Барномаи глобалӣ оид ба хотима
додани зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон
ХАРИТАИ РОҲИ РАЁСАТИ СММ ОИД БА
МАВОДИ НАШЪАОВАР ВА
ҶИНОЯТКОРӢ

Дар бора и муносибат бо
кӯдакон е, ки бо гурӯҳҳои
террор истӣ ва экстремистии
хушунатгар ро бита до ранд

Гузоришҳо нишон медиҳанд, ки дар солҳои гузашта, ҳазорҳо
шахси то 18-сола (минбаъд – “кӯдакон”)1 аз ҷониби гурӯҳҳои
террористӣ2
ва экстремистии хушунатгар ба хидмат ҷалб
(вербовка) ва истисмор карда шудаанд3. Ин кӯдакон дар сатҳҳои
гуногун мавриди хушунат қарор гирифтаанд ва ҳамзамон, имкон
дорад, ки метавонанд дар дасти онҳое, ки онҳоро истисмор
мекунанд ва/ё барои содир кардани ҷиноятҳои вобаста ба
терроризм истифода мемоянд, ба воситаҳои махсусан хатарнок
табдил шаванд.
Кишварҳои узви СММ дар муттаҳид кардани пешгирии
самарабахш ва нишон додани вокунишҳо ба зӯроварӣ нисбат ба
кӯдакон ва ҳамзамон муҳофизат намудани ҷомеа аз таҳдидҳои
вобаста ба терроризм ва экстремизми хушунатомез ба таври
афзоишёбанда бо мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд. Мавҷи кунунии
бозгашти ҷангҷӯёни террористии хориҷӣ4 ҳамчунин таҳдидҳо ва
мушкилиҳои навро барои мақомоти миллӣ ҷиҳати кор бо кӯдакони
бозгашткунанда аз минтақаҳои муноқиша ба вуҷуд меоранд.
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ (UNODC)
бо мақсади расонидани кӯмаки муносиб ва пай дар пай ба
кишварҳои узви дархосткунанда оид ба муносибат бо кӯдакон,
Харитаи роҳ дар бораи муносибат бо кӯдакони бо гурӯҳҳои
террористӣ ва экстремистии хушунатгар алоқамандро таҳия кард.
Барои ин, он ҷиҳати муайян, ошкор ва дастгирӣ намудани
афзалиятҳо ва ниёзҳои миллӣ дар мубориза бо ин падида,
инчунин тақвияти ҳамоҳангии умумисистемавӣ барои расидан ба
ҳадафҳои интихобшуда пешбинӣ шудааст. Ин Харитаи роҳ ва ба
маънии васеътар кори Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар
ва ҷинояткорӣ дар ин самт, ба эътирофи уҳдадории кишварҳои
узв барои муҳофизати ҷомеа ва махсусан кӯдакон аз таҳдидҳои
вобаста ба терроризм ва экстремизми хушунатомез мутобиқ бо
қонуни байналмилалӣ асос ёфтааст.

Харитаи роҳ натиҷаи кори сесолаи Раёсати СММ оид ба маводи
нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар бораи кӯмаки техникӣ ба кишварҳои
узв мебошад, ки онҳо аз ин падида зарар дидаанд. Он дар чорчӯби
ташаббуси маблағгузоришуда аз ҷониби Ҷопон таҳия шуда, ба
саҳми назарраси намояндагони 10 давлати зерин такя намудааст:
Бангладеш, Ироқ, Ҷопон, Лубнон, Марокаш, Ҷазираҳои Малдив,
Непал, Филиппин, Тунис ва Шри-Ланка. Харитаи роҳ ҳамчунин ба
кори Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ ва
кишварҳои узв дар дигар минтақаҳои ҷаҳон, аз ҷумла Осиёи
Марказӣ, Африқои Ғарбӣ ва Шарқӣ асос ёфтааст. Харитаи роҳ ба
мандатҳои Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ
дар бахшҳои адлияи кӯдакон, зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон ва
мубориза бо терроризм, инчунин ба фаҳмиши амиқи мушкилиҳо ва
таҷрибаҳои умедбахш дар ин соҳа такя мекунад.
Роҳнамои дар Харитаи роҳ пешниҳодшуда ба режимҳои гуногуни
дахлдори ҳуқуқӣ, яъне қонуни байналмилалии ҳуқуқи инсон,
қонуни байналмилалӣ дар бораи мубориза бар зидди терроризм,
қонуни байналмилалии ҷиноятӣ, қонуни байналмилалии
башардӯстона ва қонуни байналмилалӣ оид ба гурезаҳо асос
ёфтааст5.

Се самти ба ҳам алоқаманди кор: пешгирӣ, офиятбахшию реинтегратсия ва адлияи кӯдакон
Харитаи роҳ ҳамчунин бо мавқеи муҳими сиёсие мувофиқат мекунад, ки аз ҷониби Котиби генералии СММ оид ба принсипҳои асосии ҳифз, баргаштан
(репатриатсия), таъқиби судӣ, офиятбахшӣ ва реинтегратсияи занон ва кӯдакони дорои робита бо гурӯҳҳои террористии қарордошта дар рӯйхати СММ
тасдиқ карда шудааст6. Мавқеи мазкур фаврӣ будани ин падидаро таъкид намуда, ба вокунишҳои асосёфта ба ҳуқуқи инсон даъват мекунад. Мураккабӣ
ва хусусияти байнисоҳавӣ доштани ин падидаи гуногунҷанба вокуниши ягона ва мувофиқашуда дар байни идораҳо ва барномаҳои гуногуни СММ,
инчунин мудохилаҳои фаромиллӣ ва миллиро талаб мекунад.
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ аҳамияти муттаҳид намудани талошҳоро бо ҷонибҳои манфиатдор дарк мекунад. Ин Харитаи
роҳ барои таъмини равиши мувофиқашуда ва умумисистемавӣ ба мушкил (проблема) ва такмил додани мандатҳо ва вокунишҳои вуҷуддошта ва ҳамин
тавр роҳ надодан ба такрор кардани талошҳо пешбинӣ шудааст. Харитаи роҳ муносибат бо ҳамаи кӯдаконеро баррасӣ менамояд, ки онҳо аз ҷониби
гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ба хидмат ҷалб (вербовка) ва истисмор карда мешаванд, сарфи назар аз намудҳои дахлдор, методҳои
истифодашуда барои ба хидмат ҷалб кардан ва ҳадафҳои гуногун, ки барои онҳо кӯдак аз ҷониби гурӯҳ истисмор карда шудааст.
Харитаи роҳ аз роҳнамо дар бораи се соҳаи ба ҳам алоқаманди кор иборат мебошад:
пешгирӣ, офиятбахшию реинтегратсия ва адлияи кӯдакон дар контексти мубориза бо
терроризм. Ба ёд доштан муҳим аст, ки вокунишҳои самарабахш талошҳои
ҳамаҷонибаро дар ҳамаи соҳаҳо талаб мекунанд.

