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ИСТИЛОҲОТ
иқдомҳои фаъолона, ғайрииҷборӣ барои мубориза бо
эктремистҳои хушунатгар ҷиҳати пешгирӣ аз радикалӣ шудан (тундгарошавӣ), бахидматгирӣ
ва сафарбар кардани пайравон ба хушунат ва бартараф кардани омилҳои махсус, ки ба ҷалби
эктремистҳои хушунатгар ва радикалишавӣ барои зӯроварӣ мусоидат мекунанд 1.

Мубориза бо эктремизми хушунатомез:

Мубориза бо терроризм: Иқдомҳо ва фаъолиятҳо барои пешгирӣ, боздорӣ ва бартараф кардани
амалҳо ва шабакаҳои террористӣ.

Раванди тағйири низоми боварҳои як шахс, инкор кардани идеологияи
эктремистӣ ва қабул кардани арзишҳои асосӣ. Дерадикализатсия асосан инкори огоҳонаи
арзишҳо, рафторҳо ва бинишҳои муайянро ифода мекунад, ба ибораи дигар тағйирот дар
тарзи тафаккур. Он гузариши огоҳонаро дар назар дорад, яъне тағйироти бунёдӣ дар фаҳмиши
ҳосилшуда аз фаъолиятҳое мебошанд, ки ба афрод барои даст кашидан аз идеяҳо, боварҳо ва
гурӯҳҳои радикалӣ ё ифротӣ ёрӣ мерасонанд 2.
Дерадикализатсия:

Даст кашидан аз машғулияти номуносиб: Раванди иҷтимоӣ ва равонӣ, ки дар натиҷаи он уҳдадории
инсон нисбат ба экстремизми хушунатомез ё ҷалбшавии ӯ ба он – ба андозае коҳиш меёбад, ки
шахс дигар дар хавфи ҷалбшавӣ ва ё машғул шудан ба фаъолияти хушунатомез қарор надорад.
Даст кашидан аз истифода ё дастгирии хушунат ҳатман ба маънои тағйирот дар уҳдадории фард
нисбат ба ҳадафҳои радикалӣ ё экстремистӣ нест. Даст кашидан аз фаъолияти номуносиб рафтори
одамро тағйир медиҳад (инкор кардани истифода аз хушунат) на боварҳои бунёдиро 3.

Раванди давомдори санҷидани систематикӣ ва ҳадафманди мониторинги иттилоот
ба хотири ҷавоб додан ба саволҳои мувофиқашуда ва қазоват кардан бар асоси меъёрҳои
мувофиқашуда. Арзёбӣ мумкин аст ба самарабахшӣ, муассирӣ, таъсир ва устувории ташкилот ё
барнома дахл дошта бошад. Ният аз арзёбӣ танҳо баҳо додан ба таъсироти расонидашуда нест,
балки маълум кардани он аст, ки чаро чунин таъсирот расонида шуданд ва барои чӣ гуна беҳтар
кардани кори ташкилот ё барнома кадом сабақҳо андӯхта шуданд 4.

Арзёбӣ:

Фасилитатор: Барои мақсадҳои роҳнамои мазкур истилоҳи “фасилитатор” (ё “мураббӣ”
ҷиҳати баён кардани ҳамаи навъҳои кормандони боихтисоси соҳавӣ истифода мешавад, ки
онҳо фаъолиятҳо ё барномаҳои вобаста ба варзишро анҷом медиҳанд. Фасилитаторҳо бояд
қобилиятҳои касбӣ, иҷтимоӣ ва методологӣ барои талқин кардани арзишҳои мусбат ва интиқол
додани маҳоратҳои ҳаётӣ ба иштироккунандагони худ аз тариқи варзиш дошта бошанд.
Мураббиёни варзиш, кормандони созмонҳои ғайридавлатӣ, омӯзгорон ва дигар кормандони
ҷомеа бояд ҳамчун фасилитаторҳои фаъолиятҳои варзишӣ ҷиҳати пешгирӣ аз хушунат ва ҷиноят,
аз ҷумла экстремизми хушунатомез амал намоянд.
Гендер: “Мафҳуме, ки дар муқоиса бо хусусияти биологии инсон фарқиятҳои иҷтимоиро дар
байни занону мардон фаро мегирад. Ин фарқиятҳо омӯхта шудаанд ва бо мурури замон қобили
тағйир мебошанд ва дар дохил ва миёни фарҳангҳо ба таври васеъ гуногун мебошанд 5”. Нақшҳо
ва дигар хусусиятҳои гендерӣ бо мурури замон тағйир меёбанд ва вобаста ба контексти фарҳангӣ
фарқ мекунанд.
Рӯйкарди ҳуқуқи инсон: Доираи мафҳумҳо, ки меъёрҳо, стандартҳо, принсипҳои низоми
байналмилалии ҳуқуқи инсонро ба сиёсатҳо, барномаҳо ва равандҳои рушд ва иқдомҳои
башардӯстона ҳамгиро месозад. Аз ин рӯ, ин рӯйкард (подход) ҳам ба тартибот (протседураҳо) ва
ҳам ба натиҷаҳои ниҳоӣ диққат мекунад 6.
1

2

3
4
5
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Мониторинг: Ҷамъоварӣ ва таҳлили мунтазам ва систематикии иттилоот вобаста ба барномаи
банақшагирифташуда ва мувофиқашудаи фаъолиятҳо. Ин фаъолиятҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд,
ки то кадом андоза барнома мутобиқи нақшаҳои таъйиншуда амалӣ мешаванд ва ҳадафҳои он
ба даст меоянд ва барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда пеш мераванд. Иттилоот дар бораи
мониторинг ҳам метавонад дараҷаеро муайян кунад, ки тағйирот ва мутобиқсозӣ тақозо мешавад.
Барномаҳои “Плюс варзиш”: Ташаббусҳое, ки огоҳона варзишро ҳамчун воситаи пешбаранда барои

ҷалб кардани ҷавонон дар дигар фаъолиятҳои ғайриварзишӣ, ба монанди таҳсилот ба мақсади ба
вуҷуд овардани муқовимат (истодагарӣ), ҷалбсозӣ ва қодирсозии ҷавонон истифода мекунанд 7.

Радикализатсия: Раванди динамикӣ, ки фард ҳар чӣ бештар идеяҳо ва ҳадафҳои ифротиро қабул
мекунад. Сабабҳои ин раванд мумкин аст идеологӣ, сиёсӣ, мазҳабӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ё шахсӣ
бошанд. Шахси тундгаро (радикал) метавонад кӯшиши худро ба ҳалли радикалии тағйири
система барои ҳукумат ва ҷомеа аз тариқи воситаҳои хушунатомез ва ғайрихушунатомез
(яъне, воситаҳои демократӣ бо истифода аз қонеъсозӣ ва ислоҳот) равона созад 8. Дар раванди
радикализатсия чанд марҳила ба монанди активизм, экстремизм, экстремизми ва терроризми
хушунатомез вуҷуд доранд. Ҳар кадоми ин марҳилаҳо аз дараҷаҳои гуногуни радикализатсияи
инкишофёбанда иборат мебошанд 9. Дар роҳнамои ҳозир радикализатсия ҳамчун раванди
пешбаранда ба сӯи экстремизми хушунатомез ва муҳим будани пешгирӣ аз ин раванд, аз ҷумла
аз тариқи варзиш эътироф шудааст. Мудохилаҳои ба варзиш асосёфта дар контексти пешгирии
аввалия муҳим мебошанд.

Муҳофизати саломатӣ, некӯаҳволии одамон, ҳуқуқи инсон ва тавонманд
сохтани онҳо барои доштани зиндагии озод аз зиён, муносибати бад ва беэътиноӣ 10. Вобаста ба
ҳадафҳои роҳнамои мазкур кафолати бехатарӣ барои ифодаи масъулияти он созмонҳо, барномаҳо
ва афроде истифода мешавад, ки бояд кафолат диҳанд, ки амалиётҳо, барномаҳо ва амалҳо ба
иштироккунандагон, баҳрагирандагон, аз ҷумла кӯдакон осеб намерасонанд. Ин ба маънои он аст,
ки онҳо худро дар хавфи осеб ва муносибати бераҳмона қарор намедиҳанд ва ҳар гуна нигаронии
созмон оид ба бехатарӣ ва ҳифзи иштироккунандагон ба мақомоти дахлдор хабар дода мешавад.
Кафолати бехатарӣ:

“Зарар нарасонед” принсипе мебошад, ки дар бахши башардӯстона истифода мешавад, вале ба
таври баробар дар соҳаи рушд низ метавонад истифода шавад. Ин ба масъулияти созмонҳо ҷиҳати
ба ҳадди ақал расонидани зиён дахл дорад, ки онҳо метавонанд дар натиҷаи фаъолиятҳои худ
тасодуфан расонанд.
Варзиш: Агар дар роҳнамои мазкур таври дигар муқаррар нашуда бошад, истилоҳи “варзиш”
ҳамчун истилоҳи умумӣ истифода шуда, варзиш барои ҳама, бозии ҷисмонӣ, фароғат, рақс ва
навъҳои муташаккилона, тасодуфӣ, рақобатӣ, анъанавӣ ва маҳаллии варзиш ва шаклҳои гуногуни
бозиҳоро дар бар мегирад.11
Рӯйкардҳои ба варзиш асосёфта: Истифодаи варзиш ҳамчун ҷузъи асосии сиёсат, барномаҳо ё
мудохилаҳое мебошад, ки ҳадафи онҳо муваффақ шудан ба натиҷаҳои рушди иқтисодӣ, инсонӣ
ё иҷтимоист.
Варзиш барои рушд ва сулҳ: Истифодаи ҳадафманди варзиш барои барқарорсозии пайдарпай ва

систематикии шарикиҳо ва эҷоди пулҳо дар байни шахсони алоҳида ва байни ҷомеаҳо. Аз соли
2000 инҷониб, Созмони Милали Муттаҳид истифодаи варзишро барои муваффақ шудан ба
ҳадафҳои тандурустӣ, маориф, рушд ва сулҳ ташвиқ менамояд.12
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Барномаҳо ва чорабиниҳои варзишие, ки ҳадафи онҳо расонидани
арзиши иҷтимоӣ ва паёмҳои омӯзишӣ ҳамчун маҳсулоти дувумдараҷаи иштирок дар машғулиятҳои
варзишӣ мебошанд.

Барномаҳои “варзиш плюс”:

Терроризм: Ҳарчанд таърифи қобили қабул барои ҳама вуҷуд надорад, терроризмро ба таври
васеъ ҳамчун методи маҷбурсозие метавон фаҳмид, ки зӯровариро бо мақсади паҳн кардани тарс
истифода мебарад ё таҳдид менамояд истифода барад ва бо ин роҳ, ба ҳадафҳои сиёсӣ ё идеологӣ
муваффақ мешавад.13

Таърифи қобили қабул барои ҳама барои экстремизми хушунатомез
вуҷуд надорад. Вале он барои ифода кардани эътиқодҳо ва амалҳои шахсе истифода мешавад, ки
барои муваффақ шудан ба ҳадафҳои идеологӣ, мазҳабӣ ё сиёсӣ амалҳои зӯровариро густариш
медиҳад, дастгирӣ менамояд, ташвиқ мекунад ё содир менамояд, 14 ки метавонанд терроризм
ва дигар шаклҳои зӯроварии аз нигоҳи сиёсӣ ташвиқшударо дар бар гиранд. 15 Маъмулан,
экстремизми хушунатомез низ душман ё душманонеро муайян менамояд, ки ҳадафи бадбинӣ ё
зӯроварӣ мебошанд. 16 Қатъномаи Маҷмаъи умумии СММ таҳти №70/291 оид ба бознигарии
Стратегияи Созмони Милали Муттаҳид барои мубориза бо терроризм ибораҳои “терроризм ва
экстремизми хушунатомез тавре ва ҳангоме, ки ба терроризм мусоидат мекунад” ва “терроризм
ва экстремизми хушунатомез, ки ба терроризм мусоидат мекунанд”-ро иқтибос овардааст.
Мутобиқи ин қатънома, истилоҳоти “экстремисти хушунатгар” ва “экстремизми хушунатомез”
дар роҳнамои мазкур бояд ҳамеша ҳамчун “экстремизми хушунатомез тавре ва ҳангоме, ки ба
терроризм мусоидат мекунад” баррасӣ карда шавад.
Экстремизми хушунатомез:

Таърифи қобили қабул барои ҳама барои истилоҳи “ҷавонон” вуҷуд надорад. Барои
мақсадҳои оморӣ, Созмони Милали Муттаҳид “ҷавонон”-ро ҳамчун шахсоне муайян менамояд,
ки синну солашон байни 15 ва 24-сола аст. Инчунин эътироф шудааст, ки кишварҳои узв дигар
таърифҳои ин истилоҳро истифода мебаранд. Дабири кулл эътироф менамояд, ки ғайр аз таърифи
оморӣ, маънои истилоҳи “ҷавонон” дар ҷомеаҳои гуногуни саросари олам фарқ дорад. Вале синну
сол осонтарин роҳи таъриф додани ин гурӯҳ аст, махсусан, дар робита бо таҳсилот ва шуғл, чунки
“ҷавонон”-ро бештари вақтҳо барои ифода кардани шахсоне истифода мебаранд, ки байни синни
хатми таҳсилоти ҳатмӣ ва дарёфти кори нахустини худ қарор доранд. 17

Ҷавонон:

Барои мақсадҳои роҳнамои мазкур, истилоҳи “ҷавонон” барои ифода кардани шахсоне истифода
мешавад, ки байни синни 15 ва 24-сола қарор доранд. Ҳамзамон, қайд кардан зарур аст, ки
тавре дар Моддаи 1 Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак муқаррар шудааст, ҳамаи кӯдакони то синни 18сола “кӯдак” мебошанд ва дар чорчӯбаи қонуни байналмилалӣ аз ҳуқуқу кафолатҳои мушаххас
бархурдоранд. Агар барои ҷавонон силсилаҳои гуногуни синнусолӣ истифода шавад, онҳо дар
матн шарҳ дода хоҳанд шуд.
Ҷалби ҷавонон: Фарогирии созандаи ҷавонон дар ҳамаи марҳилаҳои таҳия, амалисозӣ, мониторинг
ва арзёбии барномаҳо, стратегияҳо, сармоягузории захираҳо ва қабули қарорҳое, ки ба онҳо ва
дигарон таъсир мегузоранд. 18
Зӯроварии ҷавонон: Ба маънои васеъ, зӯроварӣ ҳамчун “истифодаи барқасдонаи нерӯ ё қувваи
ҷисмонӣ, таҳдидкунанда ё воқеӣ, бар зидди худ, ягон шахси дигар ё бар зидди гурӯҳе ё ҷомеае,
ки ё ба осеб, марг, зиёни равонӣ, инкишофи нопурра ё маҳрумият бурда мерасонад ё эҳтимоли
баланд дорад, бурда расонад” таъриф мешавад. 19 Зӯроварии ҷавонон ҳамчун зӯроварие таъриф
мешавад, ки дар миёни шахсони синнашон 10–29-сола рӯй дода, бо ҳамдигар алоқаманд нестанд ё
метавонанд ё наметавонанд якдигарро шиносанд ва умуман, берун аз хона сурат мегирад. 20
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МАҚСАД ВА РӮЙКАРД (ПОДХОД)
Бо дарназардошти, он ки варзиш метавонад макони муносиберо барои омӯзиш пешниҳод
карда, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистии осоиштаро беҳтар намояд, Раёсати СММ оид ба маводи
мухаддир ва ҷинояткорӣ варзишро ҳамчун василаи пешбаранда барои таҳкими истодагарии
ҷавонон дар баробари ҷинояткорӣ ва зӯроварӣ, аз ҷумла дар контексти пешгирӣ аз экстремизми
(ифротгароии) хушунатомез дастгирӣ менамояд. Роҳнамои мазкур аз ҷониби Раёсати СММ оид
ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ ҳамчун воситаи дастгирии иқдомҳои кишварҳои узв дар самти
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез таҳия шудааст. Ин роҳнамо махсусан ҷиҳати роҳнамоӣ
ба сиёсатгузорон ва муасисаҳои татбиқкунанда бо мақсади дастгирӣ, таҳкими барномарезӣ ва
фаъолиятҳо дар ин соҳа таҳия шудааст. Мазмуни роҳнамо мумкин аст аз ҷониби мураббиёни
варзишӣ, ассотсиатсияҳо ва клубҳои варзишӣ, инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки бо ҷавонон
дар муассиаҳои варзишӣ ва ҷамъиятӣ кор мекунанд, истифода шавад. Роҳнамои мазкур мумкин
аст ҳамчун ҳуҷҷати сарчашма барои фаъолиятҳои рушди зарфият истифода гардад. Назарияи
тағйирот, ки дар роҳнамо тавзеҳ ёфтааст, мумкин аст барои тарҳрезӣ ва андозагирии таъсири
фаъолиятҳои варзишӣ ҷиҳати пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва ба таври умум ташаккули
фаҳмиши амиқтари чӣ гуна истифода кардани варзиш дар контексти пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ба кор равад.
Ин роҳнамо яке аз силсилаҳои абзорҳое мебошад, ки аз ҷониби Раёсати СММ оид ба маводи
мухаддир ва ҷинояткорӣ бо мақсади дастгирӣ кардани кишварҳои узв дар самти пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез таҳия шудааст. Роҳнамо дар контексти кори Раёсат ҷиҳати пешгирӣ аз
зӯровариву ҷинояткорӣ дар миёни ҷавонон ва муқовимат ба терроризм дар чорчӯбаи Барномаи
глобалии татбиқи Эъломияи Дуҳа таҳия шудааст. Роҳнамои мазкур низ дар посух ба иҷрои
қатъномаи 74/170-и Ассамблеяи генералии СММ (Маҷмаъи умумӣ) омода шудааст. Дар ин
қатънома Ассамблеяи генералӣ аз Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ даъват
намудааст то муайян ва паҳн кардани маълумот ва таҷрибаҳои пешқадам оид ба истифодаи
варзиш ва омӯзиши ба варзиш асосёфтаро ҷиҳати пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва зӯроварӣ идома
диҳад ва сиёсатгузорон ва кормандони соҳавиро бо машварат ва дастгирӣ таъмин намояд. Дар
робита бо пешгирӣ, роҳнамо аҳамияти пешбурди некӯаҳволии кӯдакону ҷавононро эътироф
менамояд ва рӯйкардеро истифода мебарад, ки рушди рафтори ихтиёрии иҷтимоӣ (просотсиалӣ)
ва таҷрибаҳои хуби ҳифз ва таъминоти иҷтимоиро бо таваҷҷуҳи махсус ба тадбирҳои таълимии
мувофиқ бо Принсипҳои роҳбарикунандаи пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ташвиқ менамояд. 1 Инро
роҳнамои аз ҷониби муассисаҳои Созмони Милал дар соҳаҳои дахлдор таҳияшуда низ тасдиқ
мекунанд, мисли “Роҳнамои Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ оид ба
принсипҳои роҳбарикунандаи пешгирӣ аз ҷинояткорӣ: водор кардани онҳо ба хуб кор кардан 2”,
Роҳнамои ЮНЕСКО зери увони “Пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ба воситаи таҳсилот:
Роҳнамо барои сиёсатгузорон” ва нашрияи ЮНЕСКО “Роҳнамои омӯзгор барои пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез”.
Мақсади роҳнамои мазкур омӯхтан ва ҳар ҷое, ки имконпазир аст, мусоидат намудан ба истифодаи
варзиш ҳамчун воситаи самарабахши пешгирӣ мебошад, ки ба барҳам задани равандҳои
радикализатсия ва ҷалби одамон равона шуда, асосан омилҳои ба экстремизми (ифротгароии)
хушунатомез теладиҳандаро рафъ менамояд, вале ба сифати воситаи канораҷӯӣ аз зӯроварӣ ва
реинтегратсияи афроде хидмат намекунад, ки аллакай бо созмонҳои экстремистии хушунатомез
пайвастаанд (яъне муқовимат ба экстремизми хушунатомез). Ҳамзамон эътироф шудааст, ки
фаъолиятҳо дар самти пешгирӣ ва муқовимат ба экстремизми хушунатомез бояд ҳамоҳанг ва
муттаҳид карда шаванд.
Барои ҳалли мушкилоти мушаххаси пешгирӣ аз ҷалбу истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои
террористӣ ва экстремистии хушунатомез, инчунин ҳифзи чунин кӯдакон ва муносибат бо онҳо,
Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ “Роҳнамо оид ба кӯдаконе, ки аз ҷониби
1
2

Қатъномаи 2002/13-и Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, замима.
Нашрияи Милали Муттаҳид, рақами фурӯш E.10.IV.9.
1

ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ

гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатомез ҷалб ва истимор шудаанд: Нақши низоми
адлия”-ро таҳия кардааст. Нашрияи мазкур бо маводи ёрирасон оид ба пешгирӣ, тавонбахшиву
(реабилитатсия) реинтегратсияи кӯдакон ва дастрасии кӯдакон ба адлия такмил дода шудааст. 3
Таваҷҷуҳи асосии ин маводҳо ба қабули рӯйкарди ҳамаҷонибаву бисёрсоҳавӣ нисбат ба падидаи
ҷалб ва истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатомез
зоҳир шудааст. Бо ин мақсад, роҳнамои Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ
ба истифодаи рӯйкарди байнимуассисавӣ даъват менамояд, ки на танҳо низоми адлия, балки
дигар соҳаҳои дахлдоре мисли ҳифзи кӯдак, тандурустӣ, маориф ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро фаро
мегирад.
Ғайр аз ин, дар Роҳнамои Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар мавриди
муносибат бо зиндониён-экстремистҳои (ифротгароёни) хушунатомез ва пешгирӣ аз
радикализатсияи зӯроварӣ дар зиндонҳо зуҳуроти радикализатсияи зӯроварӣ ва экстремизми
хушунатомезро дар шароитҳои зиндонҳо баррасӣ менамояд. Ин роҳнамо дар мавриди муносибат
бо зиндониён-экстремистҳои хушунатгар, пешгирӣ кардани пешрафти зӯроварӣ дар зиндонҳо ва
тадбирҳое тавсияҳои амалиро таъмин менамояд, ки ба озод кардани зиндониён аз экстремизми
хушунатомез, мусоидат намудан ба реинтегратсияи иҷтимоии онҳо ва инкишофи маҳоратҳои
ҳаётии онҳо равона шудаанд.

Рӯйкардҳо ва принсипҳои асосӣ
Роҳнамои мазкур ба мавзӯи баррасишаванда аз дурнамоҳои гуногун наздик мешавад то
тадбирҳои аз нигоҳи контекст муносиб, самарабахш ва бехатарро барои варзиш ва мудохилаҳову
барномарезии пешгирии экстремизми хушунатомез муаррифӣ намояд. Ин дурнамоҳо ҷанбаҳои
зеринро дар бар мегиранд:
• Бехатарӣ ва сатҳи огоҳӣ аз контекст, ки ба тақвият додани муҳити ҳифзи ҷавонон, мураббиён,
ихтиёриён, маъмурону сиёсатгузорон ва коҳиш додани омилҳои хавфи онҳо аз сӯиистифода,
доғи нанг, истисмор ва зӯроварӣ, ҳамзамон ҳифзи иштироккунандагон ва риояи принсипи
“зиён нарасон” равона шудааст;
• Васеъ кардани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон, ки истифодаи дороиҳо ва зарфияти коллективӣ
ва инфиродии ҷавононро муайян ва ташвиқ менамояд;
• Варзиш ҳамчун воситаи инкишоф ва сулҳ, ки нақшеро таъкид менамояд, ки варзиш метавонад
дар таъмин намудани роҳи натиҷадор, нарму тағйирёбанда ва аз нигоҳи иқтисодӣ самарабахши
мусоидат намудан ба сулҳ, маориф ва рушд дар ҳамаи ҷомеаҳо бозӣ кунад;
• Волоияти қонун ва ҳуқуқи инсон, ки эътироф менамояд, ки ҳамаи ҷавонон, сарфи назар аз
синну сол, ҷинс, қобилият, дин, мансубияти қавмӣ ё андешаҳои идеологӣ ё сиёсӣ, бинобар
инсон будани худ аз ҳуқуқ баҳраманданд ва сазоворанд, ки ин ҳуқуқ тасдиқ ва ҳифз шаванд;
• Баробарии гендерӣ ва васеъ кардани ҳуқуқу имкониятҳои занон, ки ба таъмин намудани
имкониятҳои баробар бо дарназардошти таҷрибаҳои қобили муқоисаи ҷавонони ҷинсҳои
гуногун нисбат ба хавфи мубтало шудан ба экстремизми хушунатомез равона шудааст.
Роҳнамо низ тавассути мусоидат намудан ба манфиатҳои муҳиму самарабахш барои ҷавонон,
субъектҳо ва ҷомеаҳои маҳаллие, ки таҳти таъсири барномарезии пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез қарор гирифтаанд, арзишро таъмин мекунад. Мулоҳизаҳои дар зер зикршуда
принсипҳои асосиеро ҷамъбаст менамоянд, ки асоси ҳамаи тавсияҳои дар ин роҳнамо
пешниҳодшударо ташкил медиҳанд.
Риоя кардани ҳуқуқи бунёдии инсон, эътироф намудани ҳуқуқи кӯдакону
ҷавонон, стандартҳои байналмилале, ки бо пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез алоқаманданд ва таҷрибаҳои хуби варзишӣ
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Масалан, Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ, Барномаи глобалии хотима додан ба зӯроварӣ бар
зидди кӯдакон, “Харитаи роҳ барои муносибат бо кӯдаконе, ки бо гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатомез
алоқаманданд” (Вена, 2019).

МУҚАДДИМА

Ҳар гуна талоши истифода бурдани варзиш бо мақсади пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
бояд барои ташвиқ кардани таҳаммулпазирӣ, гуногунандешӣ (плюрализм) ва риояи ҳуқуқу
баробарии инсон хидмат намояд ва бояд принсипи “зиён нарасон”-ро ба кор барад, аз ҷумла,
тавассути баррасӣ кардани контексти васеътаре, ки дар он фаъолиятҳо амалӣ мешаванд ва бо
роҳи нарм намудани пайомадҳои эҳтимолии манфӣ ва хавфҳои иловагие, ки одамон метавонанд
ба онҳо мубтало шаванд. Ин ҳангоми кор бо шахсони дарканормонда ва ҷомеаҳое махсусан
муҳим аст, ки дар муҳитҳои бесубот, дар ҳоли рушд ё сатҳи пасти иҷтимоӣ-иқтисодӣ қарор
доранд ва/ё бо маҳрумияти иҷтимоӣ рӯбарӯ шудаанд. Таваҷҷуҳи махсус бояд ба ҷалби кӯдакон ва
омилҳои контекстуалие зоҳир шавад, ки одатан онҳоро ба ҷалб ва истисмор аз ҷониби гурӯҳҳои
экстремистии хушунатомез бештар осебпазир мекунанд. Принсипҳои таҷрибаи хуби варзишӣ,
ки дар роҳнамои мазкур инъикос шудаанд, ба зарурати ҳифзи кӯдакону ҷавонон тавассути риоя
кардани принсипҳое асос ёфтаанд, ки дар Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак ва Протоколи иловагии он
оид ба ҷалби кӯдакон ба низоъи мусаллаҳона инъикос шудаанд. 4 Ҳифзи ҳуқуқи доштани ақидаи
худ ва аз рӯи салоҳдиди худ доштан ё пазируфтани дине ё ақидае аҳамияти баробар дорад.
Барои эътироф кардан ва ба мушкил кашидани ақидаҳо ё рафторҳое, ки ба ҳуқуқи инсон
таҳдид менамояд ё ба зуҳуроти табъиз, таассуб ё зӯровариеро ҷони тоза мебахшанд, ки ба
маҳдудсозии озодии шахсӣ натиҷа медиҳанд, варзиш метавонад абзори нерӯманд ва механизми
ғайрисиёсӣ бошад. Ҳамаи барномаҳои варзишӣ ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бояд
ба ҳуқуқҳои бунёдӣ мутобиқат намоянд ва онҳоро дар бар гиранд, ки ба кодексҳои рафтор ва
фарҳангу фалсафаҳои лоиҳа таъсир расонанд. Ин уҳдадориҳои созмонҳо ва кормандон дар самти
пазируфтани механизмҳои мушаххаси стратегӣ барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва таъмин намудани
фарогирӣ (инклузивӣ) ва баробарии гендерӣ дар лоиҳаҳоро дар бар мегирад.
Зарурат барои ҷалби ҳадафмандонаи иштироккунандагон ва ҷомеаҳои маҳаллӣ

Осебпазирӣ ба экстремизми хушунатомез ва ба хидмат ҷалб кардани дигарон аз ҷониби
экстремистҳо бетағйир боқӣ мемонад, агар аҳамияти варзиш барои омӯзиш номаълум бошад, агар
мақсадҳо мубҳаму номушаххас бошанд ва агар иштироккунандагон ба ин раванд ҳадафмандона
ҷалб нашаванд ва имконият надоранд, ки дар чорчӯбаи лоиҳа ба тағйирот таъсир расонанд. Ин
роҳнамо эҷоди муштарак ва рӯйкардҳои муштараки эҷод кардан ва шарҳ додани аҳамияту таъсири
барномаҳои варзишӣ ва пешгирии экстремизми хушунатомезро ташвиқ менамояд. Машваратҳои
ҳадафманд бо ҷомеаҳо ва иштироки шахсоне, ки чунин тадбирҳо ба онҳо равона шудаанд, барои
таъмин намудани аҳамият ва самаранокии онҳо муҳиманд. Тарҳрезӣ ва мазмуни иқдомҳову
барномаҳои ба варзиш асосёфта дар ин соҳа бояд таъмин намояд, ки тадбирҳои пешниҳодшуда
дар ҳамкории наздик бо коршиносон ва ҷонибҳои манфиатдори маҳаллӣ ва пешвоёни ҷомеа
ҷиҳати ташвиқ намудани иштирок ва таъсири васеътар баргузор шаванд ва онҳо бояд то ҳадди
имкон бо дигар талошҳои эҳтимолан васеътари пешгирӣ кардан аз экстремизми хушунатомез
алоқаманд бошанд, ки дар ҷомеаи мавриди ҳадаф амалӣ мешаванд.
Аҳамияти муайянсозӣ ва фарқ кардани байни экстремизми хушунатомез ва ҷавонон

Ин роҳнамо такроран таъкид менамояд, ки сабабҳову омилҳои решагие, ки асоси экстремизми
хушунатомезро ташкил медиҳанд ва ба он таъсир мегузоранд, хусусияти контекстуалӣ ва фарҳангӣ
доранд. Аз ин рӯ, таърифҳои эктремизми хушунатомезро наметавон ва набояд бе донишу дарки
амиқи омилҳои контекстуалии маҳаллӣ истифода бурд. Ҳамчунин бояд дар хотир дошт, ки на ҳар
гуна радикализатсия хусусияти манфӣ дорад ё пешомади экстремизми хушунатомез мебошад.
Танҳо шумораи хеле ками ҷавонон, ки ақидаҳои эктремистӣ доранд, ба зӯроварӣ майл мекунанд 5
ва аз ин рӯ, фарқ гузоштан байни андеша ва амал муҳим аст. Таваҷҷуҳи асосии фаъолиятҳо дар
самти муқовимат ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ба даст кашидан аз (амалҳои) хушунат
ва зӯроварӣ равона шудааст, вале на ба равандҳои фикрронӣ (дерадикализатсия). Ин ҷиҳат
ҳангоми кор бо аҳолии ҷавон, ки бештар гирифтори бархурдҳои ботинӣ ҳастанд, ҳанӯз эҳсоси
ҳувияти онҳо дар ҳоли ташаккул аст ва ба таъсироти ҳам манфӣ ва ҳам мусбат ҳассос ҳастанд,
фавқулодда муҳим аст. Дар чорчӯбаи роҳнамои мазкур як қатор истилоҳоти баҳсомез ва бо
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UNODC, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice
System (Vienna, 2017), pp.22–25.
UNODC, Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners, саҳ.135.
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контекст алоқаманд вуҷуд доранд, монанди ҷавонон, экстремизми хушунатомез ва то андозаи
муайян маънӣ ва макони варзиш ҳамчун ниҳоде, ки аз нигоҳи фарҳангӣ ва контекстуалӣ фаҳмида
мешавад. Дар ин роҳнамо, варзиш ва омӯзиши ба варзиш асосёфта ҳамчун воситаи пешгирӣ ва
тадбирҳои бармаҳале тарғиб мешавад, ки ба барҳам задани радикализатсия ва равандҳои ҷалбкунӣ
ба экстремизми хушунатомез равона шудаанд.
Аҳамияти муайянсозӣ ва фарқ кардани байни мудохилаҳои “варзиш плюс” ва “плюс варзиш”

Дар роҳнамои мазкур ду категорияи гуногуни тадбирҳои ба варзиш асосёфта эътироф мешаванд:
“варзиш плюс” ва “плюс варзиш”. 6 Ташаббусҳои “варзиш плюс” асосан ба маҳоратҳои варзишӣ
ва васеъ кардани иштирок дар варзиш равона шудаанд ва онҳо одатан сохторҳои мусобиқавии
варзишро дар бар мегиранд. Ҳар гуна манфиатҳои тандурустӣ, иҷтимоӣ, равонӣ ва рафторӣ
маҳсулоти ғайриасосии чунин иштирок баррасӣ мешаванд. Моҳиятан, варзиш дар ҷои аввал
меистад ва чорабиниҳои мушаххаси рушду омӯзиш дар атрофи иштирок дар варзиш амалӣ
мешаванд. Аз тарафи дигар, лоиҳаҳои “плюс варзиш” чорабиниҳое мебошанд, ки варзишро
ба сифати “чангак” барои иштирокчиён истифода бурда, таваҷҷуҳи асосии он ба мақсадҳову
вазифаҳои ғайриварзишӣ равона мешаванд. Дар чунин лоиҳаҳо, назарияҳои тағйирот ва амал
таваҷҷуҳи асосиро ба манфиатҳои иҷтимоие монанди тандурустӣ ва некӯаҳволӣ ё идоракунии
низоъ равона мекунанд ва онҳо ба натиҷаҳо дар шакли тағйири рафтор, баланд бардоштани
зарфият (наращивание потенциала) ва таъсири иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ афзалият
медиҳанд. Варзиш ба сифати абзор барои эҷод кардани имкониятҳои омӯзиш ва ба даст
овардани дастрасӣ ба гурӯҳҳои аҳолии бештар дарканормонда ё дар хавф қарордошта истифода
мешавад. Роҳнамои мазкур имкониятҳо, мушкилот ва стратегияҳои амалисозии ҳар ду барномаи
чорчӯбавиро дар бар мегирад. Ба сифати нуқтаи оғозӣ, рӯйкарде, ки созмонҳо, лоиҳаҳо ва шахсҳо
ба кор мебаранд, ба назарияи тағйирот, ҳадафҳо, вазифаҳои лоиҳа ва тарҳрезии барнома таъсир
хоҳад гузошт. Дар контексти мушаххаси пешгирӣ кардан аз эктремизми хушунатомез, созмонҳои
“плюс варзиш” таваҷҷуҳи асосии худро асосан барои муваффақ шудан ба натиҷаҳои пешгирӣ
равона мекунанд ва варзиш яке аз воситаҳое мебошад, ки бо ин мақсад истифода мешавад. Аз
тарафи дигар, мақсади асосии созмонҳои “варзиш плюс” рушди ҳавасмандиву маҳоратҳо дар
варзиш аст, ҳарчанд изҳорномаи рисолат, кодекси рафтор ва фаъолиятҳои иловагии онҳо низ
метавонад ба рушди зарфияти он барои дастгирии натиҷаҳои пешгирӣ мусоидат намояд.
Аҳамияти рӯйкардҳои байниидоравӣ ва чандмуассисавӣ, эҷоди шарикиҳо, ҳамкорӣ
ва ҷалби ҷонибҳои манфиатдор

Тибқи гуфтаҳои собиқ дабири кулли СММ Кофи Аннан: “Одамон дар ҳар як кишвар варзишро
дӯст медоранд. Арзишҳои варзиш умумиҷаҳонист. Он забони ҷаҳонӣ буда, метавонад ихтилофҳои
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва мазҳабиро бартараф намояд. Варзиш метавонад абзори нерӯманде барои
тақвият додани якдигарфаҳмӣ, таҳаммул ва сулҳ бошад. Ман муътақидам, ки варзиш ба рушду
пешрафти шахсӣ саҳм мегузорад. Он ба мо кори гурӯҳӣ ва бозии одилонаро меомӯзонад. Он
иззати нафсро такмил медиҳад ва дарҳоро ба сӯи имкониятҳои нав мекушояд. Ин дар навбати
худ метавонад ба некӯаҳволии тамоми ҷомеаҳову кишварҳо саҳм гузорад.” 7 Чунин арзишҳо ва
шуҳрати ҷаҳонии варзиш ба бахши варзиш имкон фароҳам овардаанд, ки ба нафъи рушд ва сулҳ
кишварҳои узв, сиёсатгузорони милливу байналмилалӣ, мақомоти варзишӣ, ҳаракатҳои ҷомеаи
шаҳрвандӣ, варзишгарон ва маблағгузорони давлативу хусусиро барои амалисозии биниш ва
ҳадафҳои расидан ба Ҳадафҳои рушди устувор муттаҳид намояд. Варзиш барои эҷоди шарикиҳо
ва ташаккул додани ҳамкориҳо василаи хуб аст ва ин нерӯи махсуси ҷунбиши варзишӣ барои
рушд ва сулҳ мебошад. 8 Дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, омилҳо ва хавфҳои
гуногуни ҳассоси контекстуалӣ ва фарҳангӣ вуҷуд доранд, ки метавонанд донишҳои махсус ё
ҳамкории муштарак бо коршиносонро тақозо кунанд. Таъсис додани шарикиҳо ва шабакаҳо дар
миёни чунин коршиносон ва ҳаракат (ҷунбиш) ба дарёфти чунин коршиносӣ ва имкониятҳои
баланд бардоштани зарфият мусоидат хоҳад кард.
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МУҚАДДИМА

Мушкилоти мушаххасе, ки бо таҳдиди экстремизми хушунатомез
ва ҷавонони таҳти хавф қарордошта алоқаманданд

Дар ҳоле, ки ҳам экстремистҳои хушунатгар ва ҷинояткорони дигар метавонанд хушунату
зӯровариро барои расидан ба мақсадҳои мушаххаси худ истифода баранд, “аксарияти эктремистҳои
хушунатомез ба комёбиҳои идеологӣ, динӣ ё сиёсӣ ҳавасманданд ва чунин меҳисобанд, ки онҳо
барои кори хайр мубориза мебаранд”. 9 Ин метавонад ба ҷанбае таъсири назаррас гузорад, ки
ташаббусҳои бо варзиш алоқаманд ва пешгирӣ аз эктремизми хушунатомезро ҷомеаҳо чӣ гуна
дарк мекунанд, фасилитаторҳо чӣ гуна амалӣ менамоянд ва иштироккунандагони ҷавон чӣ гуна
таҷриба мекунанд. Барномаҳои варзишӣ ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез метавонанд
ҳангоми муайянсозӣ ва ҳамкорӣ бо гурӯҳҳои мушаххаси аҳолии мавриди ҳадаф мураккабиҳо
ва хавфҳои назаррасро дар пай дошта бошанд, ба монанди: аксуламалҳои пешгӯинашавандаи
эҳсосотиву рафторӣ дар ҷараёни чунин фаъолиятҳо, потенсиал барои зӯроварие, ки мумкин аст аз
тариқи варзиш эҷод шавад, хавфи зиёди ҳолатҳои тамғагузории доғи нанг ва имкони сӯиистифодаи
барнома барои мақсадҳои ба хидмат ҷалбсозӣ. Дар ин контекст, ҳифзи ҳам фасилитаторҳо ва ҳам
иштирокчиён унсури асосии барномарезӣ мебошад. Роҳнамои мазкур оид ба идоракунии хавф
ва ҳамкорӣ бо шахсони алоҳидаву ҷомеаҳои маҳаллӣ бо мақсади баланд бардоштани зарфият ва
моликияти маҳаллии лоиҳаҳо маълумоти асосиро таъмин менамояд.

СОХТОРИ РОҲНАМО
Барои он ки варзиш дар заминаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез воқеӣ бошад, муҳим
аст, ки барномаҳо ва фаъолиятҳо ба тавоноии ягонаи варзиш ҷиҳати ҷалби фаъол ва ҳадафманди
ҷавононе асос ёбанд, ки аз тариқи тадбирҳои бештар расмӣ дастнорас ҳастанд. Барномаҳои
варзишӣ метавонанд ба дур кардани ҷавонон аз ҷинояту қонуншиканӣ ё рафтори зӯроварона ёрӣ
расонанд ва дар навбати худ, ба чорабиниҳову хидмарасониҳои баъдӣ роҳ кушоянд. Варзишро ба
чорабиниҳои мушаххаси бартараф кардани омилҳои хавфи ҷинояткорӣ, аз ҷумла, экстремизми
хушунатомез ва муваффақ шудан ба вазифаҳои мушаххаси иҷтимоӣ ва натиҷаҳои рушди мусбати
шахсӣ метавон ворид кард. 10 Ҳамкорӣ бо мутахассисони кор бо ҷавонон ва истифодаи методҳои
муштараки педагогӣ метавонад барои ҷавонон имкониятҳои беҳтарсозии рафтору муносибатҳои
ихтиёрии иҷтимоӣ (просотсиалӣ) ва маҳоратҳои зиндагиеро эҷод намояд, ки онҳоро ба
истисмори идеологӣ ва васвасаи зӯровариву ҷинояткорӣ устувор кунанд.
Бо дарназардошти ин, роҳнамо нашрияи мазкурро дар атрофи панҷ соҳаи асосӣ (ки “бахшҳо”
номида мешаванд) сохторбандӣ кардааст, ки ҷанбаҳои гуногуни варзишро барои пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез ба таври мушаххас баррасӣ менамоянд ва бар принсипҳои калидие
асос ёфтаанд, ки дар боло инъикос шудаанд.
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Расми 1. Панҷ бахш барои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез

Бахши 1:
Маконҳои
бехатар

Бахши 2:
Фарогирии
иҷтимоӣ

Бахши 3:
Таҳсилот

Бахши 4:
Муқовимати
ҷавонон

Бахши 5:
Қодирсозӣ

Муқаддима дар бораи соҳаи фарогирии роҳнамо маълумот медиҳад ва онро дар контексти кори
Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар самти пешгирӣ аз зӯроварӣ ва ҷиноят,
аз ҷумла, пешгирии эктремизми хушунатомез, ҷой дода, ҳамзамон аҳамияти рӯйкарди фарогир
(инклузивӣ), бар ҳуқуқи инсон асосёфта, муштарак ва чандмуассисавиро дар истифодаи варзиш
ҳамчун абзоре барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез таъкид менамояд.
Дар Боби 1 гувоҳиҳо ва таҳқиқоти охирин оид ба сабабҳои решагии эктремизми хушунатомез
ва омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандаи радикализатсия ва ба хидмат ҷалбсозии ҷавонон тавзеҳ
шудаанд. Дар боби мазкур низ шарҳ дода шудааст, ки варзиш ва барномарезии варзиширо чӣ гуна
барои тақвият додани талошҳову афзалиятҳое метавон истифода бурд, ки дар чорчӯбаи глобалӣ
ва рӯйкардҳои ҳамаҷонибаи минтақавӣ, миллӣ ва маҳаллии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
муқаррар шудаанд.
Дар боби 2 таваҷҷуҳи асосӣ ба панҷ натиҷаи асосии пешгирӣ (“бахшҳо”) зоҳир мешавад, ки аз
тариқи варзиш бо мақсади ҷудосозии коллективӣ ва дигаргунсозии (трансформатсияи) иҷтимоӣ
дар самти пешгирӣ кардани таҳдиди экстремизми хушунатомез метавон муваффақ шуд (нигаред
ба диаграммаи 1).
Дар боби 3 унсурҳои асосии барномарезии варзишӣ ва пешгирӣ аз эктремизми хушунатомез
баррасӣ шуда, махсусан ба рӯйкарди ҳуқуқи инсон, истифодаи дурнамои гендерӣ ва ҳифзи ҳуқуқи
кӯдакон ва ҳуқуқи дигар иштироккунандагони осебпазир таваҷҷуҳ зоҳир менамояд ва роҳнамоиро
таъмин мекунад.
Боби 4 роҳнамоиро оид ба таҳия кардани чорчӯбаи мониторинг ва арзёбии барномаҳои
варзишӣ ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, аз ҷумла, таҳия кардани назарияи тағйирот ва
андозагирии нишондиҳандаҳоро бар асоси панҷ бахши иқдомҳои мудохилавӣ таъмин менамояд.
Дар охир, боби 5 дар бораи роҳнамоии амалӣ ва тавсияҳо барои сиёсатгузорон ва кормандони
соҳавӣ, аз ҷумла менеҷерҳо ва фасилитаторҳои барнома, ҳангоми тарҳрезӣ ва амалисозии
барномаҳои варзишӣ ҷиҳати пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез шарҳи мухтасарро таъмин
менамояд.
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Боби 1.
Дарк кардани пешгирӣ
аз экстремизми (ифротгароии)
хушунатомез
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1.1	Муайян кардани сабабҳои решагӣ
Муайян кардани сабабҳои решагии эктремизми хушунатомез раванди мураккаб буда, дарки
нозукиҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва контекстуалиеро тақозо менамояд, ки бо ландшафти зуд
тағйирёбандаи глобализатсияшуда алоқаманданд. 11 Эктремизми хушунатомез дорои чанд паҳлӯ
буда, онро фазоҳои сершумори маҷозӣ (виртуалӣ) ва ба ҳам пайваста бармеангезанд ва бо
шароитҳои мушаххаси таърихӣ, сиёсиву геополитикӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ алоқаманданд, ки
дар онҳо коркарди идеологӣ ва идеологияҳои радикалӣ метавонанд ба вуҷуд оянд. 12 Сабабҳои
решагии экстремизми хушунатомез низ метавонад пазируфтан ва ҳамчун меъёру қоида ҷорӣ
кардани нобаробариҳои иҷтимоӣ, таҳаммулнопазирӣ, масъалаҳои тандурустии рӯҳӣ ва ҷомеаҳову
гурӯҳҳои аз якдигар ҷудо бошанд. Вале эътироф кардан муҳим аст, ки қувваҳои ҳаракатдиҳандаи
экстремизми хушунатомез аз чорчӯбаи тасаввуроти аз андоза зиёди афроди беҳуқуқу маҳрум ё
бекор, махсусан дар контексти ҷавонон берун мераванд.
Экстремизми хушунатомез аз рангорангии зиёди идеологияҳое илҳом мегирад, ки то ин андоза
тасаввур намешуд ва чунин ҳолат мушкилотро барои ниҳодҳои давлатӣ ва барномаҳои маҳаллии
пешгирӣ бадтар мекунанд. Ин мушкилот қисман бо ангезаҳои тағйирёбандаи шахсони илоҳида
ва гурӯҳҳо, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, навъҳои зӯроварӣ ва интихоби ҳадафҳо алоқа доранд.
Мутаносибан, экстремизми хушунатомез ва терроризм шаклҳо, зарфиятҳо ва қобилиятҳои нав
ба худ гирифтаанд ва гурӯҳҳои экстремистӣ (ифротгаро) ҳудудҳо ва стратегияҳои маблағгузорро
барои тавлиди даромад ишғол мекунанд. 13 Гурӯҳҳои экстремистии зӯровар низ аз пешрафтҳо
дар соҳаи технологияҳо манфиат бардошта, роҳҳои нави ҷалб кардани ҷавонони норозиро пайдо
мекунанд, сайтҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, видеоканалҳои онлайнӣ ва чатхонаҳои радикалиро
истифода мебаранд. 14 Зарфияти гурӯҳҳои эктремистӣ ва фаъолони инфиродӣ барои васеъ,
зудтар ва самарабахштар аз ҳукуматҳо паҳн кардани маводи таблиғотӣ мушкили назаррасе барои
тадбирҳои пешгирии стратегӣ мебошад, зеро онҳо қодиранд паёмҳои мубориза бар зидди онҳоро
паҳн намоянд. 15
Ҷавонон, махсусан, метавонанд ба ҳаракатҳои радикалӣ ва хушунатомез бо ёрии маҳоратҳои
манипулятсияи ҳадафманд ва равандҳои гуногуни мутобиқшавӣ дар муҳити ҷомеа (сотсиализатсия)
ҷалб шаванд, ки бештари вақтҳо омилҳои шахсӣ, эҳсосотӣ ё равоние монанди бегонагӣ, дудилагӣ,
ҷустуҷӯи ҳувияту эҳтиром ва хоҳиши интиқом гирифтан барои бадрафтории пешина ба ин мусоидат
менамоянд ва чунин падида бештари вақтҳо дар ҷомеаҳои маҷозӣ (виртуалӣ) ва платформаҳои
рақамие зоҳир мешавад, ки ҷавононро мавриди ҳадаф қарор медиҳанд. 16 Аз ин рӯ, мураккабии
муҳити амалкардро эътироф кардан муҳим аст, ки дар он барномаҳои пешгирикунанда барои
амалисозии бехатари фаъолиятҳои варзишӣ ва ғайриварзишӣ тақозо мешаванд.
Бинобар ин, пешгирӣ кардани одамон аз пайвастан ба гурӯҳҳои экстремистии хушунатомез
маълумоти контекстуаливу ба маҳал мутобиқшуда ва муҳокимаронӣ дар бораи сохтори иҷтимоӣфарҳангии ҷомеаҳо ва гурӯҳҳои таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарордоштаро тақозо
менамояд. Кормандони соҳавӣ бояд ба пешгирӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда, сабабҳои решагӣ,
хавфҳо ва нишондиҳандаҳои аз нигоҳи фарҳангӣ асосдори қувваҳои ҳаракатдиҳандаи эктремизми
хушунатомезро муайян намоянд то таҷрибаҳои пешқадам ва тадбирҳои мудохилаи бехатару
муносибро баррасӣ кунанд.

1.2	Санадҳо ва заминаҳои Созмони Милали Муттаҳид
вобаста ба мавзӯъ
Шинохтани сабабҳои решагии эктремизм ва мубориза бурдан бо рафторҳои хушунатомез
ҳамчун маҳсули ақидаҳову идеологияҳои ифротӣ нигаронии доимӣ ва афзалияти Созмони
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БОБИ 1. ДАРК КАРДАНИ ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ (ИФРОТГАРОИИ) ХУШУНАТОМЕЗ

Милали Муттаҳид ва кишварҳои узви он мебошад. Муайян кардани моделҳои такомулдиҳандаи
эктремизми хушунатомез, аз ҷумла, шаклҳои гуногун ва тадбирҳои стратегие, ки дар зӯроварӣ
ва терроризм истифода мешаванд ва қувваҳои асосии ҳаракатдиҳандаи онҳо ва стратегияҳои
бахидматгирӣ ҳар чӣ бештар ба фаъолияти муштарак ва ҳамкории миёни зершуъбаҳои Созмони
Милали Муттаҳид ва кишварҳои узв водор менамояд.
Рӯйкарди “тамоми Созмони Милали Муттаҳид” имконият фароҳам овардааст, ки барои эҷод
кардани рӯйкарди ҳамаҷонибае қадамҳои назаррас гузорад, ки ҳамоҳангии сиёсӣ, роҳнамоӣ ва
банақшагирии тадбирҳои пешгириро дар бар мегирад. 17 Чорабиниҳои маърифатӣ, аз нигоҳи
фарҳангӣ ва контекстуалӣ мувофиқи мақсад будан, барномарезии ба ҷавонон нигаронидашуда ва
роҳнамоии сиёсӣ асоси бисёре аз аксуламалҳои Созмони Милали Муттаҳидро ба экстремизми
хушунатомез ташкил медиҳанд. 18
Заминаи асосии меъёрӣ барои муқовимат бо экстремизми хушунатомез ва пешгирӣ аз он
Стратегияи глобалии зиддитеррористии Созмони Милали Муттаҳид аст. Стратегияи мазкурро
Ассамблеяи генералӣ дар қатъномаи 60/288-и худ қабул кардааст ва дар он эътироф шудааст, ки
амалҳои терроризмро танҳо бо тадбирҳои саркӯбгарона ва чораҳои амниятӣ наметавон пешгирӣ
кард ва бартараф намудани шароитҳое, ки ба паҳншавии терроризм мусоидат мекунанд, аҳамияти
фавқулодда дорад. Дар Стратегия пешгирӣ ҳамчун ҷузъи муҳими роҳнамои Созмони Милали
Муттаҳид барои мақомот, шарикон ва кишварҳои узви ҳамкорикунанда дар назар гирифта
шудааст. Бо ин мақсад, сутуни якуми Стратегия ба тадбирҳои бартарафсозии шароитҳое бахшида
шудааст, ки ба паҳншавии терроризм мусоидат мекунанд. Мутобиқи Стратегия, чунин шароитҳо
низоъҳои тӯлонии ҳалнашуда, муносибати ғайриинсонӣ бо қурбониёни терроризм дар ҳамаи
шаклҳову зуҳуроти он, набудани волоияти қонун, поймолсозии ҳуқуқи инсон, табъизи қавмӣ,
миллӣ ва динӣ, ҷудосозии сиёсӣ, камтаваҷҷуҳии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва набудани ҳокимияти хубро
дар бар мегиранд. Ассамблеяи генералӣ Стратегияро ҳар ду сол бознигарӣ карда, онро ба санади
ташаккулёбанда ва динамикӣ барои дастгирӣ кардани кишварҳои узв табдил медиҳад. Бознигарии
соли 2018 пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро ҳамчун принсипи асосии Стратегия ва
аҳамияти маориф ва саҳми мусбати ҷавононро ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез тасдиқ
намуд. 19 Илова бар ин, дар қатъномаи худ таҳти №2250 (2015), Шӯрои амният аз кишварҳо
исроркорона даъват намуд, ки “роҳҳои васеъ кардани намояндагии фарогири (инклузивии)
ҷавононро дар раванди қабули қарорҳо дар ҳамаи сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва
байнамилалии ниҳодҳову механизмҳои пешгирӣ ва ҳалли низоъ, аз ҷумла, ниҳодҳову механизмҳои
муқовимат ба экстремизми хушунатомез баррасӣ намоянд”.
Расми 2. Чаҳор сутуни Стратегияи глобалии зиддитеррористии Созмони Милали Муттаҳид

Сутуни I

Сутуни II

Cутуни III

Тадбирҳо барои бартараф
кардани шароитҳое, ки
ба паҳншавии терроризм
мусоидат мекунанд

Тадбирҳо барои пешгирӣ
ва мубориза бо терроризм

Тадбирҳо барои баланд
бардоштани зарфияти
кишварҳо дар соҳаи
пешгирӣ аз терроризм ва
мубориза бо он ва дар ин
робита, тақвият додани
нақши системаи Созмони
Милали Муттаҳид

Сутуни IV
Тадбирҳо барои таъмин
намудани риояи ҳуқуқи
инсон барои ҳама ва
волоияти қонун ҳамчун
асоси бунёдии мубориза
бо терроризм

Сарчашма: Office of Counter-Terrorism, Reference Guide: Developing National and Regional Action
Plans to Prevent Violent Extremism (September 2018).
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18

19

Office of Counter-Terrorism, Reference Guide: Developing National and Regional Action Plans to Prevent Violent Extremism
(September 2018).
ЮНЕСКО, “Роҳнамои омӯзгор барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез” (Париж, 2016) ва ЮНЕСКО, 197
EX/Қарори 46 дар бораи нақши ЮНЕСКО оид ба пешбурди маориф ҳамчун воситаи пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез.
Бознигарии Стратегияи глобалии зиддитеррористии Созмони Милали Муттаҳид (Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ
таҳти №72/284).
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Соли 2016, Нақшаи амали Дабири кулл барои пешгирӣ аз эстремизми хушунатомез 20 рӯйкарди
ҳамаҷонибаи ҳалли мушкили экстремизми хушунатомезро муқаррар намуд, ки тадбирҳои
систематикии пешгириро дар бар гирифта, бевосита ба рафъи қувваҳои ҳаракатдиҳандаи
экстремизми хушунатомез дар сатҳҳои миллӣ, маҳаллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ равона шудааст.
Нақшаи мазкур таъкид намудааст, ки экстремизми хушунатомез арзишҳои умумиинсониро дар
миқёси ҷаҳонӣ барбод медиҳад ва таҳқир ба мақсадҳову принсипҳои Созмони Милали Муттаҳид
мебошад. “Ягон кишвар ё минтақа аз таъсироти он эмин нест. ...Экстремизми хушунатомез падидаи
гуногуншакл буда, таърифи дақиқ надорад. Он барои ягон минтақа, миллат ё системаи эътиқод
на падидаи нав ва на падидаи истисноист.” 21 Дар Нақшаи амал чанд қувваи ҳаракатдиҳандаи
экстремизми хушунатомез монанди набудани имкониятҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, дарканормонӣ,
таҳаммулнопазирӣ, табъиз, идоракунии заиф, поймолсозии ҳуқуқи инсон ва волоияти қонун ва
низоъҳои тӯлониву ҳалнашуда зикр шудаанд. Таҳаммулнопазирии динӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ,
вақте, ки ба хушунату зӯроварӣ ва терроризм мусоидат мекунанд, таҳдиде ба амнияти ҷаҳон,
ҳуқуқи умумии инсон ва рушди устувор боқӣ мемонад ва арзишҳои асосии Созмони Милали
Муттаҳидро аз зер хароб менамояд. 22 “Мутобиқи принсипҳову арзишҳое, ки дар Низомномаи
Созмони Милали Муттаҳид [ва] Эъломияи умумии ҳуқуқи башар таҷассум ёфтаанд, пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез уҳдадорӣ ва масъулиятест” 23 ва аз ин рӯ, тадбирҳои мудохила ва
тарҳрезии самарабахшу устувори сиёсату барномаҳо дар ин соҳа бояд бо уҳдадориҳои кишварҳои
узв дар чорчӯбаи қонуни байналмилалӣ мутобиқ бошанд ва қатъиян ба ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи
кӯдак ва волоияти қонун асос ёбанд.
Диаграммаи 3. Нақшаи амали дабири кулл барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез: ҳафт соҳаи афзалиятдор барои амал

Муколама ва пешгирии низоъ
Тақвият додани мудирияти хуб, ҳуқуқи инсон ва волоияти қонун
Ҷалб кардани ҷомеаҳо
Вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон
Баробарии гендерӣ ва вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳои занон
Таҳсилот, рушди маҳоратҳо ва мусоидат намудан ба шуғл
Коммуникатсияҳои стратегӣ, Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ

Ҳангоми ба пешгирӣ равона кардани таваҷҷуҳи асосӣ, ба муассисаҳои Созмони Милали
Муттаҳид ва кишварҳои узв тавсия дода мешавад, ки барои рафъи қувваҳои ҳаракатдиҳандаи
экстремизми хушунатомез ва пайомадҳои он рӯйкарди ҳамаҷонибаи байнимуассисавиро қабул
кунанд. Чунин рӯйкард ҳам танзими мудохилаҳои ҷории башардӯстона, рушд, эҷоди сулҳ,
амниятиву сиёсӣ ва ҳам амалисозии барномаҳои мушаххаси пешгирӣ дар контекстҳои мавриди
ҳадафро дар бар мегирад. Мутобиқи ин рӯйкард, фаъолиятҳои танзимшуда ва фаъолиятҳое, ки ба
пешгирии экстремизми хушунатомез алоқаманданд, ҷиҳати муваффақ шудан ба ҳадафҳои худ бо
20
21
22
23
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A/70/674.
Ҳамон ҷо, сарсатрҳои 1–2.
Ҳамон ҷо, сарсатрҳои 1, 2 ва 12.
Ҳамон ҷо, сарсатри 40.

БОБИ 1. ДАРК КАРДАНИ ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ (ИФРОТГАРОИИ) ХУШУНАТОМЕЗ

роҳҳои аз нигоҳи контекстуалӣ муносиб силсилаи васеи соҳаҳоро дар
бар мегиранд. Дар ин контекст, варзиш ва тадбирҳое, ки бар варзиш
асос ёфтаанд, ҳамчун абзорҳои асосии тақвият додан ва дастгирӣ
кардани рӯйкардҳову тадбирҳои кишварҳои узв барои мудохилаҳое
ҷой дода шудаанд, ки мушаххасан ба пешгирӣ кардани экстремизми
хушунатомез равона шудаанд.
Нақшаи ҳамаҷонибаи амал ба фаъолияти дастаҷамъӣ, эҷоди
шарикиҳо ва муколамаи ҳамкориву байнимуассисавӣ роҳ мекушояд
ва кишварҳои узв ва шариконро ба сӯи рӯйкардҳои нави пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез роҳнамоӣ мекунад. Бо мақсади дастгирӣ
ва роҳнамоӣ кардани рӯйкарди “тамоми Созмони Милали Муттаҳид”
ва амалисозии Нақшаи амал, дабири кулл гурӯҳи амалкарди сатҳи
баландро барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез таъсис дод,
ки аз роҳбарони 22 муассиса, хазина ва барномае иборат мебошанд,
ки дар ин соҳа кор мекунанд. Паймони глобалии Созмони Милали
Муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии мубориза бо терроризм вазифаи
таъмин намудани рӯйкарди ҳамоҳангшудаи муассисаҳои Созмони
Милали Муттаҳидро дар самти мубориза бо терроризм ва пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомезро бар дӯш гирифтааст. 24

Якҷо бо шарикони асосии Созмони Милали Муттаҳид,
аз ҷумла, Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир
ва ҷинояткорӣ, Раёсати мубориза бо терроризм бо
дастгирии гурӯҳи кории пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез, ки як ҷузъи Гурӯҳи мақсадноки СММ
оид ба амалисозии тадбирҳои зиддитеррористиро
ташкил медиҳад, барои табодули таҷрибаҳои
пешқадам ва роҳнамоӣ дар самти таҳия кардани
нақшаҳои амали милливу минтақавӣ ҷиҳати
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез роҳнамои
маълумотӣ таҳия кардааст. Ин роҳнамои маълумотӣ
принсипҳои ҳамаҷониба, тартиботӣ ва назаррасро
пешниҳод менамояд ва намунаҳои амалисозиеро
дар бар мегирад, ки метавонанд барои Ҳукуматҳо ва
созмонҳои минтақавӣ дар таҳияи нақшаҳои амали
самарабахши худ барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ҳамчун роҳнамо хидмат кунанд.
Бо эътироф кардани ҷанбае, ки моделҳои универсалӣ
вуҷуд надоранд, ин принсипҳои роҳбарикунанда
ба нақшаҳои амали фарогиру ҳамаҷонибае такя
менамоянд, ки омилҳои мушаххаси контекстуалиии
экстремизми хушунатомезро дар заминаи сиёсатҳои
бар гувоҳиҳои воқеӣ асосёфта ба эътибор мегиранд.

