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аз 26.06.2015,№3 ба сифати
дастури таълимї барои факултањои
журналистикаи
муассисањои тањсилоти олии касбї ба нашр тавсия карда
шудааст.
Мураттибон: Ёрмуњаммадзода Ш., Муњаммадљонова П.
Њайдаров Ф., Гулов С., Бекмуњамедов Ќ.,
МаликовА., Сафаров С., Шарофова Б.
Муњаррири масъул:

Њомидов Њ.

Дастури таълимии мазкур иќдоми тоза дар омўзиши њуќуќи кўдак ва
баланд бардоштани маърифати љомеа ба таъкиди хоси масоили
њуќуќњои кўдак буда, дар он таљрибаи пешќадам, масоилу мушкилоте
нишон дода шудааст, ки зимни пахши иттилооти марбут ба кўдакон
ба миён меоянд.
Умед аст, ки омўзиши дастури таълимии мазкур барои тањияи
тамоми шаклњои гузориши иттилоотї хусусан, ваќте кўдакон дар
маркази рўйдодњои инъикосшаванда ќарор мегиранд заминаи
устувор фароњам меоварад.

Бо дастгирї ва кўмаки молиявии намояндагии ЮНИСЕФ
дар Љумњурии Тољикистон ба нашр расидааст.
Журналистикава њуќуќи кўдак. Душанбе, Нашриёти
ЉДММ “Табъу нашр”, соли 2015, 192 сањифа
© ЖУРНАЛИСТИКА ВА ЊУЌУЌИ КЎДАК., 2015
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ЉАНБАИ АМАЛЇ: ТАКЯ БА ЊУЌУЌ
НУКТАЊОИ АСОСЇ
Анљумани омўзиши њуќуќи инсон (HREA) ањроми
таълимиеро пешнињод месозад, ки аз се тарзи асосии
таълими њуќуќи инсон иборат аст. Заминаи онро
арзишњои аслї ва фањмиши масъала ташкил дода, дар
байн модели назорати имконпазир ва дар боло модели
таѓйирпазирї љойгиранд.
Модели 1 – Ањамият ва баланд бардоштани маърифати
љомеа
Дар модели арзишњои аслї ва фањмиши масъала
таваљљуњи асосї ба таълими њуќуќи инсон равона шудааст. Маќсади ин модел роњнамої ба љањонест, ки дар он
ба њуќуќи инсон тавассути дарк ва љонибдорї аз
Эъломияи умумии њуќуќи башар ва дигар санадњои
байналмилалї эњтиром гузошта мешавад. (Моделњои нав
дар соњаи тањсилот оид ба њуќуќи инсон, Фелиса Тиббитс,
Шарњи байналмилалии тањсилот – Нашри махсус оид ба
масъалањои тањсилот дар соњаи њуќуќи инсон, 2002).
Намунањои модели арзишњои аслї ва фањмиш маъракањои иттилоотию таблиѓотии давлатї, барномањои
љавонон, инчунин барномањои таълимии муассисањои
тањсилоти умумї ва донишгоњиро дар бар мегирад.
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Модели 2 – Масъулият
Интизор меравад, ки иштирокдорони ин модел аллакай
масъалањои њуќуќи инсонро дарк кардаанд. Онњо инчунин ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим дар њифзи
њуќуќи инсон бояд ширкат варзанд. Ин модел барои
тањкими њифзи њуќуќи инсон ва малакањои таблиѓотї,
инчунин дарки амиќи њуќуќњои инсон равона шудааст.
Намунањои модели назорат баргузории тренингњо барои
фаъолони њомии њуќуќи инсон ё масъулони санадсозии
наќзи њуќуќи инсонро дар бар мегиранд.
Модели 3 – Таѓйирпазирї
Ин модел ба густариши њуќуќ ва имкониятњои онњое
равона шудааст, ки шоњид ё љабрдидаи наќзи њуќуќи
инсон будаанд. Ин шакли тањсилот оид ба њуќуќи инсон
метавонад ба њар шахси алоњида ва ё љамоатњои комил
равона шавад. Маќсади модели таѓйирпазирї ба
иштирокдорон додани имкони њимояи худ ва љамоати худ
аз наќзи њуќуќи инсон мебошад. Намунањои ин модел
барномањо дар ќароргоњњои гурезагон ва дастгирии
барномањои гурўњї барои љабрдидагони зўроварии
хонаводагї мебошанд.
Маќсади роњнамои мазкур ба рўзноманигорон пешнињод
кардани иттилоотест, ки барои боло бурдани
масъулиятшиносї дар тањияи маводи марбут ба њуќуќњои
кўдак зарур аст. Дар ин росто модели арзишњои аслї ва
баланд бардоштани маърифати љомеа бо таъкиди хоси
масоили њуќуќњои кўдак истифода мешавад. Њадафи
роњнамо на тарбияи фаъолони њомии њуќуќи инсон,
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балки заминагузорї барои кори бомасъулияти журналистї оид ба мушкилоти кўдакон ва њуќуќњои онњо
мебошад.
Ин тамсила (модул)-ро омўхта, Шумо метавонед
њуќуќњои кўдаконро дарк созед, хусусан, дар робита ба
Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќњои кўдак. Инчунин
Шумо метавонед ба таври интиќодї арзёбї кунед, ки дар
хабарњо масоили марбут ба кўдакон аз дидгоњи њуќуќњои
инсон ва фаъолияти њифзи њуќуќ чї гуна баррасї
мешаванд. Шумо бо принсипњои касбї ва кодексњои
ахлоќии фаъолияти рўзноманигорї оид ба масоили
кўдакон шинос шуда, метавонед таљрибаи худро аз
дидгоњи њуќуќи инсон ба таври касбї арзёбї кунед.
Гузашта аз ин, Шумо метавонед донишњои андўхтаро дар
фаъолияти рўзноманигорї истифода карда, оид ба
масоили дахлдор ба таври њаќќонї, даќиќ ва бо
назардошти принсипњои њуќуќњои кўдак маълумот дињед.
СОХТИ МОДУЛ
Модул аз ду боби асосї иборат аст:
Боби 1

“Њуќуќњои кўдак”-ро муаррифї мекунад; он
фарогири иттилооти асосї оид ба ањамияти
хоси дарки њуќуќњо мебошад, инчунин
таљрибаи пешќадам ва масоилу мушкилотеро
нишон медињад, ки зимни пахши иттилооти
марбут ба кўдакон ба миён меоянд.
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Боби 2

“Њуќуќњои кўдак ва амалияи рўзнома-нигории
касбї” ном дошта, масоили таљрибаи касбии
журналистиро аз дидгоњи њуќуќњои кўдак фаро
мегирад ва сиёсату шароитеро баррасї
мекунад, ки дар доираи он мо бояд њамчун
журналист кори худро бењтар созем. Маводи
пешнињодшуда бояд дар ќатори матолиби
дигаре баррасї шавад, ки мавзўъро бо адабиёт
ва тавсияњо барои хониши иловагї пурра
месозад. Умедворем, ки донишњои аз ин
роњнамо андўхтаи Шумо барои тањияи тамоми
шаклњои гузориши иттилоотї заминаи устувор
фароњам меоранд, хусусан, ваќте кўдакон дар
маркази рўйдодњои инъикосшаванда ќарор
доранд.
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БОБИ 1
Муќаддима: ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК
1. КОНСЕПСИЯИ ЊУЌУЌЊОИ ИНСОН
Мавзўъњои калидї
•

Њуќуќи инсон чист?

•

Дар байни њуќуќњои фитрї ва њуќуќњои инсон чї
тафовут аст?

•

Эъломияи умумии њуќуќи башар.

Њуќуќњои инсон ва њуќуќњои фитрї
Њуќуќњои инсон, сарфи назар аз љойи будубош ё дигар
омилњо, аз ќабили мансубияти ќавмї, динї, миллї ва
љинсї, љузъи људонопазир ва фарогири њуќуќњои башар
мебошанд.
Њуќуќњои инсон шартњои асосиянд, ки бе онњо одамон
наметавонанд ба таври арзанда зиндагї кунанд.
Њуќуќњои инсон барои њама ба андозаи баробар, дар
њама љо ва њамеша тааллуќ доранд.
Њуќуќњои инсон мањрумнопазиранд: Шумо наметавонед
ин њуќуќњоро аз даст дињед, зеро Шумо инсон њастед.
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Њуќуќњои инсон људонопазиранд: њуќуќи Шуморо бо
бањонаи он ки «ањамияти кам дорад ё беарзиш аст», рад
карда наметавонанд.
Њуќуќњои инсон ба њам вобастаанд: њама њуќуќњои инсон
бахшњои як асли комиланд. Масалан, имкони Шумо
барои иштирок дар кори њукумат бевосита бо њуќуќњои
худифодакунї, тањсилот ва њатто амалисозии ниёзњои
њаётан зарур ифода мешаванд.
Ѓояи њуќуќњои инсон аз ѓояи фалсафии “њуќуќњои фитрї”
пайдо шудааст. Баъзе одамон фарќи байни онњоро
эътироф намекунанд ва њамчун тобишњои гуногуни як
мафњум мењисобанд. Дигарон ин истилоњотро тавре људо
мекунанд, ки баъзе хусусиятњо маъмулан бо њуќуќњои
фитрї тавъам дониста шуда, ба њуќуќњои инсон марбут
њисобида намешаванд.
Њуќуќњои фитрї чист?
Њуќуќњои фитрї хусусияти њамаљониба дошта, њуќуќњое
мањсуб мешаванд, ки ба табиати инсон хосанд ва ба амал
ё эътиќодоти ў вобаста нестанд. Фард ба љомеа бо баъзе
њуќуќњои асосї ворид мешавад ва њељ як њукумат
наметавонад ин њуќуќњоро инкор кунад.
Назарияи њуќуќи фитриро метавон бо њуќуќи ќонунї
муќоиса кард: њуќуќи фитрї њатто дар њоле вуљуд дорад,
ки аз љониби давлат ё љомеа иљро намешавад, аммо
њуќуќи ќонунї њуќуќест, ки аз љониби давлат ё љомеа
махсус ба манфиати аъзояш эљод шудааст.
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Мављудият, ќонуният ва муњтавои њуќуќњои инсон њанўз
њам мавзўи бањси фалсафа ва сиёсатшиносї боќї
мемонад.
Њуќуќњои инсонро ба таври ќонунї њуќуќи байналмилалї
ва созишномањо, инчунин ќонунгузории дохилии аксари
давлатњо муќаррар мекунанд.
Бо вуљуди ин, барои аксари одамон таълимоти њуќуќњои
инсон аз доираи ќонун берун шуда, заминаи ахлоќиро
барои танзими тартиботи љамъиятї фароњам меорад.
Барои онњо њуќуќњои инсон идеалњои мардумсолорї ба
шумор мераванд.
Мо њама ба њуќуќњо ниёз дорем ва онњоро соњибем. Онњо
кафолати зистан ва рушд кардани моянд ва моро аз
хушунати љисмонию равонї њифз мекунанд. Њуќуќњо
инчунин имкони иштирок дар њалли масоилеро, ки ба мо
дахл доранд, таъмин месозанд. Њуќуќњо муносибати ба
њама баробар ва одилонаро кафолат медињанд. Барои
тарѓиби њуќуќњои инсон таќозо мешавад, ки шарафи
инсонии тамоми одамон эњтиром ва њифз карда шавад.
Дар баробари њуќуќњо уњдадорињо низ мављуданд ва
њамаи мо бояд њуќуќњои дигаронро низ эњтиром кунем, на
ин ки фаќат талаб дошта бошем, то онњо њуќуќњои моро
эњтиром созанд.
Эъломияи умумии њуќуќи башар
Дар соли 1945 дунё дар муњлати камтар аз 30 сол ду љанги
љањониро пушти сар кард. Берањмии дањшатангезе, ки
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нисбат ба гурўњњои аќаллиятњо ва асирони њарбї дар
љанги дуюми љањон содир шуд, пешвоёни љањониро водор
сохт, ки Созмони Милали Муттањидро бо маќсади
мусоидат ба сулњ, инкишоф ва њифзи њуќуќи инсон таъсис
дињанд.
10-уми декабри соли 1948 Маљмаи Умумии Созмони
Милали Муттањид Эъломияи умумии њуќуќи башарро
пазируфт ва эълон сохт. Он шаъну шараф ва њуќуќњои
баробару мањрумнопазири тамоми аъзои љомеаи
инсониро эътироф кард. Он њамчунин иќрор кард, ки
беэътиної ва нафрат нисбат ба њуќуќњои инсон боиси
амалњои вањшиёна шудааст ва изњор дошт, эљоди љањоне,
ки дар он мављудоти инсонї аз озодии сухан ва эътиќод
истифода карда, аз тарс ва ниёзмандї рањо меёбанд,
њамчун волотарин маќсади одамони одї эълом шудааст.
Эъломия аз 30 модда иборат буда, аќидањои Созмони
Милали Муттањидро оид ба њуќуќњои инсон, ки ба њамаи
одамон кафолат дода шудааст, баён медорад.
Моддањои муњимтарин:
Моддаи 1:

“Тамоми мављудоти инсонї озод ва аз
лињози шарафу њуќуќ бо њам баробар ба
дунё меоянд”.

Моддаи 3:

Њуќуќ ба њаёт, озодї ва дахлнопазирии
шахсї.

Моддаи 5:

Озодї аз шиканља ва муносибат ё љазои
берањмона ва ѓайриинсонї.
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Моддаи 18: Озодии андеша, виљдон ва дин.
Моддаи 19: Озодии баёни фикру аќида.
Моддаи 26: Њуќуќ ба тањсилот.
Баъд аз ќабули Эъломияи умумии њуќуќи башар, Маљмаи
Умумии СММ аз тамоми кишварњои аъзо даъват ба амал
овард, ки дастрасии матни ин изњоротро ба доираи васеи
мардум таъмин созанд ва барои пањн кардани он кўмак
расонида, хонанд ва маънидод кунанд, хусусан, дар
мактабњо ва дигар муассисањои таълимї, бидуни
тафовутњое, ки бар маќоми сиёсии кишварњо ва
ќаламравњо асос ёфтааст.
Китоби рекордњои Гиннес Эъломияи умумии њуќуќи
башарро чун санади беш аз њама тарљумашудаи љањон
зикр кардааст. Ин санад ба 321 забон ва лањља (ба њолати
соли 2004) тарљума шудааст.
Ќабули Эъломияи умумии њуќуќи башар як ќатор
созишномањои муњимро ба миён овард, ки ба риоя ва
њифзи њуќуќи инсон равона шудаанд. Созмони Милали
Муттањид дар соли 1966 Паймони байнулмилалї оид ба
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї (ПБЊШС) ва Паймони
байнулмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва
фарњангї (ПБЊИИФ)-ро ќабул кард. Асноди мазкур
њуќуќњои дар Эъломияи умумии њуќуќи башар
дарљшударо
барои
њамаи
кишварњое,
ки
ин
созишномањоро имзо кардаанд, њатмї сохт. Конвенсияи
Женева дар бораи ќоидањои љанг ва Конвенсия дар бораи
барњам додани тамоми шаклњои табъизи нажодї
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(КБТШТН) ќадамњои дигар дар самти пешбурди
њуќуќњои инсон ба шумор мераванд. Бояд дар хотир
дошт, ки њуќуќњои инсон њанўз рушд меёбанд. Масалан,
солњои охир дастандаркорони маъракањои њифзи муњити
зист даъват ба амал меоранд, ки њуќуќњои инсон
густариш дода шуда, њуќуќњои њамаљониба ба об ва дигар
њуќуќњои марбут ба њифзи табиатро низ дар бар гиранд.
Супориш
Консепсияи њуќуќи инсонро дар робита ба мавзўъњои
интихобшудаи муосир ва муњим баррасї кунед.

2. ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК
Мавзўъњои калидї
•

Барои чї мањз њуќуќњои кўдак?

•

Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќњои кўдак;

•

Кумита оид ба њуќуќњои кўдак.

Њуќуќњои кўдак фарогири њуќуќњои инсон барои кўдакон
ва одамони то синни 18-сола мебошад. Кодекси алоњида
барои кўдакон ва љавонон њамчун эътирофи њаќиќате
тањия шудааст, ки кўдакї давраи махсус дар њаёти мост.
Ин давраест, ки мо зуд ба воя мерасем ва меомўзем, бояд
аз зиндагї хушнуд бошем ва ба мо дигарон лозиманд, то
ин ки моро назорат кунанд ва барои њифзи бехатариямон
кўмак расонанд.
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Соли 1989 Созмони Милали Муттањид ба хулосае омад,
ки кўдакон ба Конвенсияи махсуси худ ниёз доранд. Ин
маљмўи њуќуќ барои кўдакон ва љавононро Конвен-сияи
Созмони Милали Муттањид дар бораи њуќуќњои кўдак
(КЊК СММ) меноманд. Дар он гуфта мешавад, ки
давлатњои аъзо тамоми њуќуќњои дар ин Конвенсия пешбинишударо нисбат ба њар як кўдаке, ки дар доираи
њуќуќии онњо ќарор дорад, бидуни ягон табъиз, сарфи назар аз нажод, ранги пўст, љинс, забон, дин, аќидаи сиёсї,
асли миллї, ќавмї ё иљтимої, вазъи молї, саломатї ва
таваллуди кўдак, волидайн ё сарпарастони ќонунии ў ё
ягон њолатњои дигар эњтиром ва таъмин мекунанд.
Барои чї људо кардани њуќуќњои кўдакон дар конвенсияи
алоњида зарур аст?
Кўдакон фарданд. Онњо моликияти волидайн ё давлат
нестанд ва бо тамоми аъзои љомеаи инсонї маќоми баробар доранд.
Кўдакон зиндагиро чун мављудоти комилан во-баста оѓоз
мекунанд: онњо бояд ба калонсолон дар тарбия ва
роњбарие, ки барои мустаќил ба воя расиданашон зарур
аст, такя кунанд. Чунин тарбияро калонсолон ба таври
идеалї дар оила таъмин карда метавонанд. Аммо ваќте
тарбиятгарони асосї талаботи кўдаконро ќонеъ карда
наметавонанд, љомеаро зарур аст, ки ин холигиро пурра
созад.
Кўдакон махсусан дар баробари зўроварї ва истисмор
осебпазиранд. Онњо аз љињати љисмонї назар ба
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калонсолон бештар осебпазиранд. Кўдакон нисбат ба
таљрибаи манфї низ њассосияти бештар доранд.
Зўроварии љисмонї ё равонї метавонад дар замири кўдак
захми якумра боќї гузорад. Кўдакон дар бисёр
митаќањои љањон ба њайси коргар ё сарбоз истифода
мешаванд.
Амал ё беамалии давлат назар ба амал ё беамалии њар
гурўњи дигари љомеа ба кўдакон таъсири бештар
мегузорад: ќариб тамоми соњањои сиёсати давлатї
(масалан, дар соњаи маориф ё тандурустї) то андозае ба
кўдакон дахл дорад. Сиёсати кўтоњандеше, ки кўдаконро
ба эътибор намегирад, ояндаи тамоми аъзои љомеаро
хароб месозад. Андешаи кўдакон дар раванди сиёсї хеле
кам шунидаву ба инобат гирифта мешавад: кўдакон
маъмулан овоз намедињанд ва дар раъйгирї иштирок
намекунанд. Бе эътибори махсус ба аќидаи онњо – њам дар
хона ва њам дар муассисањои таълимї, дар мањалњо ва
њатто дар њукумат – ибрози назари кўдакон оид ба аксари
масоили муњиме, ки ба онњо айни замон дахл доранд ё ба
ояндаашон таъсир мегузоранд, ношунида мемонад.
Бештари дигаргунињо дар љомеа ба кўдакон таъ-сири
номутаносиб ва аксаран манфї доранд: таѓйири сохтори
оила, љањонишавї, мушкилоти дарёфти љойи кор ва
коњиши некўањволии иљтимої дар бисёр кишварњо – ин
њама барои кўдакон паёмадњои љиддї дошта метавонад.
Таъсири ин дигаргунињо метавонад дар раванди
низоъњои мусаллањона ва дигар њолатњои фавќулодда
харобиовар бошад. Рушди солими кўдак барои ояндаи
неки њар як љомеа ањамияти њалкунанда дорад. Азбаски
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кўдакон дар марњилаи инкишофанд, барои онњо назар ба
калонсолон шароити бади зиндагї, аз ќабили ќашшоќї,
норасоии кўмаки тиббї, ѓизои пастсифат, набудани оби
ошомидании безарар, вазъи бади манзилї ва ифлосшавии
муњити зист хавфи бештар доранд. Паёмадњои беморї,
гуруснагї ва ќашшоќї ояндаи кўдакон ва љомеаеро, ки
дар он зиндагї мекунанд, зери хатар мегузорад. Хисороти
љомеа зимни иљро накардани уњдадорињои худ дар назди
кўдакон хеле зиёд аст: натоиљи пажўњишњои иљтимої
нишон доданд, ки таљрибаи барваќтии кўдакон ба
инкишофи минбаъдаи онњо таъсири љиддї мерасонад.
Рушди онњо њиссагузор ва ё бор шудани онњоро барои
љомеа дар тўли тамоми зиндагияшон муайян месозад.
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак
20-уми ноябри соли 1989 Созмони Милали Муттањид
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдакро ба тасвиб
расонид. Айни замон кишварњои аъзо вазифадоранд, ки
ин созишномаи байнулмилалиро пас аз имзо ва пазириш,
мутобиќи ќонуни иљро кунанд. Ин аввалин санади
њатмии њуќуќи байналмилалист, ки тамоми љанбањои
њуќуќи инсонро дар бар мегирад. Њамаи кишварњои дунё,
ба истиснои Сомалї, ИМА ва Судани Љанубї, онро
пазируфтаанд.
Дар доираи Конвенсия кўдакон ба ќонеъсозии талаботи
асосии худ – зинда мондан, њимоят, саломатї, ниёз ба
ѓизо ва об њуќуќ доранд. Онњо инчунин њуќуќ ба он
чизњое доранд, ки барои пурра амалї кардани
иќтидорашон кўмак мерасонад: тањсил, бозї, варзиш,
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озодии ибрози аќида ва иштирок дар ќабули ќарорњое, ки
ба манфиатњои онњо дахл доранд.
Дар Конвенсия таъкид шудааст, ки тамоми кўдакон
њуќуќњои баробар доранд, њамаи њуќуќњо ба њам
марбутанд ва ањамияти яксон доранд. Дар Конвенсия
инчунин оид ба масъулияти кўдакон љињати эњтироми
њуќуќњои одамони дигар, хусусан, падару модар зикр
шудааст.
Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќњои кўдак аз 54 модда
иборат буда, њар яки он њуќуќи алоњидаро шарњ медињад.
Ин њуќуќњо ба чањор гурўњ таќсим мешаванд: зинда
мондан, њимоят, инкишоф ва иштирок.
Њуќуќњо ба зинда мондан њуќуќи кўдак ба њаёт ва
талаботи асосї барои зистанро эътироф мекунанд. Онњо
фарогири ѓизо, манзил, сатњи кофии зиндагї ва дастрасї
ба хизматрасонии тиббї мебошанд.
Њуќуќњо ба инкишоф муќаррар месозанд, ки кўдакон
бояд чиро мањз ба даст оранд, то иќтидори худро пурра
кушода
тавонанд,
масалан,
таълим,
фароѓат,
чорабинињои фарњангї, дастрасї ба иттилоот, озодии
андеша, виљдон ва дин.
Њуќуќњо ба њимоят таќозо мекунанд, ки кўдакон аз њама
шаклњои муносибати берањмона, беэътиної ва истисмор
муњофизат карда шаванд. Зимнан масоили зерин њам
матрањ мешаванд: њифзи махсуси кўдакони гуреза,
кафолати њуќуќњои кўдакон дар соњаи шуѓл, муњофизат
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ва офиятбахшии кўдаконе, ки аз шаклњои гуногуни
зўроварї ва истисмор зарар дидаанд.
Њуќуќњо ба иштирок эътироф мекунанд, ки њамаи
кўдакон бояд имкони сањмгузории фаъолро дар њаёти
љомеа ва љамоатњои худ дошта бошанд. Ин њуќуќњо аз
љумла озодии ибрози андеша, хусусан, оид ба масоили ба
њаёти онњо дахлдоштаро дар бар мегиранд. Азбаски
ќобилияти онњо инкишоф меёбад, кўдакон дар доираи
омодагї ба њаёти пурмасъулияти калонсолї бояд барои
иштирок дар фаъолияти љомеаи худ имконоти васеъ
дошта бошанд.
Аз 41 моддаи асосии Конвенсия ба чањор модда диќќати
хос дода шудааст, зеро ин моддањо барои амалисозии
њамаи њуќуќњое, ки дар санади мазкур дарљ шудаанд, асос
дониста мешаванд. Онњо чун «принсипњои умумї»-и
Конвенсия маъруфанд:
Моддаи 2:

Тамоми
њуќуќњои
дар
Конвенсия
дарљгардида бояд барои њамаи кўдакон бе
ягон табъиз дастрас бошанд.

Моддаи 3:

Таъмини бењтарини манфиатњои кўдак бояд
ѓояи асосии тамоми амалњо нисбат ба
кўдакон бошад.

Моддаи 6:

Њар як кўдак њуќуќ ба њаёт, зинда мондан ва
инкишофро дорад.

Моддаи 12: Назари шахсии кўдак дар њар масъалае, ки
ба ў дахл дорад, бояд баррасї ва ба инобат
гирифта шавад.
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Солњои охир ду протоколи иловагї ба Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак тањия шудааст:
•

Протоколи иловагие, ки ба харидуфурўши
кўдакон, фоњишагии кўдакон ва порнографияи
кўдакон дахл дорад, 25-уми майи соли 2000 ќабул
шудааст.

•

Протоколи иловагие, ки ба иштироки кўдакон дар
низоъњои мусаллањона дахл дорад, 25-уми майи соли 2000 ќабул шудааст.

Конвенсия биниши нав нисбат ба кўдак ва кўдакиро инъикос мекунад. Кўдакон моликияти падару модари худ
нестанд ва объекти нотавони эњсонкорї ба шумор намераванд. Онњо мављудоти инсонї ва дорои њуќуќњои худ
мебошанд. Конвенсия пешнињод месозад, ки ба кўдак
њамчун шахсияти ќавї, босалоњият ва узви оилаю љомеа,
дорои њуќуќ ва уњдадорињои ба синну сол ва сатњи инкишофи ў мувофиќ назар карда шавад. Њамин тавр,
Конвенсия дар эътирофи њуќуќњои кўдак пурра ба
шахсияти ў таваљљуњ мекунад.
Кумитаи СММ оид ба њуќуќњои кўдак
Давлатњое, ки Конвенсияро ба тасвиб расонидаанд, бояд
мунтазам дар назди Кумитаи СММ оид ба њуќуќњои
кўдак (КЊК) њисобот дињанд. Ин маќоми байналмилалї
чигунагии иљрои Конвенсия аз љониби давлатњоро
назорат мекунад. Гузориши даврї вазъияти кўдаконро
дар кишвари муайян баён дошта, тадбирњоеро, ки давлат
барои амалишавии њуќуќњои онњо андешидааст, шарњ
медињад. Аснои баррасии гузоришњои давлатњо, КЊК аз
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њукуматњо ќотеъона даъват ба амал меорад, ки
Конвенсияро њамчун роњнамо зимни тањияи сиёсат ва
амалисозии он дар тамоми сатњњо истифода кунанд.
Азбаски њифзи њуќуќњои инсон аз рўйи табиати худ
раванди бепоён аст, барои инкишофу такмили он низ
њамеша имкон њаст.
Тањияи маљмўи њуќуќњои кўдак ва баррасии ин суол, ки
дар асл њуќуќњои кўдак чї маъно дорад ва онњоро чї тавр
метавон ба бењтарин васила амалї кард, њанўз идома
дорад. Пешбарии њуќуќњои кўдак ќисман бар эътирофи
он асос ёфтааст, ки дарки осебпазирї ва зарурати њифзи
махсуси кўдакон онњоро аз ранљу азоби ќарорњои дар
љањони калонсолон ќабулшуда муњофизат карда
натавонист. Дилсўзї нисбат ба вазъи душвори кўдакон
аксаран боиси баррасии онњо њамчун як гурўњи бешахс ва
объекти эњсонкорї мешавад, на њамчун мављудоти
инсонии дорои ќувваю малака ва талаботу њуќуќњои худ.
Дар натиља масоили марбут ба кўдакон аксаран
ѓайрисиёсї њисобида шуда, њалли худро намеёбанд.
Принсипи аввалдараљаи њуќуќњои кўдак чунин аст: љомеа
бояд талаботњои асосии кўдакро ќонеъ гардонида, барои
рушди шахсият ва истеъдоду мањорати ў кўмак расонад.
Тањияи Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак ќоидаи
пазируфтаро инъикос мекунад – њар ќадар огоњї дар
бораи њуќуќњо бештар бошад, њамон андоза шонси
таъмини онњо меафзояд. Дар доираи Конвенсияи мазкур
њуќуќњои инсонии кўдак равшану даќиќ, пайдарњам ва
фарогиранд. Муайянсозии њуќуќњои кўдакон шарти
пешакии мурољиат ба онњо ва риоя карданашон ба шумор
меравад.
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Супориш
Дар асоси гузоришњои миллии кишвари худ дар Кумитаи
СММ оид ба њуќуќњои кўдак, њамчунин баррасии ин
гузоришњо, механизми назорат бар КЊК ва таъсири он
дар сатњи мањаллиро муњокима кунед.

3. ЊУЌУЌИ КЎДАК ВА ВАО
Мавзўъњои калидї
•

Таъсири ВАО ба љавонон;

•

Тасвири кўдакон дар васоити ахбори омма;

•

Иштироки кўдакон дар васоити ахбори омма.

«Чолиши Осло»
Дар моњи ноябри соли 1999 љавонони иштирок-дори
тарњњои ВАО, кормандони расонањо ва коршиносони
њуќуќњои кўдак дар шањри Осло – пойтахти Норвегия
љамъ омаданд, то наќшеро, ки расонањо метавонанд
бањри рушди њуќуќњои кўдак дар тамоми љањон иљро
кунанд, мавриди баррасї ќарор дињанд. Онњо панљ
самтро муайян карданд:
•

Њуќуќи дастрасии кўдак ба васоити ахбори омма,
аз љумла, ба расонањои нав;

•

Њуќуќи кўдак ба омўзиш аз тариќи расонањо ва
афзоиши саводнокї;
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•

Њуќуќи кўдакон барои иштирок дар васоити
ахбори омма;

•

Њуќуќи кўдак ба њимоя аз зараре, ки аз тарафи
ВАО ворид мешавад ва намоиши зўроварї дар экрани телевизион;

•

Наќши ВАО дар соњаи њимоя ва ташвиќи њуќуќњои
кўдакон.

Нишасти онњо ба натиљае анљомид, ки акнун бо номи
«Чолиши Осло» (Oslo Challenge) маъруф аст. Дар он
эътироф шудааст, ки робитаи миёни кўдак ва ВАО нуќтаи
вуруд ба дунёи васеъ ва рангоранги кўдак ва њуќуќњои ў
ба тањсил, озодии баёни андеша, бозї, њолати шахсият,
саломатї, њимоя, шоистагї ва эњтироми худ мебошад.
Дар њар як љанбаи њуќуќњои кўдак ва дар њар як унсури
њаёти ў робитаи миёни кўдак ва ВАО наќши муњим дорад.
«Чолиши Осло» даъват ба амал буд. Он њама касонеро,
ки дар пажўњишу тањия ва мониторинги робитаи мураккабу печидаи миёни кўдакон ва ВАО иштирок доранд,
тањти таъсир ќарор дод. Он фарогири њукуматњо,
созмонњо ва афроде буд, ки ба манфиати кўдакон кор
мекарданд, инчунин кормандони ВАО ва бахши хусусї,
бо шумули соњибони расонањо, кўдакон ва љавонон,
падару модарон, муаллимон ва пажўњишгарон дар ин
зумра
ќарор
доштанд.
(Торнамои
ЮНИСЕФ
«Мэљик/Magic» дар ќатори дигар иттилооту ва пайвандњо
посухе ба ин даъват ва намоишгоњи тарњњои расонаї бо
кўдакон дар саросари љањон мебошад).
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Бархе аз моддањои Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак
масоили ВАО ва кўдаконро баррасї мекунанд. Кумитаи
СММ оид ба њуќуќњои кўдак се самти асосиро муайян
кард, ки бояд ба он таваљљуњ шавад:
•

роњњои бењсозии симои кўдак дар гузоришњои
ВАО;

•

ташвиќи кўдакон ба иштироки фаъол дар ВАО;

•

њимояи кўдакон аз таъсири манфии ВАО.

Мутобиќи моддаи 17-и Конвенсия, давлат наќши муњими
ВАО-ро дар њаёти кўдак эътироф мекунад ва дастрасии
ўро ба иттилоот ва маводи сарчашмањои гуногуни
миллию байналмилалї фароњам месозад, ки ба бењзистии
иљтимої, маънавї ва ахлоќї равона шуда, ба саломатии
љисмонию равонии кўдак мусоидат мекунад.
Моддаи 12 њуќуќи кўдаконро барои баёни андеша дар
масъалањое, ки ба манфиати онњо дахл дорад, эътироф
мекунад. Моддаи 13 њуќуќи озодии баёнро тањким
мебахшад: «Ин њуќуќ озодии љустуљў, дарёфт ва пањн
кардани њама гуна иттилоот ва ѓояњоро, сарфи назар аз
сарњадоти давлатї, ба таври шифоњї, хаттї ва ё чопї, дар
шакли осори њунарї ва ё бо кўмаки васоили дигаре, ки
кўдак интихоб мекунад, дар бар мегирад. Ин модда
натанњо мусоидат ба рушди афроди ба таври кофї огоњро
таќозо мекунад, балки илова бар он садои афроди љавон
бояд аз тариќи расонањо шунида шавад. Он њамчунин
паём медињад, ки кўдакон бояд натанњо иштирокдор
бошанд, балки аз бањрамандони инќилоби иттилоотї ба
шумор раванд».
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Тайи ду дањаи ахир, аз љумла, бо пайдо шудани
расонањои нав ва интернет, ВАО-и кўдакона ва љавонон
ба яке аз масъалањои бузурги рўз табдил шуданд. Бархе аз
љонибњои манфиатдор масъалаи иљрои њуќуќњои
кўдаконро бо ёрии ВАО оѓоз карданд: масалан, аз тариќи
таъмини дастрасии бинандагони љавон ба расонањое, ки
сифату муњтавои баланд доранд, эљоди имконот барои
шунида шудани садои онњо ва тањкими асосњои ахлоќии
фарогири масоили кўдакон.
Таъсири ВАО ба љавонон
Дар масъалаи таъсири зўроварї дар ВАО, аз љумла,
таъсири он ба кўдакон пажўњишњои зиёде анљом шудааст.
Баъзе аз коршиносон, аз љумла, профессори Донишгоњи
Мичиган Л. Роуэлл Хюсмэн (Huesmann, 2000) мегўяд,
бино ба натоиљи 50 соли таљриба, тањти таъсири ВАО, ки
зўроварию хушунатро намоиш медињанд, кўдакон бештар
рафтори пархошгарона нишон дода, таъсири он њатто
солњо баъд, ваќте бузург мешаванд, боќї мемонад. Аммо
ба бовари Љонатан Фридман аз Донишгоњи Торонто,
маълумоти илмї исбот карда наметавонад, ки тамошои
зўроварї дар ВАО боиси ба миён омадани хушунат ва ё
коњиши њассосияти мардум нисбат ба он мешавад.
Густариш ва љањонї шудани ВАО яке аз аломатњои
муайяни фарњанги муосири љавонон ба шумор меравад.
Дар бисёре аз кишварњо имрўз љавонон дар ќиёс бо
гузашта ба имконоти васеи чандрасонаї (мултимедиа)
дастрасї доранд, ки шабакањои телевизионии маъмулї,
моњвораї ва кабелї, пойгоњњои радиої, рўзномањо,

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

маљаллањо, интернет, бозињои компютерї ва видеої аз он
љумла мебошанд.
Дар њоли њозир дастрасии васеъ ба барномањои хориљии
ВАО вуљуд дошта, дар бисёре аз кишварњо сонсур ва
назорати расмї коњиш пайдо кардааст. Љараёни
интиќоли иттилоот, имайл ва навору тасвир ба саросари
љањон беш аз њар замони дигар босуръату озод шудааст.
Масоили њимояи кўдакон бояд њамзамон бо масъалаи
иштироки онњо мавриди баррасї ќарор дода шавад.
Тасвири кўдакон дар ВАО
Инъикоси масоили кўдакон дар ВАО ба муносибат бо
кўдакон ва даврони кўдакї таъсири бузург расонида,
инчунин рафтори бузургсолон дар мавриди кўдаконро
низ ба таври љиддї таѓйир медињад. Тасвирњои расонаї
барои љавонон намунањои пайравиро муаррифї карда, ба
муносибот ва интизороти онњо таъсир мегузоранд. Ин
масъала, ки ВАО мавзўъњоро чї гуна муаррифї ва сарфи
назар мекунад, метавонад ба њалли масоили кўдакон ва
пазириши он аз сўйи љомеа таъсир дошта бошад. ВАО
дар бештари маврид кўдаконро ба сурати ѓайрифаъол ва
ќурбониёни хомўш нишон медињанд. Коршиносони
расонаї бо вогузор кардани фурсат ба кўдакон ва
љавонон барои суњбат кардан аз номи худ дар бораи
умеду
нигаронї
ва
муваффаќиятњову
таъсири
бузургсолон ба њаёти онњо, ёдрас мекунанд: «Кўдакон ин
њаќро доранд, ки њар яке онњо сазовори эњтиром дониста
шаванд».
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Бар асоси иттилои Федератсияи байналмилалии
рўзноманигорон, ВАО њангоми эљоди симои кўдакон
маъмулан аз як бастаи афсона ва устурањо истифода
мекунанд:
•

Хонаводањои кишварњои дар њоли рушд, кўдакони
гирифтори фаќру нодорї, ќурбониёни љанг ва
офатњои табиї фардият ва инсонияти худро аз даст
медињанд. Онњо бештар њамчун афроди ниёзманду
нотавон тасвир мешаванд, ки ќудрати амал, фикр
ва суњбат кардан аз тарафи худро надоранд.

•

Бозтоби
масоили
кўдакон
ба
њодисањои
пурсарусадо ва њаяљонангез асос ёфта, њамзамон бо
он доираи васеи мавзўъњое сарфи назар карда
мешаванд, ки кўдакон бо онњо рў ба рў мегарданд
ва оид ба онњо дар Конвенсия дар бораи њуќуќњои
кўдак ишора шудааст.

•

ВАО бештар дар бораи кўдакон гузориш дода,
фаќат саргузашти онњоро бидуни тањлил наќл
мекунанд ва навиштани маводи
баъдиро
(такмилиро) дар назар намегиранд.

•

Њарими шахсї (мањрамияти) кўдак на њамеша риоя
мешавад.