Мутобиқи Моддаи 1-и Конвенсияи оид ба ҳуқуқи кӯдак (CRC), кӯдак ҳар шахси то синни ҳаждаҳсола мебошад.
Истилоҳи “гурӯҳҳои террористӣ” дар ин Харитаи роҳ барои ифодаи ҳамаи созмонҳое истифода шудааст, ки дар рӯйхати 1267/1989/2253 ДОИШ ва Кумита оид ба таҳримҳо бар зидди алҚоида, ки қаблан ҳамчун “1267/1989 Кумита оид ба таҳримҳо бар зидди ал-Қоида” маълум буд, вуҷуд доранд.
Мутобиқ бо Нақшаи амали Котиби генералии СММ оид ба пешгирии экстримизми хушунатомез (A/70/674, сархати 2),
экстремизми хушунатомез дар ин Харитаи роҳ “чӣ гуна ва кай ба терроризм мусоидат мекунад” баррасӣ карда шудааст
Ҷангҷӯёни хориҷии террористӣ дар қарори 2178-и Шӯрои амният муайян карда шудааст, ки дар санаи 24 сентябри соли 2014 қабул карда шудааст (S/RES/2178).
Ниг. барои маълумоти бештар дар бораи қонуни дахлдори байналмилалӣ ба воситаҳои таълимии зерини Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ: “Китобчаи роҳнамо дар бораи Кӯдаконе,
ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ба хидмат гирифта ва истисмор карда мешаванд: нақши системаи адлия” (Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ, Вена,
2017); “Пешгирии ба хидмат гирифта шудан ва истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар: нақши системаи адлия,
Дастурамали таълимӣ”; “Офиятбахшӣ ва реинтегратсияи кӯдакон--қурбониёне, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар ба хидмат гирифта ва истисмор карда мешаванд, Дастурамали таъимӣ” ; ва “Адлияи кӯдакон дар
контексти мубориза бо терроризм, Дастурамали таълимӣ (Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ, Вена, 2019).
Қарори Иттиҳодияи Аврупо 2019/17, Принсипҳои асосӣ барои пешгирӣ,бозгашт, таъқиби судӣ, офиятбахшӣ ва реинтегратсияи занон ва кӯдакони дорои робита бо гурӯҳҳои террористӣе, ки дар рӯйхати
СММ дохил карда шудаанд.

АДЛИЯИ
КӮДАКОН
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Дар байни манфиатҳои амниятӣ ва ҳуқуқи кӯдак маънои дугонагӣ вуҷуд надорад. Ду ҳадаф, яъне ҲИФЗИ АМНИЯТИ

1 ҶАМЪИЯТӢ ВА ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ КӮДАКОН ТАКМИЛДИҲАНДАИ ҲАМДИГАР МЕБОШАНД ва бояд ҷиҳати расидан ба
бунёди сулҳи дарозмуддат ҳамзамон амалӣ карда шаванд.

БА ХИДМАТ ҶАЛБ КАРДАНИ КӮДАКОН аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ШАКЛИ ҶИДДИИ

2 ЗӮРОВАРӢ НИСБАТ БА КӮДАКОН сарфи назар аз воситаҳо ва методҳои истифодашуда мебошад. Он боиси истисмори кӯдакон
мешавад, ки барои некӯаҳволии онҳо ва умуман ҷомеа оқибатҳои дарозмуддат дорад.

КӮДАКОНЕ, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ба хидмат гирифта ва истисмор карда мешаванд,

3 бояд пеш аз ҳама ҲАМЧУН ҚУРБОНИҲОИ ҶИНОЯТ БАРРАСӢ ВА МУНОСИБАТ КАРДА ШАВАНД. Ин маънои онро дорад, ки
зарурати муҳофизат, эҳтиром ва иҷрои ҳуқуқҳои ҳамаи кӯдакони қурбонӣ новобаста аз иштироки эҳтимолии онҳо дар ҷиноятҳои
вобаста ба терроризм ё ҷиноятҳои дигар ва ё хавфҳои эҳтимолӣ, ки онҳо метавонанд дар содир кардани ҷиноятҳои ояндаи
вобаста ба терроризм пешниҳод намоянд, вуҷуд дорад. Таъмин намудани анҷоми талошҳо барои пешгирӣ аз виктимизатсияи
дубораи ин кӯдакон бисёр муҳим аст.
ПЕШГИРӢ АЗ ҷалби кӯдакон ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар бояд барои субъектҳои давлатӣ ва

4 ғайридавлатӣ АФЗАЛИЯТ бошад.
5

МАНФИАТҲОИ БЕҲТАРИНИ КӮДАК бояд ҳамеша МУЛОҲИЗАҲОИ АВВАЛИНДАРАҶА дар қабул кардани ҳар гуна
қарор дар бораи муносибат бо кӯдаке бошад, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ба
хидмат гирифта ва истисмор карда мешавад.
ҲАДАФИ АСОСИИ ҳар гуна амали анҷомшаванда дар робита бо кӯдаке, ки бо гурӯҳи террористӣ ва экстремистии хушунатгар

6 робита дорад, бояд ба ОФИЯТБАХШӢ ВА РЕИНТЕГРАТСИЯИ ӯ ба ҷамъият мутобиқи хусусиятҳо, ҳолатҳо ва ниёзҳои хоси кӯдак
мусоидат кунад.

ҲЕҶ РАВАНДИ БА ХИДМАТ ҶАЛБ КАРДАНИ КӮДАК НАБОЯД ҲАМЧУН ДОВТАЛАБОНА БАРРАСӢ КАРДА

7 ШАВАД, ба сабаби шаклҳои маҷбуркунӣ ва таъсиррасонии ин гурӯҳҳо ва номутобиқатии хоси қувваҳои ҷонибҳо, ки
дар ин вазъиятҳо ба вуҷуд меояд.