Рӯйкарди “Тамоми Созмони Милали Муттаҳид” ба сатҳи
Office of Counter-Terrorism, Reference Guide: Developing
бисёрзинаи чорчӯбаи сиёсии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
National and Regional Action Plans to Prevent Extremism
(September 2018), p.3.
такя менамояд. Зарурати амали дастаҷамъиро эътироф намуда,
(Раёсати мубориза бо терроризм, Роҳнамои маълумотӣ: Таҳия
ин чорчӯба зарурат ба ҳамкорӣ ва ҷалби систематикиро дар
кардани нақшаҳои амали миллӣ ва минтақавӣ барои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез (сентябри соли 2018), саҳ.3.)
сафарбарсозии амалҳо, бар асоси рӯйкарди “тамоми ҷомеа” ва
рӯйкарди “тамоми Ҳукумат” ва дар сатҳҳои ҷомеа, миллӣ ва
минтақавӣ таъкид менамояд. Нақшаи амали дабири кулл барои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва Стратегияи глобалии зиддитеррористии Созмони
Милали Муттаҳид барои таҳияи нақшаҳои амали милливу минтақавӣ ва тарҳрезии табдирҳо
дар самти пешгирии экстремизми хушунатомез ба воситаи варзиш ҳамчун нуқтаи асосии
муроҷиат хидмат мекунанд.
Расми 4. Нақшаи амали дабири кулл барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез:
санадҳои чорчӯбаи глобалӣ барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез

Чорчӯбаи глобалӣ
Низомномаи Созмони Милали Муттаҳид
Эъломияи умумии ҳуқуқи башар
Стратегияи глобалии зиддитеррористӣ
Қатъномаҳои Ассамблеяи генералӣ
Қатъномаҳои Шӯрои амният

Нақшаҳои амали минтақавӣ
Нақшаҳои амали миллӣ
Моликияти миллӣ
Рӯйкарди “Тамоми Ҳукумат”
Рӯйкарди “Тамоми ҷомеа”
Иқдомҳо дар сатҳи ҷомеа

24

Нигаред ба www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact.
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1.3	Ҷавонон ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
Имрӯз дар дунё бузургтарин насли ҷавонон дар таърих зиндагӣ мекунад ва тақрибан як миллиард
нафар дар синни аз 10 то 24-сола дар байни аҳолии ҷаҳон саҳми худро мегузоранд. 25 Ҳарчанд худ
аз худ шумораи аҳолӣ на ҳатман ба осебпазирӣ дар рӯбарӯи экстремизми хушунатомез натиҷа
медиҳад, ба эътибор гирифтани чунин рақамҳо ҳангоми баррасии тамоюлҳои хушунатомез ва
ҳар гуна таҳдидҳо ба сулҳу амнияти глобалӣ зарур аст. Ин махсусан вақте муҳим аст, ки омор
ҳадди ақал як аз чаҳор ҷавонро (дар синни 15–29-сола) бо ин ё он роҳ аз хушунату зӯроварӣ ё
низои мусаллаҳона таъсирпазируфта нишон медиҳад. 26 Дар контексти пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез, таҳқиқотҳо тӯли чанд муддат алоқаи мантиқии байни синну сол ва экстремизми
хушунатомезро ҷонибдорӣ мекарданд ва “сатҳи ҷалб ба экстремизми хушунатомез зоҳиран дар
марҳилаҳои баъдтари синни навҷавонӣ ва давраи оғози калонсолӣ афзоиш меёбад”. 27 Олимон
пешниҳод мекунанд, ки ҷавонон, дар чорчӯбаи шарҳи контекстуалӣ ва маҳаллӣ, бештар
осебпазиранд, чунки онҳо аз мутасаддиёни синни кӯдакӣ (яъне падару модарон) нисбатан
мустақиланд, дар марҳилаи дорои хусусияти зиёди кашфиётии зиндагии худ қарор доранд ва
ҳанӯз уҳдадориҳои ҳаёти калонсолиро бар дӯш нагирифтаанд. 28 Ҳарчанд нақши ҳалкунандае, ки
ҷавонон метавонанд дар пешбурди сулҳ, амният ва эҷоди сулҳ бозанд, ба таври васеъ эътироф
ва тасдиқ шудааст, қолибҳои шахшудаи (стереотипҳои) манфӣ ва доғи нанге, ки ҷавононро бо
хушунату зӯроварӣ, аз ҷумла, экстремизми хушунатомез мепайванданд, метавонанд далелеро
рад намояд, ки аксарияти ҷавонон ба хушунату зӯроварӣ ҷалб нашудаанд, 29 вале бештари онҳо
воқеан ба эҷоди сулҳ ва талошҳои рушд саҳми мусбат мегузоранд. Ҷалб ва иштироки ҷавонон
дар талошҳои пешгирии ҷиноят аҳамияти бунёдӣ дорад. “Ҳаргиз пеш аз ин бо ҳамдигар чунин
ҳампайванд набуда, ҷавонон мехоҳанд ва аллакай барои муқовимати ҷомеаҳои худ саҳм гузошта,
дар контекстҳои шаҳру деҳот чорасозиҳои инноватсионӣ пешниҳод мекунанд, пешрафти
иҷтимоиро мусоидат менамоянд ва ба тағйироти сиёсӣ илҳом мебахшанд.” 30

Чаро ҷавонон таҳти хавф қарор доранд?
Ҷавонон бештари вақтҳо дар мавқеи ноустувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ қарор гирифта, мисли
гунаҳкорон ва қурбониёни зӯроварии сиёсӣ, норозигии иҷтимоӣ ва экстремизми хушунатомез дарк
мешаванд. 31 Экстремизми хушунатомез ба ҷавонон таъсири нобаробар мерасонад ва инро шумораи
фавқулодда зиёди онҳо дар маркази муҳими гурӯҳҳои ниманизомӣ ва террористӣ таъкид менамояд. 32
Афзоиши ғайричашмдошти радикализатсия (тундгарошавӣ) ва экстремизми хушунатомез дар
давоми 15 соли гузашта қисман бо норозигии сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии ҷавонон ва беш аз пеш,
ҷавонзаноне алоқаманд аст, ки ба гурӯҳҳои террористие монанди “Боко Ҳарам”, “Аш-Шабаб” ва
“Давлати исломии Ироқу Шом” пайвастаанд. 33 Ин тамоюл низ бо чунбишҳои ростгарои ашадӣ,
неофашистӣ ва ҷудоиталабии сафедпӯстҳо созгор аст, ки дар саросари Аврупо қувват мегиранд.
Кӯдакону ҷавонон махсусан осебпазиранд, чунки ба маҷбурсозӣ, идоракунӣ ва талқин тан додани
онҳоро осонтар меҳисобанд ва онҳо ҳамчун ҷанговарони арзон, самарабахш ва итоаткор баррасӣ
мешаванд. 34 Онҳо низ дар муқоиса бо калонсолон камтар моиланд, ки пайомадҳои дарозмуддати
рафтори хавфнокро (дорои рискро) пурра дарк намоянд. 35
25
26

27

28
29

30
31

32

33

34

35
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Дигар мафҳуми асосие, ки метавонад дар контексти экстремизми хушунатомез ба ҷавонон
хатарнок бошад, идроке мебошад, ки баъзе чизҳо дар зиндагӣ ноодилонаанд, монанди чӣ
гуна бо гурӯҳи онҳо муносибат мекунанд ё чӣ гуна баъзе қоидаҳои ахлоқӣ поймол мешаванд.
Равоншиносии иҷтимоии терроризм ва рафтори радикалӣ 36 дарки ҷанбаеро тақозо менамояд, ки
чӣ гуна аксуламалҳои пурзӯри эҳсосотие монанди хашму ғазаб шиддат мегиранд, вақте, ки ҷавонон
нобовариро дар худ эҳсос мекунанд ё таҳдидро дар ҷомеа ҳис мекунанд. Ин махсусан муҳим
аст, вақте, ки кӯдакон ва ҷавонон таҷрибаи нокофӣ доранд, барои идора кардани аксуламалҳои
эҳсосотии худ ба таври кофӣ омода нестанд ё маҳорат надоранд. 37 Мафҳуми инсофу адолат
бештари вақтҳо барои ҷавонон дар баробари ҷанбае муҳим аст, ки онҳо ба ташаккули ҳувият ва
мавқеи худ дар ҷомеа идома медиҳанд. Нишондиҳандаҳо ва бузургиҳои тағйирёбандаи равонӣиҷтимоие, ки бо идрок, муносибатҳо ва рафтори ҷавонон алоқаманд буда, ба радикализатсия
оварда мерасонанд, дар чорчӯбаи консептуалии аз ҷониби Ван ден Бос таҳияшуда муайян шудаанд
(нигаред ба диаграммаи 5) ва ба омилҳое дахл доранд, ки осебпазирии ҷавонони таҳти хавфи
экстремизми хушунатомез қарордоштаро афзоиш медиҳанд. Ин модел аҳамияти принсипҳои
косептуалиро барои ҷавонон ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро таъкид менамояд,
чунки онҳо бо номуайянӣ ва идроки беадолатие алоқаманданд, ки ба муносибатҳои радикалӣ ва
рафторҳои зӯроварона натиҷа медиҳанд.
Расми 5. Заминаи назариявӣ оид ба идроки номуайянӣ ва беадолатӣ
Номуайянӣ ва
таҳдидҳои дигар

Ҳолатҳои асосии
тағйирёбанда
•
•
•
•
•

Таҳсилот
Ҷинс
Синну сол
Дин
Мансубияти
қавмӣ
• Муҳити зист
• Вазъи шуғл

Идроки
беадолатӣ

• Маҳрумияти
нисбӣ
• Беахлоқӣ
• Тақсимоти
ноодилонаи
натиҷаҳо
• Муносибати
ноодилона

Ниятҳои рафтори
зӯроварона ва
бадқасдона (агрессивӣ)

Рафтори
зӯроварона
ва бадқасдона
(агрессивӣ)

Муносибатҳои
радикалӣ

• Ҷаҳонбинии
радикалӣ
• Қонунӣ будани
ҳокимият
• “Мо бар
хилофи онҳо”
• Эҳсосоти
бартарӣ
• Ҷалби ҷомеа
• Зӯроварӣ ва
терроризм

Ислоҳсозии
нокофии худ

Хашму ғазаб

Тарс

Ниятҳои ҷудосозӣ
аз ҷомеа

Ҷудосозӣ
аз ҷомеа

Сарчашмаҳо: Kees van den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel
Radical Beliefs, Extremist Behaviors, and Terrorism (New York, Oxford University Press, 2018).

Ҷавонон, саломатии рӯҳӣ ва некӯаҳволии равонӣ
дар контексти экстремизми хушунатомез
Таҳқиқот нишон медиҳад, ки бемории рӯҳӣ муайян намекунад, ки кӣ ба экстремизми
хушунатомез ҷалб хоҳад шуд; он бештар ба хавфи зиёдтари ҷалб шудан натиҷа медиҳад. 38 Вале
робитаи нигарониҳои саломатии рӯҳӣ ва ихтилолҳои саломатии рӯҳиро дар чорчӯбаи тадбирҳои
бисёрмуассисавӣ ва ҳамоҳангшудаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез набояд рад кард. 39
Ин махсусан дар контексти ҷавонон ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар партави
36
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39
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ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ

ҳушдорҳои охирине муҳим аст, ки Созмони ҷаҳонии тандурустӣ додааст: “Дар тамоми дунё 10–
20% кӯдакону наврасон ба бемориҳои рӯҳӣ гирифтор мебошанд. Нисфи ҳамаи бемориҳои рӯҳӣ
аз синни 14-солагӣ ва аз чаҳор се ҳиссаи бемориҳои рӯҳӣ дар синни 20-солагӣ оғоз мешаванд.” 40
Натиҷаҳои бознигарии адабиёт, ки соли 2018 нашр шудааст, ба чунин унсурҳои асосӣ ва робитаи
муштараки миёни саломатии рӯҳӣ ва экстремизми хушунатомез ишора мекунанд: 41
Осеб

• Дараҷаи баландтари осебпазирӣ дар баробари осеб ба хавфи зиёди инкишоф ёфтани ихтилоли
стресси пас аз осеб оварда мерасонад, ки бо афзоиши хашму ғазаб ва адоват алоқаманд
буда, дар навбати худ эҳтимолияти дастгирӣ кардани экстремизми хушунатомезро афзоиш
медиҳад.
• Таҳаммул кардани осеб дар замони кӯдакӣ метавонад ба хоҳиши зиёдтари сохтани ҳувияти
инфиродӣ ва ба даст овардани эътирофи дигарон дар замони ҷавонӣ натиҷа диҳад, ки
гурӯҳҳои экстремистӣ метавонанд аз ин истифода баранд.
Афсурдаҳолӣ (депрессия)

• Ҳамроҳ шудан ба гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар метавонад бар муқобили зуҳуроти
афсурдаҳолӣ (депрессия) бошад, чунки он ҳисси мансубиятро медиҳад.
Саломатии рӯҳӣ ва экстремистҳои танҳо амалкунанда

• Таҳқиқот робитаи қавии байни ихтилолҳои саломатии рӯҳӣ ва экстремистҳои хушунатгари
танҳо амалкунандаро нишон медиҳад. Масалан, дар таҳқиқоти соли 2013, аз нигоҳи омор
басомади бемориҳои рӯҳӣ дар экстремистҳои ростгарои ашадии “гурги танҳо” дар муқоиса
бо дигар экстремистҳои ростгарои ашадӣ ба таври назаррас зиёдтар аст. 42
• Вале аз ҷониби муҳаққиқон тасдиқ шудааст, ки ангезаи экстремисти танҳо амалкунанда
сабаби идеологӣ дошта, бо мурури замон ҳамроҳи дигар омилҳои хавф инкишоф меёбад ва
ихтилолҳои рӯҳӣ қувваи ҳаракатдиҳанда нестанд.
Ба кор бурдани рӯйкарди мутавозин ва баррасишуда ба саломатии рӯҳӣ ва таъсири он ба
экстремизми хушунатомез муҳим аст. Ягон ихтилоли мушаххаси саломатии рӯҳӣ ҳамчун
пешгӯикунандаи иштироки террорист ва экстремисти хушунатгар тасдиқ нашудааст.

Омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандаи экстремизми хушунатомез
Ғайр аз омилҳои равонӣ-иҷтимоӣ ва омилҳое, ки бо некӯаҳволӣ алоқа доранд ва метавонанд
рафторҳову аксуламалҳои эҳсосотиеро таҳти таъсир қарор диҳанд ва барангезанд, ки ба истисмор
ва ҷалби экстремистҳои хушунатгар мусоидат мекунанд, дигар омилҳои саҳмгузори иҷтимоӣ,
иқтисодӣ, фарҳангӣ ва контекстуалие вуҷуд доранд, ки метавонанд ба интихобҳои ҷавонон
таъсир расонанд. Бо мақсади пешгирӣ кардани радикализатсияи ҷавонон, ки метавонад ба
экстремизми хушунатомез ва ҷалбу истисмори онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои эстремистии хушунатгар
ва террористӣ натиҷа диҳад, фаҳмидани маҷмӯи омилҳои умумии теладиҳандаву ҷалбкунандае
муҳим аст, ки ба ин раванд мусоидат мекунанд. Баъзе аз омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандае, ки
ба бахидматгирӣ ва ҷалб ба экстремизми хушунатомез таъсир мерасонанд, дар ҷадвали 1 муайян
шудаанд.

Ҷадвали 1. Омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунанда, ки ба бахидматгирӣ ва ҷалбшавӣ
40
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ба экстремизми хушунатомез мусоидат мекунанд

Омилҳои теладиҳанда

Омилҳои ҷалбкунанда

Осебпазирӣ аз камбизоатӣ,
дарканормондагӣ ва табъиз сохторҳои
заифи иҷтимоиро эҷод менамояд, ки
бахидматгириро осонтар мекунанд.

Таъсири тарғибот ва коркарди идеологӣ
узвият ба гурӯҳро ҷолиб менамояд.
Гурӯҳҳои террористӣ ва хушунатгар
кӯдаконро бо мақсади баланд бардоштани
намоёнии онҳо ва ба меъёр даровардани
зӯроварӣ сӯиистифода мекунанд.

Вуҷуд надоштани низоми муҳофизат ва
системаҳои дастгирии иҷтимоӣ ё оилавӣ
кӯдакон ва ҷавононро ба бахидматгирӣ
осебпазир менамояд. Баъзе оилаҳоро
низ метавонанд маҷбур кунанд ё
маҷбур менамоянд, ки фарзандонашон
ба чунин гурӯҳҳо ҳамроҳ шаванд.

Интиқом тавассути монандсозии бавосита
ба қурбониён аз тариқи паҳнсозии
тасвирҳову паёмҳо дар бораи “азобҳое”,
ки душман медиҳад, ба даст меояд.

Аз даст додани ҳувият, ҳисси
мансубият ва танҳоӣ. a

Гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар танҳоиро
ба воситаи эҳсоси муштараки мақсад таскин
медиҳанд; амалҳои экстремизми хушунатомез
низ метавонанд дар натиҷаи афзоиши стресси
рӯҳӣ сурат гиранд (масалан, тирандозиҳоро
дар Амрикои Шимолӣ ба масъалаҳои
саломатии рӯҳӣ нисбат медиҳанд). b

Набудани эҳсоси худмухторӣ ва огоҳӣ
аз ҳувияти худ метавонад ҷавононро ба
ҷустуҷӯи ҷавоб дар гурӯҳҳое водор намояд,
ки ба назар мақсаддор менамоянд.

Ҷиноятҳои дар замони пеш содиркарда
дар низоми адлия бахидматгириро осонтар
мекунанд ва метавонанд ба пешрафти
ҷинояткории кӯдакону ҷавонон оғоз бахшанд.

Ноумедӣ аз беадолатӣ, коррупсия ва
поймолсозии ҳуқуқи инсон аз ҷониби мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ ва муассисаҳои давлатӣ.

Гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар метавонанд
даъво кунанд, ки онҳо барои адолат ва
зиндагии беҳтар мубориза мебаранд.

Набудани имкониятҳои гирифтани маълумот
ва бокортаъминкунӣ метавонад ба он
оварда расонад, ки кӯдакону ҷавонон чунин
имкониятҳоро дар гурӯҳҳо ҷустуҷӯ намоянд.

Ангезаҳои моддие, ки ба сарбозони
навҷалбшуда пешниҳод мешаванд,
сабаби ҳамроҳшавиро ба чунин
гурӯҳҳо осонтар менамоянд.

Интизориҳои ҷомеа: Ҳолатҳое вуҷуд доранд,
ки дар онҳо ё гурӯҳҳои экстремистии зӯровар
ё гурӯҳҳои радикалии сиёсӣ ҳамчун як шакли
мудофиаи ҷомеа аз таҳдид дарк мешаванд.
Дар чунин ҳолатҳо, оила ва ҷомеаҳо
метавонанд умедвор бошанд, ки ҷавонон
ба сафи чунин гурӯҳҳо бипайванданд.

Ҷавонон ба сабаби доштани дараҷаи
пасти интизориҳо ва афзалиятҳои
иқтисодии худ барои ҷалб кардан ба ин
гурӯҳҳо муносиб мебошанд. Ҷавонони
дорои фаъолият ва зарфияти пасти
иқтисодӣ ҳатто камтарин манфиатҳои
иқтисодиро боарзиш ҳисоб мекунанд.

Духтарон мумкин аст ба “ошиқ шудан”
бо узви гурӯҳ аз тариқи воситаҳои
ахбори иҷтимоӣ ташвиқ шаванд.

Духтарон мумкин аст кӯшиш намоянд,
ки ба воситаи издивоҷ бо ҷангҷӯёни
террорист аз зӯроварии сохторӣ ё фишори
оилавӣ дар хона фирор намоянд.

Сарчашмаҳо: Мутобиқ шудааст аз UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive
development, tolerance and respect for diversity: a development response to addressing radicalization
and violent extremism” (Oslo, 2016); UNDP, Regional Bureau for Africa, Journey to Extremism in
Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment (New York, 2017); and UNODC,

Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role
of the Justice System.

a Umair Asif, “‘Sport for development and peace’ and violent extremism: the role of sports for
development and peace programs to prevent violent extremism among youth in Pakistan”,
dissertation, Seoul National University, 2018.
 National Council for Behavioral Health, Mass Violence in America: Causes, Impacts and Solutions
(Washington, D.C., August 2019).
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Таҳлилҳои пешакӣ, муайянсозии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар контекст ва
фаҳмидани қувваҳои ҳаракатдиҳандаи миллӣ ва маҳаллии экстремизми хушунатомез дар таҳия
кардани тадбирҳои самарабахши пешгирии экстремизми хушунатомез ба воситаи варзиш
муҳиманд.

Ҳамчун омилони мусбати тағйирот эътироф кардани ҷавонон
Ҳарчанд ҷавонон метавонанд ба экстремизми хушунатомез осебпазиртар бошанд, ба эътироф
намудани онҳо ҳамчун омилони мусбати тағйирот таваҷҷуҳи бештар бояд зоҳир шавад. Онҳо
қодиранд, ки ҳамчун аъзои арзишманди ҷомеа мулоҳизакорона иштирок кунанд. Ба ин мақсад
бо пайравӣ аз модели инкишофе метавон муваффақ шуд, ки ба муқовимат асос ёфта, ба тақвияти
дороиҳо, вале на бартарафсозии норасоиҳо таваҷҷуҳ менамояд. Маҷмӯи афзоишёбандаи адабиёт
ба рушди мусбати ҷавонон ва ба ҷанбае даъват менамояд, ки ҷавонон дар шаклтағйирдиҳии
иҷтимоии ҷомеаҳо нақши бештар марказӣ бозӣ мекунанд. 43 Аз ин рӯ, сохтори консептуалии
тадбирҳои ҷавонон набояд танҳо маҳоратҳо ва эҳтиёҷоти ҷавононро ба муҳофизату пешгирӣ
ба эътибор гирад, балки ба онҳо низ имконият диҳад, ки қобилиятҳову зарфиятҳои худро барои
қабули нақшҳо дар ин раванд истифода баранд. Созмони Милали Муттаҳид нақши марказиеро
эътироф менамояд, ки ҷавонон дар контекст ва раванди пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
мебозанд: 44 “Ҷавонон аллакай дар маркази ин падида қарор доранд, хоҳ ҳамчун объекти ҷалбшавӣ
ба хидмат, қурбониёни зӯроварӣ, маҳрумсозӣ ва репрессия бошанд ё ҳамчун сулҳоварон ва
фаъолон дар сафи пеши талошҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез меистанд.” 45 Бо мақсади
рушди бунёдкорона ва ҷалби муштарак, Созмони Милали Муттаҳид ба эҷоди муносибатҳои
шарикона бо ҷавонон такя менамояд.
Барои пешгирии самарабахш аз экстремизми хушунатомез ва
тақвият додани муттаҳидии иҷтимоӣ, таъмин намудани дастгирии
“Мо бояд ба коре такя кунем, ки бо дастгирии
муносиб барои ҷавонони табақаҳои гуногуни ҷомеа ҳаётан муҳим
кишварҳои узв, намояндаи фиристодаи ҷавонон
ва ҷомеаи шаҳрвандӣ анҷом шудааст. Вале ин
ҳисобида мешавад. 46 Эъломияи Дуҳа, ки дар сездаҳумин Конгресси
наметавонад ташаббуси куҳансолон бошад, ки
Созмони Милал оид ба пешгирӣ аз ҷиноят ва адолати ҷиноӣ қабул
насли ҷавонро баррасӣ мекунанд. Созмони Милали
шудааст, уҳдадориҳои кишварҳои узвро нисбат ба пешгирии ҷиноят,
Муттаҳид бояд имкониятҳои ҷавононро вусъат
аз ҷумла, экстремизми хушунатомез инъикос менамояд ва нақши
диҳад, иштироки онҳоро дар ҷомеа ва дастрасии
онҳоро ба таҳсилот, омӯзиш ва шуғл афзоиш диҳад.”
бунёдии иштироки ҷавононро дар талошҳои пешгирӣ аз ҷиноят
таъкид мекунад. 47 Аҳамият ва саҳми мусбати ҷавонон ба талошҳои
Дабири кулл – Антониу Гутерреш
муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез,
ки метавонад ба терроризм мусоидат намояд ва тарвиҷи сулҳу амният
низ дар қатъномаи №72/284 Ассамблеяи генералӣ оид ба бознигарии Стратегияи глобалии
зиддитеррористии Созмони Милали Муттаҳид таъкид шудааст. Барои дастгирии уҳдадориҳое,
ки дар Эъломияи Дуҳа бар дӯш гирифтаанд, Нақшаи амали Дабири кулл барои пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез ба амалисозии як қатор тадбирҳое даъват менамояд, ки ба васеъ
кардани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон дар ташаккули фарҳанги таҳаммулпазирӣ ва муқовимат
нисбат ба экстремизми хушунатомез равона шудаанд. Ин илова бар Стратегияи Созмони Милали
Муттаҳид оид ба ҷавонон аст, ки ба иштирок, ҷалб, ҳифз ва тақвиятдиҳии садоҳои ҷавонон барои
тарвиҷи сулҳ афзалият медиҳад.
Ин эътироф ва рӯйкардро тасдиқ намуда, Стратегияи ҷавонон чунин дарҷ менамояд: “Бо чунин
шумораи зиёд ва афзояндаи ҷавонон дар саросари олам комилан возеҳ аст, ки танҳо бо роҳи
ҷалб ва ҳамкорӣ бо онҳо, дастгирии онҳо ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи худ ва эҷоди шароитҳое, ки ба
онҳо имконият медиҳанд пешрафт кунанд ва нақши фаъол бозанд, ҷомеаи байналмилалӣ қодир
хоҳад буд, ки ба сулҳ, амният, адолат, муқовимат ба тағйири иқлим ва рушди устувор барои
ҳама муваффақ шавад.” 48 Илова бар ин, Барномаи ҷаҳонии амали ҷавонон маҷмӯи санадҳои
43

44
45

46
47
48
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Stephanie Schwartz, Youth and Post-Conflict Reconstruction: Agents of Change (Washington, D.C., Institute of Peace Press,
2010).
Масалан, қатъномаи Шӯрои амният, таҳти №2250 (2015) оид ба ҷавонон, сулҳ ва амният.
UNDP, Frontlines: Young People at the Heart of Preventing and Responding to Violent Extremism, UNDP Global Report ( June
2018), p.16.
Қатъномаи Шӯрои амният таҳти №2250 (2015).
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №70/174, замима.
United Nations Youth Strategy, “Youth 2030”, р.4 (нигаред ба поварақии 25).

БОБИ 1. ДАРК КАРДАНИ ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ (ИФРОТГАРОИИ) ХУШУНАТОМЕЗ

сиёсиро барои кишварҳои узв таъмин менамояд, ки ба пешбурди ҳуқуқ ба озодиҳои бунёдии
инсонии ҷавонон равона шудаанд. Мутобиқи ин маҷмӯи санадҳо ва дар контексти пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез, кор бо кӯдакону ҷавонон таваҷҷуҳи махсусро тақозо менамояд. Барои
кормандони соҳавӣ ин чунин маънӣ дорад, ки эҳтиёткории зиёд зоҳир кардан зарур аст то аз
истифодаи забони бадномкунанда ва фарзияҳое канораҷӯӣ шавад, ки эҳтимол аст ба ҷудо кардани
иштироккунандагони муайян оварда расонанд.

1.4	Варзиш дар контексти пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез
Пешгирии ҷиноят, аз ҷумла, пешгирии экстремизми хушунатомез, ривоҷи ҳамгироӣ ва
муттаҳидии иҷтимоиро тақозо менамояд ва варзиш метавонад дар ин робита нақши беназир
бозӣ карда, сармояи иҷтимоиро тавлид намояд, ба сафарбарсозии ҷомеаҳо кӯмак расонад ва
ҳамгироиву ҳамбастагии иҷтимоиро ривоҷ диҳад. 49 Варзиш метавонад ҳамчун абзоре барои
рафъи низоъ ва шиддати иҷтимоӣ амал намояд ва “бо роҳи муттаҳидсозии одамон, сарфи назар
аз сарҳадҳо, фарҳангҳо ва динҳо, сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва якдигарфаҳмиро ривоҷ диҳад”. 50
Замони тӯлонӣ варзиш воситаи арзишманди ривоҷ додани коммуникатсия ва эҷоди пулҳо дар
миёни ҷомеаҳои дар ҳоли низоъ баррасӣ мешуд 51 ва чунин чунин меҳисобанд, ки он ҷанбаҳову
хусусиятҳое дорад, ки метавонанд барои муваффақ шудан ба мақсадҳои ғайриварзишӣ, аз ҷумла
фарогирӣ ва муттаҳидӣ мусоидат кунанд. Ин хусусиятҳои варзиш мавридҳои зеринро дар бар
мегиранд:
• Дар натиҷаи шуҳрати ҷаҳонии худ аз ҳудудҳои миллӣ, фарҳангӣ,
иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ фаротар меравад;
• Ба шарофати иқтидори худ ҳамчун платформаи нерӯманди
коммуникатсияи глобалӣ ба сифати абзори коммуникатсияи
самарабахш хидмат мекунад;
• Ҷавононро бо ҳам мепайвандад ва шабакаҳои иҷтимоиро вусъат
мебахшад, чунки варзиш раванди моҳиятан иҷтимоӣ буда,
бозигарон, дастаҳо, мураббиён, ихтиёриён ва тамошобинонро
муттаҳид менамояд;

“Варзиш (…) ва фаъолияти ҷисмонӣ қодиранд
идрок, таассуб ва рафторро тағйир диҳанд
ва ба одамон илҳом бахшанд, монеаҳои
нажодиву сиёсиро барҳам зананд, бо табъиз
мубориза баранд ва низоъро коҳиш диҳанд.”
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ, A/RES/73/24, 2018 оид ба
“Варзиш ҳамчун омили рушди устувор”

• Бо қудрати табиии худ дар самти истифода бурдан, инкишоф додан ва ба намоиш гузоштани
ҷонибҳои қавиву қобилиятҳои инфиродӣ, ҳуқуқу имкониятҳои одамонро вусъат медиҳад,
онҳоро ҳавасманд менамояд ва ба онҳо илҳом мебахшад 52.
Варзиш ба таҳкими арзишҳои муҳими инсонӣ мусоидат менамояд ва метавонад ҳамчун абзоре
барои ривоҷ додани риояи қоидаҳо ва дигарон, кори гурӯҳӣ, эҳсоси мансубият ва умумият,
таҳаммулпазирӣ, гуногунӣ, меҳмоннавозӣ ва ҳамдилӣ истифода шавад. Дар ин контекст, варзиш
метавонад ҳамчун платформаи самарабахше барои бартарафсозии идеологияҳо ва сабабҳои
решагии экстремизми хушунатомез 53 хидмат карда, аз нигоҳи стратегӣ абзореро барои эҷод
кардани шароитҳои идеалии омӯзиш, иштироки иҷтимоӣ ва ҷалби ҳадафманду мусбати ҷавонон
дар ҳудуди ҷомеаҳо таъмин менамояд. Ҳамзамон, бояд возеҳ бошад, ки варзиш ва барномаҳои
варзишӣ барои пешгирии зӯроварӣ ва ҷиноят, аз ҷумла, экстремизми хушунатомез, танҳо
вақте метавонанд самарабахш бошанд агар ҳамчун як қисми маҷмӯи яклухт ва ҳамаҷонибаи
ташаббусҳои ба дониш асосёфта амалӣ шаванд, ки омилҳои гуногуни хавфи дахлдорро мавриди
ҳадаф қарор медиҳанд. Зоҳир кардани таваҷҷуҳи зарурӣ ба маҳдудиятҳои тадбирҳои варзишӣ дар
контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез низ муҳим аст. Дар хотир доштан хеле муҳим
49
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53

Report of the Secretariat on the outcome of the expert group meeting on integrating sport into youth crime prevention and
criminal justice strategies (A/CONF.234/14).
Ingrid Beutler, ed., Sport for a Better World: Report of the International Year of Sport and Physical Education, 2005 (Geneva,
United Nations Office of Sport for Development and Peace, 2005), p.80.
Richard Giulianotti, “The sport, development and peace sector: a model of four social policy domains”, Journal of Social
Policy, vol.40, No.4 (October 2011), pp.757–776.
Right to Play, “What is sport for development and peace?” (n.p., n.d.).
Hedayah and Global Centre on Cooperative Security, “Thinking outside the box: exploring the critical roles of sports, arts,
and culture in preventing violent extremism”, Policy Brief (February 2015).
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аст, ки варзиш худ ба худ ба натиҷаҳои мусбат оварда намерасонад ва бояд бо шароитҳои муайян
ва унсурҳои барномавӣ дастгирӣ шавад то эҳтимолияти расидан ба натиҷаҳои мусбат афзоиш
ёбад. Маълумоти бештарро дар бобҳои оянда метавон пайдо кард.
Намунаи хуби он, ки дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез варзиш чӣ гуна
истифода шудааст, аз натиҷаҳои арзёбии барномаи “Бештар аз бозӣ”, ташаббуси ба варзиш
равонашудаи роҳнамоии ҷавонон дар шаҳри Мелбурни Австралия гирифта шудааст. Лоиҳа
ба таҳияи модели муқовимат дар сатҳи ҷомеа равона шуда, шаклҳои гурӯҳии варзишро барои
ҳалли масъалаҳои ҳувият, мансубият ва ҷудоии фарҳангӣ дар миёни ҷавонмардони мусулмон бо
мақсади муқовимат ба экстремизми хушунатомез истифода бурдааст. Дар ҳоле, ки натиҷаҳои
лоиҳа ба соҳаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез робитаи бевосита доранд, онҳо низ ба
маҷмӯи афзояндаи адабиёт дар бораи робитаи мураккаб, вале муҳими байни шаклҳои гурӯҳии
варзиш, робитаҳои байнифарҳангӣ, рушди устувориву ҳамгироии иҷтимоӣ ва эҷоди ҷомеа саҳм
мегузоранд. 54
“Футбол ягона забони универсалист, ки монеаҳои
забонӣ, фарҳангӣ ва диниро дар тамоми дунё
барҳам медиҳад… Моделҳои илҳомбахш аз дунёи
футбол бо истифода аз нерӯи варзиш ҷилд-ҷилд
сухан мегӯянд. Вақте бозигарони дӯстдоштаи онҳо
мегӯянд, ки “ба тағйирот мусоидат кардани мо
зарур аст”, ин боз ҳам намунаҳои бештар медиҳад
ва ваҳдату ягонагиро барои наслҳои ояндаи мо
нишон медиҳад; “Ба майдон баро ва тӯбро бизан!”
– роҳи асосии муроҷиат кардан ба ҷавонон аст.”

Натиҷаҳои мазкур таъкид менамоянд, ки варзиш, махсусан, шаклҳои
гурӯҳии варзиш, ба ҷавонон имконият медиҳад, ки маҳоратҳои
муоширати байнишахсӣ ва маҳоратҳои ҳаётиеро инкишоф диҳанд, ки
ба ҳамкорӣ ва маҳоратҳои варзишӣ мусоидат менамоянд ва рақобати
боэҳтиром ва таҷрибаҳои идоракунии низоъро ривоҷ медиҳанд. 55

Рушди маҳоратҳои муоширати байнишахсӣ ба воситаи варзиш низ
натиҷаи муҳим аст, ки бо ҳадафҳои асосии барномаҳои якумдараҷаи
пешгирӣ мувофиқанд. Ин шакли рушди ба варзиш асосёфта дар
контекстҳои мушаххасе, ки бо пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
алоқаманданд, дар Роҳнамои Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир
Кошиф Сиддиқӣ, ҳаммуассиси “Футбол барои сулҳ”
ва ҷинояткорӣ барои муносибат бо маҳбусон қатори экстремистҳои
хушунатгар ва пешгирии радикализатсияи зӯроварӣ дар ҳабсхонаҳо
дар назар гирифта шудааст. Варзиш ҳамчун тадбири муҳими мусбат дар ҳабсхонаҳо ҳисобида
шудааст, чунки он ба кори гурӯҳӣ ва рушди маҳоратҳои иҷтимоиву роҳбарӣ мусоидат менамояд,
гузоштани мақсадро ривоҷ медиҳад ва ҳисси ҳувият ва мансубиятро тарбия мекунад.

Санадҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид оид ба варзиш
Дар низоми Созмони Милали Муттаҳид, варзиш омили муҳими рушди устувор ҳисобида
мешавад, ки зарфиятро тақвият медиҳад ва барои ҳамкорӣ имкониятҳоро эҷод менамояд.
Мафҳуми иштирок дар консепсияи варзиш барои рушд мавқеи марказӣ дорад ва хусусияти
бунёдии бо ҳадафҳои асосии рушд, ҳифзи сулҳ ва ҳадафҳои таҳсилот пайвастани варзиш мебошад.
Созмони Милали Муттаҳид уҳдадор шудааст, ки варзишро дар рӯзномаи глобалии худ оид ба
рушд барои тақвият ва ривоҷ додани шарикиҳои самарабахш дар самти амалисозии Ҳадафҳои
рушди устувор истифода барад. 56 Истифодаи варзиш ҳамчун омили муҳими сулҳ ва рушд низ дар
қатъномаи Шӯрои амният таҳти №2419 (2018) инъикос шудааст.
Санадҳо ва нақшаҳои амали зерин, ки бо варзиш алоқаманданд, дар контексти роҳнамои мазкур
ва имкониятҳои варзиш барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез махсусан муҳим мебошанд:
• Низомномаи байналмилалии бознигаришуда оид ба тарбияи ҷисмонӣ, фаъолияти ҷисмонӣ
ва варзиш, ки Конфронси умумии ЮНЕСКО соли 2015 қабул кардааст, дастрасии
фарогирро ба варзиш барои ҳама бе ҳар гуна табъиз ривоҷ медиҳад. Ин санад барои ҳамаи
иштироккунандагоне, ки барномаҳо ва сиёсати варзиширо тарҳрезӣ, амалӣ ва арзёбӣ
мекунанд, стандартҳои ахлоқӣ ва меъёрҳои сифатро муқаррар менамояд.
• Нақшаи амали Қазон, ки дар шашумин Конфронси байналмилалии вазирон ва мансабдорони
баландпояи масъул ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, дар шаҳри Қазони Федератсияи Россия,
54

55
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моҳи июли соли 2017 қабул ва аз ҷониби Ассамблеяи генералӣ дар қатъномааш таҳти №73/24
эътироф шудааст, варзишро ҳамчун воситаи мусоидат намудан ба таҳсилот, тандурустӣ, рушд
ва сулҳ муайян мекунад ва нақши онро дар ривоҷи таҳаммулпазириву эҳтиром ва саҳми
онро ба вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳои занон, ҷавонон, шахсон ва ҷомеаҳои алоҳида ва
расидан ба ҳадафҳои ҳамгироии иҷтимоӣ эътироф менамояд.
• Нақшаи амали Созмони Милали Муттаҳид оид ба варзиш барои рушд ва сулҳ, ки соли
2018 таҷдид шудааст, 57 асосеро барои ҳукуматҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ дар
самти муайян ва ривоҷ додани роҳҳое таъмин менамояд, ки бо ёрии онҳо варзиш метавонад
барои расидан ба Ҳадафҳои рушди устувор саҳм гузорад. Дар Нақшаи амал уҳдадориҳои
ҳамаҷонибаи сиёсии Нақшаи амали Қазон ба сифати асос ҷиҳати чорчӯбаи тақвиятёфтаи
глобалии варзиш барои рушд ва сулҳ, аз ҷумла, нисбат ба амалисозии Ҳадафҳову вазифаҳои
Рӯзномаи рушди устувор барои давраи то соли 2030 истифода шудаанд.
Дар гузориши дабири кулл аз соли 2019 оид ба стратегияҳо ва барномаҳои иштироки
ҷавонон 58 эътироф шудааст, ки кишварҳои узв ба ривоҷи некӯаҳволии ҷавонон бо ёрии
чунин механизмҳое монанди варзиш, аз ҷумла коре мусоидат менамоянд, ки ба варзиш барои
гурӯҳҳои гирифтори вазъияти осебпазир равона шудаанд.
Илова бар ин, Ассамблеяи генералӣ ба тозагӣ ду қатънома қабул кард, ки дар ин замина қобили
ёдоварӣ мебошанд:
• Дар қатъномаи худ таҳти №74/170, Ассамблея эътироф кардааст, ки варзиш ва фаъолияти
ҷисмонӣ қодиранд идрокро тағйир диҳанд, бо таассуб мубориза баранд, рафторро беҳтар
созанд ва ба одамон илҳом бахшанд, монеаҳои нажодиву сиёсиро барҳам диҳанд, ба баробарии
гендерӣ мусоидат кунанд ва бо табъиз мубориза баранд. Ассамблея низ аз кишварҳои узв
даъват кардааст, ки ҳамгиросозии варзишро ба стратегияҳои маҷмӯии пешгирии ҷиноят
ва адлияи ҷиноӣ таъмин намоянд, кишварҳои узвро даъват кардааст, ки бо мақсади рафъи
омилҳои хавфи ҷинояту зӯроварӣ тадбирҳои дастгирии ҷавононро дар сатҳи ҷомеа тақвият
диҳанд ва кишварҳои узвро ташвиқ намудааст, ки дар ин робита иншоотҳову барномаҳои
варзишӣ ва фароғатиро таъмин намоянд.
• Дар қатъномаи худ таҳти №74/16 оид ба эҷоди дунёи сулҳҷӯву беҳтар бо ёрии варзиш ва
идеали олимпӣ, Ассамблея қудрати варзишро барои “пешгирӣ аз терроризму экстремизми
хушунатомез ва мубориза бо онҳо, ки ҳар замоне ба терроризм мусоидат мекунанд ва саҳми
он ба тақвият додани муқовимат бар зидди радикализатсияи зӯроварӣ ва ҷалби террористҳо”
эътироф намудааст.

Варзиш дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
чиро метавонад пешниҳод кунад?
Ҷавонон робитаи байни пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ҷавонон ва зарфияти варзишро
эътироф намуда, метавонанд ба иштирокчиёни марказии нақшаҳои ояндаи амал дар соҳаи варзиш
табдил ёбанд, ки ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез равона шудаанд. Як масъала, ки боиси
ташвиши махсус аст, он аст, ки то чӣ андоза маҷмӯи далелҳо барои асосдор кардани таъсири варзиш
дар ин замина вуҷуд дорад? 59 Чунки таҳқиқотҳо дар ин соҳа одатан ба омӯхтани ҷанбае диққат
кардаанд, ки чаро инсон барои хушунат тундраву ифротӣ мешавад, вале на ба таъсири чораҳои
варзишӣ ва барномаҳои монанди пешгирӣ аз радикализатсияе, ки ба эктремизми хушунатомез
оварда мерасонад. 60
Ҳамзамон, аз ҳад зиёд такя накардан ба варзиш барои ҳалли масъалаҳои амиқ решадавондаи
иҷтимоӣ, вале ба ҷои ин, истифода бурдани варзиш якҷо бо талошҳои васеътари пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез муҳим аст. Далелҳои мавҷуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки варзиш
метавонад на танҳо барои дур кардани ҷавонон аз ҷинояту зӯроварӣ, балки барои тақвият додани
57
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муқовимати ҷавонон абзори самарабахше бошад. 61 Пешниҳодҳое низ изҳор шудаанд, ки варзиш
қодир аст ҷавононро бо моделҳои мусбату ибратбахши калонсолон бипайвандад ва имкониятҳои
рушди мусбатро таъмин намояд, инчунин ба омӯзиш ва истифодаи маҳоратҳои ҳаётӣ мусоидат
кунад. 62 Ин натиҷаҳо аҳамияти варзишро дар раванди пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва
зарурати қатъии ҷалб кардани моделҳои мусбату ибратбахши калонсолоне ёдрас менамоянд, ки
ба таври кофӣ соҳибтаҷриба ва таълимдида ҳастанд.
Бо мақсади расонидани таъсир дар контексти пешгирӣ, барномаҳои варзишӣ бояд бо тадбирҳову
стратегияҳои ҳамаҷонибаву яклухт барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез муттаҳид карда
шаванд, ки ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва шахсӣ низ дахл намоянд. Ин талабот бо хулосаҳои
асосии таҳқиқоти ҷиноятшиносӣ (криминологӣ) алоқаманд буда, нишон додаанд, ки таълими
малакаҳои ҳаётӣ метавонад барои пешгирии бармаҳал самарабахш бошад. 63 Ба ин маънӣ, варзиш
ба эҷоди муносибатҳои мусбат бо калонсолону ҳамсолон мусоидат менамояд ва барои инкишоф
додан ва машқ кардани маҳоратҳои ҳаётӣ имконият фароҳам оварда, бо ин роҳ муқовимати
ҷавононро афзоиш дода, хавфи онҳоро аз коркарди идеологӣ ва экстремизми хушунатомез коҳиш
медиҳад. Ғайр аз ин, шумораи назарраси таҳқиқотҳо ба потенсиали иҷтимоӣ, шахсӣ, фарҳангӣ
ва васеътари рушди варзиш таъкид менамоянд, ки дар заминаҳо, тадбирҳои гуногун ва мураккаб
дар ин соҳа метавон истифода ва ҳамгиро кард. Назарияи тағйироти бар варзиш асосёфта, ки дар
роҳнамои мазкур истифода шудааст (нигаред ба боби 4), панҷ бахши асосии пешгирикунандаро
муайян менамояд, ки ба воситаи онҳо варзиш метавонад пешгирии аввалиндараҷаро дар ин
контекстҳо дастгирӣ кунад. Самтҳои асосии панҷ бахш инҳоянд:
1. Маконҳои бехатар
2. Фарогирии иҷтимоӣ
3. Таҳсилот
4. Муқовимати ҷавонон
5. Қодирсозӣ
Мутаносибан, робитаи возеҳи байни нақши аввалиндараҷаи пешгирие, ки варзиш барои ҷавонон
дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бозӣ мекунад, дар расми 6 омадааст ва дар
бобҳои баъдтари роҳнамо муҳокима шудааст.
Мутобиқи хулосаҳои асосии омӯзишӣ, ки дар саросари ҳамин боб изҳор шудаанд, маслиҳатҳо
барои сиёсатгузорон ва фасилитаторҳо дар бораи он, ки чӣ гуна ташаббусҳои варзишӣ ва иқдомҳои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез метавонанд ҷавононро ба иқдомҳои аввалиндараҷаи
пешгирӣ машғул намоянд, дар зер омадаанд.

61
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•

Иштироки фаъол: Варзиш метавонад абзоре барои машғулияти фаъоли ҷавонон бошад.
Чунин иқдом имкониятҳои ибтидоиеро таъмин менамояд, ки шахсони осебпазир ба хавф
(риск) дар мавқеи иштирокчиёни фаъол қарор дода шаванд. Онҳо ҳамчун баҳрагирандагони
ғайрифаъоли чорабиниҳои варзишӣ ва омӯзиш набошанд.

•

Маҳоратҳои ҳаётӣ: Варзиш ҳамчун стратегияи идеалии васеъ кардани имкониятҳои ҷавонон
ба воситаи равандҳои қабули қарор ва сарварӣ дар фаъолиятҳои варзишӣ баррасӣ мешавад.
Яке аз афзалиятҳои асосии чорабиниҳои варзишӣ аз он иборат аст, ки онҳо метавонанд ба
эҷод кардани муносибатҳои боэътимоди байни фасилитаторҳо ва ҷавонон мусоидат намоянд.

•

Ҷалбшавии созанда:

Ба воситаи фаъолиятҳои варзишӣ, ҷавонон метавонанд дар муколамаи
ба контекст мувофиқ оид ба муносибатҳо нисбат ба зӯроварӣ ва экстремизм бехатар
коммуникатсия кунанд ва ба таври созанда ҷалб шаванд. Таҷрибаҳову мулоҳизаҳои
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Psychologist, vol.19, No.1 (March 2005), pp.63–80.
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programmes” низ нигаред.
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иштироккунандагон мумкин аст ҳамчун як ҷузъи раванди мониторинг ва арзёбии барнома
сабт шаванд (нигаред ба боби 4).
Ҷавонон метавонанд дар барномаҳои варзиши нақшҳои гуногунро бозӣ
кунанд монанди мураббиён, ҳакамон, сардастаҳо (капитанҳо), маъмурон ва менеҷерони
гурӯҳ ва онҳо низ метавонанд нақшҳоро барои ҳамкорӣ ва сарварӣ кардани фаъолиятҳое
истифода баранд, ки бо пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез алоқаманданд.

•

Сарварии ҷавонон:

•

Омӯзиш бо ҳамсолон ва тафаккури интиқодӣ: Варзиш метавонад ба таъсис додан ва дастгирӣ

кардани фаъолияти мураббигарии ҷавонон ва омӯзиши ҳамсол-ба-ҳамсол дар самти пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез дар соҳаи варзиш мусоидат намояд. Бо эҳтиёткории зиёд ба
қабули қароре наздик шудан лозим аст то ҷавонону кӯдакон тавре ҷалб шаванд, ки бехатару
ҳамоҳангшуда бошад ва ҳуқуқи онҳоро ба шунида шудан ва иштирок кардан тавре таъмин
менамояд, ки шаъну шарафи фитрии онҳо эҳтиром шавад.

Расми 6. Варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез: пешгирии аввалиндараҷа
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Ба воситаи варзиш бартарафсозии омилҳои теладиҳандаву
ҷалбкунанда дар пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
Дар партави робитаҳои байни қувваҳои ҳаракатдиҳандаи идеологияҳои ифротӣ ва зӯроварӣ,
ҷавонон ва нақши варзиш, сохторе бунёд шудааст, ки шароитҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ,
идеологӣ ва таърихие, ки ба экстремизми хушунатомез мусоидат менамоянд ва робитаҳои онҳоро
бо таъсири эҳтимолии варзиш ба эътибор мегирад.
Ба рӯйхати умумии омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунанда, ки ба экстремизми хушунатомез таъсир
мегузоранд, такя намуда, ҷадвали 2 рӯйхати нопурраи омилҳоеро инъикос менамояд, ки бо ёрии
барномаҳои варзишии хуб тарҳрезишуда ва самарабахш амалишуда онҳоро метавон бартараф
кард.
Ҷадвали 2. Ба воситаи варзиш бартарафсозии омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунанда
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дар пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез

...
Набудани имкониятҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ
(камбизоатӣ, бекорӣ, коррупсия)

Варзиш метавонад барои фаъолиятҳои
тавлиди даромад аз тариқи эҷоди
зарфият ва эҷоди шабакаҳо имкониятҳои
васеъро таъмин намояд.

Дарканормондагӣ ва табъиз, аз
ҷумла таҷрибаҳои маҳрумият ва
беадолатӣ, доғи нанг ва таҳқир

Варзиш имконияти мусоидат намудан
ба фарогирии иҷтимоӣ ва эҳсоси
мансубият ба гурӯҳҳои (дастаҳои)
калонтарро фароҳам меорад.

Идоракунии заиф, поймолсозии ҳуқуқи
инсон ва волоияти қонун; набудани
воситаҳо барои шунида шудан ва
изҳор кардани ноумедиҳои худ

Варзиш ба шунида шудани ҷавонон аз
тариқи барномарезии тадбирҳо имконият
фароҳам оварда, дар чорчӯбаи фаъолиятҳо
рӯйкарди муштаракро истифода мебарад
ва эҳтиёҷоти иштироккунандагонро
ба таври чандир қонеъ менамояд.

Низоъҳои тӯлонӣ ва ҳалнашуда

Муколамаи ҳамсол-ба-ҳамсол ба воситаи
фаъолиятҳову барномаҳои варзишие, ки
сотсиализатсияи байни гурӯҳҳои дар ҳоли
низоъро ташвиқ менамоянд, метавонад
дарҳоро ба рӯи ҳалли низоъ боз кунад.

Равандҳои радикализатсия дар ҳабсхонаҳо, ки
ба қонунигардонии зӯроварӣ натиҷа медиҳанд

Варзиш алтернативаро ба рафтори
хушунатомез ва воситаҳои дурсозӣ
аз зӯровариро таъмин менамояд.

...
Таҷрибаҳои инфиродӣ (ҷустуҷӯи ҳастӣ ва
рӯҳонии ҳувият ва мақсад, ҷаҳонбинии
утопиявӣ, дилтангӣ, буҳрони наврасӣ, эҳсоси
рисолат ва қаҳрамонӣ, ваъдаи саргузаштҳо
ва қувва, ҷалб шудан ба зӯроварӣ)

Исбот шудааст, ки варзиш монеаҳоро
байни мансубияти этникӣ ва аслу
баромади инфиродӣ барҳам медиҳад.
Варзиш метавонад эҳсоси мақсаднокӣ,
мансубият ва шунида шуданро таъмин намояд.
Варзиш манзараи шӯру ҳаяҷон, эҷоди
қаҳрамонҳои нав аз варзишгарон, сардастаҳо
ва мураббиёни касбӣ ва эътироф кардани
натиҷаҳои хубро эҷод менамояд.
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Шиносоӣ бо шикоятҳои дастаҷамъӣ ва
қиссаҳо дар бораи қурбонишавие, ки
аксуламалҳои нерӯманди эҳсосотиро ба
вуҷуд меоранд, ки пешвоёни харизматикӣ
метавонанд онҳоро истифода баранд

Барномаҳои варзишӣ метавонанд барои эҷод
кардани маконҳои бехатари бартараф кардани
мафҳумҳои манфии ҳувият ёрӣ расонанд.
Маҳоратҳои тафаккури интиқодиро ба воситаи
ташаббусҳои варзишӣ метавон тақвият дод, ки
ба эҷоди муқовимат бар зидди манипулятсия
ёрӣ мерасонанд ва ба ҷавонон имконият
медиҳанд, ки қарорҳои хуб қабул кунанд.

Таҳриф ва истифодаи нодурусти ақидаҳо,
идеологияҳои сиёсӣ ва фарқиятҳои қавмиву
фарҳангӣ (зеҳнияти “мо бархилофи онҳо”)

Варзиш метавонад гурӯҳҳои иҷтимоии
наву мусбатро эҷод намояд, ки
мафҳумҳои фарқиятро ба таври бехатар
зери савол қарор медиҳанд.

Ҷалби сарварони харизматикӣ ва
ҷомеаҳову шабакаҳои иҷтимоӣ (масалан,
бахидматгирии харизматикӣ ба пул ва
қудрат, эҳсоси мансубият ба гурӯҳ ё ҷомеаи
нерӯманд дастрасиро таъмин менамояд)

Варзиш метавонад сарварони нав, мусбат
ва харизматикие монанди сарварон ва
сардастаҳои ҷавонро ташаккул диҳад ва
ба ҷалби фаъоли ҷавонон илҳом бахшад.

Боби 2.
Панҷ бахш барои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез
аз тариқи варзиш
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Варзиш метавонад ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва ҷалби ҷонибдорони чунин
экстремизм саҳми назаррас гузорад. Вале дар ёд доштан муҳим аст, ки варзиш худ ба худ (ба таври
автоматӣ) ба натиҷаҳои мусбат бурда намерасонад ва бояд бо шароитҳои муайян ва унсурҳои
барномавӣ дастгирӣ шавад то эҳтимолияти ба даст овардани натиҷаҳои мусбат афзоиш ёбад.
Ҳамкорӣ бо хидматрасониҳои касбӣ ва истифодаи методҳои гуногуни педагогӣ метавонад барои
ҷавонон имкониятҳои кор аз рӯи рафторҳо ва маҳоратҳои ҳаётиеро эҷод намояд, ки онҳоро
ба истисмори идеологӣ ва васвасаи экстремизми хушунатомез устувор кунанд. Пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез бо ёрии варзиш ба қудрати ягонаи варзиш ҷиҳати ба таври фаъол ва
созанда ҷалб кардани ҷавонон ва дастрасӣ ёфтан ба ҷавононе асос меёбад. Дастрасӣ ба онҳо ба
воситаи тадбирҳои дигар ва бештар расмӣ аксари вақтҳо душвор аст.
Назарияи тағйироте, ки дар ин роҳнамо муаррифӣ шудааст, ба ошкорсозии қувваҳои
ҳаракатдиҳандаи экстремизми хушунатомез, омилҳои муҳофизат ва потенсиали варзиш асос
ёфтааст то ба ҷавонон ёрӣ расонида шавад, ки маҳоратҳои асосии муоширати байнишахсиро
ташаккул диҳанд, некӯаҳволии равонӣ-иҷтимоиро талқин кунанд ва имкониятҳои таълимиро бо
мақсади умумии вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон муҳайё намоянд. Магнус Рансторп
принсипҳои асосии таҳия кардани назарияи тағйироти ба варзиш асосёфтаро эътироф намуда,
омилҳои хавфи экстремизми хушунатомез ва омилҳои муҳими муҳофизатӣ ва тарғиботиро дар
шакли калейдоскоп пешниҳод менамояд. 64 Айнан ҳамин тавр, модели калейдоскоп дар расми
7 тасвири аёнии робитаи байни варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро инъикос
менамояд.
Расми 7. Калейдоскопи варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез

ОТ
ИЛ
С
Ҳ
ТА
от

Шаҳрвандии
демократӣ

л

си

Бехатарӣ

ам
а

Дониши
идеологӣ

Ҷанбаҳои
сиёсӣ

Ҷанбаҳои
идеологӣ

Фард
Ҷанбаҳои
гурӯҳӣ
Худмухторӣ

Ҳу

шё

рӣ

МУ

Ҷанбаҳои
ҷалбсозӣ
ба хидмат

Ҷанбаҳои
ҳувиятшиносӣ

Дастгирии оила

ҚОВИ

ОГИРИИ ИҶТИМОӢ
ФАР

Маҳоратҳои
иҷтимоии
ҳалли
масъаҶанбаҳои
лаҳо
иҷтимоӣ

ол

Фарогирӣ

ОНҲОИ БЕХАТАР
МАК

ҳ
Та

ҚОД
ИР
СО
ЗӢ
Му
к

Иштирок

М АТ И ҶАВ О Н

ӣ

ор

мх

Ға

ОН

Дар маркази тасвир фард қарор мегирад. Омилҳои хавфи шахсӣ метавонанд қурбонӣ, хашму ғазаб,
эҳсосоти таҳқир ва дарки беадолатӣ бошанд. Фард бо омилҳои боқимондаи хавф иҳота шудааст,
ки Рансторп 65 онҳоро омилҳои иҷтимоӣ (масалан, хориҷсозӣ, беҳаракатии иҷтимоӣ ва ҷиноят),
64
65
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омилҳои сиёсӣ (масалан, сиёсати хориҷӣ, ҷунбишҳои ростгароёни ашадӣ ва ҷанг), омилҳои
идеологӣ/динӣ (масалан, рисолатҳои таърихӣ ва уммат), омилҳои фарҳангӣ/ҳувиятӣ (масалан,
набудани эҳсоси мансубият, буҳрони ҳувият ва дарканормондагӣ), омилҳои ҷалбсозӣ ба хидмат
(масалан, ҷалби муҳити экстремистӣ, воситаҳои ахбори иҷтимоӣ ва мавриди ҳадаф қарор додани
одамони осебпазир) ва динамикаи гурӯҳӣ (масалан, рафоқат ва хешовандӣ, тафаккури гурӯҳӣ ва
воситаҳои ахбори иҷтимоӣ) тавсиф кардааст. Ҳангоми таҳия кардани назарияи тағйирот барои
варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ин омилҳои хавф принсипҳои асосии варзиш
буда, ба рушди иҷтимоӣ, маориф ва ҷорисозии тағйирот дар ҳаёти аҳолии ҷавон равона шудаанд.
Ду қабати миёнаи омилҳо дар калейдоскоп унсурҳои асосии пешгирикунандаро инъикос
менамоянд. Он омилҳо масофаи байни фард ва каҷравӣ (гумроҳӣ) ё зарарро нигоҳ медоранд.
Қабатҳо робитаи байни сарчашмаҳои хавф ва соҳаҳои имконият барои дарёфти дастгирӣ, дониш,
таҷрибаҳои мусбати иштирок ва ғамхориро нишон медиҳанд. Ҳар як унсур хавфро коҳиш
медиҳад ва муқовимати инфиродиро нисбат ба омили муайяни хавф ривоҷ медиҳад (масалан, бо
дастгирии оила коҳиш додани бахидматгирӣ). Принсипҳои умумӣ ва якдигарро убуркунандаи
пешгирӣ (масалан, ҳушёрӣ, ғамхорӣ, фарогирӣ, муколама, таҳсилот ва бехатарӣ) дар қабати дувум
пеш аз охир нишон дода шудаанд.
Маҷмӯи гуногуни динамикии омилҳо дар қабати ниҳоӣ якҷо нигоҳ дошта шуда, панҷ омили
асосии пешгирикунандаро дар бар мегирад, ки муқовимати иҷтимоӣ ва вусъат додани ҳуқуқу
имкониятҳоро ба воситаи варзиш пешбинӣ мекунанд: (1) маконҳои бехатар; (2) фарогирии
иҷтимоӣ; (3) таҳсилот; (4) муқовимати ҷавонон; ва (5) қодирсозӣ.
Ин бахш моҳиятан таъмини ҷавонон бо
муҳофизати институтсионалӣ ва эҷоди маконҳои бехатар барои машғулиятҳои бунёдкоронаи
варзиширо дар бар мегирад. Он низ тарбиятгарӣ ва ба роҳ мондани муносибат бо ҷавонон ва
оилаҳои онҳоро дар бар мегирад, ки муайянсозии масъалаҳо аз ҷониби худи онҳо ва иштироки
онҳоро дар варзиш ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ истифода мебарад. Вазифа ва мақсади стратегӣ дар ин
ҷо ба вусъатдиҳии ҳуқуқу имкониятҳо тадриҷан тағйир додани хавф ба воситаи бахшҳои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш мебошад.

Бахши 1: Маконҳои бехатар ва бехатарии иҷтимоӣ.

Бахши 2: Фарогирии иҷтимоӣ. Тарвиҷи фарҳанги ваҳдат ва бехатарӣ ба воситаи варзиш ба ин
шакли фарогирӣ мусоидат менамояд. Ҷалби экстремистҳо ба ихтилофҳои иҷтимоӣ бар ҳувият
ва гуногунии иҷтимоӣ афзалият медиҳад. Паёмҳо дар бораи афзалияти ваҳдату ягонагӣ дар
гуногунӣ муҳиманд ва метавонанд ба воситаи мақсадҳову вазифаҳои варзиш ва фарогирии
иҷтимоӣ ба даст оянд.

Дар ин бахш, вазифаи дидактикӣ ва педагогӣ аз он иборат аст то фаъолияти
муштарак бо иштироккунандагони ҷавон тавре ба роҳ монда шавад, ки он бо таҷрибаҳо, идрок ва
ҷаҳонбиниҳои онҳо алоқаманд бошад. Бо дарназардошти шуҳрат ва баъзе вақтҳо бетарафии худ,
варзиш метавонад ҳамчун абзори самарабахши пайвастан бо фарҳанг ва зерфарҳангҳои ҷавонон
дар ҷомеа хидмат кунад. Варзиш низ ба таҳсилу омӯзиш ба воситаи барномаҳои таълимие мусоидат
мекунад, ки ба амалисозии барномаҳои ҳадафманди варзишӣ ва рушди робитаҳои дарозмуддат бо
муассисаҳои дигари шабакаҳои касбӣ равона шудаанд.

Бахши 3: Таҳсилот.

Бахши 4: Муқовимати ҷавонон. Мушоҳида аз рӯи ҷавонон ва шахсони ба онҳо таъсиргузор
ва сармоягузорӣ ба ҳамкории байни ҷомеаҳо, шаҳрвандон ва созмонҳо функсияҳои муҳими
барномаҳои варзишӣ барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез мебошанд. Ин барномаҳо
ба баланд бардоштани муқовимати ҷавонон аз тариқи имкониятҳои гуногуни рушди маҳоратҳо
ва дар навбати худ, тақвият додани муҳофизат аз бахидматгирӣ ва ҷалби онҳо ба экстремизми
хушунатомез равона шудаанд. Бо ҳушёр будан аз аломатҳои бармаҳали огоҳсоз ва огоҳ будан
аз тадбирҳои имконпазири муҳофизат, коршиносони соҳаи экстремизми хушунатомез ва
кормандони соҳаи варзиш ба низоми ҳифзи кӯдакону ҷавонон саҳм мегузоранд. 66
Бахши 5: Қодирсозӣ. Сиёсатгузорон бояд кормандони соҳаи варзишро ба интихоби рӯйкарде
ташвиқ намоянд ва имконият диҳанд, ки дар ниҳоят ба васеъ кардани ҳуқуқу имкониятҳои
ҷавонон равона шудааст. Вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳо ҳамчун муҳимтарин натиҷаи
66

UNODC, Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice
System – A Training Manual (Vienna, 2019).
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барномаҳои варзишӣ барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез баррасӣ мешавад ва бояд
сиёсат ва таҷрибаҳои варзишиеро дар бар гирад, ки ба ҷавонони дарканормонда ва таҳти хавфи
экстремизми хушунатомез қарордошта имконият медиҳанд то андешаи худро изҳор намоянд.
Натиҷаи асосии бахши қодирсозӣ идоракунии садои ҷавононест, ки барномаро хатм кардаанд.
Ҷузъҳои таркибии дар калейдоскоп инъикосшуда собит нестанд; онҳо доимо тағйир меёбанд ва
иваз мешаванд. Айнан ҳамин тавр, омилҳо дар барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
собит нестанд. Қисмҳо муттаҳид мешаванд ва аз байн мераванд ва дар натиҷа маҷмӯъҳо ва
дурнамоҳои гуногун ба вуҷуд меоянд, ҳамон тавре, ки дар ҳолатҳои алоҳидаи ин соҳа дида мешавад.
Дар партави рӯйкарди панҷбахшӣ, ин шабоҳатро метавон идома дод, чунки калейдоскопро
ҳамчун гирандаи шакли тӯби ҷастухезкунанда метавон дар назар гирифт. Қабати берунии варзиш
ва омилҳои пешгирикунанда барои дар ихтиёр доштани омилҳои муҳофизатӣ ёрӣ мерасонад то
омилҳои хавф ба таври самарабхш безарар карда шаванд. Дар рӯбарӯи масъалаҳову мушкилоти
ҷиддӣ омилҳои пешгирикунанда ба омилҳои хавф роҳ мекушоянд. Сиёсатҳои комиле, ки ба эҷоди
маконҳои бехатар, фарогирии иҷтимоӣ, муқовимати ҷавонон, натиҷаҳои таҳсилот ва қодирсозӣ
равона шудаанд, ба тақвият додани механизмҳои пешгирикунанда ва ҳавасмандсозанда вокуниш
нишон медиҳанд, ки метавонанд на танҳо ба рафъи мушкили мазкур, балки ба омӯхтани сабақҳо
аз он ёрӣ расонанд то масъалаҳои монанд дар дурнамои бештар дарозмуддат беҳтар бартараф
шаванд. 67
Ин панҷ натиҷаи асосии пешгирӣ дар шакли бахшҳо нишон дода шудаанд, ки ба воситаи онҳо
ҷавонони таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарордошта эҳтимолан метавонанд дар
барномаҳои ҷамъиятии гуногуни варзишӣ гузаранд. Ҳар як бахш қадами муҳиме ба сӯи расидан
ба мақсади мубориза бо экстремизми хушунатомез мебошад.
Таҳқиқотҳои интихобшудаи ҳолатҳои мушаххас аз саросари олам, ки бо натиҷаҳои пешгирӣ
мувофиқанд, якҷоя бо ҳар як аз панҷ бахш муаррифӣ шудаанд. Ҳарчанд на ҳамаи онҳо ба пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез равона шудаанд, таҳқиқоти ҳолатҳои мушаххас унсурҳои мушаххаси
барномаҳои мавзӯиеро дар бар мегиранд, ки дар муҳитҳо ва барномаҳои ин контекст метавонанд
истифода шаванд.
Дар қисмати оянда баъзе қайдҳои роҳнамо барои ҳар як бахш таҳия шудаанд, ки мураббиён
ва кормандони соҳавии мустақим ва васеътар метавонанд баробари амалисозии барномаҳои
дахлдори худ дар самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, бе умумисозии аз ҳад зиёд ё
дастурҳои берун аз меъёр, ба онҳо муроҷиат кунанд.