•

Агар дар ахбор аз кўдакон ёд шавад, онњоро
бештар ба таври ќолабї тасвир мекунанд –
“кўдакони гурусна дар Африќо” ва ё “наврасони
бемасъулият”. Саргузаштњо дар бораи рафтори бад
бо кўдакон, наврасоне, ки ба фаъолияти љиної
машѓуланд, инчунин атфоли бепарастор тибќи
маъмул бештар буда, масоили дигари њуќуќњои
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кўдак ба монанди њаќќи бозї, истироњат ва варзиш
асосан ќобили интишор дар матбуот дониста
намешаванд. Дар натиља бардошти номутавозин
дар бораи “кўдакони ќурбонї” ва ё “тањдид ба
љомеа” њосил мешавад.
Њамин тавр, њарчанд расонањо дар афзоиши сатњи огоњии
мардум оид ба њуќуќњои кўдак наќши муњимро иљро
мекунанд, аммо боз чун шарикони начандон боварибахш
боќї мемонанд.
Иштироки кўдакон дар ВАО
Намунањои иштироки љавонон дар ВАО алоќамандии
онњо нисбат ба муњити атрофро нишон медињад, бавижа,
ваќте барояшон имкон дода шавад, то фикри худро дар
мавриди масоили марбут ба онњо баён созанд. Теъдоди
бештари гурўњњо ва ВАО-и алоќаманд имконоти васеъ
барои иштироки љавонон дар фаъолияти расонањоро
фароњам мекунанд.
Иштирок дар ВАО барои љавонон имконоти олї ба миён
меорад, ки ин масъала дар гузориши солонаи Маркази
иттилоотии њамоњангии ЮНЕСКО дар соли 2001
«Пешгўињо дар масъалаи кўдакон ва ВАО» нишон дода
шудааст:
•

Тањкими эњсоси ѓуруру ифтихор, ќудрат ва эњтиром
ба худ њамчун натиљаи таваљљуњ ба садои онњо,
шунида шудани онњо ба унвони бахше аз љомеа ва
фурсати нишон додани ин дастовард, ки онњо аз
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сўйи дигарон ва муњити фарњангии худашон дарк
шудаанд.
•

Дида тавонистани орзуњои рўзмараи
воќеиятњои мањаллї, иљтимої ва
фарњангие, ки дар ВАО инъикос ёфтаанд.

худ ва
ќавмию

•

Густариши имконот ва таќвияти њисси кунљковї,
боло бурдани сатњи ВАО (яъне дарки интиќодии
фаъолияти ВАО).

•

Рушди адолати иљтимої дар шароите, ки љавонон
имкони нишон додани худ дар шаклњои анъанавии
иљозат
рўзноманигории
чопиро
надоранд,
медињад, то дар ВАО-и савтї ва тасвирї ширкат
варзанд.

•

Афзоиши майлу раѓбат ва иштирок дар њаёти
љомеа бо шароити мавриди назари худ, ки боиси
иќдом барои бењбудї бозтоби масоили љавонон
дар ВАО ва љамъиятњои худи онњо мешавад.

Супориш
Яке аз ВАО-и мављударо интихоб кунед, ки дар он
кўдакон иштирок мекунанд ва онро дар робита ба
њуќуќњои кўдак муаррифї созед.
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4. МОНЕАЊО ДАР ИЉРОИ ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК
Мавзўъњои калидї
•

Њимояи њуќуќњои инсон

•

Таъмини њуќуќњои кўдак

•

Мушкилоти иљрои њуќуќњои кўдак

•

Посух ба масоили марбут ба њуќуќњои кўдак

Њимояи њуќуќњои инсон
Абзори (механизмњои) таъмини риояи њуќуќњои инсон
дар сатњи байналмилалї, минтаќавї ва миллї вуљуд
доранд. Дар сатњи миллї сиёсатмадорон ва иљрогарон ба
пешбурди њуќуќњои кўдак аз тариќи Сарќонуни
миллиашон мусоидат карда метавонанд. Умуман,
Сарќонун ќоидањоеро муќаррар мекунад, ки ба
муайянсозии вазифањо, салоњиятњо ва амалкарди идораю
муассисањои гуногуни њукуматї ёрї мерасонад. Он
муассиртарин санад дар заминаи њимояи њуќуќњои инсон
ба шумор меравад, бахусус, ваќте дар шароити мушаххас
ин њуќуќњо муайян шуда, таќсими шохањои ќудрат низ
сурат пазируфта бошад.
Тасвиби таќрибан саросарии Конвенсияи СММ дар
бораи њуќуќњои кўдак пойбандии љањонї ба усули њимояи
њуќуќњои кўдакро инъикос мекунад. Бо тасвиби
Конвенсия, њукуматњо омодагии худро барои иљрои ин
таањњудот эълом медоранд. Кишварњои аъзо вазифадоранд, ќонунњо тањия созанд ва сиёсаташонро ба сурате
таѓйир дињанд, ки Конвенсияро ба таври комил иљро

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

кунанд. Онњо бояд њама тадбирњоро барои таъмини
бењтарин манфиатњои кўдак дар назар гиранд.
Моддаи 4-и Конвенсия таќозо мекунад, ки давлатњо њама
чорањои зарурї, ќонунгузорї, идорї ва ѓайраро барои
амалисозии њуќуќњое, ки дар ин Конвенсия эътироф
шудаанд, андешанд.
Тибќи моддаи 42 давлатњо бояд усул ва муќар-рароти
Конвенсияро ба таври васеъ муаррифї карда, аз
василањои лозим ва муассир барои кўдакон ва инчунин
бузургсолон истифода кунанд.
Конститутсияи кишвар на њамеша њимояи мутлаќ аз
наќзи њуќуќњои кўдакро таъмин мекунад. Дар чунин
маврид шањрвандон метавонанд ба сурати дастаљамъї аз
њукуматашон талаб кунанд, ки он дар бораи иќдомоти
худ тавзењ ва гузориш дињад. Љомеаи шањрвандї замоне
ба миён меояд, ки шањрвандон барои аз режими њоким
таќозо кардани иљрои уњдадорињо муттањид шаванд.
Љомеаи шањрвандї созмонњои ѓайридавлатию ѓайритиљорї ва ташкилоту љамъиятњои хайрияро дар бар
мегирад.
Дар бештари кишварњо ин созмонњо ба сифати
мудофеони мустаќили њамаи кўдакон ва инчунин
гурўњњои алоњида наќши калидї иљро мекунанд. Наќши
чунин иттињодияњо дар Конвенсия дар бораи њуќуќњои
кўдак ва Кумитаи њуќуќњои кўдак эътироф шудааст.
Тасвиб ва мусоидат ба иљрои Конвенсия боиси афзоиши
босуръати теъдод ва нуфузи созмонњои ѓайридавлатї дар
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заминаи њимояи њуќуќњои кўдак шуд ва дар бештари
кишварњои аврупої эътилофњои созмонњои ѓайридавлатї
таъсис шудаанд, ки ба масоили њуќуќњои кўдак
машѓуланд.
Ташкили нињодњои марбут ба њимояи њуќуќњои кўдак бо
њадафњои густардаи Созмони Милали Мутањњид оид ба
эљоди муассисањои миллї барои ташвиќ ва њимояи њуќуќи
башар мутобиќат мекунад. Дар баъзе кишварњо
созмонњои мустаќили кўдакон дар чањорчўби нињодњои
миллии њуќуќи башар фаъолият мекунанд. Дар баъзе
маврид нињодњои људогона мањз барои ташвиќ ва њимояи
њуќуќњои кўдак таъсис шудаанд.
Таъмини њуќуќњои кўдак
Ваќте давлат ќарордоди њуќуќи башар, аз љумла,
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдакро ба тасвиб
мерасонад, муќаррароти онро ба таври мустаќим ба
ќонунгузории худ ворид месозад ва ё уњдадор мешавад,
ки онро аз тариќи дигар, яъне ба зимма гирифтани
уњдадорињои њимояи њуќуќи башар, иљро кунад. Вале дар
бештари мавридњо мављудияти ќонун барои њимояи
њуќуќњои муайян кофї нест, агар ин ќонун њама
ихтиёроти њуќуќї ва нињодњои зарурї барои таъмини
иљрои самарбахши ин њуќуќњоро пешбинї накарда
бошад. (Роњнамои кории Маркази њуќуќи башар).
Риояи Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак аз тарафи
Кумитаи СММ оид ба њуќуќњои кўдак назорат карда
мешавад. Ин кумита гузоришњои миллии њукуматњо ва
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гузоришњои алтернативии созмонњои ѓайридавлатиро
дарёфт мекунад.
Ин кумита бо ќотеъият аз намояндагони тамоми сатњњои
њокимияти давлатї таќозо мекунад, то аз Конвенсия ба
сифати роњнамои тањияи сиёсат ва иљрои ин њадафњо
истифода ба амал орад:
•

Тањияи барномаи фарогири миллї барои кўдакон;

•

Эљоди нињодњо ё абзорњои (механизмњои) доимї
барои мусоидат ба њамоњангї, мониторинг ва арзёбии фаъолияти њама бахшњои њукумат;

•

Таъмини мутобиќат ва созгории комили њама
ќонунњо бо Конвенсия;

•

Дастёбї ба иштироки кўдакон дар раванди тањияи
сиёсати њукумат аз тариќи арзёбии таъсири он ба
кўдак;

•

Тањлили воќеъбинонаи буљет ва муайян кардани
сањми сармоягузории давлатї барои кўдакон ва
таъмини истифодаи самарбахши он;

•

Таъмини иљрои пажўњиш ва истифода аз омору
арќоми кофї барои бењбуди вазъияти њамаи
кўдакон дар њар як кишвар;

•

Афзоиши огоњї ва интишори иттилоот дар бораи
Конвенсия аз тариќи омодасозии касоне, ки дар
тањияи сиёсати давлатї иштирок карда, бо кўдакон
њамкорї доранд;


барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

•

Љалби љомеаи шањрвандї бо шумули худи кўдакон
ба раванди иљро ва афзоиши огоњї дар бораи
њуќуќњои кўдак;

•

Эљоди як воњиди мустаќили ќонунї – ваколатдори
њуќуќи инсон (омбудсмен), комиссияњо ва
муассисањои дигар бо њадафи пешбурди њуќуќњои
кўдакон.

Бо вуљуди ин, василаи соддаву одии таъмини эњтиром ба
кўдакон дар саросари дунё вуљуд надорад. Њарчанд
СММ, Сарќонунњо ва љомеаи шањрвандї дар пешгирии
наќзи њуќуќњои кўдак наќши муњим мебозанд, вале њанўз
камбудињо љой доранд. Њатто кишварњои аз назари
иќтисодї муваффаќ низ риояи њуќуќњои кўдакро замонат
намедињанд. Рушду пешрафти бахши хадамот дар
кишварњои ѓарбї на њамеша барои њамаи атфол айёми
хуби кўдакиро фароњам месозад. Баъзе аз онњо дар
манзилњои серодам ва ё номуносиб барои зиндагї умр ба
сар мебаранд. Бисёре аз онњо ќурбониёни зўроварї ва набуди ѓамхорї ќарор мегиранд, аммо хадамоти пуштибони онњо барои таъмини эњтиёљоташон шитоб намекунанд.
Зарфияти бештари кўдакон ба далели нобаробарї дар арсаи омўзиш, кофї набудани бозї ва саргармї мањдуд
мешавад.
Мушкилоти иљрои њуќуќњои кўдак
Дар њар љомеа суннатњо ва гурўњњое вуљуд доранд, ки бо
таблиѓи њуќуќњои кўдак мухолифанд. Гоње таѓйироти
васеъ дар љомеа метавонад ин њуќуќњоро бо хатар рў ба
рў кунад. Чї гуна њукуматњо аз кўдакон сарфи назар
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мекунанд ва ё ќодир ба иљрои самарбахши Конвенсия дар
бораи њуќуќњои кўдак нестанд? Бештар ин кор аз тариќи
надодани афзалияти асосї ва ањамияти аввалдараља ба
кўдакон
иттифоќ
меафтад.
Рањбарони
сиёсї,
мансабдорони њукуматї ва сиёсатмадорон наметавонанд
дарки вазъияти кўдакону њаёти онњо ва ё пойбандиашон
ба иљрои њуќуќњои кўдакро нишон дињанд. Масалан,
кўдакон бештар ба унвони иштирокдорони сиёсати
њукумат дар назар гирифта намешаванд.
Мусоидат ба иштироки огоњонаи кўдакон арсаи муњим ба
шумор меравад. Њукуматњо бояд саъй варзанд, то назари
кўдакон дар масоили сиёсиро муайян карда, ба он муносибати љиддї зоњир кунанд. Аммо на њамеша воситањои
расмї барои машваратдињии кўдакон вуљуд дорад.
Ќонунгузорї бояд талаботи Конвенсияро дар бораи он,
ки кўдакон њаќќи баёни назари худро дошта, дар тамоми
масоили марбут ба онњо таваљљуњу ѓамхории лозим ба
даст оранд, таљассум кунад.
Дар бештари ваќт њамоњангии байни сохторњои давлатї
дар заминаи сиёсати кўдакон кофї нест. Сиёсати дуруст
дар ростои манфиатњои кўдакон бояд дар сатњи мањаллї
ба таври самарабахш амалї гардад ва њама ќонунњо аз
нуќтаи назари мутобиќаташон ба Конвенсия ва риояи
њуќуќњои кўдак мавриди таваљљуњ ќарор дода шавад.
Гоње иштибоњ ба он иртибот пайдо мекунад, ки захоиру
имконоти мањдуди барои фаъолият дар заминаи њимояи
њуќуќњои кўдак равонашуда ба тарзи бесамар истифода
мешаванд. Аз ин рў, дар масъалаи идораи захоиру имко
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ноти марбут ба буљаи хадамоти кўдакон дар сатњи
мањаллї ва давлатї бояд хеле боэњтиёт амал кард. Ба
њисоб гирифтани паёмадњо ва арзёбї дар миќёси давлатї
бояд анљом шавад.
Шояд дар масъалаи пањн кардани иттилоот оид ба
њуќуќњои кўдак мушкилоте пеш ояд. Њар як кишвар бояд
барномаи фарогири интишори иттилооти марбут ба
њуќуќњои кўдак дар байни бузургсолон ва атфолро дошта
бошад. Бояд барои арзёбии сатњи огоњї аз Конвенсия дар
бораи њуќуќњои кўдак дар миёни атфол, онњое, ки бо
кўдакон кор мекунанд ва кулли љомеа тањќиќот анљом
дода шавад.
Бо вуљуди ин, вазифаи њифзи њуќуќњои кўдак натанњо
бояд аз тарафи њукумат, балки њама аъзои љомеа иљро
карда шавад. Усулу стандартњои ишорашуда дар
Конвенсия метавонад ба воќеият табдил ёбанд, ба шарте
ки дар њама љо – хонавода, мактаб ва дигар идораву
муассисањое, ки барои кўдакон хизматрасонї мекунанд,
инчунин љамоатњо ва њама сатњњои роњбарї риоя шаванд.
Кўдакон бояд њамин замон њамчун инсон ќабул карда
шаванд, на ваќти бузургсолї. Онњо инсонњои њаќиќие
њастанд, ки дорои њуќуќњои худ мебошанд. Онњо дар тўли
солњои дароз таѓйиру такомул меёбанд, аммо љомеа бояд
ањамияти кўдакиро эътироф созад ва фаќат ба он њамчун
ќадаме ба сўйи бузургсолї нигоњ накунад. Ин асл (принсип) ба барномањо ва хадамоти иљтимої таъсир гузошта,
таљрибаи феълиро асоси кор бо кўдакон интихоб месозад.
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Бо ин њол, сиёсати вокуниш ба мушкилоти кўдакон бештар ба дарки нокофии масоили доѓ ва фањми он, ки айёми
тифлї чї ќадар кўтоњ ва таъсиргузор аст, иртибот мегирад. Кўдакї наметавонад мунтазир шавад, то стратегияи
дигар тањия гардад. Тайи таќрибан ду дањсола, ки аз замони ќабули Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак гузашт, њадди аќал як насли кўдакон айёми тифлии худро
пушти сар карданд.
Посух ба мушкилоти њуќуќњои кўдак
Баъд аз тасвиби Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак
давлатњо бояд тарзе фаъолият кунанд, ки тамоми
ќонунгузорї, сиёсат ва амалия бо усулу стандартњои он
мутобиќ бошад. Њар љое, ки лозим аст, бояд ислоњоти
ќонунї анљом пазирад, масалан, барои њимояи кўдакон аз
зўроварию хушунат дар хонавода ва муассисањои
омўзишї. Кумитаи њуќуќи кўдак низ тавсия мекунад, то
њукуматњо абзору механизмњои мустаќили санљиши
иљрои Конвенсияро тањия созанд. Онњо вазъиятро аз
тариќи ваколатдорони њуќуќњои кўдак ва ё омбудсмени
кўдакон метавонанд санљанд.
Дар кишварњое, ки Конвенсия иљро мешавад, шумораи
зиёди муассисањои мустаќил таъсис меёбанд. Њарчанд
таќрибан дар њама њолат ин муассисањо аз љониби
њукумат ва ё парлумон ташкил мешаванд, аммо мустаќил
буданашон муњимтарин вижагї мебошад: онњо аз
ќобилияти ба таври мустаќил амал кардан ба нафъи
кўдакон бархурдоранд. Таъсиси чунин муассисањо
намоиши њусни нияти њукуматњо дар мавриди кўдакон
буда, нишон медињад, ки онњо омодаи иљрои уњдадорињои
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худ дар чањорчўби Конвенсия њастанд ва ба таври ќотеъ
масъулияти муносибат дар мавриди кўдаконро тањти
назорати як созмони мустаќил мепазиранд.
Њукуматњо бояд сањми буљаро барои кўдакон бо таваљљуњ
ба таносуби теъдод ва ниёзњояшон таъмин созанд. Дар
бештари маврид њукуматњо харољоти иљтимоиро
муттањид мекунанд, ки он равона шудани захирањои
нокофї барои таъмини бењбудии некўањволии кўдакон ва
њуќуќи онњоро пинњон медорад.
Кишварњо бояд ба тањкими усулу меъёрњои Конвенсия
дар миёни њама аъзои љомеа, бо шумули кўдакон,
мусоидат кунанд. Њукуматњо вазифадоранд, ки сатњи
огоњии кўдаконро њамчун соњибони њуќуќ афзоиш
дињанд. Онњо бояд заминаро фароњам созанд, то њама
мутахассисони машѓул бо кўдакон, аз љумла, дар соњаи
тандурустї ва низоми адои љазои љиноятї, давраи
омодагиро оид ба истифодаи Конвенсия дар фаъолияти
рўзмараашон гузаронанд
Тасвиби Конвенсия ва мусоидат ба иљрои он боиси
афзоиши босуръати теъдод ва нуфузи созмонњои
ѓайридавлатие шуд, ки ба њимояи њуќуќњои кўдак машѓуланд. Дар бештари кишварњои аврупої эътилофњои
созмонњои ѓайридавлатї ташкил шуданд, ки дар заминаи
њуќуќњои кўдак фаъолият мекунанд, монанди шабакаи
иттилоотии њуќуќњои кўдак (ШИЊК). Онњо ба сифати
њимоятгарони мустаќили кўдакон наќши калидї иљро
мекунанд.
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Кормандони ВАО низ дар чањорчўби љомеаи шањрвандї
масъулият
доранд.
Рўзноманигорон
метаво-нанд
њодисањои сўистифодаро ошкор карда, сатњи огоњї дар
бораи њуќуќњои кўдакро боло бурда, ба таври назаррас ба
чигунагии баррасї ва тасвир шудани кўдакон таъсир
гузоранд. Рўзноманигорон бояд аз паёмадњои фаъолияти
худ огоњ бошанд, зеро кормандони ВАО афкори умумро
ташаккул дода, ба тарзи рафтор таъсир мегузоранд. Ин
зарфияти ќавии ВАО худтанзимкуниро бо маќсади
муаррифии сањењ ва риояи њуќуќњои кўдак таќозо
мекунад.
Супориш
Аз гурўњњое ном баред, ки дар кишвари шумо аз номи
кўдакон фаъолият мекунанд. Оё заминаи кори онњо
њимояи њуќуќњои инсон аст? Оё онњо дар фаъолияти худ
ба шунида шудани садои кўдак мусоидат мекунанд?

5.

ВАО ВА ИНЪИКОСИ МУШКИЛОТ, ЊУЌУЌЊОИ
КЎДАК ВА МАСЪУЛИЯТИ КАСБЇ

Мавзўъњои асосї
•

Иштироки кўдакон дар ВАО

•

Намунањои ВАО

•

Поймолшавии њуќуќњои кўдак

•

Њимояи кўдакон
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Кормандони ВАО, тавре эътироф шудааст, дар љалб намудани љомеа ба мавзуи њуќуќњои кўдакон наќши муњим
мебозанд. Онњо ба ин њайат асосан ба њайси
иттилоъдињандагон дар бораи рафтори ношоям ва
камбудињои шахсони дигар љалб шуда, бо вуљуди ин пешбарандагони ин раванд мебошанд. Онњо инчунин њамчун
нозирони ба манфиати љомеа ва пешбурди дигаргунињои
демократї амалкунанда дар љараёни инъикоси бењтари
кўдакон, њуќуќ ва ояндаи онњо наќши асосиро иљро менамоянд.
Иштироки кўдакон дар ВАО
Њарчанд ВАО мавќеи ќавї доранд, аммо на њамеша дар
риояи њуќуќи кўдакон њамаќида мебошанд.
Соли 2003 лоињаи «Мониторинг Медиа» дар бораи инъикоси кўдакон ва њуќуќи кўдакон дар ВАО-и Африќои
Љанубї тањќиќот гузаронид. Лоињаи «Empowering
Children and Media” фарогири марњилањои гуногун буда,
аз љумла семинарњо бо ширкати кўдакон, даврањои 3моњаи назарпурсї ва омўзиши махсуси журналистону
кормандони ВАО-ро баргузор намуд. Њам калонсолон ва
њам кўдакон кормандони васоити ахбори оммаро мавриди назарпурсї ќарор доданд. Њар маводе, ки дар онњо ба
кўдакон ишора мерафт, ќайд гардида, дар ин мавзуъ иттилои мувофиќ – сарчашма, тарзи пешнињод ва маълумоти дигар, ки ба њуќуќњои кўдакон иртибот дошт, навишта
мешуд. Кўдакон низ дар лоињаи ба ин монанд љалб гардида буданд. Онњо навигарињоро мувофиќи салоњдиди
худ дар муддати 2 њафта назорат намуданд.
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Натиљањои асосии тањќиќот:
1.

Кўдакон ба таври комил аз тариќи ВАО муаррифї
нашудаанд. Кўдакон њамагї дар 6% ахбор, ки калонсолон назарпурсї гузаронидаанд, зикр шудаанд,
вале дар 26% маводи аз љониби наврасон
санљидашуда сухан дар бораи кўдакон меравад.

2.

Кўдакон асосан њамчун ќурбонї муаррифї шудаанд.
Назарпурсии калонсолон: беш аз 25% маводи чопшуда кўдаконро чун ќурбонї инъикос кардаанд. Дар
маљмўъ, кўдакон бештар аз нигоњи манфї ва наќши
мањдуд тасвир ёфтаанд.
Назарпурсии кўдакон ин тамоюлро тасдиќ менамояд. Кўдакон таъкид кардаанд, ки ВАО бояд барои
муаррифии кўдакон дар наќши нисбатан мусбат талош намоянд.

3.

Кўдакон асосан дар иттилооти дорои хусусияти
манфї муаррифї шудаанд. Назарпурсии њам калонсолон ва њам кўдакон муайян кард, ки иттилои ба
кўдакон бахшидаи нашрияњо бештар манфї будаанд. Ба ќавли иштирокчиёни калонсоли назарпурсї
аз ду як маводи ба кўдакон бахшидашуда ба
мавзуъњои манфї ба монанди љинояткорї, зўроварї,
муносибати берањмона ё оќибатњои офатњои табиї
иртибот доштанд.

4.

Аз нигоњи љинсият кўдаконро баробар, вале якхела
инъикос кардаанд.
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Новобаста ба ин баробарии расмї тањлилњои баъдї
нишон доданд, ки љанбањои гендерї дар тарзи инъикоси кўдакон нигоњдорї шудаанд. Масалан духтарон дар маводе бештар инъикос гардидаанд, ки сухан дар бораи муносибати берањмона ба кўдакон
мераваду писарон дар маводе, ки мавзуи варзишро
инъикос менамояд. Ин нишони намунањоест, ки духтарон бештар чун ќурбонї ва писарон чун шахси
боќувват тасвир ёфтаанд.
Дар љадвали зер мавзуъњое оварда шудаанд, ки бештари
кўдакон њангоми назарпурсии онњо ВАО нисбатан муњим
шуморидаанд.
Дањ мавзуи муњим барои кўдакон
•

Кўдакон куштору маргро дар хотир нигоњ медоранд / дўст намедоранд. - 15%

•

Кўдаконро дар навигарињо бояд ёдовар шуд. - 13%

•

Кўдакон – ќурбонї. 12%

•

Кўдакон дар ВАО муаррифї нашудаанд. - 10%

•

Кўдакон ба амният, тањсил, таъминот ва њифзи
саломатї њуќуќ доранд. - 9%

•

Кўдакон варзиш ва фароѓатро дўст медоранд. - 9%

•

Берањмї нисбат ба кўдакон дањшатнок аст. - 4%

•

Кўдакон љинояткориро дар хотир мегиранд. - 3%

•

Ёрї ба кўдакон / одамони мўњтољ ин хуб аст. - 2%

•

Љинояткорон набояд бељазо монанд. 2%
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Натиљањои лоињаи «Empowering Children and Media”
моњияти тањќиќотеро инъикос мекунанд, ки соли 1998
созмони хайриявии «Кўдаконро наљот дињед» дар бораи
муносибати кўдакон нисбат ба муаррифиашон дар васоити ахбори чопї ва электронї гузаронида буд. Муайян
гардид, ки кўдакон ба чунин намудњои муаррифии худ
дар васоити ахбори омма хеле норозианд:
•

истифодаи шарњу тафсирњои љиддии кўдакон ба
хотири болидарўњии калонсолон;

•

истифодаи кўдакони
љаззобияти нашрия;

•

истифодаи расм ва тавсвири кўдакон дар њолате, ки
рањми касро меорад;

•

ба вуљуд овардани эњсосот, њатто њангоме, ки ин
амал барои боло бурдани ќадру ќимат (эътибор)-и
кўдакон ё эњтироми аудитория нисбат ба онњо чизе
намедињад;

•

муносибати тарафгирона бо кўдакон;

•

мурољиати њавобаландонаи калонсолон њангоми
сўњбат бо кўдакон;

•

ба эътибор нагирифтани он ки кўдакон метавонанд
оид ба мавзуъ бештар иттилоъ дошта бошанд;

•

њангоме, ки кўдаконро
муаррифї менамоянд;

•

њангоме, ки калонсолон
таъкид месозанд;

«дўстрўй»

чун

ба

хотири

љонварони

беодобии

сирк

кўдаконро
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•

њангоме, ки калонсолон ба кўдакон боисрор
луќмапартої мекунанд ё суханашонро мебуранд;

•

њангоме, ки калонсолон кўдаконро маљбур месозанд, ки фаъол набошанд (дар њоле, ки онњо чунин
нестанд);

•

љавононро чун гуруњи хавфнок муаррифї мекунанд.

Намунањои ВАО
Одатан, кўдакон њамчун ќисми њимояшавандаи љомеа
њисоб меёбанд. Тањдид ба кўдакон вокуниши таъсирнокеро ба вуљуд меорад, ки метавонад барои љалби хонандаву
бинанда истифода шавад. Мавод ё расмњои кўдакон, метавонад ба хотири љалби хонандаву бинанда ва њамзамон
ифодагари моњияти иљтимоии худи маќола бањогузорї
шавад. Дар натиља, кўдакон дар ВАО асосан њамчун
ќурбонї, «мављудоти хурду мењрубон», замимаи дилкаш
ба калонсолон муаррифї шаванд.
Ин аќидаи кўдакон метавонад дарки њамаљонибаи давраи
кўдакиро њамчун замони соддагї ва бегуноњї инъикос
намояд. Љаззобияти кўдакон дар замири калонсолон
хоњиши њимояи онњо, њасрати замони кўдакї ва эњсоси
бартариро нисбат ба кўдакон бедор мекунад. Агар
кўдакон љароњатдошта ё мусибатзада бошанд, дар калонсолон њам эњсоси њамдардї ва њам эътирози маънавї пайдо мегардад. Бо ин њама дар натиља маќоми кўдакон нисбат ба маќоми шањрванд нисбатан пасттар њисоб мешавад.
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Тасвири кўдакон дар ВАО њамчун ќурбонї, «мављудоти
хурду мењрубон», нишонаи калонсолон дар бораи онњо
тасаввуроти мањдуд ва фиребандаро ба миён меорад.
ВАО пайдоиши ин тасаввури ѓалатро дар он мебинанд,
ки навигарињо, одатан, таваљљуњи асосиро ба воќеоти
гайриоддї равона месозанд. Вале ин наќши муњими ВАО
– оинаи љомеа будани онро ба хотири он ки мардум
воќеањои атрофро хубтар донанд, ба назар намегирад.
ВАО ва кормандони онњо нисбат ба дигарон бештар
огоњанд ва тасаввуроти сохтаи онњо бисёр маврид аз факту воќеа њам таъсири бештаре доранд. ВАО бо ѓалат
маънидлодл кардани идроки љавонон ба кўдакон ва умуман љомеа хизмати хирсона карда, метавонанд њуќуќњои
онњоро поймол кунанд.
Поймолшавии њуќуќи кўдакон
Бисёр њолатњое мушоњида мешаванд, ки њуќуќи кўдакон
тавассути таъсири бемавриди ВАО ва намунањо поймол
мешаванд.
Њуќуќи кўдакон мувофиќи Конвенсияи Созмони Милали
Муттањид оид ба њукуќи кўдак (КЊК) дарљ гардидааст:
Моддаи 12:

аќидаи худро доир ба њама масъалањои ба ў
дахлдошта озодона баён доштан – њуќуќи
кўдак аст.

Моддаи 13:

озодона баён кардани аќида, ба истиснои
лањзањое, ки ќонун барои зарурати њимоя,
амнияти
миллї,
њифзи
тартиботи
љамъиятї, саломатї ё ахлоќи љамъиятї
мањдуд кардааст, - њуќуќи кўдак аст.
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Моддаи 16:

њифз аз дахолат ё сўйиќасд ба дахлнопазирии њаёти шахсї, оила, манзил, махфияти
мукотибот… шаъну эътибор.

Моддаи 17:

эътирофи муњимияти васоити ахбори омма,
њамчунин њавасмандсозии пањнкунии маводе, ки барои кўдак манфиати иљтимої ва
фарњангї дорад. Тањияи принсипњои зарурии њифзи кўдак аз иттилоот ва маводе, ки
ба саломатиаш зарар мерасонад.

Дар ин моддањо њуќуќњои кўдакон, ки эњтимол дар
натиљаи амалњои бемасъулиятонаи васоити ахбори омма
поймол шаванд, аниќ муайян шудаанд. Аз љумла, Моддаи
17 КЊК ќайд мекунад, ки ВАО барои бењдошти
некуањволии кўдакон масъулият доранд.
Баёни сатњї ё худ рўякї, гумроњ кардан ё имкон (љой,
минбар) надодан ба кўдакон барои баёни аќидаи худ доир ба масоили гуногун поймол кардани њуќуќи кўдакон
њисоб меёбад.
Њимояи кўдакон
Новобаста ба талошњои созмонњое, мисли Федаратсияи
байналмилалии журналистон (ФБЖ), ки дар соли 1998 бо
ибтикори худ ба њавасмандсозии корњои масъулиятнок
доир ба инъикоси кўдакон оѓоз карда буд, дар њама
ќитъањои олам мисли пеш якрангї ва ё ќолабсозї боќї
мондааст.
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Бо вуљуди ин, инъикоси кўдакон ба барномаи омодасозии
журналистон хеле кам ворид мегардад. Зеро журналистон
бештар ба мавзуъњои калонсолон, дар дунёи калонсолон
ва барои аудиторияи калонсолон сари кор мегиранд. Мутолиаи мавод оид ба сиёсати нави иљтимої ё андозсупорї
ва эњтимоли таъсири он ба кўдакон ѓайриоддї менамояд,
агар ВАО, масалан, дар бораи кўмакпулї ба кўдакон ва
тањсилоти мактабї маводи норавшан нависанд.
Њамчунин нашрияњо фикру мулоњизоти насли нисбатан
љавонро дар бораи мушкилоти замони муосир камтар менависанд. Хулоса, метавон гуфт, ки мушкилоти рўзгори
кўдакон на њамеша дар мадди назари аксари нашрияву
маљаллањо ќарор доранд.
Аз ин бармеояд, ки кўдаконро кормандони ВАО љиддї
ќабул намекунанд, зеро маќсади асосии онњо бозори калонсолон мебошад. Мушкилот дар он аст, ки истеъмолкунанда (гиранда)-и асосии маводи васоити ахбори омма
новобаста аз он ки бештари ин мавод махсус барои
кўдакон
омода
нашудаанд,
кўдакон
мебошанд.
Навигарињо асосан дар бораи калонсолон ва барои калонсолон њисоб мешаванд.
Хатари иловагї дар он аст, ки дар ин бозори ба калонсолон нигаронидашуда кўдакон ба маводи эњтимолии
хавфнок, аз љумла ба сањнањои зўроварї, фањш ва тасвири
фањшомези кўдакон имкони дастрасї пайдо мекунанд.
Рушди шаклњои нави иртиботот, чун Интернет ташвишеро ба бор овардааст, зеро амалан маводи Интернетро назорат кардан имконнопазир аст.
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Њарчанд њанўз дар бораи сатњи мавод, ки ба рафтори
кўдакон таъсири бевосита мерасонанд, мубоњисањо идома
доранд, як нукта бояд дар миёни истењсолгарони ВАО
бартарї дошта бошад – пешгирї бояд кард, ки кўдакон
берањм нашаванд, дастрасиашон ба маводе, ки дар онњо
лањзањои берањмиву фањш тасвир шудаанд, мањдуд гардад.
Њамчунин таваљљуњро ба он бояд равона сохт, ки васоити
ахбори омма дар маърифатбахшии иттилоотии кўдакон
наќш дошта бошанд. Ин барои он муњим аст, ки кўдакон
наќши ВАО-ро дар љомеаи шањрвандї бањогузорї намоянд, ба он аз нигоњи интиќодї назар кунанд ва монанди
журналистон бояд дар бораи эњтиёљот, манфиат ва
њуќуќњои кўдакон маълумот дошта бошанд. Мувофиќи
маълумоти ЮНИСЕФ, ба таври зарурї наомўхтани маводи танќидии ВАО яке аз камбудињои калонтарини аздастрафта дар бахши тањсилот аст.
ВАО барои насли нав
Новобаста ба наќши рўзафзуни васоити ахбори омма дар
солњои охир, замоне директори иљроияи ЮНИСЕФ дар
ибтидои њазораи нав бо 70 нафар фаъолони љавони ВАО
аз 17 кишвар гуфтугўйи мустаќими баробар гузаронд, посухи якдилонаи гирифтаи ў ин буд, ки ВАО ба талаботи
љавонон љавоб намедињанд.
ВАО бояд муносибати худро дар мавриди љалби кўдакон
ва љавонон таљдиди назар намуда, аз ќолабсозињо
(стереотипњо) бо њама оќибатњои он дурї љўяд ва маърифатнокии ВАО-ро њавасманд созанд. Насли нав ноумедо
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

на дар миёни навигарињои дилбазану ѓамангез ва
гумроњињо ба воя мерасад, ки дар дасти онњо технологияи
нав ва онњо васоити электронии ахбори оммаи хешро бидуни усулњои маъмулии интишори оммавии иттилоот
ташкил мекунанд.
Масъулияти касбї
Журналистон бо сабабњои маълум бидуни хоњиши худ ба
дигарон имкон медињанд, ки мувофиќи шартњои гузоштаи онњо фаъолият намоянд. Онњо фишори берунаро
эътироф намекунанд ва ба ниятњои шахсиятњои бонуфуз
шубњаомез муносибат мекунанд. Журналистон бо таваккали њаёт ва озодињои шахсии худ барои ошкор сохтани
амалњои гайриќонуние талош мекунанд, ки аз сабаби
мањдудиятњои озодии матбуот метавонанд нокушода монанд.
Кормандони ВАО уњдадории худро дар он мебинанд, ки
нафарони ба љомеаи шањрвандї њокимият-доштаро ба
дарки масъулият даъват намоянд. Онњо мустаќилияти
худро њифз мекунанд. Наќши аз њама муњими онњо дар
љомеаи шањрвандї – «саги посбон»-и манфиатњои давлат
будан ва мусоидат кардан ба мубоњисањо, бохабарї ва
эътирофи ошкорои мушкилоти асосї, ки барои амалишавии демократия ва эњтироми њуќуќи инсон муњим мебошанд. Ќобилияти журналистон дар иљрои ин наќш ба он
вобастааст, ки то чї андоза онњо аз манфиатњои ѓаразнок
дурї мељўянд.


барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Танзими дохиликасбї
Журналистон метавонанд ба кодексњои рафтори касбї,
ки иттињодияњои васоити ахбори омма, созмонњои касбї
ё кордињанда интишор кардаанд, имзо гузоранд. Бо
вуљуди ин, аксарияти журналистон дар амал дар бораи
љузъиёти кодексњо тасаввуроти комил надоранд ва ба
фањмиши умумии принсипњои онњо такя мекунанд. Аз тарафи дигар, барои кўдакон асноди аниќу даќиќе талаб
карда мешавад, агар дар онњо њуќуќњояшон зикр ва њифз
шуда бошад.
Фаъолияти журналистї, ки ба зиндагї ва некуањволии
кўдак дахолат мекунад, бояд њамеша бо назардошти нуктаи назари худи кўдакон амалї гардад. Журналистон ва
ВАО њангоми омодасозии мавод доир ба кўдакон бояд ба
риояи намунањои олии рафтори ахлоќї талош намоянд.
Принсипњои роњнамои ФБЖ
Федаратсияи байналмилалии журналистон (ФБЖ) њуќуќи
кўдакро ба кодекси этикаи касбї ворид сохта,
барномањоро доир ба баланд бардоштани маълумотнокї
амалї мегардонад. Ин амал ба табодули байналмилалии
таљрибаи
пешќадам
миёни
иттифоќњои
касаба,
муќовимат бар зидди фишорњои тиљоратї ба журналистону ВАО дар мавриди бартарї додан ба навигарињои
њангомаомез мусоидат намуда, инчунин ба кўдакон имконот фароњам меорад, ки онњоро бинанд ва шунаванд.
Принсипњои роњнамои ФБЖ, ки дар «Њуќуќи кўдакон ва
ВАО: Принципњо ва ќоидањои омодасозии мавод оид ба
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кўдакон» инъикос ёфтаанд, аз љониби созмонњои журналистии 70 кишвари олам дар Конфронси аввалини байналмилалии машваратї оид ба мушкилоти журналистика
ва њуќуќи кўдак, ки 2 майи соли 1998 дар Ресифи (Бразилия) баргузор гардид, ќабул шуда буданд. Ин њуљљатњо ба
кўдакон барои дарки ин нукта, ки журналистон мушкилот ва аќидањои онњоро љиддї ќабул мекунанд, ёрї мерасонанд. «…Њамаи журналистон ва кормандони ВАО
уњдадоранд, стандартњои олии этикї ва касбиро њифз ва
риоя карда, њамчунин дар фаъолияти худ барои пањн кардани иттилои бештар дар бораи Конвенсияи байналмилалї дар бораи њуќуќњои кўдак ва моњияти он барои
журналистикаи мустаќил мусоидат намоянд».
Дар Принсипњои роњнамои ФБЖ гуфта мешавад, ки:
«…ВАО бояд поймолшавии њуќуќи кўдакон ва
масъалањои марбут ба амнияти кўдакон, махфият, амният, тањсилот, њифзи саломатї, таъминоти иљтимої ва
њама шаклњои истисморро њамчун масоили муњим барои
гузаронидани тањќиќот ва муњокимаи љамъиятї баррасї
намоянд».
Кўдакон барои њаёти шахсї, ба истиснои њолатњои дар ин
роњнамо мушаххас нишон додашуда, њуќуќи комил доранд. Фаъолияти журналистї, ки ба рўзгор ва
некўањволии кўдакон дахолат мекунад, бояд бо назардошти вазъияти нозуки кўдакон амалї шавад. Журналистон ва ВАО њангоми омодасозии мавод доир ба кўдакон
бояд ба риояи намунањои олии рафтори ахлоќї талош
намоянд. Аз љумла, онњоро зарур аст:
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1. њангоми фаъолият ба масоиле, ки ба кўдакон иртибот доранд, ба мукаммалии стандартњо аз нуктаи
назари даќиќият ва њассосият талош намоянд;
2. барои ворид намудан ба барномањо ва нашри
тасвирњое, ки ба фазои ВАО-и кўдакона ворид
гашта, ба онњо зарар мерасонанд, роњ надињанд;
3. аз истифодаи њангома ва ќолабсозињо њангоми
омодасозии маводи журналистї бо ширкати
кўдакон худдорї намоянд;
4. оќибати нашри њамагуна маводи ба кўдакон дахлдоштаро њаматарафа андешида, зиёни эњтимолии
ба кўдакон мерасидаро то њадди имкон кам кунанд;
5. њифзи кўдакон аз муаррифии дидорї ва дигар
намудњои муаррифї, агар мавзуъ ба манфиатњои
љамъиятї дахолати љиддї надошта бошад;
6. ба кўдакон вобаста ба имконот барои ибрози озодонаи аќидаашон, бидуни њама гунач чораи
иљборї, њуќуќи дастрасї ба ВАО додан;
7. санљиши мустаќилонаи иттилои аз љониби
кўдакон
пешнињодшударо
таъмин
намуда,
таваљљуњи махсусро ба он бояд равона сохт, ки
санљиш бидуни расонидани зарар ба кўдаки иттилоъдода сурат гирад;
8. аз тасвироти шањватангези кўдакон худдорї намоянд;
9. аз усулњои одилона, кушод ва мустаќими гирифтани тасвири кўдакон истифода бурда, вобаста ба
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имконот, ин тасвирњоро бо огоњї ва ризоияти худи
кўдакон ё шахси масъули калонсол, васї ва ё парастор дастрас намоянд;
10. ваколатњои њама гуна созмонеро, ки барои њифзи
кўдакон баромад ё аз манфиатњои онњо
намояндагї мекунад, мавриди санљиш ќарор
дињанд;
11. ба кўдакон барои маводи ба некуањволии кўдакон,
волидон ё васии кўдакон бахшидашуда маблаѓ
надињанд, агар он мањз ба манфиати кўдакон набошад.
Журналистон њамчунин бояд маводи чопшуда ва эродњои
бамиёномадаро, ки њукумат њангоми амалишавии Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќи кўдак ворид намудааст,
аз нигоњи интиќодї тањлил кунанд.
ВАО набояд дар бораи рўзгори кўдакон чун рўйдоди
яклањзаинаву мавсимї иттилоъ пешнињод намоянд, балки
ин равандро ба таври мунтазам инъикосу баррасї намоянд.
Маълумотнома барои журналистон
Агентии таблиѓотии MediaWise ва ЮНИСЕФ барои журналистоне, ки дар бораи кўдакон дар васоити ахбори омма менависанд, дастуреро бо номи «Васоити ахбори омма
ва њуќуќи кўдак (2005)» омода сохтаанд.
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Ин роњнамо барои ёрї ба кормандони ВАО ва дигарон
навишта шуда, њадафаш нишон додани таъсири Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќи кўдак ба инъикоси кўдакон
дар васоити ахбори омма мебошад. Роњнамо дар асоси
таљрибаи амалии кори журналистон тањия шуда, ба инъикоси
масъулиятшиносонаи
кўдакон,
усулњои
таъсиррасонї ба рафтор ва ќарори калонсолон ба њаёти
љавонон равона гардидааст. Роњнамои мазкур њамчунин
ба мутахассисони ВАО љињати аз худ кардани усулњо барои њимояи бењтари њуќуќи кўдакон ва бозидани наќши
муайяне дар васоити ахбори омма мусоидат менамояд.
Инъикоси шароити кўдакон ва љавонон мушкилоти махсус дорад. Шабакаи иттилоотї оид ба њуќуќи кўдак
(ШИЊК) тавсияњои худро доир ба этикаи пешнињоди иттилоъ дар бораи кўдакон омода сохтааст. Дар айни замон
ЮНИСЕФ барои худ «Принципњои этикаи журналистика
оид ба мушкилоти кўдакон»-ро коркард кардааст.
Вале ВАО бояд на танњо дар бораи таассуроти кўдакон
одилона, софдилона ва даќиќ хабар дињанд, балки барои
баёну намоиш додани аќидањои гуногун, равшан ва
эљодии кўдакон имкон фароњам оранд. Хоњ дар
навигарињо ва дар рўйдодњои муќаррарї ва ё дар олами
мушкили эљодї ва њунари иљрокунандагї њамаи кормандони васоити ахбори омма, инчунин созмонњое, ки барояшон кор мекунанд, барои эътирофу татбиќи њуќуќњои
инсон дар нисбати кўдакон ва инъикоси онњо дар фаъолияти худ масъулият доранд.
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Дар иртибот ба ин дар бораи характери омодасозии мутахассисон барои ВАО суоли муњиме пайдо мешавад.
Алњол такяи асосї ба коркарди малакањои мутобиќшаванда дар шунавандагон карда мешавад, то онњо тавонанд дар муњити кории њамеша таѓйирпазир, ки
уњдабароиву чаќќонї шарти калидист, фаъолият намоянд.
Барои расмгирї ва банаворгирии кўдакон бояд њамон
ќадар таваљљуњ равона гардад, ки ба таълими сатњи
техникї карда мешавад. Зеро дар усулњои истифодашаванда махсусан барои гирифтани образњои тасвирї, офаридани худи образњову шаклњо, нишон додани тасвирњо
мушкилоти зиёд мављуданд.
Агар кормандони васоити ахбори омма хоњанд дар
њимояи њуќуќњои кўдакон нисбатан фаъол бошанд, бояд
тавсияњоро дар бораи тайёрии касбї, маводи иттилоотї
ва њамкории байналмилалї дар доираи ВАО рушд
дињанд, то љалби кўдакон ва њуќуќњои кўдаконро бо
таваљљуњ ва ѓамхорие, ки онњо сазоворанд, таъмин созанд.
Тањияи нисбатан амиќи дарки талабот ва њуќуќњои кўдак
«дар боло» низ хеле муњим аст. Ин амал имкониятро барои муносибатњои боварибахш байни журналистону
созмондињандагони барномањои телевизионї бо дигар
мутахассисоне, ки бо кўдакон фаъолият менамоянд (муаллимон, кормандони иљтимої ва диг.) таъмин месозад.
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Вазифа
Принсипњои ахлоќии Шабакаи иттилоотї оид ба њуќуќи
кўдак (ШИЊК)-ро тањлил карда, баъзе оќибатњои асосии
онро бо назардошти таљрибаи худатон муайян созед. Оё
ин
принсипњои
роњнамо
дар
таљрибаи
љорї
татбиќшавандаанд?

6.

БЕЊТАРИН ТАЉРИБАИ ПЕШНИЊОДИ ИТТИЛОТ ОИД БА ДУРНАМОИ КЎДАКОН

Мавзўъњои калидї
•

«Дунёи созгор барои зиндагии кўдакон»

•

Наќшањои миллии амал ба манфиати кўдакон

•

Иштироки кўдакон

•

Принсипњои таљрибаи бењтарин

•

Дурнамои кўдакон: мисолњо

Иљлосияи махсуси СММ вобаста ба вазъи кўдакон дар
моњи майи соли 2002 нишонагирии асосї барои фаъолият
дар самти рушди кўдак ва инсоният гардид. Ин иљлосияи
якуми махсуси Ассамблеяи Генералї буд, ки сирф ба
кўдакон бахшида шуда буд ва њамзамон якумин иљлосия
буд, ки кўдаконро ба њайси вакилони расмї ба ин
иљлосия ворид карда буданд. Дар ин иљлосия 69 нафар
пешвоёни дунё, 190 нафар намояндагони миллатњо, бештар аз 1700 нафар намояндагони ташкилотњои ѓайридавлатї; 5 нафар барандагони Љоизаи љањонии Нобел;
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теъдоди зиёди пешвоён дар соњаи тиљорат, дин, санъат,
доирањои илмї ва љомеаи шањрвандї ва аввалин маротиба дар таърихи иљлосияи СММ беш аз 600 нафар кўдакон
ба сифати вакилон ва иштирокчиёни фаъол ширкат намуданд.
Дунёи созгор барои зиндагии кўдакон
Дар иљлосияи махсус дар соли 2002 љавонон бори аввал
ба Ассамблеяи Генералї шахсан аз номи худ мурољиат
карда, идея ва ќарорњои эљодкорона пешнињод намуданд.
Иштироки онњо дар баробари њаяљон, љасорат ва
маќсаднокї мебахшид. Пешвоёни љањонї аз суханони
кўдакон дарк карданд, ки ба хотири дигаргун кардани
дунё барои кўдакон бояд дунёро дар якљоягї бо кўдакон
дигар кунанд. Ассамблеяи генералї аз шавќу дилбохтагї
ва диди ин љавонон илњом гирифта, ќарори «Дунёи созгор
барои зиндагии кўдакон»-ро бо тањияи наќшаи љиддии
амал оид ба таъмини тарзи њаёти солим, таъмини маълумоти хуби бунёдї, мубориза бар зидди ВИЧ/СПИД ва
њифзи кўдакон аз муносибати берањмона, истисмор ва
зўроварї ќабул кард.
Керол Беллами собиќ директори иљроияи ЮНИСЕФ
рољеъ ба иљлосияи мазкур андешаи худро чунин баён намуд: «Њељ ваќт иљлосияњои асосии СММ ин ќадар теъдоди зиёди кўдакон ва љавононро љињати иштирок ба њайси
вакилони расмї даъват накарда буд…. иштироки онњо
иљлосияи махсусро дарвоќеъ махсус мегардонад».
«Дунёи созгор барои зиндагии кўдакон» барои муайян
сохтани пешравињо дар самти татбиќи «Маќсадњои СММ
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бањри рушди њазорсола то соли 2015» маќсадгузорињо
намуд.
Илова бар ин ў махсус барои кўдакон чунин маќсадњо
муќаррар намуд:
«Кўдакон, аз љумла наврасон бояд имкони амалї сохтани њуќуќњои худро бањри озодона баён кардани
нуќтаи назар вобаста ба сатњи рушд, шаъну шараф,
аз худ намудани дониш ва малака, аз ќабили батанзимдарории низоъњо, ќабули ќарор ва муносибатњо
дошта бошанд, то масъалањои њаётиро њал намоянд.
Њуќуќи кўдакон, аз љумла наврасон, озодона изњор
кардани андешаи онњо бояд эњтиром ва истиќбол
гардида, нуќтаи назари онњо дар њама маврид, ки ба
манфиати онњо марбут аст, ба эътибор гирифта шавад, ба назари кўдак мувофиќи синну сол ва камолоташ диќќати зарурї равона карда мешавад. Саъю
кўшиш ва нерўи эљодии кўдакон ва љавонон бояд
истиќбол карда шавад, то ки онњо дар сохтани
муњити атрофи худ, љомеа ва дунёи худ, ки онњо ба
мерос мегиранд, ширкати фаъол карда тавонанд».
Ин суханон ва ширкати фаъолонаи кўдакон дар Ассамблеяи Генералї маќсадњои олиеро таљассум мекунанд, ки
дар моддаи 12 Конвенсияи њуќуќи кўдак «Њуќуќњои кўдак
дар баёни нуќтаи назари худ» баён гардидааст. Њар як
кўдак, ки ќобилияти ташкили нуќтаи назари худро дорад,
њуќуќ дорад аќидаи худро дар њама њолат, ки ба зиндагии
ў таъсиргузор аст, озодона баён намояд.
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Наќшањои миллии амал ба манфиати кўдакон
Дар чорабинии мувозї дар иљлосияи махсуси СММ оид
ба вазъи кўдакон масъала рољеъ ба љалби кўдакон дар
доираи стратегияњои миллї мавриди баррасї ќарор гирифт. Чор масъалаи асосї, ки кўдакон бо онњо дучор мешаванд, њамчун самтњои афзалиятнок муќаррар карда
шуданд: тандурустї, тањсилот, њифз аз зўроварї, муносибати берањмона ва истисмор, њамзамон ВИЧ/СПИД.
Ба хотири дастгирии кўдакон љињати ноил гаштан ба
наќшаи њамаљонибаи амал њокимиятњои кишварњои
љањон ба мувофиќа расиданд, ки то охири соли 2003
наќшањои миллии амалро ба манфиати кўдакон тањия
намоянд. Дар ин наќшањои амал бояд дарљ гардад, ки
њукуматњо барои ноил шудан ба маќсад ва вазифањои
наќшаи глобалии амал дар њудуди кишвари худ чї гуна
фаъолият менамоянд.
Иљлосияи махсус нишон дод, ки иштироки кўдакон ва
љавонон чї тавр метавонад дар ќабули ќарорњои марбут
ба манфиати онњо сањми муњим дошта бошад. Њамзамон
ба иљрокунандагон барои ќабули ќарор машварат намудан бо кўдакон ва ба назар гирифтани аќидаи онњо чї гуна муњим аст. Кўдакон аз имкони иштирок дар љараёнњои
минбаъда дар тамоми љањон ба ваљд омада буданд.
Кўдакон ва љавонон фањмонданд, ки онњо мехостанд дар
коркард, татбиќ ва мониторинги наќшањои миллї ва
амали кишвари худ ширкати пурсамар дошта бошанд.
Ташкилоти «Кўдаконро наљот дињед» бештар аз 4500 нафар љавононро аз 14 давлат бо саволи «барои чї онњо ме
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хостанд дар ин раванд ширкат дошта бошанд» мавриди
назарпурсї ќарор доданд. Омилњои асосии иштирок инњо
буданд:
•

Онњо мањз њамон нафаронеанд, ки ин наќшањо бевосита ба онњо равона гардидааст ва њамзамон аз
љонибњои манфиатдортаринњо њастанд.

•

Онњо шахсиятњои дорои малакањои бевосита
њастанд ва онњо метавонанд ба њукуматњо љињати
дарки бештари мушкилоти кўдакон кўмак расонанд.

•

На њама кўдакон якхеланд ва њукуматњо бояд
аќидаи гурўњњои гуногуни кўдаконро шунаванд.

•

Онњо њуќуќ доранд (мутобиќи моддаи 12 Конвенсияи СММ оид ба њуќуќњои кўдак) вобаста ба њама
гуна ќарорњо, ки ба манфиатњои онњо дахл мекунад, машварат карда шаванд.

•

Кўдакон ва љавонон метавонанд ва хоњиш доранд,
ки дар дастгирии татбиќи ин наќша сањм дошта
бошанд.

•

Ин имкон медињад, ки самаранокї ва таъсирбахшии наќша бо нисбатан бобарор кардани он
бењтар карда шавад.

•

Наќша барои сохтмони демократия кўмак карда,
кўдаконро ба масъулиятшиносї нисбат ба худ,
љомеа ва давлат даъват менамояд.

•

Кўдакон ва љавонон эњсос мекунанд, ки онњо дорои
захирањои арзишманд мебошанд, ки барои раванд
– идеяњои нав ва аќидањои ояндадор лозиманд.
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Вобаста ба наќшаи глобалии амал њукуматњо ба чунин
ќарор омаданд: «Мо бояд њуќуќњои кўдакон ва љавононро
дар мавриди хештангарої ва ширкат дар њама гуна
корњои марбут ба манфиатњои онњо мувофиќи синну сол
ва камолоташон эњтиром намоем. Наќшањои миллии
амал айни замон ба он хотир тањия мешаванд, ки зиндагии кўдаконро бењтар ва њуќуќњои онњоро воќеї гардонанд. Муњим он аст, ки худи кўдакон ва љавонон имкон
пайдо намоянд, то сањми худро дар тањия ва коркарди ин
наќшањо гузоранд. Кўдакон љониби асосии манфиатдор
мебошанд, ки бояд дар баробари нуќтаи назар
аќидаашон оид ба интихоби дурусти маќсад ва роњњои
бењтарини расидан ба он расонаї шавад.
Ширкати кўдакон
Ассамблеяи Генералии СММ соли 2002 ва љараёни тањияи
наќшањои амал дар сатњи миллї нишон доданд, ки
кўдакон нисбат ба масоиле, ки ба онњо алоќаманд аст, бо
чї гуна љидду љањд мурољиат менамоянд. Ширкати бевоситаи кўдакон њисси шарикї ва умеди ќадршиносї гаштанашонро аз љониби ташкилоте, ки сиёсати он ба зиндагии онњо таъсиргузор аст, баланд мебардорад. Љалби
кўдакон ва љавонон ба љараёни ќабули ќарорњо муносибї
ва сифати сиёсат ва муоширатро баланд мебардорад, дар
замири љавонон эњсоси масъулияти шањрвандиро тарбия
мекунад, онњоро дар сиёсати сатњи миллї ва мањаллї
њавасманд намуда, эњтимолияти ширкати онњоро дар интихобот вусъат мебахшад (Children and Young People‘s
Unit, UK, 2002.).
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Иштирок муќаррарї намегузарад: Он дар сатњи миллї,
мањаллї ва ташкилї њамсафонро талаб менамояд. Аз
љумла, роњбарияти неруманди ташкилотчї зарур аст, ки
ташаббус нишон дода, барои ширкати воќеї ва фаъоли
кўдакону љавонон имкон фароњам орад.
Омодагии ташкилот дар мавриди ширкати конструктивии кўдакон ва љавонон аз омилњои зиёд вобастагї дорад,
аз љумла аз арзишњои фарњангї, масъалањои молиявї, тасаввури калонсолон оид ба арзиши аќидањои кўдакон,
малакаи кормандони ташкилот, њамчунин омодагии
кўдакон ва љавонон дар ширкати бевосита.
Кўдакон ва љавонон агар дарвоќеъ нияти иштирок кардан дошта бошанд, ба иттилоот, фањмиш, малака ва
эътимод ниёз доранд. Ташаккули ин неру барои иштирок
дар оила оѓоз меёбад. Оилањо метавонанд дар раванди
зиндагии њаррўза ба рушди кўдакон кўмак расонанд. Масалан, метавонанд ба кўдакон якчанд роњи интихобро
пешнињод намуда, натиљањои эњтимолии ин интихобро
фањмонанд. Њамзамон бо роњи эњтиром намудани
эътиќоди кўдакон низ метавон ба онњо кўмак расонид.
Дар ташаккули кўдак пас аз оила мактаб ќарор дорад:
дар барномањои мактабї ва таълиму тарбияи мактабї
имконоти таъмини усулњои нисбатан муњим гузошта шудааст, ки кўдакон метавонанд малака пайдо карда имконот ва уњдадорињои ширкати фаъол ва шањрвандиро ба
даст оранд. Азбаски аксари кўдакон ваќти бештари худро
дар муассисањои таълимї мегузаронанд, дар ин сохтор ва
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низомњо бояд бо кўдакон муносибатњои шарикї љорї
карда шавад.
Дар мактаб таълимро метавон ба омўзгорон ва кормандон вогузор кард, то ки ба шурои талабагон кўмак намуда, ширкати кўдакон дастгирї карда шавад. Мактабњо
барои рушди таълим дар раванди дуљонибаи муошират,
ки кўдакон иштирокчии фаъоли он мегарданд, масъулияти бенињоят баланд доранд.
Дар якљоягї маќомоти њокимияти мањаллї метавонанд
барои кўдакон ва љавонон машваратњо ташкил намоянд,
ки бо кўмаки онњо кўдакон тавонанд шуроњои мањаллии
љавононро интихоб кунанд ва пас аз он ба калонсолон
кўмак расонида, њамзамон њамроњи онњо дар маќомоти
њокимияти мањаллї иштирок намоянд.
Дар робита бо афзоиши наќши технологияи замонавї дар
зиндагии њамарўзаи мо, аз љумла интернет, телефонњои
мобилї барои ширкати бештар ва фаъол имконоти бештар фароњам меоянд. World Wide Web форуми нави
беинтињо гаштааст, ки дар доираи он кўдакон ва љавонон
метавонанд бо баёни аќидаи худ мубодилаи таљрибаву
малака намоянд ва дар коркарди сиёсати давлат дар
сатњи миллї ва мањаллї мусоидат намоянд.
Афзалияти иштирок
Иштирок дар раванди ќабул ќарорњо барои худи кўдакон
ва наврасон манфиатњои бевосита меорад. Онњо бо ба
даст овардани малакањои зерин аз ќабили кор бо даста,
бурдани гуфтушунидњо, њалли масъалањо ва ба даст овар
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дани нуфузу обрў бурдњои хеле зиёд мекунанд. Онњо оид
ба сохтори сиёсат ва тарзи кори ташкилотњо донишу малака ба даст меоранд. Онњо бо калонсолон њамчун бо шарикон њамкорї карданро меомўзанд, эътимоди онњо ба
худ ва шаъну шарафи худ аз њисоби иштирок дар кор метавонад боло равад. Имкони иштирок кардан ба кўдакон
ва љавонон, ки аз зиндагии иљтимої, фарњангї, иќтисодї
ва сиёсии љомеањои худ берун карда шудаанд, манфиати
бештар меорад.
Кўдакон ва љавонон бо пешнињоди роњњои њалли мушкилот, ки ба онњо дахл дорад, дурнамо ва малакаи бењамто
пайдо мекунанд. Ба онњо додани њуќуќи овоз дар хусуси
он, ки чї гуна сиёсат ва низомњо рушд меёбанд, таъмин ва
бањогузорї мешаванд, пайгирї ва бењтар мешаванд, кафолати он аст, ки ин сиёсатмадорон ва сохторњо талаботи
онњоро ќонеъ месозанд ва талаботи ќонеънашуда эътироф карда мешаванд. Гузашта аз иттилоот, малака, намояндагии аќида ва дастрасї дарвоќеъ худи раванд ба иштирокчиён имкон медињад, ки бисёр масъалањоро
муњокима ва баррасї созанд, њамзамон иштироки худро
дар таѓйирот ва амсоли онњо пешгўї намоянд; аз нав арзиши онњо њамчун шањрванд кушода ва барќарор мешавад… («Слушая голоса юных» – Hearing Young Voices,
McAuley and Brattman, Children‘s Rights Alliance, 2002).
Пирнсипњои таљрибаи бењтарин
Тавсияњо љињати љалби кўдакон дар њалли њама
масъалањо, ки ба онњо марбут аст, аз љониби шуроњои
миллии љавонон ва шуъбањои оид ба мушкилоти кўдакон
тањия шуда буданд.
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Соли 2005 намояндаи Ирландия оид ба њуќуќи кўдак дар
њамкорї бо Шурои миллии љавонони Ирландия ва
Иттињод оид ба њуќуќњои кўдакон њуљљатеро бо номи
«Овози љавонон: Роњнамо оид ба љалби кўдакон ва
љавонон ба кори Шумо» тањия ва нашр намуд.

ПЕШНИЊОДЊО:
Ошкорї
Њавасмандї нисбат ба принсип ва таљрибаи љалби
кўдакон ва љавонон бояд дар сатњи баландтарини
ташкилї ќарор дошта бошад. Ин уњдадорї арзиши асосї
мањсуб меёбад ва бояд тавассути банаќшагирии муфассал,
људосозии захирањо ва ќавї сохтани иќтидорњо
роњандозї карда шавад.
Эътирофи гуногуншаклї
Кўдакон ва љавонон гурўњи њамшакл нестанд. Бо иштироки худ онњо дар ќабули ќарорњо имкони бештари комёб
шудан доранд, дар њоле ки гуногуншаклии вазъият, мансубияти этникї, маълумот, манфиатњо, мањорату талаботи онњо эътироф ва эњтиром карда мешавад.
Баробарї
Њам кўдакон ва љавонон бояд имкони иштирок дар сиёсати рушд ва банаќшагирї дошта бошанд. Ба баъзе аз онњо
шояд бо сабабњои вазъи шахсї ё худ норасоии дастрасии
бемонеа ба машваратњои љамъиятї ба ин сатњ расидан
душвор бошад. Муносибати комплексї дар таъмини иш
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тироки кўдакон ва љавонон, ки метавонанд аз доираи иштирокчиён берун монанд, диќќати махсусро талаб менамояд, - мисол, кўдакони бемаълумот ва кўдакони хеле
хурд.
Поквиљдонї, шаффофият, тобеият
Нисбат ба кўдакон ва љавонон бояд муносибати
поквиљдонона кард. Онњо бояд оид ба маќсади пешгирифта ва барои чї дар он иштирок менамоянд, бохабар
бошанд. Онњо ба кор бояд мувофиќи синну сол ва
марњалаи рушди онњо љалб карда шаванд; онњо бояд донанд, ки дорои кадом сатњи нуфуз мебошанд. Он љо бояд
имкони воќеии нуфуз ба наќшагирї мављуд бошад.
Сањми онњо бояд љиддї ќабул карда шавад. Онњо бояд
робитаи мутаќобила, ки ба онњо оид ба натиљањои амали
аќидањои онњо имкони ба даст овардани иттилоотро
медињад, дошта бошанд.
Вусъат бахшидани иќтидорњо
Љалб кардан барои иштирок маънии онро дорад, ки малака ва омодагии кўдакон ва љавононро якљоя амалї созем. Ин бисёр муњим аст – таъмини захирањо барои иштирок ва кўмаки татбиќи он.
Вусъатбахшии ќонун ва имконот
Иштироки кўдакон ва љавонон бояд њуќуќњо ва имконоти
онњоро вусъат бахшад ва шаъну шараф ва эътимоднокии
онњоро нисбат ба худ афзояд. Усулњои њамкорї хубанд,
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агар ин гуна малакањо аз ќабили ќабули ќарорњо, њалли
масоил ва бурдани гуфтушунидњо њосил шаванд.
Интихоб
Кўдакон ва љавонон бояд ба ин раванд љалбшавии худро
њал намоянд ва бояд донанд, ки онњо њуќуќи интихоб доранд, ки кай, чї гуна ва ё меарзад, ки иштирок намоянд.
Таљрибаи бехатар
Амният ва некўањволии кўдакон ва љавонон аз вазифањои
аввалиндараља мебошад. Доштани кодекси мураттаб оид
ба таљрибаи њифзи амният ва некуањволии кўдакон,
эътимоди
таъмини
талаботи
њифзи
онњо
ва
иљрошавандагии он бисёр муњим аст.
Сифати олї
Чорабинињои ташкилї барои љалби кўдакон ва љавонон
бояд дар сатњи баланд гузаронида шаванд, дар акси њол
агар бо назари нек нигарем, дорои хислати рамзї гардида, њељ набошад, барои калонсолон, кўдакон / љавонон
таљрибаи талх мегарданд.
Эњтиром ва шарикї
Дар доираи кори умумї кўдакон / љавонон ва калонсолон
бояд дар њамкорї бо якдигар ва бо эњтироми њамдигарии
шарикони худ фаъолият намоянд (Из Young Voices:
Guidelines on how to involve young people in your work, National Youth Council of Ireland, 2005).
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ДУРНАМОИ КЎДАКОН: МИСОЛЊО
Намояндагон оид ба њуќуќњои кўдакон
Як ќатор кишварњои Аврупо вазифаи омбудсмен (намояндаи њифзи њуќуќи инсон) оид ба корњои кўдаконро
таъсис доданд, аз љумла Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Финляндия, Ирландия, Исландия, Норвегия, Швеция
и Испания.
Мисол: Ирландия
Дар Ирландия Раёсат оид ба кори кўдакон иштироки
кўдакон ва љавононро дар раванди таъини намоянда оид
ба њуќуќи кўдакон ворид кард. Ин таљриба барои
доирањои дигари њуќуќ имкон дод, ки њангоми таъиноти
монанд тавсияњо дињанд. Ин гуна тавсияњо њангоми раванди ирландї ќабул шуда буданд. Дар маљмўъ 64 нафар
љавонон дар синну соли аз 9 то 17-сола дар раванди интихоб ва мусоњиба бо омбудсмен (намояндаи њифзи њуќуќи
инсон) љалб шуда буданд. Онњо њамчунин дар таъсиси
гурўњи машваратии љавонон, ки фаъолияти он дар машварати ОСО оид ба маъсалањои барои љавонони њозираи
Ирландия муњим арзёбї мегардад, иштирок намуданд.
Дар љаласањои машваратии мунтазами худ бо дафтари
онњо масъалагузорињое менамоянд, ки барои онњо муњим
аст ва пешнињодњо мекунанд, ин масъалањоро чи гуна мехостанд њал намоянд.
Раёсати намояндаи њифзи њуќуќи инсон дар ин љаласањо
ба хотири таъмини бењдошти фаъолияти сохтор, ки им
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кони иштироки кўдакон ва љавононро аз ќабили Парламенти љавонон ва Шурои љавонон пешнињод намояд, иштирок мекунад.
Он њамзамон оид ба њамкорињо бо маќомоти ќонунгузор,
идорањои давлатї ва ташкилотњои ѓайридавлатї
лоињањои иштирок тањия менамояд.
Лоињањои иштирок, ки дар давоми се соли охир татбиќ
гардиданд, хеле васеъ буданд ва њамкорињо бо доирањои
васеи љонибњои манфиатдорро шомил намуданд. Корњои
анљомёфта ба њайси мисол чунин буданд:


Баргузории машваратњо бо љавонон оид ба
масъалањое, ки њангоми расидан ба балоѓат ба
эътибор гирифта шаванд;



Кор бо Комиссияи телерадиошунавонии Ирландия
љињати љалби кўдакон ва наврасон ба раванди
машваратњо бо љомеа вобаста ба кодекси реклама
ва истифодаи кўдакон дар он;



Дар њамкорї бо шурои миллии љавонон Ирландия
ва иттињод барои њуќуќи кўдакон тањияи дастури
«Овози љавонон: Роњнамо оид ба љалби кўдакон ва
љавонон ба кори Шумо»;



Иштироки кўдакон ва љавонон дар
банаќшагирии хизматрасонињои тиббї.

самти
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Парламентњои кўдакон
Парламентњои љавонон дар бисёр минтаќањои дунё
њамчун кафили он ки љавонон имкони ибрози андеша ва
муайянсозии ояндаи худро доранд, амал менамоянд.
Парламенти байналмилалии љавонон Оксфам (Oxfam
International Youth Parliament (Oxfam IYP) ташаббусе мебошад, ки ба хотири ба даст овардани таѓйироти устувор
ва асоси амалидошта шабакаи глобалии пешвоёни љавон
ва фаъолонро сафарбар менамояд. Он ин амалро тавассути дастгирии ташаббуси љавонон, бо тарафдории
таљрибаи барпо намудани барнома ва кўмаки љавонон
барои њимояи њуќуќ ва озодињои худ, њамчунин дар
љомеањои худ амалї менамояд. Оксфам ПБЉ љавононро
ба сифати пешвоён дар рушди ташаббусњои мусбати устувор, муосир ва оммавї, ки бањри ворид намудани
таѓйирот дар муњити онњо нигаронида шудаанд,
њавасманд месозад ва дастгирї менамояд.
Мисол: Шуроњои љавонон, Франсия
Шуроњои љавонон дар Франсия шурўъ аз солњои 1970
амал мекунанд ва айни азмон теъдоди онњо садњо ададро
ташкил мекунад. Наќши ин Шуроњо дар коркарди масоили кўдакон ва љавонони иттињодияњои мањаллї таљассум
меёбад. Дар соли 1991 Ассосиатсияи миллии шуроњои
шањрии кўдакон ва наврасон таъсис ёфта буд. Дар
љаласаи якуми њарсолаи он 700 нафар љавонон ва 400 нафар калонсолон, дар љаласањои минбаъда инчунин вазирони њукумат иштирок карданд.
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Мисол: Парламенти кўдаконаи Словения
Замоне ки дар Словения соли 1990 демократияи
парламентї љорї карда шуд, њамзамон Парламенти
кўдакон таъсис дода шуд. Њар сол кўдакон дар мактаб бо
мавзуи муайян шинос шуда, имкон пайдо мекунанд, ки
дар бораи он маълумоти муфассал ба даст оранд. Бештар
аз 100 нафар наврасони аз 13 то 15- сола дар мактабњои
худ ба сифати вакил интихоб карда мешаванд, то ин
масъаларо дар парламенти Словения мавриди муњокима
ќарор дињанд. Дар анљоми мулоќот онњо мавзуи соли
ояндаро матрањ месозанд. Мавзуи аввал «Муњити бехатар
ва солими зиндагї» буд.
То вохўрии дуюм бо Парламенти кўдакон вазъият ба таври фољеавї дигаргун шуд. Дар Словения, Хорватия ва
Босния љанг оѓоз ёфт. Насли љавон бо истифода аз парламент хост, то изтироби худро ба ояндагон изњор намуда, сиёсатмадоронро дар таъсиси њукумати феълї мањкум
намояд. Онњо хашму ѓазаб, тарс ва эњсосоти худро инъикос намуданд, ки ба онњо хиёнат карданд – аз дунболи
љанг эњсоси бепуштупаноњї ба миён омад, мактабњо аз
уњдаи таълими мукаммали пурсамар баромада наметавонанд. Сиёсатмадорон тавонистанд онњоро шунаванд ва ба
парламент оид ба тавсияњои парламенти гузаштаи
кўдакон ва иљрои онњо гузориш пешнињод намоянд.
Бо вуљуди он ки гузориш натиљањои хеле кам дошт,
тасдиќи он буд, ки нуќтаи назари кўдакон ба таври љиддї
ќабул шуданд. Парламенти сеюм ба таъсиси мактабњои
нисбат ба кўдакон мењрубон бахшида шуда буд. Баръакс
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дар соли оянда таваљљўњ на ба мушкилот, балки ба
пешнињодњои мушаххас нигаронида шуданд.
Омили танќидї барои тасдиќи он ки Парламент бозича
нест, ин намоиши хоњиши сиёсатмадорон дар мавриди
шунидани кўдакон, мулоњизаи пешнињодњои онњо ва вобаста ба имконот амал намудан буд. Илова бар ин, раванди фаъолият нишон дод, ки кўдакон метавонанд њисси
масъулияти демократии худро инкишоф дињанд.
Монеањо дар назди ширкаткунандагон
Новобаста
ба
бисёр
рўйдодњои
мусбати
ба
вуќўъпайваста, фањмиш ва таљрибаи гўш кардани овози
љавонон дар њолати аввала боќї мемонанд. Машваратњо
бо кўдакон ва љавонон оид ба масъалањои сиёсати
давлатї мисли пештара падидаи нав ва консепсияи мураккаб аст. Дар пеш корњо хеле зиёданд, агар овози
кўдакон ва љавонон дарвоќеъ ќисми таркибї дар фаъолияти љомеаи шањрвандї гардида бошанд.
Кўмак ба иштироки љавонон дар раванди ќабули ќарорњо
кори мушкил мебошад ва дастгирии калонсолонро талаб
менамояд, аммо бо ин њама теъдоди хеле кам омодагии
мувофиќ ба даст меоранд. Муносибати манфии калонсолон (аз љумла волидон) барои иштироки љавонон монеа
эљод менамояд.
Бо вуљуди он ки љавонон нисбат ба пештара бештар ба
лоињањои иштирок шомил мешаванд, далелњо басандаанд, ки онњо айни замон низ ба ќарорњои давлатї нуфузи
кам доранд, њол он ки ин вобаста аз матн, њамчунин
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намудњои гуногуни ташкилотњо дигар мешавад (Measuring the Magic? Perpetua Kirby, Carnegie YPI / «Измерить
магию»? Перпетуа Кирби, Карнеги YPI).
Ваќт лозим аст, то фарњанге бунёд намоем, ки дар он
таваљљўњ ба овози кўдакон ба монанди муњокимаи
масъалањои марбут ба онњо ва ќабули ќарорњо аз ќисмњои
дахлнопазир мегардад. Бо њифзи њуќуќи кўдак барои
изњори назари ў, одамон бояд сомеаи худро ба овози худи
кўдакон равона созанд.

МИСОЛЊОИ ДИГАР
Ширкат дар тамоми дунё
Дар сатњи байналмилалї:


Форуми умумиљањонии њарсолаи љавонони СММ.



Барномаи байналмилалии иштироки љавонон 2000
тањти њимояи «Барои хотимаи фањши кўдакона,
порнография ва хариду фурўши ќудакон (ЭКПАТ)».



Конференсияи байналмилалї оид ба мушкилоти
кўдакони дар љанги моњи сентябри соли 2000 зарардида, ки дар Виннипеги Канада ва аз љониби
Агентии канадагии рушди байналмилалї баргузор
гардид.



Форуми байналмилалї оид ба масъалањои таъмини
иљтимоии
кўдакони
(МФБД)
форуми
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умумиљањонї, ки соли 2001 дар Лимерики Ирландия аз љониби Барнардос баргузор гардид.


Лоињаи њазорсола барои љавонон

Дар Аврупо


1996 – Конвенсияи Аврупо оид ба татбиќи
њуќуќњои кўдакон, ки њуќуќњои кўдакон ва
љавононро то синни 18 солагї мустаќиман ва ё дар
мурофиањои судї, марбут ба манфиати онњо њифз
карда тавонад.



1992 – Хартияи Аврупо оид ба ширкати кўдакон ва
љавонон зиндагии мунисипалї ва минтаќавї, ки
барои маќомоти мањаллї ва минтаќавии Аврупо
сиёсати кўмак иштироки кўдакон ва љавононро дар
зиндагии љомеа роњандозї намоянд.



Машваратњо бо намояндагони љавонон (дар синну
соли 15-25-сола) рољеъ ба омодагии Китоби сафеди
Аврупої оид ба масоили љавонон – ташаббусе, ки
ба њазорон нафар љавонон аз кишварњои аъзои ИА
имкон фароњам овард, ки нуќтаи назар ва
тавсияњои худро ба Комиссияи Аврупої ва
њокимиятњои миллї пешнињод намоянд.

Вазифањо
Шарњи вазъи наќшаи миллии амали Шумо ба манфиати
кўдакон ва мубоњисаи ширкати кўдакон ва љавонон дар
рушди он.
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БОБИ 2
Ԟуԕуԕи кўдакон ва таљрибаи журналистикаи касбї
КОДЕКСԞОИ КАСБЇ ВА ԔОИДАԞОИ
ТАԞРИРЇ

1.

МавзуΣои калидї


Кодексԟои касбї барои чї лозиманд?



Кодекс бояд муфассал ва фармоишї бошад ва ё
танԟо принсипԟои умумиро дар бар гирад?



Кодекси рафтор ва уԟдадорї



Кодекси рафтор ва озодии матбуот љавобгарии
зидди озодї

Кодекси рафтори касбї-ин силсилаи ԕоидаԟо барои
роԟнамоии журналист ва ԕабули ԕарорԟои идоравї
мебошад. Кодексԟои журналистии рафтори касбї дар
кишварԟои гуногуни дунё барои ԟалли масоили
мушаххасе, ки журналистони касбї бо онԟо дучор
мешаванд, таԟия шудаанд. Ин принсипԟо ба таври васеъ
барои журналистон ԟамчун кодекси касбии ахлоԕ,
кодекси рафтор ва ё ԕонуни журналистика маъмул
мебошанд. Кодексԟои асосї одатан аз љониби
ассотсиатсияи касбии журналистон, инчунин тавассути
нашрияԟои људогонаи хабарї, радиої ва ширкатԟои
интернетї тартиб дода шудаанд.
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Гарчанде ин кодексԟо баъзе фарԕиятԟо доранд, вале
масъалаԟои асосиро дар бар гирифтаанд, аз љумла:
принсипԟои ԟаԕԕоният, саԟеԟї, воԕеъбинї, беԑаразї,
адолатхоԟї ва љавобгї будан дар назди љомеа, инчунин
ԟифзи сарчашмаԟои пўшидаи иттилооте, ки барои ба даст
овардани маълумоти нав ва вогузории он ба љомеа
истифода бурда шудаанд. Ахлоԕи журналистї ба мисли
дигар системаԟои ахлоԕї асл ё худ принсипи кам кардани
зарарро дар бар мегирад. Ин масъала асосан баъзе
љузъиёти репортажԟо, аз ԕабили зикри номи кўдакон, номи ԕурбониԟои чунин љиноятԟо (монанди таљовуз), ба
ԕалам додани тарзу шеваи куштор ё иттилоотеро, ки ба
маводи мушаххас (релизе, ки масалан, ба ԟайсияту обрўи
касе зиён расонида метавонад) алоԕаманд мебошад,
мадди назар дорад.
Таԟаввулоти кодексԟои ахлоԕи журналистї-принсипԟои
журналистикаи хуб ба он равона карда шудаанд, ки бо
иљрои вазифаи паԟн кардани иттилоот ва хизмат ба
манфиати љомеа, ба шунавандагон ахбори баландсифатро
расонанд. Мафԟуми «Манфиати љамъиятї» мавзўи
баԟсԟои доманадор ба шумор меравад, лекин он
метавонад ба «некуаԟволии умумї» ва ё «неъматԟои
умумї» тааллуԕ дошта бошад.
Иттифоԕи миллии журналистони Британияи Кабир ва
Ирландия фаԟмиши худро дар хусуси он ки «манфиати
љамъиятї» чиро дар бар мегирад, чунин ифода намудааст:


Ошкор ва фош намудани
ԕонунвайронкунии муԟим.