Вақте ки кӯдакон ҳамчун айбдоршаванда ё вайронкунандаи қонуни ҷиноятӣ эътироф карда мешаванд, онҳо ба ҳамаи ҳуқуқҳои

8 муқаррарнамудаи қонунҳои байналмилалӣ нисбат ба АДЛИЯИ НОБОЛИҒОН бидуни истисно ё таҳқир ба хотири моҳияти
ҳуқуқвайронкунии содиршуда ҳақ доранд.

Ҳар ташаббусе, ки барои пешгирӣ ва вокуниш нишон додан ба зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ

9 ва экстремистии хушунатгар пешбинӣ шудааст, бояд таъсири гуногуни терроризм ва тадбирҳои зиддитеррористиро ба
духтарон ва писарон дар назар гирад ва бояд равишҳои ҳассос ба КӮДАК ва ГЕНДЕРРО қабул кунад.
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Сарфи назар аз ҳолатҳои гуногун, ба хидмат гирифтани кӯдакон НА ТАНҲО МУШКИЛИ ҶИНОЯТ, балки пеш аз ҳама он
МУШКИЛИ РУШД мебошад. Ин падидаи хеле мураккаб аст, ки барои ҳалли самарабахш талошҳои бисёрсоҳавӣ ва
мувофиқашудаи системаҳои гуногун ва ҳамкорӣ дар байни муассисаҳо ва субъектҳои гуногунро талаб мекунад.

Стратегияҳои ҳамаҷонибаи пешгирӣ
Талошҳо барои пешгирии ба хидмат гирифтан ва истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ
ва экстремистии хушунатгар бояд ба талошҳои васеътар барои рушд ва ислоҳоти волоияти қонун
ҳамгиро карда шаванд. Дар вазъиятҳои пас аз низоъ, некӯаҳволии ҷомеаҳои бештар зарардида бояд
афзалият бошад, махсусан дар ҷойҳое, ки он ҷо ноамнӣ ҳанӯз ҳам васеъ паҳн шудааст.

Таҳлили амиқи вазъият талаботи асосӣ барои таҳияи сиёсати
пешгирии асосёфта ба далелҳо ва самарабахш мебошад.
Таҳлили вазъият бояд мавридҳои зеринро дар бар гирад:

• Таҳқиқи стратегияҳои ба хидмат ҷалб кардани кӯдакон аз

ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии
хушунатгар бо дарназардошти он ки духтарон
метавонанд ба таври гуногун ва тавассути тактикаҳои
махсус ба хидмат ҷалб карда шаванд ва ҳамин тавр
мумкин аст кӯмаки махсус талаб карда шавад;

Таҳияи стратегияҳои ҳамаҷонибаи пешгирӣ бояд ба мавридҳои зерин асос ёбад:

• Омӯхтан

ва
нишон
додани
шароити
мусоидаткунанда
ба
терроризм,
аз
ҷумла,
нобаробарии аслӣ, ки метавонанд боиси норозигӣ
дар байни ҷомеаҳои осебпазир шавад;

Иродаи сиёсӣ ҷиҳати таъмини моликияти миллӣ барои стратегияҳо ва
мудохилаҳои пешгирӣ;
Равиши иштирок дар таҳияи сиёсати соҳавӣ, аз ҷумла равона намудани

• Таҳқиқи омилҳои «маҷбуркунанда ва ҷазбкунанда »-и

диққат ба иштироки кӯдакон;

ба хидмат гирифтани кӯдакон дар сатҳи маҳаллӣ ва
муқоиса намудани онҳо бо тамоюлҳои минтақавӣ ва
глобалӣ дар ин соҳа;

Пешбурди арзишҳои фарогирӣ, муколама ва эҳтироми муштарак;
Равиши бисёрсоҳавӣ ва ҳамоҳангшуда барои роҳ надодан ба парокандагӣ
ва такрори талошҳо;

• Таҳқиқи

омилҳои хавфе, ки аз сатҳҳои гуногуни
муносибатҳои байнишахсии кӯдак бармеоянд ва аз
равона намудани диққат ба ниёзҳои шахсии кӯдак,
муҳити оила, робита бо арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ
ва ҳамчунин муносибат бо давлат ва мақомоти
давлатӣ иборат мебошад;

Баланд бардоштани сатҳи тавоноии муассисаҳо ва субъектҳое, ки дар
талошҳои пешгирикунанда ҷалб карда шудаанд;
Нақши фаъоли низоми адлия дар талошҳо оид ба пешгирӣ, аз ҷумла
тавассути таҳияи қонунгузории муассир дар ин соҳа; ва

• Муайян

Таҳлили амиқи вазъият.

кардани гурӯҳҳои гуногуни мавриди ҳадаф
барои мақсадҳои пешгирӣ;

• Муайян кардани ҷонибҳои манфиатдори асосӣ, ки

Чанд меҳвари мудохила

дар талошҳои пешгирӣ нақш доранд, аз ҷумла
оилаҳо, ҷомеаҳо, муассисаҳои таълимӣ ва динӣ; ва

Стратегияҳои самарабахш ва ҳамаҷонибаи пешгирӣ бояд чанд меҳвари мудохиларо ба ҳам
муттаҳид кунанд, барои (i) ба ҷавобгарӣ кашидани ҷинояткорони ба хидмат гирифтан ва
истисмори кӯдакон барои ҷинояти содиркардаи онҳо ва (ii) тақвият додани чорчӯби муҳити
муҳофизатӣ барои кӯдакон.

• Таҳлили

муҳити вуҷуддоштаи барномарезӣ
тавассути муайян кардани холигоҳҳо ва ҷудо
намудани афзалиятҳои асосӣ барои амал.

