катышуусун колдоо . Мыкты мониторинг жана баа-
лоо жергиликтүү жана улуттук өнөктөштөрдү жана зомбулуктуу экстремизмге кабылган коомдордун 
бенефициарларын катыштырган мамилелерди талап кылат. 
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Мониторинг, баалоо жана окуу процессин иштеп чыгуу

Мониторинг жана баалоо боюнча процесстин жетекчилиги "персоналды өркүндөтүүгө жана потен-
циалды арттырууга, уюштуруучулук интеграциялоого жана ырааттуу иштелип чыккан жана ырааттуу 
жеткирилген программаларга көмөктөшөт"182. Мониторинг, баалоо жана окутуу процесси катышуу-
чулардын салымы менен программанын мазмунун маалымдоо үчүн үзгүлтүксүз мүмкүнчүлүктү билди-
рет. Бул конкреттүү көрсөткүчтөрдүн жана натыйжалардын негизинде программанын таасирин 
өлчөөгө жана тастыктоого мүмкүндүк берет. Бул жараян спорттун жана зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуучу программалоонун, пландаштыруунун, ишке ашыруунун жана таасир этүүнүн компо-
ненти болуп саналат. Анын негизги максаттарына төмөнкүлөр кирет:

 • Коргоо принциптери жана балдардын укуктары түшүнүктүү болушун, корголушун жана өркүн-
дөтүлүшүн камсыз кылуу

 • Программанын максаттары жана милдеттери кыска жана конкреттүү, өлчөнө турган, ишке ашы-
рыла турган, актуалдуу жана убакыт чектелген болушун камсыз кылуу.

 • Катышуучулардын тажрыйбаларын жана болжолдонгон жана күтүлбөгөн натыйжаларына бай-
коо жүргүзүү жана сурамжылоо, ошондой эле процесстен үйрөнүү жана программанын меха-
низмдерин зарылчылыкка ылайыкташтыруу.

 • Кызматкерлердин жана катышуучулардын ой жүгүртүүсүн, контексттик түшүнүгүн жана сын-
чыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүн өркүндөтүү жана катышуучулардын, катышуучулардын жана 
фасилитаторлордун, ошондой эле фасилитаторлор менен кызыкдар тараптардын, анын ичинде 
донорлордун маектешүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу.

 • Таасирди, өзгөртүү теориясына жана долбоордун жалпы максаттарына ылайык баалоо

 • Билимдин кеңири чөйрөсүнө салым кошуу жана улуттук жана регионалдык саясат алкагына таа-
сир берүү.

Мониторинг, баалоо жана окутуу процесстерин долбоордун бүткүл циклине киргизүү милдеттен-
меси маанилүү, анткени ал долбоордун мазмунуна, жеткирилишине жана таасирине таасир эткен 
божомолдорду четке кагууга мүмкүнчүлүк берет. Бул процесстер божомолдорду, башкача айтканда, 
программанын кандайча иштей тургандыгы жана анын иш-аракеттери көздөгөн максаттарга эмне 
үчүн өбөлгө түзөт деген ишенимдерге шек келтирип, изилдеп чыгышы керек. Мисалы, жаштарга 
терроризмдин чындыгы жөнүндө билим берүү алардын көз карашын жана жүрүм-турумун өзгөртүп, 
экстремисттик билдирүүлөргө болгон алсыздыгын төмөндөтүшү мүмкүн деп божомолдоого 
болот183. Мындай божомолдор туруктуу таасирди жаратуу жана өнүктүрүү үчүн текшерилип, 
кѳзѳмѳлдѳнүшү керек.

Долбоордун процесстерине же зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуудагы таасирине баа берүүдө 
долбоордун конкреттүү элементтери жана долбоордун ийгилигине келтирилген тобокелдиктер, анын 
ичинде стигматизация, четтетүү, психологиялык зыян, физикалык зыян келтирүү коркунучу же про-
грамманын чегинен тышкары, социалдык же маданий божомолдорду азыктандыруу, өзүн-өзү таануу 
көйгөйлөрү жана жеке маалыматты туура эмес колдонуу. Ушундан улам, жүргүзүлүп жаткан монито-
ринг иш-аракеттеринен алынган сабактардын негизинде, тобокелдиктерди тескөө жана туруктуу 
чараларды кабыл алуу жана керек болсо, мониторингдин жана баалоо процесстеринин бардык этапта-
рында ылайыкташтырылышы керек. Мониторинг, баалоо жана окутуу алкагын иштеп чыгууда негизги 
ойлор төмөнкүлөрдү камтыйт:

 › Маалыматтарды сандык (инструменталдык / сандык) жана сапаттык (сыпаттамалык) топ-
тоо аркылуу мониторинг жүргүзүү, баалоо жана окутуу үчүн комплекстүү мамилени колдо-
нуңуз.

 › Салттуу электр дифференциалдарын текшилөө багытында иштеген парадигмаларды кошуңуз.

 › Кеңири жана ар кыл ишмерлердин тобун тартуу.

 › Маалыматтарды жана далилдерди эмне түзөрү жөнүндө экспертиза суроолору.

182 Коултер, Өнүгүүдөгү спорт: Мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча колдонмо (Стирлинг, Стирлинг университети, 
Шотландия, 2008).

183 Джессика Триско Дарден, "Террористтердин жаштарды эксплуатациялоосу менен күрөшүү" (Май 2019).
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 › Жеке адамдар жана жамааттар катышкан инновациялык жана ар түрдүү методикаларды карап 
чыгыңыз.

 › Узунунан жасалган долбоорду жүзөгө ашырыңыз (б.а., мониторинг, баалоо жана окутуу жана 
рефлексиялык тажрыйбаларды программаны иштеп чыгууга киргизүү).

 › Туура, ишенимдүү жана маданий жактан тиешелүү чараларды колдонуңуз.

 › Катышуучулардын структуралык жана социалдык реалдуулугун карап чыгып, маалыматтарды 
ошого жараша жайгаштырыңыз.

 › Географиялык, социалдык, саясий, өнүгүү жана тарыхый багыттагы иш-чараларды контексттеш-
тирүү.

4.2 Программанын таасирин өлчөө 

Таасирди баалоо - программанын иш-аракеттеринин натыйжасында жетишилген жалпы туруктуу 
өзгөрүүлөр, ошондой эле күтүлбөгөн терс кесепеттер талданган жогорку баалоо. Спортто жана 
зомбулукка жол берген экстремизм программаларында көпчүлүк баалоолор таасирди баалоо үчүн 
мамилелердеги, жүрүм-турумдардагы жана карым-катыштардагы өзгөрүүлөрдү өлчөөгө багытта-
лат. Бул талдоонун олуттуу деңгээли, анткени бул адамдарды зомбулуктуу экстремизмге түртүп 
жана тартып, жаштардын гүлдөп-өсүшүнө шарт түзүп берген мамилелер жана жүрүм-турумдар. 
Таасирди баалоо программада камтылган өзгөрүү теориясына жооп берүүгө жана программанын 
негизги компоненттерин катуу сыноого негизделет. Бирок, бул баалоо кийлигишүү зомбулуктун 
алдын алгандыгын жана спорттун зордук-зомбулуктун алдын алуу менен олуттуу байланышы бар 
экендигин аныктоого байланыштуу чектелген. Тескерисинче, алар кийлигишүү бул программа-
лардын маанилүү баалуулугу жана максаты болгон белгилүү бир максаттуу калктын же жамааттар-
дын арасындагы зомбулуктуу экстремизмдин таасири алдындагы аялуу деңгээлинин төмөн-
дөшүнө алып келгендигин көрсөтө алышат.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу долбоорунун мүмкүн болгон таасири спорттун түрлөрүнө 
жана алардын сырткы натыйжаларына жана жыйынтыктарына караганда кыйла татаал. Бул таа-
сирди баалоо боюнча негизги божомол болушу керек. Таасирдин маанилүү мүнөздөмөсү - бул 
көптөгөн катышуучулар өзгөрүлүп жаткан шарттарга жана өнүгүп келе жаткан тобокелчиликтерге 
жана жаш катышуучулар үчүн мүмкүнчүлүктөргө дуушар болгон программанын натыйжаларын 
жалпылап талдоодо. Демек, таасир - бул долбоорду ишке ашыруу жана иш-аракеттери жана про-
грамманын максаттарын колдогон же тоскоол кылган тышкы факторлор аркылуу ишке ашкан про-
цесстердин айкалышы.

Спортто жана зомбулуктуу экстремизмдин кийлигишүүсүнүн алдын алууда таасирди өлчөө өтө маа-
нилүү, бирок конкреттүү иш-чараларды жана максаттарды белгилөө кыйын. Спорт таасирлерди баа-
лоо үчүн кесипкөй дараметти жана ресурстарды инвестициялоону талап кылган, жеке долбоорлорду 
кыскарткан жана долбоорлор ишке ашырылып жаткан кеңири жерди баалаган бирдиктүү ыкманын 
бир бөлүгү экендигин баалоо өтө маанилүү. Мындай аракеттер ушул программаларды жеткирүү мей-
киндигине дагы даана жана тактык алып келет жана эмне иштей тургандыгы жөнүндө түшүнүк берет. 
Демек, ал маалымат негизги кызыкдар тараптар жана кененирээк сектор менен координациялоону 
өркүндөтүүгө жардам берет.

Өзгөрүү теориясын иштеп чыгуу
Өзгөрүүлөрдүн теориясы программанын иш-аракеттери жана кийлигишүүлөрү болжолдонгон жана / 
же иш жүзүндө таасирин тийгизген натыйжалар тизмегине кандайча өбөлгө түзөөрүн түшүндүрүшү 
керек. Ал программанын максаттарын жана негизги өзгөрүүлөрүн аныктайт жана күтүлгөн натыйжа-
ларга жетүү үчүн зарыл болгон өзгөрүүлөрдү чагылдырат. Бул катышуучулардын болжолдонгон натый-
жаларга жана акыркы этапка карай өзгөрүү этаптары аркылуу ийгиликтерин түшүнүү үчүн негиз 
болуп саналат. 
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Спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуунун өзгөрүү 
теориясы
Ушул колдонмодогу беш аймактык ыкма тобокелге салынган жаш өспүрүмдөр үчүн спорт аркылуу 
зомбулук экстремизмдин алдын алуу максатында спорттун зордук-зомбулукту болтурбоо контек-
стинде колдонуунун өзгөрүү теориясын багыттайт. Беш аймак тобокелдик факторлоруна жооп берет 
жана спортту жаштарды коргоо, зомбулукка жол берген экстремизмдин алдын алуу, билим алууга 
жана инсандык өнүгүүгө көмөктөшүү, ошондой эле катышуучулардын чечкиндүү чечим кабыл алуу-
суна жана өнүгүүсүнө жардам берүү үчүн стратегиялык жолдор менен колдонушат. Зордук-зомбулукка 
жол бербөө үчүн спортту колдонуу концепциясынын айланасындагы өзгөрүү теориясын иштеп чыгуу 
үчүн зарыл болгон беш негизги принцип төмөнкүлөрдү камтыйт:

  1. Коопсуз жайларды түзүү

  2. Социалдык инклюзияны күчөтүү

  3. Окуу жана билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу

  4. Жеке жана топтук туруктуулукту калыптандыруу

  5. Жеке адамдардын жана жамааттардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

Бул бөлүмдө беш аймактын айланасында курулган өзгөрүү теориясы келтирилген жана натыйжаларды 
өлчөөчү индикаторлордун топтому сунушталат. Бирок, белгилей кетүүчү нерсе, ар бир программанын 
иштелип чыккан жана ишке ашырылган контекстине негизделген өзгөрүүлөрдүн өзгөчө теориясы 
болот.

Мониторинг жана баалоо долбоорлору натыйжаларга жана таасирлерге ашыкча сарпталбашы керек, 
анын ордуна программанын иштөө мөөнөтү боюнча узак мөөнөттүү маалыматтарды топтоо аракет-
тери аркылуу программанын теорияларын стратегиялык жана катуу текшерүү керек.