љиноят

ва
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ё



Ԟифзи саломатии умум ва бехатарї.



Пешгирии иштибоԟи аԟли љомеа, ки ба баъзе
изԟорот ва ё амалԟои шахс ва ё ташкилот дахл доранд.



Ошкор намудани сўиистифодаи маблаԑԟои давлатї
ва ё дигар шаклԟои коррупсия дар дохили
маԕомоти давлатї.



Ошкор
намудани
зиддиятԟои
потенсиалии
манфиатԟои онԟое, ки соԟиби ԟокимият ва нуфузанд.



Ошкор намудани рафтори риёкоронаи нафароне,
ки вазифаԟои баландро ишԑол намудаанд.

Кодексԟои журналистї асосан тавассути мушоԟида ва
таъсири
риоя
нагардидани
меъёрԟои
ахлоԕии
журналистон рушд ёфтаанд. Дар ԟоли ԟозир ԟангоми
пазириш ба кор аз журналистони мустаԕил риояи чунин
кодексԟо талаб карда мешавад, зеро дар сурати наԕзи он
метавонанд бо хатари маԟрум шудан аз љои кор рўбарў
гарданд. Бо вуљуди ин, журналистон аксаран ба хотири
ԟифзи љойи кор маљбуранд аз эътиԕоди ахлоԕии худ
сарфи назар намоянд. Кодексԟои ахлоԕи журналистї ба
ԟайси раԟнамо ԟангоми сар задани мушкилоти гуногун, аз
ԕабили зиддияти манфиатԟо ва бо ԟадафи кумак ба
журналистон дар ԟалли масъалаԟои душвори ахлоԕї
таԟия шудааст. Коддексԟо ба журналистон чорчўбаԟоро
барои худназораткунї ва ислоԟи мустаԕилонаи вазъият
пешниԟод намудаанд. Таъмини стандартԟои касбї
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шўԟрат ва бовариро ба расонаԟое, ки дар пайи афзоиши
теъдоди хонандагон ё шунавандагони худ мебошанд,
бештар мекунад.
Дар байни расонаԟои пешԕадаме, ки стандартԟои умумии
ахлоԕи журналистиро ԕабул кардаанд ва ё кўшиши риояи
онԟоро доранд, сифати иљрои ин стандартԟо метавонад
мутафовит бошад. Бо вуљуди ин, касбият, эътимод ва
масъулият дар назди хонандагон, шунавандагон ва
бинандагон барои расонаԟои хабарї ба маԟаки асосї
табдил мегардад. Расона обрўи хубро ба даст оварда,
ԟамзамон стандартԟои ахлоԕиеро, ки мавԕеи онро дар
љомеа ва ԟавзаи касбиаш муайян мекунанд, пай дар пай
риоя ва ԟифз менамояд.
Дар байни шабакаԟои интишории англисзабони ԑарбї
бонуфузтаринашон инԟоянд: Иттиԟодияи бритонёии
радиошунавонї (ИБР), Иттиԟодияи канадагии радиошунавонї (ИКР), рўзномаи «Гардиан» (ин рўзнома
намояндагии хонандагонашро дорад), дар ИМАWashington Post, New York Times, Wall Street Journal, шабакаи хабарии кабелї (ШХК), Радиои милии љамъиятї
(РМЉ) ва Хадамоти љамъиятии радиошунавонї (ХЉР).
Аксарияти ин ташкилотԟо принсипԟои роԟбарикунандаи
таԟририявии худро доранд.
Озодии матбуот
Кодексԟоро аз ташкилотԟои расонаии аксари кишварԟое,
ки дорои озодии матбуотанд, дарёфт кардан мумкин аст.
Дар баъзе кишварԟо беш аз як кодекс вуљуд дорад.
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Кодексԟои алоԟида барои радиошунавонї ва рўзномаԟое,
ки вижагиԟои гуногуни муԟити ԟуԕуԕиро инъикос
менамоянд, зиёдтар ба назар мерасад. Журналистони телевизион ва радио одатан дар муԟитԟои касбии бештар
танзимшаванда кор мекунанд.
Дар кишварԟои пешрафта озодии матбуот онро дар назар
дорад, ки ԟама одамон бояд аз ԟуԕуԕи баёни аԕидаи худ
ба шакли хаттї ё ԟар шакли дилхоԟ ва инчунин имкони
фаъолияти эљодї бархурдор бошанд. Дар Эъломияи
умумии ԟуԕуԕи инсон чунин гуфта шудааст: «Ԟар як шахс
ԟуԕуԕ ба озодии эътиԕод ва баёни озоди онро дорад; ин
ԟуԕуԕ озодии дар аԕидаи худ бемонеа истодан ва озодии
љустан, ба даст овардан ва паԟн кардани иттилоот ва
аԕидаԟоро тавассути дилхоԟ восита новобаста аз
ԟудудԟои давлатї дар бар мегирад».
Ташкилотԟои ԑайридавлатї арзёбии сатԟи озодии
матбуотро дар тамоми љаԟон гузаронданд. «Хабарнигорони бидуни марз» бо такя ба моддаи ёдшуди Эъломия,
индекси умумиљаԟонии озодии матбуотро, ки дар он оиди
теъдоди журналистони кушташуда, рондашуда, мавриди
боздошт ва азият ԕароргирифта, мављудияти монополияи
давлатї дар соԟаи телевизион ва радио, сонсур ва
худсонсурї дар ВАО иттилоъ дода мешавад, эљод кард.
Дар он сатԟи умумии истиԕлолияти ВАО, инчунин мушкилоте, ки журналистони хориљї ба он дучор мешаванд,
арзёбї мегардад. Дар мувофиԕа бо иттилооти «Хабарнигорони бидуни марз» зиёда аз се ԟиссаи аԟолии љаԟон дар
кишварԟое зиндагї мекунанд, ки озодии матбуот вуљуд
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надорад (дар бораи рейтинги кишварԟо аз нишонии
http://www.rsf.org/ донистан мумкин аст). Ташкилоти дигаре, ки озодии матбуотро пайгирї мекунад, Федератсияи
байналмилалии журналистон (ФМЖ) мебошад. Консепсияи мустаԕилияти матбуот бо мафԟуми озодии матбуот
иртиботи мустаԟкам дорад. ВАО барои фаолияти муътадил дар шароити демократия бояд аз маљбурияти сиёсї ва
иԕтисодї озод бошанд.
Љамъияти журналистони касбї яке аз пешоԟангони ИМА
дар масъалаи стандартԟои журналистї ва ахлоԕ ба шумор
меравад. Дар сарсухани кодекси ахлоԕии ин љамъият гуфта шудааст: «Аъзои љамъияти журналистони касбї
маърифатнокии шаԟрвандонро заминасози адолат ва
асоси демократия медонанд. Ԕарзи журналист аз
муосидат ба иљрои ин маԕсадԟо тавассути љустуљўи
ԟаԕиԕат ва таъмини бозтоби воԕеъ ва ԟамаљониба рўйдодԟо ва масъалаԟои ԟалталаб иборат аст. Журналистони
бовиљдон журналистест, ки новобаста аз риштаи худ ва
номи расонае, ки аз он намояндагї мекунад, ба
манфиатԟои љамъиятї содиԕона хидмат менамояд». Ин
дар мутобиԕати комил бо конститутсияи ИМА дар
робита ба озодии сухан ва Тасԟеԟи нахустини машԟур, ки
дар он хеле возеԟ гуфта шудааст, ки «... Конгресс набояд
ԕонунеро таԟия намояд, ки …озодии сухан ё матбуотро
маԟдуд кунад…», ԕарор дорад.

Ԟељ як доктринаԟои аз љониби љумԟурии Нав эълоншуда
ба андозаи масъалаи озодии сухан дар саросари дунё бо
чунин рўԟбаландї пазируфта нашуд. Лекин баъзе
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давлатԟо барои он ки рафтори журналистонро маԟдуд ва
ё бо хоԟиши худ мутобиԕ гардонанд, аз василаԟои худ
истифода мекунанд, ки принсипи иљозатномадиԟї аз он
љумла мебошад. Чунин тарзи љорї намудани маԟдудият
барои журналистоне, ки мустаԕилияташонро ԕадр
кардаву худро чашму гўши љамъияти васеъ, на бозичаи
дасти ԟокимият мешуморанд, ԕобили ԕабул нест.
Давлатԟо аксар ваԕт кўшиш мекунанд, то маԟдудсозии
озодии матбуотро бо баԟонаи «рафтори носазои ВАО»
асоснок созанд. Ин шояд яке аз сабабԟои асосист, то
амалияи журналистика системаи худтанзим-кунандаи
ԟамзамон шаффоф ва мавриди дарк ва пазириши ВАО
бошад.
Кодексԟои аз љониби ташкилотԟои журналистї,
иттифоԕԟои касаба шўроԟои матбуот ва созмонԟое
монанди ВВС тартибдодашуда, усул ва тавсияԟои
роԟбарикунандаеро дар бар мегиранд, ки фармоишї
набуда, балки ԟамчун ԕоида амал мекунанд. Дар байни
онԟое, ки тамоми навъԟои кодексԟоро ԟамчун шакли
вайрон кардани озодии матбуот ва онԟое, ки кодексԟоро
барои журналистони масъул воситаи кўмак мешуморанд,
зиддият љой дорад. Дар ԟоле, ки нуԕтаи назари дуввум
маъмулан бахше аз анъанаи аврупоиԟо ба шумор
меравад, нуԕтаи назари аввал бештар дар байни
журналистони ИМА паԟн шудааст, ки аз анъанаԟои таԟти
ԟимояи Тасԟеԟи якуми Конститутсияи ИМА бармеояд.
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Кодекс чиро бояд дар бар гирад?
Кодекси аз ԟад зиёд муфассал ва ё фармоишї метавонад
ба озодии афкор, инчунин тадԕиԕоти журналистї монеъ
шавад. Лекин кодекси аз ԟад зиёд умумї ва эъломиягуна
метавонад боиси таъбирԟои зиёде шавад, ки иљрои онро
амалан имконнопазир хоԟад кард. Кодекси босамар бояд
дар худ он принсипԟои асосиеро гузорад, ки аз рўи онԟо
журналистон љиԟати љавоб додан ба рафтор ва натиљаи
кори худ омодаанд. Масалан, журналистон ԟуԕуԕи комил
доранд, ки аԕидаи худро дошта бошанд, аммо матраԟ
кардани аԕидаԟои шахсї ва ба эътибор нагирифтани
маълумоте, ки ў бо он розї нест, сиистифода аз мавԕеи
худ ба ԟисоб меравад. Шарԟу таԟлили хабарԟо воситаи
ԕонунї ва маԕбулест, ки дар он аԕидаԟои гуногун бояд
љой дошта бошанд, лекин бояд байни ахбор, иттилоот ва
шарԟу таԟлил тафовут гузошта шавад.

Ԟар гуна шакли танзимсозї системаи ԟисобот-диԟиро
таъмин мекунад. Дар ин мафԟум љои марказиро он чи
ишԑол мекунад, ки ԕоидаԟо ба амалия таъсир расонида
метавонанд: ё бо роԟи кафолати гузашт кардан ва ё рафъи
фаврии камбудиԟо.
Худтанзимкунии ВАО шакли махсуси масъулият ба
шумор меравад, зеро ба он равона гардидааст, ки љомеа
метавонад ба ВАО эътимод кунад. Чаро ки ВАО
метавонанд кори нодурустро ислоԟ кунанд ва бидуни
кумаки ԕонун ԟуԕуԕԟои љомеаро ба доштани ВАО-и озод
ва мустаԕил таъмин намояд.
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Нуԕтаи оԑоз бояд худи журналисти амалкунанда бошад.
Аксарияти одамон бо он, ки кодекс бояд ба масъалаԟои
зерин такя намояд, розї мешаванд:


Риояи принсипԟои озодии ВАО, ԟаԕԕи љомеа барои
дастрасї ба иттилоот ва ԟаԕԕи журналист барои
пайравї ба виљдони худ.



Даԕиԕ будан ва ислоԟи нодурустї.



Фарԕияти байни далел ва шарԟ.



Эԟтироми дахлнопазирии ԟаёти шахсї, махсусан
дар ԟолатԟои беморї ва ё талафот.



Хифзи кўдаконе, ки аз љиноятԟо зарар дидаанд ва ё
дигар гуруԟԟои осебпазир.



Ԟимояи срачашмаԟо.



Раԟої аз таассуб ва табъиз.



Сарфи назар кардан аз ришва ва роԟ надодан ба
ихтилофи манфиатԟо.

Истисноԟое аз ин ԕоидаԟо ԟамеша вуљуд дорад. Гарчанде
даԕиԕ будан бояд барои ԟамаи кормандони ВАО
муԕаддас монад, доштани принсипԟои роԟбарикунанда
дар лаԟзаԟое, ки «Манфиати муԟими љамъиятї» (ԟуԕуԕи
љомеа барои донистан) пеш меояд, муфид будаву сарфи
назар кардан аз кодексро метавонад љуброн намояд.
Дар Британияи Кабир, масалан, худи баёни озоди аԕида
«манфиати љамъиятї» шуморида мешавад. Саноати
рўзномавї (дар симои Комиссия оид ба шикоятԟо аз
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болои матбуот) ва Иттифоԕи мустаԕили журналистон
исрор мекунанд, ки агар сухан дар бораи кўдакон равад,
бояд шароитԟои истисноие вуљуд дошта бошанд, ки риоя
нашудани кодексро талофї кунанд, лекин эътироф
менамоянд, ки дур шудан аз ин гуна кодексԟо ( ки бо ԟам
монанд, вале гуногун ԟастанд) дар мавридԟои зкрин
имконпазир мебошад:


Ошкор ва фош кардани
ԕонунвайронкуниԟои љиддї.



Ԟифзи саломатї ва бехатарї.



Пешгирии љомеа аз гумроԟї дар натиљаи изԟорот
ва ё амали ашхос ва ё ташкилоти алоԟида.

љиноят

ва

ё

Барои самаранокии пурра бояд воситаԟое љой дошта
бошанд, ки тавассути онԟо риояи кодекс назорат карда
шавад (ин хоԟ ташкилоти журналистї бошад ва ё хоԟ
ташкилоти ԑайридавлатие, ки тамоми ВАО ва љомеа ба
он бовар кунад) ва ԟангоми халалдор кардани он ба ин ё
он шакл товон ситонида шавад. Жан-Клод Бертран бар
он аԕида аст, ки сифати идоракунї метавонад ба воситаи
се гурўԟи шахсони манфиатнок – молик, мутахассис ва
истифодабарандагон таъмин карда шавад; ё дар
алоԟидагї ва ё дар якљоягї дар комбинатсияи гуногун бо
истифодаи он чї ки ў «Системаԟои масъулияти ВАО»
меномад.
Системаԟои масъулияти ВАО воситае ба шумор
мераванд, ки барои таъминоти масъулияти иљтимоии
ВАО истифода бурда мешаванд, ВАО ва журналистонро
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маљбур месозанд, ки ԕоидаԟои ахлоԕии барои ин пеша
муԕарраргардидаро эԟтиром намоянд. Тамоми «Системаԟои масъулияти ВАО» барои беԟтар намудани ВАО
равона гардидаанд, вале фавԕулодда гуногунанд:


Афрод (масалан, омбудсменԟо ва ё намояндагони
хонандагон дар матбуот).



Гурўԟи одамон (масалан, комиссия оид ба арзёбии
мазмун).



Вохўриԟои мунтазам (масалан, шўроԟои маԟаллии
матбуот).



Ԟуљљатԟои алоԟида (кодекси ахлоԕ).



ВАО-и хурд (нуԕтаи назарԟо дар бораи сифати
журналистика).



Амалиётԟои мушаххас (масалан, аудити ахлоԕї).



љараёни дурру дароз (масалан, маълумоти олии
журналист ва ё як ԕатор тадԕиԕоти амиԕтар).

Системаԟои посухгўии ВАО якчанд маԕсадро пайгирї
мекунанд:


Тандиԕ-усули оддї ва паԟншудаи беԟбуди ВАО.



Мониторинги фаврї, зеро маԟсулоти ВАО хеле зиёд будаву умри кўтоԟ дорад.



Дастрасї ба ВАО. Ба он маънї, ки ԟар як инсон
бояд имконияти истифодаи навъԟои гуногуни
ВАО-ро дошта бошад ва ԟам ба он маъно, ки ԟар
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як гурўԟи аԟолї бояд аз имкони додани иттилоот
бархурдор бошад.


Омодагии касбї, тасмими тўлонї барои ԟалли
мушкилоти бештари ВАО: ԟам дар заминаи
омўзиши мутахассисон ва ԟам дар заминаи
иттилоърасонї ба шаԟрвандон.

Баъзе «Системаԟои масъулияти ВАО» дар васоити ахбори
омма тавлид меёбанд (масалан, гўшаи тасԟеԟ, сатри
равон), коркардԟои дигар берун аз ин доира истифода
мешаванд (масалан, наԕду баррасии журналис-тика),
ԟарчанд бархе ԟамкории ВАО бо љомеаро дар бар
мегиранд (масалан, Шўрои матбуот).
Иԕрори хато ԟамеша мушкил аст, махсусан дар саноате,
ки вазифааш ба љомеа дастрас намудани иттилооти
дуруст дар хусуси мушкилот ва ԟодисаԟоест, ки ба ԟаёти
онԟо таъсир мерасонанд. Лекин, барои дар ԟузури
тамошобин иԕрор шудани нобарорї, рўирост гуфтан ва
кўшиши дигар такрор накардани чунин хатогиԟо, ВАО
яке аз роԟԟои самараноки мустаԟкам намудани боварии
байни љомеа ва воситаԟои ахбори оммаро истифода
мебарад.
КодексΣои байналмилалї
Тасвиби Эъломияи љаԟонии ԟуԕуԕԟои кўдак аз тарафи
ԕариб тамоми давлатԟои дунё нишон медиԟад, ки
ԟуԕуԕԟои инсон ва ԟуԕуԕԟои кўдак љомеъ ва људонопазир
ба шумор меравандю Бо вуљуди ин, оё стандартԟои љомее,
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ки журналист бояд онԟоро риоя кунад, вуљуд доранд?
Айни ԟол Кодекси умумии рафтори журналистон вуљуд
надорад. Кодексԟои зиёди маԟаллї ва миллї, инчунин
иттиԟодияԟои байналмиллалие вуљуд доранд, ки принсип
ва изԟороти хусусии худро таԟия кардаанд.
Кодексԟои навишташуда ва стандартԟои амалии ин ё он
кишвар ва ин ё он ташкилот бо ԟам фарԕ доранд, вале
такрори чашмраси иттиԟодияԟо ва расонаԟои чопї дида
мешавад.
Кодекси ахлоԕї ԟассосият ва одоби муԟокима-рониро
афзоиш медиԟад, дастгирии љуръати кормандони
алоԟидаро мустаԟкам мекунад ва инчунин ба таԟкими
ԟувияти созмон кумак мерасонад.
Федератсияи байналмилалии журналистон (ФБЖ) бар ин
аԕида аст, ки озодии сухан ва озодии иттилоот асоси кори
журналистї ба шумор меравад. Он ба мустаԕилияти
таԟририя ва худтанзимкунии воситаԟои ахбори омма, инчунин ба баррасии масъалаԟои ахлоԕ дар журналистика
даъват ба амал меорад. Ԟамзамон, барои мустаԟкам намудани стандартԟои касбї (аз ԕабили Эломияи
принсипԟои ахлоԕи журналистон) мусоидат намуда,
дастуруламалԟои мушаххаси таԟияи маводԟои марбут ба
масъалаԟои кўдаконро омода кард. Фаъолияти журналистие, ки ба ԟаёт ва некуаԟволии кўдакон дахолат мекунад,
бояд ԟамеша бо дар назар гирифтани осебпазирии
кўдакон
анљом
шавад.
Кодекси
Федаратсияи
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байналмилалї хеле муԟим аст, зеро вай асоси аксарияти
кодексԟои миллї гаштааст.
Кодекси ахлоΙ дар муносибат бо кўдакон
Федератсияи байналмилалии журналистон (ФБЖ) чунин
аԕида дорад, ки тамоми журналистон ва кормандони
ВАО вазифадоранд, на танԟо стандартԟои олии ахлоԕї ва
касбиро дастгирї намоянд, балки дар соԟаи худ ба
бештар паԟн намудани иттилоот дар бораи Конвенсияи
ԟуԕуԕԟои кўдак ва пеш бурдани он дар журналистикаи
мустаԕил мусоидат кунанд. Ба ВАО лозим аст, ки тибԕи
назари Федератсияи байналмилалии журналистон
халалдор шудани ԟуԕуԕԟои кўдакон ва масъалаԟои ба
бехатарии кўдакон алоԕаманд, аз љумла махфият,
таԟсилот, тандурустї, таъминоти иљтимої ва тамоми
шаклԟои истисморро баррасї намуда, масъалаԟои
муԟимро барои тадԕиԕот ва баԟсԟои оммавї пешниԟод
кунад.
Илова бар ин, ВАО дар як ваԕт набояд танԟо як маротиба
дар бораи шароити кўдакон таԟԕиԕот бурда, хабар
диԟанд, балки мунтазам равандеро, ки метавонад ба
пайдо шудани чунин ԟодисаԟо оварда расонад, шарԟу
тавзеԟ диԟад.
(Тарљумаи меъёрΣои мазкур Σаст...)
Худи ВАО барои ба танзим даровардани корашон бо
мушкилоти кўдакон принсипԟои роԟбарикунандаро таԟия
месозанд. «Ԕоидаԟои таԟририяи ВВС» (The ВВС Editorial
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Guidelines), ки пештар ԟамчун «Маълумотномаи
продюсер» (Producer Guidelines) маъмул буд, стандартԟои
ВВС-ро, ки барои тамоми маԟсулоти он дар телевизион,
радио ва Интернет пешбинї шудааст, муайян мекунад.
Онԟо барои нафароне таъйин шудаанд, ки ба ВВС љиԟати
расонидани кўмак барои бартараф намудани ԟолатԟои
вазнини истеԟсолот контент мекунанд. Дар онԟо
ԕисматԟои махсусе, ки ба кўдакон бахшида шудаанд,
ворид гардидаанд.
Тавсияԟои ВВС-ро ба шакл даровардан хеле оддї аст: ин
созмон барои ԟифзи некуаԟволии кўдакон ва љавононе, ки
дар раванди кор иштирок намуда, хислати махсуси
маводро муайян мекунанд, равона карда шудааст, аз
љумла ԟуԕуԕи шунида шудан дар ԟар љойи дунё, ки ВВС
он љо кор мекунад.

Ԟуԕуԕԟои таԟририи ВВС на танԟо аз сабаби нуфузи
мустаԟками иттиԟодия ԟамчун таъминкунандаи ахбори
баландсифат ва бозтоби ԟодисаԟои љорї муԟиманд, балки
боз барои он ки ВВС дар омода намудани журналистон
дар тамоми љаԟон иштирок мекунад. Принсипԟои он бо
якчанд забон тарљума шуда, барои журналистони телевизион ва радио асоси ԑайрирасмии меъёрԟои ахлоԕї гардиданд.
Аз рўи меъёрԟои ВВС кўдак каси то 15 сола аст онԟое
љавон шуморида мешаванд, ки синну соли 15, 16 ва 17 доранд. Лекин инԟо муайянкунандаԟои ԟуԕуԕї нестанд ва аз
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Конвенсияи СММ дар бораи ԟуԕуԕԟои кўдак дар хусуси
он, ки кўдак шахсест то синни 18 солагї, фарԕ мекунанд.
ПринсипΣои ВВС тасдиΙ мекунанд, ки:
«Кўдакон ва љавонон барои ВВС хеле муԟиманд. Мо
кўшиш мекунем, ки онԟоро бо контенти пурмазмун, тарбиякунанда, пандомез, гуворо ва љолиб таъмин намоем,
то ба дарки оламе, ки дар он зиндагї мекунанд, ба онԟо
кўмак расонем. Ԑайр аз ин, онԟо ба мо бо усулԟои гуногун
ԟамкорї мекунанд: ԟамчун иштирокчиён, ԟуранпешагон,
гўяндагони телевизион ва инчунин бо ёрии онлайн ва
хизматрасониԟои интерактивии мо».
«Барԕарор намудани тавозуни байни манфиатԟои
раԕобатии кўдаконе, ки дар кори мо иштирок мекунанд
ва инчунин аԕидаву зиёдахоԟиԟои падару модарони онԟо
ва ё аудиторияи мо, на ԟама ваԕт осон аст. Лекин мо, дар
ԟар куљои олам, ки кор накунем, бояд ԟамеша
некуаԟволии кўдакону љавононеро, ки дар маводи мо
саԟми худро мегузоранд, кафолат диԟем, ки он албатта
ԟуԕуԕԟои баромад ва иштирок кардани онԟоро дар бар
мегирад».
Баъзе ташкилотԟое, ки дар кори онԟо диԕԕати асосї ба
кўдакон људо карда шудааст, меъёрԟои худро љиԟати кори
ВАО бо кўдакон таԟия намудаанд. Масалан, ЮНИСЕФ
тавсияԟоеро пешниԟод менамояд, ки ба аԕидаи он ба ВАО
барои инъикоси кўдакон бо услубԟои ба синну сол ва
ԟиссиёти онԟо мувофиԕ, кўмак мерасонанд. Онԟо барои
дастгирии маԕсадԟои беԟтарини журналисти боахлоԕе, ки
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ба манфиати љомеа бе расонидани зарар ба ԟуԕуԕи
кўдакон хизмат мекунад, равона шудаанд.
Ин принсипԟо иборатанд аз:
(Тарљумаи маводи ЮНИСЕФ Σаст...)
Супориш
Дар оԑози ин ԕисмат якчанд мавзўъԟои калидї оварда
шудаанд.
Шумо метавонед ба баъзе саволԟое, ки он љо оварда шудаанд, љавоб диԟед? Кодекси ахлоԕи касбї, ба монанди
ахлоԕист. Баъзан бархўрди меъёрԟои ахлоԕї ва талаботи
одоб ба вуљуд меояд. Ԟамин ԟолат бо ԟуԕуԕԟо низ рўй
медиԟад. Мисоле овардан мумкин аст, ки дар он ԟуԕуԕ ба
озодии сухан ва озод ии матбуот бо ԟуԕуԕԟои кўдак
бархўрд кунад? Чї бояд афзалият дошта бошад?

ЗАМИМА
Усули таΣририяи ВВС дар масъалаи кўдакон
Мо бояд аз назари љисмонї ва равонї беԟбудиву
шоистагии афроди то 18-сола, аз љумла, кўдакони то 15соларо таъмин созем, то онԟо ԟангоми дарёфт ва пахши
барномаԟо ва маводи интернет, ԕатъи назар аз ризоияти
додаи худ, волидайн, сарпарастон ва ё ашхоси дигаре, ки
вазифаи волидайни онԟоро иљро мекунанд, ԟимоя
шаванд.
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Мо бояд тарзе иԕдом кунем, то кўдакон ва љавонон аз
боби иштирокашон дар барномаԟо ё ваԕти пахши
барномаԟо эԟсоси ԟаяљону нигаронии нолозим надошта
бошанд. Иштироки онԟо бояд ба таври даԕиԕ бар асоси
меъёрԟои идоравї асос ёфта, дар сурати зарурат дастгирї
шаванд.
Мо бояд масъулияти худро дар масъалаи ԟимояи кўдакон
ва љавонон аз мазмуну муԟтавои номувофиԕ, ԟаԕԕи онԟо
ба баёни озодонаи фикру андеша ва озодии дарёфти
иттилоотро ба эътидол оварем.
Кўдакон ва масъалаи ризоият
Мо, дар сурати љалби кўдакон ва афроди љавон ба кори
худ, бояд ризоияти волидайн, сарпарастони ԕонунї ва ё
ашхоси дигари аз 18-сола болоро, ки љойгузини волидайн
мебошанд, барои назарсанљии кўдакон ва афроди љавон
ба даст орем. Ԟар ԕадар кўдак хурдсолу осебпазир бошад,
ԟамон андоза мавзўъ ԟассостар шуда, ба даст овардани
ризоият лозим мешавад. Аз љумла, кўдакон набояд дар
масъалаԟое, ки додани љавоби дуруст хориљ аз тавони
онԟост, бе ризоияти худашон мавриди назарсанљї ԕарор
гиранд.
Таԟиягарони матолиби инъикоскунандаи ԟаёти кўдакон
ва љавонон бояд фикри онро кунанд, ки кўдак (дар сурати
лозим волидайн/сарпараст ё шахси дигари аз 18-сола
боло, ки онԟоро иваз менамояд) моԟияти барномаро дарк
карда тавонад. Таԟиякунандагон инчунин бояд тарзи
дарёфти ризоияти кўдак ва ё фарди љавонро асоснок
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карда тавонанд ва тасмими онԟоро барои даст кашидан
аз иштирок эԟтиром кунанд. Дар ин масъала, ки оё кўдак
метавонад ризоият диԟад, бояд сатԟи рушд, дарк ва
инчунин синну соли вай ба назар гирифта шавад.
Барои
он
ки
ба
таври
маъмулї
ризоияти
волидайн/сарпарастон ва ё афроде, ки онԟоро иваз
менамоянд, дар бораи иштирок ва ё саԟми кўдак ба даст
оварда шавад, сабти «овози мардум бо кўдакон» ва ё
масъалаԟое, ки баԟсбарангез нестанд, монанди кисахарљї
ва ё ԟунарпешагони дўстдошта, метавонад истисно
бошад.
Дар бораи ԟар гуна љавоби радди волидайн бояд ба
роԟбарияти идора хабар диԟед, ё агар шумо журналисти
мустаԕил ԟастед, пас муԟаррири навбатдорро огоԟ созед,
то ки вай низ бо масъулони сиёсати идоравї машварат
кунад. Ԟар гуна тасмим дар бораи идомаи кор бе
ризоияти волидайн, маъмулан дар сурате гирифта
мешавад, ки агар манфиатԟои муайяни иљтимої вуљуд
дошта бошанд. Инчунин ба хотири озодии баёни кўдак ва
ё фарди љавон ԟаԕԕи онԟо ба ибрози назарашон таъмин
карда мешавад.
Бояд паёмадԟои эԟтимолии иштироки кўдак муайян
карда шаванд, масалан, имкони тарсонидани кўдак ё
набудани ангезаи пулї барои ў ва ё яке аз волидайн ё
сарпарасти кўдак ԟангоми љалби ризоият арзёбї шавад.
Пардохти харољот то замоне, ки оԕилона ва дар доираи
ԕонун мебошад, ԕобили ԕабул аст. 
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Дарёфти иљозати мудирияти мактаб барои филмбардорї
ва ё мусоԟиба дар бораи мактаб, дар дохили бинои он ё
ԟангоми машԑулиятԟо. Бар асоси ԕонун, маԕомоти
маԟаллии маориф бояд барои сабти суханрониԟои кўдак
ԟангоми машԑулиятԟои таълимї иљозат диԟад.
Ваԕте мо аз кўдакон барои љой додани маълумоти шахсии
онԟо дар интернет иљозат мепурсем, бояд ба назар гирем,
ки то чї ԟад розигии волидайни онԟо низ лозим аст.

Ԟар гуна пешниԟод барои ошкор кардани маълумоти
хусусї дар бораи кўдак ба шахсони сеюм бе розигии вай,
масалан, агар гумони рафтори даԑал нисбат ба кўдакон
вуљуд дошта бошад, бояд ба раԟбарияти идора хабар
дода шавад. Рўзноманигорони мустаԕил бояд ба
муԟаррири навбатдор хабар диԟанд, то дар сурати
зарурат бо ԟуԕуԕшиноси масоили сиёсати иттилоотї ва
барномаԟо машварат намояд. Ваԕте мо ба воситаи
телефон кўдаконро барои ԟамкорї даъват мекунем, бояд
дар ин бора ԟангоми пахши барнома дар мављ (эфир)
суԟбат кунем, вале пеш аз занг задан бояд розигии яке аз
волидайн ва ё касеро, ки барои телефон пул медиԟад, ба
даст орем.
Маълумоти кўдакон ва љавонон
Мо бояд бодиԕԕат дар ин бора фикр кунем, ки ԟар гуна
мавод бо иштироки кўдак, чи дар љараёни кор ва чи баъд
аз чоп шудани мавод ё пахши он дар мавї (эфир), чї гуна
таъсир ва паёмадԟои эԟтимолї дошта метавонад.
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Зимнан он чиз ԟам ба назар гирифта мешавад, ки оё
розигии бокафолати волидайн гирифта шудааст ё не.
Кўдакон одатан барои иштирок дар фаъолияти мо
хурсанд мешаванд, аммо на ԟамеша онро хуб тасаввур
карда метавонанд. Бинобар ин, арзёбии таъсири
дарозмуддати чунин ԟамкорї дар ԟаёти онԟо лозим аст.
Эԟтимол машварати коршиносон талаб карда шавад,
агар фаъолияти зиддиљамъиятї, зарарнок ва ё ԑайриԕонунї дар мавриди кўдакон, монанди истифода аз
маводи мухаддир, вайрон шудани ԑизохурї (беиштиԟої)
ва таԟдид тасвир мешуда бошад. Дар ин љо бо дурандешї
бояд дар бораи беԟтарин шеваи гирифтани мусоԟиба ва
кам кардани ԟаяљону изтироби кўдакон маслиԟат карда
шавад.
Баъзан метавон иштироки тарафи сеюмро машварат дод.
Ў метавонад аз љумлаи хешовандон, дўсти хонавода ва ё
муаллим бошад, хусусан, ваԕте масъалаԟои ԟассоси ба
кўдак дахлдошта матраԟ мешаванд. Ин кафолат медиԟад,
то нафаре пайдо шавад, ки бо кўдак ошно буда,
манфиатԟои ўро таъмин мекунад.
Бояд мутмаъин шуд, ки кўдакону љавонон имкони баёни
фикру аԕидаашонро ба даст меоранд. Вале дар
мавридԟое, ки кўдакон муболиԑа ё тамаллуԕ мекунанд ва
ё овозаро ба љои ԟаԕиԕат муаррифї карданї мешаванд,
бояд ԟушёр бошем. Рафтори љиної ё зиддиљамъиятї
набояд бељавоб монад.
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Махфї нигоΣ доштани номи кўдак
Агар мо бо рафтори зиддиљамъиятї ва љиної сару кор
дорем, ваԕти ԕабули ԕарор дар мавриди он, ки оё ошкор
кардан ё махфї нигоԟ доштани номи кўдак ба манфиати
дарозмуддати вай хоԟад буд, мушкили ахлоԕї пеш меояд.
Дар ԟолати иртиботи рафтори кўдак ба чунин масъалаԟо,
набояд акси ў дар мавод оварда шуда, шахсияташ муайян
гардад (ба истиснои асоснок шудани ин масъала аз
тарафи ԟайати идора). Ԟамеша аз роԟбарони ботаљрибаи
ԟайати идора маслиԟат пурсед ва агар шумо журналисти
мустаԕил ԟастеду намедонед чї бояд кунед, аз муԟаррири
навбатдор маслиԟат гиред.
Агар рафтори кўдак ԟамчун рафтори зиддиљамъиятї
ташхис дода шавад, ԟама гуна дархостԟо бояд ба бахши
ԟуԕуԕии барнома равона гардад. Тасмими ифшо ва ё
мушаххас кардани кўдаке, ки волидайнаш ба фаъолияти
зиддиљамъиятї ё љиної даст задаанд, дар сурате имкон
дорад, ки чунин кор барои беԟбудии кўдак сурат гирифта
бошаду вай аз он зарар набинад ва ԟайати идора низ ба
таври комил чунин амалро асоснок намояд. Ин масъала
барои кўдакони осебпазир махсусан муԟим аст, зеро,
масалан, онԟо метавонанд бо волидайни майзада зиндагї
кунанд ё ба интиԕоли маводи мухаддир маљбуран љалб
шуда бошанд.
имояи кўдакон дар интернет
Мо кўшиш мекунем, ки кўдакону ўавонон ԟангоми
истифода аз афзалиятԟои технологияи таԟаввулёбанда
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мављудияти хатарԟои эԟтимолї ва роԟԟои коԟиши онро
донанд. Барои ԟифзи кўдакон дар интернет масъулиятро
ВВС, волидайн / сарпарастон ва худи кўдак ба ўԟда
мегиранд.
Фазои шабакаԟои хусусї, ки дар он маъмулан афроди
ношинос бо ԟам вохўрда, маълумоти шахсии худро
мубодила мекунанд, то замоне ки усули боварибахши
мушаххассозї дар шабака ба миён наомадааст, барои
кўдакон муносиб нест. Бинобар ин, назорати чунин
шабакаԟо аз назари амнияти кўдаки корбар имконпазир
нест.

Ԟама пешниԟодоти алтернативї бояд ба роԟбари
расонаԟо ва фанновариԟои нав фиристода шаванд. Дар
мавриди он, ки чї ԕадар маълумоти шахсии кўдаконро
љамъоварї, ифшо ва дар сайти ВВС љойгир карда
метавонем, бояд эԟтиёткор бошем. Интишори маълумоти
аз ԟад зиёд метавонад барои кўдак хатарнок бошад.
Кўдакон, муΣтавои интернет ва пайвандΣо
Мо бояд муԟтавои муносиби торнамоԟоеро, ки ба
шумораи зиёди кўдакон ва љавонон равона шудаанд,
кафолат диԟем. Аз љумла:
•

Ԟар гуна мавод дар саԟифаи асосии ВВС бояд
барои доираи васеи мухотабон ё хул аудитория, аз
љумла, кўдакон дар назар гирифта шавад. Аввалин
ангушт задан ба саԟифаи асосии ВВС набояд ба
таври мустаԕим ба саԟифае орад, ки дар он маводи
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барои доираи васеъи мардум номуносиб љой дода
шудааст.
•

Мо набояд иљозат диԟем, ки пайванди торнамои
марбут ба барномаԟои радиої ва телевизионии
кўдакона, ба сайте роԟнамої кунад, ки барномаԟои
радиої ва телевизионии он барои кўдакон муносиб
нестанд.

•

Ԟар гуна “пахши” мустаԕими ТВ дар торнамо, ки
онро ба воситаи саԟифаи аввал метавон дарёфт,
маъмулан бояд барои муԟити хонавода мувофиԕ
бошад.

•

Мо бояд муԟтавои торнамоԟои бегонаро санљида,
дар ин бора биандешем, ки пайвандԟои онԟо ба
куљо хоԟанд бурд.

•

Мо набояд пайвандԟои он чатԟоеро гузорем, ки
барои аудиторияи кўдакон муносиб буданашон
санљида нашудааст.