Тавзеҳи бахшҳо
Бахши 1. Маконҳои бехатар
Мафҳуми “макони бехатар” аз унсурҳои физикии макон фаротар меравад. Дигар ҷузъҳои таркибии
асосӣ вуҷуд доранд ва ҳангоми баррасӣ кардани ҷанбае вориди бозӣ мешаванд, ки чӣ маконро
бехатар менамояд, монанди эътимод ва махфияте, ки дар он ҷо эҷод мешаванд; эҷоди маконе, ки
аз табъиз, зӯроварӣ ва “бегонабозӣ” нисбат ба шахсоне озод аст, ки аз гурӯҳҳои дигари қавмӣ,
динӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҳастанд; муҳити бехатар; ва саранҷом, маконе, ки барои ҳамкории
боэҳтиром нисбат ба арзишҳо, идеяҳо ва чорасозиҳо аз тариқи варзиш имкон медиҳад.
Парвариши макони бехатар пешоянди муҳими ҳар гуна фаъолияти ҳамкорӣ мебошад ва дар
талошҳои рушди ҷомеа ва шаклтағйирдиҳии (трансформатсияи) низоъ аҳамияти якумдараҷа
дорад. 68 Бо мақсади афзоиш додани саҳми варзиш ба Ҳадафҳои рушди устувор, махсусан
Ҳадафи 11, маконҳо ва иншоотҳои варзишӣ ва истироҳати фаъол бояд тавре тарҳрезӣ шаванд, ки
бехатарӣ ва дастрасии ҳамаро таъмин намоянд. 69 Гурӯҳи мавриди ҳадафи барномаҳои варзишӣ
барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бояд дар муайянсозии макони безараре фаъолона
67
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ҷалб шавад, ки машғулиятҳои варзишӣ дар он ҷо сурат хоҳанд гирифт. Ин ба иштирокунандагон
эҳсоси мукаммали эътимод ва озодии иродаро хоҳад дод. Мисолҳо мумкин аст майдончаи бозии
мактабӣ, майдони озод дар ҷомеа, толорҳои иҷтимоӣ ё варзишгоҳҳои болопӯшида бошанд.
Бо диққати махсус ба роҳнамои мазкур ва ҷалби иштироккунандагон-ҷавонони таҳти хавф
қарордошта, омилҳое, ки мураббиён ва иштироккунандагон бояд ҳангоми муайян кардани макон
ва оғоз намудани раванди эҷоди макони бехатар ба эътибор гиранд, ҷанбаҳои зеринро дар бар
мегиранд:
• Иштироккунандагон бояд худро меҳмонони матлуб эҳсос кунанд ва имконият дошта бошанд,
ки бо ҳамдигар атрофи мавзӯъҳои рӯзмарра ва безарар муошират кунанд. Суҳбатҳо дар
бораи варзиш бештари вақтҳо мисли василаи рафъи шиддат хидмат мекунанд. Ин раванди
эҷоди эътимод метавонад тӯли чанд муддат идома ёбад ва мураббиён бояд таҳаммул зоҳир
кунанд, чунки мақсади асосии ин бахш эҷод кардани якдигарфаҳмиву эътимод ва таъмин
намудани ҳузури доимӣ мебошад. Бо мурури замон, суҳбатҳо ба сӯи пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез майл хоҳанд кард.
• Иштироккунандагон бояд дар эҷоди кодексҳои рафтор/қоидаҳо ва ҳуҷҷатҳои шарҳи
пайомадҳо барои лоиҳа фаъолона ҷалб шаванд. Мафҳумҳои варзишие монанди бозии
одилона, баробарӣ, риояи қоидаҳо ва кори гурӯҳӣ бояд муаррифӣ шаванд ва фарҳангҳову
фалсафаҳои лоиҳа бояд эҷод шаванд.
• Иштироккунандагон бояд огоҳ бошанд, ки ин лоиҳаи онҳост ва аз танзими/моликияти
расмӣ аз ҷониби ҷомеаи берунӣ озод аст. Қуттӣ ё сабаде бо саволҳо ё пешниҳодҳоро метавон
ҳангоми муҳокимаҳо таъмин намуд, агар иштироккунандагон ҳангоми дар оғоз пешниҳод
кардани саволҳову идеяҳои худ ба беном мондан афзалият диҳанд. Бо мақсади бунёд кардани
макони фарогир (инклузивӣ), устувор ва солим барои бозиву омӯзиш тағйирпазирӣ зарур
аст.
• Мураббиён ва иштироккунандагонро зарур аст, ки раванди эҷоди якдигарфаҳмӣ ва
эътимодро оғоз намоянд.

Бахши 2: Фарогирии иҷтимоӣ
Фарогирии иҷтимоӣ ҳамчун воситаи беҳсозии ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ - раванди
ҳавасмандсозии фаъолияти муштараки байни одамонеро ифода менамояд, ки хусусиятҳои
гуногуни иҷтимоӣ доранд. 70 Дастрасии варзиш ва фарогирии он аз ҷониби Ҳукуматҳо ҳамчун
“на танҳо мушкиле, ки бояд бартараф шавад, балки даъвате барои амалкарди фаъоли ба таври
мақсаднок пайгирӣ кардан ва истифода бурдани гуногунӣ ҳамчун тақвиятдиҳандаи амалкарди
умумӣ” эътироф шудааст. 71 Унсурҳое, ки мураббиён ва кормандони соҳавӣ бояд ба эътибор
гиранд ва дар фаъолиятҳои худ дар ин бахш ривоҷ диҳанд, инҳоро дар бар мегиранд:
• Иштироккунандагон бояд арзиши кори гурӯҳиро дарк кунанд. Мураббиён бояд шумораи
бозиҳоеро тадриҷан зиёд кунанд, ки дар онҳо ба фаъолиятҳои гурӯҳӣ ва эътимод таваҷҷуҳ
зоҳир мешавад.
• Мураббиён бояд дар бораи эҷоди муштараки бозиҳое фикр кунанд, ки унсурҳои эътимодро
дар бар мегиранд.
• Муколамаи ҳамсол-ба-ҳамсол байни иштироккунандагон барои ташаккул додани
якдигарфаҳмӣ ва қабул муҳим аст.
• Мураббиён бояд ба иштироккунандагон ёрӣ диҳанд, ки маҳоратҳои инфиродиро шиносанд
ва онҳоро ба дастгирии якдигар ташвиқ намоянд.
• Мураббиён бояд машқҳоеро таҳия кунанд, ки ба иштироккунандагон ёрӣ мерасонанд то
дарк намоянд, ки ба фарқиятҳо метавон ва бояд эҳтиром гузошт.
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• Иштироккунандагон бояд ба эҷоди муносибатҳои дӯстона ташвиқ ва барои ин имконият
фароҳам оварда шаванд.
• Мураббиёнро зарур аст, ки барои инкишоф додани маҳоратҳои иҷтимоӣ ба
иштироккунандагон кӯмак расонанд.

Бахши 3: Таҳсилот
Дар ин бахш, иштироккунандагон имконият доранд, ки омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандаи
экстремизми хушунатомезро амиқ баррасӣ карда, ба онҳо таваҷҷуҳ зоҳир намоянд ва чӣ кор бояд
кунанд, ки бехатар бимонанд. Бозиҳо ва машқҳои гурӯҳӣ бояд ин муҳокимаҳои муҳимро инъикос
намоянд ва ба ҷавонон имконият диҳанд, ки дигар тадбирҳои пешгирикунандаро бар зидди
тақозои экстремизми хушунатомез муайян кунанд, ки онҳо метавонанд баррасӣ намоянд. Дар ин
бахш, ҷанбаҳои зерин бояд ба эътибор гирифта шаванд:
• Мураббиён бояд ба иштироккунандагон имконият диҳанд, ки дар мавзӯъҳое монанди
методҳои бехатари кор дар воситаҳои ахбори иҷтимоӣ, шинохти идеологияҳо ва найрангҳои
ифротӣ, маҳоратҳои муоширати байнишахсӣ, маҳоратҳои шуғл ва методҳои мусоҳиба барои
дарёфти кор аз мутахассисони берунӣ омӯзанд.
• Ба мураббиён зарур аст, ки дар тӯли татбиқи барнома имкониятҳои таҳсилоти ғайрирасмиро
истифода баранд, аз ҷумла суҳбатҳо бо меҳмонон – намояндагони созмонҳои маҳаллӣ
(варзишӣ ва ғайриварзишӣ).
• Ба иштироккунандагон бояд имконият дода шавад, ки ихтисосҳои касбиро (масалан, дар
соҳаи сарпарастии корҳои варзишӣ) ба даст оранд.
• Иштироккунандагон бояд ба ташаккул ва машқ додани маҳоратҳои сарпарастии ҳамсолон
ташвиқ шаванд. Машқҳои гурӯҳии такмили чунин маҳоратҳоро дар рафти машғулиятҳо
метавон баргузор кард ва имконият бояд дод, ки ҳангоми хотима ёфтани рӯз рӯи онҳо
мулоҳиза намоянд.

Бахши 4: Муқовимати ҷавонон
Муқовимати ҷавонон дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез мафҳуми муҳим, вале
бештари вақтҳо ба сабаби муносибати бисёрсатҳӣ ва мураккаби байни истилоҳоти “муқовимат”
ва “осебпазирӣ” баҳсомез аст 72. Муқовимати ҷавонон дар контексти варзиш аз кормандони
соҳавии барнома тақозо менамояд, ки ба ҷавонони таҳти хавф қарордошта берун аз соҳаи
варзишӣ дастгирии ҳамаҷониба расонанд. Бо суханони дигар, барнома бояд омилҳои беруниро
ба эътибор гирад, ки ба осебпазирии иштироккунандагон нисбат ба экстремизми хушунатомез
саҳм мегузоранд. Вақте, ки онҳо барномаро тарк мекунанд, маҳоратҳои наве, ки онҳо ба даст
овардаанд, ба фаъолияти мусбати иҷтимоиву иқтисодӣ саҳм хоҳанд гузошт ва ба ин васила, бо
сабабҳои асосии решагии хавфҳои вобаста ба экстремизми хушунатомез мубориза мебаранд.
Чунин муқовимат ҷавононро бо дастгирии равонӣ-иҷтимоӣ ва эҳсосотие таъмин хоҳад кард, ки
онҳо дар саросари ин раванд ба он эҳтиёҷ доранд. Дар зер баъзе нуктаҳое омадаанд, ки мураббиён
ва иштироккунандагони ҷавон бояд ҳангоми кор дар ин бахш ба эътибор гиранд:
• Мураббиён бояд фаъолиятҳоеро дар бар гиранд, ки маҳоратҳои рафъи фишор ва нобаробарии
ҳамсолонро тақвият медиҳанд ва ба бартараф кардани идроки беадолатӣ кӯмак мерасонанд.
• Пеш аз оғози барномаи варзишӣ иштироккунандагон бояд беадолатиро дарк ва ба таври
муносиб баррасӣ кунанд ва дар андешаи иштироккунандагони дигар ва таҷрибаҳои ҳаётии
онҳо бошанд.
• Иштироккунандагонро ташвиқ кардан зарур аст, ки ҷонибҳои қавии худ ва қобилияти
худро барои рафъи мушкилот эътироф намоянд. Ин некӯаҳволии равонӣ-иҷтимоӣ ва
тафаккури интиқодии онҳоро нисбат ба омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандаи экстремизми
хушунатомез тақвият хоҳад дод.
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• Ба иштироккунандагон имконият додан зарур аст, ки ба шаклҳои гурӯҳии варзиш ҷалб
шаванд, ки аз онҳо паси сар кардани машаққатҳо ва рушди қувваеро тақозо менамояд, ки
барои даст накашидан аз худ ва дигарон лозим мебошад.
• Ба иштироккунандагон зарур аст, ки осебпазириро ҳамчун мафҳум ва қуввае муҳокима
намоянд, ки аз эътирофи мушкилот дар муҳити онҳо сарчашма гирифта, дар навбати аввал,
метавонад онҳоро дар рӯбарӯи радикализатсия ва экстремизми хушунатомез бештар
осебпазир намояд. Илова бар ин, чунин муҳокимаҳо ба мураббиён имконияти воқеӣ фароҳам
меоранд, ки варзишро барои тақвият додани дарсҳо оид ба қувваи муқовимат истифода
баранд.

Бахши 5: Қодирсозӣ
Дар роҳнамои мазкур, қодирсозӣ бахши трансформатсионӣ буда, дар он ҷавонон ба боэътимод
изҳор намудани идеяҳои худ ва рушди методҳои хуби қабули қарор оғоз мекунанд. Ин бахш
иштироки дастаҷамъии ҳамаи ҷавононро дар макон барои дарёфти донишу маҳоратҳо аз тариқи
варзиш таъкид менамояд. Мулоҳизаҳои асосӣ барои мураббиён ва кормандони соҳавӣ инҳоро дар
бар мегиранд:
• Иштироккунандагон бояд ташвиқ шаванд, ки маҳоратҳои нави худ ва шабакаҳои иҷтимоиро
барои қабули қарорҳои хуб истифода баранд ва таъсироти манфиву хатарнокеро дарк
намоянд, ки метавонанд ба рушди онҳо монеъ шаванд.
• Иштироккунандагон бояд имконият дошта бошанд, ки ҳисси баланди мансубияти мусбатро
эҳсос кунанд ва эътироф намоянд, ки онҳо бехатаранд ва агар бихоҳанд, метавонанд ба лоиҳа
баргарданд.
• Иштироккунандагон низ бояд дарк кунанд, ки онҳо як ҷузъи даста ва гурӯҳи ҳамсолон
ҳастанд.
• Иштироккунандагон бояд худро қавӣ ва устувор бинанд ва қувваи донишу маҳоратҳои нави
худро эҳсос кунанд.
• Иштироккунандагон дилпурона маҳоратҳову дониши гирифтаи худро истифода бурда
тавонанд то доираи фаъолияти иҷтимоӣ ва иқтисодии худро вусъат диҳанд. Барои онҳое, ки
ҳанӯз эътимоди худро ташаккул медиҳанд ва бо тарс мубориза мебаранд, мураббиён ва дигар
ҷонибҳои манфиатдори ҷалбшуда бояд ба иштироккунандагон итминон диҳанд, ки онҳо дар
паҳлӯяшон ҳастанд.
• Иштироккунандагон бояд ба шинохти рушду муваффақиятҳои инфиродӣ ва гурӯҳии худ
ташвиқ шаванд ва ба онҳо имконият дода шавад, ки барои ояндаи худ мақсад гузоранд.
• Кормандони лоиҳа бояд иштироккунандагонро барои таҳияи нақшаҳояшон баъд аз лоиҳа
дастгирӣ намуда, ба онҳо ёрӣ диҳанд, ки барои вусъат додани имкониятҳои молиявиву
иҷтимоии худ бо ҷонибҳои манфиатдор ва имкониятҳои кории муносиб бипайванданд.
• Зарур аст то иштироккунандагон ташвиқ карда шаванд, ки ба сифати моделҳои ибратбахши
ҷавонон барои иштироккунандагони оянда амал карда, ба эҷоди шабакаҳои солим ва
пешниҳоди хидматрасониҳо барои ҷавонон баъд аз он, ки барномаро хатм мекунанд,
таваҷҷуҳи махсус зоҳир намоянд.
Диаграммаи мухтасаре дар бораи раванди омӯзиши бар бахшҳо асосёфта дар расми 8 пешниҳод
шудааст.
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Расми 8. Сохтори бахшҳо барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш
•
•
•
•

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

• Тренери касбӣ-техникӣ
• Мутахассисони соҳаҳои
ихтисосӣ
• Робитаҳо бо бахшҳои
шуғл

1

3

Маконҳои
бехатар

5

Таҳсилот

2
Фарогирии
иҷтимоӣ

• Сарварони мустақили
ҷавонон
• Мураббиёни омода
• Иштироккунандагони
гуногун
• Созмонҳои маҳаллие, ки
бо масъалаҳои гуногунӣ,
маъюбият, ҷинс ё тағйири
макон сарукор доранд
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• Клуби /варзиши рақобатӣ
• Фаъолони ҷомеа
• Таъйини ҳадафҳо /
коршиносони банақшагирӣ
• Фаъолони таҳсилоти расмӣ
• Кормандони дастгирии
ҷавонон

Қодирсозӣ

4

Муқовимати
ҷавонон

• Сухангӯёни даъватшуда
• Мисолҳои муқовимати
ҷавонон дар варзиш
• Фаъолони маҳаллӣ
дар идоракунии низоъҳо
• Робитаҳо бо маҳфилҳои
варзишӣ
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2.1 БАХШИ 1: МАКОНҲОИ БЕХАТАР

“Ҳоло шумо ба макони бехатар ворид мешавед.”
Иттилоот
Тавре Директори генералии ЮНЕСКО, Одри Азуле гуфтааст: “Таъмин намудани “маконҳои
бехатар” барои ҷавонон маънои эҷоди шароитҳо ҷиҳати рушди ҳамоҳанги шахсӣ, таъмини
эътимод, ки онҳо метавонанд потенсиали худро дар он ҷойҳо озодона изҳор намоянд ва иззати
нафси худро тақвият диҳанд”, 73 ки ба рушди маҳоратҳои тафаккури интиқодӣ имконият фароҳам
меорад.
Мафҳуми “маконҳои бехатар” барои раванди вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳо ва рушди ҷавонон
дар ҳамаи паҳлӯҳову марҳилаҳои зиндагии ҷавонон аҳамияти бунёдӣ дорад. Созмони Милали
Муттаҳид аз эҷоди маконҳои бехатар барои ҷавонон тавассути ривоҷ додани дастрасӣ ба шаҳрҳои
бехатар ва ҷойҳои бехатари ҷамъиятӣ, таъмин намудани дастрасӣ ба маконҳои бехатари омӯзиш
ва истироҳати кӯдакону ҷавонони гуреза, 74 муттаҳид кардани қувваи варзиш барои коҳиш додани
осебпазирӣ аз фишорҳои иҷтимоии истеъмоли маводи наъшаовар ва ҷалб шудан ба ҷиноят 75 ва
таъмин намудани ҷавонон бо ҷойҳои бехатари ҷамъиятӣ, ки ба шуғл ва дастрасӣ ба ҳуқуқи башарӣ
ва меҳнатӣ мусоидат менамоянд, ҷонибдорӣ мекунад. 76
Дар роҳнамои мазкур, муайянсозӣ ва эҷоди муштараки макони бехатар бо мақсади гузоштани
таҳкурсии муносиб ҷиҳати густариш додани барномаи варзишӣ барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез муҳим аст. Ҳамкорӣ бо иштироккунандагон ва ҷомеа барои муайян кардани ҷанбае,
ки чӣ маконро “бехатар” менамояд, ҷиҳати таъмин намудани дастгирии умумӣ ва давомдории
барнома аҳамияти ҳаётӣ дорад. Дар маконҳое, ки таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарор
гирифтааст ё аз он таъсир пазируфтааст, макони бехатар ҷоест, ки дар он ҷо иштироккунандагон
ва мураббиён худро хотирҷамъ эҳсос мекунанд, ки онҳо ба табъиз, интиқоду накӯҳиш, озору азият
ё ҳар гуна дигар зиёни эҳсосотӣ ё ҷисмонӣ мубтало нахоҳанд шуд. Дар навбати худ, ин ба ҷавонон
имконият хоҳад дод, ки хусусиятҳои фардии худро кушоду ошкоро изҳор кунанд, шаъну шарафи
худро ҳифз намоянд ва имкониятҳоро барои иштирок дар варзиш истифода баранд ва ҳамзамон,
ба муколамаҳои бунёдкоронае ҷалб шаванд, ки монеаҳоро дар роҳи таънаву сарзаниш, забони
адоват ва зӯроварӣ барҳам мезананд. 77

Варзиш ва маконҳои бехатар
Макони бехатар ҳамчун раванди бисёрҷанбае ифода шудааст, ки ҷанбаҳои ҷисмонӣ, равонӣ,
иҷтимоӣ-фарҳангӣ, сиёсӣ ва таҷрибавиро дар бар мегирад. 78 Варзиш метавонад ба эҷоди бехатарӣ
ва маконҳои бехатар аз тариқи банақшагирии стратегии фаъолиятҳои варзишӣ ва нерӯи фитрӣ,
бетарафӣ ва шуҳрати варзиш мусоидат намояд. Дар зер шаш ҷанбае баррасӣ мешаванд, ки
ҳангоми муайян кардани макони бехатар барои машғулиятҳои варзишӣ бар зидди экстремизми
хушунатомез бояд ба эътибор гирифт.
Ҷанбаи 1: Ҷанбаи ҷисмонӣ

• Барои ҳама дастрас;
• Шароитҳо ва биноҳои муносиб;
Одри Азуле, Директори генералии ЮНЕСКО, “Паём ба муносибати Рӯзи байналмилалии ҷавонон, 12 августи соли
2018”, 8 августи соли 2018.
74
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), “Education in emergencies:
ensuring quality education in times of crisis” ( June 2017).
75
UNODC, Line Up Live Up: Life Skills Training through Sport to Prevent Crime, Violence and Drug Use – Trainer Manual
(Vienna, 2017).
76
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Youth Report: Youth Civic Engagement (New York, 2016).
77
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for Inclusive Social Development, Programme on
Youth, and United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), “International Youth Day 2018: safe spaces for
youth – informational packet” ( July 2018).
78 Ramón Spaaij and Nico Schulenkorf, “Cultivating safe space: lessons for sport-for-development projects and events”,
Journal of Sport Management, vol.28, No.6 (2014), pp.633–645.
73
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• Иҷозати ҷомеа барои дастрасӣ;
• Эҷодкорӣ то таъмин шавад, ки макон барои иштирок дар машғулиятҳои варзишӣ муносиб
ва бехатар аст.
Ҷанбаи 2: Ҷанбаи равонӣ

• Танҳо бехатарии ҷисмонӣ макони бехатарро эҷод намекунад.
• Ҷанбаи равонӣ барои аз зиён муҳофизат кардани иштироккунандагон ва мураббиён муҳим
аст. Ҳамчунин муҳим аст то кафолат дода шавад, ки иштироккунандагон худро азизу
пазируфтанӣ ва муҳофизатшуда эҳсос кунанд.
• Дастгирии равонӣ барои мураббиён муҳим аст то боварӣ ҳосил шавад, ки онҳо ҳамчун шахс
аз уҳдаи вазъият хуб мебароянд.
Ҷанбаи 3: Ҷанбаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ

• Ба ҷанбаи дувум монанд, вале бештар муҷаррад (асбтракт) аст.
• Ба таври ҳассос ва муносиб дарк ва қадршиносӣ кардани фарқиятҳои иҷтимоиву фарҳангӣ;
• Ҳадафи эҷод кардани шиносоӣ, ки дар он ҳамаи иштироккунандагон бо якдигар худро
роҳат эҳсос мекунанд то сарфи назар аз таҷриба фаъолияти муштараки созандаро мубодила
намоянд.
Ҷанбаи 4: Ҷанбаи сиёсӣ

• Қабули фарқиятҳои сиёсӣ ва эҷоди муколамаи ошкоро
• Фаъолиятҳои варзиширо ҳамчун муҳити бетараф (нейтралӣ) метавон дарк кард, ки ба
воситаи он ба муколамаи ҳассос атрофи фарқиятҳову дурнамои сиёсиву фарҳангӣ метавон
расид.
Ҷанбаи 5: Ҷанбаи таҷрибавӣ

• Макон бояд бехатар ва озод аз зӯроварӣ бошад, вале аз низоъ муҳофизат нашуда бошад.
• Ба иштироккунандагон зарур аст то қабул кунанд, ки низоъ як қисми зиндагии рӯзмарра (ва
варзиш) аст ва онҳо бояд идора кардани низоъро омӯзанд, фарқиятҳоро қадрдонӣ намоянд
ва онҳоро ба эътибор гиранд.
• Низои ғайризӯроварона ба эҷодкорӣ, тафаккури интиқодӣ ва ҳалли масъалаҳо ташвиқ
менамояд ва маҳоратҳои муоширатро инкишоф медиҳад.
Ҷанбаи 6: Ҷанбаи пурҳаракатӣ

• Ҳуқуқи ҷавонон ба бехатарӣ ва маконҳои бехатар метавонанд ба тағйир додани интизориҳо
ва тафоҳуми ҷавонон дар бораи бехатарӣ ёрӣ расонанд.
• Интиқоли дониш аз иштироккунандагон ба аъзои ҷомеа ва берун аз шабакаҳои иҷтимоӣ;
• Макони бехатар ба макони пурҳаракат табдил меёбад.

Раванд
Раванди муайянсозӣ ва муҳофизат аз экстремизми хушунатомез бо ёрии машғулиятҳои варзишӣ
дар бахши маконҳои бехатар дар расми 9 инъикос шудааст. Варзиш ва чорабиниҳои варзишӣ ҳар
чӣ бештар ба барнома ворид шуда, чаҳор унсури асосӣ, маҳз унсурҳои равонӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ,
сиёсӣ ва таҷрибавиро мавриди ҳадаф қарор медиҳанд, ки идеяи макони бехатарро аз макони
ҷойгиршавии физикӣ ба тасаввуроти арзишҳои фаъол, ки чунин маконро таҷассум менамояд,
тағйир медиҳанд. Дар натиҷа, иштироккунандагони ҷавон метавонанд сабақҳои андӯхтаи мусбат
ва идеяҳои дар макони бехатар ба даст овардаашонро дарк намоянд ва шабакаҳои худро васеъ
кунанд.
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Расми 9. Калейдоскопи варзиш, пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва маконҳои бехатар
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Нуқтаи назари иштироккунанда
Ин равандро низ беҳтар метавон фаҳмид, агар аз нуқтаи назари иштироккунанда ба он нигоҳ
кунед. Намунаи раванди муколама, ки дар расми 10 инъикос ёфтааст, барои бо андешаҳо ва рушди
иштироккунандагон дар ин бахш шинос шудани мураббиён ва дигар кормандони соҳавӣ пешбинӣ
шудааст. Матнҳо изҳороти муҳимеро инъикос мекунанд, ки эҳтимол иштироккунандагон барои
нишон додани пешрафт ва таъсири барнома баён намоянд. Чунин изҳорот метавонанд барои
мониторинг ва арзёбии мақсадҳои мушаххаси ин бахш ба сифати мавод хидмат кунанд.
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Расми 10. Раванди муколамаи ҷавонон дар бахши маконҳои бехатар

Ман дудилаам, ки оё ман бояд дар ин ҷо бошам, вале мураббиён самимиянд
ва аз машғул шудан бо бозиҳои варзишӣ лаззат мебарам. Аз ин рӯ, эҳтимол
ман кӯшиш мекунам ва мебинам, ки оё ин ҷо ба ман писанд меояд.

Ин боиси хушҳолии ман аст ва бо бозигарони дигар шинос шуда истодаам.
Мураббиён аз мо хоҳиш карданд, ки бо се бозигари дигар ҳамсуҳбат шавем
ва бифаҳмем, ки онҳо чиро дӯст медоранд ва чиро дӯст намедоранд.

Мо дар давоми машғулиятҳо суҳбат мекунем ва ба мо саволҳо медиҳанд.
Имрӯз мо дар бораи бозии одилона ва ҳурмату эҳтиром гуфтугӯ кардем.
Аз ман хоҳиш намуданд, ки ба гузаронидани машқҳои гарм кардани
бадан ёрӣ расонам ва дар яке аз бозиҳо ман сарпарасти гурӯҳ будам.

Имрӯз мо бозӣ кардем, ки дар ҷараёни он мураббиён аз ду бозигар хоҳиш
карданд, ки фиреб диҳанд. Ман намедонистам, ки мураббӣ аз онҳо иҷрои
чунин амалро хоҳиш карда бошад, аз ин рӯ, хеле маъюс шудам ва ба сари
онҳо дод задам. Мураббиён бозиро нигоҳ доштанд ва мо дар бораи низоъ
ва чӣ гуна бартараф кардани он гуфтугӯ кардем. Ҳоло ман медонам, ки ман
бояд садоямро истифода барам ва бадхоҳона аксуламал нишон надиҳам.

Ба ман ин ҷо писанд омад. Ман аз машғул шудан бо бозиҳои варзишӣ
ҳамроҳи рафиқонам ва омӯхтани чизҳои нав дарвоқеъ лаззат мебардорам.
Ҳеҷ кас маро дар ин ҷо таънаву сарзаниш намекунад ва ман худро бехатар
эҳсос мекунам. Вақте, ки ман ба хона ва мактаб меравам, ба рафиқон
ва оилаи худ дар бораи лоиҳа ва бозиҳои варзишӣ нақл мекунам.

Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ
Ҷадвали 3. Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ дар бахши маконҳои бехатар

Омилҳои хавф
Агар ба таври ноқису нокифоя тарҳрезӣ
ва идора шаванд, чорабиниҳо ё
лоиҳаҳои варзишӣ метавонанд дар
воқеъ ба дарканормондагӣ саҳм гузошта,
ҳамон ихтилофҳову нобаробариҳои
иҷтимоиеро тақвият медиҳанд, ки
онҳо бояд бартараф мекарданд.

Тадбирҳои муҳофизатӣ
Шуҳрати ҷаҳонӣ ва ҷозибаи умумии
варзиш маконҳои бехатар (ҳам маконҳои
физикӣ ва ҳам муколамаи бехатар) ва
имкониятҳоро барои “шикастани ях”
(барқарор кардани алоқа) дар ҷомеаҳои
дур аз дастрасӣ боз мекунад.
Мураббиён бояд ҷонибдори сиёсате
бошанд, ки гуногуниро ситоиш ва аз он
истиқбол кунанд. Варзиш метавонанд
қолибҳои шахшудаи (стереотипҳои)
гендерӣ, дарки маъюбият ва тафовутҳои
сиёсиву фарҳангиро зери савол барад.
Ин хавфро бо роҳи пазируфтани рӯйкарди
байнимуассисавӣ метавон бартараф
кард, ки аз худи ибтидо ҳамаи ҷонибҳои
манфиатдори муносибро дар бар мегирад.
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Омилҳои хавф

Тадбирҳои муҳофизатӣ

Варзиш табиатан пешгӯинашаванда
аст ва бештари вақтҳо, низоъ як
ҷузъи таҷрибаи рақобатист. Агар ба
таври муносиб идора нашавад, низоъ
метавонад ба зӯроварӣ бурда расонад.

Низоъ як ҷузъи ҳаёти рӯзмарра аст ва аз
он набояд тарсид. Дар воқеъ, мураббиён
метавонанд чунин рӯйдодҳоро ҳамчун фурсати
муносиб барои муҳокима ва рушди маҳоратҳои
идоракунии низоъ истифода баранд.

Аҳолӣ ва ҷомеаҳои маҳаллӣ фаъолони муҳиме
мебошанд, ки метавонанд ба дастрасӣ ва
қабули майдонҳои варзишӣ таъсир расонанд.

Ҳамаи мураббиён ва иштироккунандагон
бояд кодекси рафтор ва рафтори
дастаҷамъиеро риоя кунанд, ки ба он
ҳамаи иштироккунандагон ризоят медиҳанд
ва он парваришу нигоҳдории макони
кушоду бехатарро дар бар мегирад.
Ҳамчун як ҷузъи даста дар бар
гирифтани собиқ ситорагони варзишии
маҳаллӣ ё миллӣ метавонад ба бештар
самарабахш фурӯхтани барнома ёрӣ
расонад ва эътимоди байни мураббиён ва
иштироккунандагонро баланд бардорад.

Шахсони алоҳида ва гурӯҳҳое, ки бо
идеологияҳои ифротӣ ва экстремизми
хушунатомез алоқаманданд, метавонанд
кӯшиш кунанд, ки ба майдонҳову лоиҳаҳои
варзишӣ ворид шуда, бехатарӣ ва таъсири
чорабиниҳои варзиширо барҳам зананд.

Мураббиён ва сарварони ҷавонон бояд огоҳ
бошанд, ки макони онҳоро эҳтимол аст
ҳамчун имконияти бахидматгирӣ истифода
баранд ва аз кӯшишҳои ҷудо кардани
иштироккунандагони алоҳида хабардор
бошанд. Ба ин аз тариқи ҷудо кардани эҷоди
зарфият ва таълими мураббиён оид ба чунин
кӯшишҳои эҳтимолӣ метавон муваффақ шуд.

Эҷоди маконҳои бехатар барои озодии
ҷисмониву равонӣ, муколамаи кушоду
ошкоро ва зиддият ба фарқиятҳои сиёсӣ ва
иҷтимоӣ-фарҳангӣ метавонанд эҳтимолан
зиёновару осеббахш бошанд, агар ба таври
дуруст роҳнамоӣ ва дастгирӣ нашаванд.
Дарки контекст, ҳассосият ва огоҳии
фарҳангӣ аҳамияти ҳалкунанда доранд.

Ҳангоми рӯбарӯ шудан бо мавзӯъҳои
душвору ҳассоси муҳокима варзишро ҳамчун
сипар (буфер) метавон истифода бурд.
Кормандони соҳавӣ метавонанд варзишро
барои коҳиш додани ҳассосияти раванд ва
ҳифзи ҷавонон аз зиёни равонӣ истифода
баранд. Ин шакли муколама бояд таҳти
сарварии ҷавонон ва бо дастгирии мураббиёну
коршиносони дувумдараҷаи соҳаи пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез амалӣ шавад, ки
соҳибтаҷрибаанд ва метавонанд осеб ё зиёнро
муайян кунанд. Баррасӣ намудани имконияти
расонидани кумаки равонӣ-иҷтимоӣ ҳам ба
иштироккунандагон ва ҳам ба мураббиён.

Варзиш ба муттаҳидии иҷтимоӣ мусоидат
менамояд ва эҳсоси мансубиятро эҷод
мекунад, вале ин динамикаи гурӯҳӣ
метавонад монеи ба макон дастрасӣ ёфтани
дигарон шавад, агар иштироккунандагон
фавқулодда зиёд ҳимоятгар ё
ҳукмфармову қудратталаб шаванд.

Бо мақсади тақвият додани дастгирӣ ва
коҳиш додани ҳар гуна шакли муқовимат
дар сатҳи маҳал, барномаҳои “ҷомеаи
фаъол”-ро якҷоя бо барномаҳои варзишии ба
ҷавонон равонашуда метавон амалӣ намуд.

Мураббиён ва фасилитаторҳо барои
амалисозии барнома дар маҳалҳо аҳамияти
ҳалкунанда доранд, вале бе рушди
муносиби зарфият ва дастгирии иловагӣ
дар таълим онҳо низ метавонанд мавриди
ҳадафи радикализатсия қарор гиранд.

Тартиб додани барномаи алоҳида барои
мураббиён тавсия дода мешавад, ки
онҳо ҳар ҳафта ба он ворид шуда, аз он
маҳоратҳои иловагии равонӣ-иҷтимоӣ ва
маҳоратҳои бокортаъминкуниро омӯзанд.

Ташвиқ намудани иштироккунандагон ба
рушди таҳаммул ва қабули ҷавонони таҳти
хавф қарордошта муҳим аст, ки онҳоро
ба барнома метавон равона кард.

Илова бар ин, мураббиён набояд ҳамчун
коршинос дарк шаванд; пайваста
дархост кардани бардоштҳои ҷавобии
онҳо барои такмил додани барнома
муҳим аст то ҳар гуна ангеза ё васвасаи
бахидматгирӣ коҳиш дода шавад.
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Имкониятҳо ва мушкилот
Як қатор имкониятҳову мушкилоти истифодаи варзиш бо мақсади эҷод кардани макони бехатар
барои ҷавонони таҳти хавф қароргирифта алоқаманданд ва мураббиён бояд дар амалисозии
барномаи варзишӣ ҷиҳати пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз онҳо огоҳ бошанд.
Имкониятҳо инҳоро дар бар мегиранд:
• Варзиш метавонад ба сифати воситаи шикастани ях (барқарор кардани алоқа) ва нуқтаи
воридшавӣ ба ҷомеаҳо хидмат кунад.
• Варзишро барои мусоидат намудан ба муколамаи кушоду ошкоро бо иштироккунандагон ва
дар байни онҳо аз тариқи муқаррар кардани қоидаҳои иштирок метавон истифода бурд.
• Варзишро барои эҷод кардани эҳсоси мусбати мансубият метавон истифода бурд, ки пеш аз
иштирок дар барнома мумкин аст вуҷуд надошта бошад. Ҷустуҷӯи эҳсоси ҳувият, мансубият
ва қабул яке аз сабабҳои ҷалби ҷавонон ба экстремизми хушунатомез зикр шудааст. 79
• Варзишро ҳамчун машғулияти бетараф метавон мавқеъгузорӣ кард, ҳарчанд ин одатан на
ҳамеша чунин аст ва аз мураббиёну фасилитаторон тақозо менамояд, ки низоъ ва ақидаҳои
хилофи якдигарро дар маҳалҳо ҳамчун лаҳзаҳои омӯзишӣ идора кунанд.
• Варзиш метавонад абзоре барои идора кардани низоъ ва инкишоф додани маҳоратҳо барои
муттаҳидии гурӯҳӣ бошад. Онҳоро барои баргузор кардани раванди баррасии шикоятҳо ва
шиддатҳо дар гурӯҳ низ метавон истифода бурд.
• Варзиш метавонад мафҳуми макони бехатарро ба падидаи пурҳаракат (мобилӣ) табдил диҳад.
Иштироккунандагони ҷавон арзишҳои рафтори ихтиёрии иҷтимоиро (просотсиалиро) бо
худ мебаранд, ки аз иштирокашон дар фаъолиятҳои хоси ин бахш омӯхтаанд.
Мушкилот инҳоро дар бар мегиранд:
• Нигоҳ доштани дастгирии ҷомеа: Ин метавонад мушкиле бошад, махсусан барои
иштироккунандагон, вақте онҳо пас аз хатми машғулиятҳо ба хонаҳои худ бармегарданд.
Як роҳи ҳалли ин мушкил баргузор кардани муколамаҳои пайвастаи ҷомеа бо ҷонибҳои
манфиатдори асосӣ ё намояндагони ҷомеа барои огоҳ кардани онҳо аз раванд ва таъмин
намудани дастгирии ҳадафҳои барнома мебошад.
• Ба контексти маҳаллӣ мутобиқ кардани барнома, вогузоштани ҷой барои эҷодкорӣ ҳамон
тавре, ки он амалӣ мешавад, ҳамзамон идора кардани интизориҳои сарпарастҳо ё шарикони
ҳукуматӣ.
• Омодагӣ ба ҳассосияти фарҳангӣ: Бо дарназардошти ҷанбае, ки ин метавонад гурӯҳи
омехтаи ҷавонони таҳти хавф қарордошта бошад, иштироккунандагон бояд аз натиҷаҳои
имконпазири иштироки худ ва зарурати эҳтиром гузоштан ба нуқтаи назарҳои гуногун огоҳ
бошанд.
• Таъмин намудан, ки низоъ ба зӯроварӣ табдил наёбад: Ҳангоми зарурат, эътимод кардан
ба мутахассисони дувумдараҷаи ёрирасон (масалан, кормандони иҷтимоӣ, ихтиёриён ва
пешвоёни ҷомеа) ҳамчун мушовирони миёнарав.
• Сӯиистифодаи имконпазир аз маконҳои бехатар: Барои рафъи ҳар гуна вайрон кардани
қоидаҳо ва муқаррароте, ки дар оғоз муайян шудааст, бояд тартибот вуҷуд дошта бошад.
• Зиёни равоние, ки муколамаи кушоду ошкоро ба он боис шудааст: Ин метавонад дар натиҷаи
мубодилаи таҷрибаҳои шахсӣ ва мулоҳизаҳо дар дохили гурӯҳ ба вуҷуд ояд. Фасилитаторҳо
ва кормандони дигари барнома бояд барои чунин чорабинӣ омӯзиши дахлдорро гиранд.
Илова бар ин, якҷо бо таълими давомдор ва тақсими муносиби захираҳо то таъмин шавад, ки
омӯзиш дар сатҳи дахлдор хотима ёфтааст, ҷалби кормандон ва коршиносони соҳибихтисос
тавсия дода мешавад; чорабиниҳои барнома низ метавонад аз рӯйкарди бисёрҷониба ва
байнимуассисавӣ манфиат бардорад.
79
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• Идоракунии ҳифзи фавқулодда зиёди макон аз ҷониби иштироккунандагони барнома то
андозае, ки ин амал ба хориҷшавии аъзои нав ва “бегона кардани” одамоне натиҷа диҳад, ки
ба фарҳангҳо, қавмҳо ва мазҳабҳои гуногун мансубанд: Ин мушкилро тавассути ба таҳияи
принсипҳову тартиботи маҳаллии муҳофизат ҷалб кардани иштироккунандагон метавон
коҳиш дод, ки шарҳ медиҳанд дар марҳилаи/бахши баъдӣ чӣ рӯй хоҳад дод.
Имкониятҳо ва мушкилотеро, ки аз ин бахш ба вуҷуд меоянд, мураббиён ва фасилитаторон
метавонанд барои ривоҷ додани сарпарастӣ ва эҷоди муносибатҳои миёни иштироккунандагон
дар майдони варзишӣ истифода баранд.

Роҳнамои амалӣ
Муқаррар кардани тартибот ва принсипҳои роҳбарикунандаи возеҳу равшан ҷиҳати истифодаи
варзиш дар тарвиҷи маконҳои бехатар барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аҳамияти
ҳаётӣ дорад; 80 вале он низ тақозо менамояд, ки мураббиён тағйирпазир мондан ва бо контексти
худ мутобиқ кардани барномаҳоро фаромӯш накунанд. Дар зер барои мураббиён, омӯзгорон ва
кормандони соҳавӣ аз доираи васеътари ҷомеа маслиҳатҳои амалӣ ва тавсияҳо дода шудаанд.
Мураббиён ва фасилитаторҳо бояд пеш аз оғози барнома принсипҳои зеринро ба эътибор гиранд
ва дар ҷараёни тамоми раванд рӯи онҳо фикр кунанд:
› Кушодарӯю меҳрубон бошед. Гурӯҳи гуногуни ҷавонон номнавис хоҳанд шуд.
› Дастгирӣ ва дастрасии маҳалро ба даст оред. Иштироки ҷомеа дар барнома ба реинтегратсияи
бештар ҳамаҷонибаи ҷавонони таҳти хавф қарордошта дар ҷомеаи худ натиҷа хоҳад дод.
› Эътимод ва якдигарфаҳмиро ба воситаи варзиш тақвият диҳед. Варзиш метавонад ба майдони
бозии бетараф табдил ёбад, ки дар он андешаҳо ва эътимодро метавон мубодила кард. Вале
ин на ҳамеша имконпазир аст, чунки контекстҳо фарқ доранд.
› Барои тартиб додани кодекси рафтор ва қоидаҳо бо ҷавонон ҳамкорӣ кунед.
› Варзишро ҳамчун воситаи яхшиканӣ ва нуқтаи воридшавӣ ба муҳокимаҳои ҳассос ё хатарнок
истифода баред.
› Муколама ва фаъолияти муштараки ҳамсол-ба-ҳамсолро ташвиқ намоед, чунки ин ба роҳ
мондани муносибатҳои хуб дар макони бехатар ёрӣ расонида, сипас ба робитаҳои қавии
иҷтимоӣ ва шабакаҳои мусбат берун аз барнома мусоидат мекунад.
› Барои рушди муколамаи байнифарҳангӣ ихтиёриёнро ҷалб кунед ва ба амалисозии барнома
дастгирии иловагиро пешниҳод намоед.
› Бозиҳоеро ташкил намоед, ки иштироккунандагонро бо якдигар шинос мекунанд.
– Баробари додани тӯб номи худро гӯед.
– Номи шахсеро гӯед, ки тӯбро мегирад.
– Ба шахсе савол диҳед, ки тӯбро мегирад.
› Бозиҳоеро ташкил кунед, ки муваффақият дар онҳо ба кори гурӯҳӣ асос ёфтааст.
– Чунин рӯйкард фаъолияти муштарак ва коммуникатсияи гурӯҳро ташвиқ менамояд ва
имкониятҳои аз фаъолиятҳои ҷамъиятӣ хориҷкуниро коҳиш медиҳад.
– Он низ фарҳанги иштирокро ташаккул медиҳад ва маҳоратҳои муоширати байнишахсӣ,
вале на рақобат ва ғалабаро инкишоф медиҳад.
› Иштироккунандагонро ташвиқ намоед, ки бозиҳои худро барои гармсозии бадан ташкил
кунанд то ба раванди ихтиёрдории мустақилонаи макони худ ва дарёфти эҳсоси идоракунии
он аз ҷониби ҷавонон оғоз бахшида шавад.
› Дар давоми ҳар як машғулият, иштироккунандаи дигарро сарвар таъйин кунед.
80

UNHCR, International Olympic Committee (IOC) and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit: Programming with
Young People in Forced Displacement Settings (Geneva, 2018).
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– Ин имкониятҳои иштироккунандагони ҷавонро васеъ менамояд ва ба шунида шудани
иштироккунандагони алоҳида имконият медиҳад.
– Ин амал ҳукмфармоии ҷавонони алоҳидаро коҳиш медиҳад.
– Ин амал таъмин менамояд, ки садои ҳамаи иштироккунандагон шунида шавад.
› Баъд аз бозӣ машғулиятҳои тафаккур ва муколамаи гурӯҳиро ташвиқ кунед.

ОМӮЗИШИ ҲОЛАТИ МУШАХХАС: МАКОНҲОИ БЕХАТАР
Барномаи варзишии роҳнамои ҷавонон “Мард бош!” (Youth Guidance Becoming a Man (BAM) Sports
programme) лоиҳаи муштарак буд, ки барномаи “Мард бош!”-ро (Becoming a Man programme) бо
барномаҳои варзишии ҷавонони World Sport Chicago а муттаҳид карда, барои ҷавононе маконҳои
бехатарро таъмин менамуд, ки аз ноҳияҳои дорои даромади паст ҳастанд. Ҳадафи барномаи
шарикии BAM Sports б, ки ба вусъат додани имкониятҳои хонандагони мактаб дар саросари Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико равона шудааст, анҷом додани интихоби мусбати ҳаётӣ ва дур кардани онҳо
аз зӯроварии кӯчагӣ ва ҷинояти зӯроварона дар ҷомеаҳои камбизоат аз тариқи додани машварату
тарбиятгарӣ дар муҳитҳои мактаб мебошад, ки бо танзими эҳсосотии рушди маҳоратҳо ва тақвият
додани маҳоратҳои иҷтимоии когнитивӣ муттаҳид аст. Натиҷаҳои таҳқиқоти тасодуфии назоратӣ,
ки Донишгоҳи Чикаго баргузор кардааст, коҳиши назарраси шумораи боздоштҳоро дар миёни
иштироккунандагон барои содир кардани ҷиноятҳои хушунатомез нишон додааст.
Ҳадафи асосии лоиҳаи BAM Sports ривоҷ додани маҳоратҳои иҷтимоии когнитивӣ буд, ки худдорӣ,
ҳалли низоъ, ҷиҳатёбӣ дар оянда ва коркарди иттилооти иҷтимоие монанди қобилияти дақиқ
муайян кардани ниятҳои дигаронро дар бар мегирифт. в
Хулосаҳои асосие, ки бо барнома алоқаманданд, инҳоро дар бар мегиранд:
• Иштирок дар барнома сатҳи ҷалб ва давомоти мактаббачагонро дар соли амалисозии барнома ба
таври назаррас афзоиш дод. Дар робита бо таъсири барнома, дарсади хатмкунандагони оянда
дар муқоиса бо нишондиҳандаи хатмкунандагон аз гурӯҳи назоратӣ аз тақрибан 10 то 23 дарсад
зиёд шудааст.
• Иштирок дар барнома низ шумораи боздоштҳо барои содир кардани ҷиноятҳои хушунатомезро
то 50 дарсад (камтар аз 8 боздошт ба 100 иштироккунанда) ва боздоштҳо барои категорияҳои
“дигар” (ҷиноятҳои гуногун), ки вайронкорӣ ва ҷиноятҳо бо истифодаи яроқро дар бар мегиранд,
дар соли татбиқи барнома то 36 дарсад (камтар аз 11.5 боздошт ба 100 иштироккунанда) коҳиш
ёфтаанд. Бо дарназардошти шароитҳои мураккабе, ки ин чорабинӣ сурат гирифтааст, ин натиҷаҳо
сазовори таваҷҷуҳи махсусанд. Таҳқиқоте, ки дар чорчӯбаи барнома баргузор шуд, ба он наздик
аст, ки таҳқиқотчиёни арзёбӣ онро “озмоиши самарабахшӣ” меноманд.г
__________________________________________________________________________

 Нигаред ба www.youth-guidance.org/bam/.
 Барномаи шарикии BAM Sports дигар ҳаргиз фаъол нест.
в
 University of Chicago Crime Lab, “BAM Sports Edition”, Research and Policy Brief (July 2012); and
Pamela R. Dodge, “Managing school behaviour: a qualitative case study”, dissertation, Iowa State
University, 2011.
г
 University of Chicago Crime Lab, “BAM Sports Edition”.
а
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2.2 БАХШИ 2: ФАРОГИРИИ ИҶТИМОӢ

“Шумо як ҷузъи гурӯҳ ҳастед.”
Иттилоот
Фарогирии иҷтимоиро ҳамчун раванди беҳсозии шароитҳои иштирок дар ҷомеа, махсусан барои
одамони дар вазъи номусоид қарордошта, ба воситаи вусъат додани имкониятҳо, дастрасӣ ёфтан
ба захираҳо, садо баланд кардан ва эҳтиром гузоштан ба ҳуқуқ метавон таъриф кард. Фарогирии
иҷтимоӣ метавонад равандеро низ ифода намояд, ки ба воситаи он фаъолияти муштараки иҷтимоии
байни одамони дорои хусусиятҳои гуногуни иҷтимоӣ ё механизми бешахси институтсионалӣ
барои кушодани дастрасӣ ба иштирок дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ташвиқ мешавад. 81
Талошҳо барои фарогирии иҷтимоӣ дар миқёсҳои микро, мезо ва макро сатҳҳои ҷомеа махсусан
муҳиманд, вақте сухан дар бораи кор бо аҳолии ҷавон меравад, чунки фарогирии иҷтимоӣ ҳисси
худшиносии онҳоро тақвият медиҳад ва барои ташаккули ҳувияти мусбат имконият фароҳам
оварда, бо ин роҳ, майли онҳоро ба сӯи фаъолиятҳо ё гурӯҳҳои экстремистии зӯровар коҳиш
медиҳад. Огоҳмандона муҳайё кардани имкониятҳо барои сармоягузории иҷтимоӣ дар ҳамаи
сатҳҳои ҷомеа муҳим аст, чунки ҷавонон дар ҷомеаҳои фавқулодда инфиродӣ ва ҷаҳонишуда
инкишоф меёбанд. Таҳқиқот дар бораи аҳамияти шабакаҳои иҷтимоӣ, муайянсозӣ ва ҷалб
шудан ба раванди бахидматгирӣ ба гурӯҳҳои террористӣ ё экстремистии зӯровар зарурати ба
ҳар гуна муҳокима ё чорабинии ба экстремизми хушунатомез равонашуда ворид кардани ҷанбаи
фарогирии иҷтимоиро асосдор менамоянд. 82
Дарк кардани фарқиятҳои байни фарогирии иҷтимоӣ ва ҳамгиросозӣ

Аз нуқтаи назари ҷавонон, фарогирии иҷтимоӣ раванди амалисозии комили истеъдодҳои
инфиродии худ дар ҷомеа ва аз ҷониби ниҳодҳои иҷтимоиву ҷомеаҳо қабул ва эътироф шудани
потенсиали худ мебошад. 83 Ин равандест, ки ба воситаи он барои таъмин намудани имкониятҳои
баробар талош меварзанд то ҳар як нафар, сарфи назар аз аслу насаби худ, потенсиали худро дар
зиндагӣ пурра амалӣ карда тавонад. Чунин талошҳо сиёсатҳо ва амалҳоеро дар бар мегиранд,
ки ба дастрасии баробар ба хидматрасониҳо (-и давлатӣ) мусоидат мекунанд ва ба шаҳрвандон
имконият медиҳанд то дар равандҳои қабули қарорҳое ширкат варзанд, ки ба зиндагиҳои онҳо
таъсир мегузоранд. 84
Фарогирии иҷтимоӣ ва ҳамгиросозӣ ҳамон як чиз нестанд. Фарогирӣ чунин маънӣ дорад, ки
одамон дар ҷомеа ҳуқуқ, дастрасӣ ва интихоби баробар доранд, дар ҳоле, ки ҳамгиросозӣ ба
ҷомеае ё созмоне муттаҳид кардани гурӯҳҳои гуногуни одамонро ифода менамояд.
Ҳамгиросозӣ ҳамеша раванди дуҷониба аст, ки дар он ҳам шахсони алоҳида ё гурӯҳҳо ва ҳам
сокинон ё ниҳодҳои маҳаллӣ ба якдигар мутобиқ мешаванд. Муҳит ва эҳсоси бехатар ва бидуни
табъиз, ки як нафар метавонад ба одамон ва мақомот эътимод намояд, ба ҳамгиросозӣ мусоидат
мекунанд. Ин эҳсоси амният ва ҳамгиросозиро таҷрибаҳои табъиз ва хушунат аз зер хароб
мекунанд. Қобилияти кофии функсионалӣ ба ҳамоҳангсозӣ мусоидат намуда, ба инсон имкон
медиҳад, ки дар фаъолиятҳои рӯзмарра иштирок кунад ва тамоси созандаи иҷтимоӣ дошта бошад.
Дар контексти роҳнамои мазкур, аҳамияти фарогирии иҷтимоӣ ва таҳияи рӯйкарди бисёрҷанба
дар тақвият додани эҳсоси умумият ва фаъолияти муштараки мусбат дар гурӯҳи ҳамсолон аҳамияти
якумдараҷа дорад. Ин унсурҳо дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез муҳиманд,
чунки гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар роҳҳои тамос гирифтан бо ҷавонони таҳти хавф
қарордоштаро аз тариқи воситаҳои ахбори оммаи гуногуни онлайнӣ ва оффлайнӣ пайдо кардаанд. 85
81
82

83
84

85

Silver, “The contexts of social inclusion” (нигаред ба поварақии 70).
Yvon Dandurand, “Social inclusion programmes for youth and the prevention of violent extremism”, дар Countering
Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism, vol.118, Marco Lombardi and others, eds., NATO
Science for Peace and Security Series (Amsterdam, IOS Press, 2014), pp.22–36.
Siyka Kovacheva, “EU-CoE youth partnership policy sheet: social inclusion”.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Social inclusion”. Дастрас аст дар www.un.org/development/
desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html.
Vivienne Chin, “Collateral damage of counter-terrorism measures and the inevitable consequence of the social exclusion
and marginalization of vulnerable groups”, in Countering Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent
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Фарогирии иҷтимоӣ муҳофизат аз экстремизми хушунатомезро ифода мекунад ва бо баланд
бардоштани муқовимат ва муқаррарсозии заминаи равониву иҷтимоии кушоду ошкори омӯзиш ва
қабули қарорҳои хуб, аз ҷумла радди фаъоли омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандаи экстремизми
хушунатомез ва терроризм робитаи наздик дорад. Ин ба он сабаб аст, ки дар дунёи муосир:
“Экстремизми хушунатомез на эҳёи фарҳангҳои анъанавӣ, балки шикасти онҳост, чунки
ҷавононе, ки аз анъанаҳои ҳазорсолаи худ канда мешаванд, дар ҷустуҷӯи ҳувияти иҷтимоии
худ, ки аҳамият ва ифтихори шахсии онҳоро афзоиш медиҳад, роҳгум мезананд. Ин
ҷониби торики ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) мебошад. Онҳо ба раванди радикализатсия
мепайванданд, ки ҳувияти мустаҳками худро дар дунёи ҳамвор пайдо кунанд.” 86
Дар низоми Созмони Милали Муттаҳид, аҳамияти фарогирии иҷтимоӣ бо як қатор барномаҳои
ҷавонон ва ҳадафҳову вазифаҳои рушди устувор алоқаманд аст, аз ҷумла Ҳадафи 8 – мусоидат
ба рушди давомдор, фарогир ва устувори иқтисодӣ, шуғли пурра, пурмаҳсул ва арзанда барои
ҳама; вазифаи 10.2, дастгирӣ ва ҳавасманд кардани фарогирии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ барои
ҳама, сарфи назар аз синну сол, ҷинс, маъюбият, нажод, мансубияти қавмӣ, дин ё вазъи иқтисодӣ
ва вазъияти дигар; Ҳадафи 11, ба маконҳои фарогир, бехатар, пойдор ва устувор табдил додани
шаҳрҳо ва нуқтаҳои аҳолинишин; ва Ҳадафи 16, мусоидат ба сохтани ҷомеаи сулҳпарвар ва фарогир
бо мақсади рушди устувор, таъмини дастрасӣ ба адолати судӣ барои ҳама ва эҷоди муассисаҳои
муассир, ҳисоботдиҳанда ва фарогир дар тамоми сатҳҳо. Дар Нақшаи амали дабири кулл барои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ҳам дарканормондагӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоии заиф
ё инфиродӣ ҳамчун қувваҳои ҳаракатдиҳандаи экстремизми хушунатомез эътироф шудаанд. Аз
ин рӯ, барномаҳои мудохила бо фарогирии иҷтимоӣ ҳамчун натиҷаи стратегӣ барои муваффақ
шудан ба тадбирҳои пешгирӣ ва натиҷаҳои бо якдигар алоқаманд аз ҳисоби тақвият додани эҳсоси
мансубият ва робитаҳо бо дигарон имконият медиҳанд.
Варзиш ва фарогирии иҷтимоӣ

“Сарфи назар аз синну сол, ҷинс ё мансубияти қавмӣ, варзишро ҳама дӯст медоранд; фарогирии
он бемислу монанд аст. Вале муҳимтар аз ҳама, варзиш арзишҳои умумиеро ривоҷ медиҳад, ки
аз ҳудуди забону фарҳанг, махсусан фарогирӣ, берун мераванд. Таърих аз мисолҳои қиссаҳои
илҳомбахш бой аст, ки чӣ гуна вусъат додани имкониятҳои варзиш ба фарогирии васеътар
дар ҷомеа натиҷа дода, хурофотро бар зидди занон, ақалиятҳои қавмӣ ва одамони маъюб
бартараф менамояд.” 87
Варзиш дар низоми Созмони Милали Муттаҳид ва аз ҷониби кишварҳои узв барои саҳми афзояндаи
он ба вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳои ҷомеаҳо ва шахсони алоҳида – махсусан, занону ҷавонон
– инчунин, ба тандурустӣ, маориф ва фарогирии итимоӣ эътироф ҳарчи бештарро ба даст
овардааст. 88 Варзиш ҳамчун абзори амалисозӣ ва тақвиятдиҳии фарогирии иҷтимоӣ метавонад
фавқулодда самарабахш бошад, вақте, ки дар чорчӯбаи барномаи хуб сохторбандишуда, махсусан
барномаҳое амалӣ шавад, ки ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва рушди шахсии 89 ҷавононе равона
шудаанд, ки таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарор гирифтаанд. Вале мафҳуми фарогирии
иҷтимоӣ мураккабу баҳсомез аст ва аз ин рӯ, барои кушодани бисёр функсияҳо ва зуҳуроти
муносибатҳо, эътиқодҳо ва рафторҳое, ки сохторҳои иҷтимоӣ ва мафҳумҳои фарогириро иҳота
кардаанд, рӯйкарди бисёрҷанба зарур аст.
Рушди фарогирии иҷтимоиро аз тариқи варзиш бо линзаи консептуалие метавон мувофиқ кард, ки
онро мафҳуми варзиш ва сармояи иҷтимоӣ таъмин менамоянд. 90 Сармояи иҷтимоӣ аз шабакаҳои
дохилигурӯҳӣ ва байнигурӯҳӣ бунёд мешавад, ки дар ҷомеа вуҷуд доранд. 91 Ҳамчун истилоҳ, он
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БОБИ 2. ПАНҶ БАХШ БАРОИ ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ АЗ ТАРИҚИ ВАРЗИШ

дар баҳсҳои илмиву сиёсӣ аз солҳои 1980‑ум инҷониб бештар маъмул шуд ва метавонад ҳамчун
маҷмӯи захираҳое баррасӣ шавад, ки зотан ба муносибатҳои гурӯҳӣ ва созмонҳои ҷомеавӣ хос аст
ва барои рушди когнитивӣ ва/ё иҷтимоии одамон метавон истифода бурд. Ҳамин тавр, сармояи
иҷтимоӣ маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоӣ ва гурӯҳие мебошад, ки дар контексти ҷомеа сурат
гирифта, маҷмӯи мушаххаси шабакаҳо ва робитаҳоеро мустаҳкам менамоянд, ки ба муттаҳидии
ҷомеа ва иҷтимоӣ оварда мерасонанд. 92 Таҳқиқот робитаҳои қавии байни барномаҳои ҳадафманди
варзишӣ ва рушди рафторҳову стратегияҳои рафтори ихтиёрии иҷтимоиеро (просотсиалиеро)
нишон медиҳанд, ки ба вусъат додани шабакаҳои иҷтимоӣ ва иштирок мусоидат мекунанд. 93
Ҳамаи ин омилҳо барои ташаккули эҳсосоти узвият, ҷалбшавӣ, фарогирии иҷтимоӣ ва мансубият
ба ҷомеа асосӣ ҳисобида мешаванд. Робитаи байни варзиш, фарогирии иҷтимоӣ ва пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез “омилҳои муҳофизатие”-ро дастгирӣ менамояд, ки ба назарияи бар
варзиш асосёфтаи тағйирот таъсир мегузоранд. 94
Ба сабаби мураккабиҳое, ки дар боло инъикос шудаанд, мафҳуми фарогирии иҷтимоӣ аз ҳудуди
таъсис додани шабакаҳои нави иҷтимоӣ ва амалкард ба сифати баръакси хориҷшавӣ аз ҷомеа
берун меравад. Аз ин рӯ, рӯйкарди бисёрҷанба муҳим аст. Рӯйкарди Бейлӣ ба фарогирии иҷтимоӣ,
масалан, ба иштироккунандагон имконият медиҳад, ки шабакаҳо, ҳамгиросозӣ, иштирок, наздикӣ
ба дигарон, ташакули эҳсоси мансубият, ба мушкил кашидани муносибатҳои қудратӣ, дарёфти
маҳоратҳои нав ва тафоҳумро баррасӣ намоянд, ки ба ҳамаи онҳо мусоидат намудани варзиш
собит шудааст. 95 Ҷанбаҳои бо ҳам алоқаманди Бейлӣ дар зер оварда шудаанд.
Варзиш ба шабакаҳои нави иҷтимоӣ ва эҳсоси мансубият ба гурӯҳҳои
нав мусоидат менамояд, ки ҷузъи муҳими раванди пурҳаракатӣ дар ҷомеа ва зиёд кардани
сармояи иҷтимоӣ мебошад.

•

Шабакаҳои иҷтимоӣ:

•

Меъёрҳои шаҳрвандӣ: Робитаи байни рушди рафтори ихтиёрии иҷтимоӣ (просотсиалӣ) ба
воситаи варзиш ва сохторҳои шаҳрвандӣ.

•

Ҳамгиросозии иҷтимоӣ:

•

Сохторҳои ҷомеа: Варзиш метавонад шаклҳои нави ҷомеаро ба воситаи манфиатҳои умумӣ
бунёд намояд ва ҷалби мусбати доираи васеътари ҷомеа имконият фароҳам орад.

•

Иштироки шаҳрвандон:

Варзиш метавонад ба раванди воридсозии ҷавонони таҳти хавф
қарордошта ба сохтори иҷтимоие мусоидат намояд, ки рушди рафтори ихтиёрии иҷтимоӣ
(просотсиалӣ) ва омӯзишро ташвиқ мекунад.

Варзиш ба шахсони алоҳида ва гурӯҳҳо имконият медиҳад, ки
масъалаҳои мавриди нигаронии ҷомеаро ҳал кунанд ё бо мақсади тақвият додани рафторҳо
ва ақидаҳои фарогир (инклузивӣ) ба бунёди арзишҳои ҷамъиятӣ ҷалб шаванд ва/ё арзишҳои
ҷамъиятиро ба мушкил кашанд.

Эътироф кардани робитаи муштараки ҷанбаҳои бо ҳам алоқаманди фарогирии иҷтимоӣ
ва варзиш

Ҳамаи принсипҳои дар боло зикршударо тавассути чаҳор парадигмаи фарогирии иҷтимоӣ
метавон баррасӣ кард, ки Бейлӣ таъкид намудааст:
Фарогирии иҷтимоӣ бо наздикӣ ва коҳиши масофаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз
тариқи варзиш алоқаманд аст.

•

Маконӣ:

•

Муносибатӣ:

Фарогирии иҷтимоӣ аз нигоҳи эҳсоси мансубият ва қабул муайян мешавад, ки
варзиш ва бозиҳои гурӯҳӣ метавонанд онро тақвият диҳанд ва ташвиқ намоянд.