9-таблица .  Спорттун өзгөрүү теориясын иштеп чыгуу жана зомбулукка жол 
берген экстремизм программаларын алдын-алуу 

Кадам Карала турган суроолор

1 Негизги көйгөйдү жана максаттуу топту 
аныктоо (мисалы, белгилүү бир жерде 
билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогон 
балдар жана жаштар) жана аларды 
зомбулук экстремизмдин алдын алуу 
алкагында жана контекстинде жайгаштыруу

Долбоордун болушунун себеби эмнеде?

Негизги көйгөй эмнеде жана анын 
себептери жана кесепеттери кандай?

Бул көйгөй кимге көбүрөөк таасир этет?

2 Көйгөйгө катышкан кызыкдар тараптарды 
жана тышкы факторлорду картага түшүрүү 
жана демилгени жеткирүү жана башкаруу 
үчүн зарыл болгон (мисалы, каржылоочулар, 
үй-бүлө жана объект операторлору); 
программа өзүнчө аткарылбай жаткандыгын 
моюнга алуу менен

Максаттуу топко ким же дагы эмне таасир 
этүүдө?

Негизги көйгөйдү чечүүдө кандай тышкы 
факторлорду эске алуу керек?

3 Программанын күтүлгөн узак мөөнөттүү 
таасирин аныктоо (мис ., зомбулуктуу 
экстремизмге кабыл алынган максаттуу 
топтогу жаштардын санын кыскартуу)

Жетүү үчүн акыркы максат эмне?

Кайсы максат негизги көйгөйдү толугу 
менен чечет?
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Кадам Карала турган суроолор

4 Белгиленген беш аймакта узак мөөнөттүү 
максатка жетүү үчүн зарыл болгон 
өбөлгөлөрдү же аралык кадамдарды 
аныктоо (мисалы, мүмкүнчүлүктөрдү 
кеңейтүү, туруктуулук жана билим берүү 
мүмкүнчүлүктөрү)

Таасирге жетүү үчүн кандай зарыл шарттар 
бар?

Ошол алдын-ала шарттарды түзүп, акыры 
болжолдонгон таасирге жетүү үчүн ар 
кандай деңгээлдерде (башкача айтканда, 
максаттуу топ, кызыкдар тараптар жана 
тышкы жагдайлар) кандай жыйынтыктар же 
өзгөрүүлөр болушу керек?

Ар бир кадамда кандай көндүмдөргө 
багытталган?

5 Иш-аракеттерден баштап күтүлүүчү 
натыйжаларга чейинки жолду аныктоо 
менен өзгөрүүлөр картасын иштеп чыгуу: 
ортоңку кадамдарга жетишүүгө көмөкчү 
болгон спорттук иш-чараларды картага 
түшүрүү (мис ., сабырдуулукту, сынчыл ой 
жүгүртүүнү же тармакты өнүктүрүү боюнча 
иш-чаралар)

Ар кандай натыйжаларга же өзгөрүүлөргө 
жана өбөлгөлөргө таасир этүү үчүн кандай 
иш-чаралар эң ылайыктуу?

Кайсынысы долбоордун чегинде?

Таасирге жетүү үчүн өзгөрүүнүн жолу 
кандай?

Ушул кадамдарда зарыл болгон 
чеберчиликти өркүндөтүүгө багытталган 
кайсы оюндар ишенимдүү, ылайыктуу жана 
ыңгайлуу?

6 4 жана 5-кадамдарда аныкталган 
көндүмдөрдүн топтомун өлчөөчү 
индикаторлорду аныктоо (мис ., Өзүн-өзү 
баалоонун жогорулашы)

Өзгөрүүлөргө жана өбөлгөлөргө карай 
кандай көрсөткүчтөр бар?

Натыйжага же өзгөрүүгө жетишилгендиги 
кандайча белгилүү болот?

7 Өзгөрүү жолун көрсөтүүчү жана кантип 
жана кандай натыйжалар күтүлүүдө деген 
негизги божомолдорду белгилөө менен 
(мисалы, эмне үчүн айрым иш-аракеттер 
жүрүм-турум өзгөрүүлөрүнө алып келет 
жана ошол жүрүм-турум өзгөрүүлөрү керек 
деп эсептелет)

Уюмдун ишмердүүлүгүнөн тышкары дагы 
кандай чектөөлөр жана тобокелчиликтер 
колдонулат?

Өзгөрүү теориясы негизделген кандай 
гипотезалар бар?

Ушул эле божомолдор уюм боюнча жана эң 
маанилүү кызыкдар тараптар менен 
бөлүшүлөбү?

Кантип жана эмне үчүн өзгөрүүлөр болушу 
мүмкүн?

8 Өзгөрүү теориясынын тобокелдиктерин 
аныктоо

Эгерде божомолдор туура эмес болсо 
Программанын максаттарын ишке 
ашыруусуна эмне тоскоол болушу мүмкүн?

Булак: Катрин Элсеманн жана башкалардан алынган, "Өнүгүү үчүн спорттогу мониторинг жана баалоо" 
(Дүйнөлүк көчө футболу), 18-б . 

9-таблица .  Спорттун өзгөрүү теориясын иштеп чыгуу жана зомбулукка жол 
берген экстремизм программаларын алдын-алуу (продолжение)
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Өлчөө индикаторлорун иштеп чыгуу
Таасирди өлчөө жана күтүлгөн натыйжаларга жетишилген-жетпестигин баалоо үчүн, топтолгон маа-
лыматтарды программага тиешелүү сандык жана / же квалификациялуу көрсөткүчтөрдүн топтому 
менен өлчөө керек. Көрсөткүчтөр программанын башталышында, долбоорлоо баскычында жана 
мониторинг, баалоо жана окутуу иш-чаралары иштелип чыкканда аныкталууга тийиш.

Өзгөрүүлөр теориясына кайрылып, индикаторлор чечилип жаткан көйгөйгө, калктын максаттуулу-
гуна жана тиешелүү иш-чараларга, натыйжаларга же божомолдорго шайкеш келтирилиши керек. Ушул 
колдонмодо сүрөттөлгөн беш аймактык ыкманын чегинде колдонуу үчүн индикаторлордун 
үлгүлөрүнүн схемасы төмөндө келтирилген.

Ар бир программанын конкреттүү максаттарына жетүү үчүн өзгөрүүлөрдүн өзүнүн теориясы болгон-
дой эле, ар бир программанын өзүнчө индикаторлору болот.

10-таблица . Ар бир аймактын негизги көрсөткүчтөрүн өлчөө

Аймак Негизги 
көрсөткүчтөр

Изилдөө / талкуулоо 
үчүн суроолор жана 
пункттар

Иш-чаралар

Коопсуз 
жайлар

 • Жеткиликтүү жана 
жетиштүү шарттар

 • Жагымдуу меймандостук 
жана максатка 
ылайыктуубу?

 • Катышуучулар коопсуз 
ойной алышабы?

 • Катышуучулар сессияга 
такай катышып 
турушабы?

 • Объектилер гендерге 
ылайыктуу болуп 
саналабы

 • (мисалы, өзүнчө кийим 
чечүүчү бөлмөлөр)?

 • Коомдук лидерлер 
менен байланыштар 
түзүлдүбү? Жергиликтүү 
жаштар уюмдары / 
мектептери мененби?

 • Катышуучулардын 
үйлөрүнөн алыстык

 • Окуялар жөнүндө 
отчетторду карап 
чыгыңыз

 • Катышуучулардан 
долбоорго келгенде 
кандай жылуу кабыл 
алгандыктарын же 
сөз картасын иштеп 
чыгууну сураңыз

 • Коомчулуктун 
макулдугу

 • Коомдук лидерлер менен 
байланыштар түзүлдүбү? 
Жергиликтүү жаштар 
уюмдары / мектептери 
мененби?

 • Катышуучулардын 
үйлөрүнөн алыстыгы

 • Жергиликтүү 
өнөктөштөрдү 
картага түшүрүңүз

 • Жергиликтүү эл 
тарабынан кабыл 
алынган ролдорду 
аныктаңыз (мис ., 
Ыктыярчылар, 
калыстар)

 • Ишенимдин 
жогорулашы жана 
сактоонун 
жогорку 
көрсөткүчтөрү

 • Катышуучулар 
бири-бири менен эркин 
баарлашып жатабы?

 • Катышуучулар өзүлөрүн 
ишенимдүү сезип, 
сабактын жүрүшүнө 
киргизилген

 • Ишенимди бекемдөө

 • көздү жумуп бирөөнү 
максатка багыттоо 
сыяктуу көнүгүүлөр

 • Сессиядан кийин 
өткөрүү

 • байкоо жана 
сүйлөшүүлөр
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Аймак Негизги 
көрсөткүчтөр

Изилдөө / талкуулоо 
үчүн суроолор жана 
пункттар

Иш-чаралар

Социалдык 
инклюзия

 • Таандык болуу 
жана катышуу 
сезимин 
жогорулатуу

 • Катышуучулар таандык 
сезимин сыртынан 
билдиришеби? Алар 
топтук иш-чараларга 
катышууга даярбы?

 • Кантип күнүмдүк 
жашообузга кошулууга 
өбөлгө түзө алабыз?

 • Катышуучуларды 
саякат журналына 
жана топтук 
иш-чараларга 
камтылган сөздөрдү 
жазууга үндөө

 • Команда менен 
иштөөгө 
позитивдүү 
мамиле

 • Катышуучулар 
бири-бири менен өз ара 
аракеттенишеби же 
топторго бөлүнүүнү 
улантышабы?

 • Оюн-Талаасында болгон 
терс окуялардын же 
конфликттердин саны

 • Катышуучуларды жуп 
жана команда болуп 
иштөөгө үндөгөн 
оюндарды кошуңуз

 • Катышуучуларды 
үйрөнүүгө жана 
бири-бирине окшош 
болбогон нерселерди 
бөлүшүүгө үндөө

 • Бардык катышуучу-
лар бири-бири менен 
таанышуусун камсыз 
кылуу үчүн топторду 
аралаштырууну 
улантыңыз

 • Конфликттерди 
чечүүнүн оң 
стратегияларын 
колдонуу

 • Конфликтти чечүү 
жолдору

 • Катышуучулар демилге 
көтөрүп, конфликттерди 
жөнгө салуу менен 
алектеништиби?

 • Спорт аркылуу 
сценарийлерди же 
топтук көнүгүүлөрдү 
түзүп, конфликттин 
чыгышына шарт 
түзүп, катышуучулар-
дын кандай болоорун 
көрүңүз

 • үйрөнгөн инклюзия 
көндүмдөрүн 
практикалоо

Билим  • Түртүү жана 
тартуу факторлору 
жөнүндө кеңири 
маалымдуулук

 • Конфликттерди 
чечүүнүн оң 
стратегияларын 
колдонуу

 • Топто иштөөгө 
позитивдүү 
ыкмаларды 
колдонуу

 • Сынчыл ой 
жүгүртүүнүн 
жогорулашы

 • Боорукердиктин 
күчөшү

 • Катышуучулардын жаңы 
билимдери менен 
бөлүшүү жөнүндө 
маалымдуулугу 
жогоруладыбы?

 • Катышуучулар ашынган 
идеологиялык, диний 
жана саясий 
билдирүүлөрдү аныктай 
алышабы?

 • Катышуучулар 
тарабынан программа 
аркылуу алынган 
квалификациялардын 
саны

 • Программа бүткөндөн 
кийин билим берүү 
мүмкүнчүлүктөрүнө 
жетүү жолдору

 • Катышуучуларды 
зомбулук 
экстремизмдин алдын 
алуу боюнча ушул 
сыяктуу иштерди 
жүргүзүп жаткан 
адамдар же уюмдар 
менен тааныштыруу

 • Катышуучуларды 
зомбулук 
экстремизмдин анча 
байкалбаган же 
жашырылган түртүү 
же тартуу 
факторлору жөнүндө 
ой жүгүртүүгө үндөө
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Аймак Негизги 
көрсөткүчтөр

Изилдөө / талкуулоо 
үчүн суроолор жана 
пункттар

Иш-чаралар

Туруктуулук  • Өркүндөтүлгөн 
өзүн-өзү баалоо

 • Боорукердик жана 
өз ара түшүнүшүү

 • Сынчыл ой 
жүгүртүү

 • Коомчулук менен 
күрөшүү көндүмдөрүн 
жогорулатуу үчүн 
спорттун кайсы 
элементтерин колдонсо 
болот?