•

Мо бояд торнамоԟоеро, ки барои кўдакон пешбинї
шудаву дар онԟо корбарон маводи худро
мегузоранд, инчунин сайтԟоеро, ки аз корбарон
фиристодани аксԟоро тавассути почтаи электронї
барои интишор дархост мекунанд, танзим намоем.
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ɆȺԔɈɆɂɀɍɊɇȺɅɂɋɌɈɇȼȺɗɌɂɄȺɂɀɍɊɇȺɅɂɋɌЇ
ɉɊɂɇɋɂɉԞɈɂɎȿȾȿɊȺɌɋɂəɂȻȺɃɇȺɅɆɂɅȺɅɂɂ
ɀɍɊɇȺɅɂɋɌɈɇ
1.

ПринсипΣои умумї

1.1. Федератсияи байналмилалии журналистон (ФБЖ),
ки беш аз 450 ԟазор журналистро дар зиёда аз 100
кишвари љаԟон дар бар мегирад, чунин мешуморад,
ки журналистони ԟирфавии узви иттиԟодияԟои
касбии озоду мустаԕил, дар эљод ва ԟифзи фарԟанги
демократии ВАО наԕши калидї доранд.
1.2. ФБЖ чунин мешуморад, ки демократия ба
густариши озодии баён ва адолати иљтимої дар
саросари љаԟон вобаста аст. ФБЖ тасдиԕ мекунад,
ки демократия ба дарки наԕши хоси ВАО дар
љомеаи демократї асос ёфтааст.
1.3. ФБЖ чунин мешуморад, ки ВАО бояд принсипԟои
касбї ва ахлоԕии озодии матбуотро, ки ба озодии
баён ва аԕида асос ёфтааст, эԟтиром кунанд.
ФБЖ озодии матбуотро чунин муайян месозад:
Озодї аз маԟдудиятԟо ба журналистон, муԟаррирон,
ноширон ва пахшкунандагон имкони пешбурди
манфиатԟои љамъиятиро ба воситаи чоп, пахш ё
паԟн кардани воԕеиятԟо ва фикру аԕидаԟое фароԟам
меорад,
ки
бидуни
донистани
онԟо
интихобкунандагони
демократї
наметавонанд
тасмимԟои огоԟона бигиранд.
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ФБЖ чунин мешуморад, ки барои мављудияти
озодии баён имконоти зерин лозим аст:
а)

ВАО-и озод, мустаԕил ва гуногунандеш, ки
фикру
аԕидаԟои
мухталифро
инъикос
мекунанд;

б)

Љараёни озоди иттилоот, ки мубодилаи комили
демократии онро дар ԟама љамоатԟо, чи дар
асоси вазъи љуԑрофию тааллуԕи нажодї ва чи
арзишԟои
умумї
ё
забони
муштарак
имконпазир мекунад;

в)

Ԟимояи ԕонунї ва ԟифзи ԟуԕуԕи шаԟрвандон ба
озодии иттилоот ва ԟаԕԕи донистан;

г)

Эԟтиром ба маԕоми касбї
рўзноманигорони мустаԕил.

ва

наԕши

1.4. ФБЖ чунин мешуморад, ки муносибат ба ахбор ва
иттилоот ба сифати молу маԟсулот набояд монеи
иљрои вазифаи журналистон барои расонидани
иттилоот ба мардум шавад. ВАО бояд бар асоси
стандартԟои олии шафофият ва ошкорбаёнї
фаъолият кунанд.
1.5. ФБЖ ба имкони ԟамкории хадамоти давлатї ва
пахши хусусї бо маԕсади ԟифзи мустаԕилї, гуногунандешї
ва
рангорангии
барномаԟо
барои
иттилоотонии ԟамаи ԕишрԟои љомеа бовар дорад.
1.6. ФБЖ изԟор медорад, ки масъулияти меъёрԟои
ахлоԕии рафтор ва таъмини техникии стандартԟои
олї дар журналистика ба дўши журналистони касбї
мебошад.
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1.7. ФБЖ бовари ԕатъї дорад, ки ԕонун набояд ба
масъалаԟое дахолат намояд, ки масъулияти он ԟаԕԕи
махсуси журналистони фаъол аст, ба вижа дар
масъалаи омодасозї, интихоб ва пахши иттилоот.
2.

Дастрасї ба касб

2.1. Дастрасї ба касб бояд ройгон бошад. Сатԟи касбии
журналистони оянда бояд то ԟадди имкон баланд
бардошта шавад.
2.2. Журналистони таљрибаомўз бояд омодагии касбии
худро дар шароите гузаронанд, ки бо ношир ва
иттифоԕԟои касабаи журналистон мувофиԕа шуда
бошад.
2.3. Ваԕти
таъйинот
шумори
журналистони
соԟибихтисос, яъне ашхосе, ки ба камтарин
талаботи касбии бо иттифоԕԟои журналистон ва
созмонԟои ВАО мувофиԕашуда љавобгў мебошанд,
маԟдуд аст. Чунин журналис-тони боихтисос бояд бо
роԟи созишномаԟои дастаљамъї ба вазифа таъйин
карда шаванд. Корфармоён эътироф месозанд, ки
инъикоси сатԟи љомеае, ки ба он хидмат мекунанд,
дар маљмўъ вазифаи ВАО ва аз љумла, корфармо
мебошад.
3.

Масъалаи виљдон

3.1. Журналистон бояд ԟаԕ дошта бошанд, ки ԟангоми
фаъолияташон аз рўйи виљдони худ амал намоянд.
Дар сурати таԑйироти бунёдї дар хатти машйи
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сиёсї, фалсафї ва мазԟабии корфармо, журналист
метавонад ԕарордоди худро бе огоԟии пешакї ԕатъ
карда, подошеро соԟиб гардад, ки онро дар сурати
ԕатъи ԕарордод аз тарафи корфармо бояд ба даст
меовард.
3.2. Ягон журналист набояд аз тарафи корфармо ё шахси
аз номи вай амалкунанда барои анљоми коре
фиристода шавад, ки ба назари журналист он
метавонад меъёрԟои ахлоԕии фаъолияти касбии ўро
халалдор созад. Ин меъёрԟо дар кодексԟои миллии
ахлоԕи журналист̅ ва ё кодекси байналмилалии
принсипԟои рафтори журналистии ФБЖ зикр
шудаанд. Ԟељ як журналист наметавонад барои
собит кардани ԟаԕԕи амал аз рўйи виљдони худ љазо
дода шавад.
4.

МустаΙилии идоравї

4.1. Дар ԟама ВАО бояд ԟадди аԕалли стандартԟои
умумии мустаԕилии идоравї истифода шаванд.
4.2. Ԟадди аԕалли стандартԟо бояд аԕидаеро фаро гирад,
ки ԟайати идора сармояи ахлоԕї ва маънавии
расонаԟои чопиву электронї мебошад;

Ԟаԕԕи Шўрои таԟририя шиносої бо ԕарорԟоест, ки
ба масъалаԟои зерин дахл доранд:
 Таъйин ва озод кардани сармуԟаррир, муайян
кардани сиёсати идоравию кадрї ва муԟтавои
сиёсати нашру пахши иттилоот;
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 Љойивазкунї/таԑйири вазифаԟое, ки дар назди
журналистони идора меистанд;
 Дар масъалаи шикоятԟои марбут ба сиёсати
идоравї фикру аԕидаи худро баён кунад;
 Журналист ԟаԕ дорад, аз иљрои супорише, ки
меъёрԟои ахлоԕии фаъолияти касбиро халалдор
мекунад, даст кашад;
 Ԟайати идора ԟаԕ дорад, аз мудохилаи тарафи
сеюм ба идораи фаъолияти он пешгирї кунад;
 Журналистон дар Аврупо аз ԟуԕуԕи дарёфти
маоши яксон ва баробарї дар рушди касбї
бархурдоранд.
Дар сурати норозигии шўрои идоравї, сармуԟаррир ва
раёсат гуфтушуниди озод ва эътимодбахш доир
мекунанд. Намояндагони анљуманԟо ва иттиԟодияԟои
касбии журналистон метавонанд дар асоси ԕонунгузории
љории меԟнатї дар бораи матбуот ба ин гуфтушунидԟо
љалб карда шаванд.
5.

Худтанзимкунї ва ахлоΙи журналистї

5.1. ФБЖ чунин мешуморад, ки кодексԟои ахлоԕї ва ё
кодексԟои рафтор бояд аз тарафи худи мутахассисон
тартиб дода шаванд.
5.2. Кодекси рафтори ФБЖ, ки бори аввал дар соли 1954
ԕабул шуд, кодекси ахлоԕие мебошад, ки аз тарафи
ԟама созмонԟои миллии журналистии Аврупо ба
тасвиб расидааст. Ԟамин тавр, Кодекси рафтори
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ФБЖ барои дарки умумии масоили ахлоԕї бо
ԟадафи ԕабули ихтиёрии он аз тарафи журналистон
ва нашрияԟо асос мебошад. Дар ин соԟа ФБЖ
ширкати фаъолонаи ԟукуматԟои миллиро мушоԟида
намекунад.

ɗɔɅɈɆɂəɂɎȿȾȿɊȺɌɋɂəɂȻȺɃɇȺɅɆɂɅȺɅɂɂ
ɀɍɊɇȺɅɂɋɌɈɇ ɎȻɀ ȾȺɊȻɈɊȺɂɉɊɂɇɋɂɉԞɈɂ
ɊȺɎɌɈɊɂɀɍɊɇȺɅɂɋɌЇ 
Ин эъломия ԟамчун стандарти рафтори касбї барои
журналистоне, ки ба љамъоварї, интиԕол, пахш ва шарԟу
тафсири ахбор ва иттилоот машԑуланд, муаррифї
мешавад.
1.

Ԟаԕиԕатљўйї ва таъмини ԟуԕуԕи мардум ба
донистани ԟаԕиԕат аввалин вазифаи журналист аст.

2.

Мутобиԕи ин вазифа, журналист бояд ԟамеша
принсипԟои озодї дар љараёни љамъоварї ва
интишори бетарафонаи ахбор ва ԟаԕԕи дигарон ба
эрод ва танԕидԟои одилонаро ԟимоя кунад.

3.

Журналист бояд бар асоси воԕеъиятԟое, ки дар
бораи онԟо медонад, иттилоъ диԟад. Журналист
набояд ахбори муԟимро пинԟон дорад ва ё
ԟуљљатԟоро сохтакорї кунад.

4.

Журналист бояд фаԕат воситаԟои ԟаԕԕонии дарёфти
ахбор, акс ва ԟуљљатԟоро истифода кунад.
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5.

Журналист бояд ԟама кори имконпазирро барои
ислоԟи ахбори нодурусти пахшшуда анљом диԟад.

6.

Журналист бояд сирри касбиро дар мавриди
сарчашмаи иттилоъ, ки ба тарзи махфї ба даст
овардааст, риоя намояд.

7.

Журналист бояд хатари табъиз ва маԟдуд кардани
ԟуԕуԕи дигаронро, ки аз тарафи ВАО сурат мегирад,
дарк намояд ва ԟама корро анљом диԟад, то чунин
табъиз, ки дар ԕатори дигар масоил ба нишонаԟои
нажодї, љинсї, забон, дин, аԕидаԟои сиёсї ва
тааллуԕи миллию иљтимої иртибот доранд, худдорї
кунад.

8.

Журналист вазифадор аст, чунин амалԟоро рафтори
љиддии ношоями касбї арзёбї кунад:

9.



Асардуздї – истифодаи иттилои шахси дигар;



Барԕасдона ба иштибоԟ бурдани дигарон;



Сарзаниш, туԟмат, буԟтон, айбдоркунии беасос,
гирифтани пора дар шаклԟои гуногун барои чоп
кардан ё накардани мавод.

Журналисте, ки ба ин ном сазовор аст, содиԕ мондан
ба принсипԟоеро, ки дар боло нишон дода шудаанд,
вазифаи худ медонад. Дар доираи ԟуԕуԕи умумии
ԟар як кишвар журналист бояд дар масоили касбї
фаԕат ԟуԕуԕи ԟамкоронашро эътироф карда, ба ԟар
гуна мудохила аз тарафи ԟукумат ва ашхоси дигар
роԟ надиԟад.
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Дар Конгресси љаΣонии Федератсияи байналмилалии
журналистон дар соли 1954 Ιабул гардида, дар Конгресси
љаΣонии соли 1986 таΕйир дода шудааст.

0(',$:,6(75867ɊɈԞɇȺɆɈɂȽɍɁɈɊɂɒȽȺɊɈɇ
ȾȺɊɆȺȼɊɂȾɂɆɍɋɈԞɂȻȺȻɈɄЎДАКОН ԞȺɇȽɈɆɂ
ЉАНГ ВА ОФАТԞɈɂɌȺȻɂЇ
1.

Дар навбати аввал манфиатԟои кўдакро ба назар
гиред. Маводи омодакардаи шумо метавонад
оԕибатԟои ԑайриинтизор дошта бошад, бинобар ин,
бояд дар бораи ангезаԟои худ, дар бораи он ки
мавод чї гуна пешниԟод хоԟад шуд ва он чї тавр
метавонад ба кўдак таъсир гузорад, фикр намоед.
Яке аз масъалаԟои калидї шахсияти кўдакон ба
шумор меравад. Масалан, ба “кўдак-сарбоз”-е, ки
дар ВАО пайдо мешавад, метавонад хатари марг
пеш ояд, агар фармондеԟи онԟо ба ин хулоса ояд, ки
вай иттилои ифшогари калонсолонро интишор
кардааст. Ԟамин тавр, кўдаке, ки шоԟиди љиноят ва
ваԟшоният
будааст,
ԟатто
дар
ԕароргоԟи
паноԟандагон низ метавонад мавриди интиԕом
ԕарор гирад.

2.

Дар љое, ки имкон дорад, иљозат бигиред. Агар
кўдакон таԟти сарпарастии калонсолон ԕарор
доранд, пеш аз он ки бо онԟо суԟбат кунед, дар
бораи тартибу ԕоидаԟои он љо бештар маълумот ба
даст оред. Мусоԟиба кардан бо кўдаконе, ки ба
таври љиддї зарар дидаанд, комилан бељост. Агар
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кўдак мушкилоти зиёдеро аз сар гузаронида бошад,
ԟангоми мусоԟиба ԟузури калонсоле, ки ба вай
бовар дорад, муԟим мебошад. Ԟамеша санљед, ки оё
ба таври муфассал муаррифї кардани онԟо (аз рўйи
ном ва ё акс) барояшон хатарнок нест.
3.

“Љонибдор” ва “зид” будан ба масъалаи
ошкорсозии комили шахсро баррасї мекунем.
Эътирофи шахсият унсури муԟими эԟтиром буда, ба
таԟкими эътимод мусоидат мекунад, вале пурра
ошкор кардани он барои аудитория ба маԕсад
мувофиԕ нест. Кўдак метавонад ԟељ гуна эътирозе
надошта бошад, вале шумо ԟамчун калонсоли
масъул бояд паёмадԟои эԟтимолиро пешбинї созед.
Ԟатто ваԕте бо кўдаконе мусоԟиба мекунед, ки бо
хонаводаԟояшон ԟељ гуна иртиботу алоԕа надоранд,
бояд ԟангоми интишори маълумоти комили онԟо
эԟтиёткор бошед. Аз имконоти кофї барои
хабардор кардани хешовандони аслиашон истифода
баред, вале эԟтиёт кунед, ки кўдакро бо хатар рў ба
рў насозед. Ԟамаи ВАО айни замон глобалї
шудаанд, бинобар ин, саргузашти таԟиякардаи
шуморо онԟое низ дида метавонанд, ки ангезаи
тамосашон бо кўдакон шояд шубԟанок бошад. Агар
шумо шак доред, бо калонсолоне, ки кўдак онԟоро
мешиносад, маслиԟат кунед. Оё ин акс воԕеан лозим
аст?

4.

Ԟамеша фаԟмонед. Саъй кунед, то кўдак дарк созад,
ки шумо чї корро анљом медиԟед. Шумо наметавонед дилпур бошед, ки ў ба шумо ԟамчун дўст ё
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душман муносибат мекунад, бинобар ин, аз фаԟмондадиԟї шурўъ кунед – шумо кї ԟастед, барои ў бо
вай суԟбат кардан мехоԟед, маълумоти аз ў
гирифтаро чї кор мекунед, аудиторияи шумо
киԟоянд. Ԟуљљатԟои худро ба онԟо муаррифї кунед,
нишон диԟед, ки дастгоԟԟои касбии шумо чї гуна
кор мекунанд.
5.

Ба онԟо муԟлат диԟед. Шояд шумо барои анљоми
супориш ваԕти кам дошта бошед, аммо ин барои
кўдаконе, ки осеб дидаанд, ԟељ гуна аԟамият
надорад. Аз рўйи имкон ба онԟо фурсат диԟед, то бо
шумо ошно шаванд, ԟатто ваԕте ин кор чанд рўзро
дар бар мегирад. Шумо бояд ин имконро дошта
бошед, ки ба онԟо фурсат диԟед; агар наметавонед,
роԟԟои ԟамкорї бо онԟоро хуб фикр кунед. Онԟо
назди шумо наомадаанд, балки шуморо ԟамчун
шахси калонсоле мебинанд, ки ба хотири онԟо ин љо
омадаед. Саломатї ва воситаԟои рўзгузаронии онԟо
аз иттилое, ки медиԟанд, муԟимтар аст. Агар онԟо ба
ԟузури шумо одат кунанд, ба эԟтимоли зиёд ошкор
суԟбат хоԟанд кард. Ԕабл аз ԟама бодиԕԕат гўш
кунед, ки онԟо чї мегўянд, на ин ки фаԕат бахшеро
интихоб кунед, ки онро метавон иԕтибос кард.
Ԟатто дар беԟтарин ԟолатԟо кўдак дўст намедорад,
ки ўро ԟамчун гурўԟ ва ё тип инъикос кунанд. Шумо
метавонед бо чанд нафар аз кўдакон суԟбат карда,
хулоса бароред, вале кўшиш намоед, ки таљрибаи
онԟоро нодир дониста, рамзԟо ва “саргузашти
кўдакон дар шароити буԟронї”-ро љустуљў насозед.
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6.

Санљед ва боз ԟам санљед, ки то куљо ин кор
имконпазир аст. Кўдакон метавонанд шоԟидони
љолиб ва эътимоднок бошанд, аммо надоштани
таљриба ва захираи луԑавї метавонад боиси
бесарунўгии посухԟои онԟо шавад. Барои ба шумо
писанд омадан шояд чизԟоеро гўянд, ки шумо
шунидан мехоԟед, на он чизԟоеро, ки медонанд.
Наԕли кўдакони ԕурбонї метавонад эԟсосот ва тарсу
бими онԟоро ԟамчун ваԕеият баён кунад. Ба кўдакон
набояд ԟамчун ба шоԟидони раднопазир такя кард,
то замоне ки шумо бо кўмаки дигар шоԟидон ва ё
афроде, ки дар бораи саргузашти кўдак маълумоти
зиёдтар доранд, далелԟои бадастомадаро дубора
насанљидаед.

7.

Умедвориԟои бардурўԑ эљод накунед. Ваԕте одами
ношинос ба кўдаки осебдида таваљљуԟ зоԟир
мекунад, вай метавонад умедвориԟо ё тарси беасос
ԟосил кунад. Ԟаргиз кўдаконро бо роԟи
ԟавасмандсозии моддї ба суԟбат водор накунед, ԟељ
гоԟ ваъдаԟои бардурўԑ надиԟед, гарчи ԟамдардии
худро зоԟир карданї ԟам бошед. Кўдакон муддатԟо
пас аз он, ки ВАО ба онԟо таваљљуԟ зоԟир
намекунанд, дар шароити буԟронї боԕї мемонанд
ва иљро накардани ваъдаԟо эътимоди онԟоро ба
калонсолон аз байн мебарад. Ташкили низоми
махсус барои кўдакон ва хонаводаԟои алоԟида
метавонад пас аз рафтани шумо мушкилот ба миён
орад. Агар шумо кўмак кардан хоԟед, дар мавриди
роԟу усулԟои он бо ԟамкоронатон маслиԟат намоед.
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8.

Иртиботро таԕвият диԟед. Агар шумо дар бораи
саргузашти кўдак ԟикоят мекунед, то ԟадди имкон
кўшиш намоед, ки воситаи иртиботро бо ў пайдо
созед, масалан, ба воситаи корманди шиноси
агентии кўмакрасон. Чунин кор на танԟо барои
фаъолияти ояндаатон, балки аз он назар низ муԟим
аст, ки љавобԟои эԟтимолии ба маводи нашркардаи
шумо меомада барои кўдак аԟамияти зиёд дошта
метавонанд (масалан, аз тарафи хешовандоне, ки
дар хориљ аз кишвар зиндагї мекунанд).

9.

Диԕԕати худро ба љанбаԟои мусбат равона созед. Аз
суԟбати озод дар бораи зилзила / љанг / саёԟатԟое, ки
кўдакон аз сар гузаронидаанд, натарсед. Аммо
ԟамзамон кўшиш намоед, ки ба ԟаёти шахсии онԟо
зиёд дахл накунед. Агар аз ин мавзўъ канора љўед,
онԟо шуморо мефаԟманд. Маълумотеро љустуљў
кунед, ки на яъсу ноумедї, балки умедворї ба миён
меоранд (масалан, саргузашти матонату ԕаԟрамонии
шахсї). Ԟатто дар мушкилтарин ԟолат лаԟзаԟои
шодиву ханда низ вуљуд дошта метавонанд. Кўдакон
барои устувор будан ԕобилияти ԑайриоддї доранд,
ԟатто суԟбати маъмулї дар бораи љанбаԟои мусбат
метавонад тасаллои дил бошад, ваԕте ԟама чиз
тираву тор ба назар мерасад.

10.

Имкон диԟед, то гўянд, на нишон диԟанд. Кўдакон
дар миёни ԟамсолони худ беԟтар амал мекунанд,
бинобар ин, яке аз воситаԟои хуби ԟамкорї бо онԟо
кор бо гурўԟ аст. Бипурсед, ки оё шумо метавонед
бозии онԟоро тамошо кунед ва ё ба он ԟамроԟ
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шавед. Бигузор онԟо ба шумо бигўянд, ки ин чист ва
ваԕте шумо ба кори онԟо мароԕ зоԟир кардед,
метавонанд бо овози баланд дар бораи якдигар ба
шумо ԟикоят намоянд. Ԟамеша кўшиш кунед, ки ба
маънои воԕеияш бо онԟо дар як сатԟ бошед, на ин ки
аз онԟо худро болотар гиред ва ё људо аз онԟо
бошед. Агар онԟо ба рўйи замин нишинанд, бо онԟо
ԟамроԟ шавед. Агар онԟо ба дастгоԟи сабти шумо
мароԕ зоԟир мекунанд, имкон диԟед, ки онро
бубинанд ва ԟатто истифода намоянд. Аз ԟама
муԟимтар ин аст, ки кўшиш кунед, ба онԟо дубора
осеб нарасонед. Ваԕте онԟо саргузашти худро наԕл
мекунанд, набояд зиёд ба љузъиёт дахл кунед, агар
онԟо майли ин корро надоранд. Бигузор ин хеле
љолиб бошад, вале аз баԟри он гузаштан беԟтар аст,
то ба кўдак зарари маънавї нарасад. Ваԕте кўдак
парешонхотир, хаста ва эԟсосї мешавад, корро ԕатъ
кунед ва боварї ԟосил намоед, ки калонсоли масъул
аз ԟодисаи рухдода огоԟ аст.

СИЁСАТИ ԞИМОЯИ КЎДАКОН

2.

МавзўъΣои калидї


Намудԟои сиёсати ԟимояи кўдакон.



Амалисозии сиёсат дар масъалаи ԟимояи кўдакон.



Риояи сиёсати ԟифзи кўдакон.



Сиёсати ԟимояи кўдакон ва озодии матбуот.
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Журналистоне, ки ин соԟаро инъикос мекунанд, бояд бо
масъалаԟои ԟимояи кўдакон ва сиёсати марбут ба он
ошно бошанд, дар мавриди он нуԕтаи назари интиԕодї
дошта бошанд, пешниԟоди дидгоԟԟои интиԕодиро
таъмин карда тавонанд, созмонԟо ва ԟукуматԟоро
назорат кунанд, то риояи чунин сиёсат имконпазир
гардад.
Тавре аллакай медонем, мутобиԕи Конвенсияи СММ дар
бораи ԟуԕуԕԟои кўдак, моддаԟои нисбатан муԟим дар
масъалаи ԟимояи кўдакон инԟоянд:
Моддаи 19 пешбинї мекунад, ки кўдакон аз ԟаԕԕи
ԟимоя аз ԟама шаклԟои зўроварии љисмонї
ва равонї, таԟԕир ё сўистифода, набудани
ԑамхорї ё рафтори бепарвоёна, муносибати
даԑалона
ё
истисмор,
ба
шумули
сўистифодаи љинсї аз тарафи волидайн,
сарпарастони ԕонунї ва ё ԟар шахси дигаре,
ки ԑамхории кўдакро ба ўԟда дорад,
бархурдоранд.
Бар асоси моддаи 12 кўдаке, ки ԕобилияти баёни фикри
худро дорад, бояд аз ԟаԕԕи ифодаи озодонаи дидгоԟԟояш
дар ԟама масъалаԟои марбут ба вай бархурдор бошад.
Зимнан бо назардошти синну сол ва рушди кўдак, ба
аԕидаи ў таваљљуԟи лозим зоԟир карда мешавад.
Ниԟоятан дар моддаи 3 пешбинї мешавад, ки дар ԟама
амалԟои марбут ба кўдакон, новобаста ба он ки аз тарафи
муассисаԟои давлатї ё хусусии машԑул ба масоили
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таъмини иљтимоии онԟо, судԟо, ташкилотԟои маъмурї ё
ԕонунгузорї анљом мешаванд, таваљљуԟи аввалдараља ба
таъмини манфиатԟои кўдак равона мегардад.
имояи кўдакон
Кўдакон бояд аз зарари барԕасдона ё тасодуфї ԟимоя
карда шаванд. Ин масъала ба зиммаи ташкилотԟо ва
ашхоси алоԟидаи марбут ба ин ташкилотԟо вогузор
шудааст, ки кўдакон таԟти парастории онԟо ԕарор
доранд. Масъулияти ԟар яки ин ташкилотԟо аз он иборат
аст, ки барои ԟимояи кўдакони ба онԟо вогузоршуда аз
ԟама имконот истифода кунанд (ԕатъи назар аз эԟтимоли
зарар дидани кўдакон дар дохил ё хориљи ташкилот).

Ԟимояи кўдакон дар шакли бисёр соддаи он фарогири
ԟуԕуԕи кўдак ба зарар надидан аст. Ин масъала ԟуԕуԕԟои
дигареро, ки ба кўдакон имкони зинда мондан ва рушду
пешрафтро медиԟад, таъмин месозад. Ԟимояи кўдакон
доираи васеи масъалаԟои муԟим ва гуногунро фаро
мегирад. Бисёри онԟо, масалан, танфурўшии кўдакон ба
омилԟои иԕтисодї рабт доранд. Масъалаԟои дигар ба
монанди хушунат дар хонавода ё дар мактаб, метавонад
бо фаԕр, арзишԟои иљтимої, ԕоидаԟо ва анъанаԟо
робитаи наздик дошта бошад. Аксаран ба он љиноятԟое
ба мисли хариду фурўши одамон дохил мешавад. Ԟатто
рушди технологї зарурати ԟифзи кўдаконро ба миён
овардааст, ки онро дар афзоиши интернет-порнографияи
кўдакона баръало метавон мушоԟида кард.
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Созмони “Умеди кўдакон”-и Бритониёи Кабир чаԟор
намуди хушунат/сўистифода дар мавриди кўдаконро зикр
мекунад:


Ба худ осеб расонидан: масалан, барԕасдона
буридани ягон љойи узви бадан ё зарар расонидан
ба худ; худкушї ё кўшиши худкушї.



Зўроварии
ԟамсолон:
масалан,
тарсондан,
зўроварии љисмонї ё таљовузи љинсї; роԟзанї.



Сўистифода аз тарафи бузургсолон: масалан,
хушунати маиш̅ (љисмонї, равонї, љинсї);



Танбеԟи љисмонї дар мактабԟо ё ташкилотԟо;
таљовуз ё истисмори љинсї.

Сўистифодаи иљтимої: муԟити иљтимої, сиёсї, иԕтисодї
ва фарԟангие, ки зўроварї нисбат ба кўдаконро ташвиԕ ё
бетарафї зоԟир мекунад. Масалан, маъракаԟои сиёсие, ки
“аз байн бурдан”-и кўдакони бепарасторро ташвиԕ
мекунад; динԟо ва фарԟангԟое, ки ба љазои љисмонї ва
таԟԕиромези кўдакон ԟамчун усули тарбияи ԕобили ԕабул
мусоидат менамояд; густариши васеи хушунат дар ВАО,
муносибатԟои фарԟангие, ки занон ва кўдаконро на
ԟамчун инсонԟои дорои ԟуԕуԕи баробар, балки чун
моликияти мардон / волидайн арзёбї мекунанд.
Муносибати бераԟмона ва зўроварї нисбат ба кўдакон
метавонад аз тарафи одамон ԟам дар дохили созмон
(масалан, аз љониби муаллимон, кормандони иљтимої,
“волидайн”-и созмон, ԟамсолон, сарпарастон, ёварони
ихтиёрї) ва ԟам берун аз он (масалан, аз тарафи љомеа,
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волидайн, маԕомоти ԕудратї, муаллимон,
гурўԟԟои љиноятї) сурат пазирад.

тољирон,

Бар замми наԕзи ԟуԕуԕԟои инсон, дар натиљаи паст
шудани меъёрԟои эътирофшудаи зиндагї ва рушди кўдак,
поймолшавии ԟуԕуԕԟои кўдак ба ԟимоя низ хусусияти
оммавї гирифтааст. Аз тарафи дигар, ԟимояи комили
кўдак ба ў имкон медиԟад, ки аз назари љисмонљ ва
равонї солим ба воя расад, боварї дошта бошад, ки ўро
эԟтиром мекунанд, ба зўроварї нисбат ба дигарон, аз
љумла, фарзандони худ даст назанад.

имояи кўдакон мушкили Σама кишварΣо ба шумор
меравад:


Дар ԟар лаԟза беш аз 300 ԟазор кўдак-сарбозе, ки
баъзеи онԟо 8-сола буданд, дар низоъԟои
мусаллаԟонаи зиёда аз 30 кишвари љаԟон истифода
мешаванд. Бар асоси маълумоти љойдошта, беш аз
2 миллион кўдак аз соли 1990 дар натиљаи
низоъԟои мусаллаԟона кушта шудаанд.



Беш аз 1 миллион кўдак дар дунё аз сабаби вайрон
кардани ԕонун дар маԟбас ԕарор доранд. Дар
кишварԟои Аврупои Марказї ва Шарԕї беш аз 1,5
миллион кўдак дар муассисаԟои давлатї зиндагї
менамоянд.



Беш аз 13 миллион кўдак дар саросари дунё дар
натиљаи Вируси норасоии масунияти одам
(ВИЧ/СПИД) аз волидайн маԟрум шудаанд.
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Ԟудуди 250 миллион кўдак ба меԟнат машԑул буда,
зиёда аз 180 миллион дар шароити хатарнок кор
мекунанд.



1,2 миллион кўдак ԟар сол ба таври ԑайриԕонунї ба
хориї бурда мешаванд.



Арзёбии шумораи кўдакон дар тиљорати љинсї
нишон медиԟад, ки аз соли 1995 як миллион кўдак
(ассосан духтаракон ва шумораи зиёди писарон)
дар ин соԟа, ки миллиардԟо доллар даромад дорад,
мавриди сўистифода ԕарор дода мешаванд. Ԟоло
ин раԕамԟо метавонанд хеле зиёдтар шуда бошанд.



40 миллион кўдак дар синни то 15-солагї аз
муносибати даԑалона ва беназоратї ранљ бурда, ба
ёрии тиббї ва иљтимої ниёз доранд.

Нотавонї дар ԟимояи кўдакон рушди миллиро халалдор
карда, боиси афзоиши харољот ва таъсири манфї
мешавад, ки баъд аз айёми кўдакї низ дар ԟайёти
бузургсолии инсон идома меёбад. Ԟоло ԟам кўдакон
мисли пештара аз хушунат, рафтори даԑал ва сўистифода
ранљ мебаранд, аммо агар дунё дар иљрои ўԟдадориԟояш
дар масъалаи кўдакон муваффаԕ нашавад, саъю
талошԟои худ ба рушдро, ки дар санадԟое ба монанди
«Барномаи ԟазорсола» ва «Ԟадафԟои рушди ԟазорсола»
зикр шудаанд, инчунин ўԟдадориԟои ԟукуматро мутобиԕи
Конвенсия дар бораи ԟуԕуԕԟои кўдак амалї карда
наметавонад.
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Кўдакон бояд аз тамоми ԟуԕуԕԟо бархурдор бошанд,
бинобар ин, ԟамаи механизмԟои ԟуԕуԕи инсон дар миԕёси
байналмилалї ва минтаԕавї бояд аз онԟо ԟимоя кунанд
(масалан, сохторԟои СММ ё созмонԟои минтаԕавии
хуԕуԕи башар). Ин масъала дар сатԟи милл̅ низ бояд
вуљуд дошта бошад, то воситаԟои ԟимояи ԟуԕуԕи инсон,
ба монанди судԟои конститутсионї, ба риояи ԟуԕуԕи
кўдак ба ԟимоя мусоидат кунанд.

Ԟукуматԟо метавонанд ба он ноил шаванд, ки бо љой
додани ԕоидаԟои асосї дар ԕонунгузорї тавсияԟои
мукаммалтару муфассалтар ԕабул гардида, иљрои онԟо аз
љумла тавассути созмонԟо ва анљуманԟои касбї назорат
карда шаванд.
Механизми асосии байналмилалї дар масъалаи ԟимояи
кўдакон Кумита оид ба ԟуԕуԕԟои кўдак ба шумор
меравад. Вазифаи аслии ин кумита аз таԟияи гузорише
иборат аст, ки бояд аз сўйи давлатԟои узви конвенсия
мунтазам муаррифї карда шаванд. Гузоришԟо бояд
маълумот дар бораи ԕонунԟо ва дигар тадбирԟои
давлатԟо, ки ԟуԕуԕԟои дар ин Конвенсия омадаро
мавриди иљро ԕарор медиԟанд, аз љумла, ԟуԕуԕ ба ԟимоя,
инчунин пешрафтеро, ки дар заминаи амалї намудани ин
ԟуԕуԕԟо ба даст омадааст, дар бар гиранд.
Бар асоси Конвенсия дар бораи ԟуԕуԕԟои кўдак,
ԟукуматԟо ба ԟимояи ԟамаи кўдакон вазифадор буда, дар
масъалаи иљро нашудан ё номуваффаԕ мондани он
масъуланд. Аммо байни меъёрԟои ԟуԕуԕї ва амалисозии
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онԟо ё иљрои ԕарорԟо фосилаи бузург вуљуд дорад. Ин
соԟаест, ки журналистон ба воситаи матраԟ кардани
суолԟо дар масъалаи фаъолияти маԕомоти давлатї ва
иљрои вазифаԟои онԟо метавонанд дахолат намоянд.
Маԕсади асосии ԟифзи кўдакон ԟосил кардани чунин
боварист, ки ԟама шахсони масъул вазифаи худро дар ин
самт эътироф намуда, имкони амалї карданашро доранд.
Ва боз ԟам журналистон бояд ба шахсоне, ки машԑули
таъмини ԟифзи кўдаконанд, суолԟо диԟанд: Оё онԟо ба
таври зарурї омода шудаанд? Оё худи онԟоро дар
масъалаи бехатарї санљидаанд?
Бо таваљљуԟ ба заруратԟои ахлоԕї ва ԟуԕуԕї, ԟимояи
кўдакон вазифаи ԟама сатԟԟои љомеа ба шумор меравад.
Ин ўԟдадориԟои ԟукумат, додрасԟо, кормандони
маԕомоти ԟифзи ԟуԕуԕ, муаллимон, кормандони соԟаԟои
тандурустї ва иљтимої, волидайн ва ВАО-ро бештар
мекунад. Ин ўԟдадориԟо метавонанд дар асноди ԟуԕуԕие,
ки дар кишвар ԕабул мешаванд, инъикос ёбанд. Онԟо дар
иԕдомоти ԟукуматԟо низ, аз љумла, ԟангоми таԕсими
захираԟо, метавонанд зикр гарданд. Онԟо беш аз пеш дар
дастуруламалԟои меъёрї ва принсипԟои роԟбарии ВАО
ифода меёбанд.
имояи кўдакон аз тарафи созмонΣо
Ԟимояи кўдакон барои ԟамаи онԟое, ки имрўз бо љавонон
сару кор доранд, масъалаи ԕобили таваљљуԟ мебошад. Он
ба таъмини беԟбудї ва амнияти ԟамаи кўдакону наврасон
равона гардидааст. Сиёсати ԟимояи кўдакон ба ташкили
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созмонԟои амну бехатар барои онԟо мусоидат карда,
барои ԟаллу фасли масъалаԟои мураккаб замина фароԟам
меорад. Онԟо инчунин метавонанд барои кўдакон фазои
васеътари фарԟангї муԟайё созанд, то ташкилот натиљаи
кори худро аз нуԕтаи назари ԟуԕуԕԟои кўдак дида
тавонад.
«Сиёсати устувор дар ԟалли масъалаԟои мураккаб ба
шумо ёрї мерасонад. Дар ԟолати буԟрон оромона фикр
кардан мушкил аст. Агар шумо сиёсати эътимоднок
доред, метавонед ба таври босалоԟият вокуниш нишон
дода, ба ԑаразнокї, тарафгирї ва роԟ додан ба камбудї
айбдор нашавед» (ЭКПАТ Австралия).
Бисёр созмонԟо дар масъалаи ԟимояи кўдакон сиёсати
худро дошта, дар санадԟояшон принсипԟои кории онԟо
ва ԕоидаԟои марбут ба ин соԟа баён шудаанд. Созмонԟои
миллии ԟуԕуԕԟои кўдак дар баъзе аз кишварԟо тавсияԟои
худро ба чоп расонида, ԟама ташкилотԟоеро, ки бо
кўдакон ва љавонон иртибот доранд, ба амалисозии
сиёсати ԟимояи кўдакон даъват мекунанд.
«Умеди кўдакон»-и Бритониёи Кабир бо маԕсади ёрї
расонидан ба созмонԟо барои рушди сиёсат ва ԕоидаԟои
ԟимояи кўдак бастаи санадԟоро омода кардааст. Дар он
принсипԟои асосии ԟимояи кўдакон ва марԟилаԟое
оварда шудаанд, ки барои омодасозї, иљро ва арзёбии
сиёсати ԟимояи кўдак лозиманд. Зимнан ба иԕдомоти
зерин барои ташкили «Созмонԟои барои кўдакон
бехатар» ишора шудааст:
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1.

Омўзиши консепсияи ԟимояи кўдакон ва рафтори
хушунатомез бо онԟо.

2.

Маълум кардани он, ки чаро ба созмонԟо сиёсати
ԟимояи кўдакон ва ԕоидаԟои марбута лозиманд.

3.

Баррасии принсипԟои ташкилот, ки барои таԟияву
татбиԕи самарабахши сиёсат ва тадбирԟои ԟифзи
кўдакон заруранд.

4.

Чї тавр дар доираи созмон метавон сиёсат ва
тадбирԟои ԟимояи кўдакон, аз љумла, тавсияԟо оид
ба амалисозии онԟо ва гузаштан аз монеаву
мушкилоти эԟтимолиро таԟия кард.