• Функсионалӣ: Фарогирии иҷтимоӣ бо васеъ кардани доираи дониш, маҳоратҳо ва тафоҳум
бо мақсади баланд бардоштани рушди инсонӣ ва фаъолияти иҷтимоӣ алоқаманд аст. Варзиш
92

93
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метавонад ба зуҳури имкониятҳои омӯзиши худхоста ва ихтиёрӣ мусоидат намояд, ки
маҳоратҳоро ба воситаи онҳо метавон такмил дод.
•

Фарогирии иҷтимоӣ тағйир ёфтани макони идоракуниро пешбинӣ менамояд.
Рӯйкарди трансгрессивӣ ба барномаҳои варзишӣ метавонад ба рушди фарҳангҳои
дохилӣ мусоидат намояд, ки дар он гурӯҳ ё шахси ҳукмфармо вуҷуд надорад ва ҳамаи
иштироккунандагон баробар қадрдонӣ мешаванд. 96

Қудратӣ:

Бинобар ин, мафҳуми фарогирии иҷтимоиро бо як силсила ҷанбаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ
ва эҳсосотӣ метавон алоқаманд кард, ки амалисозии онҳо ба воситаи варзиш имконпазир аст. Дар
контексти бахши 2, фарогирии иҷтимоӣ аз тариқи варзиш робитаҳои мусбати иҷтимоиро байни
иштироккунандагоне афзоиш хоҳад дод, ки таҳти хавфи ҷалб шудан ба экстремизми хушунатомез
қарор доранд ва ба онҳо эҳсоси мақсад дода 97, бо ин роҳ, ба оғози фаъолиятҳои радикалӣ монеъ
мешавад.

Раванд
Раванди фарогирии иҷтимоӣ дар фаъолиятҳои варзишӣ бо мақсади пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез дар расми 11 инъикос шудааст. Дар оғоз, иштироккунандагони ҷавон баробари
пайвастан ба барномаи варзишӣ эҳтиёткор хоҳанд буд. Ақидаҳои онҳо эҳсосоти даркшуда ва
воқеии дарканормонии (хориҷшавии) иҷтимоиро дар ҷомеа инъикос хоҳанд кард. Вале бо
мурури вақт, ба воситаи фаъолияти муштараки пайваста дар чорабиниҳои варзишӣ ва ҳамкории
ҳамсол-ба-ҳамсол, имкониятҳо барои пайдоиши шабакаҳои нави иҷтимоӣ ва эҳсоси мансубият
васеъ хоҳанд шуд. Сипас иштироккунандагон ба дидани якдигар берун аз ақидаҳои инфиродии
сиёсиву фарҳангии худ оғоз мекунанд ва эътироф менамоянд, ки онҳо метавонанд зери чатр
ва ҳувияти умумии ҷавонон умр ба сар баранд. Ба шарофати варзиш ва муколамаву тафаккури
давомдор сарварони ҷавон ва эҳсоси қавии фарҳанги гурӯҳӣ ташаккул хоҳад ёфт.
Расми 11. Калейдоскопи варзиш, пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва фарогирии иҷтимоӣ
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Нуқтаи назари иштироккунанда
Ин равандро низ беҳтар метавон фаҳмид, агар аз нуқтаи назари иштироккунанда ба он нигаред.
Намунаи раванди муколама, ки дар расми 12 инъикос ёфтааст, барои бо андешаҳо ва рушди
иштироккунандагон дар ин бахш шинос шудани мураббиён ва дигар кормандони соҳавӣ пешбинӣ
шудааст. Матнҳо изҳороти муҳимеро бозтоб мекунанд, ки эҳтимол иштироккунандагон барои
нишон додани пешрафт ва таъсири барнома баён намоянд. Чунин изҳорот метавонанд барои
мониторинг ва арзёбии мақсадҳои мушаххаси ин бахш ба сифати мавод хидмат кунанд.
Расми 12. Раванди муколамаи ҷавонон дар бахши фарогирии иҷтимоӣ

Ҳоло чанд ҳафта мешавад, ки ман дар лоиҳа иштирок мекунам ва
вақтам хеле хуш мегузарад. Мураббиён ва бозигарони дигар ба ман
писанд мебошанд. Ба ман писанд аст, вақте, ки мураббиён аз ман хоҳиш
мекунанд, ки бозиҳоро роҳбарӣ кунам ё сарпарасти гурӯҳ бошам.

Ман бисёр рафиқони нав пайдо кардам. Баъзеи онҳо дар ноҳияи
ман зиндагӣ мекунанд, вале дигарон дар қисмҳои дигари шаҳр
умр ба сар мебаранд ё дар мактабҳои дигар мехонанд.

Имрӯз мураббиён аз мо хоҳиш карданд, ки нишони лоиҳаро таҳия
намоем. Мо тасмим гирифтем, ки дастаи мо бояд паланге бошад, ки
пероҳани (майкаи) варзишӣ пӯшидааст ва мо ӯро Террӣ ном ниҳодем.
Ман худро як ҷузъи даста эҳсос мекунам ва мо якҷо кор мекунем,
вақте бозӣ мекунем ва вақте мураббиён аз мо хоҳиш менамоянд, ки
дар ҷобаҷогузории асбобу анҷом ёрӣ расонем ё барои нишон додани
рӯҳия ва қоидаҳои дастаи худ овезаҳоро тарҳрезӣ мекунем.
Ҳамгурӯҳҳои ман воқеан муносибати дӯстона доранд ва маро дастгирӣ
мекунанд. Агар мо масъалае дошта бошем ё мехоҳем дар бораи чизе
гуфтугӯ кунем, ман ё бо яке аз бозигарони калонсолтар ҳамсуҳбат мешавам
ё масъаларо вақте ба миён мегузорам, ки пеш ва баъд аз машқи варзишӣ
гуфтугӯҳои гурӯҳӣ дорем. Агар ман рӯзи нохуш дошта бошам, онҳо ба
ман маслиҳат медиҳанд. Узви ин гурӯҳ будан бароям писанд аст.

Ҳамгурӯҳҳо ва мураббиёни ман бештар гӯш доданро ба ман
меомӯзонанд ва дар ҳалли масъалаҳоям ба ман ёрӣ мерасонанд.
Ба ман низ писанд аст, ки ба рафиқонам дар гурӯҳ ёрӣ расонам.
Ман худро бехатар ва барои гурӯҳи худ муҳим эҳсос мекунам.

Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ
Ҷадвали 4. Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ дар бахши фарогирии иҷтимоӣ

Омилҳои хавф
Консепсияи мансубият, узвият ва шаҳрвандӣ
ба таърих ва фарҳангҳои маконҳои
мушаххас ва варзиш асос меёбад.

Тадбирҳои муҳофизатӣ
Ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор ва шариконро
зарур аст, ки пеш аз кушодани маконе
барои иштироккунандагон ва тарҳрезии
барнома фаҳмиши конекстуалӣ ва фарҳангии
контексти мушаххаси иҷтимоии худро дар
макони мушаххаси худ дошта бошанд.
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Омилҳои хавф

Тадбирҳои муҳофизатӣ

Ҷинояткорони экстремизми хушунатомез
метавонанд ба макон таҳдид намоянд ва
фарогирии иҷтимоиро халалдор кунанд.

Мураббиён ва кормандони маъмурӣ
бояд ҳамчун моделҳои ибратбахш амал
кунанд, ки таҷрибаҳои фарогирро нишон
медиҳанд ва аз хавфҳои эҳтимолие
огоҳанд, ки ба иштироккунандагон
берун аз лоиҳа таъсир мерасонанд.

Идеяҳои контекстуалии фарогирӣ дар
ниҳодҳое ҷо гирифтаанд, ки ҳам интихобҳову
рафтори инфиродиро маҳдуд менамоянд
ва ҳам ихтилофҳои иҷтимоӣ ва ҳувиятҳои
дастаҷамъиро шакл медиҳанд.

Сарварони ҷавонон ва мураббиён бояд
хориҷсозиро шинохта ва барои пешгирии
он чорабиниҳои стратегиро муҳокима
карда тавонанд. Фарҳанги лоиҳа бояд ба
эҷоди идеяҳои нави ҳувияти инфиродиву
гурӯҳӣ аз тариқи фаъолиятҳои муштараки
байни ҷавонони мансуб ба қишрҳои
гуногуни ҷомеа равона шавад.

Вобаста аз идеология, фарогирии иҷтимоӣ бо
бисёр роҳҳои алтернативӣ дарк мешавад. Ин
метавонад барои духтарону занон, шахсони
маъюб, аҳолии дарканормонда ва гурӯҳҳои
ақалияти қавмӣ монеаҳо эҷод намояд.

Мураббиён бояд ба бозиҳову дарсҳо дар
майдонҳои варзишӣ мусоидат намоянд,
ки зарурат ба маҳоратҳои муоширати
байнишахсиро таъкид карда, барои тақвият
додани фаъолияти муштараки фарогир
заруранд: коммуникатсияи самарабахш,
эҳтиром, бозии одилона, баробарӣ,
кори гурӯҳӣ ва гӯшдиҳии фаъол.

Эҷод кардани платформае, ки зеҳнияти
гурӯҳ ё дастаро ташвиқ менамояд,
метавонад ба хориҷсозӣ бурда расонад.

Фарогирӣ бояд як ҷузъи фалсафаи
таҷрибаи пешқадам ва фарҳанги маҳфил,
даста ё лоиҳа бошад. Мураббиён
бояд хориҷшавиро дарк кунанд ва ба
реинтегратсияи афроди хориҷшуда аз
тариқи сарварони ҷавонон омода бошанд.

Ҳадафи ғалаба дар бозиҳо ва ҳолатҳои
варзишӣ метавонад имкониятҳоро
барои эҷоди зергурӯҳҳо ё зинанизомҳои
(иерархияҳои) иҷтимоие барангезад, ки бар
асоси маҳорат таъсис дода мешаванд.

Пирӯзӣ дар варзиш бояд тавре бо контексти
муайян ҳамоҳанг шавад ва ташаккул ёбад,
ки муваффақиятро аз тариқи кори гурӯҳӣ, ба
дӯш гирифтани масъулият ва омӯзиш дар бар
гирад. Мураббиён бояд аз имконияти ташаккул
ёфтани шабакаҳои алоҳида огоҳ бошанд
ва бояд сарварони ҷавонро барои пешгирӣ
аз чунин ҷудоиандозӣ истифода баранд. a

__________________________________________
a
Justin P. Andrews and Gavin J. Andrews, “Life in a secure unit: the rehabilitation of young people through the use of sport”,
Social Science and Medicine, ҷилди 56, шумораи 3 (феврали соли 2003), саҳ.531–550.

Имкониятҳо ва мушкилот
Як қатор имкониятҳову мушкилот бо истифодаи варзиш барои ривоҷи фарогирии иҷтимоии
ҷавононе алоқаманданд, ки дар ҷомеаҳо таҳти хавф қарор гирифтаанд.
Имкониятҳо мавридҳои зеринро дар бар мегиранд:
• Варзиш имконият медиҳад, ки маълумот дар бораи ҳуқуқи инсон бо роҳи созанда ва ҷолиб
расонида шавад.
• Варзиш ба амалӣ намудани принсипҳои “оштии олимпӣ” имконият фароҳам меорад.
• Варзиш нобаробарӣ, таҳаммулнопазирӣ ва хориҷсозиро ба мушкил мекашад.
• Варзиш ҷалби гурӯҳҳои аз нигоҳи иҷтимоӣ хориҷшударо (махсусан, ҷавонон, занон ва
духтарон) афзоиш медиҳад.
• Варзишро ҳамчун воситаи такмил додани маҳоратҳои иҷтимоӣ ва ҳаётӣ метавон истифода бурд.
• Варзиш метавонад ҷалбшавии ҷомеаро зиёд намояд.
Мушкилоти истифода бурдани варзиш барои фарогирии иҷтимоӣ инҳоро дар бар мегиранд:
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• Дарк кардани мураккабии экстремизми хушунатомез дар контекст.
• Дарк кардан, ки ба даст овардани эътимоди иштироккунандагон, махсусан онҳое, ки
эҳсоси амиқи дарканормондагӣ ва ҷудоиро аз сар мегузаронанд, вақт ва таҳаммулро тақозо
менамояд.
• Хусусияти рақобатии варзиш метавонад расидан ба ҳадафҳоеро, ки бо фарогирии иҷтимоӣ
алоқаманданд, мушкил намояд ва барҳам занад.
• Таъсири варзиш метавонад бо маконҳои амалисозӣ алоқаманд бошад ва таҷрибаи ҷудосозӣ
метавонад баргардад, вақте, ки иштироккунандагон аз муҳити татбиқи барнома ба воқеиятҳои
иҷтимоии худ бармегарданд.
• Муайян кардани эҳсосот ва рафторҳое, ки эҳтимол аст ба ҷудосозӣ бурда расонанд, метавонад
душвор бошад.
• Бо мақсади тақвият додани принсипҳои барнома, ба шабакаҳои афрод ва гурӯҳҳо, яъне
сарварони ҷавонон, иштироккунандагон ва аъзои ҷомеа такя кардан зарур аст. Агар талош ва
ҷавобгарии дастаҷамъӣ вуҷуд надошта бошад, рушди ҷавонон метавонад ноустувор шавад.
Ҳамаи иштироккунандагон метавонанд ин имкониятҳо ва мушкилотро барои ривоҷ додани
ҳувияти мусбат ва қайд кардани гуногунӣ дар дохили гурӯҳ истифода баранд.

Роҳнамои амалӣ
Дар зер барои мураббиён, омӯзгорон ва кормандони соҳавӣ аз доираи васеътари ҷомеа, ки
дар ин бахш кор мекунанд, маслиҳатҳои амалӣ ва тавсияҳо дода шудаанд. Дар ин контекст,
мутобиқшавандагии чорабиниҳои барномаро бе риояи қатъии барномаи собити таълимӣ ба
эътибор гирифтан зарур аст.
› Барои ташвиқ кардани иштироккунандагон кор кунед то онҳо ба таҷрибаҳои пешқадам
ва сиёсатҳои фарогирии иҷтимоӣ барои лоиҳа ва даста таъсир гузоранд ва онҳоро қабул
намоянд.
› Ба ташкили бозиҳое мусоидат намоед, ки коммуникатсияро тақозо ва гӯшдиҳии фаъолро
ташвиқ менамоянд, монанди:
– Бозиҳое, ки додани дастур ё роҳнамоиро тақозо менамоянд;
– Бозиҳое, ки аз иштироккунандагон ҷуфт-ҷуфт кор карданро тақозо менамоянд (пешниҳод:
чашмҳои як узви гурӯҳ баста шудааст ва шарике бояд ба ин узви гурӯҳ дастур дода, барои
гирифтани хол ӯро ба ҷои муайян роҳнамоӣ кунад);
› Ба ташкили бозиҳое мусоидат кунед, ки бар кори гурӯҳӣ асос меёбанд, монанди:
– Ҳамаи иштироккунандагон бояд дар даста нақшеро бар дӯши худ гиранд.
– Хол ҳисоб намешавад то он даме ҳар як бозигар ба тӯб даст нарасонад.
› Дар миёни машғулиятҳо ба иштироккунандагон вақт диҳед, ки атрофи машғулияти дарсӣ дар
бозӣ фикр ва муҳокима кунанд.
– Аз мураббиён тақозо мешавад, ки барои ба омӯзиш равона кардани таваҷҷуҳ, чунин
муҳокимаҳоро роҳбарӣ ё роҳнамоӣ кунанд.
– Саволҳои ёридиҳанда чунин мебошанд: Ба фикри шумо ин бозӣ чиро ифода мекард? Дар
давоми бозӣ шумо чиро эҳсос кардед? Барои шумо дар ин бозӣ чӣ барҷаставу назаррас буд?
› Машғулиятҳоро тавре ба нақша гиред, ки дар бораи бозии одилона, эҳтиром ба ҳамдигар ва
қоидаҳо, баробарӣ ва шинохти фарқиятҳо паём мерасонанд.
› Паёмҳои мусбатро ба воситаи варзиш тақвият диҳед ва вазъиятҳои мураккаби ҳаёти
рӯзмарраро берун аз варзиш ва маҳоратҳое эътироф намоед, ки иштироккунандагон барои
дастгирии худ ва ҳамдигар омӯхта истодаанд.
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ОМӮЗИШИ ҲОЛАТИ МУШАХХАС: ФАРОГИРИИ ИҶТИМОӢ
Маҳфили тенниси рӯимизии “Брайтон”
Маҳфили тенниси рӯимизии “Брайтон” дар Шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир тенниси
рӯимизиро ҳамчун воситаи нерӯманди ҷалб кардани одамони ҳамаи синну сол, тағйир додани
ҳаёт ва васеъ кардани доираи имкониятҳои фарогирӣ дар ҷомеа истифода мебарад. Лоиҳа дар
рафъи монеаҳову хурофот махсусан комёб буд, чунки биниши худро дар бораи бозии одилона, аз
ҷумла эҳтиром, ваҳдату якдилӣ ва ҷалби ҷомеаро ба воситаи рақобати варзишӣ баланд арзёбӣ
мекард. Барои кори худ дар самти ҳамгиросозӣ ва фарогирии иҷтимоӣ ин маҳфил бо мақоми “Club
of Sanctuary” (“Маҳфили муқаддас”) қадрдонӣ шудааст. a
Маҳфил намунаи хубест, ки берун аз соҳаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез татбиқ шуда,
нишон медиҳад, ки чӣ гуна иштироккунандагон аз ҳар гуна аслу насаб метавонанд дар барномаҳои
муштарак самарабахш иштирок кунанд. Он низ аз муносибати “махсус” нисбат ба кӯдаконе, ки
дар чунин барномаҳо иштирок мекунанд ва бо гурӯҳҳои террористиву хушунатгар алоқаманд
ҳисобида мешаванд, дар чашми аъзои боқимондаи ҷомеа пешгирӣ менамояд ва ба канораҷӯӣ аз
ҷудо кардани чунин кӯдакон аз дигарон имконият медиҳад. Маҳфил низ ба воситаи лоиҳаи худ,
ки ба ҳамгиросозии гурезагон равона шуда, варзиш, ҳамгиросозии ҷомеа ва маҳоратҳои омӯзиши
математика ва забони англисиро дар бар мегирад, ба гурезагон ва муҳоҷирон имконият фароҳам
меорад, ки бо ҷомеаи маҳаллӣ ҳамгиро (интегратсия) шаванд. Имрӯз, маҳфил дар ноҳияи Кемптауни
шаҳри Брайтон маркази худро дорад, ки бо 10 мизи теннисбозӣ таъмин шудааст ва дар тамоми шаҳр
100 мизи теннисбозиро идора мекунад, ки дар боғҳо, майдонҳо, мактабҳо, истиқоматгоҳҳо, маркази
одамони бехона, марказҳои варзишӣ ва беморхонаи бемориҳои рӯҳӣ ҷойгир шудаанд. Ин маҳфил
низ дар ду ҳабсхонае кор мекунад, ки берун аз шаҳр ҷой гирифтаанд.
Беш аз 1,250 нафар дар машғулиятҳои ҳафтаинаи маҳфил бозӣ мекунанд, аз ҷумла, одамони дорои
имкониятҳои маҳдуди омӯзишӣ, ҷавонон аз маҳфили сайёҳони Брайтон, кӯдакони таҳти васоят
қарордошта, одамони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ, одамон аз ҷомеаи занони ҳамҷинсбоз
(лесбиянкаҳо), мардони ҳамҷинсбоз (гейҳо), дуҷинсаҳо (бисексуалҳо) ва трансгендерҳо ва
ҷавонони паноҳҷӯ.
__________________________________________________________________________

 Brighton Table Tennis Club, “Brighton Table Tennis Club named first UK sports Club of Sanctuary for work
with unaccompanied refugee minors” (2016).

а
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2.3 БАХШИ 3: ТАҲСИЛОТ

“Ин тавр шумо метавонед қувваи худро истифода баред.”
Иттилоот
Таҳсилот дар ҳамаи бахшҳо ҷиҳати истифодаи варзиш барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
нақши ҳамаҷониба ва фарогир мебозад. Он ҳам барои радикализатсия (тундгарошавӣ) ва ҳам
дерадикализатсия (тағйир додани низоми тундагароии шахс) кардани ҷавонон 98 истифода мешуд,
аз ин рӯ, зарурати талқин кардани принсипҳои пешгирӣ дар миёни ҳам хонандагони мактаб ва ҳам
ҷавонони мактабро тарккарда бо роҳҳои кунунӣ ва нисбат ба ҷавонон дӯстона пайдо шудааст.
Дар контексти роҳнамои мазкур, таҳсилот дар ҳар як бахши муайяншуда нақше бозӣ мекунад; он
нуқтаи қатъиеро инъикос менамояд, ки дар он муҳокимаҳо ба умқи мураккабиҳои экстремизми
хушунатомез ворид шуда, иштироккунандагонро ташвиқ мекунанд, ки дар мавриди омилҳои
алоқаманди ҷалбкунандаву теладиҳанда дар контекстҳои худ ва таҷрибаҳои гузаштаи худ андеша
кунанд ва ба онҳо имконият фароҳам меоранд, ки маҳоратҳои асосии худро ташаккул ва тақвият
диҳанд.
Ин бахш робитаро бо ташаккули идеяҳо, ҳувиятҳо ва нуқтаи назарҳои нав таъмин мекунад то
иштироккунандагон баробари пешрафти худ ба сӯи ҳадафи вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳо ва
ҳамгирошавӣ бо ҷомеа ба таҳияи роҳҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ оғоз намоянд.
Байни ду навъи мудохилаҳо, ки бахши маориф дар талошҳои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез истифода мебарад, метавон фарқ
гузошт: (а) таъмин намудани дастрасӣ ва таҳсилоти босифат барои
ҳама бо талоши ҳал кардани масъалаҳое, ки бо дарканормондагӣ,
нобаробарӣ, бекорӣ ва ғайра ё бо суханони дигар, баъзе омилҳои
асосии экстремизми хушунатомез алоқаманданд; ва (б) барномаҳои
ҳадафманд ва барои макони мушаххас пешбинишуда ба аҳолие равона
шудаанд, ки эҳтимолияти зиёдтари ҷалб шудан ба хушунатро доранд
(масалан, шахсоне, ки ба тозагӣ тағйири мазҳаб кардаанд, гурӯҳҳои
мушаххаси қавмӣ ё қабилавӣ, онҳое, ки бо созмонҳои экстремистии
хушунатгар робитаҳои оилавӣ доранд). 99

Дастурамали арзишҳои варзишӣ дар ҳар як
синф, ки дар ҳамкорӣ бо шарикони ЮНЕСКО
таҳия ва барои омӯзгороне пешбинӣ шудааст,
ки бо хонандагони 8- то 12-сола кор мекунанд,
ба дастгирии рушди шаҳрвандони солим равона
шудааст, ки дар ҷомеа ва дар варзиш одилона
иштирок мекунанд ва барномаи таълимии мавҷударо
барои ҳавасмандсозии ҷалб ва ҳаракати хонандагони
мактаб такмил дода, ҳамзамон ба омӯзгорону
мураббиён, сарфи назар аз ихтисосҳои онҳо ёрӣ
мерасонад, ки дар миёни хонандагони худ баъзе
арзишҳои асосии бо варзиш ҳаммаъноро ривоҷ
медиҳанд: эҳтиром, баробарӣ ва фарогирӣ.

Дар чорабиниҳои варзишӣ бояд шароите эҷод шавад, ки муҳити
UNESCO, Sport Values in Every Classroom: Teaching Respect,
таҳсил, педагогика ва сиёсати дастгирӣ ҳамдигарро пурра кунанд.
Equity and Inclusion to 8-12 year-old Students – A Quick Guide
Аз ҷониби худ, ЮНЕСКО принсипҳои роҳбарикунандаеро таҳия
(Paris, 2019).
кардааст, ки ба эҷоди сиёсат барои таълими босифати ҷисмонӣ дар
кишварҳои узв ёрӣ мерасонанд. 100 Ин принсипҳои роҳбарикунанда
барои таҳия кардани барномаҳои таълимии ба таъсир равонашуда пешбинӣ шудаанд, ки рушди
салоҳияти ҳаракатро ба сӯи сохторбандӣ кардани тафаккур, изҳор намудани эҳсосот ва бой
кардани фаҳмиш ривоҷ медиҳанд. Ба воситаи рақобат ва ҳамкорӣ, хонандагон ба дарк кардани
нақши қоидаи сохторҳо, конвенсияҳо, арзишҳо, меъёрҳои самарабахшӣ ва бозии одилонаро
оғоз менамоянд ва онҳо саҳмҳои гуногуни ҳамдигарро қадрдонӣ мекунанд. Дар навбати худ, ин
унсурҳо саводи ҷисмонӣ, комёбиҳои илмӣ, фарогирӣ ва тандурустиро тақвият медиҳанд.
ЮНЕСКО низ ҷонибдори шаклҳои динамикии таҳсилоти бар арзишҳо асосёфта аст, фалсафае, ки
дар чорчӯбаи он созмон арзишҳои таҳсилотро ба воситаи варзиш ривоҷ медиҳад, то аз арзишҳои
аз варзиш ҳосилшуда монанди адолат, эҳтиром, интизом, фарогирӣ ва эҷоди даста манфиат ба даст
ояд ва “ба хонандагон кӯмак расад, ки арзишҳоро интиқол диҳанд ва берун аз муҳити мактаб, ба
воситаи ҷалб шудан бо ҷомеаҳои худ, қабул кардани қарорҳои огоҳмандона, ҳассосу соҳибэҳтиром
будан ба дигарон ва муҳит дар амал татбиқ намоянд”. 101
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Принсипҳои тарбияи арзишҳо аз тариқи варзишро дар нақшаҳои гуногуни кишвар метавон
қабул кард ва ба талаботу имкониятҳои иҷтимоӣ-иқтисодие мутобиқ кард, ки барои ҷавонон дар
ҷойҳои гуногун вуҷуд доранд. Идеяи расонидани арзишҳои варзиширо ба воситаи дарсҳои синфӣ
низ Кумитаи байналмилалии олимпӣ дар барномаи таълими арзишҳои олимпии худ ҷонибдорӣ
кардааст. 102

Варзиш ва таҳсилот
Варзиш ба омӯхтани арзишҳое имконият медиҳад, ки ба ташаккули маҳоратҳои муоширати
байнишахсӣ саҳм гузошта, барои шаҳрвандии масъулиятшинос зарур аст. Саранҷом, ҳадафи
барномаҳои варзишие, ки ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез равона шудаанд, расонидани
кӯмак ба иштироккунандагон аст, ки маҳоратҳову арзишҳои дар ин барномаҳо андӯхтаашонро
интиқол диҳанд ва онҳоро дар ҷомеаҳо ва тарзи ҳаёти худ амалӣ намоянд. Аз ин рӯ, сифати муҳити
мудохила дар ин бахш барои ташаккул додани зеҳнияти бозии одилона калидист, ки муқовимат,
таҳаммул, қабул ва муколамаро ривоҷ медиҳад ва таҷрибаҳои мусбати иҷтимоиро таъмин
менамояд.
Имкониятҳои омӯзиш дар тамоми муддати татбиқи барнома, хоҳ дар семинарҳои расмии омӯзишӣ
бошад ё хоҳ дар ҷараёни “лаҳзаҳои қобили омӯзиши” ғайрирасмии варзишӣ, метавонанд ба вуҷуд
оянд. Бинобар ин, ҳадафҳои таълимро ба воситаи варзиш аз тариқи рушди таҷрибаҳои омӯзиш
метавон ба даст овард, ки тафаккур, худпешбарӣ ва маҳоратҳоеро ривоҷ медиҳанд, ки ба пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез мусоидат мекунанд. 103
Барои таъмин намудани амалисозии бомуваффақияти барнома, иштироккунандагон бояд ташвиқ
шаванд, ки:
• Дар чорабиниҳои гурӯҳӣ иштирок намоянд то омӯзишро муҳокима кунанд, андешаҳоро
мубодила кунанд ва ҳамдигарро дар ҳадди меъёр ба мушкил кашанд.
• Барои бо контекст мувофиқ кардани омӯзиш, муколамаҳои ҳамсол-ба-ҳамсол баргузор
намоянд.
Фасилитаторҳо ва кормандони дигар бояд:
• Дар робитаҳои муштараки байнишахсӣ ва ҷузъи фаъолият оид ба рушди маҳоратҳо хуб
таълимгирифта бошанд.
• Барои иштироккунандагоне, ки эҳтимол эҳтиёҷоти гуногуни омӯзишӣ ё савол доранд,
дастрас бошанд.
• Ба ҳар гуна низоъ ё рафторе ғамхор бошанд, ки омӯзишро халалдор менамояд ва бар хилофи
арзишҳои барнома аст. Дар сурати сар задани низоъ, доштани қоидаҳову муқаррароте зарур
аст, ки кормандон метавонанд муроҷиат кунанд ва аз уҳдадориҳои иштироккунандагон дар
назди барнома ва ҳамдигар ёдрас шаванд.
• Ба сифати тарбиятгарон ва намунаҳои ибратбахш хидмат кунанд. Баробари канораҷӯии
ҷавонон аз хавф, онҳо бояд уҳдадории худро ҳифз карда, афроди боэътимод ва сазовори
боварӣ бошанд.
• Барои сарукор гирифтан бо як қатор омилҳо “дар кор” омода бошанд ва ҷавононро барои
дастгирии иловагӣ ба ниҳодҳои дахлдор равонасозӣ карда тавонанд.
• Иштироккунандагонро барои дурӣ ҷустан аз эҳсосоти ҷудосозӣ ҷалб кунанд ва омӯзиши
бештар самарабахшро таъмин намоянд.
• Ба таҷрибаҳои инфиродӣ ҳассос ва зудфаҳм бошанд. На ҳамаи иштироккунандагон дар
мубодила кардани таҷрибаҳову андешаҳои худ кушоду ошкор ё роҳат хоҳанд буд. Аз ин рӯ,
фасилилаторҳо ва кормандон бояд нисбат ба онҳое бодиққат бошанд, ки эҳтимол аст ҳанӯз
бо дили нохоҳам дар муҳокимаҳо ва кори гурӯҳӣ иштирок мекунанд.
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Барномаҳо бояд:
• Маконҳои бехатарро барои иштироккунандагон таъмин намоянд ва эҳтиёҷоти
контекстуалиро ба эътибор гиранд.
• Аз нуқтаи назари фаъолиятҳои таълимиву омӯзишӣ тағйирпазир ва мутобиқшаванда бошанд.
• Маҳоратҳои вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳоро инкишоф диҳанд.
• Доираҳои васеътари иҷтимоӣ ва оилаҳоро ҳамгиро намоянд.
• Дар бораи динҳо, фарҳангҳо ва идеологияҳо маълумоти дақиқро паҳн кунанд ва ба идроки
бардурӯғ муқовимат намоянд.

Раванд
Дар ин бахш, таваҷҷуҳ ба таҳсилот равона мешавад. Раванди ҳамгиросозии таҳсилот ба барномаҳои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш дар расми 13 инъикос шудааст. Лаҳзаҳои
қобили таълим дар ҳамаи бахшҳо ба вуҷуд меоянд ва баъзе фаъолиятҳоро семинарҳои расмии
омӯзиш пурра мекунанд. Ҳадаф аз ин иқдом ҷамъ овардани иштироккунандагони бештар огоҳ
ва ба онҳо додани имконият мебошад, ки маҳоратҳои когнитивӣ ва амалии худро инкишоф
диҳанд. Маҳоратҳои мукаммали иҷтимоӣ, сатҳи огоҳии сарварону коршиносони мавҷудаи ҷомеа,
имкониятҳо барои дарёфти ихтисосҳои расмӣ ва мураббигарӣ аз ҷониби аъзои дохилӣ ё берунии
лоиҳа таҳсилотро такмил медиҳанд.
Расми 13. Калейдоскопи варзиш, пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва таҳсилот
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Нуқтаи назари иштироккунанда
Ин равандро низ беҳтар метавон фаҳмид, агар аз нуқтаи назари иштироккунанда ба он нигаред.
Намунаи раванди муколама, ки дар расми 14 инъикос ёфтааст, барои бо андешаҳо ва рушди
иштироккунандагон дар ин бахш шинос шудани мураббиён ва дигар кормандони соҳавӣ пешбинӣ
шудааст. Матнҳо изҳороти муҳимеро бозтоб мекунанд, ки эҳтимол иштироккунандагон барои
нишон додани пешрафт ва таъсири барнома баён намоянд. Чунин изҳорот метавонанд барои
мониторинг ва арзёбии мақсадҳои мушаххаси ин бахш ба сифати мавод хидмат кунанд.
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Расми 14. Раванди муколамаи ҷавонон дар бахши таҳсилот

Ман варзишро дӯст медорам. Навъи бозиҳое, ки мо бо онҳо машғул мешавем,
хурсандибахшанд ва ман худро озурда эҳсос намекунам, агар бурд кунем;
ё хеле маъюс эҳсос намекунам, агар бой диҳем. Бароям иҷрои машғулиятҳо
дар гурӯҳ писанд аст. Аз ҳамдастаҳои худ чизҳои зиёдро меомӯзам.

Имрӯз сухангӯе омада, дар бораи ширкати худ сухан гуфт.
Баробари шунидани ин, ки мо метавонем дар он ширкат ҳамчун
ихтиёрӣ кор кунем ва таҷриба гирем, ҳайратзада шудам.

Барнома чанд машғулияти омӯзиширо пешниҳод мекунад, ки ман метавонам
аз онҳо ихтисоси воқеӣ гирам. Баъзе машғулиятҳои шавқовар низ ҳастанд,
монанди машғулиятҳои пухтупаз ва таъмири дастгоҳҳои вайрон.

Ман намедонистам, ки ба кадом машғулиятҳо номнавис кунам, аз
ин рӯ, бо мураббӣ ва баъзе ҳамдастаҳои дигар ҳамсуҳбат шудам.
Доштани имконияти суҳбат бо касе дар бораи интихобҳоям
хуш аст. Кормандон ҳама дастрас ва хайрхоҳанд.

Ман ба ҳамаи корҳое қадрдонӣ мекунам, ки роҳбари дастаи мо анҷом
додааст. Ӯ дар барнома тӯлонитар кор кардааст ва ҳама чизро ба
ман шарҳ дод. Ӯ ба саволҳои ман гӯш медод. Умедворам, ки ман
метавонам дафъаи оянда ба ягон шахси тозаворид ёрӣ диҳам.

Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ
Ҷадвали 5. Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ дар бахши таҳсилот

Омилҳои хавф
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Тадбирҳои муҳофизатӣ

Таҳаммул кардани рӯйдодҳои осебрасон
ба рафтори хушунатгар бурда мерасонад,
ки агар мураббиён дарк накунанд, мумкин
аст ба сабаби ҷазоҳо бадтар шавад.

Муҳити барномаи варзишӣ, ки
мураббиён ба вуҷуд меоранд, бояд
таҷрибаҳои гуногун ва собиқаи таҳсили
иштироккунандагонро ба эътибор гирад.

Имкониятҳои дарёфти таҳсил, ки бо донишу
маҳоратҳои дар бозори меҳнат зарур
умумияти кам доранд ё онҳое, ки барои рушди
маҳоратҳои ҳаётӣ ёрӣ мерасонанд, ҳамчун
талафи беҳудаи вақт ҳисобида мешаванд.

Ба ҷузъҳои варзишӣ ё ғайриварзишӣ таваҷҷуҳи
барзиёд зоҳир накарда, мураббиён ва
кормандони маъмурӣ бояд ба таҷрибаҳои
мусбати барнома мусоидат намоянд. Тавозуни
ин ҳар ду, бо таҷрибаҳои мусбат дар ҳамаи
ҷанбаҳои барнома, бояд вуҷуд дошта бошад.

Агар имкониятҳои дарёфти таҳсил
ба чорабиниҳои варзишӣ ва давоми
амалисозии барнома ҳамгиро карда
нашаванд, иштироккунандагон аз
лаҳзаҳои қобили таълим манфиат
намебардоранд ва метавонанд натиҷаҳои
арзишманди омӯзишро аз даст диҳанд.

Шарикӣ бо коршиносон ва пешвоёни ҷомеа ба
эҷод кардани роҳҳои такмил додани воситаҳои
рӯзгузаронии иштироккунандагон ёрӣ медиҳад.
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Омилҳои хавф
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Иштироккунандагоне, ки собиқаи заифтари
таҳсилот ё маҳоратҳои заифтар доранд,
метавонанд худро хориҷшуда эҳсос кунанд.

Маҳоратҳои ҳаётие монанди музокира,
гӯшдиҳии фаъол, тафаккури интиқодӣ ва
муошират бояд дар баробари ихтисосҳои
расмӣ таъкид карда шаванд.

Хоҳиши иштироккунандагон барои
машғул шудан бо варзиш метавонад
ангезаи кофии онҳо барои иштирок дар
машғулиятҳои таълимӣ набошад.

Ихтисоси расмӣ ва имкониятҳои
омӯзиши касбӣ-техникӣ бояд ба воситаи
барномаҳо таъмин карда шаванд.

Омӯзгороне, ки аз собиқаи
иштироккунандагон огоҳ нестанд,
метавонанд иштироккунандагони муайянро
беғаразона ранҷонанд ё хориҷ кунанд.

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

Имкониятҳо ва мушкилот
Як қатор имкониятҳову мушкилот бо истифодаи варзиш барои ривоҷ додани таҳсилоти ҷавононе
алоқаманданд, ки таҳти хавф қарор гирифтаанд.
Имкониятҳо инҳоро дар бар мегиранд:
• Варзиш метавонад ба лаҳзаҳои қобили таълим ва дарсҳо дар майдони бозӣ мусоидат намояд.
• Чорабиниҳои варзиширо ҳамчун имкониятҳои таҳсили ғайрирасмӣ ба воситаи бозиҳои
гуногун метавон истифода бурд.
• Варзишро ҳамчун “чангак” барои курсҳои расмии такмили ихтисос метавон истифода бурд.
• Эҳсоси мансубият ба воситаи таҷрибаҳои омӯзиши муштарак ва муттаҳидсозии гурӯҳ
тақвият меёбад.
• Варзишро барои рушди малакаҳои муошират ва маҳоратҳои иҷтимоӣ метавон истифода бурд.
• Робитаҳои миёни тарбиятгарон ва иштироккунандагонро бо ёрии чорабиниҳои барнома
метавон ба роҳ монд.
Мушкилоти истифодаи варзиш барои ривоҷ додани таҳсилоти ҷавононе, ки таҳти хавф қарор
гирифтаанд, инҳоянд:
• Кормандони соҳавӣ бояд ба таври муносиб омӯзиш гиранд то таҷрибаҳои пешқадам ва
стандартҳоро дар контекстҳои худ расонида тавонанд. Бетаҷрибагӣ ё норасоии омӯзиш
метавонад ба коҳиши эҳсоси эътимод дар миёни иштироккунандагоне бурда расонад, ки
барои донистан омадаанд ва аз фасилитаторҳо вобастаанд.
• Ҷузъҳои варзишӣ ва ғайриварзишӣ бояд бо ҳам истифода шаванд. Ин метавонад мушкиле
бошад, махсусан агар мавзӯъ ҳассос бошад ё иштироккунандагон хоҳанд танҳо бозӣ кунанд.
• Ҷузъҳои таркибиро ба осонӣ наметавон ҷамъбаст кард; сиёсатгузорон танҳо метавонанд
самти умумиро муқаррар намоянд. Набудани мақсадҳои мушаххас ё натиҷаҳои
пешбинишудаи омӯзиш барои ҳар як машғулият метавонад ба сустшавии раванд ва хавфи
ақибравӣ (регрессия) бурда расонад.
• Сиёсатгузорон бояд ҳамеша фарқиятҳои контекстуалиро ба эътибор гиранд. Ин махсусан
муҳим аст, чунки сиёсат бояд ба иштироккунандагони ҷавон равона шавад.
• Таҷрибаҳои таҳсил мумкин аст худ аз худ ба вуҷуд оянд ва ё бо барномаи таълимӣ мувофиқ
набошанд, ки ин банақшагирӣ ва стандартизатсияи чорабиниҳои барномаро хеле мушкил
месозад.
• Такмилдиҳии барномаҳо бо коршиносон ва сухангӯёни берунӣ на ҳамеша имконпазир аст.
Ба воситаи фаҳмиши беҳтар ва банақшагирии барнома метавон ба имкониятҳои омӯзиш мусоидат
кард ва мушкилотро бартараф намуд.
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Роҳнамои амалӣ
Дар зер барои мураббиён, омӯзгорон ва кормандони соҳавӣ аз доираи васеътари ҷомеа, ки дар ин
бахш кор мекунанд, маслиҳатҳои амалӣ ва тавсияҳо дода шудаанд. Дар ин контекст, дарк кардани
муҳити контекст ва мутаносиб ба он мутобиқ кардани фаъолиятҳо муҳим аст.
› Ба ташкили бозиҳое мусоидат кунед, ки ба натиҷаҳои муайяни омӯзиш равона шудаанд.
– Бозиро бо саволе оғоз намоед, ки сатҳи фаҳмишро муайян ва ба муҳокима ташвиқ мекунад,
масалан, оид ба сатҳи огоҳӣ аз фарқиятҳои динӣ.
– Дар ҷараёни машғулиятҳои бозӣ маълумотро расонед.
– Дар анҷом саволи ибтидоиро дубора пурсед.
› Бозиҳоеро ташкил кунед, ки муошират ва маҳоратҳои иҷтимоиро инкишоф медиҳанд.
– Бозигарон тӯбро танҳо баъд аз гуфтани чизе дар бораи натиҷаи омӯзиш ба шахси дигар медиҳанд.
– Барои муколамаи баъд аз тренинг дар муҳити муташаккилонаи гурӯҳӣ (масалан, гурӯҳе, ки
дар шакли давра нишастааст) имконият фароҳам оред.
› Шарикон ва кормандони дохилиро даъват намоед, ки дар бораи таҷрибаҳои худ сухан гӯянд.
› Бо мақсади тақвият додани маҳоратҳои муайян, вусъат додани дониш ё фароҳам овардани
имкониятҳои омӯзиши касбӣ-техникӣ, сухангӯёни беруниеро даъват намоед, ки бо мавзӯи
муайяни омӯзишӣ иртибот доранд.
› Ба иштироккунандагон имконият диҳед, ки ихтисосҳои расмиро ба даст оранд.
› Имкониятҳои тарбиятгарӣ ва шогирдиро моделсозӣ кунед.
– Иштироккунандагони соҳибтаҷрибаро шавқманд намоед, ки бозиро ба шахсони тозаворид
шарҳ диҳанд.
– Ба баргузор кардани машғулиятҳои саволу ҷавоб имконият диҳед.
– Агар иштироккунандае истеъдод ё маҳорати муайян дошта бошад, ба ӯ имконият диҳед,
инро ба дигарон нишон диҳад.

ОМӮЗИШИ ҲОЛАТИ МУШАХХАС: ТАҲСИЛОТ
Гурӯҳи ҳадафманд оид ба масъалаҳои ҷавонон ва варзиш, a ки ЮНЕСКО таъсис додааст, ба таълиму
тарбияи сарварони фаъоли ҷавонон дар саросари минтақаи Осиё ва ҳавзаи уқёнуси Ором таваҷҷуҳ
зоҳир менамояд то варзишро ҳамчун воситае барои тағйироти мусбати иҷтимоӣ дар ҷомеаҳои худ, аз
ҷумла, дар кори пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез истифода баранд. Эътиқоди асосие, ки асоси
Гурӯҳи кории махсусро ташкил медиҳад, ин аст, ки ҷавонон вазъиятро идора мекунанд ва як ҷузъи
эҷоди муштараки дониш ва чорасозиҳо барои ҳамаи фаъолиятҳо мебошанд. Ин ба сифати намунае
хидмат мекунад, ки чӣ гуна ҷавонон ҳамчун омили асосии тарҳрезӣ кардани барномаҳои худ, муқаррар
намудани афзалиятҳои худ ва қабул кардани қарорҳои дастаҷамъӣ дар бораи самтҳои стратегии Гурӯҳи
корӣ баррасӣ мешаванд. Шиори гурӯҳ ин садоқатмандиро ба эҷоди муштарак инъикос намуда, онро
чунин изҳор мекунад: “Аз ҷавонон. Бо ҷавонон. Барои ҷавонон.” ЮНЕСКО рушд ва эҷоди зарфияти
Гурӯҳи кориро дастгирӣ намуда, ба аъзои он имконият медиҳад, ки бо ҳамсолони худ ва коршиносони
соҳаҳои монанд дар сатҳи минтақавиву глобалӣ бипайванданд ва аз онҳо биомӯзанд.
Ҳоло, Гурӯҳи кории махсус 60 узв дорад, ки 28 нафари онҳо кишварҳои минтақаи Осиё ва ҳавзаи
уқёнуси Оромро намояндагӣ мекунанд. Масалан, дар фаншопи ЮНЕСКО оид ба варзиш ва Ҳадафҳои
рушди устувор дар соли 2019, 70 сарвари ҷавонон барои муҳокима кардани саҳми варзиш ҷиҳати
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва ташвиқи таҳсилот, фарогирии иҷтимоӣ ва баробарии
гендерӣ бо ҳам омаданд. Ҳарчанд Гурӯҳи кории махсус барномаи комили пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез нест, он таҳсили ҷавононро атрофи ҷанбае дар бар мегирад, ки варзишро чӣ гуна
барои муқовимат бо паҳншавии экстремизми хушунатомез ва пешгирӣ аз он дар соҳаҳои кори худ
метавон истифода бурд. Ин аз барномае шаҳодат медиҳад, ки эҷоди муштарак ва иштирокро ҷиҳати
муваффақ шудан ба чорасозии созандаву самарабахш аз тариқи варзиш истифода мебарад.
__________________________________________________________________________

 Нигаред ба www.youthandsport.org.
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2.4 БАХШИ 4: МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН

“Мо ба ҷанбаҳои қавии шумо ниёз дорем.”
Иттилоот
Фаҳмиши қобилияти муқовимат талаб менамояд, ки сахтиҳои давомдори зиндагӣ, фоҷиа ва/ё
талафоте эътироф шаванд, ки шахсони алоҳида ё ҷомеаҳо бо онҳо рӯбарӯ мешаванд. Қобилияти
умуқовимат қобилияти “ҳидоят кардан ва музокира кардан”-и роҳи худ ба сӯи захираҳои равонӣ,
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҷисмониро инъикос менамояд, ки некӯаҳволиро нигоҳ медоранд. 104 Яке
аз нишондиҳандаҳои некӯаҳволии равонӣ-иҷтимоии ҷавонон муқовимати онҳо ё қобилияти
онҳо барои “баргаштан ба меъёр” 105 аз нокомиҳо ва мушкилоти шахсӣ бо такя ба нерӯи ботинии
худ ва робитаҳои байнишахсиву ҷомеавӣ мебошад. Онҳо низ метавонанд устувориро аз тариқи
муқовимати худ ба паёмҳову гуфтушунидҳои экстремистӣ зоҳир кунанд, ки дар онҳо нерӯяшонро
бо далелҳои худ нишон медиҳанд, ки чаро онҳо ҳаргиз бо гурӯҳи экстремистӣ намепайванданд. 106
Қобилияти муқовимат дар ботини ҳамаи шахсон вуҷуд дорад; ин маҳз рушди ҳамон маҳоратҳоест,
ки як шахсро дар муқоиса бо шахси дигар устувортар менамоянд. Тақвият додани муқовимати
ҷавонон нисбат ба хушунат ҷузъи асосии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аст. Дар ин
контекст, “шахси устувор” ҳамон шахсест, ки моил кардани ӯ ба экстремизми хушунатомез осон
нест ва метавонад сахтиҳову буҳронҳоеро паси сар кунад, ки бештари вақтҳо ба экстремизми
хушунатомез бурда мерасонанд. Маҳоратҳои мушаххасе, ки барои тақвият додани муқовимат
метавон истифода бурд, инҳоро дар бар мегиранд:
•

Қобилиятҳои когнитивӣ

– Мақсад: бо абзорҳои зарурӣ муҷаҳҳаз кардани шахс то ӯ аз таблиғоту паёмҳое бохабар
бошад, ки ба ривоҷ додани экстремизми хушунатомез ва бахидматгирӣ равона шудаанд
ва тавонад, ки идеологияҳои “мо бар хилофи онҳо”-ро арзёбӣ кунад, бо чунин идеология
муқовимат намояд ва чунин идеологияро мавриди баҳс қарор диҳад
– Равона кардани диққат ба: тафаккури интиқодӣ, нерӯи фаъол
•

Маҳоратҳои муоширати байнишахсӣ, арзишҳо ва нишонаҳои хислат

– Мақсад: ташвиқ намудани рушди сифатҳо ва маҳоратҳое, ки ҳадафи онҳо мубориза
бо андешаҳои зиддиинсонӣ ва тақвият додани арзишҳое, ки ҷудоиандозии ахлоқиро
бозмедоранд.
– Равона кардани диққат ба: эҳтироми худ, ҳамдардӣ, таҳаммулпазирӣ
•

Фаъолиятҳо дар ҷомеа

– Мақсад: ривоҷ додани муҳити мусоиди ҷомеа, ки ба фаъолиятҳои муштараки мусбат ва
робитаҳои қавӣ мусоидат менамояд ва тақвиятдиҳии заруриро таъмин менамояд.
– Равона кардани диққат ба: робитаву тамос бо дигарон, рушди ҷомеа, муколама.
Стратегияҳое, ки бар муқовимат асос ёфтаанд, ҷомеаҳои маҳаллиро мустаҳкам мекунанд ва
ҳолатҳои хушунатро маҳдуд менамоянд, ки бар қобилияти ғайрихушунатомез идора ва бартараф
кардани мушкилот асос ёфтаанд. 107 Вале яке аз мушкилоти асосӣ дар таҳияи стратегияҳои
маҳаллии бар муқовимат асосёфтаи мубориза бо экстремизми хушунатомез дур шудан аз
таърифҳои консептуалии экстремизми хушунатомез ба фоидаи таърифҳои бештар маънидор
ва хоси контекст мебошад. 108 Маҳз дар ин ҷо варзишро ҳамчун захираи ҳамгиросозӣ ва рафъи
мушкилот барои ба роҳ мондани муколамаи миёни ҷавонони таҳти хавф қарордошта ва дигар
ҷонибҳои манфиатдор метавон истифода бурд.
104
105
106
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108

Нигаред ба https://resilienceresearch.org/resilience/.
UNHCR, IOC and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit (нигаред ба поварақии 80).
Paul Joosse, Sandra M. Bucerius and Sara K. Thompson, “Narratives and counternarratives: Somali-Canadians on
recruitment as foreign fighters to Al-Shabaab”, British Journal of Criminology, vol.55, No.4 ( July 2015), pp.811–832.
UNDP, Regional Bureau for Arab States, Building Resilience in Response to the Syria Crisis (Amman, 2015).
Caroline S. Clauss-Ehlers, “Sociocultural factors, resilience, and coping: support for a culturally sensitive measure of
resilience”, Journal of Applied Developmental Psychology, vol.29, No.3 (May-June 2008), pp.197–212.
53

ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ

Варзиш ва муқовимати ҷавонон
Ҳамчун як ҷузъи талошҳои худ барои дастгирӣ кардани амалисозии Эъломияи Дуҳа, Раёсати СММ
оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ иқдоми ҷаҳонии пешгирӣ аз ҷинояткории ҷавононро оғоз
намуд, ки ба нерӯи варзиш ҳамчун абзори сулҳ асос меёбад. Ин иқдом барои ривоҷ додани варзиш
ва фаъолиятҳои ба он алоқаманд тарҳрезӣ шудааст, ки ҳадафи он пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ
ва ба таври самарабахш тақвият додани муқовимати ҷавонони таҳти хавф қарордошта мебошад.
Ҳар ду барномаи “варзиш плюс” ва “плюс варзиш”-ро барои рушди эҳсоси умумияти ҷавонони
таҳти хавф қарордошта метавон истифода бурд, чунки онҳо асосро барои рушди муқовимат
ва мутобиқшавии фарҳангӣ, 109 ҳарчанд ба дараҷаҳои гуногун ҳам бошад, таъмин мекунанд.
Муқовимат метавонад аз рӯйкарди “варзиш плюс” бурд намояд, чунки макон барои иштироку
робитаҳо аллакай вуҷуд дорад. Варзиш аллакай ин маконро ба ҷойи бетараф табдил додааст ва
ин чунин маънӣ дорад, ки аз доғи нанги “дахолат” ва ҷудосозӣ аз қисми боқимондаи ҷомеа озод
аст. Дар чунин муҳит, иштироккунандагон танҳо метавонанд бо варзиш машғул шаванд, вале
моҳиятан, онҳо эҳсоси умумият ва ташаккули ҳувияти мусбатро тақвият медиҳанд. Ҷавононе, ки
таҳти хавф қарор доранд, худро бештар дарканормонда эҳсос нахоҳанд кард ва бо ҳамсолони худ,
ки дар ҳамин барнома барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш номнавис
шудаанд, ба афзоиши муқовимати худ ва сармояи иҷтимоӣ оғоз хоҳанд кард.
Дар ин робита, одамоне, ки бо варзиш машғуланд, бештари вақтҳо дар баробари стресс устувор
тавсиф мешаванд ва маҷмӯи гувоҳиҳои ҳарчи бештар ба барномаҳои варзиш ҷалб шуданро
ҳамчун роҳи баланд бардоштани муқовимат нишон медиҳад. 110 Бо дарназардошти фишорҳо ва
мушкилоте, ки аз рӯбарӯ шудан бо варзиш ба вуҷуд меоянд, баъзе олимон ҳатто муқовиматро
пешшарте барои муваффақият дар варзиш меҳисобанд. 111
Дар натиҷа, муқовимати ҷавонон ва варзиш аз нигоҳи функсионалӣ бо ҳам алоқаманд менамоянд
ва интизор меравад, ки варзишгарон ҳамчун намунаҳои мусбату ибратбахши “фарди устувор”
хидмат кунанд. Қобилияти онҳо ҷиҳати паси сар кардани осебҳо, худро гум накардани онҳо
дар рӯбарӯи машаққатҳо ва саркор гирифтан бо талафот ва интизоми онҳо дар машқҳо
варзишгаронро ба намунаҳои ибратбахши идеалии муқовимат табдил медиҳад. Аз ин рӯ, варзиш
талошҳои баланд бардоштани муқовиматро пурра менамояд. Хулосаҳои алоқаманд ба пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез пешниҳод мекунанд, ки барои ҳамгиро кардани чорабиниҳои варзишӣ
ва барномаҳои рушди маҳоратҳо, тавре дар боло бо мақсади баланд бардоштани муқовимати
иштироккунандагон тавсиф шудааст, потенсиали зиёд вуҷуд дорад.

Раванд
Раванди истифодаи варзиш барои баланд бардоштани муқовимат дар расми 15 инъикос шудааст.
Варзиш бояд бар принсипҳои муайяни равонӣ - иҷтимоие асос ёбад, ки ба рушди самарабахшии
иҷтимоӣ ёрӣ мерасонанд. Он маҳоратҳову қобилиятҳо тафаккури интиқодӣ, қобилияти паси сар
кардани талафот, ҳамдардӣ ва ҳалли низоъро дар бар мегиранд. Аз ин рӯ, бозиҳову барномаҳо дар
чорчӯбаи ин бахш ба ин қобилиятҳо таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд.
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Расми 15. Калейдоскопи варзиш, пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва муқовимат
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Нуқтаи назари иштироккунанда
Ин равандро низ беҳтар метавон фаҳмид, агар аз нуқтаи назари иштироккунанда ба он нигаред.
Намунаи раванди муколама, ки дар расми 16 инъикос ёфтааст, барои бо андешаҳо ва рушди
иштироккунандагон дар ин бахш шинос шудани мураббиён ва дигар кормандони соҳавӣ пешбинӣ
шудааст. Матнҳо изҳороти муҳимеро бозтоб мекунанд, ки эҳтимол иштироккунандагон барои
нишон додани пешрафт ва таъсири барнома баён намоянд. Чунин изҳорот метавонанд барои
мониторинг ва арзёбии мақсадҳои мушаххаси ин бахш ба сифати мавод хидмат кунанд.
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Расми 16. Раванди муколамаи ҷавонон дар бахши муқовимат

Ҳамгурӯҳҳои ман одамони бисёр хубанд. Онҳо бо ман бозӣ карданро
дӯст медоранд ва мо дар бораи чизҳое гуфтугӯ мекунем, ки иҷрои онҳо
бароямон писанд аст, мисли бозӣ кардани бозиҳои видеоӣ. Ҳарчанд мо
дар мактабҳои гуногун мехонем, мо ин қадар умумияти зиёд дорем!

Дар бозии имрӯза, ҳар вақте, ки дастаи дигар гол занад, ду хол мегирад
ва ҳар вақте, ки мо гол занем, як хол мегирем. Мо инро ҳамчун мушкиле
пазируфтем ва гурӯҳи мо тавонист, ки ҳисобро 4-4 баробар кунад!

Бозиҳо набояд танҳо бурдану бохтан бошанд. Имрӯз
ҳамаи мо аз бозӣ лаззат бардоштем ва дастаи ман барои
шикоят накардан ба довар холҳои иловагӣ гирифт.

Ба аъзои дастаи дигар гуфтанд, ки имрӯз танҳо бо пойи чап
бозӣ кунанд. Шояд ин барояшон мушкил буд. Гуфтугӯи баъди
бозӣ ба мо ёрӣ дод, ки таҷрибаи онҳоро бифаҳмем.

Дастаи ман ва мураббиён ба ман ёрӣ доданд то бифаҳмам, ки мо
метавонем нуқсонҳои худро бартараф кунем. Ман худро бештар омода
эҳсос мекунам, ки аз уҳдаи ҳар чизе мебароям, ки бо он рӯбарӯ шавам.

Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ
Ҷадвали 6. Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ дар бахши муқовимати ҷавонон

Омилҳои хавф
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Тадбирҳои муҳофизатӣ

Набудани имкониятҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ
ҳалли масъалаҳоро душвортар менамояд.

Иштироккунандагон бо имкониятҳо ва
дастрасӣ ба захираҳо дар ҷомеаи худ
таъмин мешаванд, ки ба вусъат додани
шабакаҳои онҳо ёрӣ мерасонанд.

Агар дуруст идора нашавад, динамикаи гурӯҳӣ
метавонад ба дарканормондагиву табъиз
ва ҷудосозии қурбониён бурда расонад.

Ҳамкории мусбат бо гурӯҳҳои дигар ба
эҷоди сармояи муттаҳид ёрӣ мерасонад.

Идоракунии заиф дар чорчӯбаи
барномаҳо ба бетартибӣ бурда мерасонад
ва мушкилоти хеле зиёдро барои
иштироккунандагон ба вуҷуд меорад.

Таъсис додани муносибат бо намояндагони
ҳукуматӣ ва созмонҳои расмӣ робитаҳоеро
барқарор менамояд, ки муқовимати
ҷавононро тақвият медиҳанд.

Зӯроварӣ дар давоми машғулиятҳо
метавонад шиддат гирад, агар низоъ
идора нашавад ва ҳамчун имконияте
барои омӯзиш истифода нашавад.

Мураббиён бояд ба ташкили бозиҳое
мусоидат намоянд, ки ба муътадилсозии
зӯроварӣ дар зиндагии рӯзмарраи
иштироккунандагон ҳамоҳанг шудаанд.
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Омилҳои хавф

Тадбирҳои муҳофизатӣ

Бахидматгирӣ метавонад ба воситаи гурӯҳҳое
сурат гирад, ки иштироккунандагони
машғулиятҳои варзиширо ба сабаби
қобилиятҳои матлуби ҷисмонии онҳо
мавриди ҳадаф қарор медиҳанд.

Мураббиён бояд хавфи сӯиистифодаи
барномаро дарк кунанд. Нақши оила ҳамчун
ҷузъи дорои аҳамияти ҳаётӣ таъкид мешавад,
ки иштироккунандагонро муҳофизат менамояд
ва муқовимати онҳоро дастгирӣ мекунад.

Иштироккунандагон набояд машғулиятҳоро
фавқулодда душвор ҳисобанд, чунки
мушкилот ва машаққатҳо метавонанд
ба афзоиш ёфтани нишондиҳандаҳои
тарки машғулиятҳо бурда расонанд.

Мураббиён бояд муносибати
иштироккунандагонро нисбат ба зӯроварӣ
арзёбӣ кунанд ва бозиҳоеро дар бар гиранд,
ки роҳҳои мусбатро пешниҳод менамоянд
ва бо ёрии онҳо ҷавонон метавонанд
қувваҳои ҳаракатдиҳандаи экстремизми
хушунатомезро бартараф намоянд.

Бозиҳои номусоид метавонанд ба зеҳнияти
“мо бар хилофи онҳо” бурда расонанд,
агар бо муколама ҳамроҳ набошанд.

Бозиҳое, ки бо мушкилоти идорашуданӣ
ташкил мешаванд, метавонанд ба фаҳмиши
беҳтар ва ташвиқи ҳамдардӣ мусоидат кунанд.

Имкониятҳо ва мушкилот
Барои ривоҷ додани эҷоди зарфият, ки дар боло тавсиф шудааст ва баланд бардоштани муқовимат,
мураббиён бояд ҳангоми амалисозии барнома аз як қатор имкониятҳову мушкилот огоҳ бошанд.
Имкониятҳо мавридҳои зеринро дар бар мегиранд:
• Маҳфилҳои варзишӣ метавонанд ҳамчун маконҳои бехатар истифода шаванд, ки дар онҳо
иштироккунандагон метавонанд бо лаҳзаҳои номусоид (аз тариқи варзиш) дар фазои
идорашаванда рӯбарӯ шаванд.
• Маҳфилҳои варзиширо низ ҳамчун ҷойҳои иҷтимоишавӣ (сотсиализатсия) метавон истифода
бурд, ки ҷудоиандозиро дар ҷомеа коҳиш медиҳад.
• Сарукор доштан бо талафоту мағлубият як қисми варзиш аст ва метавонад барои
иштироккунандагон ба лаҳзаи қобили омӯзиш табдил ёбад.
• Машғулиятҳои варзиширо барои тақвият додани уҳдадорӣ ва интизом ба воситаи машқҳову
барномаҳои доимӣ метавон истифода бурд.
• Варзиш метавонад ба рушди таҷрибаҳои дастаҷамъӣ мусоидат намояд.
• Фаъолиятҳои бозиро ҳамчун вонамудсозии воқеии фишорҳое метавон истифода бурд, ки
ҷавонон бо онҳо рӯбарӯ мешаванд.
• Варзиш ба одамон ёрӣ медиҳад, ки ҷанбаҳои қавии худро дарк кунанд.
Мушкилот инҳоро дар бар мегиранд:
• Муқовимат хислати собит нест; онро пайваста такмил додан зарур аст.
• Вақте, ки фард бо шумораи хеле зиёди мушкилот рӯбарӯ мешавад, ин ба муқовимат таъсири
манфӣ мерасонад; инро дар чорчӯбаи барномаи варзишӣ бартараф кардан зарур аст.
• Ҷудо кардани баъзе иштироккунандагон бар асоси надоштани истеъдод ё маҳорат ба раванд
таъсири манфӣ хоҳад расонд.
• Нигоҳ доштани мавқеи “мо дар ин ҳамроҳем” фавқулодда муҳим, вале бо шумораи зиёди
иштироккунандагон на ҳамеша осон аст.
• Тағйирот дар сатҳи инфиродӣ ба таври худкор (автоматӣ) ба тағйирот дар сатҳи ҷомеа табдил
намеёбанд. Масъалаҳои хоси ҷомеа муқовиматро дар сатҳи ҷомеа тақозо менамоянд, вале на
танҳо дар сатҳи инфиродӣ.
• Контекст ва муҳити атрофро на ҳамеша метавон идора кард.
• Барои гирифтани таҷрибаи мусбат дастгирии пешвоёни ҷомеа зарур аст.
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Роҳнамои амалӣ
Роҳнамои амалӣ барои мураббиён ва маслиҳатҳои муфид оид ба бозӣ дар зер омадаанд. Дар
ин контекст, дар хотир доштан хеле муҳим аст, ки муқовимат аз сифр ташаккул намеёбад.
Баръакс, рӯйкарди бар қувва асосёфтаро истифода бурдан зарур аст, ки дар он корманди соҳавӣ
муқовимати мавҷудаи иштироккунандагонро бо ёрии забони мусбат ташаккул медиҳад, ки дар
давоми татбиқи лоиҳа ба кор меравад.
Принсипҳои асосӣ барои ташаккул додани муқовимат

› Тафаккури интиқодиро ташвиқ намоед. Дар ин ҷо рӯйкардҳои гуногуни таҳқиқоти
эҷодкорона, аз ҷумла, истифодаи рӯзномаҳои андешаҳо, аксу садо ё расмҳоро метавон
истифода бурд. Чунин фаъолиятҳо роҳро ба сӯи идеяҳои нав мекушояд, ки берун аз
муҳокимаҳои гурӯҳии баъд аз бозӣ метавон мубодила кард.
› Шабакаи дастгирии иштироккунандагонро васеъ намоед. Ин истифодаи ҳам шабакаҳои
ҷамъиятӣ ва ҳам касбиро дар бар мегирад, ки берун аз барнома дастрасанд.
› Низоъҳоро идора кунед; имконият надиҳед, ки онҳо ба зӯроварӣ рафта расанд. Барои
муроҷиат намудан ба дастгирии иловагии равонӣ ва равонӣ-иҷтимоӣ дар сурати сар задани
мушкилот ё осебҳо, қоидаи фаъолияти муштарак ва нақшае тартиб диҳед.
› Фаҳмиш ва эътирофи фарқиятҳоро барои тарбия кардани таҳаммул ташаккул диҳед. Дар
ҷомеаҳои бисёрфарҳангу гуногунандеш бо ҳам муттаҳид кардани шахсони алоҳида ва
гурӯҳҳои гуногун метавонад душвор бошад.
› Варзишро ҳамчун имконияти нишон додани мушкилот, талафот ва машаққат дар муҳити
идорашаванда истифода баред.
› Барои рушди ҳамдардӣ ва таҳаммул изҳори фикру мулоҳизаҳоро тарғиб намоед.
› Забони тақвиятдиҳандаеро истифода баред, ки худмуайянсозии иштироккунандагонро
инкишоф медиҳад.
› Ҷомеаро ба талошҳои ташаккул додани муқовимат дар сатҳи ҷомеа аз тариқи шарикиҳову
барномаҳои иттилоотӣ-тарғиботӣ, фаъолияти муштараки ҷомеа бо ҷонибҳои манфиатдор ва
изҳори дақиқи эҳтиёҷоти маҳаллӣ ҷалб намоед.
Роҳнамоҳои дигар барои мураббиён ҳангоми машғулиятҳои варзишӣ

› Ба ташкили бозиҳое мусоидат кунед, ки вазъиятҳои ноодилонаро махсус вонамуд менамоянд.
› Аъзои як гурӯҳ метавонанд танҳо пои/дасти чапи худро истифода баранд, дар ҳоле, ки аъзои
дастаи дигар дар истифодаи ҳар ду пои/дасти худ озоданд.
› Дар муқоиса бо дастаи дигар, шумораи бештари бозигаронро дар як даста рухсат диҳед.
› Бозиҳоеро ташкил кунед, ки дар онҳо иштироккунандагон эҷоди сулҳ ва ҳалли низоъро машқ
мекунанд.
› Ба бозии музокироти байни дастаҳо мусоидат намоед то тасмим гиранд, ки кӣ тӯбро нахуст
мегирад.
› Ҷавононро ташвиқ намоед, ки бар асоси арзишҳои муайян, вале на қобилиятҳои варзишӣ,
сардастаҳои (капитанҳои) худро интихоб кунанд.
› Имкониятҳои баъд аз машғулиятро барои изҳори фикру андешаҳо дар бар гиред то гурӯҳҳо
ҳар гуна мушкилот ё низоъҳоеро баррасӣ карда тавонанд, ки эҳтимол бо онҳо рӯбарӯ шуда
бошанд.
› Бо мақсади расонидани кумак ба ҷавонон, ки шабакаи дастгирии мавҷудаи худро дарк
намоянд, барои барпо кардани тамоси байни иштироккунандагон ва ҷалби ҷомеа имконият
диҳед.
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› Ба тафаккури интиқодӣ дар бораи эълонҳо ва паёмҳои таъсирбахш имконият диҳед.
› Иштироккунандагонро бо созмонҳои шарик ва ҷомеа бипайвандед.
– Ба чорабиниҳо ҷалб кардани ҷомеа ва ба фаъолиятҳо (масалан, мусобиқаҳо, маъракаҳои
иҷтимоӣ ва боздидҳо) даъват кардани пешвоёни маъруфи ҷомеа ҷудоиандозиро коҳиш
медиҳад ва ба иштироккунандагон имконият фароҳам меорад, ки доираи шабакаҳову
захираҳои худро васеъ намоянд.

