Кӯдаконе, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии
хушунатгар ба хидмат гирифта ва истисмор карда мешаванд:
нақши системаи адлия
МАҶМӮИ ВОСИТАҲОИ РАЁСАТИ СММ ОИД БА МАВОДИ
НАШЪАОВАР ВА ҶИНОЯТКОРӢ БАРОИ АМАЛ
Дар чорчӯби Барномаи глобалии зӯроварӣ бар зидди кӯдакони Раёсати СММ оид ба маводи
нашъаовар ва ҷинояткорӣ (РСМММНҶ) таҳия шудааст.
Китобчаи роҳнамо барои пешниҳод намудани дастурамалҳои
возеҳ ба мақомоти миллӣ оид ба муносибат бо кӯдаконе таҳия
карда шудааст, ки онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар ба хидмат гирифта ва истисмор
карда мешаванд.
Роҳнамо ба таҳлили амиқи режимҳои гуногуни мураккаби ҳуқуқӣ
асос ёфтааст, ки ба ин падида татбиқ карда мешаванд:
• Қонуни байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон
• Замимаи ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба мубориза бо терроризм
• Қонуни байналмилалии башардӯстона
• Қонуни байналмилалии ҷиноятӣ
Дастурамалҳои таълимӣ, ки барои такмил додани китоби
роҳнамо таҳия ва ба он асос ёфтааст, ҷиҳати дастгирии
кормандони соҳавӣ ва сиёсатмадорон дар таҳия ва татбиқи
мудохилаҳои самарабахш пешбинӣ шудааст.
СЕ ДАСТУРАМАЛИ ТАЪЛИМӢ
1. Пешгирии ба хидмат гирифта шудан

ва истисмори кӯдакон аз ҷониби
гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии
хушунатгар

2. Офиятбахшӣ ва
реинтегратсияи кӯдакон қурбониёне, ки аз ҷониби
гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар
ба хидмат гирифта ва
истисмор карда мешаванд
3. Адлияи кӯдакон дар
контексти мубориза бо
терроризм

Пешгирӣ аз ба хидмат гирифта шудан ва
истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои
террористӣ ва экстремистии хушунатгар:
Нақши системаи адлия
ДАСТУРАМАЛИ ТАЪЛИМӢ

Офиятбахшӣ ва реинтегратсияи кӯдаконқурбониёне, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар ба хидмат гирифта ва
истисмор карда мешаванд
ДАСТУРАМАЛИ ТАЪЛИМӢ

МУШКИЛӢ: Ба хидмат ҷалб шудани (вербовка) кӯдакон
дар ҳама шароит сурат мегирад ва вобаста ба контексте, ки
дар он рух медиҳад, доираи васеъи фаъолиятҳои гуногунро
дар бар мегирад. Кӯдакон бо сабабҳои гуногун ба хидмат
ҷалб карда мешаванд, бо роҳҳои гуногун маҷбур ё фиреб
дода мешаванд, мумкин аст бо сабабҳои гуногун барои
ҳамроҳ шудан ё боқӣ мондан дар гурӯҳ ҳавасманд карда
шаванд ва онҳо метавонанд бо роҳҳои зиёд ба ин вазъияти
истисморкунанда мутобиқ шаванд. Ғайр аз ин, омилҳои
контекстуалӣ метавонанд кӯдаконро дар баробари ба
хидмат ҷалб ва истисмор шудан бештар осебпазир кунанд.
Хусусияти бисёрқабатаи падидаи мазкур вазифаи тарҳрезӣ
ва татбиқи стратегияҳои самарабахши пешгириро душвор
месозад.

МУШКИЛӢ: Кӯдакон-қурбониёне, ки аз ҷониби гурӯҳҳои
террористӣ ва экстремистии хушунатгар ба хидмат гирифта
ва истисмор карда мешаванд, ҳангоми реинтегратсия ба
ҷамъият бо як қатор мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешаванд. Онҳо
аксари вақтҳо мавриди зӯроварии шадид қарор гирифтаанд,
аз оилаҳо ва ҷомеаҳои худ ҷудо шудаанд, мушкилоти
ҷиддии солимии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ ба вуҷуд овардаанд ва
мумкин аст ба ҷиноятҳои вобаста ба терроризм айбдор
карда шаванд. Бисёре аз ин кӯдакон дар кишваре қарор
мегиранд, ки аз кишвари асли баромади онҳо фарқ мекунад.
Ғайр аз ин, оилаҳо ва ҷомеаҳо мумкин аст барои дубора
пазируфтани ин кӯдакон битарсанд ва муқовимат нишон
диҳанд. Мутахассисон барои таҳия намудни стратегияҳои
самарабахши офиятбахшӣ ва реинтегратсия бояд монеъаҳои
гуногун, аз ҷумла мушкилиҳои техникӣ ва татбиқро
бартараф кунанд.