Сиёсати ВАО дар мавриди Σимояи кўдакон
ВАО дар масъалаи ԟифзи кўдакон наԕши муԟим доранд.
Пеш аз ԟама созмонԟои ВАО ԕодиранд, сиёсати ԟимояи
кўдаконро тавре амал̅ созанд, ки аз ԟар гуна рафтори ба
кўдак хатарноки кормандони худ пешгирї кунанд.
Масалан, ВВС талаб мекунад, ки кормандонаш
принсипԟои сиёсати худ оид ба ԟимояи кўдакро риоя
намоянд:
«Беԟбудии инсон то синни 18-солагї вазифаи
аввалдараљаи мо ба шумор меравад. Ин ба он маъност, ки
манфиатԟо ва амнияти онԟо бояд бар ԟар гуна талаботи
идоравї афзалият дошта бошанд. Ԟама кўдакон ва
афроди љавон, катъи назар аз синну сол, вазъияти
саломатї, љинсият, тааллуԕи нажодї ё ԕавмї, дин ва
гароишԟои љинсї, ԟаԕԕи ԟимоя аз зарар дидан ва ё
мавриди сўистифода ԕарор гирифтанро доранд. Дар
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љараёни кори худ мо метавонем эԟсос кунем, ки кўдак дар
хатар аст ё ба мо хабар додаанд, ки фарди љавон
мушкилот дорад (аз љумла, дар масъалаи ворид кардани
иттиԟом ба унвони ԟайати ВВС), бинобар ин, бояд дар ин
бобат фавран ба мудири бахше, ки масъулияти сиёсати
ԟифзи амнияти кўдаконро бар ўԟда дорад, иттилоъ дода
шавад».
Бештари сиёсатԟои ԟифзи кўдакон дар ВАО фарогири
тавсияԟо оид ба шинохти кўдакон бо риояи махфї нигоԟ
доштани онԟо ва маԟдудсозии истифодаи номԟояшон
мебошад. Онԟо љорї гардидани ԕоидаԟои таъмини
беԟбудии кўдакону љавононро кафолат медиԟанд. Баъзе
созмонԟои ԑайриԟукуматї, ки бо кўдакон кор мекунанд,
барои журналистони бо кўдакон сарукордошта
тавсияԟоро оид ба сиёсати худ, масалан, истифодаи
аксԟои кўдакон нашр кардаанд.
Бояд гуфт, ки ВАО афкори умумро ба иштирок дар
ԟимояи кўдакон ва ошкор намудани онԟое, ки ба кўдакон
таԟдид мекунанд (ба сурати хушунат ва ё дар натиљаи
набудани низоми муносиб) сафарбар менамоянд. ВАО
бояд ԟукуматро ба посух гуфтан даъват намояд, агар он
ԕудрати ԟимоя аз кўдакони худро надошта бошад.
Вазифа
Оё барои журналисти таљрибаомўз донистани сиёсати
ԟимояи кўдакон муԟим аст? Хабарԟоеро пайдо намоед, ки
дар онԟо муԟимтарин мавзўъ ԟимояи кўдакон бошад. То
куљо журналист дар бораи сиёсати ԟимояи кўдакон
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маълумот дорад? Шумо ин маԕоларо чї тавр беԟтар
карда метавонед?

3.

КЎДАКОНИ ДАР БАРХЎРД БО ЌОНУН

Мавзўъњои калидї


Тасвири кўдакон дар судњо



Дастрасї ба кўдакони њабсшуда



Ќонунњои
фарогири
баррасињои
судї
нигоњдории кўдакон дар мањбас чї гунаанд?



Донистани њуќуќњои кўдакони њабсшуда

ва

Истилоњи «кўдакони дар бархўрд бо ќонун» ба нафарони
то 18-сола тааллуќ дорад. Аксари кўдакон бо љиноятњои
сабук ё њуќуќвайронкунињои љузъї, мисли оворагардї,
дарсгурезї, гадої ё истеъмоли машрубот дар бархўрд бо
ќонун даст задаанд. Баъзе аз инњо “њуќуќвайронкунињои
лањзавї” дониста шудаанд ва агар онро калонсолон
содир кунанд, љиноят њисобида намешавад. Аслан,
журналистон ба ин гуна љиноятњо кам таваљљуњ мекунанд,
ба истиснои њолатњое, ки манфиатњои дигар љой дошта
бошад, масалан, агар кўдаки шахси машњур чунин амалро
содир карда бошад.
Аксар ваќт кўдакони дар бархўрд бо ќонун амалан
њамчун кўдак баррасї намешаванд. Љинояти эњтимолии
онњо бањонае барои мањрумият аз њифзи кўдакиашон
гардида, ба онњо чун ба љинояткорони калонсол
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муносибат менамоянд ва бадтар аз он, аз осебпазирии
кўдаконаи онњо сўистифода мебаранд.
Маълумот дар бораи кўдакони дар љойњои аз озодї
мањрум ќарордошта нињоят кам аст. Вале тибќи иттиллои
ЮНИСЕФ беш аз 1 миллион кўдак дар љойњои аз озодї
мањрум ќарор доранд. Дар бисёр кишварњо кўдаконе, ки
ба низоми адолати судии љиноятї рў ба рў шудаанд,
сабти ном гардида, маълумот оид ба онњо дар асноди
хидматї дарљ шудааст. Аз ин рў, барои набудани иттилоъ
љойи худсафедкунї нест.
Муносибати берањмона нисбат ба кўдаконе, ки фарогири
зўроварї дар љойњои аз озодї мањрум мебошанд,
мушкили пањншудаву љиддист. Дар љаласаи 37-уми худ
Кумита оид ба њуќуќњои кўдак аз тартиби њифзи
кўдаконе, ки дар Бразилия ва кишварњои дигар ба низоми
адолати судии љиноятї рў ба рў шудаанд, аз љумла, баъд
аз дастрасии иттилоот оид ба шиканља ва ќатли бидуни
суд дар љойњои аз озодї мањрум, изњори нигаронї кард.
Ба кўдакон њангоми дар њабс буданашон хавфи зўроварї
тањдид мекунад (чї то оѓози мурофиаи судї ва чї баъд аз
он). Зимнан кўдак метавонад дучори зўроварии
љисмонию шањвонї аз љониби мањбусони калонсол,
посбонон, кормандони пулис, инчунин дигар мањбусони
ноболиѓ шавад. Роњбарият аксаран ба ин чашм мепўшад ё
кормандонро дар доираи низом њавасманд месозад.
Низоми ислоњотї баъзан хеле берањмона аст. Он
фарогири нигоњдории бемуњлат дар њабс, даврањои
тўлонии људонигоњдорї ё љойгирсозї бо мањбусони
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калонсол дар як њуљраи
ѓайрибењдоштї мебошад.

пуродам

ва

шароити

Шумораи ками кишварњо њанўз њам њукми ќатлро нисбат
ба њуќуќвайронкунандагони ноболиѓ истифода мебаранд.
Њуќуќи байналмилалї истифодаи њукми ќатлро нисбат ба
шахсони то 18-солаи љиноятсодиркарда манъ кардааст.
Бо вуљуди ин, баъзе кишварњо то њанўз љинояткорони
ноболиѓро ќатл мекунанд ё онњоро њукми ќатл медињанд.
Бино ба маълумоти гурўњи коршиносони байналмилалї,
ки дар моњи апрели соли 2005 дар доираи машварати
Дабири кулли СММ оид ба омўзиши масъалаи шиканља
дар нисбати кўдакон љалб гардида буданд, омилњои
асосие, ки ба шиканљаи кўдакон дар низоми додгоњї
мусоидат мекунанд, инњоянд:


бељазої ва ба љавобгарї кашида нашудани
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, ки барои
шиканљаи кўдакон масъуланд;



сўистифода аз њабс, аз љумла, њабси пешакии
тосудї, њатто нисбат ба кўдаконе, ки љиноят содир
накардаанд;



набудани алтернативањои љамоатї дар доираи
низоми маъмулии адолати судї ва нигоњдорї дар
мањбас, аз љумла, низоми ёрї ва њимоят;



набудани низоми зарурии адолати судї нисбат ба
ноболиѓон ба шумули бинои мувофиќ ва људо аз
калонсолон;


барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед



набудани назорати беруна дар муассисањо, аз
љумла тањќиќи мустаќилу самарбахши шикоятњо,
тартиби санљиши мустаќилона ва иљозати вуруди
созмонњои ѓайрињукуматї;



имконпазирии зўроварї дар љомеа, ки ба
тањаммули зўроварї дар њама сатњњо: оила, мактаб
ва љамоат меорад;



омодагии ѓайрикофии
њифзи њуќуќ;



берањмї (устуворї, ќатъият)-и сиёсати зидди
љинояткорї, инъикоси манфию поймолкунандаи
кўдакони оворагард ва дигар кўдакони аз нигоњи
иљтимоиву иќтисодї носоз дар ВАО.

кормандони

маќомоти

Намуна: Гурўњи корї оид ба боздоштњои худсарона
Гурўњи корї оид ба боздоштњои худсарона фаъолияти
худро мувофиќи ваколати СММ ба роњ монда, маќомоти
коршиносони мустаќил оид ба њуќуќи инсон мебошад. Ин
маќом њолатњои њабси худсаронаро, ки њуќуќи
байналмилалии башарро поймол (наќз) мекунанд, тањќиќ
менамояд. Вай соли 1991 аз љониби собиќ Комиссия оид
ба њуќуќи инсон ташкил шуда, њоло дар назорати Шўрои
њуќуќи инсони СММ ќарор дорад.
Баъди санљидани иттилои сарчашмањои гуногун, бо
шумули
созмонњои
ѓайрињукуматї,
муассисањои
байнињукуматї ва оилаи њалокшудагон бадастомада,
Гурўњи корї ба унвони њукумат дар хусуси амалњои
таъхирнопазир барои муайян кардани љойи будубош ва
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вазъияти боздоштшудагон даъват мефиристад. Вай
метавонад вазифањоро дар бораи муайян сохтани
њодисањо дар кишварњое, ки ба Гурўњи корї даъватнома
фиристодаанд, иљро намояд. Гурўњи корї аз коршиносон
оид ба њуќуќи инсон, ки меъёри интихобашон донистани
масъалањои њуќуќї ва мустаќилият мебошад, иборат аст.
Гурўњ чунин мењисобад, ки кўдакони бисёре дар њабс ба
хотири бекасиву танњоияшон нигоњ дошта мешаванд:
«Баъзан кўдакон дар њабс на ба он хотир нигоњ дошта
мешаванд, ки љиноят содир кардаанд, балки ба он хотир
дар њабсанд, ки оила надоранд то дар бораашон ба
ташвиш афтад. Инњо кўдакони ятим мебошанд, ки дар
љойњои њабси пешакї, ки аз мањбас њељ тафовуте
надоранд, нигоњдорї мешаванд».
Канада, Туркия ва Норвегия кишварњое мебошанд, ки
мувофиќи Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак муносибати
мусбат (муфид) доранд. Дар Канада муњаќќиќон
кўдаконеро, ки дар мањбас нигоњ дошта мешаванд,
наёфтанд. Дар Туркия барномаи наве, њарчанд пурра
татбиќ нагардидааст, пайдо шуд, ки вай полис ва
прокуратураро бо кормандони махсус омодашуда барои
баррасии њолатњои марбут ба кўдакон таъмин месозад.
Ѓайр аз ин, барои њабси кўдакон марказњои људогона
мављуданд ва дар њабсхонаи калонсолон ноболиѓон ёфт
нагардиданд.
Њукумат барои њифзи кўдакон дар мањбас аз сўйистифода
ва зиён масъулияти пурра дорад. Бо вуљуди ин, љомеа ва
журналистон бояд суоле дињанд: умуман, кўдак бояд дар
мањбас нигоњ дошта шавад? Њабс бояд василаи нињоие
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бошад, вале дар аксари њолат он њамчун чораи
таъхирнопазир ба рафтори барќасдона ё зиддиљамъиятии
кўдакону наврасон ва кўшиши аз назар ва хотира дур
кардани онњо њамчун маќсади ягона татбиќ мегардад.
«Њюман Райтс Вотч» шурўъ аз соли 1995 17 маърўза оид
ба юститсияи ювеналї (ювенальной юстиции) ќабул
карда, корњои зиёди фањмондадињї (тарѓиботї)-ро анљом
медињад. Ин тавсифи расман ба ќайд гирифташудаи
нуќсонњои системавие мебошад, ки ба кўдакон дар бораи
намояндагии њуќуќї ва ба њар васила таъмин намудани
онњо бо шуниданњои боадолатона дар Булѓория,
Бразилия, Гватемала, Њиндустон, Љамайка, кения,
покистон, Россия ва ИМА кафолат медињад. Ташвиши
асосиро пешнињодоте ба миён меоранд, ки принсипи
байналмилалиро халалдор месозанд ва тавассути он
мањрум кардан аз озодї бояд чораи нињої бошад ва дар
муддати хеле кўтоњи ваќти мувофиќ ё шиканља ва
намунаи муносибати берањмона, ѓайриинсонї ва ё
поймолкунандаи шарафи муомила њисобида шавад.
Аз лањзаи ба таври умумї ќабул ва ба тасвиб расидани
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак теъдоди бештари
кишварњо низоми (адолати) судии худро дар иртибот бо
ќонунњои юститсияи ювеналї (ювенальной юстиции)
тагйир додаанд, то ки ба кўдакон њуќуќњои дар
Конвенсия ва дигар асноди байналмилалї зикргардидаро
кафолат дињанд. Дар дигар кишварњо ислоњот дар арафаи
баррасї ќарор гирифта, њанўз ба таври ќонунї татбиќ
нагардидааст. Ва кишварњои зиёде бояд барои мутобиќ
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сохтани ќонунгузорињои худ ба муќаррароти Конвенсия
як ќатор чорањоро амалї намоянд.
Дар он љое, ки ислоњоти ќонунгузорї амал мекунад,
ќадамњои нахустини созгор дар самти эътирофи бештари
њуќуќи кўдакон гузошт шудааст. Бо вуљуди ин, фарќият
миёни ќонунгузорї ва амалия хеле зиёд аст. Бисёр
кўдакон аз протседураи зарурии њуќуќї мањруманд, дар
шароити дањшатовар нигоњдорї мешаванд, мавриди
зўроварии полису посбонон ќарор мегиранд, њатто
баъзењо ќатл мешаванд.
Кўдакон мувофиќи њуќуќи байналмилалї њуќуќ доранд,
ки ба шиканља, муносибати берањмона, њабси худсарона ё
мањбаси гайриќонунї гирифтор нашаванд, ба баррасии
боадолати судї дастрасї дошта бошанд. Агар онњо ба
мањбас афтанд, ин бояд дар њолати ноилољї ва муњлати
аќалли кўтоњ сурат гирад. Онњо барои људо будан аз
калонсолон, дидори хонавода (оила) ва гирифтани ёрии
њуќуќї њуќуќ доранд. Вале барои њазорон нафар кўдакон
ин дастрас нест. Дар баъзе кишварњо кўдакон гурўњњои
осебпазир, аз ќабили оворагард, љинояткор њисобида
шуда, дар шароити гайримуќаррарї ба њабс меафтанд.
Аксари кўдаконе, ки дар нињоят ба низоми судии љиноятї
гирифтор мешаванд, аз гурўњу оилањои нињоят ќашшоќи
ањолї, бештар аз аќаллиятњои поймолшуда мебошанд.
Шинондани кўдакон дар зиндон, наљустани алтер-натива
– яъне ба онњо тамѓаи њуќуќвайронкунандаро задан,
мањрум сохтани онњо аз гирифтани кор, љубронпулї, тела
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додани онњо ба тарафи касони љинояти вазнин
содиркарда мебошад. Ин эњтимолияти дубора ќонунро
вайрон кардани онњоро меафзояд. Оё ба нигоњдории
кўдакон дар мањбас алтернатива мављуд аст? Ба ин суол
ЮНИСЕФ посухи мусбат дода, аз љумла тавсияњои
зеринро пешнињод намудааст:
•

кўдаконеро, ки барои зинда
мекунанд, набояд зиндон кард;

мондан

кўшиш

•

кўдаконеро, ки љиноятњои љузъї (ночиз) содир
кардаанд, аз низоми судии љиноятї бояд њимоя
кард;

•

њабсро њамчун чораи нињої бояд истифода бурд;

•

ваќте кўдакон дар њабсанд, онњо бояд аз
калонсолон људо нигоњ дошта шаванд. Њукумат
бояд вазъиятеро, ки чї ќадар кўдакон ва ба кадом
муњлат дар зиндонанд, бо диќќат пайгирї намуда,
њадди аќалл дар ин бора њисобот дошта бошад.

Тавсияњои «Њюман Райтс Вотч»
«Њюман Райтс Вотч» тавсия медињад, ки њамаи кишварњо
њадди аќал бояд чорањои зеринро дар бораи њифзи
њуќуќњои кўдакони дар бархўрд бо ќонун ќарордошта
ќабул намоянд:
1)

Њамаи њукуматњо бояд боздоштро нисбати кўдакони
дар бархўрд бо ќонун ќарордошта танњо њамчун
чораи нињої ва он њам ба муддати мувофиќи кўтоњи
ваќт таъмин кунанд. Кўдакон набояд барои амале,
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ки агар онро калонсолон анљом дињанду он љиноят
њисобида намешавад, ба мањбас кашида шаванд.
2)

Шароити нигоњдорї дар мањбас ва мањрумият аз
озодї бояд ба стандартњои байналмилалї мутобиќат
кунад. Кўдакон дар мањбас набояд бо калонсолон
якљоя нигоњ дошта шаванд. Ба онњо бояд иљозаи
робитаи зуд-зуду мунтазам бо аъзои оилаашон,
намояндагони ќонун ва дигар шахсон аз берун дода
шавад, ба онњо имкони дастрасї ба тањсил, њифзи
тандурустї (аз љумла, равонї), хўрок ва бењдошти
зарурї фароњам оварда шавад.

3)

Кишварњое, ки барои кўдакон њукми ќатл ва ё њабси
якумраро бе њуќуќи озодшавии шартї истифода
мебаранд, бояд бетаъхир ин амалро ќатъ кунанд ва
мувофиќан ќонунгузории худро таѓйир дињанд.

Суолњо барои журналистон
Низом (сиёсат)-и боздошти кўдаконе, ки ќаблан суд шуда
буданд, чї гуна аст?
Дар њабс кўдаконе нигоњ дошта мешаванд, ки дар содир
намудани љиноят бегуноњ дониста шудаанд?
Кўдаконе, ки гурезаанд ва ё шахсони паноњандае њастанд,
ки дар њабс нигоњ дошта мешаванд?
Ду моддаи Конвенсияи СММ дар бораи ба њуќуќњои
кўдак - моддаи 37 “Оид ба шиканља ва њабс” ва моддаи 40
“Дар бораи адолати судї нисбати ноболиѓон” ба мавќеи
кўдакони дар бархўрд бо ќонун иртибот доранд.
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Моддаи 37 мегўяд, ки ягон кўдак ба азобу шиканља,
муносибати берањмона, њабси ѓайриќонунї ва мањрум
шудан аз озодї гирифтор нашавад. Њукми ќатл ва њабси
якумра бе имкони озодшавии шартї барои љиноятњое, ки
шахсони аз 18-сола поён содир кардаанд, манъ аст. Њар
як кўдаки аз озодї мањрумшуда бояд аз калонсолон људо
нигоњ дошта шавад, ба истиснои њолате, ки ба манфиати
кўдак набошад.
Њар як кўдаки аз озодї мањрумшуда њуќуќ дорад кўмаки
њуќуќї гирад, бо оилаи худ робита дошта бошад.
Моддаи 40 зикр мекунад: кўдакони дар бархўрд бо ќонун
ба муносибате, ки барои рушди њисси манзалату
эътиборашон мусоидат мекунад, њуќуќ доранд ва синни
кўдак ва самти дур (људо)-шавиаш аз љомеа ба назар
гирифта мешавад.
Кўдак ба кафолатњои асосї, кўмаки њуќуќї ва ѓайра
барои њимояи худ њуќуќ дорад. Аз баррасињои судї дар
биноњои муассисањои давлатї ба ќадри имкон бояд
худдорї кард.
Кумита оид ба њуќуќи кўдак дар сессияи нуњум, моњи
майи соли 1995 рўзи мубоњисаи умумиро бо номи «Иљрои
адолати судї дар нисбати ноболиѓон» гузаронд. Тавсия
шуд, ки давлатњо низомеро ќабул намоянд, ки ба кўдакон
нигаронида шуда бошад. Кўдакро њамчун љузъи њуќуќњои
асосї ва озодии инсон эътироф карда, зарурати дар њама
амалњои худ нисбати кўдакон ба роњбарї (инобат)
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гирифтани принсипњои таъмини бењтари манфиатњои
кўдаконро таъкид созад.
Новобаста аз таваљљуњи созмонњо оид ба њуќуќи кўдак ба
муаммои муњимияти аќидаи худи кўдакон дар ќарорњои
ба манфиати онњо дахлдошта, кўдакони дар бархўрд бо
ќонун камтар гўш мекунанд. Ин ба моддаи 12 Конвенсия
дар бораи њуќуќњои кўдак, ки асосашро њуќуќи
шунидашаванда будан ташкил медињад, мухолифат
мекунад. Моддаи 12-и Конвенсия барои кўдакон њукуќи
шикоятро талаб мекунад ва зарурати хосаи низоми
баррасии аризаи кўдакони озодиашон мањдудро таъкид
месозад. Дар маърўзаи умумии мубоњиса оид ба адлияи
ноболиѓон (адлияи ноболиѓон) ќайд мегардад, ки
кўдакони дар низоми адлияи ноболиѓон гирифтор «…
аксаран њуќуќи мурољиат бо аризаро њангоми ќурбонии
наќзи њуќуќњои асосиашон, аз љумла дар њолатњои
гирифтори муносибати берањмона ва зўроварии шањвонї
гардиданашон, надоранд”.
Адолати судї барои кўдакони ноболиг
Љорї намудани адолати судї дар нисбати ноболиѓон
њамеша дар мадди назари Кумитаи СММ оид ба њуќуќи
инсон меистад. Шабакаи иттилоотї оид ба њуќуќњои
кўдак (ШИЊК) зергурўњро оид ба корњои ноболиѓон
созмон додааст. Захирањо ва механизмњоро метавон аз
суроѓаи зайл дарёфт:
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=9711
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Синни љавобгарии љиноятї
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак кишварњоро даъват
мекунад, ки синни аќалеро муайян кунанд, ки аз он поён
кўдакон имкони вайрон кардани њуќуќи љиноиро надошта
бошанд (ба љавобгарии љиноятї кашида нашаванд). Зимнан
Конвенсия синни мушахасеро муайян накардааст ва ин љо
имкони ихтилоф мављуд аст.
Стандартњои байналмилалї, монанди «Ќоидањои Пекин
барои суди ноболиѓон (ювинальная правосудия) тавсия
менамоянд, ки синни ба љавобгарии љиної кашидан дар
асоси балоѓати эњсосї, равонї ва аќлонї муќаррар карда
шавад ва он дар сатњи нињоят паст муайян намегардад.
Кумита оид ба њуќуќњои кўдак, ки кишварњои
иљрокунандаи Конвенсияро назорат мебарад, тавсия
медињад, ки муќаррарсозии синн ба таъмини бењтари
манфиатњои кўдакон мусоидат кунад. Дар ИМА синни
љавобгарии љиноятиро ќонунњои иёлатњо муайян
мекунанд. Танњо дар 13 иёлат синни аќалро муайян
кардаанд, ки аз 6 то 12 солро дар бар мегирад. Аксари
кишварњо ба њуќуќи умумї такя мекунанд, ки мегўяд
кўдакон аз синни 7 то 14-сола барандаи масъулият
нестанд, вале метавонанд ба масъулият кашида шаванд.
Дар Љопон њуќуќвайронкунандагони то 20-сола дар судњо
дар парвандањои оилавї баррасї мешаванд, на дар
низоми судии љиноятї. Дар њамаи кишварњои скандинавї
синни ба љавобгарии љиноятї кашидан аз 15-солагї огоз
мешавад. Наврасони хурдтар аз 18-сола ба низоми судие,
ки асосан барои хадамоти иљтимої фаъолият дорад,
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фиристода мешаванд, ки њабс дар зиндон њамчун чораи
нињої амалї мегардад.
Дар Чин парвандаи кўдакони аз 14 то 18-соларо низоми
юститсияи ювеналї баррасї мекунад ва онњо танњо барои
љиноятњои махсусан вазнин ба њабси якумра мањкум
мегарданд. Дар аксари кишварњои аврупої синни ба
љавобгарии љиноятї кашидан аз 13 то 16-соларо ташкил
медињад. Дар Ирландия вай аз 12-солагї оѓоз мегардад.
Тафовути зиёд дар синни оѓози љавобгарии љиної аз
набудани консенсуси байналмилалї гувоњї медињад.
Теъдоди кишварњои синни нињоят поёни љиноятро
муайянкарда бозгўйи он аст, ки низоми юститсияи
ювеналї њанўз ба таври бояд манфиатњои муњими
кўдаконро ба назар намегирад.
ВАО ва кўдакони дар бархўрд бо ќонун: њимояи шахсият
Дар Британияи Кабир Санад дар бораи истењ-солоти судї
оид ба корњои ноболиѓон ва ќонунгузорињои љиноятї
(соли 1999) чунин таъкид месозад: ваќте полис
тафтишотро оѓоз мекунад, дар самти ошкорсозии
шахсияти муљрими то 18-сола набояд маводе чоп шавад.
Ин ќарор ваќте бекор карда мешавад, ки агар журналист
судро бовар кунонад, ки пешнињоди ин маълумот
шавќмандии љамъиятиро ба миён меорад. Ваќте
айбдоршаванда 18-сола мешавад, ин мањдудият бардошта
мешавад.
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Ќоидањои идоравии Би-Би-Си оид ба ошкорсозии шахсият
Ваќте мо масъаларо дар бораи муайянсозї ё пинњондории
кўдакони ба кирдори љиної ё зиддиљамъиятї
љалбгардида баррасї мекунем, муаммои этикї пеш меояд:
чї мањз барои манфиатњои дарозмуддати онњо рост
меояд? Мо, чун ќоида, набояд барои шинохти кўдакон
њангоми тасвири чунин воќеањо ёрї расонем. Ќарор дар
бораи љалби кўдаконе, ки волидонашон дар фаъолияти
љиної ё зиддиљамъиятї ширкат мекунанд, танњо ба шарте
ќабул мегардад, ки некўањволии кўдакон халалдор
нашавад ва ба шароити кори редаксия мувофиќат
намояд. Ин ваќте муњим аст, ки кўдакон зери тањдид
ќарор мегиранд, аз љумла бо волидони майзада зиндагї
мекунанд ё ба сифати дастраскунандагони ѓайриќонунии
нашъа кор мекунанд.

4.

СЮЖЕТ ВА САРЧАШМАЊО (манбаъњо)

Тањияи мавод дар матн-и Конвенсияи дар бораи њуќуќњои
кўдак
Мавзўъњои калидї (асосї)
•

Сарчашма чист?

•

Оё кўдакон метавонанд сарчашма бошанд?

•

Моњияти сарчашма барои кўдакон

•

Сарчашмањои анонимї (беном)

•

Сюжетњо аз куљо гирифта мешаванд?
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Наќши журналист
Шарт нест, ки журналист барои њимояи Конвенсия дар
бораи њуќуќњои кўдак барояд. Њарчанд аксари одамон
тарафдори њифзи кўдакон ва таќдири шоистаи онњоянд,
журналист манфиатњои љомеаро пайгирї мекунад,
вазифаи худро иљро менамояд ва этикаи худу касбиашро
риоя мекунад. Журналист барои худ њуќуќи интиќод
кардан дар њолати заруриро нигоњ дошта, барои
шунидашавии њамаи тараф (садо)-њо кафолат медињад.
Дар солњои 1920 њангоме журналистикаи муосир нав
шакл гирифта буд, нависанда Уолтер Липпман ва
файласуфи амрикої Љон Дюи наќши журналистикаро дар
демократия муњокима намуданд. Низомњои гуногуни
фалсафаи бањскардаи онњо барои бањсњои имрўза низ дар
бораи наќши журналистика дар њаёти љомеа ва давлат
хосанд.
Липпман дар он замон чунин мењисобид, ки наќши
журналистика миёнаравї ё тарљумонї байни элитањои
давлатї ва сиёсї мебошад. Журналист баранда аст. Ваќте
элита мегўяд, журналистон иттилоъро шунидаву сабт
мекунанд ва онро тоза карда, ба омма барои ќабул
пешнињод менамоянд. Мулоњизањои ў ба он асоснок
гардида буданд, ки ањли љамоатчигї тавони дарки
иттиллои мураккабу зиёдеро, ки љомеа мегирад, надорад.
Аз ин рў, ба миёнараве эњтиёљ дорад, ки ахбори рўзро
барои омма људо кунад.


барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дюи, аз дигар љониб, тасдиќ мекунад, ки ањли љамоатчигї
на танњо ќобилияти дарки масъалањои асосии
созмондодаи элита ва ё посухњои онро дорад, балки
ќарорњо бояд баъди баррасиву мубоњисањо дар форумњои
љамъиятї ќабул карда шаванд.
Њангоми баррасии њамаљонибаи масъала аќидањои хуб рў
мезананд. Дюи чунин мењисобад, ки журналистон на
танњо барои додани иттилоъ ба љомеа фаъолият доранд,
балки дар бораи масоили муњим бояд нависанд, танњо
иттилоъ надињанд. Дюи чуни мењисобад, ки журналистон
бояд иттилоъро ёфта, дар партави он сиёсати
пешгирифтаи элита ва паёмади он барои љомеаро тањлил
кунанд.
Њарчанд фалсафаи журналистикаи Липпман барои
пешвоёни њукуматњо бештар мувофиќ аст, назари Дюи
шарњи бењтарини он аст, ки аксари журналистон наќши
худро дар љомеа чї гуна мебинанд ва дар навбати худ,
одамон аз вазифаи журналистон чиро интизоранд.
Масалан, амрикоињо метавонанд баъзе аз њад гузаштанњо
(ифрот)-и журналистонро интиќод кунанд, вале
маъмулан, аз журналистон интизоранд, ки онњо ба њайси
назоратчиёни њукумат, тиљорат ва дигар ќуввањо баромад
мекунанд, то ки одамон тавонанд дар масоили муосир
ќарорњои асоснок ќабул намоянд.
ВАО бояд ба манфиати љомеа фаъолият намоянд. Яке аз
вазифањои журналистика–ба масъулият (љавобгарї)
кашидани кормандон ва муассисањои давлатиест, ки
вазифаашон ба њаёти сиёсї ва иљтимої таъсири манфї
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мерасонад. Ин сарчашмаи аксари мавод барои нашр аст.
Дар партави њуќуќњои кўдак ва Конвенсия дар бораи
њуќуќњои кўдак ин метавонад пешомадњои нави
иттилоотиро дињад.
Суолњо барои журналистон:
Њукумати Шумо дар амалишавии Конвенсия дар бораи
њуќуќњои кўдак чї гуна ширкат меварзад?
Оё вай талабот дар бораи тарѓиби принсипњо ва
дастурамал (нишондод)-њои Конвенсияро иљро мекунад?
Маърўзањои худро ба Кумита оид ба њуќўќи кўдак
сариваќт пешнињод менамояд?
Бо ањли љомеа ягон машварат мегузаронад?
Оё муњаррирон ва журналистони варзида барои
пайдоиши мавзуи кўдакон дар расонањояшон масъуланд?
Журналистону сармуњарриронро дарбон ва ё дарвозабон
(привратниками) мењисобанд. Зеро онњо муайян
мекунанд, ки кадом мавзуъ ва кадом ахбори рўз барои
нашр ва пахш интихоб мешавад, ин навбат дар барномаи
ахбор чї пешкаш мешавад. Вале бо пайдо шудани
интернет-журналистика, ки аксари блогерњо фактро чун
журналист баррасї мекунанд, ин наќши анъанавї зери
шубња мемонад. Билл Ковач, муаллифи китоби
«Унсурњои журналистика», гуфтааст: «Симои маъмулии
мо - журналисти посбон кайњо куњна шудааст. Интернет
њамаи деворњоро хароб кард…» Муњаррири имрўза ба
људо намудани иттиллои ѓайридаќиќ мутаваљљењ гардида,
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ахбори рўзро дар матн ва пешомад (ояндадорї) пешнињод
мекунад. Њамзамон, хонандагон намедонанд, ки фактњои
асосёфтаи дар Интернет дучоршаванда дар воќеъ
иттиллоъ аст.
Агар журналистика василаи ќонунии ошкоркунии ахбори
рўз ва иттилоот бошад, њангоми муайян кардани чиро
ошкор кунанду чиро не, барояшон вазифа ва њуќуќи
њифзи ин мавќеъ боќї мемонад.
Ба ин вазифа таъмини иттилоъ дар бораи њуќуќњои
кўдакон дар барномањои ахбори рўз тааллуќ мегирад.
Малакањои зарурї барои мавод оид ба њуќуќи кўдак
Њуќуќи инсон њамеша яке аз унсурњои асосии
журналистика мемонанд, вале аксари ВАО дар бораи
масоили њуќуќи инсон иттилоъ надоранд ё ба онњо
эътибор намедињанд. Тањсилот дар соњаи њуќуќи инсон ва
њуќуќњои кўдак– ин аввалин ќадамест, ки ба журналистон
барои дар ин бора навиштан ёрї мерасонад.
Журналистони ба масоли њуќуќњои кўдак шинос дорои
василаи зарурие њастанд, ки метавонанд наќши
муњофизро бозанд. Онњо метавонанд чашму гўши љомеа
гардида, барои таъмини он ки одамон, махсусан дар
њаёти љамъиятї, дуруст ва содиќона амал кунанд, ёрї
расонанд.
Иќтидори забон ва сўйистифода аз он метавонад ба
тасаввуроти аудитория дар бораи наќзи њуќуќи инсон
таъсир гузорад. Забоне, ки ВАО њангоми хабардињї ва
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тасвири љиноят, хушунати хонаводагї ва дигар шаклњои
зўроварии сиёсї истифода мебаранд, наќзи њуќуќи
инсонро тањким мебахшад. ВАО танњо сухани сарчашма
(мисли «террорист»)-ро такрор карда, эњтимол дорад,
ноогоњона баъзе одамон ва гурўњњоро ба васваса
андозад..
Кўдакон фурўхта шудаанд ё ѓайриќонунї бурда шудаанд?
Одамон бањс мекунанд ё розї мешаванд? Кўдаконро чї
гуна тасвир намоем – «хурдон», «бачањо», «кўдакчањо»?
Оё ин онњоро кам мекунад (паст мезанад)? Чунинанд
баъзе намунаи муаммоњое, ки дар журналистон нисбати
забон пайдо мешаванд. Репортаж ва мухбир-номањое, ки
бо кўдакон иртибот доранд, малакањои мах-суси
журналистиро талаб мекунанд. Масалан, таърихи
мубориза бо кўдакфурўшї малакањои хуби тањќиќро
талаб менамояд.
Репортажњои тањќиќотї њамеша тањќиќу омўзиши
дарозмуддатро дар бар мегирад. Моњияти ин жанр дар
таваљљуњи амиќ ба мусоњибаи шахсони бо вазъият шинос
нигаронида шуда, љамъи њуљчатњо (досье) тарзе сохта
мешавад, ки аз он баъзе хулосањои умумї бароварда
шавад. Вай дар љустуљўйи иттилоъ манфиатњои љамъиятиро дар љойи аввал мегузорад.
На танњо масъалаи мо ба кўдакон чун сарчашма чї гуна
кор мекунем, балки чї тавр мо ба ашё муносибат дорем,
мо ба ин масъала аз кадом пањлу назар меандозем,
моњияти калидї дорад. ЮНИСЕФ тавсияњоро оид ба
навиштани мавод дар бораи кўдакон нашр намудааст. Он
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љо ќайдњои муфид дар бораи он ки њангоми кор бо
мавзуъњои кўдакона бояд ба чї таваљљуњ намуд, оварда
шудааст. Чун њамеша журналистон, њангоми кор бо
мавод, аз љумла мавзуъњое, ки ба њуќуќи кўдак рабт
доранд, ба арзишњои асосї – таъсирнокї, наздикї,
мубрамият (муњимият), љанљолї, муосирият, навгонї ва
робита бо воќеият такя мекунанд. Бе ин арзишњо њатто
ќиссаи бењтарин эњтимол дорад, ба муборизаи
журналистон барои њуќуќњои кўдак намо ёфта,
њамдардии аудиторияро ба вуљуд наорад.
Саволнома оид ба Конвенсияи СММ
Журналистон иљроиши уњдадорињои байналмила-лиро аз
љониби кишварњо талаб карда метавонанд. Оё ширкатњое
мављуданд, ки аз онњо барои бењтар огоњсозии љомеа ва
сиёсатмадорон аз Конвенсия истифода баред? Маводи
Шумо барои дарки бењтари љомеа аз зарурати њимояи
њуќуќњои кўдак, наќши сиёсати њукумататон дар самти
њавасмандгардонї ва њимояи онњо мусоидат мекунад?
Муњим аст, ки журналистон Конвенсияи СММ дар бораи
њуќуќњои кўдакро интиќод карда, дар бораи он савол
дињанд. Баъзе журналистон эњтимол дорад ба мушкилоте
дучор шаванд, ки мувофиќи Конвенсия дар бораи
њуќуќњои кўдак дар 18-солагї кўдакї поён меёбад ва ин
маънои онро дорад, ки касони 16 ё 17-солаи таваљљуњи
љомеаро љалбкарда наметавонанд ба таври ќатъї пурсида
шаванд. Ин суолњоест, ки мавриди баррасї ќарор
гирифта метавонанд.
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Бо коршиносон, фаъолони њуќуќи кўдак ва худи кўдакон
дар бораи фањмидани мушкилоте, ки кўдакон дар
кишваратон бо онњо дучор мешаванд, гуфтугў кунед.
Оё Шумо аз маќомоти марказї ва мањаллии њокимият
дар бораи камбуди хизматрасонињо ва њифзи њуќуќњои
кўдакон боре шарње пурсидаед?
Барои садои кўдаконро шунидани њукумат ва љомеаи
шањрвандї имконеро созмон додаед?
Шумо эродњои созмонњои гайрињукуматиро санљида, ба
муваффаќият ё норасоињои онњо таваљљуњ кардаед?
Конвенсия ќоида аст ё тавсияномаи ахлоќї? Агар он
ќонун набуда, дигар чиз бошаду кишварњо озодона онро
ба тасвиб расонида бошанд, оё ин оѓози ахлоќест, ки
нисбат ба кишвар њукм бароварда шавад?
Сарчашмањо барои мавод
Сарчашмањои иттилоъ шабака (шоњраг)-и хунгарди
журналистика мебошанд. Онњо иттилои асосии бунёдиро
барои рушд (такмил)-и минбаъда дар шакли навигарињо,
гуфторњои радиої ва барномањои телевизионї таъмин
менамоянд. Онњоро метавон ба ду навъ–асосї
(аввалиндараља) ва дуввумдараља људо намуд:
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Сарчашмањои асосї
•