 • Насаатчылар менен 
мамиле

 • Катышуучулар 
кыйынчылыктарды 
кантип жеңип жатышат?

 • Программалык 
тренингдерге 
позитивдүү мамиле

 • Спорт аркылуу 
сценарийлерди же 
топтук машыгуу-
ларды түзүңүз, бул 
алардын өзүн-өзү 
башкара билүүсүн 
жана толеранттуулу-
гун жогорулатат

 • Катышуучулардын 
бири-бирине 
таянуусун талап 
кылган тоскоолдук 
иш-чараларын 
киргизүү

Мүмкүнчүлүк-
төрдү кеңейтүү

 • Өркүндөтүлгөн 
өзүнө болгон 
ишеним

 • Өркүндөтүлгөн 
сынчыл ой 
жүгүртүү

 • Өзүнө болгон 
ишенимди 
жогорулатуу

 • Катышуучулар өз 
идеяларын жана 
ойлорун айтууга 
канчалык ишенимдүү?

 • Алар чечим чыгарууга 
канчалык ишенимдүү?

 • Катышуучулар алдыңкы 
машыгууларды жана 
иш-чараларды 
өткөрүшөт

 • Матч оюндары

 • Коомчулуктун 
биримдигин 
бекемдөө жана 
программанын 
аякташын белгилөө 
үчүн коомдук спорт 
күнүн уюштуруңуз

Натыйжаларды негизги индикаторлорго карата өлчөө процесси мониторинг, баалоо жана окутуу про-
цесси жана талдоо үчүн керектүү маалымат булагы катары иш-аракеттерди жана натыйжаларды эске 
алуу менен жүргүзүлүшү керек. 

Иш-чаралар долбоордун кирешелеринин түздөн-түз кесепеттери катары өлчөнөт. Мисалы, өткөрүл-
гөн тренингдердин саны, сабактарды өткөрүүгө даярдалган волонтер-жаштардын саны жана жаңы 
машыктырылган машыктыруучулар жана ыктыярчылар тарабынан берилген спорттук-профилактика-
лык аймактар. Алар ошондой эле иш-аракеттерден кийинки топтун чагылышын колдоо же чыгармачыл 
топтун талкуусу сыяктуу билимди текшерүү механизмдерин түзүү аркылуу сапаттык жактан өлчөнсө 
болот. 

Кыска мөөнөттөгү натыйжалар - бул программанын иш-аракеттеринин түздөн-түз натыйжалары. 
Алар көлөмү жагынан чоңураак жана кийлигишүүнүн таасирин арттырат. Буга мисал катары катышуу-
чулардын долбоордун циклинде кармалышы же спортко байланыштуу жаңы көндүмдөрдүн натыйжа-
сында (мисалы, машыктыруучулук чеберчилик), билимге жана өзүн-өзү сыйлоо сезимин өркүн-
дөтүүнүн натыйжасында расмий жумушка орношкон же расмий түрдө жумушка орношкон 
катышуучулардын саны келтирилген. долбоор тарабынан. Фото жана видео тартуу бул натыйжаны 
өлчөө үчүн пайдалуу курал болушу мүмкүн, анткени аны жеке жана жамааттык салыштырууга мүмкүн-
дүк берген программанын циклинин башында жана аягында колдонсо болот.

Натыйжалар - бул программалардын натыйжаларынын кыска жана орто мөөнөттүү натыйжалары, 
мисалы, катышуучулардын билимине, мамилесине же жүрүм-турумуна тийгизген таасири жана / же 
өзгөрүшү. 
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Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программалары 
боюнча процесстердин натыйжалары

Ушул колдонмодо спортту чыңдоо жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программала-
рынын стратегиясы катары жаштар менен биргеликте программаларды түзүү, катышуучулар-
дын жетекчилиги астында билим берүү, жаштардын лидерлигин жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңей-
түү.

Ушуга байланыштуу, зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн спорттук иш-чараларды баа-
лоодо процесстин белгилүү бир натыйжалары жана катышуучулар менен өз ара маалыматты 
чогултуу жана программанын процесстери жана иш-аракеттери боюнча кайтарым байланышты 
колдонуу ыкмалары сунушталат.

Долбоордун ишмердүүлүгүн жана программанын таасирине мониторинг жүргүзүүдө жана баа-
лоодо биргелешип түзүү жана процесстин жетектөөчү ыкмалары колдонулушу мүмкүн. Мисалы, 
мониторинг жана баалоо процесстин жүрүшүндө жүргүзүлүшү керек, белгилүү бир программа-
лык индикаторлорго байланыштуу программанын бүткүл циклинде маалыматтарды чогултуу-
нун күчтүү механизмдери колдонулушу керек (10-таблицаны караңыз). Бул процессте програм-
манын узактыгы боюнча пайда болгон бардык окутуунун натыйжаларын чагылдыруу үчүн 
программанын ар кандай тобу, кызыкдар тараптар, катышуучулар жана өнөктөштөр камтылышы 
керек.

Программанын деңгээлинде процесстин конкреттүү натыйжаларынын мисалы жаштар лидер-
лигине бурулуп, кайсы жаш катышуучуларга ыйгарым укук берилип, лидер катары аныкталган-
дыгын жана эмне үчүн жана кандайча ушундай болгонун көзөмөлдөө үчүн колдонулушу мүм-
күн. Бул процессти өз ара мамилелерди түзүүдөн жана лидер катары потенциалдуу 
катышуучуларды аныктоодон баштап, окутуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө, программанын кон-
креттүү элементтерин жетектөөгө жана программалык деңгээлдеги маекке катышууга болот. 
Программанын ичиндеги өсүү процессин далилдөө үчүн ошол этаптарды фасилитаторлор жана 
катышуучулар байкап, жазып алышы керек. Негизги өлчөө жана көрсөткүч лидерлердин про-
граммада келечектеги программанын циклдары үчүн жардамчы катары кала бериши же жаңы 
көндүмдөрүн колдонуу менен программадан тышкары жумушка орношуу же ыктыярдуу мүм-
күнчүлүктөрдү издөө болушу мүмкүн.

Спорттун конкреттүү натыйжаларынын жана зомбулукка жол берген экстремисттик программалар-
дын башка мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Социалдык катышуу / инклюзия жана социалдык интеграциянын негизги этаптарын баалоо

 • Программага катышуу / сактоо жана тажрыйба

 • Программанын мүмкүнчүлүктөрү жана аны убакыттын өтүшү менен иштеп чыгуу

 • Кызыкдар тараптардын / жамааттардын катышуусу: Жергиликтүү жана атайын тармактар канда-
йча өстү?

 • Гендердик теңчилик: Катышуучулар кандайча интеграцияланган? Алар гендердик нормаларга 
жана түшүнүктөргө каршы чыгыштыбы?

 • Өзүн-өзү жыйынтыктоо: Убакыт өткөн сайын ишеним жана адам кандайча өзгөрдү?

 • Билим берүү жана окутуу: Окутуу кандайча муктаждыктарга ылайыкташтырылды жана ал кан-
дайча мүмкүнчүлүктөрдү жана жакшы тажрыйбаларды өркүндөттү?

 • Жарандык катышуу: Катышуучулар курчап турган дүйнө менен кантип байланышат?

 • Сынчыл ой жүгүртүү: Катышуучулар суроолорду берүү, ой жүгүртүү жана диалогго салым 
кошуу жөндөмдөрүн өркүндөтүштүбү?

 • Маалыматтарды чогултуунун чыгармачыл ыкмалары, сезимди түзүү жана үйрөнүү
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Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программаларын 
баштапкы баалоо
Долбоордун максаттарына жана милдеттерине жетишкендигин жана долбоордон күтүлгөн тааси-
рин аныктоо үчүн программанын иштөө мөөнөтү бою чогултулган маалыматтарды салыштыруу 
үчүн баштапкы маалыматтарды колдонсо болот 184. Бул контекстте социалдык ченемдер, жеке 
кабылдоолор, жүрүм-турум жана адамдар менен топтордун ортосундагы мамилелер маалымат-
тарды реалдуу түшүнүп жетишүүгө мүмкүндүк берет. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча баштапкы баалоо жеке адамдардын, топтордун жана жамааттардын ортосундагы мамиле-
лерди, ошондой эле зомбулуктуу экстремизмге негизделген учурдагы окуяларды жана ишеним-
дерди аныкташы керек.

Маалыматтардын жеткиликтүүлүгү жана ишенимдүүлүгү мурунку же азыркы программалардын 
таасирин баалоодо көп кездешет. Жергиликтүү калк, мамлекеттик кызматкерлер жана програм-
манын кызматкерлери сурамжылоого катышуудан же маалымат алмашуудан тартынышы мүмкүн. 
Коопсуздук коркунучу белгилүү бир жерлерге же калкка жетүүнү чектеген жерлерде жана кыйла 
жеткиликтүү жерлерде жашагандарга ашыкча үлгү алуунун кесепетинен келип чыгышы мүмкүн 
болгон жерлерде маалыматтарды критикалык талдоо жүргүзүү сунушталат. Баштапкы баалоолор 
үчүн баалуу маалыматтардын түрү, ошондой эле негизги кызыкдар тараптар, кызмат адамдары 
жана мамлекеттик ведомстволордун алдында ушундай маселелер бар экендигин тастыктоону 
талап кылышы мүмкүн, эгерде аларга тийиштүү жана сезимтал мамиле жасалбаса, анда кыйынчы-
лыктар жаралышы мүмкүн.

Таасирди жана өзгөрүүнү өлчөө үчүн баштапкы баалоо аркылуу иштелип чыккан индикаторлор 
жергиликтүү чындыкты да чагылдырышы керек.

Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстиндеги баштапкы баалоону маалымдоо үчүн 
пайдалуу маалыматтар төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

 • Зомбулукка мамиле

 • Мектепке катышуу деңгээли

 • Жарандык катышуу / аралашуу

 • Жаштарды иш менен камсыз кылуунун көрсөткүчтөрү

 • Гендердик зомбулукка байланыштуу пикирледи кабыл алуусу

 • Башка кийлигишүүлөргө жана кыйынчылыктарга туш болгондуктун таасирлери 

 • Улуттук жана / же регионалдык контекстте негизги саясат же өзгөрүүлөр

 • Зордук-зомбулукка байланыштуу кылмыш статистикасы

Зомбулуктуу экстремизмдин контекстинде тобокелдиктерди баалоо инструменттери жекече 
жана топтук ишенимдерди жана мамилелерди, социалдык ченемдерди, мамилелерди, келечекти 
аныктоону жана кабылдоону баалоодо колдонулушу мүмкүн. Тобокелдикти жакшыраак 
түшүнүүнү жана сандык көрсөткүчтү колдоодон тышкары, аныкталган өзгөрүлмөлөр программа-
нын фокусу, иш-аракеттери жана негизги индикаторлорду өлчөөгө байланыштуу мониторинг 
жана баалоо процесстери жөнүндө маалымат бере алат.

184 Икбалжан Мирсайитов жана Венера Сакеева, “Кыргыз Республикасында зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн 
потенциалды күчөтүү” долбоорунун алкагындагы баштапкы баалоо отчету (Бишкек, 2013).
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Бирок, изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул процессте этият болуу керек, анткени баалоо критерийлерин 
чечмелөө жаңылыштыкка алып келиши мүмкүн; Мисалы, мурунку зордук-зомбулук, адатта, "кадимки" 
зомбулуктун божомолу болуп калса дагы, зордук-зомбулукка жол бербөөчү болуш керек185.

4.3  Мониторинг, баалоо жана үйрөнүү алкагындагы 
контекстте мониторинг 

Мониторинг баалоо сыяктуу эле каралбашы керек; алар бири-бирин толуктап турган чаралар жана 
иш-чаралар. Мониторинг негизги максаттарды жана саясатты ишке ашыруунун ири маселелерин 
чечүү үчүн баалоо процесси үчүн үзгүлтүксүз маалыматтарды берип турушу керек.