ОМӮЗИШИ ҲОЛАТИ МУШАХХАС: МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН
SambaSports (Кения)
SambaSports Youth Agenda созмонест, ки моҳи феврали соли 2018 ҳамчун платформаи иҷтимоӣ
дар ҳавзаи Квале, Кения, бо мақсади ташвиқ намудани тағйироти рафтории ҷавонон дар вокуниш
ба нигарониҳои афзоишёбанда аз ҷанбае таъсис ёфтааст, ки онҳо ба чунин одатҳое монанди
сӯиистеъмоли маводи наъшаовар, ҷиноят ва қонуншиканиҳои ҷиддитаре, ки ба экстремизми
хушунатомез бурда мерасонанд, бо чӣ суръат ҷалб мешаванд.
SambaSports рӯйкарди ҳадафманду ҳамгирошудаи варзишӣ ва маҳоратҳои ҳаётиро барои “рангоранг
кардани дунё”-и ҷавонон ва ба мушкил кашидани омилҳои ҷалбкунандаи экстремизми хушунатомез
истифода мебарад. Бо таъмин намудани платформаҳо, ки ба ҷавонон ёрӣ медиҳанд андешаи
худро аз нигоҳи ҷисмонӣ, шифоҳӣ ва эҳсосотомез изҳор намоянд ва маҳоратҳои худро ташаккул
диҳанд. Созмон кӯшиш менамояд, ки осебпазириҳои онҳо ва хавфи ҷалб шудан ба экстремизми
хушунатомезро коҳиш диҳад. Ба шарофати барнома ҷавонон алтернативаи мусбат ба даст меоранд
ва дар мактаб, дар хона ва дар ҷомеа метавонанд ба дарёфти натиҷаҳои баландтару беҳтар талош
варзанд.
Хусусиятҳои ду принсипи барнома инҳоянд:
• Ҳадафманд: Ташаббус ба ҷавононе нигаронида шудааст, ки таҳти хавфи таъсири рафторҳои
зиддиҷамъиятӣ ва ҷиноятӣ қарор доранд, аз ҷумла, рафторҳое, ки бо экстремизми хушунатомез
алоқаманданд. SambaSports ба ҷавонон, падару модарони онҳо, донишҷӯён, мубаллиғони
мусулмон, кашишҳо, калонсолон ва қисми асосии ҷомеа муроҷиат менамояд. Платформа онҳоро
бо макони изҳор намудани андешаи худ ва имконияти ҷустуҷӯи роҳнамоӣ, дастгирӣ, маслиҳат ва
равшанӣ атрофи масъалаҳои ба онҳо дахлдор таъмин менамояд.
• Ҳамгирошуда: Маҳоратҳои варзишӣ ва ҳаётӣ барои расидан ба ҳадафҳои барнома ҳамгиро
шудаанд. Дар ин робита, чорабиниҳо машғулиятҳои омӯзиши техникӣ ва суҳбатҳои шиносоӣ бо
одамони соҳибмаълумоти созмонҳоеро дар бар мегиранд, ки бо тавонбахшӣ (реабилитатсия) аз
муътодӣ ба маводи наъшаовар ва эҷоди сулҳ, саҳначаҳову намоишҳои таълимӣ ҷиҳати баргузории
дарсҳо барои наврасон дар хона ва суханрониҳои меҳмонон ҳамчун намунаҳои ибратбахш
машғуланд, ки метавонанд таваҷҷуҳи ҷавононро ба таҳсили худ ташвиқ намоянд ва интизомро
ҳамчун роҳи амалӣ кардани истеъдодҳои худ ва тағйир додани зиндагии худ ташаккул диҳанд.
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2.5 БАХШИ 5: МУҚОВИМАТИ ҶАВОНОН

“Шумо омода ҳастед.”
Иттилоот
Қодирсозии ҷавонон раванди рафторӣ, сохторӣ ва фарҳангӣ буда, тавассути он ҷавонон имконият
ба даст меоранд, ки амал ва сарварӣ кунанд ва дар ҳаёти шахсии худ ва ҳаёти одамони дигар дар
ҷомеаҳои худ ва доираи васеътари ҷамъият тағйирот ворид намоянд. Раёсати Комиссари олии
СММ оид ба гурезагон истилоҳи “қодирсозии ҷавонон”-ро ҳамчун фалсафае таъриф кардааст, ки
истифодаи дороиҳо ва потенсиали ҷавононро муайян ва ташвиқ менамояд. 112
Дар роҳнамои мазкур, истилоҳи “қодирсозӣ” бахши трансформатсиониро дар ин модел инъикос
менамояд. Маҳз ҳамин бахш аст, ки ҷавонон ба изҳори идеяҳои худ дилпурона оғоз менамоянд ва
қабули қарорҳои дурустро машқ мекунанд. Ин бахш иштироки дастаҷамъии ҳамаи ҷавононро дар
макони рушди донишу маҳоратҳо аз тариқи варзиш таъкид менамояд. Вале роҳнамо низ эътироф
менамояд, ки истилоҳи “қодирсозӣ” вобаста аз контекстҳои фарҳангиву динӣ ба таври гуногун
дарк, тафсир ва қабул мешаванд ва аз ин рӯ, ба кормандони соҳавӣ тавсия дода мешавад, ки аз
чунин фарқиятҳо огоҳ бошанд, чунки онҳо рӯйкардҳои фарогирро барои қодирсозии ҷавонон
дар ҷомеаҳои худ ба таври муштарак эҷод менамоянд.
Бо мақсади ба ҷавонони таҳти хавф қарордошта додани имконият бо ёрии барномаҳои варзишӣ
ва омӯзиши когнитивӣ ва/ё рафторӣ ва ба онҳо расонидани кӯмак, ки муқовимати худро
нисбат ба хушунат ва ҷиноят, аз ҷумла – ва махсусан – ба экстремизми хушунатомез, ташаккул
диҳанд, қодирсозӣ бояд дар контексти чорабиниҳои рушди иҷтимоии ҷомеаҳо барои пешгирии
якумдараҷа пурзӯр карда шавад.
Созмони Милали Муттаҳид аз кишварҳои узв даъват менамояд то таъмин кунанд, ки ҷавонон
дар сафи пеш ва маркази муҳокимаҳову амалҳо бар зидди қувваҳои ҳаракатдиҳандаи экстремизми
хушунатомез қарор гиранд. Ҷавонон низ шахсоне мебошанд, ки ба сабаби “зӯроварии
хориҷсозии” глобалӣ аз ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба васвасаи экстремизми
хушунатомез фавқулодда осебпазиранд. 113 Дар натиҷа, ҳукуматҳои миллӣ ва Созмони Милали
Муттаҳид ёфтани роҳҳои ҷалби ҷавононро ҳамчун шарикони фаъол дар талошҳои рушди устувор
ба афзалияте табдил дода, онҳоро ҳамчун машъалбардорони Рӯзномаи рушди устувор барои
давраи то соли 2030 эътироф намудаанд. 114
Созмони Милали Муттаҳид барномаҳоро бо дарназардошти ин мафҳум таҳия кардааст. Масалан,
лоиҳае, ки ЮНЕСКО бо дастгирии Раёсати мубориза бо терроризм амалӣ менамояд, ба эҷоди
“имкониятҳо барои занону мардони ҷавон, ки дар ҷомеаҳои мустақими худ ва доираи васеътари
ҷомеаҳо ҳамчун ташаббускорони тағйирот ва сулҳофар хидмат кунанд ва ба биниши созандаи
ҷавонон ҳамчун роҳбарон мусоидат намоянд” равона шудааст. 115 Решакан кардани зӯроварии
хориҷсозии ҷавонон қадами нахустин ба сӯи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез мебошад.

Варзиш ва қодирсозӣ
Ба эътироф кардан меарзад, ки раванди оддии машғул шудан бо варзиш баъзе вақтҳо метавонад
қодирсоз бошад, ҳатто бе ҳар гуна паёмрасонӣ. Таъмин намудани имконияти иштирок дар
варзиш ва будани як ҷузъи муҳити мусбат метавонад ба рушди иштироккунандагони ҷавон
таъсири тӯлонӣ расонад. Дар воқеъ, варзиш яке аз омилҳои асосие номида шудааст, ки ҳуқуқу
имкониятҳои занону духтаронро вусъат мебахшад, чунки он нишон медиҳад, ки занони машғули
варзиш қолибҳои шахшудаи (стереотипҳои) гендерӣ ва меъёрҳои иҷтимоиро ба мушкил
мекашанд, намунаҳои ибратбахшу илҳомбахшро эҷод мекунанд ва мардону занонро баробар
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нишон медиҳанд. 116 Бо вуҷуди ин, зарурати зиёди афзоиш додани шумораи занони варзишгар
вуҷуд дорад, ки барои занону духтарон дар соҳаи варзиш намунаҳои ибратбахш бошанд, чунки
аз ҷониби занон ҳамчун намунаҳои ибратбахш интихоб шудани мардони варзишгар метавонад ба
дастнорасӣ, нокифоятӣ ва ноаёнии намунаҳои ибратбахши занони варзишгар алоқаманд бошад,
ки бо шуҳрати ками шаклҳои рақобатии варзиш рабт дорад, ки занон дар онҳо комёб мешаванд. 117
Моделсозии намунаҳои ибратбахш омили ҳалкунандаи гузариш мебошад 118 ва ба тақвият додани
эътимоди баъдии иштироккунандагон ба барномаҳои варзишӣ бурда мерасонад.
Дар робита бо барномаҳои варзишӣ барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, занону
духтарон бояд фаъолона иштирок кунанд ва дар раванди ҳалли масъалаҳо андешаи худро изҳор
намоянд, чунки онҳо як ҷузъи микросохторе ҳастанд, ки дар он мақсадҳои экстремистӣ ҷовидонӣ
боқӣ мемонанд. Вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳои онҳо онҳоро дар рӯбарӯи қурбонишавӣ ё
ҷалб ба экстремизми хушунатомез беҳтар муҷаҳҳаз менамояд.
Ғайр аз занону духтарон ва рафъи қолибҳои шахшудаи (стереотипҳои) гендерӣ, қодирсозӣ дар ин
контекст бояд:
• Эътимоди ҷавононро ба қабули қарорҳои дуруст баланд бардорад;
• Ҳамэҳсосии онҳоро нисбат ба одамони ҳамон як қишр ё қишрҳои гуногуни ҷомеа тақвият
диҳад;
• Эътимоди онҳоро ба сарварӣ баланд бардорад;
• Маҳоратҳои мақсадгузории онҳоро ошкор намояд;
• Табдили онҳоро ба роҳбарони ҷавон барои ҷомеаи мустақими худ ва доираи васеътари
ҷамъият дастгирӣ намояд.
Бо дарназардошти мураккабии афзоишёбандаи экстремизми хушунатомез, барномаи қодирсозӣ
дар контексти варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бояд:
• Бар тақвиятдиҳии мусбат ва эътимоде асос ёбад, ки дар бахшҳои маконҳои бехатар ва
муқовимати ҷавонон ба даст омадааст.
• Вохӯриҳои иҷтимоиеро ташвиқ намояд, ки ба амалисозии идеяҳое монанди соҳибкории
иҷтимоӣ мусоидат мекунанд ва ҷонибдори фаъолияти дастаҷамъӣ ҳастанд.
• Ба иштироккунандагон эҳтиёткорона таълим диҳад, ки ба дониши нави худ масъулиятшинос
бошанд ва аз худбоварии барзиёд дурӣ ҷӯянд.
• Иштироккунандагонро ташвиқ намояд то дар ин бора андеша кунанд, ки қодирсозӣ барои
онҳо ба чӣ монанд аст ва барои онҳо ва ҷомеаи онҳо чӣ маънӣ дорад.
• Робитаҳои мусбатро бо ҷомеа тақвият диҳад то нобоварӣ коҳиш ёбад ва робитаҳои иҷтимоӣ
пурзӯр шавад.
• Ҷавононро ташвиқ намояд, ки аз тариқи варзиш андешаҳои худро барои ҳалли масъалаҳои
маҳаллӣ изҳор намоянд.
• Ба тақвият додани эътимоди миёни иштироккунандагон ва ҷонибҳои манфиатдор мусоидат
намояд.
• Дастгирии ҷомеаро ба даст оварда, доираи фарогирӣ ва таъсири барномаро берун аз
майдонҳои варзишӣ васеъ намояд.
116
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• Аз истифодаи истилоҳоти бадномкунанда дурӣ ҷӯяд, махсусан дар минтақаҳое, ки бо сатҳи
баланди экстремизми хушунатомез рӯбарӯянд.
Истифодаи сабақҳое, ки аз бахши қодирсозӣ ба даст омадаанд, мураббиён ва кормандонро беҳтар
омода менамояд, ки дар рафъи ҳар гуна мушкилоти оянда роҳнамои иштироккунандагон бошанд.

Раванд
Диаграммаи раванди калейдоском, ки дар расми 17 инъикос шудааст, унсурҳои мушаххасеро
нишон медиҳад, ки ба қодирсозии афзоишёбандаи иштироккунандагон бурда мерасонанд.
Дар ин марҳилаи ниҳоии барномаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш,
иштироккунандагон донишу маълумоти нав ба даст меоранд, ки қарорҳои бештар асосдор қабул
кунанд. Иззати нафси мусбат ба вуҷуд омада, барои рушди зарфият ва имкониятҳои дарёфти
шуғл дар соҳаҳои гуногуни маҳалливу миллӣ фурсатҳои иловагӣ эҷод менамояд. Имкониятҳои
шогирдӣ ё рафоқат/тарбиятгарӣ бо созмонҳои гуногуни манфиатдор дар бахши таҳсилот ҷорӣ
хоҳанд шуд ва бояд ба масъулияти зиёд ва роҳҳои нави қодирсозӣ бурда расонанд.
Расми 17. Калейдоскопи варзиш, пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва қодирсозӣ
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Нуқтаи назари иштироккунанда
Ин равандро низ беҳтар метавон фаҳмид, агар аз нуқтаи назари иштироккунанда ба он нигаред.
Намунаи раванди муколама, ки дар расми 18 инъикос ёфтааст, барои бо андешаҳо ва рушди
иштироккунандагон дар ин бахш шинос шудани мураббиён ва дигар кормандони соҳавӣ пешбинӣ
шудааст. Матнҳо изҳороти муҳимеро бозтоб мекунанд, ки эҳтимол иштироккунандагон барои
нишон додани пешрафт ва таъсири барнома баён намоянд. Чунин изҳорот метавонанд барои
мониторинг ва арзёбии мақсадҳои мушаххаси ин бахш ба сифати мавод хидмат кунанд.
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Расми 18. Раванди муколамаи ҷавонон дар бахши қодирсозӣ

Ба шарофати бозиҳои варзишӣ давоми чанд ҳафтаи гузашта ман
бисёр чизҳоро омӯхтам. Ман дилпурам ва медонам, ки дар оянда чӣ
кор мекунам. Ман низ метавонам бо ҳамгурӯҳҳои худ ва дар бораи
масъалаҳое гуфтугӯ кунам, ки мо ҷавонон бо онҳо рӯбарӯ ҳастем.

Дар бозии имрӯза мо барои қодирсозӣ гол задем! Мо рӯзи варзиши
ҷамъиятиро ташкил намудем ва ҳама – пиру ҷавон – ба бозӣ кардан
омаданд. Паёмҳои иҷтимоии сулҳ ва масъулиятшиносӣ васеъ паҳн карда
шуд. Мо барои ҳар яке аз панҷ бахш лавҳа (стенд) тартиб додем.

Бозӣ ба мо имконият дод, ки ба ҷомеа ва ҷавонони дигар сабақҳои
мусбатеро нишон диҳем, ки мо аз барнома омӯхтем.

Дар охири рӯз, мо тавонистем, ки таҷрибаҳои худро боэътимод
мубодила кунем ва шумораи зиёди ҷавононро барои номнависӣ
ба барнома ҷалб намоем, ки ба зудӣ оғоз мешавад.

Дастаи ман ва мураббиён дар ҷанбае нақши бузург бозӣ карданд, ки ба
ман ёрӣ расониданд дар ин чанд ҳафтаи гузашта шахсияти худро инкишоф
диҳам. Ман низоми хуби дастгирӣ дорам ва медонам, ки чӣ гуна бо ҳамаи
чизҳои омӯхтаам масъулиятшинос бошам. Лаззатбахштарин чиз ин аст,
ки ҳамаи мо тасаввуроти дақиқ дорем, ки минбаъд ба куҷо меравем!

Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ
Ҷадвали 7. Омилҳои хавф ва тадбирҳои муҳофизатӣ дар бахши қодирсозӣ

Омилҳои хавф
Ҷавонони қодир метавонанд ба осонӣ худбовар
ва эҳтимолан бадхоҳ (агрессивӣ) шаванд.

Тадбирҳои муҳофизатӣ
Кормандони соҳавиро зарур аст, ки
ҷавононро назорат ва роҳнамоӣ кунанд,
ки чӣ гуна бо донишу маҳоратҳои
навомӯхтаи худ масъулиятшинос
бошанд. Мураббиён ва коршиносони
дувумдараҷа/кормандони соҳавиро
зарур аст, ки уҳдадории таҳия кардани
забон ва дарсҳои ба иштироккунандагон
омӯхташавандаро оид ба вусъатдиҳии
ҳуқуқу имкониятҳо аз тариқи варзиш бар
дӯши худ гиранд то онҳо эҳтиромро ба
муҳити фарҳангии худ ҳифз кунанд.
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Омилҳои хавф

Тадбирҳои муҳофизатӣ

Маҳдудиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангие,
ки бо иштироки занону духтарон ба
варзиш алоқаманданд, метавонанд барои
қодирсозии онҳо монеае бошанд.

Мураббиён ва дигар кормандони соҳавӣ
метавонанд бо занҳои ибратбахш ва
омӯзгорони варзиш кор карда, эътимоди
ҷомеаро барои иштироки занон дар
барнома ба даст оранд ва боварӣ ҳосил
намоянд, ки макон ва вақти барнома бо
ҷанбаҳои гендерӣ ва дархостҳои падару
модарон ва парасторон муносибанд.

Банақшагирии номуносиби ин, ки
баъд аз барнома чӣ рӯй медиҳад.

Барнома бояд барои истифода бурдани
кӯпруке пешбинӣ шавад, ки тавассути
он варзиш ҷавононро бо роҳҳои
гуногун пайваста, гузариши равони
онҳоро ба ҷомеа таъмин менамояд.
Барои имкониятҳое, ки ба ҷавонони
хатмкунандаи барнома дода мешаванд,
стратегияи давомдорӣ бояд таҳия шавад.
Ҳамаи ҷонибҳои манфиатдорро зарур аст,
ки дар ин талошҳо иштирок кунанд.
Барои шахсоне, ки ба дастгирӣ ва/ё
хидматрасониҳои махсус ниёзманданд,
механизми равонасозӣ бояд таҳия шавад.

Имконияти динамикаи манфӣ дар дохили
гурӯҳ, ки чанд иштироккунанда мавқеи
ҳукмфармо доранд ва ба аъзои дигари
даста ғамхорӣ зоҳир намекунанд.

Мураббиён бояд иштироккунандагони
ҷавонро ба қабули қарорҳои дуруст,
ки бар арзишҳои мусбати варзиш асос
ёфтаанд (масалан, кори гурӯҳӣ, адолат,
эҳтиром ва интизом), ташвиқ намоянд.
Кормандони соҳавӣ метавонанд арзишҳо
ва қувваи варзишро барои такмил додани
сарварӣ ва мустақилияти ҷавононе
моҳирона истифода баранд, ки омӯзиши
худро дар барнома анҷом медиҳанд.

Хавфи ҷанбае, ки барнома ба
маблағгузории ба натиҷаҳо равонашуда
такя менамояд, вале на ба раванд.

Роҳбарияти барнома ва ҷонибҳои манфиатдор
бояд аз ибтидо баррасӣ ва мувофиқа намоянд,
ки дар барнома кадом модели маблағгузорӣ
татбиқ мешавад ва онҳо бояд таъкид намоянд,
ки таваҷҷуҳи асосӣ на ба рӯйкарди рамзӣ
(яъне, такя ба шумораи иштироккунандагон),
балки сармоягузориҳо ба ҷавононе равона
мешавад, ки ҳамаи ҷанбаҳои раванди
панҷбахширо бомуваффақият хатм мекунанд.
Таваҷҷуҳ бояд ба дигаргунсозии ҷавонон
дар контексти маҳалли онҳо равона шавад.

Хавфи маблағгузории устувор, чунки
аксари барномаҳо одатан бо онҳое кор
мекунанд, ки он қадар осебпазир нестанд
то маблағгузориро ҳифз намоянд.

Барномаҳо бояд ҳавасмандии ҷомеаҳо
ва ҷонибҳои манфиатдори маҳаллиро ба
зарурати чунин барнома ташвиқ намоянд
то доираи фарогириро ба маблағгузорӣ
васеъ намоянд ва ҳисси соҳибиятро нишон
диҳанд, ки ба муқовимат натиҷа хоҳад дод.
Фасилитаторҳо низ бояд аз зарурати
таҳия кардани барномае огоҳ бошанд,
ки барои ҷомеаи маҳаллӣ қобили
истифода ва бамаврид аст.

Имкониятҳо ва мушкилот
Имкониятҳову мушкилоти зиёде бо истифодаи варзиш барои қодирсозии ҷавононе алоқаманданд,
ки дар ҷомеаҳои гуногун таҳти хавф қарор доранд. Дар ин контекст, дар хотир доштан зарур аст,
ки қодирсозӣ раванди давомдор барои иштироккунандагон мебошад.
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Имкониятҳои истифода бурдани варзиш барои такмил додани қодирсозӣ инҳоро дар бар мегиранд:
• Варзиш метавонад қодирсозии инфиродиро ташвиқ намуда, ба амалисозии имкониятҳои
рушди идеяҳову дурнамои наву мусбате ёрӣ расонад, ки гурӯҳ онҳоро дастгирӣ хоҳад кард.
• Варзиш метавонад ба рушди ҳамэҳсосӣ ва таҳаммул дар миёни иштироккунандагон мусоидат
намуда, имкониятҳои шунидани нуқтаи назарҳо ва идеяҳои гуногуни аъзои гурӯҳро фароҳам
орад.
• Варзиш метавонад ба иштироккунандагон ва ҷомеа ёрӣ расонад, ки роҳи ҳалли масъалаҳои
дохилии мубориза бо экстремизми хушунатомезро пайдо кунанд.
• Варзиш метавонад ба эҷоди воқеиятҳои наву мусбат ёрӣ расонад.
• Варзиш метавонад иштироки занону духтаронро дар варзиш ва сарварӣ афзоиш диҳад.
Мушкилоти ҳамчун абзори қодирсозӣ истифода бурдани варзиш мавридҳои зеринро дар бар
мегирад:
• Ҳассосият нисбат ба маҳоратҳои нав ва дастгирӣ дар идора кардани маҳоратҳои нав ҳосилшуда.
Як ҷузъи раванди қодирсозӣ бояд идора кардани ҳувият ва дониши нав азхудшударо дар бар
гирад то ҳассосияти иштироккунандагон ба идеяҳои нав таъмин шавад. Таъмин намудани
омӯзиш ва мураббигарӣ баъд аз барнома метавонад ба ҷавонон ёрӣ расонад, ки ин маҳоратҳои
навро истифода баранд ва ба онҳо мутобиқ шаванд.
• Набудани дастгирии барнома аз ҷониби ҷомеа ва оила. Ин бар ҳассосияти пешина ба
маҳоратҳои нав ҳосилшуда асос меёбад ва зарурати пайдо кардани роҳҳои ҷалб шудан ба
микросистемаи васеътарро тақвият медиҳад, ки дар он ҷавонон вақте амал менамоянд, ки
дигар ҳаргиз таҳти хавф қарор надоранд.
• Қодирсозӣ метавонад бо вақт ва макон маҳдуд шавад, агар стратегияҳо барои ҷавононе амалӣ
нашаванд, ки барномаро хатм кардаанд.
• Варзиш на ҳамеша метавонад афзалияти ҷавонон бошад ё ҳатто оилаҳояшон онҳоро
на ҳамеша ба варзиш ташвиқ менамоянд. Шаклҳои муайяни варзиш низ метавонанд
иштироккунандагонро ба остракизм мубтало кунанд. 119
• Набудани эътимод ба ҷонибҳои манфиатдор метавонад ба эҳсосоти қодирсозӣ таъсири
манфӣ расонад.

Роҳнамои амалӣ
Маслиҳатҳои амалӣ ва тавсияҳо барои мураббиён, омӯзгорон ва кормандони соҳавӣ аз доираи
васеътари ҷомеа дар зер инъикос шудаанд. Ин рӯйхат ҳаргиз комил нест ва махсусан мураббиёнро
зарур аст, ки онро бо муҳити фарҳангӣ ва контекстуалии худ мутобиқ намоянд. Илова бар ин,
огоҳ будан аз хусусиятҳои мавҷудаи фарҳангӣ хеле муҳим аст.
› Мураббиён ва дигар ҷонибҳои манфиатдор бояд иштироккунандагонро ба ташкил кардани
мусобиқаи варзишии якрӯза дар ҷомеа ташвиқ намоянд.
– Ин чорабинӣ ба онҳо имконият медиҳад, ки маҳоратҳои нав ҳосилшудаи варзишӣ ва
муколамаро машқ кунанд.
– Онҳо низ метавонанд ба таври муштарак мавзӯъҳоеро эҷод намоянд, ки ба қодирсозӣ
бахшида шуда, ҳангоми мусобиқаи варзишӣ дар ҷомеа баррасӣ хоҳанд шуд.
– Чорабинӣ низ ба серфаъолиятии маконҳои бехатар ва натиҷаҳои омӯзиши мусбат берун аз
ин бахш мусоидат хоҳад кард.
› Мураббиён бояд бо ташкили бозиҳое машғул шаванд, ки иштироккунандагонро ба дарк
кардани натиҷаҳои мусбати иҷтимоии қодир шудан ташвиқ менамоянд. Дар чорчӯбаи
бозиҳо, мураббиён бояд аз саволҳо дар бораи қадамҳои баъдӣ истиқбол намоянд ва онҳоро
бо имкониятҳои берун аз бахши қодирсозӣ бипайванданд.
119

Hedayah and Global Centre on Cooperative Security, “Thinking outside the box” (нигаред ба поварақии 53).
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– Чунин бозиҳо эътимоди иштироккунандагонро ба ҷанбае ташаккул медиҳанд то ба
дигарон нишон диҳанд, ки онҳо кистанд ва ба кӣ табдил ёфтаанд.
– Бозиҳо низ имкониятҳои ҷавононро ба васеъ намудани доираи шабакаҳои иҷтимоии худ
дар макони бехатар ва комёб зиёд мекунанд.
– Бозиҳо ба ҷавонон ёрӣ мерасонанд, ки маҳоратҳои мақсадгузории худро такмил диҳанд.
› Ҷавонон бояд ба эҷод кардани бозиҳои қодирсозии худ барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ташвиқ шаванд.
– Ин ба раванди мутобиқшавии ҷавонон ба хатми барнома оғоз менамояд.
– Ин низ маҳоратҳои онҳоро дар қабули қарорҳо такмил медиҳад.
› Ба мураббиён ва сардорони барнома зарур аст, ки маблағгузории хидматрасониҳои баъдиро
ба нақша гиранд, ки онҳо бояд барои мақсадҳои зерин ба ҷавонони қодиршуда пешниҳод
намоянд:
– 
Дар ихтиёри онҳо гузоштани роҳи боэътимоду устувори шуғл бо дигар ҷонибҳои
манфиатдор;
– Коҳиш додани хавфи осебпазирии такрорӣ дар рӯбарӯи бахидматгирӣ ва коркарди
идеологӣ ба сабаби надоштани стратегияи давомдорӣ;
– Таъмин намудани ҳамгирошавии беҳтар дар ҷомеа ва эътироф кардани натиҷаҳои барнома
ва маҳоратҳои иштироккунандагон.

ОМӮЗИШИ ҲОЛАТИ МУШАХХАС
Духтарон ва ҳадафҳо (Galz and Goalz): ЮНИСЕФ Намибия
Амалисозии барномаи “Galz and Goals”-ро соли 2009 ЮНИСЕФ, дар шарикӣ бо Ассосиатсияи футболи
Намибия, дар мактабҳои саросари кишвар бо мақсади ба бозии футбол ташвиқ намудани шумораи
бештари духтарон, ривоҷи саломатии инфиродиву масъулиятшиносии иҷтимоӣ ва қодирсозии
занон оғоз намуд. Дар чорчӯбаи барнома нақшаи таълимӣ барои омӯзгорон, мураббиён ва падару
модарон таҳия шуд, ки маълумот дар бораи ВНМО/БПНМ, сӯиистеъмол аз машруботи алкоголӣ ва
табъизи ҷинсиро дар бар мегирифт. Афзалияти асосии барнома ҷалби маҷмӯии ҳамаи ҷонибҳои
манфиатдор, аз ҷумла варзишгарон, ба зиндагии занону духтарони ҷавон мебошад. а Аз лоиҳа
ҳазорҳо ҷавондухтар дар мактабҳои ибтидоиву миёнаи саросари кишвар манфиат бардоштанд.
Барнома аз эътиқод ба натиҷаҳои мусбат сарчашма мегирад, ки метавонад аз барномарезии
чорабиниҳои варзишӣ ба даст оянд. “Варзиш ва бозӣ барои ЮНИСЕФ муҳиманд, чунки онҳо
унсурҳои муҳими ҳаётӣ дар тандурустӣ, хушбахтӣ ва некӯаҳволии кӯдакону ҷавонон мебошанд”
тавзеҳ дод намояндаи ЮНИСЕФ дар Намибия, Иэн МакЛауд. б ЮНИСЕФ чунин меҳисобад, ки лоиҳаи
“Galz and Goals” духтаронро бо муҳити бехатаре таъмин хоҳад кард, ки аз варзиш лаззат бурда,
ҳамзамон, ба анҷом додани интихоби оқилона дар зиндагиҳои худ донишу эътимод ба даст оранд.
__________________________________________________________________________

 UNICEF, “UNICEF launches ‘Galz and Goals’ programme to promote sport for girls in Namibia”. Дастрас
аст дар www.unicef.org/infobycountry/namibia_51687.html.
б
 Ҳамон ҷо.
а
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ОМӮЗИШИ ҲОЛАТИ МУШАХХАС: ҲАМАИ БАХШҲО
Иқдоми “Орзуҳои Дарфур” (Darfur Dreams) варзиш ба
нафъи рушд ва сулҳ барои шахсони дар дохили кишвар
аз макони худ беҷошуда дар Дарфур, Судон
Ҳолати мушаххасе, ки роҳҳои имконпазири мутобиқ бо рӯйкарди панҷбахшӣ амалӣ намудани
фаъолиятҳоро нишон медиҳад, “Орзуҳои Дарфур” буда, иқдомест, ки соли 2019 созмони “Save the
Dream” дар ҳамкорӣ бо Хазинаи Қатар барои рушд ва Qatar Charity ва дар шарикӣ бо муассисаҳои
гуногуни варзишиву таълимие монанди Aspire Academy амалӣ шудааст. Ин иқдомро созмони “Save
the Dream” ва шариконаш бо мақсади ривоҷ додани сулҳ ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
тарҳрезӣ ва амалӣ намудаанд.
Ба шахсони дар дохили кишвар аз макони худ беҷошуда ва ҷомеаҳои қабулкунанда дар Дарфури
Судон равона шуда, барнома варзишро барои ҳамгиросозӣ дар ҷомеа ва эҷоди сулҳу ваҳдат
истифода бурдааст. а Чорабиниҳои саҳроӣ, ки асосан дар шаҳри Эл-Фашир, Дарфури Шимолӣ
амалӣ шудаанд, ташаббусҳои сершумори варзишиву фарҳангӣ, маъракаҳои иттилоотӣ-таблиғотӣ
ва семинарҳои омӯзиширо оид ба варзиш барои рушду сулҳ дар бар гирифтаанд, ки ҳадафи асосии
онҳо баланд бардоштани зарфияти иштироккунандагон ба тарҳрезӣ ва идора кардани лоиҳаҳои
устувор дар ин соҳа мебошанд. Созмони “Save the Dream” чанд намунаи ибратбахше монанди Тегла
Лоруп, давандаи кениягӣ ба масофаи тӯлонӣ ва сардастаи Гурӯҳи олимпии гурезагонро ҷалб кард,
ки ба зани ибратбахши варзишгар табдил ёфт ва аз тариқи варзиш ба ҷонибдории баробарии
гендерӣ ва қодирсозии занон муроҷиат кард ва сатҳи эътимодро дар миёни иштироккунандагон
баланд бардошт.
Барои тақвият додани эътимод ва махфияти ҷавонону оилаҳои онҳо, кумитаи маҳаллии иборат
аз 80 пешвои ҷомеаи Дарфур таъсис дода шуд то эҷоди макони бехатари ҷисмонӣ ва фарҳангиро
(бахши 1) дастгирӣ намояд, ки дар он ҷавонон бо ҳам вохуранд ва бе ҳар гуна монеа, масалан
атрофи масъалаҳои гендерӣ, гуфтугӯ карда тавонанд.
Макони бехатар ба ҳамкорӣ, тақвият додани эътимод ва соҳибияти лоиҳа аз ҷониби ҷомеаи маҳаллӣ
саҳм гузошт. Мавзӯи бехатарии ҷисмониро иштироккунандагони тренинг дар мавриди истифодаи
таҷҳизот ва идоракунии майдончаҳои бозӣ дар сатҳи поёнӣ баррасӣ карданд, махсусан вақте, ки
кӯдакон бо таваҷҷуҳи зарурии муносибат бо одамони дорои қобилиятҳои гуногун ҷалб шудаанд.
Ғайр аз ин, 50 сарвари ҷавонон аз ҷомеаҳои шахсони дар дохили кишвар аз макони худ беҷошуда
оид ба масъалаҳои таҳияи лоиҳа, ҳалли низоъ, банақшагирии стратегӣ, ташкили мусобиқаҳои
варзишӣ ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез омӯзиш гирифтанд. Паёмҳои асосӣ ҳамчун як
ҷузъи унсурҳои таҳсилоти ғайрирасмӣ (бахши 4) расонида шуданд, ки дар тамоми давраи татбиқи
лоиҳа ҳамгиро шуданд. роҳбарони ҷавонони таълимгирифта ва қодир (бахши 5), ки ҳамчун омилони
тағйирот амал мекарданд, ба беш аз 20 000 ҷавони дар дохили кишвар аз макони худ беҷошуда
муроҷиат карданд ва онҳоро таълим доданд. Ҳамаи иштироккунандагон дар машғулиятҳои гуногун
бо ҳамдигар кор карданд ва бо ҷавонони табақаҳои гуногуни ҷомеа дастаҳоро ташкил доданд, ки
ба ҷалби ҷомеа ва фарогирии иҷтимоӣ (бахши 2) мусоидат намоянд. Доираи васеътари ҷомеаи
шаҳри Эл-Фашир ва оилаҳои маҳаллӣ ба ин лоиҳа ҷалб шуданд ва ба онҳо имконият дода шуд,
ки бо шахсони дар дохили кишвар аз макони худ беҷошуда фаъолияти муштарак анҷом дода, аз
афзалиятҳои барнома тавассути ташкили фестивали варзишӣ манфиат бардоранд, ки шабакаи
иҷтимоии маҳаллиро васеъ кард ва дастгирии васеътари ин иқдомро таъмин намуд.
Бо роҳи иштирок дар шаклҳои гурӯҳии варзишӣ иштироккунандагон низ дар ташаккули муқовимати
ҷавонон (бахши 3) дастгирӣ шуданд, ки ба онҳо ёрӣ расонид маҳоратҳои заруриро барои
бартарафсозии фишори ҳамсолон, нобаробарӣ ва бевиҷдонӣ дар партави беадолатиҳое инкишоф
диҳанд, ки бо онҳо рӯбарӯ шудаанд.
__________________________________________________________________________

 Save the dream, “‘Sport for development and peace’ initiative in Darfur”. Дастрас аст дар http://
savethedream.org/.
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Бар асоси роҳнамои мавҷуда оид ба барномарезӣ ва баррасӣ кардани рӯйкардҳову принсипҳои
асосие, ки ҳамчун асос барои таҳияи роҳнамои мазкур хидмат кардаанд (нигаред ба “Муқаддима”),
ин боб барои барномарезӣ дар самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш
роҳнамоиро таъмин менамояд. Махсусан, боби мазкур ба принсипҳои асосии барномарезӣ дар
ин соҳа бахшида шудааст ва типологияи варзиш ва маълумотро дар бораи навъҳои гуногуни
барномаҳо ва чӣ гуна самарабахш истифода шудани онҳо дар контексти пешгирии аввалия ҳамчун
як ҷузъи чорчӯбаҳои ҳамаҷонибаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар бар мегирад. Он низ
дастгирии рӯйкарди ҳифзи ҳуқуқи инсон ва таҳияи механизмҳои равонасозиро ҳамчун унсури
муҳими ба ҳадди аксар расонидан ва ҳифз кардани натиҷаҳои чунин барномаҳо таъмин менамояд.

3.1	Принсипҳои тарҳрезӣ барои барномаҳои варзиш
ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
Ҳангоми тарҳрезӣ кардани барномаҳои варзишӣ барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез,
дарк кардани нақши варзиш ва меъёрҳои фарҳангие фавқулодда муҳим аст, ки бо ҷинс, синну
сол, айёми ҷавонӣ, қобилият ва маъюбият, синф, макони ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, таҳсилот,
имкониятҳои иқтисодиву фаъолияти иҷтимоӣ ва вазъи оилавӣ алоқаманданд. Худдорӣ ё маҳдуд
кардани иқтибосҳои мушаххас ба истилоҳоти “радикализатсия” ва “пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез” дар номгузории барномаҳо ва ба ҷои ин, равона кардани таваҷҷуҳи худ ба ҳадафҳои
васеътари барнома ба нафъи шахсони алоҳида ва ҷомеа низ пешниҳод мешавад. Ин ба хотири
дурӣ ҷустан аз бадномсозии барнома ва иштироккунандагон он аст. 120 Варзиш бояд ҳам ҳамчун
абзори ҷалби иштирок ва ҳам ҷузъи таркибиву муфиди барномарезӣ аз тариқи муттаҳидсозии
фаъолиятҳои “плюс варзиш” бо натиҷаҳои васеътаре истифода шавад, ки бо пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез алоқаманданд (нигаред ба боби 2).
Уҳдадории такмил додани фаҳмишҳои контекстуалӣ имконият медиҳад, ки чорабиниҳои бештар
рӯзмарра дар соҳаҳои варзиш барои рушд ва сулҳ 121 ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез 122
тарҳрезӣ шуда, ҳамзамон дарк шавад, ки барномаи таълимии собит вуҷуд надорад ва омӯзишу
беҳсозии давомдор қисмҳои ҷудоинопазири таҳияи барнома мебошанд. 123 Ҳамин тариқ, роҳнамои
комили қадам-ба-қадамро наметавон таҳия кард, ки дар маконҳои сершумор батакрор истифода
шавад. Вале баъзе принсипҳои умумии тарҳрезиро метавон муайян кард. Ҳарчанд барномаҳоро
аз боло ба поён (аз ҷониби ҳукумат) ё аз поён ба боло (дар сатҳи фаъолони маҳаллӣ) наметавон
мафҳумсозӣ (консептуализатсия) кард, 124 шарикиҳо ба рӯйкарди пазируфта ва мавриди дастгирии
умумии афзоиш додани захираҳову зарфияте табдил ёфтаанд, ки таъсири барномаҳоро тақвият
медиҳанд. 125

Мониторинг

ва арзёбии омӯзиш
ва мутобиқшавиро
зери роҳбарии
иштироккунандагон
баргузор намоед

такмил диҳед

Зарфиятро

Шарикони

асосӣ, роҳбарони
ҷавонон ва шабакаҳои
ҷамъиятиро муайян кунед

Нақш

ва ҳадафи варзишро
дар контекст дарк кунед

Хавфро
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ба нақша гиред
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Расми 19. Пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва принсипҳои тарҳрезии барнома

Принсипҳои асосии барномарезии варзиш барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ҷанбаҳои
зеринро дар бар мегиранд:
120
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БОБИ 3. БАРНОМАРЕЗИИ ВАРЗИШ ВА ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ

•

Рӯйкарди ба низоъ ҳассосро истифода баред.

Контекстро ба сифати нуқтаи оғоз гиред ва
экстремизми хушунатомезро бо дарназардошти равишҳои махсус ва муносиби фарҳангӣ
муайян кунед. Сатҳи шавқу рағбати худро муайян кунед ва воқеъбинона арзёбӣ намоед, ки
бо дарназардошти чорчӯбаи вақт, мандат ва контексти худ шумо ба чӣ комёб шуда метавонед.

•

Тавассути ҳамкорӣ муайян кардани пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез.

•

Хавфро дарк кунед.

•

Нақши варзишро дарк кунед.

•

Шарикони асосиро муайян кунед. Ҷонибҳои манфиатдор ва ҷомеаро ҷалб намоед ва рӯйкарди

•

Зарфиятро такмил диҳед. Бо созмонҳои варзишии маҳаллӣ, маҳфилҳо ва маконҳои фароғатӣ

•

Мониторинг, арзёбии омӯзиш ва мутобиқшавиро зери роҳбарии иштироккунандагон баргузор
намоед. Иштироккунандагони ҷавонро ҳамчун ходимони фаъоли механизмҳои мониторинг

Таърифи равшану
ягонаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро таҳия кунед ва боварӣ ҳосил намоед, ки
ин таъриф бо контекст ҳамоҳанг аст. Мундариҷаи барнома ва чорчӯбаҳои мониторинг ва
арзёбӣ бояд дар ҳамкорӣ бо фаъолону гурӯҳҳои маҳаллӣ таҳия шавад, ки бамаврид бошад ва
мулоҳизаҳои контекстуалиро ба эътибор гирад.
Ҳар гуна натиҷаҳову монеаҳои эҳтимолии ғайричашмдоштро дар роҳи
амалисозии барнома пешбинӣ кунед, ки метавонанд ба некӯаҳволии иштироккунандагон ва
ҷомеа таъсири манфӣ расонанд. Ин ҳангоми ба эътибор гирифтани пешгӯинашавандагии
варзиш ва кор бо кӯдакону ҷавонон махсусан муҳим аст. Таҳлили контекстуаливу фарҳангӣ
ва дарки чорчӯбаҳои ҳуқуқии маҳаллӣ ва байналмилалӣ имконият медиҳанд, ки ҳангоми
барномарезӣ хавфҳои эҳтимолӣ ва омилҳои муҳофизатӣ ба эътибор гирифта шаванд.
Ҳангоми гузоштани ҳадафҳои барномаҳои варзишӣ воқеъбин
бошед ва эҳтиёткор бошед, ки шавқу рағбати аз ҳад зиёд зоҳир накунед ё ба нақша гирифтани
тартиботи мониторинг ва арзёбиро фаромӯш накунед. Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо нақши
варзишро дар контекст ва меъёрҳои фарҳангие дарк менамоед, ки бо ҷинс, синну сол, айёми
ҷавонӣ, қобилият ва маъюбият, синф, макони ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, таҳсилот, имкониятҳои
иқтисодиву фаъолияти иҷтимоӣ ва вазъи оилавӣ алоқаманданд.

фарогиру байнимуассисавиро таъмин кунед. Коршиносони берунии муносиб ва тренерҳои
тахассусӣ ё саҳмгузорони маҳаллиро даъват намоед, ки метавонанд ба ташаккули эҳсоси
мансубият ва соҳибияти барнома ёрӣ расонанд. Пешвоёни ҷомеа низ метавонанд бо
гурӯҳҳои иштироккунандагон ҳамкории мусбат ба роҳ монанд. Сухангӯёне, ки экстремизми
хушунатомезро бомуваффақият рад кардаанд, низ метавонанд қиссаҳои комёбии худро
мубодила намоянд.
алоқа барқарор кунед ва зарфиятҳои онҳоро барои кори пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез такмил диҳед. Ба воситаи густариши ҳамкорӣ ва шарикиҳо барномаҳо низ
метавонанд зарфиятҳои созмонҳои дигар ва шабакаи васеътари шариконеро такмил диҳанд,
ки дар пешгирии ҷинояту зӯроварӣ бо ҷавонон мекунанд.

ва арзёбӣ ҳисоб кунед. Муҳимтарин афзалият пайгирӣ ва дарк кардани таъсири барнома аст
ва иштироккунандагон қисми ҷудоинопазири ҷамъ овардани чунин иттилоот мебошанд.
Аз тариқи таҳияи назарияи тағйироти барнома ва кодекси рафтор ҷалб кардани ҷавонон
ва фаъолони дигар ин ҳадафро метавон ба даст овард (нигаред ба боби 4). Ҳангоми таҳия
кардани назарияи тағйирот ва стратегияи барнома, таъсири ҳам пешбинишуда ва ҳам
ғайричашмдоштеро ба эътибор гиред, ки ин мудохила метавонад расонад ва хусусияти
ғайричашмдошти барномаҳои чорабиниҳои варзиширо қабул намоед. Хеле муҳим аст, ки
ҳангоми ҳар гуна ҷалби кӯдакону ҷавонон стандартҳову кафолатҳои ахлоқии иштироки онҳо
риоя шаванд.

Принсипҳои дар боло зикршуда бояд ҳамроҳ бо принсипҳои бунёдие хонда ва амалӣ шаванд, ки
дар муқаддима баён шудаанд. Ғайр аз ин, аз нуқтаи назари барномарезӣ, дарк кардан ва истифода
бурдани ин принсипҳо дар ҳамаи марҳилаҳои барнома, аз ҷумла, марҳилаҳои тарҳрезӣ, амалисозӣ
ва мониторинг ва арзёбӣ муҳим аст.
Саранҷом, ҳарчанд варзиш рӯйкарди камхарҷ барои рушд аст, захираҳову таҷҳизоте монанди
таҷҳизоти варзишӣ, дастрасӣ ба иншоотҳои варзишӣ, кормандони маъмурӣ, мураббиён,
дастрасӣ ба машғулиятҳо ва хароҷоти эҳтимолие, ки бо нақлиёт ё равандҳои мониторинг ва
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арзёбӣ алоқаманданд, метавонанд ҳанӯз ҳам барои амалисозӣ лозим бошанд. Дар робита бо
эътирофи афзояндае, ки варзиш метавонад кори пешгириро дар контексти хушунати ифротӣ ва
ҷудоиандозии иҷтимоӣ дастгирӣ намояд, ҳоло имкониятҳои васеъ барои шарикиҳои корпоративӣ
ва тиҷоратӣ вуҷуд доранд. Лоиҳаҳои варзиш барои рушд ва сулҳ ба ҷузъи муҳими бисёр
барномаҳои корпоративии масъулияти иҷтимоӣ табдил ёфтаанд. 126 Мақомоти роҳбарикунандаи
байналмилалие монанди Федератсияи байналмилалии ассосиатсияҳои футбол (ФИФА) ва
Иттиҳоди ассосиатсиаҳои футболи Аврупо (УЕФА) низ маблағ ихтисос додаанд ва аз нақши
муҳими варзиш дар контекстҳои эҷоди сулҳ ва таҳсилот ҷонибдорӣ кардаанд.

Дарк кардани варзиш
Дарк кардани ҷанбае, ки варзиш чӣ гуна метавонад ба пешгирӣ кардани экстремизми хушунатомез
саҳм гузорад, фаҳмиши беҳтари варзишро барои рушд ва сулҳ тақозо менамояд. Нахуст ва
муҳимтар аз ҳама, байни рушди варзиш ва рушд аз тариқи варзиш фарқият вуҷуд дорад. 127 Аввалӣ
ба беҳсозии иштирок дар машғулиятҳои варзишӣ ва натиҷаҳо равона шудааст, дар ҳоле, ки баъдӣ
тағйироти иҷтимоиву иқтисодиеро таъкид менамояд, ки аз варзиш ба вуҷуд меоянд. Барои
чорабиниҳое, ки ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез равона шудаанд, рӯйкарди “плюс
варзиш” ҳарчӣ бештар истифода мешавад ва аксарияти барномаҳо варзишро илова бар дастгирии
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва фаъолиятҳои дигар истифода мебаранд.
Типологияе, ки Buelens, Theeboom ва Vertonghen таҳия кардаанд, барои инъикоси аёнии
фарқиятҳои байни чорабиниҳои “варзиш плюс” ва “плюс варзиш” ва барномаҳое, ки метавонанд, ки
мавқеи лоиҳаҳои худро вобаста аз самти матлуб ба таври муносиб муайян кунанд, маълумотномаи
муфид аст 128.
Расми 20. Типологияи варзиш барои ҷомеа ва барои доираи васеи аҳолӣ
ВАРЗИШ
БАРОИ ДОИРАИ
ВАСЕИ АҲОЛӢ

ВАРЗИШ БАРОИ ҶОМЕА
ВАРЗИШ БАРОИ ҶОМЕА

Барои фаро гирифтани
шумораи ҳарчӣ бештари
одамон

ВАРЗИШ БАРОИ ҶОМЕА+

+ВАРЗИШ БАРОИ ҶОМЕА

ТАВАҶҶУҲ БА ГУРӮҲҲОИ ОСЕБПАЗИР
ВАРЗИШ ҲАМЧУН ВОСИТА

ВАРЗИШ ҲАМЧУН МАҚСАД
Варзиш ҳамчун фаъолияти иҷтимоӣ
(беҳсозии саломатӣ)

Мисол

Барои ҳама
• Рекламаи пайвастаи
шаклҳои маҳаллии
варзиш
• Маҳфилҳои
анъанавии варзишӣ

ВАРЗИШ
БАРОИ РУШД

• Коғази часпак/чангак
• Фаъолияти иловагӣ
• Фаъолияти фароғатӣ
дар барномаҳои
мушаххаси рушд

Барои гурӯҳҳои осебпазир

Барои гурӯҳҳои осебпазир

Барои гурӯҳҳои осебпазир

• Хидматрасониҳои варзишӣ
дар ҷойҳои муайян
• Дарсҳои шиноварӣ
барои занони мусулмон

• Курси таълими ҷавонон, ки
варзишро ҳамчун контексти
омӯзиш истифода мебарад
• Барномаи рушд, ки бар
варзиш асос ёфтааст

• Employability
programme with
additional recreational
sport activities

СИЁСАТИ РИВОҶИ ВАРЗИШ

СИЁСАТИ ВАРЗИШӢ БО ТАЪМИНОТИ ВАРЗИШӢ

Ҳарчанд байни варзиш барои доираи васеи аҳолӣ ва варзиш барои ҷомеа метавон фарқ
гузошт, таҳқиқот нишон медиҳанд, ки инҳо истилоҳоти тағйирпазир буда, таърифҳои умумии
консептуалӣ надоранд. Варзиш барои доираи васеи аҳолиро ҳамчун фаъолияти муташаккилона
метавон баррасӣ кард, ки бо маҳфилҳои ихтиёрии варзишӣ алоқаманд буда, бештари вақтҳо
ҳамчун марҳилаи нахустин ба сӯи иштироки рақобатӣ ва/ё иштироки беҳтаринҳо ҳисобида
мешавад, дар ҳоле, ки варзиш барои ҷомеа барномаҳои шаклҳои маҳаллии варзиш ва маҳфилҳои
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баъдидарсиро дар бар мегирад. 129 Вазифаи варзиш барои доираи васеи аҳолӣ таъмин намудани
имкониятҳои иштирок ва зиёд кардани шумораи иштироккунандагон аст, дар ҳоле, ки варзиш
барои ҷомеа бештар гурӯҳҳои махсуси иҷтимоӣ ё гурӯҳҳои осебпазирро мавриди ҳадаф қарор
медиҳад ва ба онҳо равона шудааст. Дар ҳар ду категория, варзиш абзори рушд барои расидан ба
ҳадафҳои мушаххас баррасӣ мешавад ва барои ҳалли масъалаҳои гуногун, аз ҷумла, ҳалли низоъ ва
якдигарфаҳмии байнифарҳангӣ, вусъат додани ҳуқуқу имкониятҳои гурӯҳҳои осебпазир, баланд
бардоштани сатҳи огоҳӣ ба воситаи таҳсилот ва беҳсозии саломатӣ ба кор меравад. 130
Дар қатъномаи худ таҳти №74/170 оид ба ҳамгиросозии варзиш ба стратегияҳои пешгирӣ аз
ҷинояткории ҷавонон ва адолати ҷиноӣ, Ассамблеяи генералӣ ба таври мушаххас “хусусияти
ҳамдигарро пуркунандаи талошҳои пешгирӣ аз ҷинояткории ҷавонон ва адолати ҷиноӣ ва кори
варзиш барои рушд ва сулҳ” қайд намудааст ва кишварҳои узв, низоми Созмони Милали Муттаҳид
ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро даъват кардааст, ки “варзишро ҳамчун абзори мусоидат намудан
ба сулҳ, адолат ва муколама истифода баранд”. Аз ин рӯ, барномаҳои “плюс варзиш”, ки ба пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез равона шудаанд, бо эҳтимоли бештар варзиш барои доираи васеи
аҳолӣ ва варзиш барои ҷомеаро ҳамчун платформаҳои ба барнома ҷалб кардани ҷавонон истифода
мебаранд, ки онҳоро чорабиниҳои ғайриварзишие монанди омӯзиши маҳоратҳои ҳаётӣ пурра
мекунанд.

Истифодаи барномаҳои варзишӣ
Варзиш ва барномаҳои варзишӣ барои пешгирӣ аз зӯроварӣ ва ҷиноят, аз ҷумла, пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез, метавонанд танҳо вақте самарабахш бошанд, ки онҳо як ҷузъи
рӯйкарди яклухт ва ҳамаҷонибаро ташкил диҳанд ва вақте, ки маҳдудиятҳо ва нуқсонҳои эҳтимолии
чунин мудохилаҳо бодиққат баррасӣ мешаванд. Дар ҳар гуна барнома, дарк кардани ҳудудҳои
таркибии қудрати варзиш барои мусоидат намудан ба рушд ва эътироф кардан, ки варзиш худ аз
худ наметавонад ҷомеаҳоро тағйир диҳад ва варзиш зимнан худ аз худ маънои ҳалли “сеҳромез”-и
масъалаҳои иҷтимоиро надорад, муҳим мебошад. 131
Як маҳдудият тасаввурест, ки варзиш машғулияти универсалӣ буда, ҳама метавонад бо он машғул
шавад. Симон Дарнелл ин мафҳумро зери суол бурдааст: “Агар варзиш ҳамчун “чангаке” истифода
шавад, ки ҷавононро ба барномаҳои рушд ҷалб менамояд, то баъдтар онҳо маҳоратҳои ҳаётӣ ё
расонидани паёмҳо дар бораи сулҳро таълим гиранд, чӣ рӯй хоҳад дод, агар ҷавонон варзишро дӯст
надоранд ё шавқу ҳаваси онҳо ба ягон чизи дигар аст?” 132 Аз ин рӯ, барои барномаҳо муҳим аст,
ки таърифи васеътари варзишро истифода баранд, ки бозии ҷисмонӣ, фароғат, рақс, варзишҳои
онлайнӣ ва шаклҳои рақобатӣ, анъанавӣ ва бумии варзишу шаклҳои гуногуни бозиро 133 дар бар
мегиранд то иштироки шахсонеро ташвиқ намоянд, ки бо шаклҳои анъанавии варзиш машғул
нестанд.
Варзиш низ бояд ҳамчун як ҷузъи экосистемаи ҳамаҷонибаи рушд ва омӯзиш истифода шавад.
Чорабиниҳои варзишӣ бояд бо имкониятҳои ҷалби шаҳрвандон, иштирок ва рушди шахсӣ
алоқаманд бошанд ва ба хотири дурӣ ҷустан аз таъсироти ҷонибии манфӣ “набояд фавқулодда ба
ҷанбае такя кунанд, ки барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва нармсозии шиддатҳои иҷтимоӣ
беҳтарин воситаи муҷаҳҳазшуда бошанд”. 134
Маҳдудиятҳо ва нуқсонҳои варзиш ва барномаҳои варзишӣ инҳоро дар бар мегиранд:
• Натиҷаҳои мусбати варзишро наметавон кафолат дод ё тасаввур кард, чунки варзиш, дар
шароитҳои муайян, низ метавонад ба низоъ шиддат бахшад ва зӯровариро барангезад.
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• Масъулияти бар дӯши варзиш вогузоршуда барои ҳалли масъалаҳои муҳим иғроқомез аст;
дар воқеъ, таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки худ аз худ варзиш барои ба мушкил кашидан ё
тағйир додани сабабҳои решагии дарканормондагии иҷтимоӣ ва камбизоатӣ кори камеро
анҷом медиҳад. 135
• Қувва ва шуҳрати варзиш на ҳамеша ба мақсадҳои мусбат истифода мешаванд ва ба
нигарониҳои таҳқир, истисмор ва некӯаҳволӣ ҳассос мебошанд.
• Таъсири дарозмуҳлати варзиш шубҳаомез аст ва муқовимати натиҷаҳои мусбати мудохилаҳои
“плюс варзиш” баъд аз он осебпазир аст, ки фаъолиятҳо тамом мешаванд ва иштирок хотима
меёбад, махсусан агар сухан дар мавриди ҷавононе равад, ки дар кишварҳои рӯ ба рушд
зиндагӣ мекунанд. 136
Аз ин рӯ, барномаҳои варзишӣ бояд ба таври маҷмӯӣ, ҳамчун як ҷузъи стратегияи васеътари
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез истифода шаванд. Барномаҳо бояд бо истифода аз
механизмҳои асосӣ ва принсипҳои барномавӣ тарҳрезӣ шаванд, ки таъсири фаъолиятҳо ва
имкониятҳои омӯзиширо ба ҳадди аксар расонанд. Бо шабакаҳои васеътари дастгирӣ, аз ҷумла
бо ёрии механизмҳои муайянсозӣ ва равонасозӣ, пайвастани барномаҳо муҳим аст, ки таъсир ба
ҳадди аксар расонида ва нигоҳ дошта шавад (дар зер ба роҳнамо нигаред).
Ҳадафи тавсияҳо ва роҳнамои амалӣ, ки дар ин бахш омадаанд, таъкид кардани унсурҳои асосии
барномасозӣ мебошад, ки барои истифодаи потенсиали варзиш дар контексти пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез, аз ҷумла тавассути коҳиш додани хавфҳо ва нуқсонҳои эҳтимолӣ ва
барои пурзӯр намудани таъсир аз ҳисоби истифодаи рӯйкарди панҷбахшӣ, ки дар боби 2 инъикос
шудааст, аҳамияти назаррас доранд.
Истифода бурдани қувваи варзиш дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез

Ҳарчанд қувваи мусбати варзишро инкор намекунанд, истифодаи он дар чорчӯбаи талошҳои
васеътари ҷорисозии тағйироти иҷтимоӣ ё “дар ҳолатҳои дақиқ таҳияву идорашуданӣ” фаъолона
тарғиб мешавад. 137 Барои тақвият додани афзалиятҳои мусбати барномаҳои варзишӣ, иҷрои
амалҳои зерин муҳим аст: 138
› Ҳадафҳову натиҷаҳои возеҳу равшанро муайян кунед.
› Чорабиниҳоро ба контекст мувофиқ кунед ва ба барномаҳо имконият диҳед, ки унсурҳои
вобастаро ба контексти муайяни ҷуғрофӣ, фарҳангӣ ва моддие ҳамгиро намоянд, ки
чорабиниҳо дар онҳо анҷом дода мешаванд. Таваҷҷуҳ намоед, ки рӯйкарди ягонаи муносиб
барои ҳама вуҷуд надорад.
› Барои ташвиқ намудани иштироки васеъ ва доимӣ, ба таҷрибаҳои иштироки мусбат мусоидат
кунед. Ин амалро тавассути таъсис додани робитаҳои иҷтимоӣ бо фасилитаторҳо, кормандон
ва иштироккунандагони дигар ва ташвиқ намудани намунаҳои ибратбахш ва тарбиятгарони
қавӣ анҷом медиҳанд.
› Барои васеъ кардани шабакаи иҷтимоии барнома ва таъмин намудани дастгирии зиёдтари
барнома доираи васеътари ҷомеа, аз ҷумла, оилаҳо, маблағгузорон ва ҷонибҳои манфиатдорро
ҷалб намоед.
Варзиш ва фаъолияти ҷисмонӣ қодиранд идрокро тағйир диҳанд, бо таассуб мубориза баранд ва
рафторро такмил диҳанд. 139 Ҳамин тавр, дар партави саҳми афзоишёбандаи варзиш дар таъмини
рушд ва сулҳ, ки ба ривоҷи таҳаммул ва эҳтиром мусоидат мекунанд, 140 саҳми эҳтимолии варзиш
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ЮНЕСКО ва Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ, тавсияҳои мулоқоти муштараки гурӯҳи
коршиносон оид ба варзиш ҳамчун абзори пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ки дар Вена рӯзҳои 11 ва 12
декабри соли 2018 баргузор шудааст.
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барои рушд ва сулҳ дар самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар қобилияти он инъикос
меёбад ба: 141
• Аксуламал нишон додан ба хусусият ва миқёси тағйирёбандаи зӯроварии глобалӣ ва истифода
бурдани платформае, ки бо мақсади эҷоди имкониятҳо барои муколама ва ба вуҷуд овардани
эҳтирому ҳамдигарфаҳмӣ маъракаҳову фаъолиятҳои варзиширо таъмин менамояд. Коҳиш
додани ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ, аз ҷумла, зӯроварии гендериро ба воситаи барномаҳои
“плюс варзиш” мушаххасан метавон анҷом дод. Чунин барномаҳо бо роҳи ривоҷи таҳаммул
ва эҳтиром ба васеъ кардани доираи муколама ва эҷоди ҷомеа мусоидат менамоянд.
• Маҳдуд кардани таҳқир, зӯроварӣ ва сӯиистифода бо роҳи баланд бардоштани мудирияти
самарабахши варзиш, фаъолсозии талошҳо барои ҳифзи ҳамаи иштироккунандагони варзиш
ва мусоидат намудан ба эҷоди ниҳодҳои самарабахшу масъулиятшиноси варзишӣ.
• Дар баробари ҳифз ва таблиғ кардани ҳуқуқи инсон, истифода бурдани рӯйкарде, ки ба
ҳуқуқи инсон асос меёбад.
• Ошкор кардани зӯроварӣ дар сатҳи маҳаллӣ ва ҷомеа аз тариқи фарогирии иҷтимоӣ ва эҷоди
маконҳои бехатар дар барномаҳои “плюс варзиш”.
• Фаъол кардани талошҳои ҳифзи иштироккунандагон ва ҷалб намудани онҳо ба чорабиниҳои
пешгирии низоъ, эҷоди ҷомеа ва рушди ҷавонон.
Типологияи барномаҳои варзишӣ, ки бо пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дахл доранд

Пешбинӣ шудааст, ки навъҳои гуногуни варзиш ва фаъолиятҳо метавонанд барои ҳадафҳои
муайян муносибтар ё барои гурӯҳҳои муайян ҷолибтар бошанд. Масалан, ба баъзе навъҳои варзиш
дар муқоиса бо навъҳои дигари варзиш шаклҳои муайяни зӯроварӣ бештар хос аст, 142 дар ҳоле,
ки навъҳои дигари варзиш бештар мардона ё ғайризанона буда, метавонанд иштирокро маҳдуд
намоянд. Ҳангоми таҳия кардани барномаи таълимӣ ва интихоби самарабахши навъи фаъолияти
варзишӣ, ки дар барномаҳои варзишии пешгирӣ аз эстремизми хушунатомез истифода мешаванд,
ба эътибор гирифтани шуҳрат ва аҳамияти контекстуалии варзиш ва ташвиқ намудани иштирок
қатъиян муҳим аст, ки таъсир ва самарабахшии барнома таъмин шавад.
Типологияи дар зер инъикосёфта фишурдаи муайяни натиҷаҳои дилхоҳи чорабиниҳоро дар самти
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва хусусиятҳои муносиби чунин мудохилаҳои бар варзиш
асосёфта (бар асоси чанд таҳқиқоти омӯзишӣ) таъмин менамояд, ки ба беҳтар кардани интихоби
тарҳрезӣ дар барномаҳои варзишии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ёрӣ мерасонанд.