Робитањо

•

Зангњои мунтазам

•

Гурўњи таъсиргузор

•

Судњо / трибуналњо

•

Худидораи мањаллї

•

Амалњои љамоатчигї

•

Нишастњои матбуотї

Сарчашмањои дуюмдараља
•

Мактуб ба редаксия

•

Эълон

•

Нашри навигарињо барои дигар ВАО

•

Агентињои (ољонсињои) иттилоотї ва созмонњои
хабаррасон

•

Худидораи мањаллї

•

Њукумати марказї

Журналистон иттилоъро аз сарчашмањои аввалия
аксаран тавассути мусоњиба мегиранд. Агар сарчашмаи
асосї кўдакон бошанд, журналист бояд аз усулњои
пурсиши кўдакон бохабар бошад ва онњоро ба инобат
гирад. Иќрор бояд шуд, ки њаёти шахсии љавонон нисбат
ба калонсолон ниёзи бештаре ба њифз дорад. Сарчашмањо
муаммои асосии журналистика мебошанд. Баъзе тањќи
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ќоти илмї нишон дод, ки доираи сарчашмањое, ки
журналистон истифода мебаранд, чандон васеъ нест ва
тамоюли ба имкониятњои расмї мањдуд шудан дорад.
Њамчунин масъала дар бораи сарчашмањои пинњонї
меистад: нуктаи назари маъмулии журналистон он аст, ки
онњо њељ гоњ сарчашмаеро, ки кафолати пинњон
монданашро додаанд, номбар карда наметавонанд. Баъзе
кишварњо ќонунњоеро ќабул кардаанд, ки ба журналистон имкон медињад сарчашмаро њатто ваќте ба тариќи
судї талаб карда мешавад, ошкор накунанд, ки ин хеле
муњим аст. Маъмулан журналистон ба хоњиши номбар
кардани сарчашма, њатто њангоми фишори сахт, мегўянд,
ки номбар кардани сарчашма ин барои журналист худро
њамчун журналист нест кардан аст ва дигар касе ба
журналистон бовар намекунад.
Оё ин ќоида ба шахсоне, ки дар муносибати берањмона бо
кўдакон иќрор шудаанд, тааллуќ дорад? Аксари
журналистон ба ин назари ќатъї дошта, тасдиќ мекунанд,
ки дар њама њолат њељ гоњ набояд сарчашмаи пинњонї
ошкор карда шавад. Ќисмати кам чунин мењисобанд, ки
ин масъала ба баррасї ниёз дорад.
Дар куљо иттиллои махсусро дар бораи кўдакон ва
њуќуќњои онњо ёфтан мумкин аст? Ин љо чанд пешнињод
аст:
Сарчашмањои МИЛЛЇ
Маќомоти мањаллии њифзи саломатї.
Њадамоти иљтимої.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Муассисањои тањсилоти умумї
Судњои оилавї.
Созмонњои омўзгорон.
Созмонњои падару модарон.
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СОЗМОНЊО ОИД БА ЊУЌУЌИ КЎДАК
Ваколатдор (омбудсмен) оид ба њуќуќи кўдак.
Коалитсияи миллї оид ба њуќуќи кўдак:
http://www.crin.org/NGOGroupforCRC/ViewOrgsByC.asp?t
ypeID=7
Марказ оид ба омўзиши кўдакон, љавонон ва ВАО:
www.childrenyouthandmediacentre.co.uk
Чайлдхоуп:
http://www.childhope.org.uk
Экспресси кўдакона:
www.childrens-express.org/
Сарчашмањои миллї ва дигари маълумот дар бораи
њуќуќи кўдакро дар кишварњо номбар кунед.
СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
ЮНИСЕФ:
www.unicef.org
Маркази тањќиќотии ЮНИСЕФ оид ба њуќуќи кўдак
Инноченти:
www.unicef-icdc.org
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Комиссариати олии СММ оид ба њуќуќи кўдак:
http://www.ohchr.org
Шабакаи иттилоотї оид ба њуќуќи кўдак:
www.crin.org
Алянси «Наљоти кўдакон»:
http://www.savethechildren.net
Наќшаи байналмилалї (Международный план):
www.plan-international.org
Њюман Райтс Вотч (Хьюман Райтс Уотч):
http://www.hrw.org
Авфибайналмилалї (Amnesty International):
http://www.amnesty.org
Созмони байналмилалии њифзи кўдакон:
http://childhouse.uio.no/childrens_rights/dci_what.html
Фаъолияти ВАО ва идеяњои хуб аз кўдакон, бо кўдакон ва
барои кўдакон (MAGIC):
http://www.unicef.org/magic/index.html
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КОМИССИЯ ОД БА ЊУЌУЌИ КЎДАК
Комиссия од ба њуќуќи кўдак:
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
Маърўзаи кишварњо, ки њар яке дар сессияи худ бо КЊК
пешнињод мекунанд:
http://www.ohchr.info/english/bodies/crc/sessions.htm
ё
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
Маърўзањои њамзамон (параллелї) – маърўзањои
алтернативии СЃЊ-ро метавон аз номи кишвар, сессия ва
созмон дарёфт:
http://www.crin.org/NGOGroupforCRC/search.asp
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Маълумотномаи телефонї (Телефонная книга):
Журналистон дар ибтидои фаъолияти худ (њанўз њангоми
донишљўйї) бояд дафтари сабти суроѓањоро дошта
бошанд. Ном, суроѓа, раќами телефон ва суроѓаи почтаи
электронї бояд муътамад сабт шаванд. Жур-налистоне,
ки ба њаёти кўдакон ва ё соњањои њамљавор, монанди
тањсилот, њифзи саломатї тахассус доранд, бояд
робитањои мунтазами устувореро дошта бошанд, то
донанд ки дар ин самтњо чї рух медињад.
Сарчашмањои навигарї метавонанд дигар ољонсињои
навигарињоро дар бар гиранд. Навгонињои рўз, ки ба
кўдакон рабт доранд, шояд њуќуќи кўдакро надонанд ё
хотиррасон накунанд, аз ин рў онњоро бояд тањлил кард.
Маќолањои илмї дар маљаллањои теъдодашон кам низ
метавонанд сарчашмаи бойи сужаву мавод гарданд.
Суолњо гузоред: чаро мактабњои нав кушода мешаванд?
Чаро мактабњо баста мешаванд? Оё кўдакон шароити
мувофиќро дар натиљаи бунёди биноњои нави
истиќоматї, мисли муассисањои томактабї, майдончањои
кўдакона, мактабњо дарёфт мекунанд? Дар беморхонаи
мањаллї барои кўдакон кадом шароитњо мављуданд? Оё
полиси мањаллї омодагии махсуси кор бо љавононро
гирифтааст? Ин тренинг чї гуна буд?
Истилоњоти асосї њангоми кор бо сарчашмањо
Ќисмати бештари истилоњоти касбии журналистика ба
забон бо ёрии филму асарњои бадеї ворид шудаанд. Аз ин
хотир эњтимолият истифодаи нодурусти калимањо мављуд
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аст. Хеле муњим аст, ки шумо ваќте «сарчашма» ё
«мусоњиб» («мусоњиба») мегўед, чиро дар назар доштанатонро фањмонида тавонед. Дар ёд дошта бошед, ки
баъзе касон дар бораи васоити ахбори омма маълумоти
бештар доранд. Мисли дигар њолатњо аќли солим
бењтарин маслињатгар аст. Дар хотир дошта бошед, ки
дар бораи њуќуќи кўдак навиштан, чун ќоида, ба як
бахши њассос даст задан аст.
«Барои сабт» ва «На барои сабт»
Шахсони ба соњаи њуќуќи кўдак љалбшуда, эњтимол
мехоњанд дар бораи муносибати бад ё зўроварї наќл
кунанд. Нозукии ин масъаларо ба инобат гирифта, хеле
муњим аст, ки журналистон чї тавр муносибат кардану
чиро ба назар гирифтанро фањманд. Њамеша зери
мафњуми «барои сабт» чї дар назар аст ва њангоми
гуфтугўй ба сарчашмањои номаълум чиро ошкор кардро
бояд фањмонд.
Иќтибосот / баёни аниќ /
Инро аксари журналистон мехоњанд ва талаб менамоянд:
дар мавод мањз он чизе бошад, ки нафари мусоњиб
мегўяд. Ин ба мавод эътибор ва асолат мебахшад.
Бењтараш иќтибос њамшафати ё аз номи њамон нафар
бошад.
Барои сабт
Агар журналист њангоми гуфтугў бо сарчашмаи иттилоъ
суханони ўро ќайд (сабт) мекарда бошад, ин аллакай
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маънои онро дорад, ки суханон иќтибос ва аз номи шахс
гуфта мешавад.
На барои сабт
Њамаи он чизе, ки на барои сабт гуфта шудааст, набояд
иќтибос шавад ва танњо барои маълумоти иловагї ё
аниќкунанда баён гардидааст. Муњим он аст, ки шарти
«на барои сабт» бо он нафар пеш аз оѓози гуфтугў
мувофиќа гардида бошад. Барои тез-тез боз доштани сабт
розї нашавед. Зеро наќли Шумо бофта метобад ва
шаккокон гумон мебаранд, ки ќисме аз иттилоъ бофта
аст. Иттиллои ба дастовардаи Шумо њамчун тахмин ба
назар мерасад. Дар баъзе њолатњо, иттилоъро бо усули
«на барои сабт» ба даст оварда, шумо метавонед нафари
дигареро дар ин бора пурсед ва онро барои сабт ба даст
оред.
Маълумотњои бемуаллиф
Нафаре мехоњад дар бораи ягон чизе хабар дињаду аммо
намехоњад номаш зикр шавад (масалан, мисли «сарчашма
дар саноат», «сарчашмањои наздик ба …», «сарчашмањои
баландпоя (маќом)…» ва ѓайра). Шахс мехоњад
фаъолияти соњаро шарњ дињад, вале намехоњад дигарон
донанд, ки вай раќибонро шарњ медињад. Мансабдори
хадамоти матбуотии њукуматї дар баъзе кишварњо
бидуни гуфтани номаш фаъолият дорад. Барои мутмаин
сохтани одамон, ки зикри номашон дар ин иттилоъ
маводро бењтару боэътибор (пуртаъсир) мекунад, кўшиш
намоед.
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Бидуни шарњ
Кўшиш кунед шахсонеро, ки «Бидуни шарњ» мегўянд,
бовар кунонед, ки ин љомеаро маљбур месозад ќарорњои
худро ќабул карда, хулосањои худро бароранд.

5.

МУСОЊИБАИ КЎДАКОН

Кўдакон њамчун манбаъ ва ба даст овардани ризоият
Мавзўъњои калидї


Чи тавр бо кўдакон мусоњиба анљом дод?



Оё бо кўдакон танњо дар њузури шахси калонсоли
масъул мусоњиба бояд анљом дод?



Кай кўдак метавонад дар набудани волидон ва ё
парасторон мусоњиба дињад?



Оё мусоњибаи кўдакон дар баробари мањорати гирифтани мусоњиба аз калонсолон малакањои дигарро талаб мекунад?

Кўдакон ањён-ањён ба ахбори рўз меафтанд, то замоне ки
бо онњо воќеаи аљиб ва ё фољиае рўй надињад. Ахбор пеш
аз њама ба сифати мафњуме баррасї мешавад, ки дар навбати аввал ба калонсолон нигаронида шудааст.
Таваллуди кўдак дар оилаи шахсиятњои маъруф, гузориш
оид ба мавриди сўиистифодаи шањвонї ќарор гирифтани
кўдакон ва ё кўдакони дар ќароргоњњои гурезагон фавтида метавонанд унвони сарлавњањо ќарор гиранд, аммо
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таваљљўњи асосї дар бисёр мавридњо на ба нуќтаи назари
кўдакон, балки бештар ба љавоби калонсолон равона
карда мешавад.
Кўдакон ва љавонон аз як чиз шикоят мекунанд – садои
онњоро касе намешунавад. Бо вуљуди ин онњо идеяњое доранд, ки метавонанд ба калонсолон пешнињод намоянд.
Онњо низ дар муњити физикї ва иљтимоие зиндагї мекунанд, ки калонсолон ва мисли онњо, бо вуљуди он ки
таъсири љиноят ё таѓйироти ќонунгузорї ва иќтисодиро
ба таври худ паси сар мекунанд.
Њангоме кўдакон тавассути васоити ахбори омма нишон
дода мешаванд, он одатан ќолабї ва пуштибонона мебошад. Таъини журналистон барои љамъоварии мавод ва
аќидаи кўдакон оид ба рўйдодњои муњим арзиши инъикос
дар васоити ахбори оммаро дорад ва барои редаксияи васоити ахбори омма яке аз роњњои танзими мувозинат мебошад. Коркарди шабакањои журналистони љавон низ, ки
метавонанд ба дунё нигоњи тоза дошта бошанд, метавонад манфиати зиёд орад.
Дарки он нукта, ки љавонон дунёи фарогири худро чї гуна мебинанд ва расонидани ин нигоњи љавонон ба љомеа
яке аз вазифањои нисбатан мураккабе мебошад, ки дар
назди журналистон истодааст, аммо мутаассифона, журналистон омодагии касбиро оид ба кор бо кўдакон кам ба
даст меоранд. Њол он ки онњо барои тарзи инъикоси
кўдакон ва нарасонидани зиён ба онњо њангоми
љамъоварии мавод ва нашри иттилоот аз рўи виљдон
љавобгаранд.
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Баробарвазнии ўњдадорињои журналистї дар мавриди
гуфтани сухани рост бо зарурати њифзи кўдакон пур аз
мушкилот ва проблемањои ахлоќї мебошад. Дар ин љо
саволњое ба миён меоянд. Журналистон ба зиндагии
кўдаконе, ки зери хатар ќрор доранд, бояд мудохила кунанд. Магар журналистон метавонанд бо кўдакон баъди
изтироби вазнин мусоњиба анљом дињанд.
Дар кадом њолатњо метавон шахсияти кўдакро комилан
пинњон дошт ва ё ба пуррагї нишон дод? Маълум аст, ки
барои њифзи зиндагии шахсии љавонон нисбат ба зиндагии калонсолон таваљљўњи бештар равона мегардад. Бо
вуљуди ин, дар бисёр кишварњои дунё ягон ќонуне нест,
ки истифодаи ном, суханронї ё акси кўдаконро, ки барои
мусоњиба дар фазои кушод розигї додаанд, манъ намояд.
Пеш аз оѓози кор таъмини њамаљонибаи манфиатњои
шахсони мусоњибашаванда фикр карда мешаванд. Кўдак
бояд маќсади асосї бошад. Журналист бояд кўшиш намояд, ки зарари эњтимолие, ки метавонад чи њангоми гирифтани мусоњиба ва чи дар робита бо натиљањои нашри
он ба кўдак расад, набошад ё ба њадди камтарин расонида шавад.
Њифзи некўањволии кўдакон ва љавонон набояд мухолифи
таљрибаи асосноки журналистика бошад. Њамаи журналистон бояд ба худ якчанд саволњои асосї дињанд:


Оё бо кўдакон бояд пас аз розигии калонсолон
мусоњиба анљом дод? Барои ин гуна мусоњиба бо
кўдакон заминаи њуќуќї мављуд аст?
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Мусоњиба бо кўдак бо назардошти манфиатњои ў
анљом ёфт, ваќти мусоњиба кофї ва шароит мусоид
буд?



Оё оќибатњои эњтимолии чи кутоњмуддат ва чи дарозмуддати суханронињои кўдак ба назар гирифта
шуданд ва ба мусоњиб фањмонида шуданд?



Барои таъмини њифзи кўдак баъди нашри мусоњиба
бо ў њама шарту шароитњо пешакї ба назар гирифта шудаанд, ин низоми мададрасон њангоми
анљоми мусоњиба бо кўдакони дигар кор мекарда
бошанд?



Ба кўдакон гуфта шуда буд, ки ба гуфтањои онњо чї
кор мекунанд ва онњоро мегузоранд, ки мањсулоти
тайёрро бубинанд?

Дар баробари ба майдон омадани ахбор дар ваќти воќеї
барои кор бо љавонон, махсусан барои кормандоне, ки
дар муддати кўтоњ кор мекунанд, ќоидањои оддї бисёр
муњиманд. СNN рўихати омилњоеро тањия намудааст, ки
њангоми ќабули ќарор рољеъ ба анљом додани мусоњиба
бо кўдакон дар ваќт воридшавии иттилои таъљилї бояд
ба эътибор гирифт. Омилњо иборатанд аз:


Синну сол ва баркамолї



Дараља ва намуди зўроварї



Робитаи кўдак бо ќурбониён



Мављудияти розигии волидон



Сабт ё пахши мустаќим
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Кўдакон, одатан, бисёр ваќт ба калонсолон ва
шахсиятњои маъруф, он чизеро мегўянд, ки калонсолон
шунидан мехоњанд, аммо ин на њамеша ва на он суханонест, ки онњо дар њаќиќат метавонанд ва мехоњанд гўянд.
Тадќиќотњо нишон медињанд, ки њангоме ба кўдакон барои наќли озодонаи таърихи рўзгорашон ваќти кофї
медињанд, онњо нисбат ба оне, ки бо онњо сўњбати
мустаќим анљом додан мехоњанд, иттилои нисбатан даќиќ
пешнињод месозанд. Саволњои ѓайримустаќим метавонанд ба наќли кўдак кўмак расонад.
Таъмини
иштироки
калонсолони
бо
кўдаки
мусоњибашаванда ошної дошта ба манфиати кор буда
метавонад, аммо иттилои нисбатан даќиќро он замон метавон ба даст овард, ки кўдакон дар њалќаи њамсолони
худ ќарор дошта бошанд. Бо вуљуди ин, одатан, барои
мусоњиба бо кўдак агар имкон бошад, муњимтар аз њама
гирифтани розигии калонсолони мувофиќ (волидон ё парасторон) мебошад.
Њол он ки иљозати калонсолони мувофиќ ва таъмини он
ки мавзўи мусоњиба кўдакро озурда насозад, аз љумлаи
ќоидањои умумї мебошанд, аммо њастанд мавзўъњое, ки
гирифтани аќидаи кўдакон аз эњтимол дур аст. Масалан,
мавод оид ба хўрок ва он чизе, ки кўдакон истеъмол мекунанд, метавонад бо сабти овоз – шарњи беруназкадрї
њамроњ карда шавад. Дар ин љо кўдакон метавонанд оид
ба хўрокњои болаззате, ки истеъмол кардан мехоњанд ва ё
миќдори маблаѓе, ки барои кисахарљї аз волидон мегиранд, изњори назар намоянд.
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Истифодаи акси кўдакон
Як ќатор образњои нисбатан пурќуввати фољиа,
муноќиша, офатњои табиї ва орзуњои дар воситањои ахбори омма пешнињодшуда акси кўдаконро доро мебошанд. Масалан, намоиш дар бораи ќувваи харобиовари
бомбаи напалмї абадан бо Фан Тхи Ким Фуки 9-сола, ки
бо тани урён бо роњ дар Вйетнам медавид, алоќаманд
хоњад буд. Ин акс соли 1972 сазовори љоизаи World Press
гашта, муаллифаш суратгир Ник Ут буд.
Ин акс агар имрўз нашр шавад, оё метавонад, мавриди
бањс ќарор гирад, агар не, чаро?
Дар мавриди нашри ин акс – дар ин љо њифзи манфиатњои
кўдак ба инобат гирифта шудааст ё нигоњи нисбатан васеъ ба љанг дар Вйетнам боиси нашри ин акс гардид?
Аксро метавон аз нишонаи зерин дастрас намуд:
http://www.worldpressphoto.org/index.php?option=com_pho
togallery&task=view&id=177&Itemid=115&bandwidth=high
Љанбаи муњими ин гуна аксњо шинохташавандагии
кўдакон аст; ин инсонњои воќеии дорои ном ва таърихи
худ мебошанд. Бо вуљуди ин, њаммонанд кардани
кўдакон, хатто нишон додани онњо бидуни овардани ному насабашон метавонад фољиаовар бошад. Њаммонанд
кардани писарбача – сарбоз дар рўзномаи кишварњои
ѓарбї ба он оварда расонид, ки ин кўдак дар масофаи
зиёда аз 1000 километр дур аз мањалли нашри рўзнома
дар кишвари африкоии аз љанг пора-порашуда кушта шавад. Онњое, ки кўдаконро мавриди тањќир ќарор
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медињанд, намехоњанд, ки берањмї ва золимии онхоро касе бубинад. Њангоми бўњрони Косово муњаррирони
нашрияњо дар Балкан аз истифодаи акси кўдакони гуреза
дар нашрияњои худ даст кашиданд, чунки онњо медонистанд, ки хавфу хатари ошкор кардани шоњидони
эњтимолии љиноятњои њарбї вуљуд дорад. Чунин худдорї
аз нашри акси кўдакон дар дигар воситањои ахбори оммаи ѓарбї вуљуд надошт, онњо диданд, ки мањз таассуроти
ин гуна акс ва тасвири видеої ба мудохилаи СММ ва
НАТО мусоидат менамоянд.
Истифодаи аксњои кўдакони дар замони љанг, аз
љинояткорињо ва офатњои табиї осебдида ќарорњои
љиддиро талаб менамояд. Фотожурналистњо арзу шикоят
карда буданд, ки аксхои гирифтаи онњо бисёр мавридњо
ѓайримаќсаднок ва берун аз мавзўъ истифода шудаанд.
Кормандони соњаи башардўстї шикоят мекарданд, ки
гурўњњои матбуотї ва наворбардорон бо наворбардории
мањрумиятњои кўдакон дар ќароргоњњои гурезагон андеша накарданд, ки тарсу вањми ошкор ва љароњатњои
кўдакон натиљаи робитаи ногањонї бо журналистони
хориљї буда метавонанд
СЃЊ (созмонњои ѓайрињукуматї) ба таври фаврї аз болои
ВАО ва поймол намудани њуќуќњои кўдакон арзу шикоят
шурўъ карданд, аммо худи онњо барои љалби маблаѓњо
образи кўдаконро зиёд истифода мебаранд Барои таќвият
бахшидани фаъолияти журналистї нисбат ба акси
кўдакон чї метавонад бештар манфиатовар бошад?
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Акси кўдакон
Кўдакон бисёр мавридњо дар суратњо њангоми љанг ё
офатњои табиї мавриди истифода ќарор мегиранд, чунки
ин гуна тасвирњо вокунишњои пурэњсосро таќвият мебахшанд.
Ба аксњои ѓолибони озмунњои World Press Photo дар шабакаи http://www.worldpressphoto.org нигоњ кунед ва
нуќтаи назари худро нисбат ба истифодаи акси кўдакон
иброз намоед.
Дар кадом њолатњо, агар дар маљмўъ ин гуна њолатњо ба
миён оянд, арзишњои хабарї нисбат ба манфиатњои
кўдакон афзалият доранд? Кадом васоити техникї барои
аккосї ва ё тасвири кўдакон, махсусан барои бо тасвирњо
ороиш додани рўйдод, ки шинохташавии кўдак боиси
хавфу хатари махсус мегардад, мувофиќ мебошанд?
ЮНИСЕФ барои мусоњиба бо кўдакон тавсияњои зеринро омода намудааст:
«КЎДАКОНРО НАЉОТ ДИЊЕД» – РОЊНАМО БАРОИ
ПУРСИШИ КЎДАКОН
Омодашавї
Муносибати худро нисбат ба кўдакон дарк намоед. Бо
онњо њимоятгарона муносибат накунед ва нишон надињед,
ки нисбат ба онњо бештар медонед. Худро дар љои онњо
тасаввур кунед ва нисбат ба онњо бо эњтиром муносибат
намоед. Муфассал ба онњо фањмонед, ки чї корро анљом
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медињед ва бо онњо дар кадом мавзўъ сўњбат намудан
мехоњед.
Намунањои нашршудаи мусоњиба бо кўдакони дигарро ба
онњо нишон дињед. Фањмонед, ки маводи худро барои чї
истифода мебаред ва барои истифодаи он кўшиш намоед,
ки аз онњо иљозат гиред. Њангоми сўњбат дар бораи кори
худ бовиљдон бошед ва тавассути интизорињо (масалан,
маблаѓ, хизматрасонї ва ёрии тиббї) манфиат наљўед.
Агар ба шумо тарљумон лозим бошад, бењтараш касеро
интихоб намоед, ки бо кўдакон робита дошта бошад,
онњоро натарсонад ва маќсади ин мусоњибаро мефањмад.
Аз тарљумон хоњиш намоед, ки њама суханњои кўдакро
айнан калима ба калима тарљума намояд, набалки
мазмуни онро баён намояд.
Аз диктофон истифода намоед (агар навишт (стенография)-и шумо он ќадар хуб набошад). Дар акси њол аслияти нутќи кўдак ва лањни баёни он метавонад гум шавад.
Љои муносиб (дар дохил ва ё беруни бино) пайдо намоед,
љое, ки оромї бошад ва кўдак худро бароњат ва њаловат
њис кунад. Бигзор худи кўдакон љойро интихоб намоянд.
Боварї њосил намоед, ки калонсолон, ба истиснои
тарљумон ва шояд корманди лоиња, омўзгор ва шахси дигари калонсол, ки кўдак ўро мешиносад ва ба ў бовар мекунад, дар канор бошанд. Гирифтани мусоњиба аз гурўњи
кўдакони иборат аз 4-5 нафар, ки аз якдигар бо гирифтани идеяњои љолиб дастгирї меёбанд, метавонад ба шумо
созгор бошад. Аммо андеша намоед: кї бояд чї гўяд.
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Кўшиш намоед, то муњити созгор муњайё созед. Бо
кўдакон сўњбат намоед, бозї кунед, бигзор овози худро
тавассути диктофон шунаванд. Ба сатњи онњо гузаред,
њатто њамроњи онњо ба маънии аслиаш дар рўи фарш нишинед. Ягон маводи шахсии худ, масалан, расмњоро ба
онњо нишон дињед, ки тавонад як лањза онњоро аз њама
чиз озод намояд ва онњо ба бањс оѓоз намоянд.
Мусоњиба
Бигзор онњо ибрат нишон дињанд ва њар кас таърихи
рўзгори худро баён намояд. Њангоми истифодаи
истилоњоте (масалан, «фоњиша» не, балки «корманди
тиљорати шањвонї»), ки онњо истифода намебаранд ва ё
намеписанданд, эњтиёткор бошед. Мусоњибаро аз
саволњои осон шурўъ намоед. Масалан, ному насаб, синну сол, шуѓли дўстдошта, макони истиќомат ва ѓайра.
Њангоми сўњбат бо онњо бо гирифтани номашон
мурољиат намоед. Саволњое, дињед, ки фањмо бошанд. Аз
саволњои кўтоњ ба монанди «Њамин тавр не?», «Фањмо?»,
ки љавобњои кўтоњеро ба монанди «Ња» ва «Не» талаб менамоянд, худдорї намоед.
Эњтимол пеш аз он ки шумо барои худ маълумоти зарурї
ба даст меоред, лозим меояд, ки саволњои гуногун дињед.
Аввал дар атрофи мавзўъ суњбат намуда, баъд бевосита
ба мавзўи асосї гузаред ва дар баробари суњбат
кўдаконро водор намоед, ки пеш аз љавоб ба саволњо дар
атрофи он андеша намоянд. Агар эњсос намудед, ки
њангоми суњбат кўдакон парешонхотир шуданд, омодаи
анљоми мусоњиба бошед ё ба мавзўъњое гузаред, ки
кўдаконро дилозурда насозанд.
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6.

ДАР ИХТИЁРИ КЎДАКОН ВОГУЗОШТАНИ
ОВОЗ ВА РАСОНАЕ, КИ БА ОНԞО ТАВАЉЉУԞ
ДОРАД

Мавзўъњои калидї:
•

Ба кўдакон додани имкони дастрасї ба васоити
ахбори омма

•

Чї тавр ԟуԕуԕи кўдакро ба овоз дар васоити
ахбори омма таъмин кард

•

ВАО-и кўдакон

Бо ёрии технологияњои такмилёфта ва коркардњои навин
дар дањсолаи охир истифодаи ВАО барои ба одамон
пешнињод намудани имкони бењтари дастрасї ба
иттилоот ва такмил додани дониш ба таври назаррас
боло рафтааст. Ин комёбињо имкон медињанд, ки кўдакон
ва љавонон барои иштироки бештар дар васоити ахбори
омма кўшиш намоянд. Дар баробари ин онњо кўшиш
менамоянд, ки дар љомеа низ аз нигоњи маълумотдињї,
дастгирї ва таъсиррасонї ба њамсолони худ, аз љумла ба
калонсолон низ сањмгузор бошанд. Новобаста аз ин
имконоти пешрафта ќисме аз ВАО сўиистифода аз
кўдакон ва истифодаи тасвири ќолабии кўдакон ва
вазъияти бо онњо рухдодаро идома медињанд.
Бо љалби кўдакон ВАО метавонанд пешомадњои навро ба
даст оранд. Барои тавсеаи ширкати кўдакон дар васоити
ахбори омма такягоњи мустањкам мављуд аст.
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Мазмуни муносибатњо миёни кўдакон ва васоити ахбори
омма дар Конвенсия оид ба њуќуќњои кўдак тасдиќ шудаанд:
Моддаи 12

Конвенсия оид ба њуќуќњои кўдак, ки
наќши давлатњо – тарафњоро дар таъмини
њуќуќи кўдак ба озодии баёни нуќтаи назари худ оид ба њама гуна масъалањо, ки ба ў
дахл доранд ва барои он аќидањое, ки бояд
ба инобат гирифта шаванд, муайян намудааст;

Моддаи 13,

ки њуќуќи кўдакро ба озодии нуќтаи назари
худ тавассути ВАО вобаста ба интихоби
худи онњо таќвият мебахшад;

Дар моддаи

17 омадааст, ки давлати иштироккунанда
масъули ба даст овардани бовариест, ки
кўдакон
дастрасї
ба
иттилоот
аз
манбаъњои гуногуни миллї ва байналмилалиро доранд. Барои васоити ахбори омма
ин маънии ба ихтиёри кўдакон вогузоштани иттилоот ва имконоти рушди иљтимоию
фарњангї барои кўдакро дорад.

ВАО барои дар амал татбиќ намудани принсип ва
меъёрњои Конвенсия оид ба њуќуќњои кўдак тавассути
амалисозии њуќуќњои кўдакон ба иттилооти мувофиќ ва
озодии баёни аќида бо роњи маълумотдињї оид ба Конвенсия ва мундариљаи он имкони зиёд доранд. Њамзамон
ВАО дар масъалаи назорати раванди иљроиши ин амалњо
низ наќши калидї доранд.
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Бо вуљуди ин, новобаста аз он ки аз се як ќисми ањолии
рўи замин аз 18-сола хурданд, аќида ва шароити зиндагии
кўдакон дар васоити ахбори омма ањён-ањён ба таври дуруст инъикос меёбанд. Тадќиќот (лоињаи «Медиамониторинг», 2004) нишон медињад, ки кўдакон, одатан
ба таври љиддї ва зарурї дар васоити ахбори омма нишон дода намешаванд. Тавре кўдак дар машѓулият оид ба
мониторинги ВАО сханронї намуд: «Хабарњо маро водор
месозанд, ки худро аз љомеа дур эњсос намоям. Кўдакон
гўё вуљуд надоранд».
Замоне ки мавод оид ба кўдакон ба сањифаи аввал меафтанд, дар онњо, одатан, на дар бораи мушкилоти марбут
ба рўзгори кўдакон, балки оид ба вазъияти ѓайриоддї ва
ё фољиавии бо кўдакон рухдода сухан меравад. Дарвоќеъ
ќисми зиёди матолиби ВАО дар бораи кўдакон манфї
мебошанд.
Кўдакон, ваќте имкони иштирок кардан дар васоити ахбори оммаро ба даст меоранд, чї андеша мекунанд.
«Наќшаи байналмилалї» - ташкилоти ѓайридавлатї оид
ба њуќуќи кўдак аз гурўњи кўдакон-журналистон хоњиш
намудааст, љавоб дињанд, ки барои чї иштироки онњо дар
васоити ахбори омма наќши муњим дорад. Онњо љавоб
доданд, ки:
•

ин ба онњо имкон медињад, ки оид ба њуќуќ ва
ўњдадорињои худ маълумот ба даст оранд ва ин кафолат медињад, ки њуќуќ ва ўњдадорињои онњо дуруст пешнињод шудаанд;
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•

ин ба онњо имкон медињад, ки њуќуќњои худро дар
иштирок ва озодона баён намудани аќидањои худ
амалї созанд ва кафолат медињад, ки афзалият ва
мушкилоти онњо ба таври даркорї инъикос ёфтаанд;

•

ин ба онњо имкон медињад овози худро дошта бошанд ва тавассути он њуќуќњои худро дар назди волидон, љомеа ва давлат таќвият бахшанд ва њимоя
намоянд;

•

ин кўдаконро бо њам мутањњид сохта, ба онњо имконеро медињад, ки бо ёрии он метавонанд
њамсолони худро аз њодисањои дар зиндагиашон
рухдода хабардор созанд;

•

ин ба онњо барои њалли масъалањои мураккаб бидуни тарс аз хавфи дидани љазо кўмак менамояд.
Дар ин раванд онњо њамзамон барои ёрї мурољиат
мекунанд ва дар бораи роњњои худмуњофизатї низ
маълумот ба даст меоранд (масалан, чї тавр худро
аз поймол кардани њуќуќи кўдак, мисли хариду
фурўши одамон, њимоя кард).

Таљрибаи мусоидат ба иштироки кўдакон дар васоити
ахбори омма нишон дод, ки кўдакон ќобилияти ташкил
кардани васоити ахбори омма, омўзиши мушкилоти
њуќуќњои кўдак, коркарди ќарорњо, инчунин њомии
њуќуќњои худ шуданро доранд. Оњиста-оњиста калонсолон
низ дигаргун шуда истодаанд: муносибати онњо дар мавриди иштироки кўдакон дар васоити ахбори омма ва
наќши кўдакон ба сифати роњбаладони дигаргунињо дар
љомеа дигаргун шудааст. Намунањои лоињањои расонаї
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(медиа-лоињањо)-и бобарори кўдакон дар тамоми љањон
нишон медињанд, ки ин гуна иштирок метавонад ба таври
муњим арзёбї гардад.
Љалби кўдакон
Монеаи асосии љалби кўдакон ва љавонон барои кор дар
ВАО пайдо шудани онњо дар љойњои кории эњтимолан
хатарнок мебошад. Агар ин љои серодам ва серњаракат
бошад, метавонад барои онњо хатари љиддї ба миён орад.
Кунљковии табиї ва он факт, ки ин гуна марказњо барои
инсонњои аз синни миёнаи камолот хурд муайян нашудаанд, метавонад онњоро зери хатар гузорад.
Культура работы в рамках высокого напряжения средств
массовой информации неблагоприятна для детей; то, что
должно быть полезным опытом, рискует оказаться и непонятным и опасным для всех, кто не имеет тщательной
подготовки.
Фарњанги кор дар доираи шиддати баланди васоити ахбори омма барои кўдакон носозгор аст; чизе, ки бояд
таљрибаи манфиатбахш бошад, метавонад барои нафароне, ки тайёрии њамаљониба надоранд, рўйдоди душвор ва
хатарнок гардад. Бисёр мавридњо чунин андешањо баён
мешаванд, ки кўдакон метавонанд ба таљњизоти пурарзиш
ва даќиќ зиён оваранд, на баръакс.
Баъзе меъёрњои бехатарї харољот талаб менамоянд, аммо
бештари хатарњои барои кўдакон пешбинишаванда,
эњтимол ба калонсолон низ дахл доранд. Ташкили љойњои
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кории бехатар барои кўдакон бояд кафолати иловагие
барои калонсолон низ дода тавонанд.
Банаќшагирии дурнамо калид барои иштироки бехатари
кўдакон дар љой дилхоњ мебошад. Дар бисёр
ташаббусњои васоити ахбори омма аллакай тавсияњои
корї оварда шудаанд, аммо бисёр мавридњо ин гуна
масъалањо ба таври махсус арзёбї мешаванд. Агар
мисолњои таљрибањои бењтарин умумї бошанд,
стандартњои соњавиро метавон тањия, татбиќ ва назорат
кард. Як ќатор тавсияњо:
•

Барои омодагии кўдакон пеш аз ворид шудан ба
љои корї ваќт сарф кунед.

•

Замоне ки кўдакон дар љои корї ќарор мегиранд,
боварї њосил намоед, ки онњо дар бораи хатарњои
эњтимолї ва дар бораи он ки ба куљо барои кўмак
мурољиат менамоянд, маълумоти муфассал доранд.

•

Боварї њосил намоед, ки барои онњо њољатхонањои
тоза омодаанд, ба њуљраи мувофиќе барои
истироњат дастрасї доранд ва имкони истифода аз
нўшокињои хунук низ муњайё мебошад.

•

Муњимтар аз њама боварї њосил намоед, ки њељ набошад дар пањлуи онњо як нафар калонсоли муносиб мебошад, ки онњо ўро мешиносанд ва метавонанд дар дилхоњ ваќт ба ў барои кўмак ё маслињат
мурољиат намоянд.

•

Шахсоне, ки дар идораи љалби кўдакон масъуланд,
бояд сатњи бехатарї ва њифзи мењнатро мавриди
санљиш ќарор дињанд ва муайян намоянд, ки онњо
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чї тавр нисбат ба кўдакон мутобиќ карда шудаанд.
Онњо бояд шароит фароњам созанд, то ки ба
кўдакон ва парасторони онњо оид ба техникаи
бехатарї дар љои корї ба таври оддї корњои
фањмондадињї гузаронида шаванд ва барои
санљиш воситањои оддиро тавонанд коркард намоянд. Муњим он аст, ки кўдакон онњоро фањманд,
масалан, бо роњи иштирок дар машќњо оид ба эвакуатсияи фаврї.
•

Шахсоне, ки дар дохили бино кор мекунанд, бояд
хабардор карда шаванд, ки дар љойњои муайян ва
дар ваќти муайян метавонанд кўдакон њузур дошта
бошанд; кормандон бояд имкон дошта бошанд, ки
оќибати онро барои худ ва кўдакон мавриди
муњокима ќарор дињанд.

•

Шахсоне, ки бевосита бо кўдакон кор мекунанд,
бояд мувофиќи тавсияњое кори худро роњандозї
намоянд, ки ба таври љиддї муњокима ва мувофиќа
шудаанд.