РАВИШИ РАЁСАТИ СММ ОИД БА МАВОДИ НАШЪАОВАР ВА ҶИНОЯТКОРӢ: БАРТАРАФ НАМУДАНИ ХОЛИГОҲ

БЕХАТАРИИ ҶАМЪИЯТӢ
Мудохилаҳое, ки барои ба ҷавобгарӣ кашидани ҷинояткорони
ба хидмат ҷалб кардан ва истисмори кӯдакон равона шудаанд,
бояд ба ҷанбаи вобаста ба бехатарии пешгирӣ диққат диҳанд
ва метавонанд мавридҳои зеринро дар бар гиранд:

• Манъ кардани ба хидмат гирифтан тавассути ҷиноят
ҳисобидан (криминализатсия);

• Таъмини риояи заминаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсии миллӣ барои ба

ҷавобгарӣ кашидани шахсони истихдомкунандаи (вербовщик)
кӯдакон (ин метавонад қонунҳо дар бораи мубориза бар зидди
терроризм, инчунин қонунҳо дар бораи муқовимат ба савдои
одамонро дар бар гирад, ки шаклҳои гуногуни ба хидмат
гирифтан ва истисмори кӯдаконро ҷиноят медонанд);

• Ҳамкории байналмилалӣ дар мавриди масъалаҳои ҷиноятӣ бо
мақсади муайян ва дастгир кардани
истихдомкунандаи фаромиллии кӯдакон;

шахсони

• Тақвият додани тавоноии системаи адлия барои мубориза бо
ин намудҳои ҷиноятҳо;

• Қабул кардании равишҳои ҳассос ба кӯдакон барои

қурбониён ва шоҳидони ба хидмат гирифтан аз ҷониби
гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар.

ЧОРЧӮБИ МУҲИТИ
МУҲОФИЗАТӢ
Мудохилаҳое, ки барои тақвияти чорчӯби муҳити муҳофизатӣ барои кӯдакон
пешбинӣ шудаанд, метавонанд мавридҳои зеринро дар бар гиранд:

• Мудохилаи барвақт, аз ҷумла тавассути густариши дастрасӣ ба
хидматрасониҳои тиббӣ ва муҳофизатӣ;

• Системаи таҳсилоти фарогир бо таваҷҷуҳ ба пешбурди маҳоратҳои мусбати

ҳаётӣ, тафаккури интиқодӣ ва васеъ намудани имкониятҳои худи кӯдакон
барои омӯхтан, рушд кардан, инкишоф ёфтан ва амал кардан ҳамчун
эҷодкунандагони тағйирот ва бо ин роҳ тақвият додани муҳити муҳофизатӣ;

• Равона намудани диққат ба равишҳо ва субъектҳо/иштироккунандагони
маҳаллӣ;

• Қабули равишҳои сатҳи ҷомеаи маҳаллӣ;
• Пешниҳоди хидматрасониҳо барои дастгирии нақши муҳофизатии оилаҳо;
• Маъракаҳо барои баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ҷиҳати дастгирии ҷомеа

дар талошҳои пешгирӣ, инчунин маъракаҳои иттилооотиву идеологӣ дар
мубориза бо тарвиқоту тарғиботи ин гурӯҳҳо;

• Талошҳо барои роҳ надодан ба истифодаи равишҳои эҳтимолии
мавриди доғи нанг (стигматизатсия) ва табъиз (дискриминатсия)
қарор додан.

•
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Стратегияҳое, ки кӯдакон-қурбониёнро мавриди ҳадаф қарор медиҳанд
Офиятбахшӣ ва реинтегратсияи кӯдаконе, ки бо гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар робита доштаанд, бояд
ҳадафи асосӣ барои кишварҳои узв ва дигар ҷонибҳои манфиатдоре бошанд, ки бо ин кӯдакон кор мекунанд.
Барномаҳои офиятбахшӣ ва реинтегратсия бояд ба таҳлили амиқи вазъият асос ёбанд, ки иттилооти заруриро барои таҳияи
дурусти барномаҳо, баланд бардоштани сатҳи самарабахшӣ ва вокуниш ба мушкилиҳои воқеие ҷамъоварӣ мекунад, ки
мутахассисон бо онҳо рӯ ба рӯ мешаванд.
Шахсони таҳиякунандаи сиёсатҳои соҳавӣ ва кормандони соҳавие, ки дар банақшагирӣ ва татбиқи стратегияҳои офиятбахшӣ ва
реинтегратсия иштирок мекунанд, бояд қадамҳои асосии зеринро баррасӣ кунанд:

• Муайян

кардани ҳадафҳои ҳамгирошудаи барномаҳои
офиятбахшӣ ва реинтегратсия, ки ҳам таъмини дастгирӣ ба
кӯдакон ва ҳам таъмини амнияти ҷамъиятро дар бар мегиранд;

• Татбиқ намудани равиши экологӣ ба реинтегратсия: муайян

кардани омилҳои муҳофизат ва хавф (риск) дар сатҳҳои микро,
мезо (таваҷҷуҳ ба оилаҳо ва ҷомеаҳо) ва макро (инчунин
робитаи мутақобили онҳо) ва ҳалли онҳо тавассути
мудохилаҳои мувофиқ;

• Муайян кардани сабақҳои омӯхташуда дар дигар соҳаҳои

мудохила (аз ҷумла, реинтегратсияи кӯдакон-қурбониёни
савдои одамон, реинтегратсияи кӯдакон-сарбозон, даст
кашидан аз зӯроварӣ нисбат ба кӯдаконе, ки қаблан бо гурӯҳҳои
ҷинояткор робита доштанд) ва муайян кардани аҳамияти онҳо
дар контексти мазкур;

• Қабул кардани таҳияи равишҳои бисёрсоҳавӣ ва ҳамоҳангшуда
ба реинтегратсия;

• Татбиқ намудани равиши ҳассос ба кӯдакон ва гендер ҳангоми

банақшагирӣ ва татбиқи реинтегратсия бо дарназардошти
хавфҳои афзоишёфтаи даст кашидан ва мавриди доғи нанг
қарор гирифтани духтарон;

• Ворид намудани ҷузъи (компоненти) қавии омӯзишӣ ба

банақшагирӣ ва татбиқи барнома бо равона намудани диққат
ба мониторинг ва арзёбии мувофиқ; ва

• Анҷом додани талошҳо барои ҷалби захираҳои мувофиқ ҷиҳати
таъмини устувории кӯшишҳо оид ба реинтегратсия.