141

142

Oliver Dudfield and Malcolm Dingwall-Smith, Sport for Development and Peace and the 2030 Agenda for Sustainable
Development (London, Commonwealth Secretariat, 2015).
Sèbastien Guilbert, “Sport and violence: a typological analysis”, International Review for the Sociology of Sport, vol. 39, No.1
(March 2004), pp.45–55.
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Зӯроварии
коҳишёфтаи
ҷавонон

Барномаҳое, ки барои дур кардани
таваҷҷуҳи ҷавонон аз зӯроварии
кӯчагӣ ва ба варзиш водоштани
ҷавонон тарҳрезӣ шудаанд,
самарабахштар мебошанд. а
Барномаҳои дарозмуҳлат
барои ин мақсад беҳтар
мувофиқанд ва фаъолиятҳое, ки
иштироккунандагонро ба иштирок
дар муҳлати тӯлонитар шавқманд
мекунанд, монанди иштирок дар
мусобиқаҳо ё чорабиниҳои минтақавӣ,
ки рӯйдодҳои бузургро эҷод мекунанд,
тавсия дода мешаванд. Тарбиятгарӣ
ва намунаҳои ибратбахш дар зам
кардани системаҳои дастгирӣ барои
ҷавонони осебпазир ва ёрӣ расондан
ба онҳо, ки самтҳои ояндаи мусбатро
пешбинӣ намоянд, нақши муҳим
бозӣ мекунанд. Ошкор шудааст,
ки баъзе навъҳои варзиш эҳсоси
мансубияти иштироккунандагонро
ба тасаввурот ва шаклҳои зӯроварӣ
(масалан, дзюдо, карате, футбол ва
баскетбол) б зиёд менамояд, дар ҳоле,
ки навъҳои дигари варзиш рафтори
ҷисмонии хушунатгарро дар пай
надорад (масалан, оббозӣ, теннис,
тенниси рӯи миз ва воллейбол).

Барномаи варзишии “Мард бош!”
(Becoming a Man Sports programme)
лоиҳаи муштарак буд, ки ба
хонандагони мактаб ёрӣ мерасонид,
ки интихобҳои мусбати ҳаётиро
анҷом диҳанд ва аз зӯроварии
кӯчагиву ҷинояти зӯроварона дар
ҷомеаҳои камбизоат аз тариқи
додани машварату тарбиятгарӣ дар
муҳитҳои мактаб дур шаванд, ки бо
танзими эҳсосотии рушди маҳоратҳо
ва тақвият додани маҳоратҳои
иҷтимоии когнитивӣ ҳамроҳ аст.
Ин барномаи варзишӣ барномаи
“Мард бош!”-ро (Becoming a Man
programme) бо барномаҳои варзишии
ҷавонони World Sport Chicago
муттаҳид карда, барои ҷавононе
маконҳои бехатарро таъмин менамуд,
ки аз ноҳияҳои дорои даромади
паст ҳастанд. Натиҷаҳо коҳиши
назарраси шумораи боздоштҳоро
дар миёни иштироккунандагони
барнома барои содир кардани
ҷиноятҳои хушунатомез нишон
додааст, ки ба иштироккунандагон
ёрӣ расонид маҳоратҳои танзими
эҳсосоти худро ташаккул диҳанд. в

Иштироки
зиёди занон

Маконҳои бехатар, осонии дастрасӣ
ва коҳиши хавф омилҳои асосӣ
мебошанд. Дурӣ ҷустан аз шароитҳои
бехатари муҳити зист (масалан,
мусобиқаи дав дар роҳ) ва навъҳои
осебрасони варзиш ё ҳамон навъҳои
варзише, ки дар чорчӯбаи меъёрҳои
гендерӣ маъмулан қобили қабул
нестанд ва эътиқодҳои меъёрие, ки ба
нобаробарӣ мусоидат мекунанд, низ
муҳим мебошад. Далелҳои мавҷуда аз
он шаҳодат медиҳанд, ки духтарон бо
эҳтимолияти бештар, дар муқоиса бо
навъҳои гурӯҳии варзиш, бо навъҳои
инфиродии варзиш машғул мешаванд г
ва дар муқоиса бо навъҳои рақобатии
варзиш бештар ба фаъолиятҳои
фароғатии варзиш ҷалб мешаванд. д
Вале ин на ҳамеша чунин аст, ҳамон
тавре, ки аз намунаи дар сутуни
дасти рост инъикосёфта аён аст.

Амалисозии барномаи “Galz and
Goals”-ро соли 2009 ЮНИСЕФ, дар
шарикӣ бо Ассосиатсияи футболи
Намибия, дар мактабҳои саросари
кишвар бо мақсади ба бозии футбол
ташвиқ намудани шумораи бештари
духтарон, ривоҷи саломатии
инфиродиву масъулиятшиносии
иҷтимоӣ ва қодирсозии занон оғоз
намуд. Дар чорчӯбаи барнома
нақшаи таълимӣ барои омӯзгорон,
мураббиён ва падару модарон
таҳия шуд, ки маълумот дар бораи
ВНМО/БПНМ, сӯиистеъмол аз
машруботи алкоголӣ ва табъизи
ҷинсиро дар бар мегирифт. е
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Муттаҳидии
иҷтимоӣ дар
миёни аъзои
фраксияҳои
гуногун ё
гурӯҳҳои
ҷудошуда

Ба эътибор гирифтани барномаҳое
арзишманд аст, ки бо чорабиниҳои
бетамоси варзишӣ ё фаъолиятҳои
дорои имкониятҳои камтари
зӯроварии ҷисмонӣ оғоз мешаванд
(масалан, воллейбол) то тамоси
ҷисмонӣ ба ҳадди ақал расонида
шавад. Дигар шаклҳои гурӯҳии
варзишро низ метавон истифода бурд,
вале тадбирҳои муҳофизатӣ барои ба
ҳадди ақал расонидани ихтилофҳои
зӯроварона бояд андешида шаванд.
Эҳтимолияти камтар ҳаст, ки навъҳои
инфиродии варзиш ба шарофати
хусусияти ин фаъолиятҳо, дар
муқоиса бо навъҳои гурӯҳии варзиш,
имкониятҳои фаъолияти муштараки
мусбатро ривоҷ диҳанд, ки ба васеъ
кардани доираи фаъолияти муштарак
ва муошират мусоидат менамоянд.

Peace Players International
баскетболро “барои муттаҳид
кардани ҷомеаҳои пароканда аз
тариқи варзиш” истифода бурда, ё
ба ташаккули маҳоратҳои роҳбарии
ҷавонон ва тағйири идрок бо роҳи
фаъолияти муштараки ҷавонон
аз табақаҳои гуногуни ҷомеа
таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд.

Ҳамгиросозии
иҷтимоӣ

Варзиш ба ҳамгиросозӣ дар ҷомеа
мусоидат менамояд. ж Барномаҳо
метавонанд ба омӯхтани фарҳанги
маҳаллӣ, васеъ кардани имкониятҳо
барои фаъолияти муштарак бо
аъзои ҷомеа ва таъсис додани
робитаҳову шабакаҳо дар ҷомеа
мусоидат намоянд. Омӯхтани
таҷрибаҳои миллии варзишӣ ва
ҷомеаи ҳаводорон ба муҳоҷирон ёрӣ
мерасонад, ки муошират кунанд ва
ҳувияти умумиро ривоҷ диҳанд. з

Маҳфили тенниси рӯимизии
Брайтон ба гурезаҳо ва муҳоҷирон
имконият фароҳам меорад, ки
ба воситаи лоиҳаи ҳамгиросозии
гурезаҳо бо ҷомеаи маҳаллӣ ҳамгиро
(интегратсия) шаванд, ки варзиш,
ҳамгиросозии ҷомеа ва маҳоратҳои
омӯзиши математика ва забони
англисиро дар бар мегирад. и

Рафтори
мустаҳками
ихтиёрии
иҷтимоӣ
(просотсиалӣ)

Бо ташвиқ намудани худдориву
интизоми бештар ва омӯзонидани
иштироккунандагон, ки чӣ гуна
вазъияти мушкилро бартараф
намоянд, барномаҳои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез аз
тариқи варзиш метавонанд рафтори
зиддииҷтимоиеро коҳиш диҳанд,
ки эҳтимол аст ба экстремизми
хушунатомез бурда расонад.
Чорабиниҳо бояд машғулиятҳои
гурӯҳии тафаккурӣ ва ҳамкориро
барои ташаккул додани маҳоратҳои
муошират ва эҳтироми зиёдтар
ҳамгиро кунанд. Кормандони
соҳибмаълумоти ҷавон аҳамияти
асосӣ доранд ва барномаҳо вақте
бештар самарабахштаранд, агар
онҳо дар чорчӯбаи талошҳои
васеътари соҳаи маориф ва дастгирӣ
(масалан, аз ҳисоби барномаҳои
тарбиятгарии ҳамгирошуда,
омӯзиш, кори ихтиёрӣ ва дарёфти
таҷрибаи корӣ) амалӣ шаванд. к

HITz барномаи регбӣ буда, ҳадафи
он ҷалб кардани ҷавонони синни
16–18-солае мебошад, ки ҳоло
мактаб намехонанд, кор намекунанд
ё такмили ихтисос намегиранд.
Мақсади ин барнома реинтегратсияи
онҳо бо муҳити таҳсил ва шуғл
мебошад. Барнома коромӯзӣ,
такмили ихтисос, машғулиятҳо зери
роҳнамоии корфармо ва рушди
ҷисмониро аз тариқи бозиҳои
регбӣ пешниҳод менамояд. л
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Коҳиши
зӯроварии
авбошон

Хусусиятҳои фаъолият
Барномаҳо метавонанд ба коҳиш
додани қонуншиканиҳои такрорӣ ва
аз муҳити гурӯҳҳои авбошон берун
кашидани иштироккунандагон равона
шаванд. Доштани шабакаи нерӯманди
дастгирӣ ва бо тарбиятгарон
пайвастани иштироккунандагон
имкониятҳои муваффақиятро ба таври
назаррас зиёд мекунад. Бештари
вақтҳо чорабиниҳои варзиширо
семинарҳо оид ба масъалаҳои
шуғл пурра менамоянд, ки ба
навиштани шарҳи собиқаи корӣ ё
рушди маҳоратҳо алоқаманданд.

Мисол
Шабакаи “Air Sports Network” бо
аъзои гурӯҳҳои авбошон ва шахсоне
кор мекунад, ки ба тозагӣ аз
зиндон озод шудаанд ва барои онҳо
барномаҳои гуногуни варзишиеро
пешниҳод менамояд, ки ба онҳо
роҳҳои алтернативии гузаронидани
вақти худ ва семинарҳои такмили
ихтисосро таъмин намуда, ба
онҳо ёрӣ мерасонанд, ки ба
зиндагии беҳтар баргарданд. м
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Типологияи дар боло инъикосёфта набояд ҳамчун формулаи маълум, балки роҳи беҳтари
расонидани маълумот барои тарҳрезии барнома ғайр аз интихоби навъи варзиш баррасӣ шавад.
Бори дигар, эътироф намудан муҳим аст, ки контекст барои фаҳмидани шуҳрат ва қабули
ин ё он чорабинӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад ва аз ин рӯ, ҷалб кардани фаъолони маҳал ва
баҳрагирандагони эҳтимолӣ метавонад ба кормандони соҳавӣ ёрӣ расонад, ки навъи беҳтарини
варзишро интихоб кунанд ва дар мавриди унсурҳои барнома тасмим гиранд.

Эҷоди зарфият, омӯзиш ва таҳсилот
Тренерҳо, мураббиён ва фасилитаторҳои дигар фаъолони таркибии раванди пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш мебошанд, вале дониш дар бораи он, ки мураббиёни
маҳаллии соҳаи варзиш чӣ гуна метавонанд барои рушд ва интиқоли маҳоратҳои ҳаётӣ
мусоидтарин шароитҳои иҷтимоиро эҷод намоянд, хеле маҳдуд аст. 143 Таҳқиқотҳо нишон додаанд,
ки “фасилитаторҳои соҳаи варзиш дар эҷод кардани шароитҳои иҷтимоӣ, муҳити ҳавасмандсозӣ
барои рушди мусбати ҷавонон ва маҳоратҳои онҳо бозигарони асосӣ мебошанд”. 144 Ин эътироф
бояд ҳангоми таҳия кардани барномае ҳамчун асоси банақшагирии стратегӣ ва тақсимоти
захираҳо хидмат кунад.
Қатъиян муҳим аст, ки маблағгузорӣ ба таъмини эҷоди зарфият, омӯзиш ва таҳсилоти мураббиён,
тренерҳо ва фасилитаторҳои дигари чорабиниҳои “варзиш плюс” барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез равона шавад. Бо дарназардошти далеле, ки мураббиён ва фасилитаторҳои дигар
143
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симои барномаҳои варзишӣ мебошанд ва бо иштироккунандагони барнома фаъолияти муштараки
бештар устувор доранд, мушоҳидаҳо, идеяҳо ва маҳоратҳои онҳо ба таъсири барнома, тағйири
устувор ва некӯаҳволии бештар ҷавонон ва аҳолии таҳти хавф қарордошта мусоидат мекунанд.
Хусусиятҳои шахсии онҳо, ҳамроҳ бо стратегияҳои мустақим ва ғайримустақими таълим, ба
он таъсир мерасонанд, ки оё равандҳои таълим дар муҳити варзишӣ сурат мегиранд ва оё он
равандҳо ба интиқоли маҳоратҳои ҳаётӣ ба соҳаҳои дигари ҷомеа бурда мерасонанд.
Мураббиён ва фасилитаторҳои дигар бояд аз арзишҳо, рисолат ва рӯйкарди асосии барнома
огоҳ бошанд. Азбаски фасилитаторҳо ҳамзамон бо ҷанбаҳои варзишии барнома машғуланд ва
ҳамчун шахсони боэътимод нақши ғайриварзиширо бозӣ мекунанд, ки маҳоратҳои бо пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез алоқамандро ташаккул медиҳанд, таъмин намудан зарур аст, ки
омӯзиши онҳо ҳам ҷузъи варзишӣ ва ҳам ҷузъи рушдро инъикос кунад ва метавонад ҷанбаҳои
зеринро дар бар гирад:
• Дарк кардани идеологияҳои ифротӣ ва экстремизми хушунатомез
• Баробарии гендерӣ
• Ҳуқуқи инсон
• Ҳуқуқи кӯдак
• Мониторинг ва арзёбӣ
• Ҳифз, некӯаҳволӣ ва амалкардҳои фарогирӣ
Ғайр аз ин, мураббиён, тренерҳо ва фасилитаторҳои дигар бояд барои фаҳмидани
нишондиҳандаҳои асосии контекстуалӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоие омӯзиш гиранд, ки ба осебпазирӣ
дар рӯбарӯи экстремизми хушунатомез, рафторҳои ҷавонон ва қабули қарорҳо таъсири манфӣ
мерасонанд ва тадбирҳои муносиберо дарк кунанд, ки барои дастгирии тағйирот заруранд. Дар
партави нақши худ, ки мушоҳида ва қайд кардани тағйироти арзишманди рушд ва рафторро дар
бар мегирад, онҳо низ метавонанд ба як ҷузъи раванди мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш табдил
ёбанд. Аз ин рӯ, ҷудо кардани вақт ва захираҳо барои омӯзиши фасилитаторҳо омили қатъиян
муҳими комёбӣ дар барномарезии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез мебошад ва дар сифату
самарабахшии чорабиниҳои “варзиш плюс” инъикос хоҳанд ёфт.
Дар чорабиниҳои “плюс варзиш” ва варзиш барои рушд, ба маънои васеътар, собиқаи таҳсил,
таҷрибаи касбӣ, дониш ва маҳоратҳои фасилитаторҳо метавонанд гуногун бошанд. Фасилитаторҳо
метавонанд мураббиёни ё тренерҳои варзишӣ, кормандони иҷтимоӣ ё ҷамъиятӣ, омӯзгорон ё
мутахассисони соҳаи маориф бошанд. Аз ин рӯ, чорабиниҳои эҷоди зарфият ва омӯзиши соҳаи
варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бояд бо ниёзмандиҳои омӯзишии
гурӯҳҳо ва шахсони мушаххас мутобиқ карда шаванд.
Ҳангоми омӯзиш додани мураббиён ва фасилитаторҳо барои барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез дарк кардан муҳим аст, ки онҳо низ таҳти хавфи экстремизми хушунатомез қарор
мегиранд. Аз ин рӯ, интихоби кормандон қатъиян муҳим аст ва роҳбарият бояд фаъолияти
онҳоро пайваста мавриди санҷиш қарор диҳад. Ҳарчанд ҳар як барнома мутобиқи контекст ва
ҳадафҳои мушаххаси худ маҷмӯи маҳоратҳои ягонаро тақозо менамояд, меъёри умумӣ таҷрибаи
кории мустақим бо ҷавонон дар бахши иҷтимоӣ, маориф ва рушд, маҳоратҳои коммуникативӣ
ва педагогӣ ва ихтисосҳои расмӣ дар соҳаи варзиш ва берун аз онро дар бар мегирад. Ҳамаи
фасилитаторҳо бояд мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ ва қонунҳои миллӣ аз тартиби
санҷишу озмоиш гузаранд, оид ба таъмини бехатарӣ омӯзиш гиранд ва аз ҳифзи кӯдак, аз ҷумла
механизмҳову тартиботи равонасозӣ, огоҳ бошанд. Дар ҳолатҳои муносиб ва вобаста аз унсурҳои
мушаххаси ҳар як мудохила, кормандони махсус бояд ба иҷрову амалисозии барнома ҷалб шаванд.

Мониторинг ва арзёбии барнома
Боз як мулоҳизаи дигар ҳангоми тарҳрезии барнома зарурати ба эътибор гирифтани равандҳову
фаъолиятҳои мониторинг ва арзёбӣ ва таъмин намудан аст, ки захираҳо барои чунин фаъолиятҳо
пеш аз оғози амалисозии барнома дархост ва ҷудо шудаанд. Аз худи оғози лоиҳа муҳим аст, ки
ҳадафу вазифаҳои он, ки бояд дар давоми тамоми муҳлати амалисозии барнома ба даст оянд, возеҳу
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шаффоф бошанд. Ҳадафҳо бояд дақиқ навишта шаванд, ки тафаккури раванд ва мониторинг ва
арзёбиро дастгирӣ кунанд.
Дар баробари гузоштани ҳадафҳо, ҷамъоварӣ кардани гувоҳиҳо барои нишон додани таъсир ва
натиҷаҳои ламсшуданӣ низ метавонад ба тақвият додани барномаҳо ёрӣ расонад. Боби 4-уми
роҳнамои мазкур дар бораи таҳия намудани низоми боэътимодаи мориторинг ва арзёбӣ ва
андозагирӣ кардани таъсири варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
маълумот медиҳад.
Ба таҳиягарон ва иҷрокунандагони барнома тавсия дода мешавад, ки ҳангоми мафҳумсозӣ
(консептуализатсия) ва таҳияи чорабиниҳову ҳадафҳои барнома ва муайян кардани
нишондиҳандаҳо барои сохтори мониторинг ва арзёбӣ, бо иштироккунандагон ва
баҳрагирандагони маҳаллӣ кор кунанд. Муҳим аст, ки нишондиҳандаҳо қобили андозагирӣ,
воқеъбинона ва марбут бошанд. Онҳоро бо кормандон, маблағгузорон ва шарикон метавон
баррасӣ кард то расидан ба ҳадафҳо таъмин шавад.

Рӯйхати санҷишӣ барои барномарезии самарабахши мониторинг ва арзёбӣ
99 Захираҳо бояд барои фаъолиятҳои мониторинг ва арзёбӣ ҷудо ва дар марҳилаи оғози барнома ва
пеш аз амалисозии он таъмин шаванд.
99 Омӯзиш барои ҳамаи кормандон муҳим аст ва бояд давомдор бошад.
99 Мониторинг, тафаккур ва омӯзиш бояд як ҷузъи фаъолиятҳои ҳаррӯзаи барнома бошанд.
99 Назарияи тағйирот ва рӯйкардҳои арзёбӣ бояд дар ҳамкорӣ бо ҷонибҳои манфиатдор,
фасилитаторҳо, мураббиён ва иштироккунандагон пеш аз оғози амалисозии барнома мафҳумсозӣ
(консептуализатсия) шаванд.
99 Абзорҳои эҷодкоронаи ҷамъоварии маълумот бояд тарҳрезӣ ва истифода шаванд.
99 Таъмин намудани риояи меъёрҳои ахлоқӣ ва идора кардани хавфҳо дар ҳамаи фаъолиятҳои
ҷамъоварии маълумот зарур аст.

80

БОБИ 3. БАРНОМАРЕЗИИ ВАРЗИШ ВА ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ

3.2	Муайян кардани гурӯҳҳои мавриди ҳадаф
барои барномаҳои варзишӣ ва пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез
Ҷалби шахсоне, ки беш аз ҳама осебпазиртаранд
Муайян кардани гурӯҳи мавриди ҳадафи мудохила ва таъмин намудани иштирок дар фаъолиятҳои
лоиҳа ҷузъи муҳими марҳилаи тарҳрезии барнома мебошанд. Гурӯҳҳои мавриди ҳадаф ба маънои
васеъ гурӯҳҳои одамоне мебошанд, ки хусусиятҳои умумӣ ва вазъиятҳои яксони ҳаётӣ доранд.
Барои сиёсатгузорон ва кормандони соҳавие, ки ба фаъолиятҳои барнома ҷалб шудаанд, ба
эътибор гирифтан муҳим аст, ки лоиҳаҳо ва ташаббусҳо киро мавриди ҳадаф қарор медиҳанд то
ҳангоми амалисозӣ ва таҳвили барномаҳои варзишӣ банақшагирии стратегиро таъмин намоянд.
Дар раванди муайян кардани гурӯҳҳову баҳрагирандагони мавриди ҳадафи фаъолиятҳои барнома
таваҷҷуҳи махсус бояд ба хавфи доғи нанг ва дарканормондагии зиёд зоҳир шавад. Ҳадафгирии
васеъ метавонад ба пайдоиши “ҷомеаҳои шубҳаомез” бурда расонад ва ин истилоҳест, ки ба доғи
нанг, дарканормондагӣ ва хориҷсозии ҷомеаи муайян рабт дошта, баъдтар эҳсосоти беадолатиро
ба вуҷуд меорад, ки майл ба зӯровариро ривоҷ медиҳад. 145
Аз тарафи дигар, рӯйкарди мутамаркази барнома барои ҷавонони таҳти хавф қарордошта дар
чунин ҷомеаҳо, ҳарчанд метавонад муносибтар ҳисобида шавад, эҳтимол аст ба тамғагузорӣ ва
пурзӯр кардани доғи нанг низ бурда расонад. 146 Аз ин рӯ, ба эътибор гирифтани забоне муҳим
аст, ки дар санадҳои барнома ва маводҳое истифода мешаванд, ки ҳангоми тарҳрезӣ, амалисозӣ
ва маркетинги барномаҳои варзишӣ ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез паҳн
мешаванд.
Бо ин мақсад, сиёсатгузорон, менеҷерҳо ва кормандони соҳавӣ бояд дар бораи ҷанбае фикр
кунанд, ки таҳти хавф қарор доштан барои кӯдакону ҷавонон чӣ маънӣ дорад ва оё ин мафҳум дар
контекстҳои гуногун фарқ дорад. Муҳимтар аз ҳама, фарзияҳоеро ба эътибор гирифтан зарур аст,
ки дар бораи ҳувияти қавмӣ-динӣ, фарҳангӣ ва сиёсии онҳо пешбинӣ шуда, онҳоро таҳти хавфи
коркарди идеологӣ ва амалҳои экстремистии хушунатгар қарордошта меҳисобанд.
Дар роҳнамои мазкур, барномаҳои варзишие, ки ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
равона шудаанд, ба ҷавононе таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, ки осебпазиртаранд ва таҳти хавфи
зиёдтари радикализатсияи боисшаванда ба экстремизми хушунатомез қарор доранд. Мафҳуми
ҷавонони таҳти хавф қарордошта хеле васеъ аст; дар баъзе мавридҳо, ҳамаи ҷавонон то ин ё он
дараҷа таҳти хавф қарор мегиранд. Сарфи назар аз таърифҳои гуногуни ҷавонони таҳти хавф
қарордошта, истилоҳ бо муайянкунандаҳои асосӣ бетағйир алоқаманд аст, аз ҷумла омилҳои
муҳитзистӣ, иҷтимоӣ ва оилавӣ, ки дар саҳм гузоштан ба некӯаҳволӣ ва рушди солими ҷавонон ё
коҳиш додани онҳо нақши афзалиятдор бозӣ мекунанд ва дар контексти пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез, онҳоро дар рӯбарӯи бахидматгирӣ аз ҷониби гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар
бештар осебпазир менамоянд ва таҳти хавфи бештар қарор медиҳанд. Дар ин контекст, ҷавонони
таҳти хавф қарордоштаро ҳамчун ҷавононе метавон таъриф кард, ки собиқаашон онҳоро таҳти
хавфи қонуншиканиҳо ва қурбонишавиҳои оянда дар натиҷаи шароитҳои инфиродӣ, муҳитзистӣ,
иҷтимоӣ ва оилавӣ қарор медиҳад, ки ба рушди шахсӣ ва ҳамгирошавии бомуваффақияти онҳо бо
иқтисод ва ҷомеа монеъ мешаванд (ба боби 1 низ нигаред). 147
Вале дурӣ ҷустан фавқулодда муҳим аст аз зоҳир намудани “таваҷҷуҳи маҳдуд ба шахсоне, ки
гирифтори шароитҳои вазнини иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҳастанд, аз ҳисоби эътирофи ҷанбае, ки
таъсири маҳрумияти нисбиро дар ҳамаи сатҳҳои ҷомеа метавон эҳсос кард, бо эҷод намудани
холигоҳи байни умедҳо ва воқеиятҳои онҳо дар ҷамъият ё таваҷҷуҳ ба таҳсилот, сарфи назар
аз гувоҳие, ки ҳам ҷавонони соҳибмаълумот ва ҳам бемаълумот ба экстремизми хушунатомез
145
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эҳтимолан осебпазиранд ва маҳз муҳити васеи иҷтимоист, ки осебпазириро ба радикализатсия
эҷод менамояд”. 148
Дар роҳнамои мазкур, панҷ бахши муайяншуда барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз
тариқи варзиш харита ва маслиҳатҳои муфидеро таъмин менамоянд, ки тафаккури эҷодкорона
ва рӯйкардҳои амалӣ ба мушкилоти рӯзмарраеро ривоҷ медиҳанд, ки ҷавонони таҳти хавф
қарордошта бо онҳо рӯбарӯ мешаванд. Масалан, маконҳои бехатарро ҳамчун ҷойҳои боэътимод
метавон истифода бурд, ки шунидани андешаҳои ҷавонон ташвиқ мешаванд. Тавсияҳо барои
фасилитаторҳои барномаҳои варзишӣ ҷиҳати вусъат додани иштирок ва ҷалби ҷавонони
осебпазир ва/ё таҳти хавф қарордошта, инҳоро дар бар мегиранд:
› Эътироф намоед, ки омилҳои дохиливу берунии стресс барои ҳар як ҷавон ва гурӯҳ гуногун
аст. Фаҳмишҳо ва таърифҳои контекстуалии экстремизми хушунатомез ва тактикаҳои
бахидматгириву таблиғотӣ муҳим мебошанд.
› Огоҳ бошед, ки варзиш баъзе вақтҳо ҳамчун сохтори иҷтимоӣ баррасӣ мешавад ва аз ин рӯ,
метавонад барои ҷамъоварии дониш ва сохтани шабакаҳо омили муҳим бошад. Дар мавриди
идеяҳои дигаре озод бошед, ки ҷавонон барои расидан ба шабакаи васеътари одамон изҳор
менамоянд.
› Бо гурӯҳҳои хурд кор кунед, то дилпурии инфиродӣ тақвият ёбад ва эътимод мустаҳкам
шавад. Ин барои дарки беҳтари шахсиятҳои одамоне, ки дар муҳити маҳаллӣ таҳти хавфи
зиёд қарор доранд, имкониятҳои бештарро муҳайё менамояд.
› Барои васеъ кардани имкониятҳои дастрасӣ ба аҳолии таҳти хавф қарордошта динамикаи
назарраси гурӯҳиро эҷод намоед.
› Варзиш метавонад ба пайдоиши иззати нафс саҳм гузорад ва метавонад ба идроке бурда
расонад, ки ҳама дар ҷомеа ё ҷамъият нисбат ба ҳар як нафар бояд одилона муносибат кунад.

3.3	Механизмҳои муайянсозии бармаҳал ва равонасозӣ
Дар контексти барномарезии пешгирии аввалия, аз ҷумла, барои чорабиниҳои варзишӣ, муайян
кардани ҷавонони осебпазир ва таҳти хавф қарордошта ҳамчун имконияти равонасозии баъдӣ ба
хидматрасониҳои махсус ва дастгирии онҳо муҳим аст. Ин хидматрасониҳо метавонанд дастрасӣ
ба коршиносони соҳаҳои иҷтимоӣ, тандурустӣ, маориф ва равонӣ-иҷтимоиро дар бар гиранд.
Дар чунин талошҳо, рӯйкарди байниидораҳо ва ҳамкории ҷомеа ташвиқ мешавад.
Фасилитаторҳо ва ҷонибҳои манфиатдор бояд аз омилҳои фарҳангиву контекстуалие огоҳ бошанд,
ки бо экстремизми хушунатомез алоқаманд буда, метавонад осебпазирии иштироккунандагонро
тақвият диҳанд ва онҳо бояд нишондиҳандаҳои асосиро барои механизмҳои муайянсозии
бармаҳал ва равонасозӣ дарк намоянд. “Механизмҳои равонасозӣ ба сафарбарсозии фаъолон –
асосан фаъолони маҳаллӣ – имконият медиҳанд, ки маъмулан барои татбиқ намудани чорабиниҳои
самарабахшу пешгирикунанда беҳтар аз ҳама муносибанд, чунки салоҳият, таҷриба, обрӯю
эътибор ё қонунияти махсус доранд, ки полис ё дигарон надоранд.” 149

Нишондиҳандаҳои муайянсозии бармаҳал
Фасилитаторҳо, ихтиёриён ва мураббиён зарфият надоранд, ки арзёбиҳои хавфро барои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез баргузор намоянд, вале онҳо дар раванди варзиш ва пешгирӣ
фаъолони муҳиманд ва эҳтимолан метавонанд ҳолатҳоеро муайян намоянд, ки ба дастгирии
баъдӣ ниёз доранд. Аз ин рӯ, барои фасилитаторҳо муҳим аст, ки нишонаҳои бармаҳали рафторие,
ки бо эҳтиёҷоти пешгирии аввалия алоқаманданд ва омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандаеро
муайян карда тавонанд, ки дар бахши 1.3 баррасӣ шудаанд. Онҳо низ бояд бо дигар чорчӯбаҳои
148
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Гузориши гузоришгари махсус оид ба масъалаи тарғиб ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар шароитҳои мубориза бо терроризм:
таъсири ҳуқуқи инсон ба сиёсат ва амалҳое, ки ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва муқовимат ба он равона
шудаанд (A/HRC/43/46), сарсатри 22.
OSCE, Understanding Referral Mechanisms in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization That Lead to
Terrorism: Navigating Challenges and Protecting Human Rights – A Guidebook for South-Eastern Europe (Vienna, 2019).
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мафҳумие шинос бошанд, ки ба муайян кардани вазъиятҳои бештар ба экстремизми хушунатомез
боисшаванда ёрӣ мерасонанд.
Мутаносибан, фасилитаторҳо бояд ба чунин нишонаҳои бармаҳали огоҳкунанда аз
иштироккунандагони худ ошно бошанд, ки лаҳзаҳои майл ба сӯи экстремизми хушунатомез
мебошанд: 150
• Бегонагӣ
– Қатъи ғайричашмдошти муносибат бо оила ва робитаҳои тӯлонии дӯстона
– Нишонаҳои тарк кардани ҷомеа ё ҷудошавӣ аз ҷомеа
– Тарки ғайричашмдошти мактаб ва низоъҳо бо мактаб
– Изҳори шакку шубҳа дар бораи ҳувияти худ
– Тағйирот дар рафторе, ки бо хӯрокхурӣ, либоспӯшӣ, забон ё молия алоқаманданд.
• Радикализатсия
– Тағйирот дар муносибат ва рафтор нисбат ба дигарон: тавзеҳоти зиддиҷамъиятӣ, инкори
ҳукумат, инкори фаъолиятҳои муштараки иҷтимоӣ
– Боздиди доимӣ аз сайтҳои интернетӣ ва иштирок дар шабакаҳои ахбори оммаи иҷтимоӣ,
ки андешаҳои радикалӣ ё экстремистиро маъқул медонанд
– Изҳороти бадбинӣ
– Муроҷиат ба андешаҳои ифротӣ ё назарияҳои сӯиқасд.
• Садоқат ба зӯроварӣ
– Пайдо шудан ё тақвият ёфтани рафтори зӯроварона нисбат ба дигарон
– Нигоҳдории маводҳои экстремистӣ
– Мавриди ҳадаф қарор додани иштироккунандагони дигар ё зиён расонидан ба онҳо бар
асоси андешаҳо ё ақидаҳои пурихтилоф.
Ҳарчанд рӯйхати дар боло инъикосшуда нишонаҳову нишондиҳандаҳои асосии рафторро дар бар
мегирад, зикр намудан бамаврид аст, ки ин рӯйхати санҷишӣ нест, балки роҳнамои нишонаҳоест,
ки фасилитаторҳо ва кормандони соҳавӣ метавонанд мушоҳида кунанд ва барои дастгирии
равонасозиҳои эҳтимолӣ истифода баранд.
Дар ҳолатҳое, ки чунин нишонаҳои огоҳкунанда мушоҳида шудаанд, ҷустуҷӯ кардани маълумоти
бештар барои зиракона фаҳмидани вазъияти иштироккунанда муфид ва зарур аст. Махфиятро
дар хотир нигоҳ дошта, мураббиён ё фасилитаторҳо метавонанд:
• Бо шахсони дигаре ҳамсуҳбат шаванд, ки узви шабакаи дастгирии иштироккунанда аст то
бифаҳманд, ки оё онҳо низ тағйирёбии рафтори ӯро мушоҳида кардаанд;
• Бо ҷавон мустақиман ҳамсуҳбат шуда, бифаҳманд, ки ӯро чӣ нороҳат мекунад.
Истифода бурдани имкониятҳои муколама бо ҷавонони таҳти хавф қарордошта ва дастрасии
онҳо бо ёрии варзиш ва ба воситаи варзиш низ имкониятҳоро барои ҷалб кардани коршиносон ва
доираи васеътари ҷомеа эҷод менамояд. Дар ин раванд, роҳҳои дастгирӣ ва фаъолиятҳои баъдиро
метавон таҳия ва ба чорабиниҳои варзишӣ ҳамгиро кард.

150

UNODC, Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups (нигаред ба
поварақии 66).
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Расми 21. Нишондиҳандаҳои муайянсозии бармаҳали экстремизми хушунатомез

Қувваҳои ҳаракатдиҳандаи экстремизми хушунатомез

Хориҷсозии иқтисодӣ
Имкониятҳои маҳдуд
барои пурҳаракатии
мукаммал

Худислоҳсозии
нокифоя

Хориҷсозии сиёсӣ /
имкониятҳо барои
иштирок /
зарфияти заифи
давлат

Муносибатҳои
радикалӣ
Ҷаҳонбинӣ
“Мо баръакси онҳо”

Номуайянӣ

Идроки беадолатӣ
Беадолатӣ
Коррупсия
Муносибати
бераҳмона

Ҷанбаҳои
тағйирёбандаи
собиқаи зиндагӣ
Синну сол/ҷинс
Таҳсилот
Муҳити зист

Напазируфтани
системаи
иҷтимоӣ-иқтисодӣ
ва сиёсӣ

Омилҳои
инфиродӣ,
эҳсосотӣ
ва равонӣ

Радикализатсия

Таъсиси робитаҳои
иҷтимоӣ
(сотсиализатсия)
(рафиқон, оила,
таҳсил, калисо,
масчид ва ғайра)

Бахидматгирии (ҷалби) фаъол

Экстремизми хушунатомез
Сарчашма: Мутобиқ шудааст аз UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for
diversity: a development response to addressing radicalization and violent extremism” (New York, 2016).

Механизмҳои равонасозӣ
Механизмҳои равонасозӣ ҷузъи асосии барномарезӣ буда, на танҳо барои иштироккунандагон
дастгирии баъдиро таъмин менамоянд, балки ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи кӯдакро низ ҳифз мекунанд
ва таъсири дарозмуҳлати варзиш ва чорабиниҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро ба
шарофати хидматрасониҳои ихтисосӣ тақвият медиҳанд.
Мутобиқи таърифе, ки Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо истифода мебарад: “равонасозиҳо
шахсонеро дар бар мегиранд, ки ба барномаҳои байнимуассисавӣ ё барномаҳои дигар бо
иштироки бисёр ҷонибҳои манфиатдор фиристода мешаванд ва рафтори қобили мушоҳидаро
зоҳир намуда, бар он ишора мекунанд, ки онҳо эҳтимол аст дар рӯбарӯи экстремизми хушунатомез
ва радикализатсияе, ки ба терроризм бурда мерасонад ё аллакай ба ин роҳ бурдааст, таҳти хавф
қарор гиранд ё осебпазир бошанд. Равонасозиҳо низ шахсонеро дар бар мегиранд, ки барнома
онҳоро ба муассисае, ниҳоде, созмоне ё мутахассисон барои мудохилае ё дастгирии дигар баъд аз
арзёбии касбии хавфҳо, осебпазириҳо ва омилҳои муҳофизатии шахс равона мекунад.” 151
Механизмҳои равонасозӣ метавонанд расмӣ ё ғайрирасмӣ шаванд ва бояд коршиносон,
хидматрасониҳои касбӣ ва дастаҳо ё муассисаҳоеро дар бар гиранд, ки арзёбиҳои хавфро анҷом
медиҳанд ва барои одамон дар сатҳи пешгирии аввалия ё шахсоне, ки таҳти хавфи ҷалб шудан
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OSCE, Understanding Referral Mechanisms in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization.
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ба экстремизми хушунатомез қарор доранд, дастгирӣ ва/ё чорабиниҳои иловагиро таъмин
мекунанд.
Дар контексти мудохилаҳои пешгирии аввалия, аз ҷумла, ба воситаи варзиш ва барномаҳои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, истифода бурдани рӯйкарди тандурустӣ ва таҳсилотӣ ба
механизмҳои равонасозӣ муҳим аст, вале на рӯйкарди ҳифзи ҳуқуқ. Механизмҳои равонасозие, ки
бар рӯйкарди иҷтимоӣ ва таҳсилотӣ асос ёфтаанд, як қатор афзалият доранд, аз ҷумла: 152
• Баланд бардоштани эҳтимолияти ин, ки оилаҳо ва дигар аъзои ҳавасманди ҷомеа шахсонеро
равонасозӣ хоҳанд кард, ки дар барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, пеш аз
хушунатро пазируфтани ин одамон, нишонаҳои радикализатсияро нишон медиҳанд.
• Мустаҳкам кардани эътимоди байни ҷомеаҳо ва хидматрасониҳои касбиву созмонҳое, ки ба
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез равона шудаанд.
• Ҳавасманд кардани ҷалби як қатори мутахассисоне, ки эҳтимол аст барои мустақилона ҷалб
шудан ба чорабинии аз нигоҳи сиёсӣ ҳассоси пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бемайл
бошанд.
• Ривоҷ додани рӯйкарди байнисоҳавӣ ва таъмин намудани имконияти мубодилаи маълумот
дар бораи шахсоне, ки миёни муассисаҳову созмонҳои гуногун (дар ҳудуди стантартҳои
ҳифзи маълумот ва махфият) бозравонӣ шудаанд.
• Таъмин намудани арзёбии дақиқтари хавфҳову эҳтиёҷоти шахсони осебпазир дар муқоиса бо
ин, ки одатан барномаҳои мудохила бо иштироки як ҷониби манфиатдор метавонанд таъмин
кунанд.
• Додани имконият ба шахси бозравонишуда, ки ҳамзамон аз як қатор хидматрасониҳо
истифода бурда, қобилияти худро ҷиҳати манфиат бардоштан аз нақшаи бештар ҳамаҷонибаи
дастгирӣ тақвият диҳад, дар муқоиса бо ин, ки як муассиса ё созмон ба ӯ чунин имконият
медиҳад.
Механизми равонасозӣ бояд нақшаи мудохила ё нақшаи васеътари дастгириеро пешниҳод
карда тавонад, ки ба таври инфиродӣ нисбат ба осебпазириҳои шахсони муайяншуда мутобиқ
бошад ва нақша бояд синну сол, ҷинс, собиқаи фарҳангӣ ва омилҳои хавфро ба эътибор гирад,
ки ҳар як шахс изҳор кардааст. 153 Қадамҳо ва мулоҳизаҳои асосии таҳия кардани механизмҳои
равонасозӣ ва системаҳои дастгирие, ки метавонанд натиҷаҳову таъсири мусбати чорабиниҳои
варзишии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро тақвият диҳанд ва нигоҳ доранд, инҳоро дар
бар мегиранд:
› Қабул кардани рӯйкарди тандурустӣ ва байнимуассисавӣ, ки таваҷҷуҳи он ба талошҳои
пешгирӣ ва талошҳои зери сарварии ҷомеаҳои маҳаллӣ иҷрошаванда равона шуда, силсилаи
васеи мақомоти ғайриҳифзи ҳуқуқ, ғайридавлатӣ ва кормандони соҳавиву мутахассисони
фаъолро ҷалб менамоянд. Ба ин аз тариқи харитасозии ибтидоӣ ва баргузории машварат бо
ходимону созмонҳои маҳаллӣ метавон муваффақ шуд.
› Эҷод кардани дастгирии ҷомеа барои коҳиш додани доғи нанг; ин метавонад дигар ҷомеаҳои
варзишӣ, оилаҳо, мактабҳои маҳаллӣ, шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои ҷавонони маҳаллиро дар
бар гирад.
› Таҳия кардани брендинги (тамғаи) муносиб барои механизмҳои равонасозӣ бо мақсади
коҳиш додани доғи нанг ва ҳифз кардани ҳуқуқи инсон.
› Эътироф кардани маҳоратҳои дигарон (ғайр аз фасилитаторҳо ё мураббиён) дар баргузории
арзёбиҳои хавф ва ба вуҷуд овардани зарфияти омӯзонидани кормандони барнома оид ба
муайянсозии бармаҳали хавф ва эҳтиёҷот.
› Боварӣ ҳосил кунед, ки иштироккунандагон дар ҷараёни раванд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ
кашида нашудаанд ё зери хавфи нолозими амалҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қарор надоранд.
152
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› Дар ҳамкорӣ бо коршиносони маҳаллӣ ва созмонҳои ихтисосӣ таҳия кардани механизмҳо
ва равандҳои равонасозӣ. Таҳия кардани системаи равонасозӣ вазифаи мураккаб буда, ба
эътибор гирифтани контексти маҳаллӣ, миқёс, брендинг, мубодилаи иттилоот ва одоб,
муҳофизат, дурнамои гендерӣ, муҳлат ва захираҳои лоиҳаро тақозо менамояд. Ин раванд
бояд ҷомеаи шаҳрвандиро ҷалб намояд ва нақшҳову масъулиятҳоро дақиқ муайян кунад.
› Эътироф кардан, ки равонасозиҳо шаклҳои гуногун доранд ва аз сарчашмаҳои гуногун
меоянд. Масалан, омӯзгори мактаб метавонад дар барномаи пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез аз тариқи варзиш машварат гирифта, бо шахсе ё гурӯҳи хонандагон кор
мекунад ё фасилилатор оид ба варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез метавонад
иштироккунандаеро муайян намояд, ки ба дастгирии иловагии хидматрасониҳои берун аз
чорабиниҳои варзишӣ ниёзманд аст.
› Ба воситаи ҷонибҳои манфиатдории асосӣ ва роҳбарони боэътимоди ҷомеа, баланд
бардоштани сатҳи огоҳӣ аз раванди равонасозӣ, хидматрасониҳое, ки барои барномаҳои
пешгирии аввалия дастрасанд ва имкониятҳои омӯзиш.
› Таъмин намудан, ки механизми равонасозӣ метавонад нақшаи чорабиниҳо ё нақшаи
васеътари дастгириеро пешниҳод кунад, ба таври инфиродӣ нисбат ба осебпазириҳои
шахсони муайяншуда мутобиқ бошад; нақша бояд синну сол, ҷинс, собиқаи фарҳангӣ ва
омилҳои хавфро ба эътибор гирад, ки ҳар як шахс изҳор кардааст. 154
› Муайян кардани раванд барои бознигариву омӯзиши мустақилона ва мониторинг ва арзёбӣ
кардани раванди равонасозӣ.

3.4	Рӯйкарди ҳуқуқи инсон ба барномарезии варзиш
ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
Қабул кардани рӯйкарди ҳуқуқи инсон дар варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ба раванди барномарезӣ фаро гирифтани ҷанбаҳои ҳуқуқи инсон, аз ҷумла, ҳангоми
тарҳрезӣ, амалисозӣ, мониторинг ва арзёбии онро дар пай дорад ва ҳамзамон таъмин менамояд,
ки чорабиниҳо ба амалисозии ҳуқуқи инсон мусоидат кунанд ва ба рушди зарфиятҳои шахсони
уҳдадор саҳм гузорад, ки уҳдадориҳои худ ва/ё қобилиятҳои соҳибони ҳуқуқро бо талаби риоя
шудани ҳуқуқашон иҷро кунанд.
Барои таъмин намудани рӯйкарди ҳуқуқи инсон ба варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез, миёни ҷанбаҳои дигар, ба эътибор гирифтани машварати созанда ва иштироки
ҷомеаҳое зарур аст, ки тадбирҳои пешгирӣ кардани экстремизми хушунатомез ва мубориза бо
он, дастрасии ҷисмонӣ ва фарогирии ҳамаи аъзои ҷомеа, сиёсати ҳифз ва кодекси рафтор барои
кӯдакон ва дигар иштироккунандагони осебпазир ва пешбурди баробарӣ ба онҳо равона шудаанд.
Илова бар роҳнамои муфассал оид ба масъалаҳои гендер ва ҳуқуқи кӯдак, ки дар бахши мазкур
инъикос шудааст, унсурҳои асосии рӯйкарди ҳуқуқи инсон инҳоро дар бар мегиранд:
• Қабул кардани рӯйкарди муштарак барои тарҳрезӣ ва арзёбии лоиҳае, ки дар он кӯдакону
ҷавонон ҳамчун фаъолони асосии рушди шахсии худ эътироф мешаванд.
• Омӯзиши ҳамаи шахсоне, ки ба таҳия ва тарҳрезии барнома (масалан, мураббиён, тренерҳо,
ихтиёриён ва ҷавонон) оид ба ҳуқуқи инсон ҷалб шудаанд, аз ҷумла, ҳуқуқи кӯдак ва
принсипҳову арзишҳои ҳуқуқи инсон, ки дар лоиҳа истифода мешаванд.
• Таҳия кардани барномаҳои фарогир, ки дастрасиро таъмин менамоянд ва фарогирии
иҷтимоии гурӯҳҳои дарканормонда, камбизоат ва хориҷшуда, аз ҷумла, ҷавонону кӯдакони
дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмониро ривоҷ медиҳанд.
• Ба кор бурдани принсипи “зиён нарасон” ва ҳамгиросозии ҳуқуқи инсон дар системаи
мониторинг ва арзёбӣ бо мақсади ошкор кардани натиҷаҳои тасодуфие, ки ба ҳуқуқи инсон
таъсири манфӣ мерасонанд.
154
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Роҳнамо барои густариши ҳуқуқи инсон
дар миёни иштироккунандагони ҷавон
Ҳангоми густариши ҳуқуқи инсон дар миёни иштироккунандагони
ҷавон ҳамчун нуқтаи оғоз баррасӣ кардани одоби “бозии одилона” дар
варзиш муфид аст. Бозии одилони хеле бештар аз танҳо риоя кардани
қоидаҳои бозист; бозии одилона муносибати варзишгарро инъикос
менамояд. Мутобиқи Эъломияи Кумитаи байналмилалии бозии
одилона “бозии одилона ба ҳама тааллуқ дорад. Ҳамаи шахсоне, ки ба
варзиш ҷалб шудаанд, масъуланд то таъмин намоянд, ки он варзиши
бозии одилона аст.” 155 Паёми муҳими ин Эъломия ин аст, ки бозии
одилона таҳкурсие мебошад, ки варзиш дар рӯи он бунёд ёфтааст.
Ташаккул додани рӯйкарде, ки бар ҳуқуқ асос ёфтааст, мафҳуми
ҳуқуқи инсонро ба иштироккунандагони ҷавон шинос мекунад ва ба
он симои инсонӣ мебахшад. Тавсияҳои амалӣ ва маслиҳатҳои муфид
барои густариши ҳуқуқи инсон аз тариқи барномаҳои варзишӣ
инҳоро дар бар мегиранд:
› Мураббиён, ҷавонон ва ҷомеаҳои онҳоро аз тариқи бозӣ ва
варзиш бо ҳамсолони худ бо принсипҳои ҳуқуқи инсон шинос
кунед ва онҳоро ба ин ҳавасманд намоед, инчунин намунаҳое
биёред, ки чӣ гуна иштироккунандагон метавонанд дар зиндагии
рӯзмарраи худ рӯйкарди бар ҳуқуқи инсон асосёфтаро истифода
баранд.

Санадҳои байналмилалӣ оид ба
ҳуқуқи инсон ва варзиш
Санадҳои ҳуқуқи инсон муқаррароти мушаххасро
дар бар мегиранд, ки шароитҳои бунёдиро барои
варзиш ва фароғат инъикос менамоянд. Ин
муқаррарот ҷанбаҳои зеринро дар бар мегиранд:
Эъломияи умумии ҳуқуқи башар
• Моддаи 24 истироҳат ва фароғатро ҳамчун
ҳуқуқи инсон муайян менамояд.
• Моддаи 27 ҳуқуқи иштироки озодонаро дар
ҳаёти фарҳангии ҷомеа муайян менамояд.
Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак
1.   Моддаи 31 ҳуқуқи кӯдакро ба истироҳату
фароғат, ҷалб шудан ба бозӣ ва чорабиниҳои
фароғатие, ки ба синну соли кӯдак муносибанд
ва озодона иштирок кардан дар ҳаёти
фарҳангӣ ва санъат эътироф менамояд.
Конвенсия оид ба ҳуқуқи маъюбон
2.  Моддаи 30 ҳуқуқи шахсони маъюбро ба
иштироки баробар бо дигарон дар ҳаёти фарҳангӣ,
фароғат, осоиш ва варзиш инъикос менамояд.

› Лоиҳаеро ба таври муштарак эҷод намоед, ки бар принсипҳои бозии одилона асос меёбад ва
изҳоротеро таҳия кунед, ки ҳуқуқи инсонро инъикос менамояд.
› Ҷавононро дар муайян кардани роҳҳое дастгирӣ намоед, ки ҳуқуқи инсон ба чӣ гуна машғул
шудани онҳо ба бозиҳои варзишӣ ва зиндагӣ кардани онҳо дар ҷомеаҳо таъсир мерасонанд.
Баррасӣ кунед, ки чӣ гуна онҳо метавонанд амалҳои худро мутобиқи ин принсипҳо арзёбӣ
ва ислоҳ намоянд.
› Варзишро ҳамчун механизми адолат ва тағйироти иҷтимоӣ истифода баред. Ҷавононро
ташвиқ намоед, ки варзишро барои ба мушкил кашидани меъёрҳои табъизомез ва меъёрҳои
ҷудоиандози иҷтимоӣ истифода баранд (масалан, гурӯҳҳои ҷавононеро муайян намоед,
ки иштирок намекунанд, сабабҳояшро муайян кунед ва роҳҳои бехатару ҷолиби ҳамгиро
кардани онҳоро ёбед).
› Чорабиниҳои варзиширо ҳамчун платформаи коммуникатсия барои ҳифзи ҳуқуқи инсон
истифода баред (масалан, аз тариқи баромадҳои ҷавонон, ки баробарии гендерӣ ва ҷалби
одамони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ тарғиб менамоянд).

Мулоҳизаҳо дар бораи гендер ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
Дар Стратегияи зиддитеррористии Созмони Милали Муттаҳид ва Нақшаи амали дабири кулл
барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, баробарии гендерӣ ва вусъат додани ҳуқуқу
имкониятҳои занон ҳамчун самтҳои афзалиятдори амал муайян шудаанд. Дар роҳнамои мазкур,
ба мураббиён ва сиёсатгузорон тавсия дода мешавад, ки мулоҳизаҳои гендериро ба эътибор
гиранд ва иштироки фаъоли занону духтарони ҷавонро дар варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез таъмин намоянд. Ба эътибор гирифтани сохторҳои гендерӣ барои
мардону писарон низ аҳамияти баробар дорад, ки дар ҷалбсозӣ ба экстремизми хушунатомез
нақш бозӣ мекунанд. Барои амалисозии ин, ба ҷонибҳои манфиатдор, фаъолони инфиродӣ
ва шарикон тавсия дода мешавад, ки ҳангоми тарҳрезӣ ва амалисозии ташаббусҳои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш ба фарогирии гендерӣ, баробарии гендерӣ ва
хусусияти контекстуалӣ афзалият диҳанд.
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Ҳалли масъалаи робитаи байни гендер ва экстремизми хушунатомез рӯйкарди ҳамаҷониба ва
байнисоҳавиро тақозо менамояд, ки таваҷҷуҳи асосиро “ба риояи ҳуқуқи инсонии занон, набудани
он, нобаробарии сохторӣ, омилҳои гендерии низоъи мусаллаҳона ва робитаи байни афзалияти
хушунатомезу ҳукмфармои мардон ва тавлиди экстремизми хушунатомез” зоҳир мекунад. 156
Сохторҳои гендерӣ дар муайян намудани ҷанбае нақши бузург бозӣ мекунанд, ки аз шахсе дар
контексти додашуда чӣ интизор меравад, ба ӯ чӣ раво аст ва дар ӯ чӣ арзишманд мебошад. Дар
аксари ҷомеаҳо, байни занону мардон аз нуқтаи назари масъулиятҳои ба дӯши онҳо вогузоршуда,
фаъолиятҳои иҷрошуда, дастрасӣ ба захираҳо ва идоракунии онҳо ва имкониятҳои қабули қарорҳо
фарқиятҳову нобаробариҳо вуҷуд доранд. 157 Бо дарназардошти ин, ки варзиш абзори зистпазир
барои тағйир додани меъёрҳои муқарраршудаи гендерист, 158 дарки чунин фарқиятҳо имконият
медиҳад, ки эҳтиёҷоти гендерӣ ҳангоми тарҳрезӣ ва амалисозии барномаҳо барои тақвият додани
мундариҷа ва пурзӯр кардани таъсири эҳтимолӣ ба эътибор гирифта шаванд.
Нақши занону духтарон

Экстремизми хушунатомез падидаи гендерӣ мебошад, ки занону духтарон онро дар муқоиса бо
мардону писарон (хоҳ қурбонӣ бошанд хоҳ ҷинояткор) ба таври гуногун таҳаммул мекунанд.
Ҳарчанд мардон дар экстремизми хушунатомез симоҳои бештар барҷаста мебошанд, нотавонии
эътироф кардани нақши занон ва динамикаи гендерӣ дар ҷараёни бахидматгирӣ ҳамчун нуқсони
асосии талошҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез баррасӣ мешаванд, ки бештари вақтҳо
ҷанбаҳои гендериро ба эътибор намегиранд. Шинохтани омил ва муқовимат ба қолиби шахшудае
(стереотипе) муҳим аст, ки занон танҳо “пайравон”‑и ғайрифаъол ва итоаткор ҳастанд, тавре,
ки онҳо дар робитаи худ бо мардон тасвир мешаванд (масалан, ҳамчун зан, модар ва бева), вале
на ба дараҷаи баробар ба истисмор ва бахидматгирӣ дар шабакаҳову гурӯҳҳои экстремистии
хушунатгар осебпазиранд.
Занон яке аз нахустин ҳадафҳои гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар буданд. Онҳо ҳамчун
қурбонии ғуломиву қочоқи шаҳвонӣ мавриди ҳадаф қарор гирифтанд ва дар ҷараёни бахидматгирӣ
ва таъмин намудани риояи кодексҳои ахлоқӣ аз ҷониби занони дигар низ нақшҳои муҳим бозӣ
кардаанд. Аз тарафи дигар, таҳқиқотҳои ахир шумораи бесобиқаи занонеро сабт кардаанд, ки
ба экстремизми хушунатомез ҷалб шудаанд. 159 Қисми зиёди онҳо нақшҳои асосии нигоҳубин, аз
ҷумла парвариш ва коркарди идеологии кӯдакони ҷанговарон 160 ва дар бунёди давлат ба сифати
омӯзгорону ҳамширагони тиббӣ нақш бозӣ мекунанд. Иттилоот нишон медиҳад, ки занон низ
метавонанд тавассути ҷалби дигарон, ҷамъоварии маблағ, паҳнсозии идеологияҳои экстремизми
хушунатомез ва иштирок дар амалҳои зӯроварона гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии
хушунатгарро фаъолона дастгирӣ кунанд. 161
Аз ин рӯ, занон метавонанд дар ин соҳа ҳамчун қурбониён ва гумоштагон (агентҳо) ҳувиятҳои
мураккаб дошта бошанд. Вале ба сабаби фарзияи гендерӣ дар бораи иштироки маҳдуди занон,
ҳамчун як ҷузъи стратегияҳои пешгирӣ бештари вақтҳо онҳо мутаносибан дастгирии/таваҷҷуҳи
камтар мегиранд ва дар гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар дар нақшҳои фаъол
ҳарчи бештар истифода мешаванд, чунки одатан онҳо интизориҳои анъанавии бехатариро барбод
медиҳанд.
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Гузориши гузоришгари махсус оид ба масъалаи тарғиб ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар шароитҳои мубориза бо терроризм:
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Мардонагӣ ва экстремизми хушунатомез

Барои мардону писарон фаҳмидани раванди таъсиси робитаҳои иҷтимоие (сотсиализатсия)
фавқулодда муҳим аст, ки ба қолибҳои шахшудаи (стереотипҳои) гендерӣ саҳм мегузорад. Ин
дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез махсусан бамаврид аст, ки дар он сохтори
иҷтимоии дорои хусусиятҳои мардона дар ҷалб ва бахидматгирии мардону писарон нақши асосӣ
бозӣ мекунад. 162
Ҳарчанд худ аз худ мардонагӣ зиёнбахш нест, меъёрҳои муайяни фарҳангие, ки бо мардонагӣ
алоқаманданд, метавонанд барои мардон, занон ва кулли ҷомеа зиёнбахш бошанд. Масалан,
хусусияти ҳукмфармои мардон ва мафҳумҳои ба он алоқаманди мардон ҳамчун ҷанговарон,
муборизон ва муҳофизон ба афрӯхтани оташи зӯроварӣ ва ҳувияти ҳукмфармое ёрӣ мерасонад,
ки мардону писарон худро бо он алоқаманд меҳисобанд. 163 Стратегияҳои тарғиботӣ ва
бахидматгирии экстремизми хушунатомез бештари вақтҳо ба чунин қолибҳои шахшудаи
(стереотипҳои) гендерӣ рӯй оварда, ба интизориҳои ҷамъиятии мардоне такя мекунанд, ки дин,
миллат ва/ё занони худро муҳофизат мекунанд. 164 Масалан, гурӯҳҳои ҷонибдорони бартарии
сафедпӯстҳо идеяеро ҷовидонӣ мекунанд, ки занони сафедпӯст ба муҳофизат шудан аз ҷониби
нажодҳои дигар ниёз доранд. 165 Дар Либия, меъёрҳои гендерии мардонаи ноновар ҷузъи таркибии
стратегияҳои бахидматгирие мебошанд, ки гурӯҳҳои экстремистӣ истифода мебаранд. 166
Мутаносибан, он мардону писароне, ки сохторҳои иҷтимоии гендерро риоя намекунанд, бештари
вақтҳо худро аз ҷомеаҳои худ хориҷшуда ва дарканормонда эҳсос менамоянд, ки низ метавонад
онҳоро ба рафторҳои каҷравонаи ба экстремизми хушунатомез боисшаванда тела диҳад. Чунин
сохторҳо доштани имконияти таъмин намудани дастгирии молиявӣ, доштани шуғли устувор
ва доштани фарзандонро дар бар мегиранд. 167 Дар натиҷа, мардоне, ки чунин имкониятҳоро
надоранд, бо мушкилоти иҷрои нақшҳои худ дар ҷомеаҳо рӯбарӯ мешаванд ва ба радикализатсия
бештар осебпазиранд. 168
Варзиш, гендер ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез

Барои ба варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ҳамгиро кардани дурнамои
гендерӣ, баробар ба эътибор гирифтани ниёзмандиҳои ҳамаи иштироккунандагон бо мақсади
бартарафсозии қолибҳои шахшудаи зиёнбахш зарур аст. Дар ҳоле, ки муҳим аст боварӣ ҳосил
намоем, ки барномаҳо имкониятҳои дастрасӣ ва иштироки баробарро барои занону духтарон
таъмин менамоянд, фаҳмидани ниёзмандиҳои ҳамгиро кардани дурнамои гендерӣ, ки ҷанбаҳои
гендериро бо занон омехта намекунад, аҳамияти ҳаётӣ дорад.
Таҳқиқотҳое, ки ба масъалаҳои варзиш ва гендер бахшида шудаанд, аз нақши фаъолияти ҷисмонӣ
дар тағйир додани шакли қолибҳои шахшудаи гендерӣ ва рафъи онҳо ҳамчун воситаи фарогирии
иҷтимоӣ ва баланд бардоштани потенсиали сарварӣ шаҳодат додаанд. 169 Ҳангоми ба эътибор
гирифтани контекст ва сохтори иҷтимоии гендер, таваҷҷуҳ бояд ба таъмин намудани ҷанбае зоҳир
шавад, ки бар зидди фарҳанги баъзе навъҳои варзиш, ки қолибҳои шахшудаи манфии гендериро ба
вуҷуд меоранд (масалан, мардонагии фавқулодда зиёд, бадбинӣ нисбат ҳамҷинсбозон ва зӯргӯӣ),
аз тариқи уҳдадорӣ ба рӯйкардҳои ҳуқуқи инсон, ки чунин фалсафаҳоро ба мушкил мекашанд,
мубориза бояд бурд. Бештари вақтҳо чунин дарк мешавад, ки занони иштироккунандаи
чорабиниҳои варзишӣ назокати занонаи худро ҳангоми иштирок дар чорабиниҳои варзишӣ,
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махсусан навъҳои муайяни агрессивии варзиш, зери хавф мегузоранд ва бо ин роҳ, ба тартиботи
иҷтимоӣ таҳдид мекунанд. 170 Барои мардону писарон, варзиш метавонад мардонагиҳо,
мардрафторӣ дар назди занон ва занбадбиниро таъкид намояд 171 ва рафторҳои агрессивиеро
ривоҷ диҳад, ки метавонанд берун аз варзиш ба рафторҳои зӯроварона табдил ёбанд. 172 Масъалае,
ки навъҳои муайяни варзиш дар муқоиса бо навъҳои дигари варзиш бештар мардона баррасӣ
мешаванд, дар баъзе фарҳангҳо боз ҳам барҷаста буда, чунин навъҳои варзишро ба соҳаҳои
ҷаззоби бахидматгирӣ табдил медиҳад. 173
Ҳангоми тарҳрезии варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ба эътибор
гирифтани он ки чӣ гуна ҷанбаҳои дигар, монанди мансубияти қавмӣ, дин, миллат ва ҷинсият
робитаҳои иштироккунандагонро бо варзиш ташаккул медиҳанд ва баръакс, ба эътибор
гирифтани меъёрҳои фарҳангӣ ва нақши гендер дар ҷомеа ва пурсидан, ки оё барномаҳои омехтаи
гендерӣ беҳтаранд (ё ҳатто раво ҳастанд), зарур мебошад.
Бехатарӣ ва дастрасӣ ба маконҳои бехатар низ омилҳои муҳим мебошанд, ки бояд ба эътибор
гирифта шаванд. Дастрасии номаҳдуд ба макони бехатар барои духтарону занон ва одамони
дорои тамоюли (ориентатсияи) гуногуни ҷинсӣ дар ҷомеаҳо ҳатто бештар бамаврид аст, ки дар
он ҷо таҳқири ҷинсиву зӯргӯӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ рӯй медиҳанд ё онҳо метавонанд ба сабаби
нишонаҳои ҷинсии худ ба адовати зиёд гирифтор шаванд. Баъзе вақтҳо, машғулиятҳое, ки дар
ҳавои кушод баргузор мешаванд, метавонанд эҳсоси нороҳатии занонро “дар пеши чашми аҳли
ҷомеа” барангезанд ва аз ин рӯ, ба онҳо маконе лозим аст, ки машғулиятҳои варзиширо озодона,
бе маҳдудсозии вақт ё макони ҷойгиршавии ҷисмонӣ, анҷом диҳанд. Духтарони мусулмон,
масалан, метавонанд дар маконҳои бехатар, болопӯшида ва истисноан барои занон пешбинишуда
ҳиҷоби худро кашанд. Вале ба ҷои ин қадар маҳдуд ё пӯшида табдил надодани “маконҳои бехатар”
низ муҳим аст, чунки онҳо хориҷсозии иҷтимоиро эҷод мекунанд; бо хости худашон, духтароне,
ки ҳиҷоб мепӯшанд, аз дастрасии пурра ба машғулиятҳои варзишӣ бояд бе кашидани ҳиҷоб
бархурдор бошанд. Чунин маконҳо низ бояд дар мавриди мутобиқат ба талаботи гендерӣ санҷида
шаванд (масалан, оё дар онҳо барои духтарон хонаи либоскашӣ ё ҳоҷатхонаҳои занона вуҷуд
доранд).
Роҳнамо барои ба варзиш барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ҳамгиро кардани
дурнамои гендерӣ

Бар асоси маълумоти дар боло зикршуда ва бо дарназардошти адабиёти хеле кам, ки махсусан
ба наздиксозии гендер, варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бахшида шудааст, ба
кормандони соҳавӣ чунин маслиҳатҳои муфидро метавон дод:
› Шабакаи иҷтимоӣ дар ҳаёти духтарон нақши бузург бозӣ мекунад ва ба барномаҳо ҳамгиро
намудани шабакаҳои иҷтимоии онҳо, масалан оила ва ҳамсолони онҳо, имконияти иштироки
доимиро афзоиш медиҳад.
› Аз роҳҳои гуногуне огоҳ бошед, ки дар онҳо ҷинсҳои гуногун аз экстремизми хушунатомез
осебпазиранд.
› Қолибҳои шахшудаи (стереотипҳои) зиёнбахш ва сохторҳои иҷтимоии контекстуалии
гендерро муайян намоед ва барои ба мушкил кашидан ва барҳам задани қолибҳои шахшудаи
зиёнбахш бо ҷонибҳои манфиатдор ва роҳбарони ҷомеа кор кунед.
› Дар ёд дошта бошед, ки хусусиятҳои мардона дар чорабиниҳои варзишӣ ғайримустақим
тарғиб мешаванд ва баъзе навъҳои варзиш дар муқоиса бо навъҳои дигари он бештар
“мардона” ҳисобида мешаванд.
› Тавассути ҷалб кардани фаъолони маҳаллӣ ба тарҳрезӣ ва банақшагирӣ аз зиёни эҳтимолӣ
муҳофизат намоед.
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› Дастрасии номаҳдуд ва бехатарро ба иншоотҳои варзишӣ, аз ҷумла нақлиёт, ба нақша гиред ва
ҳангоми банақшагирии барномаҳо, уҳдадориҳои замониеро ба эътибор гиред, ки бо нақшҳои
иштироккунандагон дар хонавода алоқаманданд.
› Осебҳо ба ҳамаи иштироккунандагони чорабиниҳои варзишӣ хатарноканд, вале барои занону
духтарон метавонанд омили боздоранда бошанд. Банақшагирии чорабиниҳои пешгирӣ дар
барнома ба мутақоид намудани оилаҳо, ки духтарони худро ба бозӣ кардан иҷозат диҳанд,
метавонад унсури муҳим бошад.
› Пайомадҳои давраҳои ҳайзбинӣ ва интизориҳои фарҳангии рафторро баррасӣ кунед, ки дар
давоми он вақтҳо метавонанд ба духтарон таъсири манфӣ расонанд. Боварӣ ҳосил кунед,
ки иншоотҳои варзишӣ аз нигоҳи дастрасӣ ба маҳсулоти санитарӣ ҷанбаҳои гендериро ба
эътибор мегиранд.
› Аз ҳар гуна маҳдудиятҳои барномаҳо барои ҷинсҳои омехтаи одамон ё имтиёзҳои барномаҳои
истисноан барои занон пешбинишуда огоҳ бошед ва ҳар гуна афзалиятҳоро барои мураббиён
ва кормандони ҷинси зан дар контекстҳои мушаххас ба эътибор гиред.
› Дар тарҳрезии барнома тағйирпазириро таъмин намоед ва ба иштироккунандагон имконият
диҳед, ки андешаҳои худро изҳор намуда, барномаҳоро бар асоси фаъолияти муштарак ва
муҳокима мутобиқ кунанд. Дар барномаҳое, ки барои ҷинсҳои омехтаи одамон пешбинӣ
шудаанд, ҷанбаҳои гендериро дар ҷойҳое ба эътибор гиред, ки дар он ҷо баъзе фаъолиятҳоро
эҳтимол аст барои занони иштироккунанда мутобиқ кардан лозим меояд.
› Занони тарбиятгар метавонанд ба мушоҳида кардани нишонаҳои огоҳкунандаи ҳаррӯзаи
таъсири экстремизми хушунатомез ба занону духтарон ёрӣ расонанд ва ба онҳо вокуниши
бармаҳал нишон диҳанд.
› Истифодаи намунаҳои ибратбахши занон дар ҷомеаҳое махсусан муфид аст, ки бо барномаҳои
варзишии занон шинос нестанд. Намунаҳои ибратбахш ба ривоҷ додани сатҳи қабул ёрӣ
мерасонанд, меъёрҳоро ба мушкил мекашанд ва ба иштироки бештар илҳом мебахшанд.