ҲАДАФҲО

ҲАДАФҲО

Ҳадафи умумии ин Дастурамали
таълимӣ аз он иборат аст, ки ба
мутахассисони бахши адлия дар
арзёбии нақши системаи адлия дар
ҳамкорӣ бо дигар системаҳо, ҳифзи
кӯдакон аз ҷалб шудан ба хидмат аз
ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар кӯмак карда
шавад. Барои ин кор, муҳтавои
Дастурамал
барои
густариши
имкониятҳои мутахассисон ҷиҳати
дарки хусусияти мураккаби ба хидмат
ҷалб шудани кӯдакон ва таҳияи
стратегияҳои ҳамаҷонибаи пешгирии он
таҳия шудааст.

МУҲТАВО

Дарсҳое, ки ба Дастурамал дохил карда шудаанд, ба таври зерин
сохторбандӣ карда шудаанд:
Қисми I: Пешгирии ба хидмат ҷалб шудани кӯдакон
Мушкили (проблемаи) ба хидмат ҷалб шудани кӯдакон аз ҷониби
гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ҳамчун
мушкили глобалӣ ва миллӣ баррасӣ мекунад ва роҳнамоеро бар
асоси равиши ҳамаҷониба барои пешгирӣ дар бар мегирад.
Қисми II: Бартараф намудани таҳдид ва ба ҷавобгарӣ
кашидани шахсони истихдомкунанда (вербовщик)
Роҳнамоеро барои низоми адлия дар талошҳои онҳо барои
пешгирӣ ва шикаст додани фаъолиятҳои шабакаҳои ба хидмат
ҷалб кардани кӯдакон ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони
истихдомкунанда пешниҳод менамояд.
Қисми III: Эҷоди чорчӯби муҳити муҳофизаткунанда
Диққати асосиро ба унсурҳои калидӣ ва тақвият додани муҳити
муҳофизаткунанда барои кӯдакон тавассути дастгирии инфиродӣ,
оила ва ҷомеа равона мекунад.
Ҳар дарс аз машқҳо, мавзӯҳо барои мубоҳиса, нуктаҳои асосӣ дар
чорчӯб ва манбаъҳои иловагии интерактивиро барои мусоидат ба
тренинг иборат мебошад.

Ҳадафи ин Дастурамали таълимӣ аз он
иборат аст, ки имкониятҳои мутахассисон
барои таҳия ва татбиқи стратегияҳои
самарабахш ва ҳамаҷонибаи офиятбахшӣ
ва реинтегратсия ҷиҳати дастгирии
кӯдакон дар бартараф кардан ва барқарор
шудан аз зарари расонидашуда дар
натиҷаи ҳамроҳ шудан ба гурӯҳҳои
террористӣ ва экстремистии хушунатгар
васеъ карда шавад.

МУҲТАВО
Дарсҳое, ки ба Дастурамал дохил карда шудаанд, ба таври зерин
сохторбандӣ шудаанд:
Қисми I: Тавсифи вазъият
Равандҳои ҷалбкунӣ ба хидмат, истисмор шудан ва мушкилиҳои
баъдиро таҳлил мекунад, ки бо онҳо кӯдакон ҳангоми
реинтегратсия дучор мешаванд. Он ҳамчунин чорчӯберо барои
фаҳмиши муштараки стандартҳи зарурӣ ҳангоми анҷом додани
мудохилаи офиятбахшӣ ва реинтегратсия пешниҳод мекунад.
Қисми II: Арзёбии вазъият ва банақшагирии стратегияҳои
ҳамаҷонибаи офиятбахшӣ ва реинтегратсия
Роҳнамоеро барои таҳия ва татбиқи стратегияи ҳамаҷониба ва
самарабахши реинтегратсия пешниҳод мекунад, ки ба контексти
маҳаллӣ мутобиқ карда шудааст ва аз таҳлили вазъият шурӯъ
мешавад.
.
Қисми III: Ҷузъҳои (компонентҳои) асосии стратегияҳои
офиятбахшӣ ва реинтегратсия
Машваратҳои амалӣ оид ба татбиқи ҷузъҳои асосии гуногуни
стратегияи ҳамаҷонибаи реинтегратсияро муҳокима менамояд.
Ҳар дарс аз машқҳо, мавзӯҳо барои мубоҳиса, нуктаҳои асосӣ дар
чорчӯб ва манбаъҳои иловагии интерактивиро барои мусоидат ба
тренинг иборат мебошад.