Кыскача мониторинг тутумун түзүү баалоо боюнча комплекстүү методикалык мамиле үчүн өтө маанилүү 
жана программаны түшүнүүнү жана ага болгон ишенимди бекемдөөгө жардам берет. Мониторинг - бул 
зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программаларынын маанилүү компоненти, анткени ыкчам, коом-
дук жана саясий контексттеги программалардын ичинде жана тышында тез өзгөрүшү мүмкүн. Убакыттын 
өтүшү менен өзгөрүүлөрдү утурлап жазып туруу программанын иш-аракеттерине жана тобокелдиктерге 
баа берүүнүн натыйжаларына ылайыкташууга жана ой жүгүртүүгө мүмкүндүк берет жана персоналга про-
грамманын өзгөрүү теориясынын чектериндеги божомолдорго каршы турууга мүмкүнчүлүк берет.

Адатта, мониторинг жүргүзүү жана баалоо ыкмалары, негизинен, коюлган максаттарды натыйжалуу-
лукка, карама-каршы маалыматтарды топтоонун ар кандай ыкмалары аркылуу баалоо жана иш-аракет-
терге жана натыйжаларга эмне үчүн же кандай контекстте жетишилгенин же жетишпегендигин тек-
шербестен баалоого багытталат. Бирок, мониторинг, баалоо жана окутуу алкагындагы контекстте, 
мониторинг программанын натыйжаларын байкоодон ашып, процесстин масштабын изилдөөгө мил-
деттендирип, алдыга жылышы керек: 

 • Убакыттын өтүшү менен контекст өзгөрөт

 • Долбоордун иш-аракеттери менен контексттин өз ара байланышы

 • Конфликттин катышуучулары, профилдери, себептери жана иш-аракеттерге байланыштуу дина-
микасы 

Мындай ыкманы колдонуу менен, натыйжаларды баалоо учурунда эмне үчүн жана кандайча натыйжа-
ларга жетишилбей жаткандыгын түшүнүү үчүн, ошондой эле тобокелчиликтерди түшүнүү үчүн ар кандай 
элементтер жөнүндө так жана терең маалыматтарды чогултууга болот (талкуулоону караңыз сектадагы 
конфликтке сезимтал мамиле. 4.1). Мындай маалыматтарга өзгөрүлүп жаткан контексттик жана тобокел-
дик факторлору, спорттук иш-аракеттердин ылайыктуулугу, кызыкдар тараптар менен кызматташуу, 
тажрыйбанын жакшы принциптеринин таасири, катышуучулардын жүрүм-туруму жана ресурстарды 
бөлүштүрүү кирет. Мониторингдин комплекстүү тутуму күтүлбөгөн натыйжаларга алып келиши жана 
иш-аракеттерге жана жеткирүүгө байланыштуу сабактарды үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүшү керек186.

Чагылдыруу жана кайтарым байланыш
Программалык сессиялардан кийин чагылдыруу жолугушууларын жеңилдетүү машыктыруучуларга, 
кызматкерлерге жана жаш лидерлерге катышуучулардын өз ара аракеттенүүсүн, сессиянын натыйжа-
ларын, катышуучулардын программанын конкреттүү аспектилерин кабыл алуусун жана күтүлбөгөн 
кесепеттерин караштырат. Долбоордун иштөө мөөнөтүндө туура түшүнбөсөңүз, жалпы таасирге таа-
сир этиши мүмкүн болгон кыска мөөнөттүү таасирлерди чечмелөө жана түшүнүү максатында, чагыл-
дыруу мониторинг процессинин маанилүү компоненти болуп саналат. Чагылдыруу сессиялар кызмат-
керлердин, ыктыярчылардын жана катышуучулардын ортосундагы байланышты, ишенимди жана 
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет жана ачык маектешүүгѳ үндөйт.

185 Моника Ллойд, "Экстремизм коркунучун баалоо: каталог" (Ланкастер, Улуу Британия, Коопсуздук коркунучтарын 
изилдөө жана далилдөө борбору, 2019).

186 Лаура Доусон, Чарли Эдвардс жана Калум Джеффрэй, Зомбулуктуу экстремизмге каршы турууда мониторингди 
жана баалоону колдонууну үйрөнүү жана ылайыкташтыруу: Практиктер үчүн колдонмо (Лондон, Коргоо жана коопсуз-
дукту изилдөө боюнча Падышалык бириккен кызматтар институту, 2014).
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11-таблица .  Спорттун мониторинги жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу программалары боюнча суроолор 

Спорт негизиндеги 
иш-чаралар

 • Долбоордун ийгиликтүү иш-аракетин сүрөттөп бериңиз .

 • Терс жоопту же күтүлбөгөн натыйжаны же жүрүм-турумдук 
жоопту алып келген иш-аракетти сүрөттөп бериңиз .

 • Терс таасирлерге кандайча жооп бергениңизди жана ал 
жооптун натыйжасын сүрөттөп бериңиз . Сиздин ачкыч 
эмне болду?

 • Гендердик теңчиликти жана инклюзивдик тажрыйбаны 
камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чараларды сүрөттөп 
бериңиз .

 • Спорт мейкиндигинин жаштар жана балдар үчүн 
коопсуздугун камсыз кылуу боюнча көрүлгөн чараларды 
сүрөттөп бериңиз .

 • Катышуучулар менен кыйынчылыктарды башкарууга 
кандайча жооп бергениңизди сүрөттөп, ал кыйынчылыктар 
эмне экендигин түшүндүрүңүз .

 • Кантип ошол жоопторду өркүндөтүп, программанын 
теориясына киргизсе болот?

Программанын 
контекстиндеги 
зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алууда 
өзгөрүүлөр

 • Программанын башталышында зомбулуктуу экстремизмдин 
кандай биринчи тобокелдиктери аныкталды? Алар дагы 
деле болсо актуалдуубу? Алар дагы деле болсо 
маанилүүбү? Аларды карап чыгуу керекпи?

 • Аялдар менен эркектер ошол тобокелчиликтерди кандайча 
айырмалап турушат?

 • Убакыттын өтүшү менен өзгөрүүлөр кандайча көзөмөл-
дөнүп жана жазылып турат? Ошол жараян натыйжалуубу 
жана программанын стандарттуу тажрыйбасына 
киргизилгенби?

 • Зордук-зомбулук тобокелдигинин жыштыгындагы же 
интенсивдүүлүгүндөгү өзгөрүүлөрдү кандайча сүрөттөй 
аласыз? Катышуучулар кандайдыр бир өзгөрүүлөр жөнүндө 
билдириштиби?

 • Акыркы чагылдыруу жолугушуусунан кийин көрүнүктүү 
ийгиликтер же кыйынчылыктар болду беле?

Башка өзгөрүүлөр  • Акыркы жолугушуудан кийин аймакта кандайдыр бир 
конкреттүү окуялар же коомдук / саясий өзгөрүүлөр болду 
беле?

 • Сессиялардын келечектеги өтүшүнө таасир этиши мүмкүн 
болгон экологиялык өзгөрүүлөр же жергиликтүү 
кыйынчылыктар болду беле?

 • Коомчулуктун мүчөлөрү, өнөктөштөр же кызыкдар тараптар 
менен кандайдыр бир мамиле болгонбу?

Маалымат булагы: Люси Холдавей жана Рут Симпсондон алынган, Зоомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу программасынын таасирин жакшыртуу: Иштеп чыгуу, мониторинг жана баалоо боюнча курал 
(Осло, БУУӨП, 2018) .

Жогоруда келтирилген суроолор конкреттүү контекстке ылайыкташтырылышы керек жана убакыт-
тын өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүн. Кызматкерлердин, машыктыруучулардын, ыктыярчылардын жана 
жаштардын өзүлөрүн коопсуз сезиши жана алардын ой-пикирлери жана тажрыйбалары бааланат деп 
ишениши маанилүү.
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4.4 Маалыматтарды чогултуу куралдары 

Маалыматтарды чогултуу үчүн колдонулуучу шаймандар контексттик шайкештиктин, маданий 
сезимталдуулуктун, катышуучулардын конкреттүү шаймандар менен катышуу мүмкүнчүлүктөрүнүн 
жана катышуучулар жана долбоордун өзү үчүн тобокелдиктерди эске алуу менен кылдаттык менен 
тандалышы керек. Бааланып жаткан нерсенин мүнөзүн жана максаттуу топтун аялуу жерлерин, мук-
таждыктарын жана тобокелдиктерин түшүнүү спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
боюнча программалоодо мониторинг жүргүзүү инструменттерин тандоого түрткү бериши керек.

Сапаттуу жана сандык методдордон турган аралаш ыкмалары, катышуу жана комплекстүү программа-
нын натыйжаларынын эң кеңири сүрөтүн берет. Инструменттердин айкалышын колдонуу, програм-
манын ар кандай аспектилери боюнча маалымат алууга жардам берет, ошол эле учурда бир катар кызы-
кдар тараптарды камтыйт. "Кантип", "качан" жана "эмне үчүн" деген суроолорду чечүүчү шаймандар 
менен маалыматтарды топтоо программанын максаттарына салым кошкон "ошол көзгө көрүнбөгөн 
элементтерди187 түшүнүүгө" жардам берет.

Сурамжылоолор улгайган жана тажрыйбалуу катышуучулардын сабаттуулук жөндөмдөрүн колдо-
нууда окуу жана жазуу көндүмдөрү жакшы өнүккөн шарттарда пайдалуу. Респонденттер өз ойлорун 
жазуу түрүндө жана «ооба / жок» суроолоруна ишенимдүү билдириши керек, бир нече тандоо суро-
олору жана «сүйлөмдү аяктоо» сыяктуу суроолордун ар кандай формалары менен тааныш болушу 
керек.

Оозеки түрдөгү баарлашуу түрлөрү жогору бааланган жерлерде, башка куралдарга көңүл буруп, маек-
тешүүлөрдү жүргүзүп, дебаттарды жана топтук талкууларды баштоо же тажрыйба алмашуу жана маа-
лымат алмашууну колдоо үчүн окуяларды айтууга жардам берет. Керек болсо, жергиликтүү диалекти-
лерде сүйлөшүү үчүн котормочулардын колдоосу менен орун берилиши керек, башкача айтканда, 
программалоо процессинде сынчыл адамдар болушу мүмкүн. Спорт элиталык спортчуларга шилтеме 
берүү менен жана катышуучулар менен баарлашуу үчүн тааныш болушу мүмкүн болгон окуялардан 
жана жагдайлардан бул куралдарды колдоого алат.

Программаны ишке ашыруучулар ылайыктуу учурларда видеотасмалар, жамааттын карталарын түзүү, 
окуяларды баяндоо жана сүрөт тартуу сыяктуу эксперименталдык жана чыгармачыл куралдарды 
карашы керек.

Маалыматтарды чогултуунун бир катар комплекстүү жана чыгармачыл куралдары спорт жана зомбу-
луктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде колдонсо болот. Контексттин мүнөзүн жана ага бай-
ланыштуу болгон маданий татаалдыктарды эске алганда, чыгармачыл методологиялар көбүнчө расмий 
маалыматтарды чогултуу шаймандарына караганда артыкчылыктуу деп эсептелет. Мисалы, окуяларды 
баяндоо же анимация же комикстерди түзүү балдардын укугун коргоону колдоого алат жана ошол эле 
учурда жаракаттан же купуялуулукту бузуу коркунучунан сактайт.

Төмөндө маалыматтарды топтоого чыгармачыл мамиленин кошумча мисалдары келтирилген.