Барномаҳои офиятбахшӣ ва реинтегратсия
барои кӯдаконе, ки аз падидаи ҷангҷӯёни хориҷии
террористӣ зарар дидаанд
Ҷузъҳои гуногуни барномаҳои офиятбахшӣ ва реинтегратсия бояд
ҳолатҳои махсуси кӯдаконро дар назар гирад ва ба онҳо мутобиқ карда
шаванд. Дар робита ба ин, кӯдаконе, ки аз падидаи ҷангҷӯёни хориҷии
террористӣ зарар дидаанд, метавонанд ба хавфҳои мушаххас дучор
шаванд ва/ё мудохилаҳои махсусро талаб кунанд. Дар контексти мазкур,
мулоҳизаҳои зерин махсусан муҳим мебошанд:

• Бояд таъмин карда шавад, ки кишварҳои узв дар ҳеҷ сурат, бо амал ё

беамалӣ сиёсатҳоеро амалӣ накунанд, ки кӯдаконро ба шахсони
бешаҳрванд табдил медиҳанд. Дар робита ба ин, муҳим аст, ки
кишварҳои узв кӯдаконеро қабул намоянд, ки аз шаҳрвандони онҳо
таваллуд шудаанд, ба онҳо шаҳрвандӣ диҳанд ва барои пешгирии
бешаҳрвандӣ иқдомоти фаъолро анҷом диҳанд;

• Мутобиқи қонуни байналмилалии ҳуқуқи инсон, кӯдакон ҳуқуқ доранд ба

кишвари худ баргарданд ва маҳдудиятҳои ин ҳуқуқ бояд қонунӣ, мутобиқ
бо ҳадафи қонунӣ, инчунин зарурӣ ва мутаносиб бошанд;

2 Шӯрои амнияти СММ, Қарори Шӯрои амният 2178 (2014), ки аз ҷониби Шӯрои амниятдарсанаи 24 декабри соли 2014 қабулкарда шудаст

(S/RES/2178).
3
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Шӯрои амнияти СММ, Қарори Шӯрои амният 2396 (2017), ки аз ҷониби Шӯрои амният дар санаи 21 декабрисоли 2017
қабул карда шудааст (S/RES/2396).

Калиди тарҳрезии барномаҳои самарабахши офиятбахшӣ ва реинтегратсия ҷузъҳои
зерин мебошанд:
• Арзёбиҳои инфиродии кӯдак ҳамчун асоси нақшаҳои инфиродии реинтегратсия,
бо таваҷҷӯҳи зиёд ба иштироки кӯдак дар раванд;

• Мудохилаи давлат барои дастгирии демобилизатсия ва раҳоӣ аз гурӯҳ (дар ҳолати
зарурӣ);

• Нигоҳубини муваққатӣ ва кӯмаки фаврӣ дар марҳилаи пас аз озодшавӣ;
• Дастрасӣ ба хидматрасониҳои муносиб, аз ҷумла саломатии руҳӣ ва дастгирии

равонию иҷтимоӣ бо таваҷҷӯҳ ба муолиҷа бар асоси огоҳӣ дар бораи осеб ҳамчун
ҷузъи асосии талошҳо оид ба реинтегратсия;

• Маҷмӯи мудохилаҳое, ки барои дастгирии маҳоратҳои мусбати ҳаётии кӯдакон-

қурбонён ва ҳамчунин дар назар гирифтани муносибатҳо ва нигарониҳои ҷомеа
ҷиҳати пешгирии виктимизатсияи дакрорӣ пешбинӣ шудаанд;

• Сармоягузорӣ дар талошҳо оид ба эҷоди сулҳ ва мусолиҳа;
• Мусоидат ба бозгашти бехатар ба оилаҳо ва ҷомеаҳо (дар сурати зарурат ва бар
асоси арзёбиҳои инфиродӣ);

• Таҳияи мудохилаҳо барои даст кашидан аз зӯроварӣ (дар сурати зарурат);
• Дастгирии махсус барои кӯдакони бидуни парастории волидайн, аз ҷумла
кӯдакони бидуни ҳамроҳ ва ҷудошуда; ва

• Дастгирии муносиби кормандони соҳавӣ, аз ҷумла равона намудани диққат ба
масъалаҳои бехатарӣ ва амният, ки мумкин аст ҳангоми кор бо ин кӯдакон ба
вуҷуд оянд.

• Ҷалби васоити ахбори омма дар талошҳо оид ба реинтегратсия (дар

ҳолати зарурӣ), бояд мутобиқи роҳнамоҳо дар бораи равишҳои
ҳассос ба кӯдакон дар гузоришдиҳӣ ва пахш, инчунин дар сурати
зарурат аз ҷониби кормандони дорои омӯзиши мувофиқ муқаррар
карда шавад; ва
• Талошҳои махсус бояд барои офиятбахшӣ ва реинтегратсия
кӯдаконе анҷом дода шаванд, ки онҳо аз падидаи ҷангҷӯёни хориҷии
террористӣ зарар дидаанд, аз ҷумла тавассути тақвияти ҳамкории
байналмилалӣ, мутобиқи қарорҳои 217877 ва 2396.88-и Шӯрои
амнияти СММ.

Системаи махсуси адлияи кӯдакон
Таъмини низоми самарабахши адлияи кӯдакон дар контексти мубориза бо терроризм дар вазъияти кунунии глобалӣ аҳамияти ҳаётӣ дорад. Системаи
махсуси адлияи кӯдакон дорои нақши дугонаи ҳифз, эҳтиром ва иҷрои ҳуқуқҳои кӯдак ва ҳифзи бехатарии ҷамъиятӣ мебошад ва ҳамин тавр он форуми
мувофиқ барои кор бо кӯдакон-ҷинояткорони эҳтимолӣ аст, на системаҳои мубориза бо терроризм ё системаҳои низомӣ.
Вақте ки кӯдак бо низоми адлия дар тамос қарор дорад, ҳамаи субъектҳое/кормандоне, ки дар ин соҳа кор мекунанд, бояд кӯдакро асосан ҳамчун
қурбонии ба хидмат гирифтан барои мақсадҳои истисмор ё истифода аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар дар вазифаҳои гуногун
баррасӣ ва муносибат кунанд ва ҳамчунин боварӣ ҳосил намоянд, ки кӯдак ба раванди адлия дастрасӣ дорад ва дар сурати имкон метавонад ҷуброн
ва кӯмак дарёфт кунанд ва реинтегратсия ва барқарор шавад9. Дониши хуб ва татбиқи заминаи ҳуқуқии байналмилалӣ, ки ба ҳуқуқи кӯдакон-қурбониёни
ба хидмат гирифтан (вербовка) дахл дорад, муҳим аст ва бояд ба қонуни байналмилалии ҳуқуқи инсон, қонуни байналмилалии башардӯстона, қонуни
байналмилалии ҷиноятӣ ва чорчӯби мубориза бо терроризм асос ёбад.