Адлияи кӯдакон
дар контексти
мубориза бо терроризм
ДАСТУРАМАЛИ
ТАЪЛИМӢ
МУШКИЛӢ: Шумораи афзоишёбандаи кӯдакон бо системаи
адолати судӣ ҳамчун ҷинояткори эҳтимолӣ пас аз ба хидмат ҷалб
шудани онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии
хушунатгар дар тамос қарор мегиранд. Ин кӯдакон мавриди
вайрон кардани ҳуқуқҳо ва виктимизатсияи дубора қарор
мегиранд. Онҳо аксари вақтҳо дар судҳои калонсолон, низомӣ ё
махсуси террористӣ муҳокима карда мешаванд, ки тартиботи
(протседураҳои) махсус надоранд; шароити боздоштгоҳ ба
стандартҳои зарурӣ ҷавобгӯ нестанд; ва таваҷҷуҳи нокофӣ ба
мураккабии офиятбахшӣ ва ниёзҳои онҳо ба реинтегратсия дода
мешавад. Мутахассисон ҳангоми муайян кардани мурофиа ва
кафолатҳои дахлдор барои кор бо ин кӯдакон ва ҳангоми мувофиқа
кардани мақоми онҳо ҳамчун қурбониён ва ҷинояткорони
эҳтимолӣ ба мушкилиҳо дучор мешаванд.

ҲАДАФҲО

Ҳадафи умумии тренинг
Дастурамали таълимӣ роҳнамои амалиеро барои
мутахассисони бахши адлия оид ба чӣ гуна
муносибат намудан бо кӯдаконе пешниҳод
менамояд, ки онҳо ҷиҳати содир кардани
ҷиноятҳои вобаста ба терроризм айбдор ё
эътироф карда мешаванд. Дар роҳнамо
стратегияҳо ва абзорҳое (воситаҳое) баён
шудаанд, ки бо қонуни байналмилалӣ мутобиқ
мебошанд ва мумкин аст дар амалиётҳо ва
фаъолиятҳо барои таъмини мавридҳои зерин
истифода шаванд:
• Кафолат додани ҳуқуқи кӯдакон;
• Нигарониҳои амниятӣ бартараф карда шуда, ҳадафҳои мубориза
бо терроризм дастгирӣ карда мешаванд;
• Ҳар гуна виктимизатсияи кӯдак муайян, эътироф ва тавассути
мурофиаи судӣ баррасӣ карда мешавад.

МУҲТАВО
Дарсҳое, ки ба Дастурамал дохил карда шудаанд, ба таври зерин
сохторбандӣ карда шудаанд:

Қисми I: Тавсифи вазъият
Мушкилиҳои
муҳимтаринеро
муаррифӣ
менамояд,
ки
мутахассисони бахши адлияи кӯдакон дар контексти мубориза бо
терроризм дучор мешаванд ва заминаеро барои мудохила ҷиҳати
ба таври самарабахш бартараф намудани чунин мушкилиҳо
таъмин менамояд.
Қисми II: Арзёбии вазъият ва банақшагирии вокунишҳои
ҳамаҷониба
Тарзи анҷом додани таҳлили пешакии вазъият, аз ҷумла арзёбии
амалкарди низоми адлия дар сатҳҳои миллӣ ва маҳаллиро таҳқиқ
мекунад. Он ҳамчунин нақш ва ҳадафи низоми махсуси адлияи
кӯдаконро шарҳу тавзеҳ медиҳад.
Қисми III: Дар амал татбиқ намудани адлияи кӯдакон дар
контексти мубориза бо терроризм
Татбиқи амалии чорчӯби мазкурро барои амал дар контексти
ҳалли баҳсҳо, марҳилаҳои тафтишоти пешакӣ, мурофиаи судӣ ва
баровардани ҳукм ҳамчунин аз озодӣ маҳрум кардани кӯдакон
баррасӣ мекунад.
Ҳар дарс аз машқҳо, мавзӯъҳо барои мубоҳиса, нуктаҳои асосӣ дар
чорчӯб ва манбаъҳои иловагии интерактивиро барои мусоидат ба
тренинг иборат мебошад.