Фотоэлемент 
Фотоэлемент - бул катышуучулар, аларды башкалар менен бирге адатта, аз камсыздуулуктун, тил 
тоскоолдуктарынын, расанын, класстын, этникалык, жыныстык, маданияттын жана башка жагдайлар-
дын кесепетинен чектелген агенттикке ээ болгон адамдар видео жана фото сүрөттөрдү колдонуп, 
айлана чөйрөсүнүн жана тажрыйбасынын аспектилерин чагылдырышат жана бөлүшүшөт. Фотограф-
тардын жашоосундагы чындыктарды коомчулукка жана саясатчыларга сүрөттөрдүн жана баяндама-
лардын коштоосунда жеткирип, өзгөрүүлөрдү баштоого болот. Бул ыкма төмөнкүлөргө жетишүүгө 
жардам берет:

 • Өз коомчулугунда өз көз карашын билдирүүгө же алардын жашоосуна таасир этүүчү чечимдерге 
таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү аз же таптакыр мүмкүнчүлүгү жок адамдарга (мисалы, жаштарга) үн 
берүү

 • Көндүмдөрдү өркүндөтүп, маргиналдык топторго мүмкүнчүлүк берип, алардын жашоосун 
көзөмөлгө алышы жана башкалар менен активдүү баарлашуу мүмкүнчүлүгү болушу керек.

187 Номвула Дламини, "Мониторингди жана баалоону кайра карап чыгуу", ИНТРАКтын маалымат бюллетени (Эл ара-
лык бейөкмөт уюмдардын окутуу жана изилдөө борбору), № 37 (сентябрь 2007).
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 • Кызыкдар тараптардын тандалган тобунун көз карашы боюнча кийлигишүүдөн келип чыккан 
(күтүлбөгөн же күтүлгөн) өзгөрүүлөр жөнүндө түшүнүк алуу

Бул ыкманы туура колдонуу үчүн катышуучулардын жана кызматкерлердин тренинг менен камсыз 
болушун камсыздандыруу керек. Калктын санына жараша, кээ бир долбоорлордун катышуучулары 
камера колдонушкан эмес, ал эми башка калктын өкүлдөрү бул технологияны жакшы көрүшөт. Каты-
шуучулар ошондой эле фотографиялык этика жана өзүн жана айлана-чөйрөсүн коргоо боюнча бир 
нече негизги көрсөтмөлөрдү алышы керек. Программанын кызматкерлери катышуучулардын эмоцио-
налдык жана физикалык ден-соолугун жана долбоордун бүтүндүгүн коргоо үчүн мындай иш-чаралар-
дан улам келип чыгуучу кырдаалды алдын-ала билип, башкарып турушу керек. Фотосүрөттөр аларды 
кабыл алгандар үчүн дагы, топтогу башкалар үчүн дагы эмоционалдык реакцияны жаратышы мүмкүн, 
ошондой эле тапшырманы аткаруу учурунда этика жана эрежелер так айтылбаса, башкалар тарабынан 
келип чыгуучу физикалык коркунуч болушу мүмкүн. Сүрөттөр өзүн-өзү көрсөтүү, коомдук биримдик 
жана катышуучулардын өздөрүнүн арасында жана катышуучулар менен кызматкерлердин ортосунда 
билим алуу үчүн позитивдүү жана олуттуу түрдө колдонулушу керек.

Мындан тышкары, катышуучулар өздөрүнүн сүрөттөрүн коопсуз жана жакшы шарттарда көрсөтүү, 
талкуулоо жана контексттештирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек.

Онлайн күндөлүк
Катышуучулар өздөрүнүн окутуу, ой жүгүртүү жана тажрыйбаларын сүрөттөө үчүн онлайн күндөлүк-
төрүн колдонуп, чагылдыруучу жана санариптик көндүмдөрүн колдоно алышат. Машыктыруучулар 
жана кызматкерлер рефлексивдүү процессти жетектөө үчүн шаблонду сунуштап, билим алуу, сабак-
тарга болгон сезимдер жана кыйынчылыктарды жеңүү жөнүндө суроолорду бере алышат. Ошентип, 
катышуучулар өз убактысында жана мейкиндигинде спортту жана программаны кандайча башынан 
өткөрүшкөндүгүн сүрөттөй алышат. Ошондой эле алар өздөрүнүн максаттарын коюп же программа-
нын кыйын же түшүнбөгөн жактарын белгилей алышат. Бул дагы машыктыруучуларга жана кызмат-
керлерге өнүгүүнүн позитивдүү натыйжаларын микродеңгээлде жакшыраак түшүнүүгө мүмкүнчүлүк 
берет, бул субсессиялык сессияларда позитивдүү бекемдөөгө мүмкүндүк берет. Интернеттеги күн-
дөлүктөрдү колдонуу маалыматтарды чыгармачыл жана туруктуу жол менен топтоого мүмкүндүк 
берет. 

Мониторинг, баалоо жана үйрөнүү маселелери 
Мониторингдин, баалоонун жана үйрөнүүнүн маанилүүлүгү жана максаты спорт жана зомбулуктуу 
экстремизминин алдын алуу жаатында саясат жана практик уюмдар жана кызыкдар тараптар тара-
бынан кеңири кабыл алынып, кеңири таанылса да, процесстин механизмдерин жана мамилелерин аны-
ктоо, сатып алуу менен байланышкан кыйынчылыктар бул иш-аракеттерге тажрыйба топтоо жана 
акылга сыярлык ресурстарды жумшоо, билим алуу жана потенциалды арттыруу үчүн зыян келтирүүчү 
булактарды жана чектөөлөрдү билдирет. Бул багыттагы баштапкы алдын алуу программаларынын таа-
сирине мониторинг жүргүзүүдө эки кыйынчылыктын эки категориясы кездешет:

(а) себептерин аныктоо жана мамилелердеги өзгөрүүлөр менен спорттун кийлигишүүлөрүнүн орто-
сундагы байланыштарды аныктоо, контексттик өзгөрүүлөрдү чечүү жана анык индикаторлорду иштеп 
чыгуу сыяктуу аналитикалык кыйынчылыктар; жана (b) тиешелүү маалыматтарды чогултуу иш-чара-
ларын түзүү жана маалыматтардын актуалдуу жана ишенимдүү болушун камсыз кылуу сыяктуу прак-
тикалык кыйынчылыктар188. Коопсуздалган контексттик татаалдыктар жана алдын-алуу иш-чаралары-
нын сезимтал мүнөзү татаал мониторинг, баалоо жана окутуу шарттарын түзөт. Бул багыттагы 
изилдөөлөр спорттун таасирине мониторинг жүргүзүү жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
программаларыны менен байланышкан кыйынчылыктарга төмөнкүлөр кирет деп божомолдогон:

188 Джорджия Холмер, Питер Бауман жана Катейра Аряинежад, Өлчөө: Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу жана 
каршы күрөшүү программаларынын таасирин баалоо (Вашингтон, Колумбия округу, Америка Кошмо Штаттарынын Тын-
чтык Институту, 2018).
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СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

 • Коомчулук аңдылып жана жеке жашоого кол салуу189 зыян келтириши жана каралоосу мүмкүн 
деп эсептешет.

 • Далилдер эмнени камтышы керек жана аны кантип топтоо керектиги көп учурда белгисиз190

 • Бүгүнкү күнгө чейин кийлигишүүлөрдү баалоо жана радикалдаштырууга каршы иш-аракеттер-
дин таасирин баалоо үчүн кандай методдор жана ыкмалар колдонулгандыгын чагылдырган бир 
дагы системалуу сереп жок191.

 • Техникалык жана каржылык ресурстарга жеткиликтүүлүктүн чектелгендиги жана туруктуу жана 
креативдүү маалыматтарды чогултууга шарт түзбөгөн чөйрө192.

 • Өнүгүү долбоорлору үчүн спорт көбүнчө "натыйжаларын аткаруу кыйын жана так аныкталбаган 
кийлигишүүлөрдү" камтыйт193. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, здравый и учитывающий обстановку конфликта подход в 
отношении мониторинга, оценки и извлечения опыта должен стать неотъемлемой частью любой про-
граммы предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта, с тем чтобы лечь в основу 
его разработки и осуществления, содействовать достижению максимальных результатов, анализу воз-
действия, улучшению обучения и опыта участников. 

189 Патрик О'Халлоран, "Көз караштагы өзгөрүүлөрдү баалоонун кыйынчылыктары: Эл аралык зомбулуктуу экстре-
мизмге каршы туруу программалардын натыйжалуулугун изилдөө", Канаданын Саясий Илимдер Ассоциациясынын кон-
ференциясында сунушталган доклад, Торонто, Канада, Июнь 2017.

190 Джон Хорган жана Курт Брэддок, “Террористтерди калыбына келтиресизби? Дерадикалдаштыруу программалары-
нын натыйжалуулугун баалоодогу кыйынчылыктар”, Терроризм жана саясий зомбулук, 22-т, № 2 (март 2010), 267–291-бб.

191 Аллард Р. Феддес жана Марчелло Галлуччи, "Профилактикалык жана радикалдаштыруу иш-аракеттеринин натыйжа-
ларын баалоодо колдонулган усул боюнча адабий баяндама", Дерадикалдаштыруу журналы, № 5 (2015), 1-27-бб.

192 Фред Коултер, "Өнүгүүдөгү спорт: отчеттуулукбу же өнүгүүбү?", Спорт жана эл аралык өнүгүү, Роджер Левермор 
жана Аарон Биком, бас. (Лондон, Палграв Макмиллан, 2009).

193 Фред Коултер, "Спорттук клубдар, социалдык капитал жана социалдык регенерация: ‘натыйжаларды көзөмөлдөө 
кыйын болгон аныкталбаган кийлигишүүлөрбү’?", Коомдогу спорт: Маданият, соода, медиа, саясат, 10-т., № 4 (июнь 
2007), 537–559-бб.
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СПОРТ АРКЫЛУУ ЗОМБУЛУКТУУ ЭКСТРЕМИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ

Практикага жана теорияга ылайыктуулугун сактап, ушул бөлүмдө саясатчылар жана практиктер үчүн 
программаларды жана спорттук кийлигишүүлөрдү колдонуу боюнча негизги сунуштардын кыскача 
мазмуну келтирилген. Бул ыкчам кеңештер саясатты иштеп чыгуучулар, программанын администра-
торлору жана программаларды ишке ашырган машыктыруучулар тарабынан көрсөтүлө турган белги-
лердин ролун аткарат. Бөлүм фасилитаторлорго жана башка практиктерге алардын программага жана 
катышуучулардын жашоосуна болгон таасирин түшүнүүгө жардам берүү максатында иштелип чыккан. 
Анда программа учурунда жана катышуучулар менен мамиле түзүүдө кыска, пайдалуу кеңештер бери-
лет. Саясатчылар жана программанын менеджерлери үчүн, алар зомбулуктуу экстремизмдин алдын-а-
луу программалары үчүн спорттогу аракеттерин күчөтүү үчүн глобалдык спорттон өнүгүү жана тын-
чтык алкагы менен кызматташуу боюнча сунуштарды берет. Төмөндө келтирилген сунуштар ушул 
чөйрөдөгү учурдагы жана келечектеги иштерге колдонулуп, зомбулуктуу экстремизмдин жайылышына 
жол бербөө үчүн спортту колдонууда иш-аракеттердин планын көбүрөөк камтыган жана атайылап 
жасоого катышуучулардын үнүнүн мааниси баса белгиленет.

5.1 Саясатты иштеп чыгуу боюнча колдонмо

Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча 
интеграцияланган саясат базасы

 › Туруктуу өнүгүүдө жана тынчтыкта спорттун ролун сабырдуулукту жана урматтоону жайыл-
туучу жана зомбулукту жана кылмыштуулукту жоюу куралы, ошондой эле өнүгүү жана тынчтык 
үчүн глобалдык алкакта колдонмо жана сунуштар катары таанып билүү, анын ичинде төмөнкүлөр:  

 – Кызматташтыкты жана координацияны өркүндөтүү жана спорт аркылуу өнүгүү жана тын-
чтык үчүн спорттун ролу жөнүндө бирдиктүү көз карашты түзүү жана айрыкча Туруктуу Өнү-
гүү Максаттары аркылуу жалпыга бирдей өнүгүү максаттарына жетүүгө салым кошуу. 

 – Өнүгүү секторуна жана өнүгүүнүн эл аралык, улуттук жана жергиликтүү пландарына жана 
саясатына өнүгүү жана тынчтык үчүн спортту ырааттуу интеграциялоону жана жайылтууну 
колдоо.

 – Спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программаларын кошо алганда, өнү-
гүү жана тынчтык үчүн спорттогу биргелешкен аракеттерди жана иш чараларды стимул-
даштыруу, жеңилдетүү жана колдоо үчүн лидерлердин жана үлгү алуучулардын катышуусун 
колдоо.

 › Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорттогу тажрыйбанын глобалдык алкакка жана Зомбулуктуу экс-
тремизмдин алдын алуу жана кызыкдар тараптардын иш-аракеттеринин ортосундагы шайкеш-
тиктин жана ырааттуулуктун механизмдерин аныктоодо жана колдонууда“ Бириккен Улуттар 
Уюмунун ”ыкмасына дал келгендигин таануу жана колдоо.

 › Зомбулуктуу экстремизмдин алдын-алуу контекстинде спорттун улуттук, аймактык жана глобал-
дык алкактардагы артыкчылыктары жана аракеттери менен интеграциялоо жана шайкештеш-
тирүү, анын ичинде Башкы катчынын зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-ара-
кеттер планы жана төмөнкүлөрдү камсыз кылуу:

 – Өнүгүү саясаты үчүн спорт зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча бирдиктүү, ар 
тараптуу жана көп агенттиктин бир бөлүгү болуп саналат.

 – Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча саясат эл аралык адам укуктары-
нын принциптеринде негизделген жана адам укуктарын улуттук, регионалдык жана эл аралык 
алкактарга ылайык адам укуктарына шек келтирбейт, тескерисинче сыйлайт жана жайылтат.
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5-БӨЛҮМ . НЕГИЗГИ СУНУШТАРДЫН ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК КОЛДОНМОНУН КЫСКАЧА БАЯНДАМАСЫ 

Ресурстарды мобилизациялоо, программалоо жана ишке ашыруу

 › Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде спорттук программаларды колдонуу 
үчүн чыгармачыл өнөктөштүк менен катар туруктуу инвестицияларды, ресурстарды мобилиза-
циялоо жана каржылоо агымынын зарылдыгын түшүнүү.

 › Зомбулуктуу экстремизмдин, көп тараптуу келишимдердин жана ар кандай деңгээлдеги сектор-
лордун катышуусунун алдын алуу максатында спортко инвестицияларды жана ресурстарды 
бөлүштүрүүнү туруктуу каржылоо механизмдерин өркүндөтүп, камсыз кылуу.

 › Спорт контексттерине, атап айтканда спорттук иш-чараларга байланыштуу терс таасирлерден 
кабардар болуңуз, анткени алар чечиле турган кыйынчылыктарды жаратат жана аларды биргеле-
шип чечүү жолу менен чечүү.

 › Өнүгүү жана тынчтык үчүн спортту жайылтуу боюнча ири спорттук иш-чаралар менен байла-
нышкан мүмкүнчүлүктөрдү билип, зордук-зомбулук жана кылмыштуулуктун алдын алуу, анын 
ичинде зомбулуктуу экстремизмин алдын алуу жана спортту мобилизациялоого көмөктөшүү 
шартында спорттун орду жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу. бул контекстте спорт үчүн 
ресурстар.

 › Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорттогу негизги тематикалык багыттарды, ошондой эле адам укук-
тары, гендердик мүмкүнчүлүктөр, майыптык, бүтүндүк, ачыктык жана ден-соолук сыяктуу масе-
лелерди аныктоо, чечүү жана интеграциялоо, көп агенттик мамилени жана координацияны жай-
ылтуу жана зордук-зомбулуктун жана кылмыштуулуктун алдын алуу куралы катары спорттун 
потенциалын кеңейтүү.

Таасирин далилдөө жана аягына жеткирүү

 › Зордук-зомбулуктун жана кылмыштуулуктун, анын ичинде зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу куралы катары спортко байланыштуу прогрессти жана таасирди тутумдуу мониторингдөө 
жана баалоо, ар тараптуу өлчөө жүргүзүү.

 › Тренерлер, машыктыруучулар жана катышуучулар тарабынан күн сайын программалоо тажрый-
басына киргизилген мониторингдин зарылдыгын түшүнүү.

 › Программа деңгээлиндеги мониторинг, баалоо жана окутуу иш-аракеттерин жана донорлордун 
конкреттүү баалоо талаптарын колдоңуз, бул көп учурда бир-биринен кескин айырмаланат.

 › Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу куралы катары спорт жаатында изилдөө, мониторинг 
жана баалоо жана өлчөө каражаттарын камсыз кылууга жана жайылтууга колдоо көрсөтүү.

 › Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу контекстинде спорттук программалардын эффек-
тивдүүлүгү жана таасири жөнүндө далилдер базасын консолидациялоо зарылдыгын түшүнүү 
жана академиялык, эмпирикалык жана практикалык изилдөөлөрдөн далилдерди жеткирүү жана 
бөлүшүү үчүн аянтчаларды жана тармактарды бекемдөө.

 › Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программаларынын таасири бир эле про-
грамманын циклинен тышкары өнүгүшү мүмкүн экендигин, кошумча кийлигишүүлөрдүн же 
жолдомо берүүнүн механизмдеринин жардамы менен, ошондой эле баалоо кийинки иш-чара-
ларды жана ресурстарды талап кылаарын же андан пайдаланышын билип алыңыз.

 › Спорттун таасирин документтештирүү жана зомбулуктуу экстремизмдин программалары 
коопсуздук, тынчтыкты сактоо жана адам өнүгүүсүнүн экосистемасынын кеңири бөлүгү экенди-
гин түшүнүңүз. Демек, маалыматтар этикалык стандарттарга ылайык башкарылышы керек.
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 › 5.2  Программаны иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу 
боюнча колдонмо

Спорт жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу программалары

 › Рекрутерлер менен зомбулуктуу экстремисттик топтор тарабынан зомбулуктуу экстре-
мизмдин алдын алуу жана спорттук программалардын эксплуатациясы менен байланышкан 
тобокелдиктер жөнүндө билип алыңыз.

 › Спорттун чектелген факторлорун жана тобокелдиктерин түшүнүп, спортту дарылоо жолу 
эмес, курал катары табыңыз.

 › Стигматизацияга жол бербөө үчүн зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн улуттук 
коопсуздук парадигмасы эмес, адамдын коопсуздугу үчүн мамиле жасоону карап көрүңүз.

 › Спорт балдар жана кыздар тарабынан ар башкача тажрыйбага ээ экендигин жана айырмачы-
лык программаны иштеп чыгууда чагылдырылышы керектигин түшүнүңүз. Гендердик 
камтылуунун жоболорун киргизүү жана гендердик божомолдорду келтирүүдө спорттун 
ролун түшүнүү спортко кошулуу жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн өтө маа-
нилүү.

 › Программалар контекстке мүнөздүү түртүү жана тартуу факторлорун камтыган зомбулук-
туу экстремизмдин жергиликтүү түшүнүгүнө ылайык иштелип чыгышы керек.

 › Тобокелдикти жана стигматизацияны азайтуу үчүн программалар тийиштүү түрдө маркала-
нып, катышуучулар жана жамааттын мүчөлөрү менен баарлашуу үчүн колдонулган тил ыра-
аттуу жана жергиликтүү деңгээлде болушу керек.

 › Программалар үнсүз калган жаштардын жана өз үнү менен бөлүшө турган аянтчам жок деп 
эсептегендердин үнүн камтышы керек. Андыктан жетектөөчү философия жаштардын маңы-
здуу катышуусу болушу керек.

 › Программалар контекстке ылайыкташтырылып, зомбулуктуу экстремизмге жана спортко 
байланыштуу маданий ченемдерди түшүнүүнү камтышы керек.

 › Программанын бир дагы тарабы диний, салттуу же маданий ишенимдерди же нормаларды 
урматтабоосуна жол бербөө өтө маанилүү.

 › Программалар маданий жана контексттик мүнөзгө ээ болушу керек, жөн гана учурдагы про-
граммалардан“ көчүрүп жана чаптап ”койбостон. Бул ар бир программанын өзгөрүү теория-
сында, негизги көрсөткүчтөрүндө, спорттук иш-аракеттерде жана брендингде чагылды-
рылышы керек.

 › Стигматикалык сөздөрдү колдонуунун жана аларды зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
үчүн мүнөздүү белгилөөнүн ордуна, жаштарды өнүктүрүүнүн максаттарын колдонуңуз.

 › Жаштардын муктаждыктарын гана аныктай турган тартыштыкка негизделген моделден айы-
рмаланып, жаштардын дараметине багытталган берүүнүн күчтүү моделин колдоо.

 › Спорт жана зомбулуктуу экстремизм менен байланышкан стигматизациянын же божомол-
дордун тобокелдиктерин аныктоо жана жоюу.

Адам укуктары боюнча мамилени колдонуу

 › Программаны иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу адам укуктарын бузбай, тескерисинче толе-
ранттуулукту, плюрализмди жана адам укуктарын урматтоону камсыз кылуу.

 › Бардык катышуучулардын, ыктыярчылардын, практиктердин жана программанын кызмат-
керлеринин арасында адам укуктарынын принциптери жөнүндө билимин жогорулатуу мак-
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сатында спортко киргизилген жакшы тажрыйбанын принциптери (мисалы, ак ниет оюндар, 
спорттук оюндар, ак ниеттүүлүк жана камтылгандар) менен программада кабыл алынган 
ыкманын ортосунда байланыш түзүү. .

 › Адам укуктары концепциясы ар кандай контекстте ар башкача түшүнүлөт жана катышуучу-
ларга жана жергиликтүү кызыкдар тараптарга билим берүү үчүн кошумча аракеттер талап 
кылынат деп баалайбыз. Катышуучуларга келтирилген зыянды жана тобокелдикти азайтуу 
үчүн жергиликтүү саясий, маданий жана социалдык ченемдерди кабыл алуу жараян үчүн өтө 
маанилүү.

 › " Зыян келтирбегиле "принцибин колдонуп, зомбулуктуу экстремизмине байланыштуу стиг-
матизация же божомолдор тобокелдиктерин жоюу.

 › Уюмдар жана кызматкерлер үчүн коргоо саясатын жана жүрүм-турум кодексин иштеп чыгуу.

 › Программа менен алектенген бардык кызматкерлерге адам укугу боюнча тренингдерди 
өткөрүп, мониторинг жана баалоо алкагына адам укуктарынын индикаторлорун киргизүү.

 › Билим берүү, саламаттыкты сактоо жана үй-бүлөнү колдоо кызматтарын жана башкаларды 
тартуу менен аялуу катмарга колдоо көрсөтүү тутумун, анын ичинде жолдомо берүү меха-
низмин иштеп чыгуу.

Коомчулукту жана жаштарды тартуу 

 › Балдарга жана кыздарга спорттук иш-чараларды маданий жактан аярлап, алардын ар кандай 
муктаждыктарын аныктоо жана аныктоо.

 › Жолдомо берүү механизмдери тобокелге салынган адамдар же топтор менен иштешүүнүн 
булагы катары иштеши мүмкүн жана бул сезгичтик менен жана жергиликтүү эксперттик кыз-
маттардын жана кызыкдар тараптардын (мисалы, мектептер) колдоосу менен жасалышы 
керек.

 › Жаштарды жергиликтүү контекстте аныктап, аларды тобокелге салган белгилүү фактор-
лорду түшүнүңүз.

 › Тартыштыктын көрсөткүчтөрүн азайтуу жана активдерди өсүү жана өнүгүү үчүн негиз 
катары таануу менен спорт менен алектенүү жана зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу 
үчүн күч-кубатка негизделген моделди иштеп чыгуу.

 › Ар кандай тегеректеги жаштарды (мисалы, ар кандай маданий жана уруулук тегинен, кач-
кындардан жана жер которгондордон) кантип бириктирүү керектигин кылдаттык менен 
карап чыгыңыз.

 › Экстремисттик зомбулуктун кесепеттерин болтуруучу оң же үзгүлтүккө учуратуучу ата-эне-
лер менен алардын камкорчуларынын чечүүчү ролун жогорулатуу. Ата-энелер экстремист-
тик мүнөздөгү зордук-зомбулукка байланыштуу окуяларга каршы турууда же аларга көмөк-
төшүүдө жана кызматка тартууда маанилүү ролду ойношу мүмкүн.