Талошҳо бояд барои пешгирии ҳолатҳои виктимизатсияи дубораи10 кӯдаконе анҷом дода шаванд, ки онҳо эҳтимол ҷиноятҳои вобаста ба терроризмро
содир кардаанд, барои содир кардани онҳо айбдор ё эътироф карда мешаванд.
Низоми адлия барои таъмин намудани он масъул мебошад, ки ҳар гуна амали анҷомшаванда нисбат ба кӯдаке, ки эҳтимол ҷиноятҳои вобаста ба
терроризмро содир кардааст, барои содир кардани онҳо айбдор ё эътироф карда мешавад, ҳадафи мусоидат ба офиятбахшӣ ва реинтегратсияи ӯро
дорад. Барои ба таври самарабахш мусоидат намудан ба офиятбахшӣ ва реинтегратсияи ин кӯдакон, низоми адлия бояд дар ҳамоҳангӣ ва ҳамкории
наздик бо системаҳои дигар (яъне системаҳои ҳифзи кӯдакон, маориф ва тандурустӣ) фаъолият намояд.
Мутобиқи Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак, дар ҷараёни ҳар гуна мурофиаи судӣ нисбат ба кӯдак-ҷинояткори эҳтимолӣ, принсипҳои асосии зерин ҳамеша
бояд татбиқ карда шаванд: ҳуқуқ ба мавриди табъиз қарор нагирифтан; манфиатҳои беҳтарини кӯдак; ҳуқуқ ба ҳаёт, зинда мондан ва рушд; ва ҳуқуқ
барои иштирок ва шунида шудан.
Субъектҳое, ки дар ин соҳа кор мекунанд, бояд аҳамияти қабул кардани равишҳои ҳассос ба кӯдак ва гендерро дарк кунанд ва диққати махсус бояд ба
вокуниш нишон додан ба ниёзҳои духтарон - қурбониёни истисмори ҷинсӣ, издивоҷи маҷбурӣ ва дигар шаклҳои зӯроварии ҷинсӣ ва асосёфта ба гендер
равона карда шавад ва ҳамчунин бояд ба ёд дошта бошанд, ки писарон низ метавонанд қурбониёни зӯроварии ҷинсӣ шаванд. Ҳамзамон, субъектҳо
бояд бодиққат бошанд, ки тавассути тасаввуроти қолабии (стереотипҳои) гендерӣ нисбат ба нақшҳо ва вазифаҳои духтарон гумроҳ карда шаванд.

Стандартҳои ҳадди ақал дар амалиёт
Бо дарназардошти осебпазирии кӯдакон дар маҷмӯъ ва махсусан кӯдаконе, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар
ба хидмат гирифта ва истисмор карда шудаанд, бояд ҳамеша меъёрҳои ҳадди ақали зерин татбиқ карда шаванд:

• Кӯдакон набояд марвиди боздошт, тафтишот ва таъқиби судӣ барои ҷиноятҳо ё ҷиноятҳои эҳтимолие қарор гиранд,
аз ҷониби дигар одамон, аз ҷумла аъзоёни оилаи онҳо содир карда шудаанд;

• Вақте

ки кӯдак барои ҷиноятҳои вобаста ба терроризм мутобиқи қонунгузории миллӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, бояд
кафолатҳои дахлдори мурофиаи судӣ бо дарназардошти манфиатҳои кӯдак, бидуни таъхири беасос татбиқ карда шаванд ва мурофиа
бояд ба таври ҳассос ба кӯдакон, бидуни таъхири беандоза сурат гирад ва мутахассисони ба таври махсус омӯзишдида оид ба
масъалаҳои адлияи ноболиғон ҷалб карда шаванд;

• Мурофиаҳои судӣ бо иштироки кӯдаконе, ки онҳо эҳтимол ҷиноятҳои вобаста ба терроризмро содир кардаанд, барои содир кардани

онҳо айбдор ё эътироф карда мешаванд, ҳамчунин бояд бо кафолатҳои ҳадди ақали эътирофшудаи байналмилалӣ оид ба мурофиаи
одилона мувофиқат кунанд, аз ҷумла: эҳтимолияти бегуноҳӣ (презумпция невиновности); ҳуқуқ барои фавран ва мустақиман огоҳ
карда шудан дар бораи гуноҳҳо нисбат ба ӯ; ҳуқуқ ба машварати ҳуқуқӣ ва ёрии ҳуқуқӣ; ҳуқуқ ба кӯмаки волидайн ё парасторони
қонунии ӯ; ҳуқуқ барои шунида шудан; ҳуқуқ барои маҷбур карда нашудан ҷиҳати пешниҳод кардани баёнот ё эътирофи гуноҳ;
ҳуқуқи пурсиш ё пурсиши шоҳидони тарафи мухолиф ва иштирок ва пурсиши шоҳидон аз номи ӯ дар шароити баробарӣ; ҳуқуқ ба
кӯмаки ройгони тарҷумон, агар кӯдак забони истифодашавандаро нафаҳмад ё ба он гап назанад; ва дар сурати айбдор эътироф
шудан барои содир кардани ҷиноят вобаста ба терроризм ё ҷиноят бар зидди амнияти миллӣ, ин қарор ва ҳар гуна чораҳои
анҷомшаванда дар робита ба он аз ҷониби мақоми баландтари салоҳиятдор, мустақил ва беғараз ё мақоми судӣ мутобиқи қонун
бозбинӣ карда шавад11. Чунин кафолатҳо аз лаҳзаи тамоси аввали кӯдак бо мақомоти миллӣ ва дар тӯли тамоми мурофиа бидуни
истисно татбиқ карда мешаванд;

• Агар дар мавриди синну соли шахс шубҳаи асосдор вуҷуд дошта бошад ва дигар равишҳо, аз ҷумла мусоҳибаҳо ва кӯшишҳои барои
ҷамъоварии далелҳои ҳуҷҷатӣ, синну соли шахсро муайян карда натавонанд, бояд арзёбии тиббии синну соли танҳо ҳамчун чораи
ниҳоӣ истифода шавад;

• Манъ кардани истифода аз шиканҷа ва муносибати ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну шараф, махсусан нисбат ба кӯдакон ва
зикр кардани он ки мутобиқи Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак ва Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои
бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф далелҳои бадастовардашуда тавассути шиканҷа бояд ҳамеша қобили қабул
набошад; ва