Маҷмӯи воситаҳои Раёсати СММ оид ба маводи
нашъаовар ва ҷинояткорӣ барои амал дар чорчӯби
Барномаи глобалии зӯроварӣ бар зидди кӯдакони
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва
ҷинояткорӣ (РСМММНҶ) ба туфайли саҳмҳои
саховатмандонаи ҳукуматҳои Канада, Олмон,
Ҷопон ва Швейтсария таҳия карда шуда буд.

МУШКИЛӢ
Дар солҳои охир ҳазорҳо кӯдак (шахсони то 18-сола) рабуда, ба
хидмат ҷалб карда, мавриди истифода қарор гирифтанд ё ба таври
дигар бо гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар
алоқаманд буданд. Ин кӯдакон дар сатҳҳои гуногун мавриди
хушунат қарор гирифтанд ва ҳамзамон, имкон дорад, ки
метавонанд дар дасти онҳое, ки онҳоро истисмор мекунанд ва / ё
барои содир кардани ҷиноятҳои вобаста ба терроризм истифода
менамоянд, ба воситаҳои махсусан хатарнок табдил шаванд.
Кишварҳо ба таври афзоишёбанда бо мушкилиҳо дар муттаҳид
намудани пешгирии самарабахш ва вокунишҳо ба зӯроварии
содиршаванда нисбат ба кӯдакон рӯ ба рӯ мешаванд ва ҳамзамон
механизмҳои муносиби ҳисоботдиҳиро барои ҳифзи амнияти
ҷамъиятӣ таъмин мекунанд. Мавҷи кунунии бозгашти ҷангҷӯёни
террористии хориҷӣ ҳамчунин таҳдидҳо ва мушкилиҳои навро
барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти судӣ ҷиҳати кор бо
кӯдакони бозгашткунанда аз минтақаҳои муноқиша ба вуҷуд
меоранд.

ВОКУНИШ ВА МАНДАТИ РАЁСАТИ
СММ ОИД БА МАВОДИ НАШЪАОВАР ВА
ҶИНОЯТКОРӢ
Бо дарназардошти мандатҳо ва таҷрибаи Раёсати СММ оид ба
маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ (UNODC) дар бахшҳои
зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон, адлияи кӯдакон ва мубориза бо
терроризм, Раёсат барои дастгирии давлатҳои узв дар талошҳои
онҳо ҷиҳати вокуниши самарабахш ба мушкилиҳои мураккаби
кӯдаконе имкониятҳои беназир дорад, ки онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои
террористӣ ва экстремистии хушунатгар ба хидмат ҷалб карда ва
истисмор карда шудаанд.

ДАСТОВАРДҲОИ АСОСӢ
Дар сатҳи глобалӣ, Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва
ҷинояткорӣ ба давлатҳои узв роҳнамоеро дар бораи чӣ гуна
муносибат кардани мақомоти миллӣ бо кӯдаконе пешниҳод
менамояд, ки дар гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии
хушунатгар ҷалб шудаанд. Роҳнамои Раёсати СММ оид ба
маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар чор абзори кӯмаки техникӣ
мавҷуд аст: Китобчаи роҳнамои Раёсати СММ оид ба маводи
нашъаовар ва ҷинояткорӣ ва се Дастурамали таълимии Раёсати
СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ.

Бахши адлияи Барномаи глобалии зӯроварӣ бар зидди
кӯдакони Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва
ҷинояткорӣ

Маркази байналмилалӣ дар Вена
Қуттии почта 500
1400 Вена, Австрия
Почтаи электронӣ: UNODC-ENDVAC@un.org