 › Коомчулук жана жергиликтүү кызыкдар тараптар менен иштешүүгө стратегиялык ыкманы 
колдонуу; зомбулуктуу экстремисттик топтордун спорттук программаларын эксплуатация-
лоодон сактап калуу маанилүү.

 › Программанын узак мөөнөттүү таасиринде үй-бүлөнүн жана башка жамааттын мүчөлөрүнүн 
ролун түшүнүп, программаны кеңири коомчулуктан алыстатпоо үчүн үй-бүлө мүчөлөрүн 
стратегиялык жактан тартуу.
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 › Программа тобокелге салынган, четтетилген жана маргиналдык жаш калктын жеткилик-
түүлүгүн камсыз кылуу.

 › Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча жаштарга багытталган иш-чаралардын 
методикасын иштеп чыгуу боюнча күч-аракеттерди жогорулатуу, анда жаштар баалуу жана 
өнүгүүнүн пассивдүү алуучулары эмес, борбордук ишмерлери катары бааланат.

 › Жамааттын мүчөлөрү менен иштешүү үчүн аянтча катары спорттун ролун таанып билиңиз 
жана программаны ийгиликтүү жайылтуу жана жайылтуу үчүн спорт аянтчасы катары пай-
даланыңыз. 

Туруктуулукту жана өнөктөштүктү камсыз кылуу

 › Айрым контексттерге ылайыктуу болгон варианттарды карап чыгыңыз.

 › Координацияны күчөтүү жана өнүгүү жана тынчтык жана зомбулуктуу экстремизмдин 
алдын алуу үчүн спорт жаатында иштеген ар кандай ишмерлер арасында тажрыйба бөлүшүү.

 › Жергиликтүү уюмдар жана улуттук спорттук ассоциациялар менен өнөктөштүктү уюшту-
руу.

 › Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча жыйынтыктарды, изилдөөлөрдү жана фак-
тыларды бөлүшүү үчүн онлайн платформаны иштеп чыгууну карап чыгыңыз.

 › Спорттун өнүгүүсүнө багыт берүүчү кемчиликтерди аныктоо үчүн алдын-алуу жөн-
дөөлөрүнө өткөрүлүп берилүүчү практикалык жана жумшак көндүмдөрдүн картасын түзүңүз.

 › Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча спорттук иш-чараларды улуттук стратегия-
ларга жана жаштардын иш-аракеттерине жана иш-аракеттер планына киргизиңиз.

 › Коноктордун спикерлери жана / же уюмдар тарабынан тышкы жардамды координациялоо, 
анткени алар программанын билдирүүлөрүн баса белгилөө жана жайылтуу үчүн пайдалуу 
болушу мүмкүн.

5.3  Фасилитаторлор жана практиктер үчүн колдонмо 
жана практикалык кеңештер 

 › Кыйынчылыктарды күтүп, даяр эмес болгон иш-аракеттерди жасабаңыз.

 › Контекстиңизди түшүнүп, жергиликтүү шартта зомбулуктуу экстремизмди жана жаштыкты 
аныктаңыз.

 › Маекти үзгүлтүккө учуратпастан, катышуучулардын сѳзүн бѳлбѳй, талкуулоо мүмкүнчүлүктөрүн 
жеңилдетүү. Так жана так сүйлөшүңүз.

 › Спорт мейкиндигинин жана имараттарынын коопсуздугун камсыздап, аларды туура пайдала-
ныңыз.

 › Катышуучулар менен биргеликте макулдашылган, камтылууга, теңчиликке жана адилеттүүлүк 
оюнун күтүүгө көңүл буруу менен, балдардын укуктары жана / же жакшы тажрыйбанын прин-
циптери жөнүндө документ түзүңүз.

 › Долбоорду эксплуатациядан кантип мыкты коргоону жана жеке катышуучуларга карата тобокел-
диктер жөнүндө отчеттуулукка карата социалдык адилеттүүлүктү кантип сактоону түшүнүңүз.
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5-БӨЛҮМ . НЕГИЗГИ СУНУШТАРДЫН ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК КОЛДОНМОНУН КЫСКАЧА БАЯНДАМАСЫ 

 › Сиздин контекстте спорттун жана зомбулуктуу экстремизмдин тобокелдиктерин түшүнүп, аны-
кталган тобокелдиктерди азайтуу үчүн жол-жоболор менен стратегиялардын болушун камсы-
здаңыз. 

 › Балдарга да, кыздарга да катышууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, маданий сезимталдыкты камсыз 
кылуу үчүн ылайыктуу мейкиндиктерди жана чараларды куруңуз.

 › Жаштардын билимин өркүндөтүүгө кооптуу болбогон ылайыктуу жана коопсуз жамааттык тар-
мактарды түзүү.

 › Ишенимдүү окутуу курстарына катышып, окуу куралы жана өзгөрүү теориясы менен таанышып, 
коомдун ишенимдүү мүчөлөрү менен зомбулуктуу экстремизм темасына кандайча кайрылууну 
талкуулаңыз.

 › Сабырдуу болуңуз; ынтымак, ишеним жана таандык болуу сезимин өрчүтүү үчүн убакыт талап 
кылынат.

 › Зарыл жана ылайыктуу учурларда, зомбулуктуу экстремизмге байланыштуу психологиялык тал-
кууларды жеңилдетүү жана ортомчулук кылуу же психо-социалдык колдоо көрсөтүү боюнча ади-
стерди чакырыңыз.

 › Долбооруңуз аркылуу кеңири коомчулук менен расмий эмес билим берүү сессияларын өткөрүү 
жана өткөрүү үчүн жергиликтүү адистер уюмдары менен иштөө.

 › Тренерлердин жана башка фасилитаторлордун ордун үлгү катары таануу. Катышуучуларга карата 
ролуңузду түшүнүңүз; жаштар сиздин жүрүм-турумуңузду байкап, жүрүм-турум эрежелери, 
урматтоо жана баарлашуу тажрыйбалары боюнча сиздин сөздөрүңүздөн жана иш-аракетте-
риңизден кеп-кеңеш алышат.

 › Жаштарды тартуу аркылуу окууга ачык жана даяр болуңуз. Алардан үйрөнгөнүңүз зомбулуктуу 
экстремизмдин алдын алууга байланыштуу стратегияңызды жана мамилеңизди түзөт.

 › Жаштарды лидерликке жана катышуучулардын жетекчилигинде маекке үндөө жана маалымат-
тарды топтоо иш-аракеттери менен чыгармачыл мамиледе болуу.

 › Спорттун беш аймагына жана натыйжаларына байланыштырган көңүл ачууну жана спортту тең 
салмактуулукта кармоо.

 › Ар кандай чакырыктарга же агрессия аракеттерине топ тарабынан макулдашылган эрежелерге 
жана ырааттуулуктарга тийиштүү шилтеме берүү менен жооп бериңиз жана бул жагынан 
активдүү болуңуз.

 › Спорттун негизиндеги иш-чараларга таанып-билүү жана эмоционалдык жооп кайтаруу жөнүндө 
унутпаңыз. Спорт өзү күтүлбөгөн нерсе экендигин баалап, күтүлбөгөн жоопторду өзүңүз жана 
катышуучулар үчүн үйрөтүлүүчү учурлар катары колдонуңуз. Катышуучулардын ошол учурлар 
жөнүндө ой жүгүртүүгө убактысы болгондугун камсыздаңыз. 

Корутунду сөз 
Бул колдонмо башка демилгелерди толуктап, ар тараптуу алкактардын жана улуттук жана аймактык 
иш-аракеттердин пландарынын бөлүгүн түзгөн спорт аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын 
алуу программаларын иштеп чыгууга, ишке ашырууга жана мониторинг жүргүзүүгө жана баалоого 
багытталган. 22-сүрөттө зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу үчүн спортту колдонууга карата кол-
донмодо иштелип чыккан ыкманын болжолдонгон таасирлеринин визуалдык кыскача баяндамасы кел-
тирилген. Сүрөттө бардык аймактардан өткөндөн кийин программабыздын катышуучусу көрсөтүл-
гөн. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, спорттун алдын алуу максаттарын колдоого күчү жетет, бирок бул 
сыйкырдуу чечим эмес жана ал өзүнчө долбоор эмес; жакшы программалоо принциптери жана 
тажрыйбалуу кызматкерлер менен коштолгон кийлигишүүнү контексттештирүү абдан маанилүү.
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22-сүрөт . Жаңы ойлонуу процесси 

 

“Мен жакшы 
чечимдерди 
кабыл алам..”

“Мен үнүмө
 ишенем!"

“Менде өзүмдү 
баалоо сезими 

күчтүү.”

“Бардык үйрөнгөн 
жөндөмдөрүмдү 
колдонуп жатам.”

“Азыр мен 
жаштардын 
лидеримин.”
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Тиркеме: Негизги ресурстар

Бириккен Улуттар Уюмунун саясат куралдары, стандарттары жана ченемдери

Коопсуздук Кеңешинин токтомдору

Коопсуздук Кеңешинин жаштар, тынчтык жана коопсуздук боюнча 2250 (2015) резолюциясы.

Коопсуздук Кеңешинин Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык курулуш архитектурасын карап чыгуу 
жөнүндө 2282 (2016) токтому.

Коопсуздук Кеңешинин жаштар, тынчтык жана коопсуздук боюнча 2419 (2018) резолюциясы. 

Башкы Ассамблеянын резолюциялары

Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт жөнүндө

Генералдык Ассамблеянын биздин дүйнөнү өзгөртүү боюнча 70/1 резолюциясы: Туруктуу Өнү-
гүүнүн 2030 Күн тартиби

Башкы Ассамблеянын спорт жөнүндө билим берүү, саламаттыкты сактоо, өнүгүү жана тынчтыкты 
бекемдөө каражаты катары 71/160 резолюциясы.

Башкы Ассамблеянын 72/146 жаштарды камтыган саясат жана программалар боюнча резолюциясы. 
Генералдык Ассамблеянын 73/24 спорт туруктуу өнүгүүнүн мүмкүнчүлүгү катары спорт жөнүндө.

Генералдык Ассамблеянын 74/16 резолюциясы спорт жана олимпиадалык идеал аркылуу тынчтык 
жана жакшы дүйнө куруу.

Генералдык Ассамблеянын спортту жаштар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык 
сот адилеттигинин стратегияларына интеграциялоо жөнүндө 74/170 резолюциясы.

Жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча Бириккен Улуттар 
Уюмунун көрсөтмөлөрү (Эр-Рияд боюнча колдонмо) (Генералдык Ассамблеянын резолюциясы 
45/112, тиркеме).

Бириккен Улуттар Уюмунун Кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык сот адилеттиги жаатында бал-
дарга карата зомбулукту четтетүү боюнча Стратегиясы жана Практикалык Чаралары (Генералдык 
Ассамблеянын резолюциясы 69/194, тиркеме).

Ювеналдык юстицияны башкаруу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Минималдуу Стандарттык 
Эрежелери (Пекин Эрежелери) (Башкы Ассамблеянын токтому 40/33, тиркеме). 

Терроризмге каршы туруу жөнүндө  

Бириккен Улуттар Уюмунун Терроризмге каршы Глобалдык Стратегиясы (Башкы Ассамблеянын 
резолюциясы 60/288).

Бириккен Улуттар Уюмунун Терроризмге каршы глобалдык стратегиясын карап чыгуу (Башкы Ассам-
блеянын резолюциясы 72/284). Башкы Ассамблеянын жаштар, куралсыздануу жана жайылтпоо 
боюнча 74/64 резолюциясы.

Генералдык Ассамблеянын Терроризмге каршы БУУнун Баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча 
башкармалыгы тарабынан техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө 74/175 резолюциясы. 

Экономикалык жана социалдык кеңештин токтомдору 

Экономикалык жана социалдык кеңештин 2019/16 спортту жаштардын кылмыштуулуктун алдын алуу 
жана жазык сот адилеттигинин стратегиясына интеграциялоо боюнча токтому.

Жазык сот адилеттиги тутумундагы балдар боюнча иш-аракеттер боюнча колдонмо (Экономикалык 
жана Социалдык Кеңеш резолюциясы 1997/30, тиркеме).
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Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча колдонмо (Экономикалык жана социалдык кеңештин 2002/13 
токтому, тиркеме).