• Бо дарназардошти доғи нанги (стигма) вобаста ба терроризм ва кӯдаконе, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вобаста ба терроризм
айбдор ё эътироф карда мешаванд, воситаҳои ахбори омма ё дигар воситаи инъикоси мурофиаи судӣ бояд ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ ва
махфияти кӯдаконро ҳамчун қурбониён, шоҳидон ё ҳамчун ҷинояткорони эҳтимолӣ эҳтиром кунанд.
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Тақвияти адлияи кӯдакон дар контексти мубориза
бо терроризм
Мудохилаҳое, ки барои тақвияти адлияи кӯдакон дар контексти мубориза бо терроризи
пешбинӣ шудаанд, метавонанд мавридҳои зеринро дар бар гиранд:
Таҳлили амиқи вазъият бо мақсади фаҳмидани контексте, ки дар он ба хидмат ҷалб
кардан сурат мегирад ва омилҳои маҷбуркунанда ва ҷазбкунанда, ки амал мекунанд.
Тақвияти махсусгарднии қонунҳо, тартибот (протседураҳо), муассисаҳо ва
субъектҳои коркунанда бо ҳар кӯдаке, ки барои вайрон кардани қонуни ҷиноятӣ, аз
ҷумла, содир намудани ҷиноятҳои вобаста ба терроризм айбдор ё эътироф карда
мешавад.
Мусоидат ба истифода аз таъқиби судӣ ҳамчун чораи ниҳоӣ.
Таъмини риояи синну соли ҳадди ақали ҷавобгарии ҷиноятӣ ва пешгирии паст кардани
он бар асоси вазнинии ҷиноят.
Пешбурди чораҳои алтернативии мурофиаҳои судӣ (дивергенсия) дар ҳамаи
марҳилаҳои раванди таъмини адолати судӣ.
Таъмини он ки дастгир кардан, боздошт ё ҳабси кӯдак мувофиқи қонун аст ва танҳо
ҳамчун чораи ниҳоӣ ва барои муҳлати кӯтоҳтарин истифода мешавад. Кӯдакон набояд
аз ҷониби мақомоти низомӣ боздошт карда шаванд. Дар вазъияте, ки кӯдакон аз
ҷониби мақомоти низомӣ боздошт карда мешаванд, бояд сиёсатҳои соҳавӣ ва
тартибот барои таъмини муҳофизати мутобиқ ба синну сол ва ҳамчунин саривақт
супоридани онҳо ба мақомоти шаҳрвандӣ ҳар чӣ зудтар амалӣ карда шаванд.
Муҳофизат аз истифодаи режимҳои истисноии боздошт, махсусан дар ҳолатҳое, ки
қонунгузории миллӣ ба боздошти маъмурӣ бо асосҳои амниятӣ, боздошти
пешгирикунанда бо асосҳои терроризм ё хавфҳои (риск) вобаста ба амнияти миллӣ,
нигоҳдории васеъ дар боздоштгоҳи пулис бе пешниҳоди айбдоркуӣ ё ҳар гуна истиснои
дигари монанд ба асосҳои содда ва таъхир барои боздошт иҷозат медиҳад, ин гуна
режимҳои истисноии боздошт, дар ҳеҷ сурат, набояд нисбат ба кӯдаконе татбиқ карда
шаванд, ки онҳо эҳтимол бо гурӯҳҳои экстремистии хушунатгар ё террористӣ робита
доранд, ҳатто дар ҳолатҳое, ки чунин режимҳои истисноии боздошт мумкин аст насбат
ба калонсолон ба таври қонунӣ татбиқ карда шаванд.
Муҳофизати кӯдакон, ҳам духтарон ва ҳам писарон, аз зӯроварӣ дар боздоштгоҳ.
Таъмин намудани он ки бо ҳар кӯдаки аз озодӣ маҳрумшуда ба таври башардӯстона ва эҳтироми шаъну
эътибори фардии инсон ва бо дарназардошти ниёзҳои шахсони синну соли ӯ муносибат карда шавад. Ҳар
кӯдаки аз озодӣ маҳрумшуда бояд аз калонсолон ҷудо карда шавад, ба истиснои мавридҳое, ки ин ба
манфиати беҳтарини кӯдакон ҳисобида мешавад ва ҳуқуқ дорад, ки бо оилааш тавассути мукотиба ва
ташрифҳо, ба ғайр аз ҳолатҳои истисноӣ, тамос дошта бошад. Ҳар гуна қарор дар бораи дур шудан аз ин
стандартҳо бояд мавриди баррасии доимии судӣ қарор гирад. Кӯдаконе, ки аз озодӣ маҳрум шудаанд, ба
гирифтани кӯмаки муносиби тиббӣ, таҳсилоти мувофиқ ба ниёзҳои онҳо, касбомӯзӣ ва имконияти иҷрои
кори пардохтшаванда ҳуқуқ доранд. Духтароне, ки аз озодӣ маҳрум карда шудаанд, бояд аз писарон ҷудо
карда шаванд ва диққати махсусро барои қонеъ сохтани ниёзҳои махсуси худ талаб мекунанд12.
Эътироф намудани аҳамияти механизмҳои мониторинг дар боздоштгоҳҳо.
Таъмини эҳтиром гузоштан ба ҳуқуқҳои кӯдакон дар марҳилаҳои судӣ, аз ҷумла тавассути
механизмҳои кӯмаки ҳуқуқӣ (сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ).
Риояи принсипҳои зерин дар мавриди ҳалнома/эълони ҳукм: барои содир кардани ҷиноятҳо
аз ҷониби шахсони то ҳаждаҳсола на ҷазои қатл ва на ҳабси абад бидуни имконияти озод
кардан таъйин карда намешавад. Ҳар гуна амали иҷрошаванда бояд на танҳо мутаносиб ба
вазъият, балки ҳамчунин мутаносиб ба ниёзҳои кӯдак ва ҷомеа бошад. Ҳар гуна ҳукм бояд
ба реинтегратсияи кӯдак ва нақши созандаи кӯдак дар ҷомеа равона шуда бошад.