Баҳисобгирии ҳуқуқи кӯдак дар варзиш ва барномаҳои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез
Кӯдаконе, ки моддаи 1‑уми Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак онҳоро бар асоси қонун ҳамчун
шахсони то синни 18-сола таъриф кардааст, як қисми аҳолии ҷавон мебошанд ва ин истилоҳи
тағйирпазир барои мақсадҳои роҳнамои мазкур ҳамчун шахсони синни 15–24 муқаррар шудаанд.
Аз ин рӯ, дар варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез истифода бурдани
мулоҳизаҳои ҳуқуқи кӯдак ва густариш додан, ҳифз кардан ва кафолат додани ҳуқуқи кӯдакони
иштироккунанда муҳим аст. Ғайр аз ин, ҳангоми тарҳрезӣ ва амалисозии чорабиниҳои самарабахш,
унсурҳои мушаххасеро, ки бо ҷалб ва истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои экстремистии
хушунатгар ва террористӣ алоқаманданд, низ бояд ба эътибор гирифт.
Ҷалб ва истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар ва террористӣ

Тӯли солҳои охир ҳазорҳо кӯдак аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар
дуздида, ҷалб ё истифода шудаанд ё ба таври дигар бо чунин гурӯҳҳо алоқаманд буданд. 174 Ин
кӯдакон дар сатҳҳои гуногун ба зӯроварӣ гирифтор шудаанд ва ҳамзамон, эҳтимол аст дар
дасти шахсоне, ки онҳоро истисмор менамоянд ва/ё онҳоро барои содир кардани ҷиноятҳо ва
қонуншиканиҳои бо терроризм алоқаманд истифода мебаранд, ба абзори махсусан хатарнок
табдил ёбанд. 175 Кӯдакон дар рӯбарӯи ҷалбу истисмор аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар махсусан осебпазиранд ва чунин гурӯҳҳо онҳоро махсусан бо як қатор
сабабҳо мавриди ҳадаф қарор медиҳанд, аз ҷумла, онҳо сармоягузорие барои ояндаи чунин
созмонҳову гурӯҳҳои ҷинояткор ҳисобида мешаванд. Онҳоро на танҳо дар низоъҳои мусаллаҳона
174

175

Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Six Grave Violations, “Child
recruitment and use”. Дастрас аст дар https://childrenandarmedconflict.un.org/.
UNODC, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice
System (Vienna, 2017).
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ҳамчун сипари зинда ё ҷанговарони хати пеш, балки ҳамчун ҷосусон, қосидон ва ҳатто ҷаллодон ё
барои анҷом додани ҳамлаҳои худкушии террористӣ метавонанд истифода баранд.
Баробари бозшинохтани ҷанбае, ки чаро кӯдакон дар рӯбарӯи экстремизми хушунатомез
осебпазиранд ва чӣ гуна онҳоро гурӯҳҳову шабакаҳои экстремистии хушунатгар ва террористӣ
истифода ва истисмор мекунанд, дарк кардан низ зарур аст, ки онҳоро чӣ гуна метавонанд
тундгаро (радикалӣ), моил ва ба таъсир гирифтор намоянд.
Кӯдакону ҷавононро бо роҳҳои гуногун метавон тундгаро (радикалӣ) ва ҷалб кард:
• Ба онҳо ё шахсан ё тариқи онлайн одамоне нигоҳубину таваҷҷуҳ мекунанд, ки онҳоро ба
фаъолияти экстремистӣ ҷалб менамоянд. Кӯдакон ё ҷавонони калонсолтар метавонанд аз
тариқи интернет ё тавассути таъсири шабакаҳои ҳамсолони худ тундгаро (радикализатсия)
шаванд; дар чунин мавридҳо, падару модарони онҳо эҳтимол аст дар ин бора надонанд ё дар
боздошти радикализатсияи кӯдакони худ худро заифу нотавон эҳсос мекунанд.
• Онҳоро низ аъзои оилае нигоҳубин менамоянд, ки ақидаҳои зиёнбахшу ифротӣ доранд, аз
ҷумла, падару модарон ё парасторон ва хоҳару бародароне, ки бо кӯдак зиндагӣ мекунанд
ва/ё шахсоне, ки берун аз хонаи оилавӣ умр ба сар мебаранд, вале ба ҳаёти кӯдак таъсир
гузоранд.
• Онҳо низ метавонанд ба таъсири тасаввурот, суханҳо ва навиштаҳои зӯроварона,
зиддиҷамъиятӣ ва экстремистие гирифтор шаванд, ки метавонанд ба ташаккули ҷаҳонбинии
таҳрифшудае бурда расонанд, ки идеологияи экстремистӣ оқилона ба назар мерасад. Бо ин
роҳ, онҳо ба таври инфиродӣ таъқиб намешаванд, балки ба қурбониёни тарғиботе табдил
меёбанд, ки сӯи радикализатсия майл доранд. 176
Методҳои бахидматгирӣ шаклҳои гуногун доранд, ки метавонанд бахидматгирии маҷбурӣ,
бахидматгирии иқтисодӣ, бахидматгирии фаромиллӣ ва бахидматгирӣ аз тариқи мактабҳоро (ки
то маҳфилҳо ва лоиҳаҳои варзишӣ низ метавонад густариш ёбад) дар бар гирад. 177
Сарфи назар аз ҳолатҳои гуногун, бахидматгирии кӯдакон падидаи хеле мураккаб буда, ҳалли
самарабахши масъала талошҳои ҳамоҳанг ва бисёрсоҳавии системаҳои гуногун ва ҳамкории
байни ниҳодҳову муассисаҳои гуногунро тақозо менамояд. Дар ин робита, барномаҳои варзишӣ
метавонанд ба масъалаҳои мураккаби иҷтимоӣ таъсир расонанд, вале наметавонанд онҳоро
бартараф кунанд ва аз ин рӯ, бояд дар ҳамкорӣ бо ҷонибҳои манфиатдор ва коршиносони
пуштибон амалӣ шаванд.
Рӯйкардҳои байнисоҳавӣ ва бисёрсоҳавӣ барои пешгирӣ кардани ҷалб ва истисмори кӯдакону
ҷавонон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар аҳамияти ҳаётӣ доранд,
чунки хусусияти умумии коркарди идеологӣ ин аст, ки кӯдакону ҷавонон наметавонанд хусусияти
истисморкунандаи ҷанбаеро дарк кунанд, ки чӣ рӯй дода истодааст ва наметавонанд худро ҳамчун
қурбониёни нигоҳубину таваҷҷуҳ ё истисмор бинанд.
Баҳисобгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар варзиш ва барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез

Дар контексти роҳнамои мазкур, ҳангоми тарҳрезӣ ва амалисозии чорабиниҳои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш, ҳадди лозим осебпазирии махсус ва ҳуқуқи
кӯдакони ба чорабиниҳои барнома ҷалбшударо ба эътибор бояд гирифт. Огоҳ будан ва донистани
нақшаҳои амали милливу минтақавии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, санадҳои ҳуқуқи
кӯдакон ва таҷрибаҳои адлияи ҷиноӣ ҳангоми тарҳрезӣ ва амалисозии чорабиниҳои варзишии
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аҳамияти ҳалкунанда дорад. Беҳтарин манфиатҳои кӯдак
ва принсипи “зиён нарасон” бояд ҳангоми тарҳрезӣ ва амалисозии ҳамаи фаъолиятҳои барнома,
аз ҷумла, мониторинг ва арзёбӣ инъикос ёбанд.
Осоиш, некӯаҳволӣ ва бехатарии иштироккунандагон дар барномаҳои “плюс варзиш” ва
“варзиш плюс” ба васитаи худи варзиш ҳифз намешаванд. Мутобиқи бознигарии ЮНИСЕФ,
176

177
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БОБИ 3. БАРНОМАРЕЗИИ ВАРЗИШ ВА ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ

ки “Ҳифзи кӯдакон аз зӯроварӣ дар варзиш: бознигарӣ бо таваҷҷуҳи
махсус ба кишварҳои саноатӣ” ном дорад, хавфҳои хоси кӯдакон дар
барномаҳову чорабиниҳои варзишӣ инҳоро дар бар мегиранд:
• Зӯргӯӣ ва муносибатҳои ғайриинтизомӣ: Зӯргӯӣ дар варзишро
метавон ҳар гуна амали душманона ё тағйиромез бар зидди
кӯдакон ва иштироккунандагони дигар таъриф дод, ки “бегона”
дарк шудаанд. Чунин амалҳо метавонанд таҳқири шифоҳӣ,
ҷисмонӣ ё эҳсосотиро дар бар гиранд.
• Осеби ҷисмонӣ, ки ба методҳо ё амалҳои хатарноки омӯзишӣ
бурда мерасонад.
• Хушунат аз ҷониби ҳамсолон, ки ҳамчун имконияти эҳтимолии
раҳо шудан аз ноумедӣ ва хушунат иштирок мекунанд.

Дастурамали “Варзиш барои муҳофизат: Барномаҳо
бо иштироки ҷавонон дар муҳити беҷошавии
маҷбурӣ” дар бораи нақши варзиш барои муҳофизат
ва некӯаҳволии гурезагони ҷавон ва ҷавонони дар
дохили кишвар аз макони худ беҷошуда тавсияҳо
медиҳад ва таҳқиқ менамояд. Ин дастурамалро
доираи васеи созмонҳо ва ҷонибҳои манфиатдор
метавонанд барои беҳтар фаҳмидан ва амалисозии
самарабахши барномаҳои варзишӣ истифода баранд.
Ин дастурамал дар ҳамкории Раёсати
Комиссари олии СММ оид ба гурезаҳо бо
Кумитаи байналмилалии олимпӣ ва созмони
“Terre des hommes” таҳия шудааст.

• Зӯроварии эҳсосотӣ ва равонӣ дар шакли фишороварӣ аз ҷониби падару модарон, мураббиён
ё ҳамсолон ва зӯргӯӣ.
• Сӯиистисмори меҳнатӣ ва қочоқи кӯдакон бештари вақтҳо бо варзишгарони соҳибистеъдоди
ҷавон алоқаманд аст.
• Зӯроварии шаҳвонӣ: Шахсоне, ки ба зӯроварии шаҳвонӣ бар зидди кӯдакон дар варзиш
гунаҳкоранд, дар навбати аввал, шахсони бонуфуз, махсусан мураббиён, инчунин тренерҳо ва
мушовирон муайян шудаанд. Таҳқиқотҳо муқаррар кардаанд, ки кӯдакон аз дасти ҳамсолони
худ, аз ҷумла, ҳамдастаҳои худ низ ба зӯроварии шаҳвонӣ мубтало мешаванд.
Баробари эътироф кардани хавфҳои мушаххас ва вазъи осебпазири кӯдакону ҷавонон дар
контексти чорабиниҳои варзишии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, дар чорчӯбаи
барномаҳои кодекси рафтор ва тадбирҳои хуби амалӣ ҷанбаҳои зеринро ба эътибор гирифтан
зарур аст:
• Фаъолияти муштарак ва муошират бо кӯдакон бояд дар маконҳои бехатар баргузор шавад.
• Фаъолияти муштарак бо кӯдакон набояд танҳо баргузор шавад; аз тамоси як-ба-як бо
кӯдакону ҷавонон канораҷӯӣ шавад.
• Муколама бояд бо истифода аз забони бо синну сол муносиб сурат гирад, ки ба воқеиятҳои
иҷтимоӣ, осебпазириҳо ва хавф аз нигоҳи фарҳангӣ ва контекстуалӣ ҳассос бошад.
• Мутобиқи қонуни миллӣ барои иштироккунандагоне, ки синнашон аз 18-сола поён аст,
ризояти падару модар метавонад тақозо шавад.
• Санҷиш ва интихоби фасилитаторҳо ва дигарон, аз ҷумла, ихтиёриёне, ки бо кӯдакон ва дигар
иштироккунандагони осебпазир тамоси мустақим доранд, бояд ҳатмӣ бошад.
• Ҳамаи механизмҳои равонасозӣ барои кӯдакони таҳти хавф қарордошта ё ниёзманди
муҳофизат бояд хоси кӯдак ва ба контекст мутобиқ бошанд.
• Ҳамаи барномаҳои таълимии варзишӣ бояд ба категорияҳои гуногуни синнусолӣ ва гендерӣ
муобиқ карда шаванд то амалкарди бехатар таъмин шавад ва хавфи эҳтимолии доғи нанг ва
осеби ҷисмонӣ коҳиш ёбад.
• Ҳамаи мураббиён, ихтиёриён ва роҳбарони ҳамсол/ҷавон бояд ба таври зарурӣ атрофи
ҳуқуқи кӯдак, ҳуқуқи инсон ва амалҳои бехатари машғулиятҳои варзишиву омӯзишӣ таълим
гиранд.
• Ҳамаи мураббиён, ихтиёриён ва роҳбарони ҳамсол/ҷавон бояд хавфи истисмор ва таҳқиреро
фаҳманд ва эътироф кунанд, ки метавонанд дар маконҳои варзишӣ рӯй диҳанд.
• Ҳамаи барномаҳои варзишии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бояд ба воситаи кодекси
рафтори муқарраршуда, арзишҳо ва қоидаҳои муштарак таҳияшуда таҷрибаҳои бехатару
пешқадамро ривоҷ диҳанд.
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Ғайр аз ин, бар асоси тавсияҳои Роҳнамои Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ
оид ба кӯдаконе, ки гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ҷалб ва истисмор кардаанд,
ҳангоми тарҳрезӣ, банақшагирӣ ва амалисозии чорабиниҳои варзишии пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез, принсипҳои зерин бояд ба эътибор гирифта шаванд:
• Ҳамаи шахсони то 18-сола кӯдак мебошанд ва мутобиқи қонуни байналмилаливу миллӣ
ҳуқуқи мушаххас доранд.
• Ҳангоми амалисозии чорабиниҳои пешгирӣ, аз ҷумла ба воситаи варзиш ва ҳангоми
муносибат бо кӯдаконе, ки таҳти хавфи ҷалбу истисмор аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ
ва экстремистии хушунатгар қарор доранд, беҳтарин манфиатҳои кӯдак бояд ҳамеша дар
маркази таваҷҷуҳи сиёсатгузорон, мураббиён ва ихтиёриён бошанд.
• Рӯйкардҳои ба варзиш асосёфтаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ки ба зӯроварӣ бар
зидди кӯдакону ҷавонон аксуламал нишон медиҳанд, бояд таъсироти гуногуни тадбирҳои
муқовимат ба терроризм ва экстремизми хушунатомезро нисбат ба духтарону писарон ба
эътибор гиранд.
• Ҳадафи асосии ҳар гуна амале, ки нисбат ба кӯдаки бо гурӯҳҳои террористӣ ё экстремистии
хушунатгар алоқаманд анҷом дода мешавад, бояд мусоидат намудан ба тавонбахшӣ
(реабилитатсия) ва реинтегратсия ба ҷомеа бошад ва ҳамзамон, ҳифз ва амалисозии ҳуқуқи
кӯдак таъмин шавад.
• Сиёсати ҳифзи кӯдак ва кодекси рафтор бояд барои созмонҳову кормандоне татбиқ шавад,
ки ба чорабиниҳои барнома ҷалб шудаанд ва миёни ҷанбаҳои дигар, бояд тартиботи санҷишу
интихоби шахсоне, ки бо кӯдакон тамоси мустақим доранд ва механизми равонасозии ҳифзи
кӯдак барои кӯдакони таҳти хавф қарордошта ва ниёзманди муҳофизатро дар бар гирад.
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Андозагирии таъсири
барномарезии варзиш ва пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез
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“Баробари афзоиш ёфтани суръати барномаҳои мушаххаси пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез – ба сабаби таъҷилӣ будани пешгирии афзоиши зӯроварӣ ва марг ҳамчун натиҷаи
рафтори экстремистӣ – зарурати пайдо кардани тири нуқрагие аз он, ки “чӣ кор мекунад”,
низ меафзояд. Ҷомеаи мутахассисон меафзояд, ки барномарезии пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомезро беҳтар ташаккул диҳад. Вале системаҳо ва абзорҳо барои фаҳмидани короям
будани пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ҳамчун рӯйкард ва таъсире, ки чорабиниҳои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар контекстҳои гуногун доранд, ҳанӯз дастрас
нестанд.” 178
Ҷорӣ кардани мудохилаҳои пешгирӣ, ки бар гувоҳиҳои воқеӣ асос ёфтаанд, унсури асосии
пешгирии самарабахш мебошад ва ҳамбастагии таҳқиқоту гувоҳиҳо бо сиёсату барномаҳо барои
таъмин намудани ҷанбае муҳим аст, ки онҳо бефоида ва зиёнбахш набошанд. Бо ин мақсад,
мониторинг ва арзёбии боэътимоди чунин барномаҳову методҳо аҳамияти ҳаётӣ дорад.

4.1	Таҳияи заминаи мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш
барои барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез
Нашрияи “Беҳтар кардани таъсири барномаҳои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез: Дастурамал
барои тарҳрезӣ, мониторинг ва арзёбӣ” роҳнамоиро
оид ба таҷрибаҳои пешқадами тарҳрезӣ,
мониторинг ва арзёбии барномаҳои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез дар шароитҳои
мураккаби низоъ таъмин менамояд. Ин дастурамал
ба барномаҳое дахл дорад, ки ё мушаххасан ба
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез равона
шудаанд ё унсурҳои алоқаманд доранд, аз ҷумла
барномаҳои “плюс варзиш” ва/ё “варзиш плюс”
барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез.

Ҳадафи боби мазкур нусхабардорӣ кардани роҳнамои мавҷуда оид ба
системаву равандҳои мониторинг ва арзёбӣ нест, ки дар контексти
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва/ё варзиш барои рушд
истифода мешаванд. Баръакс, он ба роҳнамоиву дониши мавҷуда
асос ёфта, ҷиҳати арзёбӣ ва мониторинги барномаҳои варзиш барои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва таҳияи системаву раванди
боэътимоди мониторинг ва арзёбии чунин барномаҳо пешниҳодҳои
муносибро таъмин менамояд.
Унсурҳо ва рӯйкардҳоеро, ки бо равандҳои мониторинг ва арзёбӣ
алоқаманд буда, дар зер изҳор шудаанд, аз марҳилаи оғоз ва тарҳрезӣ
то амалисозии барнома бояд ба эътибор гирифт ва татбиқ кард.

Захираҳоро ҷудо кунед. Принсипи асосӣ таъмин кардани ин аст, ки
барои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзишу баҳодиҳии таъсир вақти кофӣ, банақшагирӣ ва захираҳо
ҷудо шудааст. Арзёбиҳои барнома захираҳои назаррас мехоҳад ва таъминоту таҷҳизот, вақти
кории кормандон, хароҷоти кор дар маҳалҳо ва захираҳои молиявиву ташкилиро тақозо менамояд.
Фаҳмидан муҳим аст, ки кадом захираҳо дастрасанд то баррасӣ шавад, ки кадом навъи арзёбиро
метавон баргузор кард. 179

Барномарезӣ бояд бо таҳлили ҷиддие оғоз шавад,
ки дар маҳалҳо чӣ рӯй дода истодааст ва чаро ва натиҷаҳо бояд барои шакл додани барномарезӣ
ба кор раванд, то таъмин шавад, ки мудохилаҳо “зиён намерасонанд” ва механизмҳои пешгирӣ аз
зиёни равонӣ-иҷтимоӣ, осеб, доғи нанг ва низоъро дастгирӣ мекунанд.

Рӯйкарди ба низоъ ҳассосро истифода баред.

Рӯйкарди ба низоъ ҳассос ба барнома имконият медиҳад, ки чорабиниҳои варзиширо дилпур аз
ҷанбае баргузор намояд, ки он ба иштироккунандагон ё доираи васеътари ҷомеа таъсири номусоид
намерасонад. 180 Мураккабият ва хусусияти ҳассоси мубориза бо экстремизми хушунатомез
таваҷҷуҳи зиёдро ба идора кардани хавф ва зарурати бисёр муҳими ҳифзи иштироккунандагон аз
эҳсосоти номуайянӣ, осеб ва хориҷшавӣ тақозо менамояд. Дар рӯйкарди ба низоъ ҳассос, ҳуқуқи
кӯдак, ҳуқуқи инсон ва баробариву фарогирии гендериро аз тариқи фаъолиятҳои самарабахши
мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш метавон ба даст овард ва тақвият дод.
Фаъолиятҳои мониторинг ва арзёбӣ ҳассосияти низоъро дар барнома ба воситаи ташаккул ва
такмил додани стратегияҳои идоракунии хавф, расонидани кумак ба муайянсозии ниёзмандиҳои
178
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такмили ихтисос ва омӯзиш ва дарк кардани эҳтиёҷоту посухҳои иштироккунандагони барнома
тақвият медиҳанд. Ин рӯйкард дар марҳилаҳои мониторинг ва арзёбии барнома сарчашмаҳои
сершумори иттилоот ва имкониятҳои омӯзишу сарфаҳмравиро таъмин менамояд.
Рӯйкардеро истифода баред, ки осебҳоро ба эътибор мегирад. Ин навъи рӯйкард бар донишу
фаҳмиши осеб ва пайомадҳои он асос меёбад ва барои ба фаъолиятҳои барнома, аз ҷумла,
ба раванди мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш, эҳтиёткорона ҷалб кардани ҷавонону ҷомеаҳои
гирифтори низоъ ё муҳитҳои баъди низоъ зарур аст. Дар ин контекст, таҷрибаҳои таҳаммули
осеб аз ҷониби кормандону иштироккунандагон, аз ҷумла, ба воситаи арзёбиҳои мушаххаси
осеб, бояд ба эътибор гирифта шаванд ва итминон ҳосил шавад, ки фаъолиятҳои барнома ба
осеб ва/ё қурбонишавии бештар бурда намерасонанд ва тавассути муроҷиат кардан ба рӯйкарди
тандурустии муайянсозӣ ва равонасозӣ дастгирии муносиб таъмин мешавад (ба бахши 3.3 низ
нигаред).

Аз ибтидо фаҳмиши дақиқ ва
умумии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро барои созмонҳо ва шарикони ҳукумативу
ҷомеаи шаҳрвандӣ таъмин намоед. Илова бар ин, маънои варзишро дар контексти маҳаллӣ муайян
кунед ва омӯзед, ки аҳолии маҳаллӣ чӣ гуна ба варзиш ҷалб мешавад. Махсусан барои мақсадҳои
мониторинг ва арзёбӣ, таъмин намудан муҳим аст, ки гурӯҳи мутахассисони арзёбӣ, кормандон,
шарикон ва муштариён, аз ҷумла, донорҳо, ҳангоми муайянсозии фаъолиятҳо, натиҷаҳо ва ҳадафҳо
дар бораи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез фаҳмиши умумӣ доранд.

Маънии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро муайян кунед.

Хавфро дарк кунед ва ба нақша гиред. Барномаҳои пешгирӣ аз эктремизми хушунатомез соҳаи
фаъолияти аз нигоҳи сиёсӣ ҳассос мебошанд ва дар контекстҳои мураккабу ноустувор амалӣ
мешаванд (дар боло ба тавсифи рӯйкарди ба низоъ ҳассос низ нигаред). Ба сабаби шароитҳову
омилҳои доимо тағйирёбандаи дохиливу берунӣ хавф дар тамоми тӯли татбиқи барнома контексти
динамикӣ дорад. Варзиш низ фаъолияти эҳтимолан хавфнок аст ва ин чунин маънӣ дорад, ки
ҳамаи барномаҳо бояд чорабиниҳои пайвастаи идоракунии хавфро дар бар гиранд. Раванди
мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш бояд на танҳо хавфҳои ошкоршударо ба эътибор гирад, балки
эҳтимолияти пайдоиши хавфҳои нав ва самарабахшиву басандагии тадбирҳоро барои коҳиш
додани чунин хавфҳо арзёбӣ намояд. Бо роҳи ҷамъоварии иттилооту додаҳо дар бораи омилҳои
гуногуни бо хавф алоқаманд, аз ҷумла, дар бораи зарфияту захираҳои дохилие, ки барои коҳиш
додани хавфҳо дастрасанд, дар бораи ҷанбае, ки чорабиниҳои барномаро иштироккунандагон
ва ҷомеа чӣ гуна дарк мекунанд ва чӣ гуна аз онҳо таъсир мепазиранд ва дар бораи ин, ки чӣ
гуна ҳуқуқи инсон дар фаъолиятҳои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш метавонанд поймол ва/ё
риоя ва ҳифз шаванд ва/ё тавассути тақвият додани фаҳмиши худ дар бораи омилон, хусусиятҳо
ва сабабҳои низоъ ва омӯхтани динамикае, ки метавонад ба ворид кардани тағйироту иловаҳои
зарурӣ ба барнома ёрӣ расонад, чорабиниҳои мониторинг ва арзёбӣ барои таҳия кардан ва/ё
такмил додани стратегияҳои идоракунии хавф имконият фароҳам меоранд. 181
Динамикаи гендериро омӯзед ва рӯйкарди ба гендер ҳассосро истифода баред. Сохторҳои иҷтимоии

маҳаллии гендерро эътироф кунед ва онҳо чӣ гуна бо дигар нишондиҳандаҳои ҳувият, монанди
синну сол, синфи иҷтимоӣ, макони ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, тамоюли (ориентатсияи) ҷинсӣ, вазъи
оилавӣ, маъюбият ва аслу насаби қавмӣ-динӣ хусусияти умумӣ доранд. Динамикаи гендериро дар
робита бо варзиш низ дарк кунед. Равандҳои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиши ба гендер ҳассос
метавонанд ошкор намоянд, ки оё барнома афзалиятҳову эҳтиёҷоти иштироккунандагонро ба
эътибор мегирад ва ин чӣ гуна рӯй медиҳад. Вале ҳассосияти гендерӣ дар барномарезӣ бештари
вақтҳо ба нақш ва иштироки занон дар самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез таваҷҷуҳ
зоҳир менамояд, ки метавонад самти маҳдудтарин барои таҳлили гендерӣ бошад. Аз ин рӯ, ҳамчун
чорчӯбаи таҳлиле баррасӣ кардани гендер тавсия дода мешавад, ки ҳамаи одамонро дар бар
мегирад: занон, духтарон, мардон, писарон ва шахсоне, ки ҳувияти худро ҳамчун на ину на он ё
ҳар ду муаррифӣ мекунанд. Чорчӯбаҳои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш бояд арзёбӣ намоянд, ки
иштироккунандагони гуногун барномаҳову фаъолиятҳоро ба таври гуногун, масалан, вобаста аз
синну сол, ҷинс, собиқаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, таҷрибаи зиндагӣ, маъюбият ё сатҳи таҳсилоти худ
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чӣ гуна дарк мекунанд. Татбиқи чунин рӯйкард доғи нанг ва фарзияҳои гендериро коҳиш хоҳад
дод. Фаъолиятҳо барои ҷамъоварӣ кардани ин иттилоот бояд мулоҳизакорона ба нақша гирифта
шаванд ва мавриди баррасӣ қарор гиранд, чунки ин мавзӯъ метавонад махсусан ҳассос бошад ва
ба доғи нангу каҷфаҳмиҳои зиёд дар миёни иштироккунандагон боис шавад.
Иштироккунандагонро ҷалб кунед. Варзишро барои эҷод кардани раванди тафаккуре истифода
баред, ки барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар сатҳи ҷомеа баҳрагирандагонро
чӣ гуна интихоб менамоянд ва ҳассосиятҳову мушкилоти алоқамандро чӣ гуна дарк мекунанд.
Равандҳои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш, ки ба барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ворид шудаанд, кор бо ҷавонон ва аҳолии эҳтимолан осебпазир ё ноустуворро
дар бар хоҳанд гирифт. Дар давоми ин раванд, аз зиён муҳофизат кардани иштироккунандагони
барнома хеле муҳим аст. Ҳамаи равандҳои мониторинг ва арзёбӣ бояд принсипҳои ҳуқуқи
инсон ва ҳуқуқи кӯдакро риоя кунанд ва бояд ҷанбаҳои низоъ ва гендерро ба эътибор гиранд.
Принсипҳои асосие, ки бояд барои ҳифзи иштироккунандагон дар раванди мониторинг, арзёбӣ
ва омӯзиш ба эътибор гирифта шаванд, инҳоро дар бар мегиранд:

› Маҳрамият ва махфиятро бо роҳи пинҳон доштани иттилооти шахсӣ таъмин кунед.
› Ба иштироккунандагон ва андешаҳо, эҳсосот ва эътиқодҳои онҳо эҳтиром гузоред.
› Ҷомеаҳо ва арзишҳои муштараки дохили онҳоро фаҳмед ва онҳоро ба контекст мувофиқ
намоед.
› Таъсирро ба кулли муҳити зист дарк кунед ва аз халалдорсозии фаъолияти дигарон ва худи
лоиҳа пешгирӣ намоед.
› Масъалаҳои қудратро эътироф кунед ва чораҳо андешед, ки иштироккунандагон худро
бехатар, муҳтарам ва дар муошират кардан ё ширкат наварзидан дар фаъолиятҳои расмии
ҷамъоварии иттилоот озод эҳсос мекунанд.
› Боварӣ ҳосил кунед, ки абзорҳои арзёбӣ ба синну сол ва сатҳи забондонии иштироккунандагон
мутобиқ бошанд.
› Ризояти падару модар/парастор барои ҳамаи иштироккунандагон тақозо мешавад.
› Иштирок бояд ихтиёрӣ бошад ва аз ин рӯ, иштироккунандагон бояд ҳамеша огоҳ бошанд,
ки онҳо набояд ба саволҳои арзёбӣ ҷавоб диҳанд, агар онҳо ҷавоб додан нахоҳанд, ризояти
онҳоро бояд дархост кард.
› Сатҳи огоҳиро дар бораи аҳамияти ҳамдардӣ, ҳамдилӣ, таҳаммул ва эътимод дар ин раванд
баланд бардоред.
Стратегияи рушди муносибатҳои шарикона ва рушди зарфият, аз
ҷумла, захираҳо барои фаъолиятҳои мониторинг ва арзёбиро таҳия кунед. Ин эҷод кардани
фарҳанги тафаккур ва омӯзишро дар гурӯҳи кормандони лоиҳа низ дар пай хоҳад дошт. Кормандон
бояд имконият дошта бошанд, ки комёбиҳо ва нокомиҳои лоиҳаро дар муҳити мусоид баррасӣ
намоянд.

Зарфиятро инкишоф диҳед.

Ба ҷалб ва иштироки ҷонибҳои манфиатдор мусоидат кунед. Мониторинг ва арзёбии боэътимод
рӯйкардҳоеро тақозо менамояд, ки ба иштироки васеъ асос ёфтаанд ва шарикону баҳрагирандагони
маҳалливу миллиро аз ҷомеаҳое ҷалб мекунанд, ки экстремизми хушунатомез ба онҳо таъсир
гузоштааст.

Таҳия кардани раванди мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш
Рӯйкарди ба раванд асосёфтаи мониторинг ва арзёбӣ “ба рушди кормандон ва рушди зарфият,
ҳамгиросозии бештари ташкилӣ ва барномаҳои бештар ҳамоҳанг тарҳрезишуда ва ботартиб
амалишуда саҳм хоҳад гузошт”. 182 Раванди мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш имконияти доимии бо
саҳми иштироккунандагон додани маълумот барои мундариҷаи барнома аст. Он ба чен кардан ва
санҷидани таъсири барнома бар асоси нишондиҳандаҳо ва натиҷаҳои асосии мушаххас имконият
182
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медиҳад. Ин раванд ҷузъи муҳими банақшагирӣ, амалисозӣ ва таъсири барномаҳои варзиш ва
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез мебошад. Вазифаҳои асосии он инҳоро дар бар мегиранд:
• Таъмин намудан, ки принсипҳои муҳофизат ва ҳуқуқи кӯдак дарк шудаанд, ҳифз шудаанд ва
тақвият ёфтаанд.
• Таъмин намудани он, ки ҳадафҳову вазифаҳои барнома мухтасар, мушаххас, ченшуданӣ,
имконпазир, бамаврид ва муҳлатдор бошанд.
• Назорат кардан ва омӯхтани таҷрибаҳои иштироккунандагон ва натиҷаҳои пешбинишудаву
ғайричашмдошт ва аз раванд омӯхтану ҳангоми зарурат мутобиқ кардани механизмҳои
барнома.
• Беҳтар кардани маҳоратҳои андешаронӣ, фаҳмиши контекст ва тафаккури интиқодии
кормандону иштироккунандагон ва фароҳам овардани имконият барои муколама дар байнии
иштироккунандагон, иштироккунандагон ва фасилитаторҳо ва байни фасилитаторҳо ва
ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла, донорҳо.
• Мутобиқи назарияи тағйирот ва ҳадафҳои умумии лоиҳа арзёбӣ кардани таъсир.
• Саҳм гузоштан ба доираи васеътари донишҳо ва таъсир гузоштан ба санадҳои сиёсати
милливу минтақавӣ.
Масъулияти ҷорӣ кардани равандҳои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш дар давоми тамоми
тӯли сикли ҳаётии лоиҳа муҳим аст, чунки ин равандҳо ба рад кардани фарзияҳое имконият
медиҳанд, ки ба мундариҷа, амалисозӣ ва таъсири лоиҳа таъсир мерасонанд. Ин равандҳо
фарзияҳое, яъне эътиқодҳои бунёдиеро зери шубҳа мебаранд ва омӯзиш медиҳанд, ки чӣ гуна
барнома кор мекунад ва чаро фаъолиятҳои он ба ҳадафҳои пешбинишуда саҳм хоҳанд гузошт.
Масалан, метавон фарз кард, ки ба ҷавонон омӯзонидани воқеиятҳои терроризм метавонад ба
тағйир ёфтани муносибатҳо ва рафторҳои онҳо бурда расонад ва саранҷом осебпазирии онҳоро
аз паёмҳои экстремистӣ коҳиш медиҳад. 183 Чунин фарзияҳо бояд озмудаву санҷида шаванд то
таъсири устувор эҷод шавад ва ташаккул ёбад.
Ҳар гуна арзёбии равандҳо ё таъсири лоиҳа дар самти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
бояд унсурҳои мушаххаси лоиҳа ва хавфҳо ба муваффақияти лоиҳа, аз ҷумла, вале маҳдуд нест
бо доғи нанг, хориҷсозӣ, зиёни равонӣ, хавфи зиёни ҷисмонӣ ё зӯроварӣ дар чорчӯбаи барнома
ё берун аз он, такмил додани фарзияҳои иҷтимоӣ ё фарҳангӣ, нигарониҳои огоҳӣ аз ҳувияти худ
ва сӯиистифодаи маълумоти шахсиро омӯзад. Аз ин рӯ, бар асоси сабақҳое, ки аз чорабиниҳои
мониторинги ҷорӣ андӯхта шудаанд, идоракунии хавф ва тадбирҳои боэътимод бояд, ҳангоми
зарурат, дар ҳамаи марҳилаҳои равандҳои мониторинг ва арзёбӣ қабул ва мутобиқ карда шаванд.
Мулоҳизаҳои асосӣ барои таҳияи сохтори мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш инҳоро дар бар
мегиранд:
› Рӯйкарди ҳамаҷонибаро ба мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш ба воситаи ҷамъоварии иттилооти
миқдорӣ (абзорӣ/рақамӣ) ва сифатӣ (тавсифӣ) истифода баред.
› Парадигмаҳои муштаракеро истифода баред, ки барои ҳамвор кардани фарқиятҳои
анъанавии қудрат кор мекунанд.
› Маҷмӯи васеъ ва гуногуни субъектҳои амалкунандаро ҷалб намоед.
› Саволҳоеро омӯзед, ки иттилоот ва гувоҳиҳо чиро ташкил медиҳанд.
› Методологияҳои навоварона ва гуногунеро баррасӣ кунед, ки ба онҳо шахсони алоҳида ва
ҷомеаҳо ҷалб мешаванд.
› Тарҳи лонгитюдиналиро истифода баред (яъне, методҳои мониторинг, арзёбӣ, омӯиш ва
тафаккурро ба тарҳи барнома ҳамгиро кунед).
› Тадбирҳои муътабар, боэътимод ва аз нигоҳи фарҳангӣ ҷоизро истифода баред.
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› Воқеиятҳои сохториву иҷтимоии иштироккунандагонро ба эътибор гиред ва иттилоотро
мутаносибан мавқеъгузорӣ кунед.
› Фаъолиятҳоро бо контексти дурнамоҳои ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, таҳаввулӣ ва таърихӣ
мутобиқ намоед.

4.2	Чен кардани таъсири барнома
Арзёбии таъсир сатҳи баланди арзёбӣ буда, дар он тағйироти умумии устувор, ки тавассути
фаъолиятҳои барнома ба даст омадаанд ва пайомадҳои ғайричашмдошти манфӣ таҳлил мешаванд.
Дар барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез таваҷҷуҳи асосии аксарияти
арзёбиҳо ба чен кардани тағйирот дар андешаҳо, рафторҳо ва муносибатҳо бо мақсади арзёбӣ
намудани таъсир равона шудааст. Ин сатҳи муҳими таҳлил аст, чунки маҳз андешаҳо, рафторҳо
ва муносибатҳо шахсонро ба сӯи экстремизми хушунатомез тела медиҳанд ва аз экстремизми
хушунатомез берун мекашанд ва ин барои нашъунамои ҷавонон шароитҳои мусоид эҷод
мекунад. Арзёбиҳои таъсир ба назарияи тағйирот, ки дар барнома пешбинӣ шудааст ва озмоиши
нозукбинонаи ҷузъҳои асосии барнома такя мекунанд. Вале ин арзёбиҳо нисбат ба муқаррарсозии
ҷанбае маҳдуданд, ки мудохила аз амалҳои зӯроварӣ пешгирӣ кардааст ва варзиш бо пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез робитаи назаррас дорад. Ба ҷои ин, онҳо метавонанд нишон диҳанд,
ки оё мудохила ба сатҳи коҳишёфтаи осебпазирӣ нисбат ба таъсири экстремизми хушунатомез
дар миёни аҳолӣ ё ҷомеаҳои муайяни мавриди ҳадаф бурда расонидааст, ки арзиш ва ҳадафи
муҳими ин барномаҳо мебошанд.
Таъсири эҳтимолии лоиҳаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар муқоиса бо иҷрои
чорабиниҳои варзишӣ ва натиҷаҳои миёнамуҳлату ниҳоии ба ҷаҳони берунӣ нигаронидашудаи
онҳо мураккабтар аст. Ин бояд фарзияи асосии ҳар гуна арзёбии таъсир бошад. Хусусияти
муҳими таъсир ин аст, ки бисёр омилҳо ба таҳлили умумии натиҷаҳои ниҳоии барнома саҳм
мегузоранд ва онҳо аз шароитҳои тағйирёбанда ва хавфҳову имкониятҳои ташаккулёбанда барои
иштироккунандагони ҷавон вобастаанд. Аз ин рӯ, таъсир маҷмӯи равандҳоест, ки амалисозии
лоиҳаву фаъолиятҳо ва омилҳои беруниро таъмин менамояд, ки ҳадафҳои барномаҳо дастгирӣ
мекунанд ё ба онҳо монеъ мешаванд.
Дар варзиш ва чорабиниҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез чен кардани таъсир аҳамияти
ҳалкунанда дорад, вале муайян кардани фаъолиятҳову вазифаҳои мушаххас мушкил аст. Дарк
кардан фавқулодда муҳим аст, ки варзиш як ҷузъи рӯйкарди ҳамаҷониба буда, зарфияти касбиву
сармоягузории захираҳоро барои арзёбиҳои таъсир тақозо менамояд. Ин барои лоиҳаҳои
алоҳида хос аст ва манзараи васеътареро арзёбӣ менамояд, ки лоиҳаҳо дар он амалӣ мешаванд.
Чунин талошҳо ба маконҳои амалисозии ин барномаҳо равшаниву нозукбинии бештар медиҳанд
ва дурбиниеро такмил медиҳанд, ки чӣ кор мекунад. Мутаносибан, ин маълумот метавонад ба
пешбурди ҳамоҳангсозӣ бо ҷонибҳои манфиатдори асосӣ ва доираи васеътари соҳа мусоидат
намояд.

Таҳия кардани назарияи тағйирот
Назарияи тағйирот бояд шарҳ диҳад, ки чорабиниҳо ва мудохилаҳои барнома, ҳамон гуна ки
интизор меравад, чӣ гуна ба занҷираи натиҷаҳое саҳм мегузоранд, ки таъсироти пешбинишуда
ва/ё воқеиро ба вуҷуд меоранд. Он ҳадафҳову вазифаҳои тағйироти асосии барномаро муайян
менамояд ва тағйироти заруриеро инъикос мекунад, ки бояд барои расидан ба натиҷаҳои
интизорраванда рӯй диҳанд. Он асос барои фаҳмидани ҷанбаест, ки иштироккунандагон чӣ гуна
дар марҳилаҳои тағйирот ба сӯи натиҷаҳои пешбинишуда ва марҳилаи ниҳоӣ пешрафт мекунанд.

Назарияи тағйирот дар пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
аз тариқи варзиш
Рӯйкарди панҷбахшӣ дар роҳнамои мазкур назарияи тағйиротро барои истифода бурдани
варзиш дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва ҳадафи аз тариқи варзиш
пешгирӣ кардани экстремизми хушунатомез дар миёни ҷавонони таҳти хавф қарордошта равона
менамояд. Ин панҷ бахш ба омилҳои хавф аксуламал нишон медиҳанд ва варзишро бо роҳҳои
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стратегии ҳифзи ҷавонон, пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ривоҷи омӯзишу рушди шахсӣ
ва ташаккули маҳоратҳои асосии иштироккунандагон истифода бурда, ба онҳо ёрӣ медиҳанд,
ки қарорҳои огоҳона бароранд ва муваффақ бошанд. Панҷ принсипи асосие, ки барои таҳияи
назарияи тағйирот оид ба консепсияи истифодаи варзиш барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез муҳиманд, инҳоро дар бар мегиранд:
1. Эҷод кардани маконҳои бехатар;
2. Тақвият додани фарогирии иҷтимоӣ;
3. Таъмин намудани имкониятҳо барои омӯзиш ва таҳсилот;
4. Баланд бардоштани муқовимати инфиродӣ ва гурӯҳӣ;
5. Қудратманд кардани шахсони алоҳида ва ҷомеаҳо.
Ин қисм назарияи тағйиротро инъикос менамояд, ки бар панҷ бахш асос ёфтааст ва маҷмӯи
нишондиҳандаҳоро барои чен кардани натиҷаҳо пешниҳод мекунад. Вале қайд кардан муҳим аст,
ки ҳар як барнома назарияи тағйироти ягонаи худро дошта, бар контексте асос меёбад, ки дар он
чунин барнома таҳия ва амалӣ шудааст.
Нақшаҳои мониторинг ва арзёбӣ набояд беш аз ҳад ба натиҷаҳову таъсирот фурӯ раванд ва ба ҷои
ин, бояд назарияҳои барномаро аз тариқи талошҳои дарозмуҳлати ҷамъоварии маълумот дар тӯли
тамоми муҳлати эътибори барнома ба таври стратегӣ ва нозукбинона озмоиш кунанд.
Ҷадвали 9. Марҳилаҳои таҳия кардани назарияи тағйирот барои барномаҳои варзиш ва пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез

Марҳила
1

2

3

4

Саволҳое, ки ҷавоб мехоҳанд

Муайян кардани масъалаи асосӣ ва
гурӯҳи мавриди ҳадаф (масалан, кӯдакону
ҷавононе, ки ба таҳсилот дар макони
муайян дастрасӣ надоранд) ва дар контексту
чорчӯбаҳои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ҷойгир намудани онҳо.

Сабаби мавҷудияти лоиҳа чист?

Инъикос кардани ҷонибҳои манфиатдор
ва омилҳои беруние, ки ба масъала
ҷалб шудаанд ва барои амалисозиву
идоракунии ташаббус заруранд (масалан,
маблағгузорон, оила ва операторҳои
иншоот); эътироф кардан, ки барнома
дар алоҳидагӣ амалӣ намешавад.

Боз кӣ ё чӣ ба гурӯҳи мавриди
ҳадаф таъсир мерасонад?

Муайян кардани таъсири дарозмуҳлат,
ки аз барнома тақозо мешавад (масалан,
коҳиш додани шумораи ҷавонон дар
гурӯҳи мавриди ҳадаф, ки ба экстремизми
хушунатомез ҷалб шудаанд).

Кадом ҳадафи ниҳоӣ бояд ба даст ояд?

Муайян кардани пешшартҳои зарурӣ
ё қадамҳои миёнмарҳилавӣ, ки барои
расидан ба ҳадафи дарозмуҳлат дар
панҷ бахши муайяншуда заруранд
(масалан, имкониятҳои васеи
қодирсозӣ, муқовимат ва таҳсилот).

Пешшартҳои зарурӣ барои муваффақ шудан
ба таъсири пешбинишуда кадомҳоянд?

Кадом масъалаи асосӣ ҳал мешавад ва
сабабҳову пайомадҳои он кадомҳоянд?
Ин масъала бештар ба кӣ таъсир мерасонад?

Ҳангоми ҳалли масъалаи асосӣ кадом
омилҳои беруниро ба эътибор бояд гирифт?

Кадом ҳадаф масъалаи асосиро
пурра ҳал хоҳад кард?

Барои ба вуҷуд овардани ин пешшартҳо
ва саранҷом муваффақ шудан ба таъсири
дилхоҳ, кадом натиҷаҳо ё тағйирот
бояд дар сатҳҳои гуногун рӯй диҳанд
(масалан, гурӯҳи мавриди ҳадаф, ҷонибҳои
манфиатдор ва вазъиятҳои берунӣ)?
Дар ҳар як марҳила кадом
маҳоратҳо истифода мешаванд?
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Марҳила
5

6

7

Саволҳое, ки ҷавоб мехоҳанд

Таҳия кардани харитаи тағйирот аз тариқи
муайянсозии роҳ аз фаъолиятҳо ба сӯи
натиҷаҳои пешбинишуда: инъикос кардани
чорабиниҳои варзишие, ки қадамҳои
миёнмарҳилавиро пурра мекунанд ва
барои расидан ба онҳо саҳм мегузоранд
(масалан, фаъолиятҳо барои ташаккул
додани таҳаммул, тафаккури интиқодӣ
ё фаъолияти муштарак дар шабака).

Барои таъсир расонидан ба натиҷаҳо ё
тағйирот ва пешшартҳои гуногун кадоф
фаъолиятҳо беҳтар аз ҳама муносибанд?

Муайян намудани нишондиҳандаҳо барои
чен кардани маҷмӯи маҳоратҳое, ки
дар марҳилаҳои 4 ва 5 муайян шудаанд
(масалан, эҳсоси баланди иззати нафс).

Нишондиҳандаҳои пешрафт ба сӯи
тағйирот ва пешшартҳо кадомҳоянд?

Қайд кардани фарзияҳои асосие, ки роҳи
тағйиротро муайян мекунанд ва чӣ гуна
ва чаро интизор меравад, ки натиҷаҳо
ба вуҷуд оянд (масалан, чаро чунин
меҳисобанд, ки фаъолиятҳои муайян
ба тағйироти рафтор бурда мерасонанд
ва тағйироти рафтор заруранд).

Ғайр аз фаъолиятҳои худи созмон,
кадом маҳдудиятҳо ва хавфҳои
эҳтимолии дигар вуҷуд доранд?

Кадоме аз онҳо ба миқёси
лоиҳа ворид мешавад?
Бо кадом роҳи тағйирот ба таъсир
метавон муваффақ шуд?
Барои инкишоф додани маҳоратҳое, ки
дар ин марҳилаҳо заруранд, кадом бозиҳо
дурусту бехатар, муносиб ва бамавриданд?

Чӣ гуна метавон донист, ки оё натиҷа
ё тағйирот ба даст омадааст?

Фарзияҳои дохилие, ки назарияи тағйирот
бар онҳо асос меёбанд, кадомҳоянд?
Оё ҳамон як фарзияҳо дар тамоми
созмон ё бо муҳимтарин ҷонибҳои
манфиатдор мубодила мешаванд?
Чӣ гуна ва чаро тағйир
метавонад рӯй диҳад?

8

Муайян кардани хавфҳо барои
назарияи тағйирот

Чӣ метавонад ба қобилияти барнома ҷиҳати
расидан ба ҳадафҳои худ монеъ шавад?
Чӣ хоҳад шуд, агар фарзияҳо
нодуруст бошанд?

Сарчашма: Adapted from Katrin Elsemann and others, “Monitoring and evaluation in sport for development” (Street Football World, n.d.), р.18.

Таҳия кардани нишондиҳандаҳои андозагирӣ
Бо мақсади чен кардани таъсир ва арзёбӣ намудан, ки оё натиҷаҳои интизорраванда ба даст
омадаанд, иттилооти ҷамъоваришуда бояд бо маҷмӯи нишондиҳандаҳои аз нигоҳи миқдорӣ ва/ё
сифатӣ ченшуданӣ муқоиса шавад, ки ба барнома дахл доранд. Нишондиҳандаҳоро дар марҳилаи
оғози барнома, дар марҳилаи тарҳрезӣ ва ҳангоми таҳияи фаъолиятҳои мониторинг, арзёбӣ ва
омӯзиш муайян кардан зарур аст.
Дар вобастагӣ бо назарияи тағйирот, нишондиҳандаҳо бояд бо масъалаи ҳалшаванда, аҳолии
мавриди ҳадаф ва фаъолиятҳо, натиҷаҳо ё фарзияҳои дахлдор мутобиқ бошанд. Намунаи сохтори
нишондиҳандаҳо барои истифода дар рӯйкарди панҷбахшӣ дар зер оварда шудааст, ки дар
роҳнамои мазкур тавсиф шудаанд.
Монанди ин, ки ҳар як барнома назарияи тағйироти худро барои расидан ба ҳадафҳои мушаххаси
худ дорад, ҳар як барнома маҷмӯи нишондиҳандаҳои худро хоҳад дошт.
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Ҷадвали 10. Чен кардани нишондиҳандаҳои асосӣ дар ҳар як бахш

Бахш
Маконҳои
бехатар

Фарогирии
иҷтимоӣ

Нишон-диҳандаҳои
асосӣ

Саволҳо ва ҳолатҳо
барои таҳқиқот
/ баррасӣ

Фаъолиятҳо

• Иншоотҳои дастрас
ва кофӣ

• Оё иншоотҳо
бароҳатанд ва оё
ба таъйиноти худ
мувофиқанд?
• Оё иштироккунандагон
метавонанд бехатар
бозӣ кунанд?
• Оё иштироккунандагон
мунтазам ба
машғулиятҳо меоянд?
• Оё дар иншоотҳо
масъалаҳои гендерӣ
ба эътибор гирифта
шудаанд (масалан,
ҳуҷраҳои алоҳидаи
либоскашӣ)?

• Ҳисобот дар бораи
ҳодисаҳои нохушро
аз назар гузаронед.
• Аз иштироккунандагон
хоҳиш кунед то
андешаҳои худро
дар бораи чӣ гуна
гиромӣ эҳсос кардани
худ изҳор намоянд,
вақте, ки онҳо ба
лоиҳа меоянд ё
харитаи калимаҳоро
тартиб медиҳанд.

• Тасдиқ шудан аз
ҷониби ҷомеа

• Оё бо пешвоёни
ҷомеа робита таъсис
ёфтааст? Бо созмонҳои
ҷавонони/мактабҳои
маҳаллӣ чӣ?
• Масофа аз хонаҳои
иштироккунандагон.

• Харитаи шарикони
маҳаллиро
тартиб диҳед.
• Нақшҳоеро муайян
кунед, ки одамони
маҳаллӣ пазируфтаанд
(масалан, ихтиёриён,
доварон)

• Эътимоди зиёд
ва сатҳи баланди
нигоҳдорӣ

• Оё иштироккунандагон
бо ҳамдигар озодона
муошират мекунанд?
• Дараҷае, ки
иштироккунандагон
худро дар давоми
машғулиятҳо
дилпур ва ҷалбшуда
эҳсос мекунанд.

• Машқҳои эҷоди
эътимодро анҷом
диҳед, монанди бо
чашмони баста ба
сӯи ҳадафе равона
кардани шахсе.
• Баъд аз машғулиятҳо
мушоҳидаҳо
ва гуфтугӯҳо
баргузор кунед.

• Эҳсоси баланди
мансубият ва иштирок.

• Оё иштироккунандагон
зоҳиран эҳсоси
мансубиятро ифода
мекунанд? Оё онҳо
омода ҳастанд, ки дар
фаъолиятҳои гурӯҳӣ
иштирок кунанд?
• Мо чӣ гуна метавонем
фарогириро дар
ҳаёти рӯзмарраи
худ ривоҷ диҳем?

• Иштироккунандагонро
ба навиштани
калимаҳое ташвиқ
намоед, ки фарогириро
дар дафтарҳои қайди
сайругаштҳо ва дар
фаъолиятҳои гурӯҳӣ
инъикос менамояд.
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Бахш

Таҳсилот

Муқовимати
ҷавонон
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Нишон-диҳандаҳои
асосӣ

Саволҳо ва ҳолатҳо
барои таҳқиқот
/ баррасӣ

Фаъолиятҳо

• Рӯйкарди мусбат
ба кори гурӯҳӣ.

• Оё иштироккунандагон
бо ҳамдигар
фаъолияти муштаракро
анҷом медиҳанд
ё ба гурӯҳҳо ҷудо
мешаванд?
• Шумораи рӯйдодҳои
манфӣ ё низоъҳое,
ки дар маҳал ба
вуҷуд меоянд.

• Бозиҳоеро дар бар
гиред, ки ба кори
ҷуфт-ҷуфт ва кор
дар дастаҳо ташвиқ
менамоянд.
• Иштироккунандагонро
ба омӯхтан ва
мубодила кардани ягон
чизе ташвиқ намоед,
ки онҳо доранд,
вале умумияте бо
ҳамдигар надоранд
• Ба омехта кардани
гурӯҳҳо идома
диҳед то таъмин
шавад, ки ҳамаи
иштироккунандагон
якдигарро шиносанд.

• Истифода бурдани
стратегияҳои мусбати
ҳалли низоъ.

• Роҳҳои ҳалли низоъ.
• Оё иштироккунандагон
ташаббус нишон
доданд ва оё зери
роҳбарии ҳамсолон
дар ҳалли низоъ
иштирок карданд?

• Сенарияҳо ё машқҳои
гурӯҳии варзиширо
таҳия намоед, ки
боиси ба вуҷуд
омадани низоъ
мешаванд ва бинед,
ки иштироккунандагон
чӣ гуна маҳоратҳои
фарогирии омӯхтаи
худро машқ мекунанд.

• Баланд бардоштани
сатҳи огоҳӣ дар бораи
омилҳои теладиҳанда
ва ҷалбкунанда.
• Истифода бурдани
стратегияҳои мусбати
ҳалли низоъ.
• Истифода бурдани
рӯйкардҳои мусбат
ба кори гурӯҳӣ.
• Сатҳи баланди
тафаккури интиқодӣ.
• Сатҳи баланди
ҳамэҳсосӣ.

• Оё дар миёни
иштироккунандагон
сатҳи баланди огоҳӣ
барои мубодила
кардани дониши нави
худ вуҷуд дорад?
• Оё иштироккунандагон
метавонанд паёмҳои
ифротии идеологӣ,
динӣ ва сиёсиро
муайян кунанд?
• Шумораи ихтисосҳое,
ки иштироккунандагон
дар чорчӯбаи барнома
гирифтаанд.
• Роҳҳо ба сӯи дарёфти
имкониятҳои таҳсил
баъд аз барнома.

• Иштироккунандагонро
бо одамон ё созмонҳое
шинос кунед, ки
дар самти пешгирӣ
аз экстремизми
хушунатомез кори
монандро анҷом
медиҳанд.
• Иштироккунандагонро
ташвиқ намоед, ки
дар бораи омилҳои
теладиҳанда ё
ҷалбкунандаи
каммаъмул ё
ниҳони экстремизми
хушунатомез
фикр кунанд.

• Сатҳи баланди
иззати нафс.
• Ҳамэҳсосӣ ва
ҳамдигарфаҳмӣ.
• Тафаккури интиқодӣ.

• Кадом унсурҳои
варзишро барои
беҳсозии маҳоратҳои
рафъи масъалаҳои
иҷтимоӣ метавон
истифода бурд?
• Муносибат бо
тарбиятгарон.
• Иштироккунандагон
чӣ гуна мушкилотро
паси сар мекунанд?
• Андешаҳои мусбат дар
бораи машғулиятҳои
омӯзишии барнома.

• Сенарияҳо ё машқҳои
гурӯҳии варзиширо
таҳия намоед, ки боиси
ба вуҷуд омадани
низоъ шуда, худдорӣ
ва таҳаммули онҳоро
такмил медиҳанд.
• Фаъолиятҳои
эҷодкунандаи монеаро
пешниҳод кунед, ки
аз иштироккунандагон
ба ҳамдигар умед
бастанро тақозо
менамоянд.
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Бахш
Қодирсозӣ

Нишон-диҳандаҳои
асосӣ
• Сатҳи афзоишёфтаи
худбоварӣ.
• Сатҳи баланди
тафаккури интиқодӣ.
• Сатҳи баланди
худбоварӣ.

Саволҳо ва ҳолатҳо
барои таҳқиқот
/ баррасӣ
• То чӣ андоза
иштироккунандагон
дар изҳори идеяҳо
ва андешаҳои худ
дилпуранд?
• То чӣ андоза онҳо
дар қабули қарорҳо
дилпуранд?
• Дараҷае, ки дар он
иштирокунандагон
машқҳову
фаъолиятҳоро
сарварӣ мекунанд.

Фаъолиятҳо
• Бозиҳои мусобиқавӣ
баргузор кунед.
• Барои ташвиқ
намудани муттаҳидии
ҷомеа рӯзи варзиши
ҷамъиятиро ташкил
кунед ва хотима
ёфтани барномаро
ҷашн гиред.

Раванди чен кардани натиҷаҳои ниҳоӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои асосӣ бояд бо роҳи баррасӣ
кардани ҳам фаъолиятҳо ва ҳам натиҷаҳои миёнамуҳлат ҳамчун сарчашмаҳои маълумоти зарурӣ
барои раванди мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш ва таҳлил анҷом дода шавад.
Фаъолиятҳо ҳамчун пайомадҳои мустақими саҳми лоиҳа қобили андозагирӣ мебошанд. Мисолҳо
шумораи машғулиятҳои баргузоршудаи омӯзишӣ, шумораи ихтиёриёни ҷавон, ки барои
баргузории машғулиятҳо омӯзонида шудаанд ва шумораи бахшҳои варзишӣ ва пешгириеро дар
бар мегиранд, ки мураббиён ва ихтиёриёни ба тозагӣ таълимгирифта эҷод кардаанд. Онҳоро низ
бо ташвиқ кардани изҳори андешаҳои гурӯҳ баъд аз машғулият ё эҷод намудани механизмҳои
озмоиши омӯзиш монанди муҳокимаҳои эҷодкоронаи гурӯҳӣ аз нигоҳи сифатӣ метавон чен кард.
Натиҷаҳои миёнамуҳлат натиҷаҳои мустақим ё маҳсулоти фаъолиятҳои барнома мебошанд.
Онҳо миқёси бузургтар доранд ва ба таъсири мудохила афзоиш меёбанд. Нигоҳдории
иштироккунандагон дар тӯли сикли лоиҳа ё шумораи иштироккунандагоне, ки дар натиҷаи
маҳоратҳои ба тозагӣ азхудкардаи варзишӣ (масалан, маҳоратҳои мураббӣ), таҳсилот ва такмили
иззати нафс, ки лоиҳа ба вуҷуд овардааст, мисоле хоҳанд буд. Фотосадо (photovoice) метавонад
барои чен кардани ин натиҷаи миёнамуҳлат абзори муфид бошад, чунки онро ҳам дар оғоз ва
ҳам анҷоми сикли барнома метавон истифода бурд, ки ба муқоисаҳои инфиродӣ ва дастаҷамъӣ
имконият фароҳам меорад.