Метавон корро аз ин оѓоз намуд: ба кўдакон иљозат
дињем то масъалањоеро, ки ба худи онњо марбут аст, аз
назар гузаронанд фикру аќидањои худро баён намоянд.
Онњо метавонанд, масалан, шарњу тафсири як ќатор
филмњо ва ё китобњои кўдаконаро дар рўзномањои барои
калонсолон ва дигар васоити ахбори омма ташкил намоянд.
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Афзалияти барномањои иттилоотии бо кўдакон ва барои
кўдакон омодашуда
Арзёбии лоињањои расонаї (медиа-лоињањо) афзалиятњои
хеле зиёдро намоиш медињанд, ки аз иштироки кўдакон
дар васоити ахбори омма сарчашма мегиранд:
Бењтар сохтани мањсулоти ВАО: Љалби таваљљўњи мутахассисони васоити ахбор ба ВАО-и кўдакона бисёр ваќт
на танњо боиси вусъат ёфтани фазои расонаї барои
кўдакон мегардад, балки ин раванд, њамзамон метавонад
барои бењтар сохтани ВАО, ки барои кўдакон ва бо ширкати онњо ташкил карда мешавад, сањми арзанда дошта
бошад. Таќрибан 100 радиостансия бо лоињаи «Ман
кўдакам, аммо ман њам њуќуќ дорам!», ки дар Африкаи
ѓарбї роњандозї шудааст, фаъолият менамоянд (лоињаи
мазкур падару модарон, кўдакон ва њукуматњоро оид ба
вазифаю уњдадорињои онњо мувофиќи Конвенсияи СММ
оид ба њуќуќњои кўдак хабардор менамояд). Ин
радиостансияњо дар бисёр маврид шумораи барномањои
барои кўдаконро вобаста ба талаботи зиёд аз љониби шунавандагон зиёд менамоянд. Арзёбињо бењтар гаштани
сифати барномањоро њам дар омодасозии барномањои
таъсирбахш ва њам дар љалби кўдакон дар ин раванд ошкор карданд.
Њамзамон эњсос мешавад, ки огоњї ва дониши онњо дар
бораи њуќуќњои кўдак ва шароити кўдакон дар кишвари
худ хеле пеш рафтааст.
Тавсеа ёфтании таѓйирот: Иштироки кўдакон дар васоити ахбори омма метавонад ба сиёсат дар сатњи давлатї
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таъсири худро расонад. Дар лоињаи њиндии «Дар кўдакон
суханони гуфтанї њаст» («Кўдакон њам гуфтанї доранд»)
љавонон оид ба як ќатор масъалањо филмњои бадеї ва
тасвирї, ки ба зиндагии онњо дахл дорад, эљод менамоянд. Як филми онњо дар бораи њирс нисбат ба гутка
(омехтаи тамоку, чормаѓз, ќот (як намуд растании буттагии тропикї, ки баргњои тундмаззаи онро мехоянд) ва
оњак) талабагонро то андозае рўњбаланд кард, ки онњо
дастљамъона ариза навишта талаб намуданд, ки фурўши
гутка дар фурўшгоњњои наздик ба мактабњо манъ карда
шавад. Онњо аризаи худро ба маъмурияти ноњия
пешнињод намуданд. Дар натиља маъмурияти ноњия
фурўш ва истифодаи гуткаро дар тамоми мактабњои
ноњия манъ кард ва дар њамкорї бо талабагон маъракаи
иттилоотї-тарѓиботии оммавї ташкил намуд.
Рушди кўдак: Иштироки кўдакон дар васоити ахбори омма ба рушди њамаљонибаи кўдак мусоидат менамояд. Бар
замми ин дар баробари омўзиши малакањои касбию
техникї (масалан, кор бо таљњизот, коркард ва шарњи
сенарияњо) онњо маљмўи малакањои зарурии зиндагиро ба
даст меоранд. Ин ба онњо имкон медињад, ки бо роњи
њалли масъалањо, муошират, хештангарої ва таљрибаи
бурдани гуфтушунидњо аќидаи худро таќвият бахшанд ва
баён намоянд.
Иштирок дар васоити ахбори омма ба кўдакон дар
шиносої бо кори ВАО ва иттилоот, истењсолоти он кўмак
мерасонад. Дар натиља ба ахбори муносиб дастрасии
бештар дошта метавонанд ва ин ба онњо имкон медињад,
ки дар мавриди зарурї ќарори асоснок ќабул намоянд.
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Њангоми ворид будан дар санљиш (мониторинг) ва арзёбии барномањои васоити ахбори омма онњо сифатњои арзишманди дониши худро вобаста ба ВАО сайќал
медињанд ва ба ин васила ќобилияти истеъмолгари
интиќодии ВАО дар њама намудњои онро пайдо мекунанд.
Тавассути фаъолияти ВАО–и кўдакона кўдакон метавонанд аз писарон ва духтарони дигар омўзанд, рафиќони
нав пайдо намоянд ва нисбат ба њамсолони худ ѓамхорї
намуданро омўзанд ва дарк кунанд. Ин амалњо њамчун
таљрибаи зарурї барои инкишофи шуури љамъиятї ва
сиёсї мусоидат менамоянд. Илова бар ин, хештангарої
тавассути ВАО метавонад барои муолиљаи рўњию
иљтимоии кўдакон ва таскинбахшии онњо баъди осеббинї
истифода шавад ва ба онњо умед бахшад. Дар Шри-Ланка
телевизиони «Осиёи љавон» барои иштироки гурўњи
кўдакон дар филми њуљљатие, ки ба онњо имкони баёни
эњсосоти худ нисбат ба сунамии соли 2004 дар уќёнуси
Њинд бавуќўъомадаро медод, мусоидат намуд. Филм
пурра аз љониби кўдакон омода гардид ва он таъсири
фољиаро намоиш дода, њамзамон нишон медињад, ки ин
фољиа чї гуна зиндагии онњоро таѓйир дод. Мувофиќи
аќидаи Нишак (16-сола) онњо мехостанд таваљљўњи асосиро ба он равона созанд, ки чї гуна кўдакон мардона зиндагии худро ќабул месозанд.
Тањкими њуќуќњо ва имкониятњои кўдак ва мавќеи фаъоли
шањрвандї: Љалби љавонон ба њама марњалањои лоињањои
расонаї (медиа-лоињањо) метавонад дар оянда нерўи
онњоро њамчун шањрвандон ва муњофизони фаъол инки
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шоф дињад. Кўдакон метавонанд дар иљрои вазифаи наќл
кардан дар бораи таъсири поймолкунии њуќуќњои онњо ба
зиндагиашон сафирони хуб бошанд. Ва иштирок дар
ВАО ба онњо имкон медињад, ки тариќи овозњои худ барои дигар кардани ин зиндагї ба мардум мурољиат намоянд.
Таљриба ба онњо кўмак менамояд, ки нуќтаи назари худро
дар дигар форумњо низ натиљабахш баён намоянд.
Њамзамон дар натиљаи иштирок дар васоити ахбори омма кўдакон худро шахсони муњим эњсос намуда, дар худ
боварї пайдо менамоянд. Ин натиљаи ошкорсозии
истеъдодњои худ ва эътироф гаштан аз љониби калонсолон ва њамсолон мебошад. Худро дар љомеа манфиатовар
эњсос намудан, њамзамон кўдаконро ба иштироки фаъол
дар дигар соњањо оварда мерасонад ва метавонад ба онњо
имкон дињад то ба худ наќшњо ва уњдадорињои навро гиранд.
Контексти глобалї. Як ќатор машваратњои глобалї оид
ба масъалањои кўдакон ва ВАО муњимияти иштироки
кўдакон дар ин соњаро эътироф карданд. Ба ин
машваратњо дахл доранд:
Рўзи мубоњисаи умумї оид ба мавзўи «Кўдак ва расона» Кумита оид ба њуќуќњои кўдак (Шветсария, 1995): ВАО
бо фароњам овардани имконот ба кўдакон барои изњори
аќидаашон дорои ањамияти муњим мебошанд. Яке аз
принсипњои Конвенсия он аст, ки аќидаи кўдакон бояд
шунида шавад ва дар баробари ин бо эњтироми лозима.
Кўдакон на танњо истифодабарандаи маводи иттилоотї

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бошанд, балки худашон дар васоити ахбори омма иштирок намоянд».
«Семинар оид ба «Даъвати Осло» (Норвегия, 1999): Вазифа барои кўдакон ва љавонон – пайдо кардани роњњое,
ки љињати иштироки фаъолонаи онњо дар ВАО ва рушди
васоити ахбори омма мусоидат менамоянд; вазифаи падару модарон, омўзгорон ва муњаќќиќон –эътироф ва дастгирии њуќуќњои кўдакон дар дастрасї ба ВАО, иштирок
дар он ва истифодаи ин њуќуќњо њамчун воситаи
бењтарсозии шароити онњо.
Саммит (нишаст)-и 4-уми умумиљањонї оид ба ВАО барои кўдакон ва наврасон (Бразилия – 2004), ки дар он љо
ба калонсолон пешнињод шуда буд то «ба рушди
мањсулоти расонаї (медиа-мањсулот) бо иштироки
кўдакон ва наврасон кўмак расонанд», аммо кўдакон
пешнињод карданд, ки «ба кўдакон ва наврасон дар
истењсол ва пахши мањсулоти ВАО љойњои њатмї дода
шавад».
Форуми љавонон оид ба масъалањои рушди ВАО (Мали,
2006): дар њудуди 400 вакил аз 60 давлати дунё иштирок
карданд.
Саммит (нишаст)-и 5-уми умумиљањонї оид ба ВАО барои кўдакон (Йоханнесбург, 2007): бештар аз 100 нафар аз
тахминан 90 кишвари дунё, аз љумла њадди аќалл, 300 нафар кўдакони тањљої ва хориљї дар конфронс љамъ омаданд; семинарњои интерактивї, бањсу мунозирањо баргузор гардиданд ва дар ин семинарњо роњу усулњое, ки ба
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кўдакон њуќуќи овозро дар васоити ахбори омма нишон
медињанд, омўхта шуданд. Дар конфронс масъалањои муаррифии манфиати кўдакон дар ВАО ва њамзамон чї тавр
ВАО дар маљмўъ мусоидат менамояд, ки кўдакон дар васоити ахбори омма муаррифї шаванд, мавриди муњокима
ќарор гирифт. Дар саммит (нишаст) инчунин роњу
воситањои њавасмандсозии иштироки кўдакон дар ташкили барномањои инъикоскунандаи онњо муњокима гардиданд. Яке аз масъалањои муњимми мунозирањо он буд, ки
чї гуна кўдаконро метавон ба раванди тайёр кардани
аксњо ва барномањои телевизионї барои худи онњо љалб
кард.
Мушкилоту монеањо барои иштироки натиљабахши
кўдакон дар ВАО
Кумитаи Конвенсия оид ба њуќуќњои кўдак борњо изњор
карда буд: «Кўдакї толори интизории зиндагї нест». Бо
вуљуди он ки аз се як њиссаи ањолии љањон љавонони то 18сола мебошанд, ВАО аќида ё воќеияти ин гурўњи
ањолироо хеле кам инъикос менамояд. Дар њама љо, њам
дар нимкураи љанубї ва њам дар нимкураи шимолї ВАО
ба кўдакон барои амалї кардани њуќуќњояшон бањри иштирок дар васоити ахбори омма, њамзамон барои баён
кардани нуќтаи назарашон рољеъ ба масъалањое, ки ба
манфиатњои онњо дахл доранд, имконоти хеле кам
медињанд.
Таъкидњои нокифоя барои зарурати ба роњ мондани иштироки ќобили ќабули кўдакон дар њар як сатњи фаъолияти васоити ахбори омма, аз љумла мониторинги ВАО.
Иштироки онњо то имрўз мавриди таваљљўњи сазовор
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ќарор нагирифтааст. Бар замми ин, боз якчанд мушкилоти умумї, ки њалли онњо барои иштироки кўдакон метавонад мусоид бошад, боќї мемонад.
Муносибати иљтимої ва муќовимат ба иштироки кўдакон
ВАО бештар аз љониби калонсолон назорат карда мешавад ва онњо на њамеша мехоњанд аз њокимият даст кашида
ба кўдакон имкон дињанд, ки номгўи масъалањоро муайян
намоянд. Аз љониби дигар, падару модарон худ низ арзиши сањми кўдаконро дар ВАО дарк намекунанд. Онњо
бисёр маврид чунин мешуморанд, ки лоињањои ВАО
ваќти бисёр талаб намуда, ба таълими кўдакон дар мактаб халал мерасонанд. Бо вуљуди ин, маълум аст, ки
муваффаќиятњои кўдакон дар мактаб бисёр мавридњо дар
натиљаи иштироки онњо дар лоињањо бењтар мегардад.
Шояд падару модарон низ хоњиш надошта бошанд, ки
кўдакони онњо дар бораи њуќуќњои инсон хабардор бошанд. Њуќуќ дар бисёр кишварњо дар бештар маврид ба
расму анъанањо муќобил гузошта мешавад ва дар натиља
кўдакон расму оинро зери шубња ќарор дода, њатто метавонанд ба калонсолон мурољиат накунанд. Муњим он аст,
ки ин гуна муносибатњо дар васоити ахбори омма барои
кўдакон ва падару модарони онњо дар доираи корњои
иттилоотї–фањмондадињї муњокима карда шаванд.
Масъалањои ахлоќ ва њифз
Дар кўшишњои худ вобаста ба тавсеа бахшидани иштироки кўдакон дар васоити ахбори омма мо бояд инчунин
њифзи кўдаконро аз иттилоот таъмин намоем. Масалан,
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таъсири расона ба кўдакон, ки аз муносибатњои
берањмона зарар дидаанд, дар робита бо омилњои
эњтимолї, агар шахсияти кўдак ошкор карда шавад, аксар ваќт ба ў таъсири дубора мешавад. Инчунин дар баробари журналистони калонсол кўдакон - журналистон
низ баъзе њолатњо ќобилияти њимояи кўдакони дигарро,
ки бо онњо кор мекунанд, надоранд.
Тиљоратикунонї,
зўроварї,
фишорњои
шањвонї,
ќолабњои гендерї ва дигар таъсироти манфї метавонад
имконоти иштироки кўдаконро дар васоити ахбори омма
танг созанд. Дар бисёр гўшањои дунё шумораи сершумори шоу ва барномањои дигар (масалан, телевизионї) зиндагии воќеии кўдакон ва љавононро инъикос намесозад.
Барои он ки кўдаконро аз таъсири зараррасон ва тасвири
манфї њифз кунем, онњо бояд дар раванди истењсолоти
ВАО, ки иттилооти хуб ва тамошои босифатро таъмин,
зиндагии онњоро инъикос намояд ва дар баробари ин
њуќуќњои онњоро поймол намесозад, иштироки пурра
дошта бошанд.
Норасоии сармоя ва захирањо
Муњимтар аз њама он аст, ки кўдакон њангоми
истењсолоти васоити ахбори омма барои дастрасї ва сифат бо захирањои кофї таъмин бошанд. Васоити ахбори
кўдаконро лозим меояд, ки бо дигар намудњои мањсулоти
ВАО дар тамоми љањон раќобат намоянд. Агар онњо
маќсади ба таври љиддї ќабул гардидан ва ба даст овардани шумораи бештарини тамошобинонро дошта бошанд, бояд њамин гуна сифати олї пешкаш намоянд.
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Кўдакон дар танњої бе иштироки мутахассисони касбии
ВАО сифати баландро ба даст оварда наметавонанд.
Зарурати рушди малакањо
Кўдакон мисли бисёр калонсолон на њамеша аз њуќуќњои
худ дар мавриди озодии баён огоњанд. Онњо бисёр маврид
шарм медоранд ва агар ба ин одат накарда бошанд,
њангоми хештангарої мушкилот эњсос менамоянд. Бе
омўзиши васоити ахбори омма агар кўдакон фикри худро
нодуруст баён намоянд ё фикр ва эњсосоти худро баён
карда натавонанд, шояд тарсанд. Кўдакони бесавод,
маъюб ва гурўњњои дигари бо имконоти мањдуд барои он
ки ба онњо имкони иштироки пурра дињем, баъзан ба мутахассисон ниёз пайдо мекунанд.
ВАО воситаи расонидани овози гурўњи нисбатан озордидаи ањолї мебошанд. Њангоме ки барномањои расонаї
(медиа-барномањо) меъёр ва принсипњои Конвенсия оид
ба њуќуќњои кўдакро эњтиром мекунанд, онњо метавонанд
дар замири калонсолон бо нишон додани мисолњо барои
пайравї тарзу усули ќабул ва дарк кардани кўдаконро
иваз намоянд. Ин гуна барномањо метавонанд ба таври
оммавї чунин масъалањоро аз ќабили зўроварї, ки одатан дар атрофи он сухан гуфтан мушкил аст, ба миён гузоранд ва метавон дар атрофи рафтори калонсолон низ
масъалагузорї кард.
Иштироки кўдакон дар васоити ахбори омма аз имкони
баромад кардан, инчунин аз теъдоди муайяни тамошобин
ва шунаванда, ки онњоро гўш мекунанд, вобаста аст. Дар
кишварњое, ки технология ба кўдакон имкон медињад, то
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ташаббус нишон дињанд, масалан бо роњи ташкили вебсањифањои худ, вазифа аз он иборат аст, ки овози кўдакон
дар уќёнуси иттилоот ѓарќ нашавад. Љомеа бояд аќидаи
кўдаконро ба эътибор гирад ва барои кўдакон дар васоити ахбори омма фазо ташкил намояд.
Таљрибаи бењтарини рўзноманигорї дар муносибат бо
кўдакон
Мавзўъњои асосї


Таљрибаи бењтарин дар маљмўи хабарњои ба
кўдакон дахлдошта



Мониторинг ва бањогузории ВАО-и кўдакона:
рўзнома, радио ва телевизион

Бахшида ба 10–солагии Конвенсияи Созмони Милали
Муттањид дар бораи њуќуќњои кўдак як њуљљати
дастљамъона бо номи «Даъвати Осло» («Чолиши Осло»)
ба нашр расид. Њуљљати мазкур аз муассисони ВАО, мутахассисони соњибтаљриба, омўзгорон, сиёсатмадорон ва
худи кўдакон даъват ба амал меовард, ки роњњои нави
таъмини таъсиргузории мусбии ВАО-ро ба зиндагии
кўдакон дар тамоми дунё пайдо намоянд.
Вазифаи дар назди дастандаркорони соња, инчунин муассисони ВАО истода аз инњо иборат буд:


Таваљљўњ ба њуќуќи кўдак барои дастрасї ба ВАО –
таълим, њифзи кўдакон аз маводи дорои мазмуни
осебпазир, иштирок дар такмилсозии технологияи
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навтарини ВАО, таваљљўњи аввалиндараља ба
таъмини манфиатњои кўдак бањри ноил шудан ба
комёбињои тиљоратї ва молиявї, то ки кўдакони
имрўз дар љомеаи пешрафтае ба воя расанд, ки дар
он њама одамон тањти њимоя ќарор дошта,
соњибэњтиром ва озод бошанд.
Тавре ќайд кардем, бисёр журналистони расонањои асосї
нисбат ба арзиши чунин таваљљўњ ба эњтиёљот (њуќуќ)-и
кўдак назари хунукназарона доранд. Масалан, дар Бритониёи Кабир њар њафта рўзномаи касбии «Press Gazette»
матолиб оид ба мушкилоти њуќуќї, мањдудиятњо вобаста
ба пешнињоди парвандањои судї, ки бо шахсони то 16сола марбут аст, ба нашр мерасонад. Њол он ки ба ќонун
чанде пештар бо назардошти Конвенсияи СММ оид ба
њуќуќњои кўдак таѓйирот ворид шуда буд ва дар он љо
эътироф мешавад, ки љинояткорони љавон њуќуќ доранд,
муњлати дар зиндон будани худро бидуни дастрасии омма
ва ошкорсозї паси сар кунанд. Аммо ин таѓйиру иловањо
аз љониби баъзе нафарон њамчун мањдуд намудани озодии
сухан бањогузорї мешавад, ваќте ки ВАО наметавонанд
ќонуншиканони ислоњнопазирро номбар намоянд.
Бо вуљуди ин, ќисми зиёди журналистон саъю кўшиш менамоянд, ки манфиатњои кўдаконро мањаки фаъолияти
худ созанд ва мо намунаи фаъолияти якљояи онњоро дар
тамоми љањон мушоњида менамоем. Созмони «Журналистон дар бораи њуќуќи зан ва кўдак» (GCWR), ки соли
2003 дар Македония таъсис ёфтааст, дар байни васоити
ахбори омма, дар бораи њуќуќи кўдак чорабинињо баргузор намуда, вараќањо интишор менамояд ва филмњо на
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моиш медињанд. «Клуби байналмилалии журналистон
оид ба њуќуќи кўдак» аз тарафи Мэтю Мак-Кваме дар назди институти журналистика ва «Frankie Asare-Donkoh of
Choice FM» дар кишвари Гана таъсис дода шудааст.
«Агентии иттилоотии кўдаконаи Бразилия» (ANDI)
љоизаи «Журналистон – дўстони кўдакон»-ро таъсис додааст ва ин љоиза ба журналистоне пешбинї гардидааст,
ки дар бораи мушкилоти кўдакон менависанд. Онњо
изњор намуданд, ки додани љоиза ба онњо кўмак мерасонад, ки ба кўдакон, аз љумла кўдакони дар мањбасбуда дастрасии бештар дошта бошанд.
Фонди Prix Jeunesse њамзамон кўшиш мекунад, ки тавассути таќвияти якдигарфањмї ва расонидани ёрї дар робитаи миёни халќњо сифати барномањои телевизиониро
барои љавонони тамоми дунё баланд бардорад. Prix
Jeunesse аќидаеро тарафдорї менамояд, ки барномањои
телевизионї бояд барои омма љолиб бошанд ва ба
кўдакон имкон дињанд, ки бинанд, шунаванд, фикру
аќида ва фарњанги худро баён кунанд, њамзамон барои
дарки фарњанги дигарон ба ин кўдакон мусоидат намоянд. Љоизаи таъсисдодаи Prix Jeunesse ба аќидаи њамагон,
љоизаи нисбатан бонуфузи љањон барои пахши
барномањои телевизионї бањри кўдакон мебошад.
Дар соли 2003–юм Федератсияи Байналмилалии Журналистон (ФБЖ) ва Асотсиатсияи Журналистони Африќои
Љанубї дар Кейптаун (Љумњурии Африќои Љанубї) дар
бораи њавасмандсозии њуќуќњои кўдак дар ВАО семинари
дурўза баргузор намуд. Мубоњисањо ба масъулияти
иљтимоии журналистон ва риояи меъёрњои махсуси
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эњтиёткорї, ки њангоми инъикоси масъалањои марбут ба
кўдакон зарур аст, нигаронида шуда буданд. Иштирокчиёни семинар таъкид намуданд, ки кўдакон бо назардошти ноболиѓ будан ба муњофизат ва дастгирии махсус
эњтиёљ доранд. Дар бисёр њолатњо кўдакон аз тарафи васоити ахбори омма ба андозаи зарурї ба эътибор гирифта намешаванд. Натиљаи вохўрї ин буд, ки иштирокчиёи
семинари мазкур дастуре бо номи «Њуќуќи кўдак:
Тавсияњои байналмилалї барои журналистон ва кормандони ВАО»-ро тањия ва нашр намуданд.
Муассисањои дигар низ барои журналистоне, ки оид ба
мушкилињои кўдакон мавод омода месозанд, љоизањо
татбиќ менамоянд. Дар соли 2002 «План Гаити» ва институти Панос (Вашингтон) љоизаи миллие таъсис намуданд,
ки барои тањия ва пахши маводи бењтарин оид ба
њуќуќњои кўдак дар расонањо супорида мешавад. Ин ташаббус на танњо ба зиёд гардидани тањияи маводи аълосифат дар бораи вазъияти кўдак ва њуќуќњои он дар ВАО
оварда расонид, балки муассисони ВАО ва журналистонро њавасманд сохт, ки ба кўдакон таваљљўњи бештар зоњир
намоянд.
«Наќшаи Того» моњи июни соли 2006 бо шарики худ созмони ѓайрињукуматии њифзи њуќуќ «WAO Afrigue» бо
таъсиси љоизаи «Dzitri» барои ВАО ва журналистон барои маводи аълосифат дар бораи кўдакон ва њуќуќњои
онњо лоињаи монандро роњандозї намуд. Аъзои њакамони
љоизаи њамасола – кўдакон-журналистон - иштирокчиёни
барномањои расонаии кўдаконаи «Наќшаи Того» мебошанд.
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МИСОЛЊОИ ТАЉРИБАИ ПЕШСАФ
Нашрияњо
Њамсоягии Аврупо ва Арабистон: маљаллањои донишљўён
дар давлатњои Араб ва Аврупо
ЮНЕСКО ба роњандозии лоињаи «Њамсоягии Аврупо ва
Араб: Донишљўён (кўпрук) пул месозанд», шурўъ кард.
Ин наќша дар чањорчўбаи лоињаи «Гуфтугў бо љањони ислом» омода гардид, ки аз моњи декабри соли 2003 ба
фаъолият оѓоз намуд. Дар рафти семинар дар Олмон,
коршиносон аз вазорати маориф, иттињодияњои
љамъиятї, нашрияњо ва мактабњои Дания, Олмон, Миср,
Урдун, Лубнон, Ливия, Фаластин, Ќатар, Судон, Сурия,
Тунис ва Украина тањкурсии шабакаи устувор ва дарозмуддати маљаллањои мактабиро таъсис доданд.
Маќсади таъсиси ин шабака кўмак расонидан бањри муколамаи тамаддунњо миёни љавонони кишварњои номбурда дар доираи маљаллањои мактабї мебошад. Њама
гуна намуди мактабњо ва љавонони синну соли гуногун,
ки ба њамкорињои журналистї раѓбат доранд, барои иштирок ба ин лоиња даъват карда мешаванд.

РАДИО
Лоињаи ЮНИСЕФ дар Сомали
Дар Сомали ЮНИСЕФ дар њамкорї бо созмонњои
љавонон бо маќсади роњандозии як лоињаи радиої, ки ба
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рои љавонон минбари озоди ибрози фикру аќидаашон
мебошад, фаъолият менамояд. Дар чањорчўбаи ин лоиња
ЮНИСЕФ ба љавонон вобаста ба тањия ва пахши
барномањои зењнї ва шоубарномањои машњур нозукињои
истењсолии радиоро таълим медињад. Бо ин роњ љавонон
метавонанд њам кор дар радиоро омўзанд ва њам муносибати худро нисбат ба масъалањои иљтимої ва тандурустї
дигар намоянд.
Дар кишвари Сомали зиндагии њаррўзаи мардум бо такя
ба радио ба наќша гиирфта мешавад. Њар рўз соати 5:30-и
бегоњ кор охир мерасад ва мардум гурўњ-гурўњ барои шунидани бахши сомалигии радиои Би-Би-Си (ВВС) љамъ
меоянд. Мардуми Сомали барои нигоњдошти фарњанги
шифоњии худ бо истифода аз технологияи навин «ширкати радио»-ро созмон додаанд, ки кишвари љангзадаро
пурра фаро гирифта, барои сокинони кишвар, ки хориљ
аз он умр ба сар мебаранд, тавассути шабакаи интернет
дастрас мебошад.
Дар Сомали љавонон азобњои рўњии зиёд дидаанд ва дар
бораи сулњ, инкишоф ва њуќуќњои кўдак нуктаи назари
муайян доранд. Акнун ба овози љавонони Сомали нисбат
ба замонњои пеш бо боварии бештар гўш медињанд.
Ширкатњои радиошунавонї ва истењсолкунандагон бо як
таассуроти аљоиб ба љавонон ваќт људо карданд, то онњо
озодона баромад кунанд.
Ќудрати ин лоиња ба муњимияти радио барои Сомали ва
њаводории љавонон нисбат ба пахши он асос ёфтааст.
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Лоиња исбот кард, ки:


љалби љавонон ба соњаи ВАО барои тарњрезї, ташкил ва пахши барномањое, ки барои љавонон
шавќовар ва мубрам мебошад,
ањамияти
аввалиндараља дорад;



коргардонњои љавон дар истењсолот на манбаи
даромадро мебинанд, балки роњеро мељўянд, ки
овозашон шунида шавад;



ташкили иќтидори истењсолии љавонон бо ёрии
гурўњњои муташаккили љавонон роњу усули зиёд
намудани корњои љамъиятї мебошад, ки онњо аллакай ширкати фаъолона доранд, бинобар ин онњо
мефањманд, ки чї месозанд;



мазмуну мундариљаи барномањои ба ихтиёри
љавонон вогузоршуда кафолат медињанд, ки
барномањо дар доираи мавзўъњое бањс шаванд, ки
дар сатњи мањаллї муњим арзёбї гардида, аз
нигоњи сифат љавонони Сомалиро ба худ љалб карда метавонанд;



истењсолоти љавонон њатман кўмак мерасонад, ки
љамоати мањаллї барномаи аз тарафи љавонон
омодашударо њамчун моли тањљоии сазовори
эњтиром ва дастгирї дар сатњи мањаллї ќабул намоянд.



ваќте љавонон дар васоити ахбори омма
масъалањои бањснокро баррасї мекунанд, онњо дар
атрофи масъалањои сиёсї на он ќадар бар зидди
якдигар муќобилият нишон медињанд;
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љавонон бештар нисбат ба таълим, технологияи
нав таваљчўњ зоњир мекунанд ва онњо васоити ахбори оммаро бо љону дил ќабул мекунанд, аз ин рў
таълими онњо нисбат ба калонсолон осонтар аст.

Тейковер Радио
Моњи сентябри соли 2000 дар Британияи Кабир гурўње бо
номи «Тейковер Радио Чилдренз Медиа Траст» таъсис
дода шуд, ки дар онљо бештар кўдакон метавонанд тарзи
тањияи барномањо ва истифодаи имконоти мављударо
омўзанд. Ин якумин радиостансия дар Британияи Кабир
мебошад, ки барои пахши барномањо махсус барои
кўдакон соњиби иљозатнома гардид.
Шахсони ихтиёрї ба љавонон роњњои кор дар якљоягї бо
даста, зарурати дар муњлати муайян иљро кардани кор, ба
ќадри ќобилияти худ кор карданро меомўзанд. Ин ба
онњо боварї мебахшад, малакаи банаќшагирї ва
ќобилияти ташкилии онњо такмил ёфта, ќобилияти муоширати онњо мукаммал мегардад. Соњибкасбони калонсол аз радио, телевизион, ВАО ва матбуот ба онњо
махсусиятњои мухимтарини кор кардан бо радио, телевизион, дизайн ва веб-сайтњоро омўхтанд.
«I Am a Child but I Have My Rights Toо»
«Ман кўдакам, аммо ман њам дорои њуќуќњои худ њастам»
- ин номи як барномаест, ки аз љониби кўдакон омода
гардида, дар тамоми гўшаю канори Африќои ѓарбї, рўи
мављи радио пахш мешавад. Ин барнома нахустин маротиба соли 1998 пахш гардид ва ба волидайн, кўдакон ва
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њукуматдорон хабар дод, ки вазифаи худро барои
эњтироми њуќуќњои кўдакон иљро намоянд. Лоињаи мазкур бо мусоидати Конвенсия оид ба њуќуќњои кўдак тавассути радиоэфир равона гардидааст. Ин лоињаи радиоиро дар Буркина-Фасо, Гвинея, Того, Мали, Сенегал,
Гвинея-Бисау ва Бенин бо камоли майл гўш мекунанд.
Дар ин давлатњо то 10 шабакаи радиои давлатию хусусї
ва љамъиятї барномањоро барои фарњанги њар як давлат
мутобиќ сохта пахш мекунанд.
Маводи ин барномањо бештар њуќуќи рафтан ба мактаб,
дастрасї ба истифодаи оби тозаи ошомиданї, тарзи њаёти
солим ва њимоя аз истисморро тарѓиб менамоянд.
Барномањо аз љониби садњо нафар њунармандони соњаи
мазњака ва кўдакон (ќариб 600 нафар кўдакон ва наврасони аз синни 6 то 16 сола) омода мешаванд. Иштироки
кўдакон яке аз шартњои асосии барнома дар доираи
лоиња ба шумор меравад. Онњо дар баробари иштироки
бевосита дар раванди истењсолот, дар раванди сўњбату
музокирањо, озмунњои касбї, њамзамон бо ирсоли шеъру
нома ва расмњои худ иштироки фаъолона менамоянд.
Барномаи «Ман кўдакам, аммо ман њам дорои њуќуќњои
худ њастам» имрўз аз чањорчўбаи барномањои радиої берун рафтааст. Театру кино ва фаъолияти омўзишї низ яке
аз ќисмњои људонашавандаи лоињаи мазкур гардидааст.
Ќиссањои радиої ва фољиањои ибратомўз бо таъсирбахшии худ исбот намуданд, ки ин яке аз усулњои маъмули
огоњии бештар пайдо намудан дар бораи њуќуќњои кўдак
мебошад.
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«World Radio Forum»
«Уорлд Рэйдио Форум» (WRF) ба баланд бардоштани
сифати барномањои кўдакон ва бевосита ба худи кўдакон
бахшида шудааст. Ин радио дар саммит (нишаст)-и Сеюми Умумиљањонии ВАО ба манфиати кўдакон дар шањри
Салоники (Юнон) моњи марти соли 2001 ифтитоњ шудааст. WRF кўшиш ба харљ медињад, ки њуќуќњои кўдакон,
вазъи кўдакон ва наврасонро дар мањалњои худ тавассути
радио њимоя намояд. Ба ин форум лоињањои гуногун аз
тамоми гўшаю канори дунё, аз љумла аз Африќо низ дохил мешаванд.

ТЕЛЕВИЗИОН
Мувофиќи њисоботи оморї дар љањон зиёда аз 1,8 миллиард тамошобинони телевизион кўдакон ва наврасони
синну солашон аз 15–сола поён мебошанд. Аз ин шумора
190 миллионашон дар минтаќањои шахсони сарватмандтарин ва 1,6 миллиарди онњо дар мамлакатњои рў ба
тараќќї умр ба сар мебаранд. Дар панљ ќитъаи олам
њудуди 142 шабакањои кабелї ва моњворавии телевизионї
барои кўдакони то 15-сола равона карда шудааст, ки 88
адади он дар Аврупо љойгир мебошад.
Дар тамоми кишварњои дунё телевизионњои давлатї
ўњдадоранд, ки барномањои шавќовар ва зењниро пешкаши тамошобинони хурдсол гардонанд, аммо сифату
миќдори барномањо ба куллї фарќ мекунанд.
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Барномањои Бритониё барои љавонон
Дар Британияи Кабир «Blue Peter», яке аз машњуртарин
барномањои телевизионии Би-Би-Сї барои кўдакон мебошад, ки моњи октябри соли 2008–ум 50-солагии худро
љашн гирифт. Ин барнома дар шакли маљалла буда, пас
аз баргаштани кўдакон аз мактаб оѓоз меёбад. Солњои
зиёд аст, ки наќшаи барномањо дар асоси идеяи худи
кўдакон тарњрезї мешавад. Ќисматњои гуногуни ин барнома ба монанди «Худ бисоз» бо тарѓиби малакаи
мењнати дастии кўдакон дастовардњои онњоро дар
соњањои гуногун нишон медињад. Дар ин барнома
кўдакон бидуни њама гуна раќобат кор карда, њамзамон
љињати кўмак ба кўдакони нисбатан ниёзманди Британияи Кабир ва хориљ аз он даъватњои миллї ташкил мекунанд. Барандањои љавони ин барнома дар намудњои гуногуни љолиби варзиш (шиноварии зериобї, љањидан бо парашут, лижаронї ва ѓ.) иштирок менамоянд ва ва ба ин
восита шавќи кўдаконро нисбат ба ин намудњои варзиш
зиёд менамоянд. Њар сол ин даста ба мамлакатњои гуногун сафар намуда аз њаёти кўдакони дунё барои тамошобинони худ маводи гуногун ва љолиб омода месозанд.
Инчунин Би-Би-Сї барномаи њамешагии «Childrens
Newsround»-ро пешкаши тамошобинон мегардонад. Барномаи мазкур одатан мустаќиман бо хабарњои асосии рўз,
аз љумла мавзўъњои мураккаб ба монанди муносибати
даѓалона бо кўдакон, гуруснагї ва офатњои табиї,
њамзамон мавзўъњои мањз ба кўдакон дахлдоштаро
баррасї менамояд.
Яке аз шабакањои тиљоратии телевизионии Британияи
Кабир бо номи Channel 4 барандаи љоизањои зиёд барои
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барномаи кўдаконаи «Wise Up» гардида аст, ки наќшаи
ин барномаро бевосита кўдакон тарњрезї мекунанд.
Mukto Khobor (Ахбори озод)
Дар Бангладеш «Mukto Khobor» барномаи 25даќиќаинаи хабарї оид ба рўйдодњои њаррўза барои наврасон аст, ки њафтае як маротиба пахш шуда, дар атрофи рўзгори кўдакон ва масоили њуќуќњои онњо бањс мекунад. Њадафи асосии барнома чунин аст:
1.

Ба вуљуд овардани фазои мусоид барои кўдакон дар
васоити ахбори омма; омода намудани форумњо барои љавонон, то онњо тавонанд нуќтаи назари худро
дар бораи масъала ва рўйдодњои атроф иброз намоянд ва овози онњо аз љониби кўдакон ва калонсолони табаќањои гуногуни љомеа шунида шавад.

2.

Васеъ намудани имконотии журналистони љавон, ба
онњо омўхтани мањорату малакањои махсуси касбї.
Ба наврасон омўхтани боварї ва эњтиром нисбат ба
худ.

3.

Ба хотири бањогузорї ба нуќтаи назар ва овози
кўдакон, онњоро бовар кунонидан лозим аст, ки
онњо низ метавонанд ибрози аќида намоянд ва
ќарор ќабул кунанд; дигар кардани аќидаи анъанавї
дар хусуси он ки «кўдакон сухан нагўянд ва танњо
бояд гўш кунанд».

4.

Ин барномаро модел (намуна)-и имконоти баробар
барои иштироки кўдакон дар васоити ахбори омма
сохтан.
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Мањсулоти нињої барномае мебошад, дорои самтњои
њамаљониба буда, ба њуќуќњои кўдакон нигаронида шудааст.
Интихоб барои иштирок дар барнома барои кўдакон
хайрхоњона буда, кафолат дода мешавад, ки наврасони
тамоми ќишрњои љомеа ба он љалб карда шаванд. На
танњо мактабњо метавонанд бо барнома робита намуда,
номзадњои худро пешнињод созанд, балки муассисањое, ки
метавонанд бо кўдакон кор кунанд, аммо ба муассисањои
таълимї дастрасї надоранд, низ метавонанд номзадњои
худро пешнињод намоянд. Дастаи истењсолї дар баробари
кўдакон аз гурўњњои имтиёзнок кўдакони коргар ва њатто
кўдаконеро низ фаро мегирад, ки маълумоти базавї
(асосї) надоранд.
Барнома дар миёни шунавандаони худ њаводорони хеле
зиёд пайдо кардааст. Барнома таљассумгари даќиќи љомеа
ва дар мачмўъ Бангладеш мебошад, аз ин рў якбора ба
якчанд гуруњи шунавандагон фањмо мебошад ва ин њама
нуфузи барномаро баланд мебардоранд.
ANDI
Ин агентии иттилоотии кўдакона бар Бразилия аз тарафи
журналистоне бунёд ёфтааст, ки аз њоли табоњи кўдакони
бесарпаноњ ба ташвиш омада буданд. Аввал онњо кўшиш
мекарданд, ки барои кўдакони бесарпаноњ мактабњо бунёд намоянд, чунки ба андешаи онњо махсусан дар замони
диктатура савод роњи ягонаи халосї аз ќашшоќї њисоб
меёфт. Баъд, пас аз мушоњидаи фаъолияти васоити ахбори омма хабардор шуданд, ки ќисми зиёди маводи дар
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бораи кўдакон нашршаванда љанбаи танќидї доранд. Пас
аз он, онњо ба хотири нишон додани нашрияњое, ки нисбат ба кўдакон муносибати нисбатан даѓалона доранд,
хабару маќолањои рейтингї нашр намуда, даъват ба амал
оварданд, ки васоити ахбори омма ба масъалаи њуќуќњои
кўдак муносибати мусбї дошта бошанд. Оњиста-оњиста
вазъият ба куллї таѓйир ёфт. Акнун ВАО байни њам
раќобат мекарданд, то дар сафи бењтаринњо бошанд.
Бо њамин роњ ин агентї кори журналистикаро оид ба
њуќуќи кўдак дар Бразилия бењтар намуд. Дар соли 2000ум шабакаи агентї ташкил карда шуд, ки Дар айни замон
сафи ин агентињо дар штатњои гуногуни Бразилия ба 6
адад расидааст.
«One Minute Junior»
«Як даќиќа хурдтар» - ин мусобиќа барои кўдакон ва наврасоне мебошад, ки наворњои якдаќиќаина омода намуда, маќсадњои худро тавассути ин жанр дар ахбори омма
баён мекунанд.
«Як даќиќа хурдтар» ин категорияи нав дар кинофестивали «Кинои якдаќиќаина» мебошад, ки њар сол моњи ноябр аз тарафи институти Сандберг дар Амстердам гузаронида мешавад. Барои иштирок дар ин фестивал
љавонони аз 12 то 20-сола аз кишварњои Аврупо ва Осиёи
Марказї барои пешнињоди дархост даъват карда мешаванд. Њар сол шариконе, ки дар лоиња иштирок мекунанд,
метавонанд дар њамкории зич бо љавонон мавзўъњоро
итихоб
намоянд.
Интихоби
филмњои
нисбатан
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эљодкорона дар рафти фестивал сурат мегирад ва маводи
бењтарин соњиби љоиза мегарданд. Аъзои њакамон, ки аз
намояндагони се ташкилоти сарпараст (Фонди фарњангии
Аврупо, институти Сандберг ва ЮНИСЕФ) ва се нафар
љавонон иборатанд, филми бењтаринро интихоб менамоянд.
Њамаи иштирокчиён дар охир соњиби сертификат ва
ѓолибон соњиби љоиза мегарданд. Маќсади иштирок дар
ин фестивал на ѓалаба, балки созмон додани гурўњњои
эљодї ва њавасмандсозии љавонон мебошад.
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