Дар Харитаи роҳ роҳнамое оид ба ҷанбаҳои асосии стратегияҳо ва
тадбирҳои пешгирикунанда, офиятбахшӣ, реинтегратсионӣ ва адлия
пешбинӣ шудааст, ки ба бартараф кардани мушкилиҳои вобаста ба
хидмат гирифтан ва истисмори кӯдакон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва
экстремистии хушунатгар равона шудаанд.
Барномаҳои смарабахш ва устувор бояд ҷузъҳои зеринро дар бар гиранд,
ки ҳамдигарро тақвият мебахшанд:

• Маълумот

ва иттилооти боэътимод дар бораи сабабҳои асосӣ,
андоза ва хусусияти мушкил (проблема);

• Чорчӯби

қавии ҳуқуқӣ ва сиёсӣ мутобиқи қонуни байналмилалӣ,
ки ҳифзи зарурии кӯдакон ва ҷомеаро аз таҳдидҳои вобаста ба
терроризм қонунӣ мегардонад;

• Хидматрасонӣ ва

механизмҳои таъмини хидматрасониҳо, ки ба
ниёзҳо ва вазъияти кӯдакони дар хавф қаророшта ва ё дорои робита
бо гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар ҷавобгӯ
мебошанд;

• Кадрҳои

салоҳиятдор ва бомаҳорат барои таъмин намудани он ки
ҳамаи субъектҳои масъул барои мубориза бо ин падида қобилияти
ҷавоб гуфтан ба ниёзҳо ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи кӯдаконро доранд;

• Стратегияҳои

коммуникатсия ва эдвокасӣ (ташвиқоту тарғибот)
барои таъмини иштироки зарурии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва воситаҳои
ахбори омма дар дастгирии тағйироти мусбат;

• Дониш

ва иштироки кӯдакон барои таъмини он ки кӯдакон
тавассути истифодаи дониш дар бораи ҳуқуқҳои худ ва роҳҳои
пешгирӣ ва вокуниш нишон додан ба хавфҳо мудофеъони худ
мебошанд;

• Ҳамоҳангӣ

ва ҳамкорӣ дар байни субъектҳои давлатӣ ва
ғайридавлатӣ, ки барои ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон ва ҳифзи бехатарии
ҷамъиятӣ масъул мебошанд;

• Мониторинг

ва арзёбӣ барои санҷиш ва арзёбии самарабахшии
барнома, асос барои тағйир додани саҳмҳои барнома, асосдор
кардани дастгирии доимии молиявӣ ва сиёсӣ, инчунин пешниҳод
намудани бардошти ҷавобӣ (обратная связь) дар ҳамаи сатҳҳо.

Нақши Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ
Миссияи Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ (UNODC) – мусоидат намудан ба
дастёбӣ ба амният ва адолат барои ҳама тавассути бештар бехатар кардани ҷаҳон аз ҷинояткорӣ,
маводи мухаддир ва терроризм мебошад. Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ
дорои мандат барои дастгирии кишварҳои узв дар пешгирӣ ва вокуниш ба зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон
дар соҳаи пешгирии ҷиноят, адолати судии ҷиноятӣ ва таъмин намудни он мебошад, ки кӯдакон
ҳангоми дар тамос қарор доштан бо низоми адлия ҳамчун қурбониён, шоҳидон ё ҷинояткорони
эҳтимолӣ хуб хидматрасонӣ ва ҳифз карда мешаванд13. Дар бахши пешгирии терроризм, Раёсати СММ
оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ ҳамчунин ваколат дорад, ки ба кишварҳои узв дар таҳия,
нигоҳ доштани самарабахшӣ ва вокунишҳои адолати судии ҷиноятии асосёфта ба волоияти қонун ба
терроризм кӯмак расонад14.
Бо дарназардошти ваколатҳо ва таҷрибаи худ, Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ
омодагии худро изҳор менамояд, ки кишварҳои узви дархосткунандаро дар сурати мавҷуд будани
захираҳо ва тавассути Барномаи глобалии худ оид ба хотима додан ба зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон дар
талошҳои онҳо ҷиҳати пешгирӣ ва вокуниш нишон додан ба зӯроварӣ нисбат ба кӯдаконе дастгирӣ
мекунад, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии хушунатгар содир карда шудаанд.

9 Мутобиқи Дастурамали 35-и Қарори Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ, 2005/20 (Дастурамалҳо оид ба адлия дар масъалаҳо бо ҷалби кӯдакон-қурбониён ва шоҳидони ҷиноят).
10 Виктимизатсияи дубора “ба виктимизатсияе дахл дорад, ки на дар натиҷаи мустақими амали ҷиноятӣ, балки тавассуи вокуниши муассисаҳо ва одамон ба қурбонӣрух медиҳад”. Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ, andbook on Justice for Victims: On the use and application

of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Китобчаи роҳнам оид ба адлияи қурбониён: дар бораи истифода ва татбиқи Эъломияи принсипҳои асосии адлияи қурбониёни ҷиноят ва суиистифода аз қудрат ), (Ню-Йорк, 1999), саҳ.9.

11 Мутобиқи моддаи 40 (2)-и Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак (United Nations, Treaty Series, Ҷ. 1577 3).
12 Мутобиқи моддаи 37-и Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак; Қоидаи Пекин 26 (Uассамблеяи генералии СММ, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Стандартҳои ҳадди ақали қоидаҳои СММ оид ба идоракунии адлияи ноболиғон)

(Қоидаҳои Пекин), ки азҷониби Ассамблеяи генералӣ дар санаи 29 ноябри соли 1985 (A/RES/40/33)) қабул карда шудааст Қоидаҳои Гавана 38-46 ва 49 (Ассамблеяи генералии СММ, United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (the Havana Rules)
(Қоидаҳои СММ барои муҳофизати ноболиғоне, ки аз озодӣ маҳрум шудаанд) (Қоидаҳои Гавана), ки аз ҷониби Ассамблеяи генералӣ дар санаи 14 декабри соли 1990 қабул карда шудааст (A/RES/45/113)).
13 Мандатҳо ва нақши Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар пешниҳод намудани кӯмак дар бахшҳои адлияи кӯдакон ва зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон дар тӯли солҳо тавассути қарорҳои Асамблеяи генералӣ, Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (ECOSOC) ва Шӯрои ҳуқуқи инсон
(HRC) тасдиқ карда шудаанд. Аз ҷумла, қарорҳои Ассамблеяи генералӣ 62/158 аз санаи 18 декабри соли 2007, 63/241 аз 24 декабри соли 2008, 65/213 аз 21 декабри соли 2010 and 69/194 аз 18 декабри соли 2014, қарорҳои Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 2007/23 аз 26 Jиюли соли 2007
ва 2009/26 аз 30 июли соли 2009 ва қарорҳои Шӯрои ҳуқуқи инсон7/29 аз 28 марти соли 2008, 10/2 аз 25марти соли 2009 ва 18/12 аз 29 сентябри соли 2011.
14 United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (Стратегияи глобалии СММ оид ба мубориза бо терроризм) (A/RES/60/288).
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