Кылмыштын курмандыгы болгон жана күбө болгон балдар катышкан сот адилеттиги боюнча колдонмо 
(Экономикалык жана социалдык кеңештин 2005/20 токтому, тиркеме). 

Бириккен Улуттар Уюмунун Коррупцияга каршы Конвенциясына катышкан 
мамлекеттердин конференциясынын резолюциялары 

Спортту коррупциядан сактоо боюнча 8/4 резолюциясы, Конференция өзүнүн сегизинчи сессия-
сында, 2019-жылдын декабрь айында кабыл алган. CAC / COSP / 2019/17.

Спорттогу коррупция жөнүндө 7/8 резолюциясы, Конференция өзүнүн жетинчи сессиясында, 
2017-жылдын ноябрь айында кабыл алган. CAC / COSP / 2017/14.

Баш катчынын отчеттору 

Бириккен Улуттар. Башкы катчынын “Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-аракеттер 
планы” деп аталган доклады. 24-декабрь 2015-жыл. A / 70/674.

  ____________. Башкы катчынын "Спорт өнүгүү жана тынчтык үчүн: спорт туруктуу өнүгүүгө 
жана тынчтыкты камсыз кылууга карай" деп аталган доклады. 21 Июль 2016. A / 71/179.

   ____________. Башкы катчынын “Өнүгүү жана тынчтык үчүн спортту жайылтуу үчүн глобалдык 
алкакты бекемдөө” деген доклады. 14 август 2018. А / 73/325.

   ____________. Башкы катчынын “Жаштарды камтыган саясат жана программалар” деп аталган 
доклады. 16 Июль 2019. A / 74/175.

   ____________. Коопсуздук кеңеши. "Жаштар жана тынчтык жана коопсуздук" деп аталган Баш 
катчынын доклады. 2 март 2020. S / 2020/167.

Бириккен Улуттар Уюмунун башка тиешелүү иш пландары жана отчеттору

Бириккен Улуттар Уюмунун Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча он үчүнчү Конгрессинде кабыл алын-
ган социалдык жана экономикалык маселелерди чечүү жана улуттук жана эл аралык деңгээлдеги мыйзам-
дын үстөмдүгүн жогорулатуу жана коомдук катышуу максатында Бириккен Улуттар Уюмунун кеңири күн 
тартибине кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык сот адилеттигин интеграциялоо боюнча Доха 
декларациясы жазык сот адилеттиги (Башкы Ассамблеянын резолюциясы 70/174, тиркеме).

Өнүгүү жана тынчтык үчүн спорт боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Иш-аракеттер Планы. A / 61/373.

Бириккен Улуттар Уюмунун билим берүү, илимий жана маданий уюм. ЮНЕСКОнун дене тарбия жана 
спорт үчүн жооптуу министрлеринин жана жогорку кызмат адамдарынын алтынчы эл аралык конфе-
ренциясында кабыл алынган Казань иш-аракеттер планы. SHS / 2017 / PI / H / 14 REV.

  ____________. ЮНЕСКОнун Дене тарбия, дене тарбия жана спорт боюнча Эл аралык Хартиясы 
кайра каралды.

Бириккен Улуттар Уюмунун Жаштар Стратегиясы, "Жаштар 2030: Жаштар менен иштөө жана жаштар үчүн".

Бириккен Улуттар Уюму, Адам Укуктары боюнча Кеңеш. Балдарды сатуу жана сексуалдык эксплуата-
циялоо, анын ичинде балдардын сойкулугу, балдар порнографиясы жана балдарга карата сексуалдык 
зомбулукка байланыштуу башка материалдар жөнүндө атайын докладчынын баяндамасы (спорттун 
алкагында балдарды сатуу жана сексуалдык эксплуатациялоо боюнча тематикалык изилдөө). 27 
декабрь 2018. A / HRC / 40/51.

 ____________. Терроризмге каршы аракеттенүүдө адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин 
илгерилетүү жана коргоо боюнча атайын докладчынын баяндамасы. 2-сентябрь 2008. A / HRC / 31/65.

   ____________. Терроризмге каршы аракеттенүүдө адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо 
боюнча Атайын докладчынын баяндамасы: зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууга жана ага каршы 
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турууга багытталган саясаттын жана практиканын адам укуктарына тийгизген таасири. 21 Февраль 
2020. A / HRC / 43/46.

Жаштар үчүн Бүткүл Дүйнөлүк Аракет Программасы (Генералдык Ассамблеянын токтомдору 50/81, 
тиркеме жана 62/126, тиркеме).

Колдонмо куралдары жана отчеттору

Эл аралык Олимпиада комитети. Олимпиадалык баалуулуктардын билим берүү негиздери, 
2-басылышы. Лозанна, Швейцария, 2016.

Браун, Кэтрин. Колдонмо Эскертүү: Зомбулуктуу экстремиздин алдын алуу үчүн гендердик принцип-
тер, өлчөмдөр жана артыкчылыктар.

Нью-Йорк: БУУ-Аялдар, 2019. https://www.unwomen.org сайтында жеткиликтүү.

Холдавэй, Люси жана Рут Симпсон. Зомбулуктуу экстремизмдин программалоосунун алдын алуу таа-
сирин жакшыртуу: Иштеп чыгуу, мониторинг жана баалоо боюнча курал. Осло: БУУӨП, Осло башка-
руу борбору, 2018.

Макленнан, Нэнси жана Жаннин Томпсон. Сапаттуу дене тарбия (QPE): Саясатчылар үчүн кол-
донмо. Париж: ЮНЕСКО, 2015.

Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси. Аны коопсуз 
ойноо: Бириккен Улуттар Уюмунун Атайын баяндамачысынын балдарды сатуу жана сексуалдык экс-
плуатациялоо жөнүндө отчету. 2019.

Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму. Терроризмге алып келген зомбулуктуу экстре-
мизминин жана радикалдаштыруунун алдын алуу жана ага каршы туруу боюнча жолдомо механизмде-
рин түшүнүү: Кыйынчылыктарды багыттоо жана адам укуктарын коргоо - Түштүк-Чыгыш Европа 
үчүн колдонмо. Вена, 2019.

Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар Фонду. Балдарды спорттогу зомбулуктан сактоо: Өнөр жайы 
өнүккөн өлкөлөргө басым жасоо менен сереп. Париж, 2010.

Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү тобу. Конфликт жана өнүгүү талдоо жүргүзүү. 2016.

Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасы, Африка үчүн Регионалдык бюро Африкадагы 
экстремизмге саякат: Айдоочулар, стимулдар жана жумушка орноштуруу үчүн чекит. Нью-Йорк, 2017.

  ____________. Алдыңкы саптар: Зордук-зомбулукка жол бербөө жана ага жооп кайтаруу боюнча 
жаштар. БУУӨПтүн глобалдык отчету. Нью-Йорк, 2019.

  ____________. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча тобокелдиктерди башкаруу про-
граммалары: практиктер үчүн колдонмо. Осло: Осло башкаруу борбору, 2019.

  ____________. Инклюзивдүү өнүгүүнү, толеранттуулукту жана ар түрдүүлүктү урматтоону жайыл-
туу аркылуу зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: радикалдашуу жана зомбулуктуу экстремизмине 
каршы күрөшүү. Нью-Йорк, 2016.

Бириккен Улуттар Уюмунун билим берүү, илимий жана маданий уюм. Билим берүү аркылуу зомбулук-
туу экстремизмдин алдын алуу: Саясатчылар үчүн колдонмо. Париж, 2017.

  ____________. зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча мугалимдин колдонмосу. Париж, 2016.

  ____________. Ар бир класстагы спорттук баалуулуктар: 8-12 жаштагы окуучуларга сый-урматка, 
теңдикке жана камкордукка үйрөтүү - Ыкчам жетектөөчү. Париж, 2019.

Бириккен Улуттар Уюмунун Качкындар иштери боюнча жогорку комиссары, Эл аралык Олимпиада 
комитети жана Terre des hommes. Коргоонуу үчүн спорт колдонмосу: Жаштар менен мажбурлап 
көчүрүүдөгү программалар. Женева, 2018.
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БУУнун Баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы, Балдарга карата зомбулукту ток-
тотуу боюнча глобалдык программа. Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтор менен 
байланышкан балдарды дарылоо боюнча жол картасы. Вена, 2019.

БУУнун Баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы. Кылмыштуулуктун алдын алуу 
боюнча колдонмо: аларды иштөө. Сатуу № E.10.IV.9.

  ____________. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу куралы катары спорт боюнча стол обзор. 
Вена, 2018.

  ____________. Террористтик жана Зомбулуктуу Экстремисттик топтор тарабынан жалданган 
жана эксплуатацияланган балдар жөнүндө колдонмо. Адилет тутумунун ролу. Вена, 2017.

  ____________. Зомбулуктуу экстремисттик туткундарды башкаруу жана түрмөлөрдөгү зомбу-
лукка радикалдаштыруунун алдын алуу боюнча колдонмо. Жазык сот адилеттиги боюнча колдонмо 
сериясы. Вена, 2016.

  ____________. Зомбулуктуу экстремисттик түрмөлөрдү башкаруу жана түрмөлөрдөгү зомбулукка 
радикалдаштыруунун алдын алуу боюнча негизги принциптер жана сунуштар. www.unodc.org сай-
тында жеткиликтүү.

  ____________. Live Up түзүңүз: Кылмыштуулуктун, зомбулуктун жана баңги заттарды колдонуу-
нун алдын алуу үчүн спорт аркылуу жашоо көндүмдөрүн үйрөтүү - машыктыруучунун колдонмосу. 
Вена, 2017.

  ____________. Террористтик жана зомбулуктуу экстремисттик топтордун балдарды тартуу жана 
эксплуатациялоонун алдын алуу: Сот адилеттигинин ролу - Окуу куралы. Вена, 2019.

  ____________. Интернеттин террордук максаттарда колдонулушу. Нью-Йорк, 2012.

Бириккен Улуттар Уюму, Экономикалык жана социалдык иштер департаменти, Жаштар, тынчтык 
жана коопсуздук боюнча EGM: социалдык маселелер жана социалдык саясат. 28 декабрь 2017.

  ____________. Дүйнөлүк жаштар отчету: Жаштардын жарандык катышуусу. Нью-Йорк, 2016.

Бириккен Улуттар Уюму, Терроризмге каршы күрөшүү кызматы. Маалымдама колдонмосу: Зомбулук-
туу экстремизмдин алдын алуу боюнча Улуттук жана Аймактык Иш-аракеттер Пландарын иштеп 
чыгуу. Нью-Йорк, 2018.

Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Жаштар арасындагы зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу: 
Далилдерге сереп. Женева, 2015.

Башка тиешелүү ресурстар

Де Маринис, Валери жана Эолене Бойд-Макмиллан. Зомбулуктуу экстремизмди түшүнүүгө психика-
лык ден-соолукка мамиле. Экс Пост басмасы, RAN Саясаты жана тажрыйбасы. Париж: Радикалдашты-
руу жөнүндө маалымдоо тармагы, 2019.

Элсеман, Катрин жана башкалар, Өнүгүү үчүн спорттогу мониторинг жана баалоо. Н.п .: Көчө футбол 
дүйнөсү, н.д.

Хедайя жана Глобалдык Кооперативдик Коопсуздук Борбору. Кутучадан тышкары ой жүгүртүү: зом-
булуктуу экстремизмдин алдын алууда спорттун, искусствонун жана маданияттын маанилүү ролдорун 
изилдөө. Саясат кыскача. 2015.

Эл аралык балдарды спортто коргоо боюнча жумушчу топ. Спорттогу балдар үчүн эл аралык коопсуз-
дук чаралары: Балдар менен иштеген уюмдар үчүн колдонмо. 2016.

Ленос, Стивен жана Эннлис Жансен. Зомбулуктуу экстремизмдин алдын алууда жана ага каршы 
турууда спорттун жана эс алуунун иш-аракеттеринин ролу. RAN Экс Пост басмасы: Радикалдашты-
руу жөнүндө маалымдоо тармагы, 2019-жыл.
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