таъсири кӯтоҳ- ва миёнамуҳлати натиҷаҳои миёнамуҳлати барнома мебошанд,
монанди гузоштани таъсир ба дониш, андешаҳо ё рафторҳои иштироккунандагон ва/ё тағйир
ёфтани онҳо.

Натиҷаҳои ниҳоӣ

Натиҷаҳои ниҳоии раванд барои барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез

Дар роҳнамои мазкур, эҷоди муштараки барнома аз ҷониби ҷавонон, омӯзиш зери роҳбарии
иштироккунандагон, маҳоратҳои роҳбарӣ ва қодирсозии ҷавонон пайваста ҳамчун стратегияҳои
тақвият додани варзиш ва раванди пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез зикр шудаанд.
Дар ин робита, натиҷаҳои мушаххаси раванд ва методҳои арзёбии муштарак, ки фаъолияти
муштаракро бо иштироккунандагон барои ҷамъоварии маълумот ва бардоштҳои ҷавобӣ оид ба
равандҳову фаъолиятҳои барнома истифода мебарад, ба арзёбии чорабиниҳои варзишӣ барои
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ташвиқ менамоянд.
Рӯйкардҳои эҷодкории муштарак ва ба раванд асосёфтаро ҳангоми мониторинг ва арзёбии ҳам
фаъолиятҳои лоиҳа ва ҳам таъсири барнома метавон истифода бурд. Масалан, худи мониторинг ва
арзёбӣ бояд дар чорчӯбаи раванд бо истифодаи механизмҳои боэътимоди ҷамъоварии маълумот
дар тӯли тамоми сикли ҳаётии барнома ва дар робита бо нишондиҳандаҳои мушаххаси барнома
(ба ҷадвали 10 нигаред) амалӣ шавад. Бо мақсади фаро гирифтани ҳамаи натиҷаҳои ниҳоии
омӯзиш, ки дар давоми амалисозии барнома ба вуҷуд омадаанд, ин раванд бояд гурӯҳи гуногуни
кормандони барнома, ҷонибҳои манфиатдор, иштироккунандагон ва шариконро ҷалб намояд.
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Дар сатҳи барнома, намунаи натиҷаи мушаххаси раванд метавонад ба маҳоратҳои роҳбарии
ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир намояд ва онро барои пайгирии ҷанбае истифода барад, ки
иштироккунандагони ҷавон салоҳиятдор бошанд ва ҳамчун пешвоён муайян шаванд ва чаро
ва чӣ гуна чунин ба вуқӯъ мепайвандад. Ин равандро аз эҷоди ҳамдигарфаҳмӣ ва муайянсозии
иштироккунандагоне, ки ҳамчун роҳбарон истеъдод зоҳир менамоянд то додани имкониятҳои
омӯзиш, сарварӣ кардани унсурҳои мушаххаси барнома ва иштирок кардан дар муколамаи сатҳи
барнома пайгирӣ метавон кард. Ба фасилитаторҳо ва иштироккунандагон зарур аст, ки барои
тасдиқ кардани ин раванди пешрафт дар чорчӯбаи барнома ин марҳилаҳоро пайгирӣ ва сабт
намоянд. Андозагирӣ ва нишондиҳандаи асосӣ метавонад ин бошад, ки оё сарварон дар барнома
ба сифати фасилитаторҳои сиклҳои ояндаи барнома нигоҳдорӣ мешаванд ё берун аз барнома
маҳоратҳои нави худро истифода бурда, шуғл ё имкониятҳои кори ихтиёриро ҷустуҷӯ мекунанд.
Дигар мисолҳои натиҷаҳои мушаххаси раванди барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез инҳоро дар бар мегиранд:
• Иштироки/фарогирии иҷтимоӣ ва арзёбӣ кардани марҳилаҳои асосии ҳамгиросозии иҷтимоӣ
• Иштирок/нигоҳдорӣ ва таҷрибаҳо дар барнома
• Зарфияти барнома ва бо мурури вақт инкишоф ёфтани он
• Ҷалби ҷонибҳои манфиатдор/ҷомеа: Шабакаҳои маҳаллӣ ва махсус чӣ гуна инкишоф ёфтаанд?
• Баробарии гендерӣ: Иштироккунандагон чӣ гуна ҳамгиро мешаванд? Оё онҳо меъёрҳо ва
тасаввуроти гендериро ба мушкил кашидаанд?
• Худбоварӣ: Дилпурӣ ва шахсият бо мурури вақт чӣ гуна тағйир ёфтааст?
• Таҳсилот ва омӯзиш: Чӣ гуна омӯзиш ба эҳтиёҷот мутобиқ шудааст ва чӣ гуна он зарфият ва
таҷрибаҳои пешқадамро такмил додааст?
• Ҷалби шаҳрвандӣ: Иштироккунандагон бо олами атрофи худ чӣ гуна фаъолияти муштаракро
анҷом медиҳанд?
• Тафаккури интиқодӣ: Оё иштироккунандагон қобилияти додани савол, фикр кардан ва ба
муколама гузоштани саҳми худро инкишоф додаанд?
• Методҳои эҷодкоронаи ҷамъоварии маълумот, дарки маънӣ ва омӯзиш.

Арзёбии ибтидоии барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез
Иттилооти ибтидоиро барои муқоиса кардани иттилооте метавон истифода бурд, ки дар тамоми
муҳлати амалисозии барнома ҷамъоварӣ шудааст то муайян шавад, ки оё лоиҳа ба ҳадафҳо,
нишондиҳандаҳо ва вазифаҳои худ муваффақ шудааст ва оё лоиҳа таъсири пешбинишударо ба вуҷуд
овардааст. 184 Ин барои ба даст овардани иттилооте имконият медиҳад, ки фаҳмиши воқеъбинонаи
контекст, меъёрҳои иҷтимоӣ, идроки инфиродии шахс, рафторҳову муносибатҳои байни одамон
ва гурӯҳҳо инъикос менамояд. Арзёбии ибтидоӣ барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
бояд муносибатҳои мавҷудаи байни одамон, гурӯҳҳо ва ҷомеаҳо, инчунин тасаввуроту ақидаҳои
мавҷударо дар бораи экстремизми хушунатомез муайян намояд.
Ҳангоми арзёбӣ кардани таъсири барномаҳои гузашта ё кунунӣ, мавҷудият ва эътимоднокии
иттилоот масъалаҳои умумӣ мебошанд. Аҳолии маҳаллӣ, мансабдорони давлатӣ ва кормандони
барнома метавонанд барои иштирок дар назарсанҷиҳо ё мубодила кардани маълумот бемайл
бошанд. Таҳлили нуктасанҷонаи иттилоот дар соҳаҳое тавсия дода мешавад, ки дар онҳо хавфҳои
амниятӣ дастрасиро ба маконҳо ё гурӯҳи муайяни аҳолӣ маҳдуд менамоянд ва аз намунагирии
фавқулодда барзиёди шахсоне, ки дар ноҳияҳои бештар дастрас зиндагӣ мекунанд, мумкин аст
ғалатфаҳмӣ ба вуҷуд ояд. Навъи иттилооте, ки барои арзёбиҳои ибтидоӣ арзишманданд, низ
метавонанд эътирофи ҷонибҳои манфиатдори асосӣ, мансабдорони давлатӣ ва муассисаҳои
184
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Ikbalzhan Mirsaiitov and Venera Sakeev, Baseline Assessment Report in the Framework of the “Strengthening Capacity to
Prevent Violent Extremism in the Kyrgyz Republic” Project (Bishkek, 2013).
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ҳукуматиро дар мавриди вуҷуд доштани чунин масъалаҳо тақозо намоянд, ки метавонанд
масъалавӣ бошанд, агар бо онҳо дуруст ва нозукбинона муносибат нашавад.
Нишондиҳандаҳое, ки бар асоси арзёбиҳои ибтидоӣ барои чен кардани таъсир ва тағйирот таҳия
шудаанд, бояд воқеиятҳои маҳаллиро низ инъикос намоянд.
Иттилооти муфид барои арзёбии ибтидоӣ дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
метавонад инҳоро дар бар гирад:
• Муносибат нисбат ба зӯроварӣ;
• Нишондиҳандаҳои давомоти мактабӣ;
• Ҷалби/иштироки шаҳрвандон;
• Нишондиҳандаҳои шуғли ҷавонон;
• Идроке, ки бо зӯроварии ҷинсӣ алоқаманд аст;
• Таъсирот ва мушкилоте, ки мудохилаҳои дигар бо онҳо рӯбарӯ мешаванд;
• Стратегияҳои асосӣ ё тағйироти сиёсӣ дар контексти миллӣ ва/ё минтақавӣ;
• Омори ҷиноятҳое, ки бо экстремизми хушунатомез алоқаманданд.
Дар контексти экстремизми хушунатомез, абзорҳои арзёбии хавфро барои арзёбӣ кардани ақидаҳову
андешаҳои инфиродиву гурӯҳӣ, меъёрҳои иҷтимоӣ, робитаҳо, ҳувият ва тасаввурот дар бораи оянда
метавон истифода бурд. Илова бар дастгирии фаҳмиши беҳтар ва арзёбии миқдории хавф, бузургиҳои
тағйирёбандае, ки муайян шудаанд, метавонанд самт ва фаъолиятҳои барнома ва равандҳои
мониторинг ва арзёбиро низ дар робита бо чен кардани нишондиҳандаҳои асосӣ муайян намоянд.
Вале таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар ин раванд эҳтиёткор бояд буд, чунки шарҳу тафсири
критерияҳои арзёбӣ метавонад гумроҳкунанда бошад; масалан, рафтори зӯроварона дар гузашта
на ҳатман бояд нишонаи пешакии экстремизми хушунатомез бошад, ҳатто агар он бештари
вақтҳо ҳамчун пешгӯикунандаи зӯроварии “маъмулӣ” хидмат кунад. 185

4.3	Мониторинг дар контексти системаи мониторинг,
арзёбӣ ва омӯзиш
Мониторинг набояд ҳамчун арзёбӣ баррасӣ шавад; онҳо тадбирҳо ва фаъолиятҳои пуркунандаи
ҳамдигар мебошанд. Мониторинг бояд барои раванди арзёбии ҳалли вазифаҳои умумӣ ва
масъалаҳои бузургтари татбиқи сиёсат маълумоту иттилооти доимиро таъмин намояд.
Таъсис додани системаи мухтасари мониторинг барои рӯйкарди ҳамаҷонибаи методологӣ ба
арзёбӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад ва барои ташаккул додани дарки барнома ва эътимод ба он
ёрӣ мерасонад. Мониторинг ҷузъи муҳими барномаи пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
мебошад, чунки контексти амалиётӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ метавонад дар дохили барнома ва берун
аз он зуд тағйир ёбад. Бо мурури замон зуд-зуд сабт кардани тағйирот имконият медиҳад, ки
чорабиниҳои барнома ва натиҷаҳои арзёбии хавф мутобиқ ва баррасӣ шаванд ва ба кормандон
имконият хоҳад дод, ки фарзияҳои дар назарияи тағйироти барнома инъикосшударо мавриди
мубоҳиса қарор диҳанд.
Одатан, таваҷҷуҳи рӯйкардҳои мониторинг ва арзёбӣ асосан ба арзёбӣ кардани вазифаҳову
ҳадафҳои изҳоршуда дар радифи натиҷаҳои ниҳоӣ аз тариқи методҳои гуногуни ҷамъоварии
маълумот ва арзиёбие равона шудааст, ки оё фаъолиятҳо ва натиҷаҳои муёнамуҳлат ба даст
омадаанд, бе омӯхтани сабабҳо ё шароитҳое, ки онҳо ба даст омадаанд ё не. Вале дар контексти
системаи мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш, мониторинг бояд аз чорчӯбаи пайгирии натиҷаҳои
барнома берун равад ва уҳдадории омӯхтани ҷанбаҳои зеринро бар дӯш гирифта, миқёси
равандро васеъ намояд:
• Контекст, чунки он бо мурури замон тағйир меёбад;
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Monica Lloyd, “Extremism risk assessment: a directory” (Lancaster, United Kingdom, Centre for Research and Evidence
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• Робитаи муштараки байни фаъолиятҳои лоиҳа ва контекст;
• Омилони низоъ, маълумотномаҳо, сабабҳо ва динамика дар робита бо фаъолиятҳо.
Чунин рӯйкард низ ба ҷамъоварӣ кардани иттилооти дақиқу амиқ дар бораи унсурҳои гуногуне
имконият медиҳад, ки онҳоро барои арзёбии таъсир низ метавон истифода бурд. Ин барои
фаҳмидани ҷанбае, ки чаро ва чӣ гуна натиҷаҳо ба даст омаданд ё ба даст наомаданд ва фаҳмидани
хавфҳо низ имкон фароҳам меорад (ниг. муҳокимаи рӯйкарди ба низоъ ҳассос дар бахши 4.1).
Чунин иттилоот омилҳои тағйирёбандаи контекст ва хавф, коромад будани чорабиниҳои
варзишӣ, ҳамкорӣ бо ҷонибҳои манфиатдор, таъсири принсипҳои таҷрибаи пешқадам, рафтори
иштироккунандагон ва тақсимоти захираҳоро дар бар мегирад. Системаи мониторинги
ҳамаҷониба низ бояд пайомадҳои ғайричашмдоштро сабт намояд ва барои омӯхтани сабақҳое, ки
бо амалиёт ва амалисозӣ алоқаманданд, имконият фароҳам орад. 186

Андешаҳо ва бардоштҳои ҷавобӣ
Мусоидат намудан ба мулоқотҳои мубодилаи андешаҳо баъд аз машғулиятҳои барнома ба
мураббиён, кормандон ва роҳбарони ҷавонон имконият медиҳад, ки фаъолияти муштараки байни
иштироккунандагон, натиҷаҳои машғулият, таъсирпазирии иштироккунандагон ба ҷанбаҳои
мушаххаси барнома ва ҳар гуна пайомадҳои ғайричашмдоштро баррасӣ кунанд. Мубодилаи
андешаҳо ҷузъи муҳими раванди мониторинг мебошад, ки мақсади он шарҳ додан ва фаҳмидани
таъсироти кӯтоҳмуҳлат аст, ки метавонанд ба таъсири умумӣ асар гузоранд, агар дар тӯли сикли
ҳаётии лоиҳа дуруст дарк нашаванд. Машғулиятҳои мубодилаи андешаҳо низ ба муошират,
эътимод ва қодирдсозӣ дар миёни кормандон, ихтиёриён ва иштироккунандагон мусоидат
менамоянд ва муколамаи кушоду ошкороро ташвиқ мекунанд.
Ҷадвали 11. Саволҳои роҳнамо барои мониторинги барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез
Чорабиниҳои варзишӣ

• Фаъолияти бомуваффақияти лоиҳаро тавсиф кунед.
• Фаъолиятеро тавсиф кунед, ки аксуламали манфӣ ё пайомади
ғайричашмдошт ё аксуламали рафториро ба вуҷуд овардааст.
• Шарҳ диҳед, ки шумо ба таъсироти манфӣ чӣ гуна аксуламал
нишон додед ва пайомадҳои чунин аксуламал чиҳо
буданд. Сабақи асосие, ки шумо аз ин омӯхтед, чӣ буд?
• Тадбирҳоеро тавсиф кунед, ки барои таъмин намудани
баробарии гендерӣ ва амалҳои фарогирӣ андешида шудаанд.
• Тадбирҳоеро шарҳ диҳед, ки ҷиҳати таъмин намудани бехатарии
маконҳои варзишӣ барои ҷавонону кӯдакон андешида шудаанд.
• Тавсиф кунед, ки шумо ба ҳалли масъалаҳо ҳамроҳи
иштироккунандагон чӣ гуна аксуламал нишон додед
ва шарҳ диҳед, ки ин мушкилот кадомҳо буданд.
• Чӣ гуна ин аксуламалҳоро метавон такмил дод ва
онҳоро ба назарияи тағйироти барнома ворид кард?

Пешгирӣ аз тағйироти
экстремизми
хушунатомез дар
контексти барнома

• Кадом хавфҳои асосии экстремизми хушунатомез дар
оғози барнома муайян шуда буданд? Оё онҳо ҳанӯз
ҳам бамавриданд? Оё онҳо ҳанӯз ҳам муҳиманд?
Оё онҳоро бознигарӣ кардан зарур аст?
• Занону мардон ин хавфҳоро чӣ гуна ба
таври гуногун таҳаммул мекунанд?
• Тағйирот бо мурури замон чӣ гуна пайгирӣ ва сабт
мешаванд? Оё ин раванд самарабахш аст ва ба
амалкарди стандартии барнома ворид шудааст?
• Шумо тағйиротро дар басомад ё шиддати
хавфҳои зӯроварӣ чӣ гуна тавсиф мекунед? Оё
иштироккунандагон аз ягон тағйирот хабар доданд?
• Оё аз вақти охирин мулоқоти мубодилаи андешаҳо ҳар гуна
муваффақиятҳо ё масъалаҳои назаррас ҷой доштанд?
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Violent Extremism: A Handbook for Practitioners (London, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies,
2014).
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Тағйироти дигар

• Оё аз лаҳзаи охирин мулоқот дар ин ноҳия ҳар гуна рӯйдодҳои
мушаххас ё тағйироти иҷтимоӣ/ сиёсӣ ба вуҷуд омадаанд?
• Оё ҳар гуна тағйироти муҳитизистӣ ё мушкилоти
маҳаллие ба вуҷуд омадаанд, ки метавонанд ба
баргузории машғулиятҳо дар оянда таъсир расонанд?
• Оё ягон фаъолияти муштараки байни аъзои ҷомеа,
шарикон ё ҷонибҳои манфиатдор баргузор шудааст?

Сарчашма: Мутобиқ шудааст аз Lucy Holdaway and Ruth Simpson, Improving the Impact of Preventing Violent Extremism Programming: A
Toolkit for Design, Monitoring and Evaluation (Oslo, UNDP, 2018).

Саволҳоеро, ки дар боло омадааст, метавон ва бояд бо контексти мушаххас мутобиқ кард ва онҳо
мумкин аст бо мурури замон тағйир ёбанд. Муҳим аст, ки кормандон, мураббиён, ихтиёриён
ва ҷавонон барои мубодилаи андешаҳояшон худро бехатар эҳсос кунанд ва дилпур бошанд, ки
ақидаҳову таҷрибаҳои онҳо боарзиш ҳастанд.

4.4	Абзорҳои ҷамъоварии маълумот
Абзорҳоеро, ки барои ҷамъоварии маълумот истифода мешаванд, бар асоси бамаврид будани
контекст, хусусиятҳои фарҳангӣ, қобилиятҳои иштироккунандагон ҷиҳати иштирок каран бо
абзорҳои мушаххас ва баҳисобгирии хавфҳо ба иштироккунандагон ва худи лоиҳа бодиққат
интихоб кардан зарур аст. Фаҳмидани хусусияти ин, ки чӣ арзёбӣ мешавад ва осебпазириҳо,
ниёзмандиҳо ва хавфҳои гурӯҳи мавриди ҳадаф бояд интихоби абзорҳои мониторингро дар
барномарезии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш муайян намояд.
Методҳои омехта, рӯйкарди муштарак ва ҳамаҷонибае, ки аз методҳои сифативу миқдорӣ
иборатанд, барои ба даст овардани манзараи комилтари таъсири барнома имконият медиҳанд.
Истифода бурдани маҷмӯи абзорҳо ба ҷамъоварии маълумот дар бораи ҷанбаҳои гуногуни
барнома, аз ҷумла доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор ёрӣ мерасонад. Ҷамъоварӣ кардани
маълумоте, ки ба саволҳои “чӣ гуна”, “кай” ва “чаро” ҷавоб медиҳад, ба “дарк кардани ин унсурҳои
ноаён” 187 ёрӣ мерасонанд, ки барои расидан ба ҳадафҳои барнома мусоидат менамоянд.
Саволномаҳо дар муҳитҳое муфиданд, ки дар онҳо маҳоратҳои хонишу навиштан хуб инкишоф
ёфтаанд ва иштироккунандагони калонсолтар дар истифодаи маҳоратҳои саводи худ соҳиби
таҷрибаи бештар мебошанд. Респондентҳо бояд ба изҳори хаттии андешаҳои худ дилпур бошанд
ва бо шаклҳои гуногуни саволҳое монанди саволҳои “ҳа/не”, саволҳои дорои чанд гунаи ҷавоб ва
саволҳои “ҷумларо хотима диҳед” шинос бошанд.
Дар муҳитҳое, ки шаклҳои шифоҳии муошират қадру қимати баланд доранд, тавсия дода мешавад,
ки ба ҷои ин, ба абзорҳои дигар таваҷҷуҳ зоҳир шавад ва мусоҳибаҳо баргузор шавад, баҳсҳову
муҳокимаҳои гурӯҳӣ оғоз шавад ё барои мубодилаи таҷриба ва дастгирии мубодилаи маълумот
машғулиятҳои нақли қиссаҳо ташкил шаванд. Ҳангоми зарурат, барои суҳбатҳо бо лаҳҷаҳои
маҳаллӣ бо ёрии тарҷумонҳо ҷой ҷудо кардан зарур аст то аз хориҷсозии шахсоне канораҷӯӣ
шавад, ки дар акси ҳол, дар раванди барномарезӣ эҳтимол аст андешаҳои муҳим дошта бошанд.
Тавассути муроҷиат кардан ба варзишгарони баргузида ва бо такя ба қиссаҳову таҷрибаҳое,
ки иштироккунандагон эҳтимол аст бо онҳо шинос бошанд, ки суҳбатро барангезанд, варзиш
метавонад ин абзорҳоро дастгирӣ намояд.
Ҷонибҳои амаликунандаи барнома бояд ҳангоми зарурат абзорҳои озмоишӣ ва эҷодкоронае
монанди видеоҳо, харитасозии ҷомеа, нақли қиссаҳо ва расмкаширо ба эътибор гиранд.
Дар контексти варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез як қатор абзорҳои ҳамаҷониба ва
эҷодкоронаи ҷамъоварии маълумотро метавон истифода бурд. Бо дарназардошти хусусияти контекст
ва мураккабии фарҳангии бо он алоқаманд, бештари вақтҳо методологияҳои эҷодкорона дар муқоиса
бо абзорҳои бештар расмии ҷамъоварии маълумот афзалиятдор ҳисобида мешаванд. Масалан, нақли
қиссаҳо ё эҷоди филмҳои тасвирӣ ё карикатураҳо метавонанд рӯйкарди бар ҳуқуқи кӯдак асосёфтаро
дастгирӣ кунанд ва ҳамзамон, аз осеб ё хавфҳои поймолсозии қоидаҳои махфият ҳифз намоянд.
Намунаҳои иловагии рӯйкардҳои бештар эҷодкоронаи ҷамъоварии маълумот дар зер омадаанд.
187

Nomvula Dlamini, “Rethinking monitoring and evaluation”, Newsletter of INTRAC (International NGO Training and
Research Centre), No.37 (September 2007).
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Фотосадо

Фотосадо равандест, ки дар он иштироккунандагон, одатан шахсони дорои имкониятҳои маҳдуд
бар асари камбизоатӣ, монеаҳои забонӣ, нажод, синфи иҷтимоӣ, мансубияти қавмӣ, ҷинс, фарҳанг
ва вазъиятҳои дигар, барои инъикос кардани ҷанбаҳои муҳиту таҷрибаҳои худ ва бо дигарон
мубодила кардани онҳо видеонаворҳо ва аксҳоро истифода мебаранд. Сипас аксҳоро барои
қиссагӯиҳо метавон истифода бурд ва ҳамоҳанг кард то воқеиятҳои муҳити зиндагии аккосҳо
ба ҷамъият ва сиёсатгарон расонида шавад ва ба тағйирот ҳидоят намоянд. Ин рӯйкард барои
расидан ба ҷанбаҳои зерин метавонад ёрӣ расонад:
• Додани имконияти изҳори андешаи худ ба одамоне (масалан, ҷавонон), ки барои изҳори
ақидаҳои худ дар ҷомеаи худ ё таъсир расонидан ба қарорҳое, ки метавонанд ба зиндагии
онҳо таъсиргузор бошанд, имконияти кам доранд ё имконият надоранд.
• Инкишоф додани маҳоратҳо ва васеъ кардани ҳуқуқу имкониятҳои гурӯҳҳои дарканормонда
то онҳо зиндагии худро танзим карда тавонанд ва ба муошират бо дигарон фаъолона ҷалб
шаванд.
• Аз тағйиротҳое (пешбининашуда ё ғайричашмдошт) огоҳӣ гиранд, ки дар натиҷаи мудохилаҳо,
аз нуқтаи назари гурӯҳи интихобшудаи ҷонибҳои манфиатдор, ба вуҷуд омадаанд.
Барои дуруст истифода бурдани ин метод, бо омӯзиш таъмин кардани иштироккунандагон ва
кормандон муҳим аст. Вобаста аз гурӯҳи аҳолие, ки онҳо ба он мансубанд, иштироккунандагони
баъзе лоиҳаҳо эҳтимол аст, ки пештар дастгоҳи аксбардориро истифода набурда бошанд,
дар ҳоле, ки намояндагони гурӯҳҳои дигари аҳолӣ эҳтимол аст бо истифодаи ин технология
комилан роҳат бошанд. Иштироккунандагон низ бояд дар бораи ахлоқи аксбардорӣ ва ҳифзи
худ ва шахсони гирду атроф аз роҳнамои асосӣ бархурдор шаванд. Кормандони барнома бояд
вазъиятҳоеро пешбинӣ ва идора кунанд, ки эҳтимол аст аз чунин фаъолиятҳо бармеоянд, то ҳам
тандурустии эҳсосотӣ ва ҷисмонии иштироккунандагон ва ҳам якпорчагии лоиҳа ҳифз шавад.
Аксҳо метавонанд ба аксуламали эҳсосотии ҳам шахсоне, ки онҳоро аксбардорӣ мекунанд ва ҳам
шахсони дигари гурӯҳ боис шавад ва таҳдиди эҳтимолии дигарон ё хатари ҷисмонӣ низ вуҷуд
дошта бошад, агар ахлоқ ва қоидаҳо ҳангоми вазифагузорӣ возеҳ муайян карда нашаванд. Аксҳо
бояд барои баёни эҳсосоти худ, муттаҳидии иҷтимоӣ ва омӯзиш миёни худи иштироккунандагон
ва байни иштироккунандагону кормандон ба таври мусбат ва назаррас истифода шаванд.
Ғайр аз ин, иштироккунандагон бояд имконият дошта бошанд, ки аксҳои худро дар муҳити
бехатар ва мусоид нишон диҳанд, баррасӣ кунанд ва бо контекст мутобиқ намоянд.
Рӯзномаҳои онлайнӣ

Рӯзномаҳои онлайниро барои шарҳ додани омӯзиш, тафаккур ва таҷрибаҳои худ истифода
бурда, иштироккунандагон метавонанд маҳоратҳои рефлексивӣ ва рақамии худро машқ диҳанд.
Мураббиён ва кормандон метавонанд қолибҳоро пешниҳод намуда, раванди рефлективиро
роҳнамоӣ кунанд ва дар бораи омӯзиш, эҳсосот нисбат ба машғулиятҳо ва рафъи мушкилот
саволҳо диҳанд. Ҳамин тавр, иштироккунандагон метавонанд дар замону макони худ шарҳ диҳанд,
ки аз варзиш ва барнома чӣ гуна таҷриба бардоштаанд. Онҳо низ метавонанд ҳадафҳои шахсии
худро муайян кунанд ё ҳамон ҷанбаҳои барномаро инъикос намоянд, ки барояшон мушкил ё
нофаҳмо буд. Ин низ барои мураббиён ва кормандон имкониятест, ки натиҷаҳои рушди мусбатро
дар микро-сатҳ бифаҳманд. Ин ба тақвияти мусбати машғулиятҳои баъдӣ имконият хоҳад дод.
Истифодаи рӯзномаҳои онлайнӣ ба эҷодкорона ва мунтазам ҷамъоварӣ кардани маълумот
имконият медиҳад.

Тавсияҳо барои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш
Ҳарчанд аз аҳамият ва мақсади мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш дар маҷмӯъ истиқбол мешавад
ва созмонҳои сиёсиву соҳавӣ ва ҷонибҳои манфиатдор дар соҳаи варзиш ва пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез онро васеъ эътироф мекунанд, мушкилоте, ки бо муайянсозии
механизмҳо ва рӯйкарди раванд, дарёфти таҷриба ва ҷудосозии захираҳои кофӣ барои ин
фаъолиятҳо алоқаманданд, сарчашмаҳои эҳтимолии зиён ва маҳдудиятҳои омӯзиш ва рушди
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зарфият мебошанд. Ҳангоми мониторинги таъсири барномаҳои аввалияи пешгирӣ дар ин соҳа
ду категорияи гуногуни мушкилот ба вуҷуд меоянд: (а) мушкилоти таҳлилие монанди муайян
кардани робитаҳои сабабу пайомад ва ошкорсозии робитаҳои муштараки байни тағйирот дар
андешаҳо ва чорабиниҳои варзишӣ, рафъи дигаргуниҳои контекст ва таҳияи нишондиҳандаҳои
боэътимод; ва (б) мушкилоти амалие монанди ба роҳ мондани чорабиниҳои муносиби ҷамъоварии
маълумот ва таъмин кардани ҷанбае, ки маълумот бамаврид ва боэътимод аст. 188 Мураккабиҳои
бехатари контекст ва хусусияти ҳассоси мудохилаҳои аввалияи пешгирӣ барои мониторинг,
арзёбӣ ва омӯзиш шароитҳои мушкил эҷод мекунанд. Таҳқиқотҳо дар ин соҳа нишон додаанд,
ки мушкилоте, ки бо мониторинги таъсири барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез алоқаманданд, инҳоро дар бар мегиранд:
• Ҷомеаҳое, ки худро таъқибшуда меҳисобанд ва даъвоҳои мудохила ба ҳаёти хусусии шахсон 189
метавонанд ба зиён ва доғи нанг боис шаванд.
• Бештари вақтҳо равшан нест, ки кадом далелҳо дар назар гирифта шаванд ва он онҳо бояд чӣ
гуна ҷамъоварӣ шаванд. 190
• Имрӯзҳо шарҳи систематикие вуҷуд надорад то инъикос намояд, ки кадом методҳову роҳҳо
воқеан барои арзёбӣ кардани мудохилаҳо ва баҳогузорӣ кардани таъсири мудохилаҳои
мубориза бо радикализатия истифода шудаанд. 191
• Дастрасии маҳдуд ба захираҳои техникиву молиявӣ ва муҳите, ки бештари вақтҳо ба
баргузории ҷамъоварии боэътимод ва эҷодкоронаи маълумот мусоидат намекунад. 192
• Лоиҳаҳои варзиш барои рушд аксари вақтҳо “чорабиниҳои ғайридақиқ муайяншуда бо
натиҷаҳои душвор амалишаванда”-ро дар бар мегиранд. 193
Сарфи назар аз мушкилоте, ки дар боло баррасӣ шудаанд, рӯйкарди боэътимод ва ба низоъ ҳассоси
мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш бояд ҷузъи таркибии ҳар гуна барномаи пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез аз тариқи варзиш бошад, ки ба тарҳрезиву амалисозии он таъсир расонад ва онро
такмил диҳад, натиҷаҳоро ба ҳадди аксар расонад, арзёбии таъсирро дастгирӣ кунад ва омӯзишу
таҷрибаи иштироккунандагонро тақвият диҳад.
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ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМИ ХУШУНАТОМЕЗ ТАВАССУТИ ВАРЗИШ

Иртиботро бо амалия ва назария ҳифз намуда, боби мазкур хулосаи тавсияҳои асосӣ ва роҳнамоии
амалии истифода бурдани барномаҳо ва чорабиниҳои варзиширо барои сиёсатгузорон ва
кормандони соҳавӣ инъикос мекунад. Ин маслиҳатҳои кӯтоҳ ҳамчун роҳнамоҳое хидмат
мекунанд, ки сиёсатгузорон, маъмурони барнома ва мураббиёни амаликунандаи барномаҳо
бояд ба онҳо муроҷиат намоянд. Боби мазкур барои ин пешбинӣ шудааст, ки ба фасилитаторҳо
ва дигар кормандони соҳавӣ ҷиҳати фаҳмидани таъсири эҳтимолии онҳо ба барнома ва зиндагии
иштироккунандагон ёрӣ расонад. Дар он маслиҳатҳои кӯтоҳу амалӣ дода шудаанд, ки дар ҷараёни
амалисозии барнома ва ҳангоми муошират бо иштироккунандагон ба эътибор бояд гирифт.
Барои сиёсатгузорон ва менеҷерони барнома, дар он тавсияҳое пешниҳод шудаанд, ки чӣ гуна
онҳо метавонанд ҳамкорӣ кунанд ва ба чорчӯбаи глобалии “Варзиш барои рушд ва сулҳ” такя
намуда, талошҳои худро дар маҳал дар самти барномаҳои варзиш барои пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез тақвият диҳанд. Пешниҳодҳоеро, ки дар зер муфассал изҳор шудаанд, метавон
дар кори ҳозираву оянда дар ин соҳа истифода бурд, ки атрофи нақшаи амали бештар фарогиру
ҳадафманд дар истифодаи варзиш барои пешгирӣ аз паҳншавии экстремизми хушунатомез
аҳамияти андешаҳои иштироккунандагонро таъкид менамоянд.

5.1	Роҳнамоӣ оид ба таҳияи сиёсати соҳавӣ
Асоси маҷмӯии сиёсат барои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез
› Эътироф кардани нақши варзиш дар рушди устувор ва сулҳ ва ҳамчун абзор ривоҷ додани
таҳаммулу эҳтиром, мубориза бо зӯровариву ҷинояткорӣ ва роҳнамоиву тавсияҳо дар
сохтори глобалии варзиш барои рушд ва сулҳ инҳоро дар бар мегиранд:
– Такмил додани ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ бо мақсади эҷод кардани биниши умумии нақши
варзиш барои рушд ва сулҳ ва аз тариқи варзиш саҳм гузоштан барои расидан ба ҳадафҳои
маъмули рушд, махсусан Ҳадафҳои рушди устувор.
– Дастгирӣ кардани ҳамгиросозии систематикӣ ва ба бахши рушд ва нақшаҳову стратегияҳои
байналмилалӣ, миллӣ ва зермиллии рушд ворид кардани варзиш барои рушд ва сулҳ.
– Дастгирӣ кардани ҷалби пешвоён ва намунаҳои ибратбахш бо мақсади ташвиқ, мусоидат
ва ҷонибдорӣ кардани талошҳову амалҳои муштараки варзиш барои рушд ва сулҳ, аз ҷумла,
барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш.
› Эътироф ва дастгирӣ намудани ҳамоҳангсозии таҷрибаи варзиш барои рушд ва сулҳ бо
чорчӯбаи глобалӣ ва рӯйкарди “Тамоми Созмони Милали Муттаҳид” бо мақсади пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез ва муайян кардану истифода бурдани механизмҳои ҳамоҳангсозӣ
ва робитаи мантиқии байни фаъолиятҳои ҷонибҳои манфиатдор.
› Дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, бо афалиятҳову амалҳо дар чорчӯбаҳои
миллӣ, минтақавӣ ва глобалӣ, аз ҷумла Нақшаи амали дабири кулл барои пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез, ҳамгиро ва ҳамоҳанг кардани варзиш ва таъмин намудан, ки:
– Сиёсатҳои варзиш барои рушд як ҷузъи аксуламали яклухт, ҳамаҷониба ва байнимуассисавии
пешгирӣ аз экстремизми хушунатомезро ташкил медиҳанд.
– 
Сиёсатҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез бар принсипҳои
байналмилалии ҳуқуқи инсон асос меёбанд ва ҳуқуқи инсонро мутобиқи санадҳои миллӣ,
минтақавӣ ва байналмилалии ҳуқуқи инсон зери хатар намегузоранд, балки ба ҳуқуқи
инсон эҳтиром мегузоранд ва онҳоро густариш медиҳанд.

Сафарбарсозии захираҳо, барномарезӣ ва амалисозӣ
› Дар баробари шарикиҳои эҷодкорона, эътироф кардани зарурат ба сармоягузории устувор,
сафарбарсозии захираҳо ва силсилаи маблағгузориҳо барои татбиқ намудани барномаҳои
варзишӣ дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез.
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› Такмил додан ва таъмин кардани механизмҳои маблағгузории устувор, сармоягузорӣ ва
тақсимоти захираҳо барои варзиш дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез,
созишномаҳои гуногунҷониба бо ҷонибҳои манфиатдор ва ҷалби бахшҳои гуногун дар
ҳамаи сатҳҳо.
› Огоҳ будан аз пайомадҳои манфие, ки бо контекстҳои варзиш, махсусан маъракаҳои варзишӣ
алоқаманданд, чунки онҳо мушкилоти ҳалталабро эҷод мекунанд ва бо истифода аз рӯйкарди
ҳамкорӣ ҳал кардани онҳо зарур аст.
› Огоҳ будан аз имкониятҳое, ки бо маъракаҳои бузурги варзишӣ алоқаманданд, бо мақсади
ривоҷ додани варзиш барои рушд ва сулҳ ва баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи нақши
варзиш дар контексти пешгирӣ аз зӯровариву ҷинояткорӣ, аз ҷумла, пешгирӣ аз экстремизми
хушунатомез ва мусоидат намудан ба сафарбарсозии захираҳо барои варзиш дар ин контекст.
› Муайян, баррасӣ ва ҳамгиро кардани соҳаҳои асосии мавзӯӣ дар варзиш барои рушд ва сулҳ ва
масъалаҳои байнисоҳавие монанди ҳуқуқи инсон, гендерӣ, маъюбият, ҳамгироӣ, шаффофият
ва тандурустӣ бо мақсади мусоидат намудан ба рӯйкард ва ҳамоҳангсозии байнимуассисавӣ ва
тақвият додани потенсиали варзиш ҳамчун абзоре барои пешгирӣ аз зӯроварӣ ва ҷинояткорӣ.

Гувоҳии таъсир ва амалҳои пайгирӣ
› Баргузор кардани мониторинг ва арзёбии систематикӣ ва андозагирии ҳамаҷонибаи
пешрафту таъсири варзиш ҳамчун абзоре барои пешгирӣ аз зӯроварӣ ва ҷинояткорӣ, аз
ҷумла, экстремизми хушунатомез.
› Эътироф кардани зарурати ворид кардани мониторинг ба амалҳои рӯзмарраи барномаҳо аз
ҷониби фасилитаторҳо, мураббиён ва иштироккунандагон.
› Дастгирӣ кардани ҳам фаъолиятҳои мониторинг, арзёбӣ ва омӯзиш дар сатҳи барнома ва ҳам
талаботи арзёбии мушаххаси донор, ки бештари вақтҳо фарқи зиёд доранд.
› Дастгирӣ кардани таъмин ва паҳнсозии абзорҳои таҳқиқот, мониторинг ва арзёбӣ ва
андозагирии варзиш ҳамчун абзоре барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез.
› Эътироф кардани зарурат ба муттаҳидсозии маҷмӯи гувоҳиҳо оид ба самарабахшӣ ва таъсири
барномаҳои варзишӣ дар контексти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва ба расонидану
мубодила кардани гувоҳиҳо аз таҳқиқотҳои илмӣ, эмпирикӣ ва амалӣ ташвиқ намудани
платформаҳо ва шабакаҳо.
› Эътироф кардани таъсири барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
метавонад бинобар мудохилаҳои иловагӣ ё механизмҳои равонасозӣ берун аз сикли як
барнома инкишоф ёбад ва арзёбӣ метавонад фаъолиятҳову захираҳои пайгириро тақозо
намояд ё аз онҳо манфиат бардорад.
› Эътироф намудан, ки ҳуҷҷатгузорӣ кардани таъсири барномаҳои варзиш ва пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез як ҷузъи экосистемаи васеътари амният, ҳифзи сулҳ ва рушди
инсон аст. Аз ин рӯ, маълумот бояд мутобиқи стандартҳои ахлоқӣ идора шавад.

5.2	Роҳнамоӣ оид ба тарҳрезӣ ва амалисозии барнома
Барномарезии варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
› Огоҳ будан аз хавфҳое, ки бо пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва сӯиистифодаи
эҳтимолии барномаҳо аз ҷониби бахидматгирҳо ва гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар
алоқаманданд.
› Эътироф кардани маҳдудиятҳову хавфҳои варзиш ва ҳамчун абзор, вале на ҳамчун даво
баррасӣ намудани варзиш.
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› Баррасӣ кардани имконияти пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ба воситаи линзаи
амнияти инсон, вале на парадигмаи амнияти миллӣ то аз доғи нанг канораҷӯӣ шавад.
› Эътироф кардан, ки варзишро писарону духтарон ба таври гуногун дарк мекунанд ва ин
фарқиятҳо бояд дар тарҳи барнома инъикос ёбанд. Дар бар гирифтани муқаррарот оид ба
фарогирии гендерӣ ва фаҳмидани нақши варзиш дар рафъи фарзияҳои гендерӣ ва ривоҷи
онҳо барои принсипҳои фарогирӣ дар варзиш ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез
аҳамияти ҳалкунанда дорад.
› Барномаҳо бояд мутобиқ бо фаҳмиши маҳаллии экстремизми хушунатомез, аз ҷумла,
омилҳои теладиҳандаву ҷалбкунандаи мушаххаси контекст тарҳрезӣ шаванд.
› Барномаҳо бояд нишони (бренди) муносиб дошта бошанд, ки хавф ва доғи нангро коҳиш
диҳанд ва забоне, ки барои муошират бо иштироккунандагон ва аъзои ҷомеа истифода
мешавад, бояд ба шароитҳои маҳаллӣ мутобиқ бошад.
› Барномаҳо бояд андешаҳои ҷавононе, ки ба хомӯшӣ водор шуда буданд ва шахсонеро
муҷассам намоянд, ки эҳтимол аст эҳсос кунанд, ки барои мубодилаи андешаҳои худ минбар
надоранд. Аз ин рӯ, фалсафаи роҳнамоӣ бояд ҷалби созандаи ҷавонон бошад.
› Барномаҳо бояд ба контексти муносиб дуруст шаванд ва фаҳмиши меъёрҳои фарҳангиро дар
бораи ҳам экстремизми хушунатомез ва ҳам варзиш дар бар гиранд.
› Таъмин кардан хеле муҳим аст, ки ягон ҷанбаи барнома ба эътиқодҳо ё меъёрҳои динӣ,
анъанавӣ ё фарҳангӣ беҳурматӣ зоҳир намекунад.
› Барномаҳо бояд бо дарназардошти фарҳанг ва контексти мушаххас таҳия шаванд, вале танҳо
аз барномаҳои мавҷуда “нусхабардорӣ ва гузошта” нашаванд. Ин бояд дар назарияи тағйирот,
нишондиҳандаҳои асосӣ, чорабиниҳои варзишӣ ва брендинги ҳар як барнома инъикос шавад.
› Татбиқ кардани ҳадафҳои рушди ҷавонон, ба ҷои истифода бурдани забони доғи нанг ва
тамғагузории онҳо, ки барои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез хос аст.
› Дастгирӣ кардани модели хидматрасоние, ки ба ҷанбаҳои қавӣ асос ёфта, таваҷҷуҳи он ба
зарфияти ҷавонон равона шудааст. Ин баръакси модели ба норасоӣ асосёфта мебошад, ки
истисноан ниёзмандиҳои ҷавононро муайян менамояд.
› Муайян ва бартараф кардани хавфҳои доғи нанг ё фарзияҳое, ки бо варзиш ва экстремизми
хушунатомез алоқаманданд.

Истифода бурдани рӯйкарде, ки ба ҳуқуқи инсон асос ёфтааст
› Таъмин намудан, ки тарҳрезӣ ва амалисозии барномаҳо ҳуқуқи инсонро поймол намекунад,
балки таҳаммул, гуногунандешӣ ва эҳтиром ба ҳуқуқи инсон ва баробариро густариш
медиҳад.
› Муқаррар кардани робитаи байни принсипҳои таҷрибаи пешқадам, ки дар варзиш ҷорӣ
шудаанд (масалан, бозии одилона, шарафи варзишӣ, ҳамгироӣ ва фарогирӣ) ва рӯйкарде, ки
дар барнома қабул шудааст, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониш оид ба принсипҳои
ҳуқуқи инсон дар миёни ҳамаи иштироккунандагон, ихтиёриён, кормандони соҳавӣ ва
кормандони барнома.
› Дарк кардан, ки мафҳуми ҳуқуқи инсонро дар контекстҳои гуногун ба таври гуногун метавон
фаҳмид ва барои омӯзонидани иштироккунандагон ва ҷонибҳои манфиатдори маҳаллӣ
талошҳои иловагӣ метавонанд тақозо шаванд. Бо мақсади коҳиш додани зиён ва хавф барои
иштироккунандагон, пазируфтани меъёрҳои маҳаллии сиёсӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ дар ин
раванд аҳамияти ҳалкунанда дорад.
› Истифода бурдани принсипи “зиён нарасон” ва бартараф кардани хавфҳои доғи нанг ё
фарзияҳое, ки бо экстремизми хушунатомез алоқаманданд.
› Барои созмонҳо ва кормандон таҳия кардани сиёсати бехатарӣ ва кодекси рафтор.
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› Баргузор кардани омӯзиши ҳуқуқи инсон барои ҳамаи кормандоне, ки ба барнома ҷалб
шудаанд ва дар системаи мониторинг ва арзёбӣ инъикос намудани нишондиҳандаҳои ҳуқуқи
инсон.
› Таҳия кардани системаи дастгирӣ, аз ҷумла, механизми равонасозӣ, барои
иштироккунандагони осебпазир, аз ҷумла, бо роҳи ҷалб кардани хидматрасониҳо дар соҳаи
маориф, тандурустӣ ва дастгирии оила.

Ҷалб кардани ҷомеа ва ҷавонон
› Бо дарназардошти хусусиятҳои ҳассоси фарҳангӣ, мутобиқ кардани чорабиниҳои варзишӣ
барои писарону духтарон ва шинохтану муайян намудани ниёзмандиҳои гуногуни онҳо.
› Механизмҳои равонасозӣ метавонанд ҳамчун сарчашмаи фаъолияти муштарак бо одамон
ё гурӯҳи таҳти ҳадаф қарордошта хидмат кунанд ва ин бояд эҳтиёткорона ва бо дастгирии
хидматрасониҳои маҳаллии коршиносон ва ҷонибҳои манфиатдор (масалан, мактабҳо)
анҷом дода шавад.
› Дар контекстҳои маҳаллӣ муайян кардани ҷавонон ва фаҳмидани омилҳои мушаххаси
теладиҳандаву ҷалбкунандае, ки онҳоро таҳти хавф мегузоранд.
› Таҳия кардани модели бар ҷанбаҳои қавӣ асосёфтаи ҷалб шудан ба варзиш ва пешгирӣ аз
экстремизми хушунатомез бо роҳи коҳиш додани нишондиҳандаҳои норасоӣ ва ҳамчун
асоси афзоиш ва рушд эътироф намудани дороиҳо.
› Бодиққат баррасӣ намудан, ки ҷавононро аз табақаҳои гуногуни аҳолӣ (масалан, фарҳангҳо
ва қабилаҳои гуногун, гурезагон ва шахсоне, ки дар дохили кишвар аз ҷои худ беҷо шудаанд)
чӣ гуна метавон ҳамгиро кард.
› Фоида бардоштан аз нақши асосии падару модарон ва сарпарастон ҳамчун фасилитаторҳои
эҳтимолии мусбат ё барҳамзанандаи натиҷаҳои экстремистии хушунатгар. Падару модарон
метавонанд ё дар муқовимат ё мусоидат намудан ба тарғиби экстремизми хушунатомез ва
бахидматгирӣ нақши муҳим бозӣ кунанд.
› Ба кор бурдани рӯйкарди стратегии ҷалб кардани ҷомеа ва ҷонибҳои манфиатдори маҳаллӣ;
андешидани тадбирҳои ҳифз кардан аз сӯиистифодаи барномаҳои варзишӣ аз ҷониби
гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар муҳим аст.
› Эътироф кардани нақши оила ва дигар аъзои ҷомеа дар таъсири дарозмуҳлати барнома ва
ба таври стратегӣ ҷалб кардани аъзои оила то аз барнома дуршавии доираи васеътари ҷомеа
канораҷӯӣ шавад.
› Таъмин намудани дастрасии барнома барои ҷавонони таҳти хавф қарордошта, хориҷшуда ва
осебпазир.
› Фаъол кардани талошҳои таҳия намудани методологияҳои чорабиниҳое, ки ба ҷавонон
нигаронида шудааст, бо мақсади пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез, ки дар он ҷавонон
арзишманданд ва ҳамчун омилони марказии – вале на гирандагони ғайрифаъоли – раванди
рушд мавқеи созанда доранд.
› Эътироф кардани нақши варзиш ҳамчун платформаи фаъолияти муштарак бо аъзои ҷомеа ва
истифода бурдани варзиш ҳамчун платформаи муоширати бехатар ва паҳнсозии комёбиҳои
барнома.

Таъмин намудани устуворӣ ва шарикиҳо
› Омӯхтан, ки кадом алтернативаҳо барои контекстҳои инфиродӣ беҳтар аз ҳама муносибанд.
› Тақвият додани ҳамоҳангсозӣ ва мубодилаи таҷрибаҳо бо муассисаҳои гуногуне, ки дар
соҳаҳои варзиш барои рушд ва сулҳ ва пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез кор мекунанд.
› Ҳамкорӣ кардан бо созмонҳои маҳаллӣ ва ассосиатсияҳои миллии варзиш.
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› Баррасӣ кардани таҳияи платформаи онлайнӣ бо мақсади мубодилаи натиҷаҳо, таҳқиқотҳо ва
ҳолатҳои мушаххаси омӯзишӣ оид ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез.
› Таҳия кардани харитаи маҳоратҳои амалии қобили интиқол ва маҳоратҳои муоширати
байнишахсӣ дар муҳитҳои пешгирӣ бо мақсади ошкор намудани холигоҳҳои роҳнамоии
рушд аз тариқи варзиш.
› Дар бар гирифтани чорабиниҳои варзишии пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез дар
стратегияҳову нақшаҳои амали миллӣ оид ба ҷавонон, варзиш ва талошҳои пешгирӣ.
› Ҳамоҳанг кардани дастгирии берунии мутахассисоне монанди сухангӯёни даъватшуда ва/ё
созмонҳо, чунки онҳо дар таъкид ва паҳн кардани паёмҳои барнома метавонанд муфид
бошанд.

5.3	Роҳнамоӣ ва маслиҳатҳои амалӣ ба фасилитаторҳо
ва кормандони соҳа
› Мушкилотро пешбинӣ кунед ва бо фаъолиятҳое машғул нашавед, ки ба иҷрои он омода
нестед.
› Контексти худро бифаҳмед ва экстремизми хушунатомез ва ҷавононро дар муҳити маҳаллии
худ муайян кунед.
› Бе қатъ кардани муколама, бидуни ба хомӯшӣ водоштани иштироккунандагон ё бе айбҷӯӣ ба
имкониятҳои муҳокима мусоидат намоед. Равшану возеҳ ва мухтасар сухан гӯед.
› Боварӣ ҳосил кунед, ки макону биноҳои варзишӣ бехатаранд ва ба таври муносиб истифода
мешаванд.
› Дар бораи ҳуқуқи кӯдак ва/ё принсипҳои таҷрибаи пешқадами лоиҳа бо таваҷҷуҳи бояду
шояд ба фарогирӣ, баробарӣ ва интизориҳои бозии одилона, ки иштироккунандагон якҷо
ҳамоҳанг кардаанд, ҳуҷҷате тартиб диҳед.
› Дарк кунед, ки лоиҳаро аз сӯиистифода чӣ гуна беҳтар аз ҳама метавон ҳифз кард ва рӯйкарди
адолати иҷтимоиро барои гузориш додани хавфҳо нисбат ба иштироккунандагони алоҳида
чӣ гуна метавон пайгирӣ кард.
› Хавфҳои варзиш ва экстремизми хушунатомезро дар контексти худ дарк намоед ва боварӣ
ҳосил кунед, ки тартиботу стратегияҳои коҳиш додани хавфҳои муайяншуда вуҷуд доранд.
› Барои иштироки ҳам писарону ҳам духтарон имконият эҷод кунед ва маконҳову тадбирҳои
муносибро муҳайё намоед, ки хусусиятҳои фарҳангиро ба эътибор мегиранд.
› Шабакаи муносиб ва бехатари ҷомеаҳоеро бунёд намоед, ки ба омӯзиши ҷавонон хатар эҷод
намекунад.
› Дар курсҳои омӯзишии қобили эътимод ширкат кунед, бо дастурамалҳои таълимӣ ва
назарияи тағйирот шинос шавед ва бо аъзои муътамади ҷомеа баррасӣ намоед, ки ба мавзӯи
экстремизми хушунатомез чӣ гуна наздик бояд шуд.
› Ботаҳаммул бошед; эҷоди ҳамдигарфаҳмӣ, эътимод ва эҳсоси мансубият вақт металабад.
› Агар зарур ва муносиб бошад, мутахассисонеро даъват кунед, ки маҳорати мусоидат ва
миёнаравӣ кардан ба муҳокимаҳо дар бораи мавзӯъҳои ҳассосеро доранд, ки бо экстремизми
хушунатомез алоқаманданд ё таъмин намудани хидматрасониҳои дастгирии равонӣ-иҷтимоӣ.
› Барои ба лоиҳаи худ ҷалб кардани доираи васеътари ҷомеа ва ба онҳо баргузор намудани
машғулиятҳои ғайрирасмии омӯзишӣ бо созмонҳои ихтисосии маҳаллӣ ҳамкорӣ кунед.
› Мавқеи мураббиён ва фасилилаторҳои дигарро ҳамчун намунаҳои ибратбахш эътироф
кунед. Нақши худро нисбат ба иштироккунандагон дарк кунед; ҷавонон рафтори шуморо
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мушоҳида хоҳанд кард ва аз суханону рафтори шумо ҳамчун роҳнамои меъёрҳои рафтор,
эҳтиром ва муошират тақлид мекунанд.
› Барои омӯзиш аз тариқи ҷалби ҷавонон дастрас ва кушоду ошкоро бошед. Омӯзиши шумо аз
онҳо стратегияву рӯйкарди шуморо нисбат ба масъалаҳои ҳассосе ташаккул хоҳад дод, ки бо
экстремизми хушунатомез алоқаманданд.
› Пешвоии ҷавонон ва муколамаи байни иштироккунандагонро ташвиқ намоед ва бо
фаъолиятҳои ҷамъоварии маълумот эҷодкор бошед.
› Дилхушиву варзишро дар тавонуз қарор дода, варзишро бо панҷ бахш ва натиҷаҳои ниҳоӣ
пайванд диҳед.
› Ба ҳар гуна мушкилот ё амалҳои бадқасдӣ (агрессия) бо иқтибоси муносиб аз қоидаҳову
пайомадҳое, ки гурӯҳ ҳамоҳанг кардааст, аксуламал нишон диҳад ва дар ин робита, фаъолона
ташаббус нишон диҳед.
› Аксуламалҳои ҳам когнитивӣ ва ҳам эҳсосотиро ба машғулиятҳои варзишӣ аз ёд набароред.
Эътироф намоед, ки худ аз худ варзиш пешгӯишаванда нест ва аксуламалҳои ғайричашмдоштро
ҳамчун лаҳзаҳои қобили таълим барои худ ва иштироккунандагон истифода баред. Боварӣ
ҳосил намоед, ки иштироккунандагон барои фикр кардан рӯи ин лаҳзаҳо вақт доранд.

Қайдҳои хотимавӣ
Роҳнамои мазкур барои дастгирӣ намудани тарҳрезӣ, амалисозӣ, мониторинг ва арзёбии
барномаҳои пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез аз тариқи варзиш пешбинӣ шудааст,
ки ташаббусҳои дигарро пурра мекунад ва як ҷузъи санадҳои муфассал ва нақшаҳои амали
милливу минтақавиро ташкил медиҳад. Расми 22 фишурдаи аёнии таъсироти пешбинишудаи
рӯйкардро инъикос менамояд, ки дар ин роҳнамо нисбат ба истифодаи варзиш барои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез таҳия шудааст. Дар ин расм иштироккунандаи барномаи мо баъд аз
бодиққат анҷом додани иштирок дар ҳама бахшҳо инъикос шудааст. Вале қайд кардан муҳим аст,
ки варзиш метавонад ҳадафҳои пешгириро дастгирӣ кунад, вале ин на роҳи ҳалли сеҳромез аст ва
на лоиҳаи алоҳида; ба контекст мувофиқ кардани чорабиниҳо, ки бо принсипҳои барномарезии
хуб ва кормандони соҳибтаҷриба ҳамроҳ аст, муҳим мебошад.
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Расми 22. Раванди тафаккури нав
“Акнун ман
пешвои ҷавонон
ҳастам.”

“Ман қарорҳои
дуруст қабул
мекунам.”

“Ман аз андешаи
худ дилпурам.”

“Ман ҳамаи
маҳоратҳои
омӯхтаамро
истифода мебарам.”
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“Эҳсоси иззати
нафси ман
нерӯманд аст.”
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Замима: Манбаъҳои асосӣ
Санадҳо, стандартҳо ва меъёрҳои сиёсии
Созмони Милали Муттаҳид
Қатъномаҳои Шӯрои амният
Қатъномаи Шӯрои амният таҳти №2250 (2015) оид ба ҷавонон, сулҳ ва амният.
Қатъномаи Шӯрои амният таҳти №2282 (2016) дар мавриди бознигарии меъмории бунёди сулҳ
аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид.
Қатъномаи Шӯрои амният таҳти №2419 (2018) оид ба ҷавонон, сулҳ ва амният.

Қатъномаҳои Ассамблеяи генералӣ
Дар мавриди варзиш барои рушд ва сулҳ

Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №70/1 оид ба табдили дунёи мо: Рӯзномаи рушди устувор
барои давраи то соли 2030.
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №71/160 оид ба варзиш ҳамчун воситаи ривоҷ додани
маориф, тандурустӣ, рушд ва сулҳ.
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №72/146 оид ба сиёсатҳо ва барномаҳои ҷалби ҷавонон.
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №73/24 оид ба варзиш ҳамчун воситаи муваффақ шудан
ба рушди устувор.
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №74/16 оид ба бунёди дунёи сулҳҷӯву беҳтар аз тариқи
варзиш ва идеали олимпӣ.
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №74/170 оид ба ҳамгиросозии варзиш ба стратегияҳои
пешгирӣ аз ҷинояткории ҷавонон ва адлияи ҷиноӣ.
Принсипҳои роҳбарикунандаи Созмони Милали Муттаҳид барои пешгирӣ аз ҷинояткории
ноболиғон (Принсипҳои роҳбарикунандаи Эр-рияд) (Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти
№45/112, замима).
Стратегияҳои намунавӣ ва тадбирҳои амалии Созмони Милали Муттаҳид оид ба барҳамдиҳии
зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон дар соҳаи пешгирӣ аз ҷиноят ва адлияи ҷиноӣ (Қатъномаи Ассамблеяи
генералӣ таҳти №69/194, замима).
Камтарин қоидаҳои стандартии Созмони Милали Муттаҳид оид ба иҷрои адлияи ноболиғон
(Қоидаҳои Пекин) (Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №40/33, замима).
Дар мавриди мубориза бо терроризм

Стратегияи глобалии Созмони Милали Муттаҳид барои мубориза бо терроризм (Қатъномаи
Ассамблеяи генералӣ таҳти №60/288).
Бознигарии Стратегияи глобалии Созмони Милали Муттаҳид барои мубориза бо терроризм
(Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №72/284). Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти
№74/64 оид ба ҷавонон, халъи силоҳ ва пешгирӣ аз паҳнсозии силоҳ.
Қатъномаи Ассамблеяи генералӣ таҳти №74/175 оид ба кумаки техникие, ки Раёсати СММ оид
ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар самти мубориза бо терроризм таъмин кардааст.

Қатъномаҳои Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ
Қатъномаи Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таҳти №2019/16 оид ба ҳамгиросозии варзиш ба
стратегияҳои пешгирии ҷинояткории ҷавонон ва адлияи ҷиноӣ.
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Принсипҳои роҳбарикунандаи амал оид ба кӯдакон дар низоми адлияи ҷиноӣ (Қатъномаи Шӯрои
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таҳти №1997/30, замима).
Принсипҳои роҳбарикунанда барои пешгирӣ аз ҷинояткорӣ (Қатъномаи Шӯрои иқтисодӣ ва
иҷтимоӣ таҳти №2002/13, замима).
Принсипҳои роҳбарикунанда оид ба адлия дар масъалаҳое, ки ба кӯдакони қурбонӣ ва шоҳидони
ҷиноят дахл доранд (Қатъномаи Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таҳти №2005/20, замима).

Қатъномаҳои Конфронси кишварҳои узви Конвенсияи
Созмони Милали Муттаҳид бар зидди коррупсия
Қатъномаи 8/4 оид ба ҳифзи варзиш аз коррупсия, ки Конфронс дар ҷаласаи ҳаштуми худ моҳи
декабри соли 2019 қабул кардааст. CAC/COSP/2019/17.
Қатъномаи 7/8 оид ба коррупсия дар варзиш, ки Конфронс дар ҷаласаи ҳафтуми худ моҳи ноябри
соли 2017 қабул кардааст. CAC/COSP/2017/14.

Гузоришҳои дабири кулл
Созмони Милали Муттаҳид. Гузориши дабири кулл таҳти унвони “Нақшаи амал барои пешгирӣ
аз экстремизми хушунатомез”. 24 декабри соли 2015. A/70/674.
Гузориши дабири кулл таҳти унвони “Варзиш барои рушд ва сулҳ: роҳ ба сӯи варзиш, ки рушди
устувор ва сулҳро таъмин менамояд”. 21 июли соли 2016. A/71/179.
Гузориши дабири кулл таҳти унвони “Тақвият додани чорчӯбаи глобалӣ барои истифодаи варзиш
ба нафъи рушд ва сулҳ”. 14 августи соли 2018. A/73/325.
Гузориши дабири кулл таҳти унвони “Сиёсатҳову барномаҳои ҷалби ҷавонон”. 16 июли соли 2019.
A/74/175.
Шӯрои амният. Гузориши дабири кулл таҳти унвони “Ҷавонон, сулҳ ва амният”. 2 марти соли
2020. S/2020/167.

Дигар нақшаҳои амал ва гузоришҳои дахлдори
Созмони Милали Муттаҳид
Эъломияи Дуҳа оид ба ҳамгиросозии пешгирӣ аз ҷиноят ва адлияи ҷиноӣ ба Рӯзномаи васеътари
Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва ривоҷи волоияти
қонун дар сатҳҳои милливу байналмилалӣ ва иштироки ҷомеа, ки дар сездаҳумин Конгресси
Созмони Милали Муттаҳид оид ба пешгирӣ аз ҷиноят ва адлияи ҷиноӣ қабул шудааст (Қатъномаи
Ассамблеяи генералӣ таҳти №70/174, замима).
Нақшаи амали Созмони Милали Муттаҳид оид ба варзиш барои рушд ва сулҳ. A/61/373.
Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО). Нақшаи
амали Қазон, ки дар шашумин Конфронси байналмилалии ЮНЕСКО барои вазирон ва
мансабдорони баландпояи масъул ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш қабул шудааст. SHS/2017/
PI/H/14 REV.
Низомномаи байналмилалии бознигаришудаи ЮНЕСКО оид ба тарбияи ҷисмонӣ, фаъолияти
ҷисмонӣ ва варзиш.
Стратегияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҷавонон таҳти унвони “Ҷавонон 2030: кор бо
ҷавонон ва ба манфиати онҳо”.
Созмони Милали Муттаҳид, Шӯрои ҳуқуқи башар. Гузориши гузоришгари махсус оид ба фурӯш
ва истисмори шаҳвонии кӯдакон, аз ҷумла фоҳишагарии кӯдакон, порнографияи кӯдакон ва дигар
маводи таҳқири шаҳвонии кӯдакон (таҳқиқоти мавзӯӣ оид ба фурӯш ва истисмори шаҳвонии
кӯдакон дар контексти варзиш). 27 декабри соли 2018. A/HRC/40/51.
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Гузориши гузоришгари махсус оид ба густариш ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои бунёдии инсон дар
шароитҳои мубориза бо терроризм. 2 сентябри соли 2008. A/HRC/31/65.
Гузориши гузоришгари махсус оид ба густариш ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар шароитҳои мубориза
бо терроризм: таъсири сиёсатҳову амалҳое, ки ба пешгирӣ аз экстремизми хушунатомез ва
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